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 ٣ًى٫ُ حٗالى:

 
َالُوا َأخْ  ا َأْن ق َتِكُْم ۖ )فَمَا كَانَ َجوَاَب قَوْمِهِ ِإلَّّ ي ْ رُِجوا آَل لُوٍط مِْن قَر

رُونَ( َتَطَهَّّ هُْم ُأنَاٌس ي  ِإّنَّ
 

 .56ؾىعة الىمل 

 نض١ هللا الُٗٓم

 

  



- 6 - 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 7 - 

 

 

 ُأِحّلَّ ل كم أن تعيشوا مطايا
 وأن تزحفوا للمنايا

 جياعاً عرايا
 وأن تشحذوا من أيادي البغايا

 بقايا الطعامْ .
ُميتوا  ُأِحــّلَّ ل كم أن ت

 وأن تستميتوا
 ليحيا النظام .

 ُأح ِّلَّ ل كم أن تموتوا
 ويبقى لنا وجهُ أِم المعاركِ 

 وابن الحرامْ !
 

 من لافتات أحمد مطر 
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 بلى والضّي..

 

 

 "رب ارمحهما كما ربياني صغريا"
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رأي  في كل مكاٍن إلى شهداءِ الظلمِ، وضحايا القهرِ والفسادِ، ومعتقلي ال

 وزمان.
 

 إلى زوجتي ...
أول من أيّدتني في تمردي، وكشفت عني غُمامتي، ودفعتني إلى أبواِب 

 الحقيقة !
 

 إلى صُهَيب...
ّ ه، ولا تيأس.  ُكن كما أمر الل
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وما خىلُه، لهظا ٩ٞل ؤخضاثها  2151جضوع ؤخضار الغواًت في الٗام 

ِ٘ بهلٍت، وؤي حكابه بال اؾخ  للىا٢
صىاء هي مً وحي السُا٫ وال جمذُّ

بحن ما وعص في الغواًت مً ؤؾماٍء ؤو شسهُاٍث ؤو ماؾؿاٍث ؤو صو٫ 

ِش ؤو ؤي شخيٍء آزغ بُل  ، وبحن الىا٢٘؛ؤو ؤخضار للخاٍع
ُ
بهما هى مً ٢

 اإلاهاصٞت البدخت ٚحر اإلا٣هىصة. 
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ضظىما ال ٢خه مغٍَ   َمت ٧اٍع

 ...في عخلتها ألازحرة
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  (1 ) 

 

 بلى ظىاعها في 
ُ
ٍت، لم جٟهم ما الضاعي بلحهامَغث الؿُاعة  .ؾٖغ

٤ جيخٓغ الخاٞلت و٢ٟذ ٖلى الىاخُت ؤال جغ٦ب بال ٖلحها  .ألازغي مً الٍُغ

، وهى شخيٌء ٚحر  ايُغث لالهخٓاعخاٞلت جدمل قٗاع )ؤمان(، لهظا 
ً
َىٍال

 م٘ السخ
ً
 ب الخمغاء الضا٦ىت التي جددكض في الؿماء.مدبب زانت

ب٣ُذ ؾاٖاث ٢لُلت ٖلى ا٢تراب ال٨ؿىٝ ال٨لّي للكمـ، وهي لم ج٤ُ نبًرا 
 ٖلى الاهخٓاع.

ٟا٫ واإلاغاه٣ىن  ؾهم الخبا٫ الؿىصاء ءو ًمغون في الكاعِٕ عابُحن خى٫ ع ألَا

ىن ًخًاعب، ًخًاخ٨ىن  اهخماءهم لغابُت )الجُل ألاؾىص( التي جا٦ض؛ اإلا٣ٗىصة

وٍددكضون ٞى١  ،بإؾلختهم البًُاء الٛلُٓت، ًخ٣اٞؼون ٞى١ بًٗهم

هم ن ب٩امحراتو ًهّىع ،مها والظي جددكض في ؤ٣ِٞه الُٛىم٦ىعهِل البدغ ؤما
ا ًُ ج اإلااعة الظًً ًخجىبىجهم  -بخدٟؼٍ  –ٍخابٗىن و  ،لخٓاث ا٢تراب ال٨ؿىٝ جضٍع

 وٍبخٗضون ٖجهم.

 وكإث  -في )ؤػواٙ( 
ُ
لُٟل ؾالًخا ًضا زُىعة ؤن حُٗي اٌٗٝغ الىاُؽ ظُ -خُض

وؤهمُت ؤن ًد٤٣ ؤوال بعاصجه بالخساَب وال٨الم، ُٞلمـ  ،لُضاٞ٘ بِه ًٖ هٟؿِه 
ض.  الخ٤ ُٞما ٣ًى٫، والٛض ُٞما ًٍغ

 ظًضا ٧اهذ؛ لضعظت ؤجها ال جظ٦غ ٦م ٧ان ٖمغها، ٖىضما ٢غع ؤب
ً
ىها ؤن نٛحرة

ؼاجها، وؤهمُت ؤن جبضؤ في ل٨ىُه و٢غ في ٢لبه مضي اج ،ًضعبها ٖلى ال٣خا٫ بالؿ٠ُ

الضٞإ ًٖ هٟؿها وًٖ ؤمها، ٞهى ال ٌٗٝغ في ؤي َلٍٗت مً َلٗاجِه في مىاظم 

٣خل. ًُ  الكما٫، ؤو في خماًت )ٖىالم( ًم٨ً ؤن 
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 في هٟؿهالم ٨ًً لل٣خل عه
ٌ
بت ، وال للخُاِة ٚع

ٌ
ولم ًب٤ ؾىي الخؼن وؤلانغاع  ،بت

 ، بًُٗضا ًٖ )ٖىالم(بالصبٗض ٧ل ما ٖانغجُه في جل٪ الًخالُٖب بسُالها 

 )ؤػواٙ(.و

٤ الىاؽ حؿحر ب٨ثرٍة في اججاه الٛغب، ًبضو ؤجهم  ،مخابٗخِه و  ٖاصث بلى الٍُغ

لشىاع ال٣مغ، والتي  -ألازحرة ٚالًبا –ًبخٗضون بظل٪ ًٖ اإلآاهغة الطسمت 

 ٌٗلمىن ؤجها ٖلى بٗض ٖضة ٦ُلىمتراث في اججاه الكغ١.

ىِٖت الضامُتؤجذ خاٞلت جدمل قٗاع )ؤمان( ب٣بًخ   ،ِه اإلاٞغ
ً
بلى الكغ١  مخجهت

ت اإلاغا٢بت بجىاع  ولهظا ع٧ابها ٢لُلىن، ل٨ً هظا لم ًمى٘ ٞغص ألامً في ٚٞغ
 الؿاث٤ مً ؤن ٨ًىن مخدًٟؼا ل٩ل عا٦ٍب ظضًض.

، والخُٓذ ٧امحراث اإلاغا٢بت ٞى١ ٧ل ٦غسخّيٍ وبجىاعها ظلؿذ في الُاب٤ِ الؿٟلي

عنانت في عؤؽ ٧ل عا٦ٍب ال ًلتزم  ٞىهت الُل٤ الىاعي اإلاؿخٗضة إلَال١
 بخٗلُماث )ؤمان(.

 ٖلى ػع الجزو٫ الظي ؤويٗذ . عبُذ خؼام اإلا٣ٗض خىلها
ً
نبٗها مؿخٗضة

جًُٛه الؾدئظان اإلاغا٢ب في ٞ٪ خؼام اإلا٣ٗض وال٣ُام مً ظلؿتها للجزو٫ في 

 اإلادُت اإلاسههت.

 فيم٣ٗضان، ًجلـ ٞحهما مخجاوعًٍ؛ ظىاعها ٦هٌل، وؤمامها 
ٌ
مىخه٠  امغؤة

٤ ع٤ُُ٢ ال٣ؿماث  مغاه٤ٌ و  اث،ُألاعبُٗي ًبضو ٖلُه الهضوء وهى ًخاب٘ الٍُغ
 وٍضًغ ُٖيُه ُٞما خىله ٧ل بغهت.

مً  ءمشل هظا اإلاغاه٤ الهاصت، لم ًبض في مالمدِه شخي مً الىاصع ؤن ججض

الؿماث السمؿت للَٟغؿت التي حٗلمتها مً ماػن، وال َبإ ؤلاظغام التي 

 اإلاؿخإؾضًً. اؾخسلهتها مً وظىه

اؤن له عؤًا م بضاال٨هل الجالـ ظىاعها  
ً
ختى ال ٞهى ًًم ٢ضمُه بُٗضة  ،سخلٟ

٘ ُٖيُه ًٖ هاجِٟه اإلادمى٫ اإلالخه٤ بُضِه ٞترحٗل  ًهُضم نضٞت بِه، وٍٞغ

 ًضه ألازغي اإلامؿ٨ت بَغكت ال٣لم لُخإ٦ض مً اؾخمغاع هضوء اإلاغاه٤.
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 مااجِٟه، ٞىظضث ؤإلاا ًٟٗله ال٨هُل ٖلى ه هٓغث
ً
 لم ٨ًً .هه ٨ًخب عؾالت

 مً ظاهبِه  ،الخلهو َابٗها
ً
ألجها وظضُث ُِٞه الؿمت ألاولى  ، عبمال٨جها ٢ل٣ت

 ال٣ل٤.  للَٟغؿت ؛

 خاولذ ؤن جض٤٢ ُٞما ٨ًخبه، ٣ٞغؤث:

 زاَئت، ٧ل 
ً
 ….)ل٣ض ٖكُذ خُاة

تراٝ هاقض   ٣خه ٦ظل٪ ما ٨ًخبُه. ، وقٗغث بصخيٍء مً ألاهمُت هدىؤلٖا جىحي  ٍَغ

٤ الظي ال ًي٨ًخُب ٧لمت،  .ما ٌٗاهُهبٗم٤  ِٙ وفي الٍُغ خهي، زم ًدمل٤ُ في الٟغا

 ؤزغي 
ً
 .ٌٗىُص ٨ُٞخُب ٧لمت

 زاَئت، ٧ل ما ؤعصجُه هى 
ً
 …...)ل٣ض ٖكُذ خُاة

 ٞهي ٖلى ٢ضٍع مً الجما٫ِ وألاها٢ت،
ُ
 ٍت ظُبتها َىٍلت ي٣ُت جىحي بإهىز ؤما اإلاغؤة

ًجا مً اإلا٨غ وال ،مؼصهغة سغُط مً خ٣ُبتها ٢ ٗبض.ُٖىاها جدمُل مٍؼ
ُ
 مً ج

ً
ُٗت

٤. ،وهيالبؿ٨ىٍذ اإلادمو لخإ٧لها  جخاب٘ الٍُغ

٣ٍت مؼعجت، وهى الُٖىاها م٣ل٣خان،  ألاو٫  ٣اهىن جخٟدو ٧ل شخيٍء خىلها بٍُغ
 للهُاص؛ اإلاغا٢بت.

 …..)٧ل ما ؤعصجُه هى الاؾخ٣غاع والُمإهِىت 

٤ُ قبه زا٫ٍ، ل٨ً الخاٞلت حؿحر ببٍِء لى٢ىٞها في ٧  ل بقاعة مغوع.الٍُغ

ا مىخه٠ الٓهحرة، بال ؤن الكمـ اإلااثلت لل٨ؿىٝ  ًُ م مً ؤن الى٢ذ ٞٗل بالٚغ
 ظٗلذ ألاظىاء جبضو ٦إجها ٖلى وق٪ الٛغوب.

 لحهاٖو  ،ؾاٖاث ىٝ الظي ؾِؿخمغ ٖضةخىالي ؾاٖت ٖلى بضاًت ال٨ؿ ب٣ُذ

 ؤن جىهي ٧ل شخيٍء ٢بل هظه الؿاٖت.

ٍِ لم ًُلب ٧ل   ….الخُاة، وػهض في مجضها)مُلُب نٛحٌر إلوؿاٍن بؿُ

اإلاغؤة جىٓغ مً ٞترة ألزغي بلى اإلاغاه٤ الظي بضؤ ًالخٔ اهخمامها، ٞإزظ ًخابٗها 
 ٖلى ٞتراٍث مخباٖضة.
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 ا٢تربذ مً مى٫ )مُامي( الظي اخدكضث ٖىضه مٓاهغاث زىاع ال٣مغ.

ه اإلاغا٢ب  طل٪ في م٨بر الهىث، وَلب مً الجمُ٘ الهضوء، زم ؤصاع  ًٖهى 

 ٣ى هاصثت عوماوؿُت ٖالُت، ٞٗؼلذدؿغبذ بلى ؤظىاء الخاٞلت مىؾُاإلاظًإ، ٞ
 .ألاظىاء الساعظُتًٖ  الجمُ٘

٤ ج٠٣ عاٞٗت الٞخاتها الًىثُت:  بضؤث جغي َالج٘ الشىاع ٖلى ظاهب الٍُغ

 ))ال لل٣خل((

 ))ال الؾخٛال٫ الكٗب((

ضًًغا جدمل لهم اختراًما وج٣ هي ،الش٣تو  ًِئا بال الشباثق جل٪ الجمٕى لم جٟٗل
 حكٗغ بى٣ائهم وهبلهم. و  ًٟى١ الىن٠،

 ؤزغي:جمّغ ال 
ً
 ٞخت

 ٖغيىا الخ٣ُ٣ت ًا آلهت ألاولُمب(()) ا

ت،  ال حٗٝغ ما ؾبب جإزحر جهُٟتهم ختى آلان، بال ْجها ٣ًٟىن في ؾالؾٍل بكٍغ

 با٢تراب و٢ٕى ال٩اعزت.

 ٖلىىا ًٖ مؿخٗمغة ال٣مغ((ؤ))

اب بضؤث حكغؤب ؤٖىا١
ّ
ر، بما في طل٪ اإلاغؤة ألاعبُٗيُت، إلاخابٗت ما ًدض الغ٧

واإلاغاه٤ الكاب، بال ال٨هل الجالـ بجىاعها بضا ؤهه ٚغ١ م٘ اإلاىؾ٣ُى 

عٞ٘ عؤؾه بلى السخاب، وؤزظث ًضه اإلامؿ٨ت بَغكت الهاج٠ جغحٗل و  الهاصثت،

 بك٩ٍل مخهل:

 مً ؤلٍم وق٣اء، 
ُ
 ….)جسُل ما ًم٨ً ؤن حؿٟغ ٖىُه الجهاًت

ٟٗان ٦مداولت لخض٤ُ٢ الىٓغ لحري ما ٨ًخبه بهظا مالمده ظامضة، خاظبان مغج

ىتالسِ الهٛحر، خؼٌن باٍص في ُٖيُه ج٨ؿغه هظه البؿمت   اإلاؿدؿلمت. الخٍؼ
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  وًسغط هٓاعجه الكمؿُت لحرجضحها، ُٞبض
ُ
ا لخبـ صمٗت ًُ ؤهه ًبظ٫ ظهًضا مًي

ٌ السغوط.  قامست جٞغ

 جمغًّ ال ٞخت ؤزغي:

 ))٦ٟىا ؤًاص٨ًم ٖىا، ال للخضمحر((

الم إلاجمىٖت مً الكباب الهاثج ع ال٣مغ هى الا زىا ؾم الكاج٘ الظي مىده ؤلٖا

الظي ًتهم اللجىت الخا٦مت ببىاء مؿخٗمغة ٖلى ال٣مغ، وبزٟاء خ٣ُ٣تها ًٖ 

 الكٗب.

ت، وزغظذ ألاٞالم الهؼلُت  الم والىاؽ ٢ض ؤوؾٗىهم في البضاًت سسٍغ بال ؤن ؤلٖا
ت مؿخ٣لت بىٟؿها، هي جظ٦غ ن نىاٖالتي حسسغ مجهم ٞاهدكغث ختى ٧اصث ج٨ى 

ًدىاو٫ الخُاة في ُبٍٗض مىاٍػ لىا، ٌؿ٨ىه ، ُٞلًما مً هظه ألاٞالمجها قاهضُث ؤ

ن اؾم الُٟلم ٧ان ؤظ٦غ جلىاؽ ٞحرون الكٗب صون ؤن ًغاهم، اإلاسخاعون مً ا

بُاء والؿظط الظًً  )ٖاثلت قلبي( ؤو قًِئا ٦هظا، وهي ٖاثلت ؤٞغاصها مً ألٚا

ن، ًُٞغبىجهم وهاالء اإلاسخاع  -٨ً في ُبٍٗض آزغ ول -البِذ ٌؿ٨ً مٗهم في هٟـ 
ٖلى مازغاتهم، ؤو ٌؿغ٢ىن مجهم ؤَٗمتهم وؤمىالهم، ؤو ًًاظٗىن وؿاءهم 

ً.و  الؿظط الظًً ال ًٟغ٢ىن في الٓالم بحن ؤػواظهً  عظا٫ آزٍغ

خاواللُٟلم ؤن ٌسسغ مً ٨ٞغة اصٖاء الشىاع مً ؤن ٨ًىن الكٗب ؤقبه بهظه 

اء اإلاجخم٘ وٚغوعه ٧ان ًلسو ألامغ الٗاثلت اإلاط خ٨ت واإلاطخى٥ ٖلحها. ٦بًر
٘ ٖجها. لم ٌٗ ىا ؤن خالهم ؤ٦ثر باًؾا وق٣اًءا.بهظه الؿُدُت وٍتٞر  ٞغ

ُض ما وا في ؾى١ ألاصلت لخإ٦ؤبض. زغ هظا في بنغاع زىاع ال٣مغلم ًا ل٨ً هظا 

 ألخض الججرالاث ؤزىاء هؼوله ٣ًىلىن و٧ان ؤ٦بر ؤصلتهم
ً
 بلى اإلاؿخٗمغة ُٞلما ٧امال

 ٖلى ؾُذ ال٣مغ.

ت الضولُتاإلاؿغبت مً الكُش ُُٖت هللا  زُبت ٧ان  اخخٟاالث اإلاضعؾت الٗؿ٨ٍغ
 . ظٗبت الشىاعصلُال آزغ في 
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. ذ مجهىصاث البالص في ٢ًاًا وهمُتجتهمهم بدكخِ لشىاعألانىاث اإلاٗاصًت ل

هخمام وؤن ألاهم هى الا  ، وظىص لصخيٍء اؾمه مؿخٗمغة ال٣مغال ؤن٣ًىلىن 

 ٧اهىا ًُالبىن بةٖضام ٖمالء اإلاى٣ُت نٟغ. .ص الخ٣ُ٣ُتب٣ًاًا البال 

ا في عؾالخه،
ً
ل٨ُخب ٧لمخه  ،ًلملم قخاث ٖاإلاه البُٗض اإلااضخي ال٨هل ال ػا٫ ٚاع٢

 الجهاثُت ًٖ خُاجِه:

 )ػعُٖذ في ؤٖماقي مدبت لهظا الىظىص، ٞلم ٌكٟ٘ لي شخيء..

ً  قاٚغة ل٣ضم، وال ػالذ بضجٞال  تعنٌٟٛغ١ ألا  اخدكاص اإلاخٓاهٍغ
ً
و مؿاخت

 :ٖلى لىخاتهم ؤلال٨تروهُت الٞخاتهم جطخيء

 ))الكٗب هى الؿُض، ال ؾُض ٞى١ الؿُض((

خبدض في خ٣ُبتها لجمض ًضها . جبضؤ في الابدؿام للمغاه٤ الكاب اإلاغؤة ألاعبُٗيُت

  .ًٖ شخيٍء ما
ُ
 ىٓغ٢ُٗت بؿ٨ىٍذ مدمو ج٣ضمها للمغاه٤ الكاب، ُٞسغط ج

  مخىظًؿا. ٍمض ًضهبكٍ٪ لها، و 
ُ
 سغط واخضة ؤزغي مً خ٣ُبتها وجإ٧لها.ج

 ًطخيُء مهباٌح ؤخمغ بجىاع هاٞظة الكاب، وَٗلى نىث اإلاغا٢ب الٛلُٔ:

،بهظاع ألي خغ٦ت ٞجاثُت ؤزغي، بٗضها ؾدؿخسضم )ؤمان(  37و 39اإلا٣ٗضان  -

 خ٣ها في خٟٔ ألامً.

ما جبدؿم اإلاغؤة جخىجغ مالمذ الكاب الهٛحر وهى ًمًٜ ٢ُٗت البؿ٨ىٍذ، بِى

بت، وال٨هل ًىٓغ خىله ب٣ل٤ وٍخإ٦ض مً ع٢م م٣ٗضه،  ألاعبُٗيُت ابدؿامت ٍٚغ
 ٞخلمذ باقي ما ٦خبُه:

ا مً 
ً
)ولم اهدبه للٗهغ الظي ؤِٖكه، وال للىاؽ التي ؤٖاٌكها، جغ٦ُذ في ٢لبي بعز

 الٗظاب الظاحي.

 ء مهباًخاجًِٛ اإلاغؤة الاعبُٗيُت ػع الاؾدئظان في الجزو٫، وجيخٓغ، ُٞطخي

ًىٟخذ خؼام اإلا٣ٗض، وَؿ٣ِ ٖلى ظؿضها مجمىٖت مً ؤقٗت اللحزع  .ؤزًغ
لخخاب٘ خغ٦تها، اؾخٗضاًصا لخهُٟتها م٘ ؤو٫ خغ٦ت ٞجاثُت، ل٨ً اإلاغؤة حؿحر في 
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هضوء ختى جهل بلى باب الجزو٫، ٞخل٣ي هٓغة ٖلى اإلاغاه٤ الظي جىجغث مالمده 

 وبضؤ في الدكىج.

هجبُذ ؤجؼوظتها و و  وآزغ امغؤة ؤخببتها ذ ٢ضم ؤو٫ ويُٗذ هٟسخي وما ؤمل٪ جد)و 
 …..مجها ٧ل ؤوالصي 

 ججز٫ اإلاغؤة.

 الكاب ًدكىج في ٢ىة..

 ًىٛل٤ باب الخاٞلت..

ىة بًُاء، وٍبضو ؤهه ًمىث..  الكاب جسغط مً ٞمه ٚع

لخاٞلت، وٖلى اإلاغؤة جخجه بلى الخكىص الىا٢ٟت ٖلى الغن٠ُ، جل٣ي هٓغة ٖلى ا

 هٟاؾه، وجطخ٪ بك٠ٍٛ ٚحر ٖاصي.ؤالكاب الظي اه٣ُٗذ 

 اإلاغا٢ب:

مت ع٢م  - مت مجاهُت مىعؾذ يض اإلا٣ٗض ع٢م  13الجٍغ ، 37لهظه الغخلت، ظٍغ

 بٗض بهظاٍع ؤخمغ.

 ًىدبه ال٨هل إلاا ًدضر، وحٗلى مالمدت بؿمت زُٟٟت ٞحها ٢ضع مً الباؽ

 ألالم:و

ٖلى زُاهتي )ولم اهدبه في ٚمامت الخب بلى خ٣ُ٣تها الهاصمت، ولم ؤٞهم ٢ضعتها 

 َُلت هظه الؿىىاث الُىٍلت،

ٓهغ الكاب اعج٨ىذ عؤؾه للىعاء، واو٨ٗؿذ نىعجُه ٖلى ػظاط الىاٞظة الظي  ًُ

 في الٓالم بٗض ؾىَٗاٍث ٢لُلت. جىقُ٪ ؤن حٛغ١ مضًىت 

م طل٪ ٠ُ٦   بٚغ
ُ
) لم ؤهخِم ًىًما لهظه ألاعى وال لهاالِء البكغ، وال ؤٖٝغ

 
ُ
 هٟالث،ُُُل الٗمغ الظي ؤوق٪ ٖلى الا ج جسُُُذ الؿخحن، عبما ٧اهذ الٟٛلت
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ت التي حٗض٥  الهاث الخجاٍع جى٨ٗـ مالمذ الكاب الهامضة ٖلى الٞخاث ؤلٖا

في ؾحر الخاٞلِت اإلاهغو٫ بحن  .جخهىعها بن ٞٗلذ ما جملُِه ٖلُ٪ بدُاٍة لم ج٨ً

ـُ مالمذ الكاِب اإلا ، وٖلى الٗمال٢ت ىالثٖلى ؤيىاء اإلا خجمضةالؼخاِم جى٨ٗ
ٖتراى للكباب الٛايب الهامذ، وٖلى الجضعان الساعظُت الٞخاث الا 

 لىاَداث السخاب، وظىاهبها الؼظاظُت اإلالخىٍت.

 ))ال لخٟجحر مى٫ مُامي الخجاعي((

جى٨ٗـ نىعة الكاب الهٛحر وعٚىجِه البًُاء التي حؿُل مً ٞمِه ٖلى 

 اإلاضًىت التي ج٣ب٘ بالساعِط في البرص، والٓالم.

 ا ألازُـغ ،)اطهب بلحها في مشىاه

ا ًٖ ؤمٍل  مجها سغُط بلحها، ؤو ؾخسغُط خوالتي ؾ
ً
 . في الًٟاء -٢ض ال ًىظض–بدش

غة َىٍلت.  ًخمل٨ها قٗىٌع بالغهبِت، وحؿغي في ٖغو٢ِها ٢كٍٗغ

 ال٨هل ٨ًمل ٢هخُه.

ٝ هل ؤخغ٢ذ الىاع )ؾخجضها مدخًىت قمٗتها الؿىصاُء مكخٗلت، ٞال ؤٖغ 
 ن الهاثجت.ث الضماء ٧ل الىحراإالضماء، ؤم ؤَٟ

 ٦كٗلت مجبضو 
ُ
وهحراجهم اللحزعٍت؛ جُى٫ ٧ل مً عظا٫ الجاؾا٥  ،لتهبتاإلاضًىت

ًدمُل في ؤٖما٢ِه ظملت اٖترايٍُت، و٠٢ ًداو٫ُ ؤن ًُل٣ها يض جض٤ٞ الىٓام 

اهِه اإلادمىم ٨ٖـ الُبُٗت  .وؾٍغ

 ج٣غؤ ٧لمت ال٨هل ألازحرة: .ًىٟخذ خؼام اإلا٣ٗض .جًِٛ ػع الجزو٫

 لغخمت(صٖى لىا باؤ)زم 

بهغِه بلى السخب ٣ل ًى ..ٞى٢هلل٩امحرا  ًىٓغ ..ًبدؿم ..ًغؾل ال٨هل عؾالخه

 .امًتبخمخماٍث ٚ هاجخدغ٥ قٟخ .الكاه٣ت يالتي جبضو مً ججىٍٟاث اإلاباو

و ج٣ىم مً ظلؿتها، ٞخبضؤ الٗحن اإلاؿخضًغة في مغا٢بتها بإقٗت اللحزع الخمغاء
 ٣ىو.زماهُت جضوع في اججاهها اؾخٗضاًصا للٞىهاث 
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ه في ٖى٠ٍ مٟاجئ ل٣ُىم مً ، ًمؿ٪ خؼام اإلا٣ٗض وَكضٌٛمٌ ُٖيُِه  ال٨هل

ٗت جىُل٤ مً ظىاع ال٩امحرا ص٣ٞتترصه ٞ ،ظلؿخِه  ؛ جتر٥ ز٣ًبا ملتهًبا في ؾَغ

 ظبهخِه، وجسمض خغ٦خه.

٣ها بلى الباب:  ج٨مل ٍَغ

بضون  35لت، مداولت ٖى٠ مً اإلا٣ٗض ع٢م لهظه الغخ 7خباٍ اإلاداولت ع٢م ب -

 ظاع.به

 جسغُط مً الخاٞلت.

 بالشىاع والٞخاتهم اإلاىدكغة ٖلى َى٫ الغن٠ُ.
ُ
 جسخلِ

 ٖلىىا ًٖ اإلاضهامخحن((ؤ))ُُٖت هللا ٞطخ٨م، 

عظا٫ الجاؾا٥ ًىدكغون  .ئت متر ختى جهل بلى مضزل ألاهٟا١ؤمامها خىالي م
 .في ٧ل م٩ان

هٟىجها ٣خلهم، وٍجىُل٤ خىاظغ الىاِؽ بالًٛب مً الشىاع، وٍضٖىن اللجىت ل

ًاع١ ألجها ال حؿخُُ٘ جىٞحر ألامان اإلاىاؾب يض ٧ل مً  ؛بال٠ًٗ والهكاقت
ت عؤًه ا خٍغ ًُ ت التي حؿمذ بسخب  .اؾخ٣غاعهم مضٖ ًىُل٣ىن في ؾب الخٍغ

 الىاؽ إلاخاهاٍث ٦إؾُىعة مؿخٗمغة ال٣مغ.

 ٣ًى٫ البٌٗ:

 )لىٟترى ؤن هىا٥ مؿخٗمغة في ال٣مغ، ما قإهىا بهظا الُهغاء(

 جلمُذ نُضل
ً
٤، ٖلى ظاهبها قٗاع ُت  ،لؤلمً)هغ٢ل(  قغ٦ت ٖلى ظاهب الٍُغ

 مً إجًِٛ ب
ً
نبٗها باؾخمغاٍع ٖلى ػع الضزى٫ الظي ًإزظ بهمتها، و٢ُغة

 صمها لخدلُلها و٢ُاؽ مؿخىي الهغمىهاث.

ٗها ًٖ ألاعىًىٟخُذ الباب وجىٟخُذ مٗه ٣ٞاٖت هغ٢ جبضؤ  .ل التي جدخىحها وجٞغ

 لها ًٖ خاظتها، ٞخجُب:قاقت الاؾخ٣با٫ ٞحها ًٖ ؾاا

 جى٣ُت قاملت. -
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 بلى ؤٖلى خُض ٢ؿم )زاهخىؽ(جخىظُه بها الٟ
ُ
جستر١ ال٣ٟاٖت ٦غسخي  .٣اٖت

 )هغ٢ل( جدخىحهاو  ـ ٖلُِه الخدلُالث، ٞخجل
ُ
جستر١ الىنالث الُبُت  .٣ٞاٖت

 ؤزغي.
ٌ
 طعاٖها في ؤما٦ً مسخلٟت، زم جستر١ مازغة ٖى٣ها ببغة

 ج%، ال 91ؼن %، مؿخىي الخ21الًٛب مؿخىي  -
ٌ
بت في الٗى٠،  ىظض ٚع

مت ٦غاهُت   %.5اخخما٫ ال٣ُام بجٍغ

ت. ، ٞدكّم عاثدت اإلا٩ان الٍُٗغ
ُ
ٌُّ ال٣ٟاٖت

ّ
 جىٟ

حٛمٌ ُٖىحها في هضوٍء َلًبا للؿ٨ُىت، بٗض ٖضة ص٢اث٤ جيسخب الىنالث 

غ الُبي:  الُبُت مً ظؿضها. ًهضع الخ٣ٍغ

ب3%، مؿخىي الخؼن 1مؿخىي الًٛب  -  في الٗى٠، اخخما٫ %، ال ًىظض ٚع
ً
ت

مت ٦غاهُت   صوالع. 511%، ؾٗغ الٗملُت 5ال٣ُام بجٍغ

 ُ٘ نبٗها في ججى٠ٍ ٦غسخي الخدلُالث الظي ْهغ، لسهم ال٣ُمت مً ؤجً

 خؿاب ماػن البى٩ي.

ا  -
ً
٣ جم جدىٍل الٗملُت للسهم مً خؿاب )ماػن ببغاهُم ٖلى نالر( ٞو

 للخٗلُماث اإلاؿخضًمت.

 زم:

 جم السهم بىجاح. -

 ٚحر ال٣ابلت لالزترا١ مً ظضًض لى٣لها بلى بىابت السغوط.جدُ
ُ
 ُها ال٣ٟاٖت

٨مل مؿحرتها بحن الخكىص الٛايبت، ًبضو لها ًٚبهم ٦إهه شخيٌء بٌُٗض ظًضا، 
ُ
ج

 ختى ؤنىاتهم ٦إجها مً ماٍى سخ٤ُ.

ًبا ٨مل هاخُتها صون وعٍي ج٣ٍغ
ُ
 ...جخظ٦ُغ وظهتها ٞخ

ىن بإصواٍث ٦شحرٍة م٘ حن ٣ًٟبٌٗ اإلاهىضؾ ،ونلذ بلى بىابت مى٫ مُامي

ً بالسّضِ ؤو الجبهت مٗٓمهم مً الكباب، بال ؤجهم لم ًمل٨ىا ظغوًخا  ،اإلاخٓاهٍغ
مىا٢كاٌث خاصة ٦شحرة م٘ عظا٫ ؤمً البىابت لُضزلىا وٍشبخىا  .٦ما هي الٗاصة
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لهم ؤن هىا٥ ٢ىابل مى٢ىجت بإؾاؾاث اإلابجي، وهم ٢اصعون ٖلى ب٣ًاٝ 

 مٟٗىلها.

مً، وػواع اإلاى٫ بٗى٠ٍ ٖلى جًُِٗهم للى٢ذ واإلاجهىص، ًؼظغهم عظا٫ ألا 
 وٍُل٣ىن الخدظًغ وعاء الخدظًغ.

 ًهغر ؤخض الؼواع بىظٍه مجىىٍن في وظىههم:

 ؤحها اإلاجاهحن، إلااطا ال جمىجىا ؟ -

 وٍهغر آزٌغ بىظٍه مكمئٍز ٚايب في عظا٫ ألامً:

 ا٢خلىا هاالء ال٨الب السىهت! -

  خلًئا بالُٗىاث:وٍهغر زالض بىظٍه ٢بٍُذ مم

 ا٢خلىا الكىاط هاٖمي الىظىه! -

 بلى بىابت ألاهٟا١.
ً
٣ها مبخٗضة ٨مُل ٍَغ

ُ
 ج

ًحكٗغ بالًٛب مً ٚباء الىاِؽ وعظا٫ ألا  ، مً، حكُٗغ بالًٛب مً اإلاخٓاهٍغ

 الخى٤ ًخهاُٖض في ٖغو٢ها وَكخٗل.و  ُج ُؤٖما٢ها ته

  حٗضو
ً
ت بضمها ٞال ججخاُػ  وؿبت ظغاثم ال٨غاهُت ، ج٣ل٤ مً ٨ٞغة ؤن حٗلىمؿٖغ

ت، ٦ما جلخٔ اؾخٗضاصث بٚال١  بىابت اإلا٨ى٥ الظي ٣ًترب و٢ذ عخُله بؿٖغ

 ٖلى مغمى بهغها.
ُ
 ألاهٟا١ جبضؤ

سغط مً خ٣ُبت ماػن 
ُ
الخظ٦غة  -٧ل ؤؾغاعه التي ٢لبذ مهحره ٖلى التي جدخىي  -ج

 صٍم مً ؤلال٨ُتروهُت، ج٣ضمها لغظا٫ ألام
ً
 نبٗها.ؤً ُٞإزظون بهمتها و٢ُغة

غ ألامجي:ل  خٓاث وٍهضع الخ٣ٍغ

مت  - مؿخىٍاث ألاًغوؽ والشاهخىؽ في مٗضالتها اإلا٣بىلت، اخخماالث ال٣ُام بجٍغ

مت ٖى٠ 1مجاهُت  مت 1%، اخخماالث ال٣ُام بجٍغ % اخخماالث ال٣ُام بجٍغ

 %. الخهي٠ُ ألامجي: م٣بى٦7.٫غاهُت 
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 ًضة بلى ؤؾٟل.الؿلم الخلؼووي ًى٣لها باوؿُابٍُت قض .جسُى بلى صازل ألاهٟا١

ت الضولُت  في ٧ل م٩ان، صلٌُل ال٣ًبل الك٪  IMS“ ”قٗاعاث اإلاضعؾت الٗؿ٨ٍغ

 ؤهمُت اإلا٩ان الٟاث٣ت.ٖلى 

ت الضولُت، التي جسغ   ماػن، والتي جخىلى اإلاهام ألامىُت  ٞحهاط اإلاضعؾت الٗؿ٨ٍغ

٫ إلاسخلٟت مهما ٧ان مٗضالٗلُا بخ٩ل٠ٍُ مباقغ مً اللجىت ٞال جتر٦ها للكغ٧اث ا

ي ؤُٖاها ماػن هي اإلاؿئىلت ًٖ جإمحن عخلتها ألازحرة الت IMS“ ”. الـ اهًباَها

 جتزاًض.”X“ ٢ضعتهم ٖلى بخباٍ اإلاسُِٖضم  اخخماالثذ جبًاها بٗض ؤن با

، و٦ك٠ٍ  .الؿلم الخلؼووي بلى مدُت ؤلا٢إلًهل بها  ٍ٘ جمغ بخٟخٍِل طاحي ؾَغ
 ٖلى بهمت الٗحن.

ٖلى IMS“”الـ  قٗاعُٞجض بت التي جدملها ِل الخ٣ًُداو٫ عظل ألامً جٟخ

لها باإلاغوع بلى ٦بؿىلت  زم ٌؿمذ مً صخت الكٗاع وص٢خه، ُٞخإ٦ض ٢ٟلها

 الُا٢ت.

ٍت جخجاوػ زمؿت آالٝ ٦ُلىمتر في ، ال٨بؿىلٍت ٖمال٢ت حؿاٞغ في ألاهٟا١ بؿٖغ
الظي  ق٩ل اإلا٨ى٥ الًٟاجي جداو٫ ؤن جخسُلالؿاٖت جدذ ٖم٤ البدغ. 

 .ٞال حؿخُُ٘ ؛ؾِى٣لها لل٣مغ

كبه ًىدكغ في ًٞائها ج٣ؿُماٍث ح .ال٨بؿىلت، جسخل٠ ألاظىاء ٦شحًرا صازل

ؿخ٣غ ٞى٢ه لىخت ٦مبُىجغ حباب ضسم  ي بِىٍت وؤزغ بحن ٧ل ٧ا ،ال٨باثً ال٨بحرة
٦َغؿخالُت حٗغى مكاهض مً زُبت الكُش ُُٖت هللا في اخخٟاالث اإلاضعؾت 

ت الضولُت.  الٗؿ٨ٍغ

 حؿم٘:

ىا الٛالي، وَٗحن لجىت خ٨ماثىا ٖلى ما ج٣ضمُه لىا مً ٞلُدٟٔ هللا وَى -

 ُٖاءاٍث ٞايلت.
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 اإلاجؿاث الخؿاؾت التي جىدكغ بىٗىمٍت  ،ججلـ ٖلى اإلا٣ٗض الىزحر
ُ
جلخٔ

لخ٣ِـ اإلاٗضالث الخُىٍت للجالـ، جدخاٍ الخخمالُت ٢ُامه بإي باصعٍة ٚحر 

 مخى٢ٗت.

 ؤه٣ُت:
ٌ
 جمغُّ مًُٟت

الًٟاء زال٫  ٤، ههل اإلاغ٦ؼ اإلاهغي ألبدارؾدبضؤ الغخلت بٗض زالزت ص٢اث -

 بٗضها اؾخٗضوا للسغوط مً ٦ى٦ب ألاعى.، هه٠ الؿاٖت مً آلان

 واؾٗت.
ً
٣ًى٫ ُُٖت هللا  ًبدؿم لها الجالـ في اإلا٣ٗض ألامامي. جبدؿم ابدؿامت

 في زخام ٧لمخِه:

 ما ؤعوٕ هاجحن الجىخحن اإلاضهامخحن اإلادل٣خحن في ٖم٤ الؿماء. -

ب ال٨بؿىلت، وجىٛل٤ُ الىىاٞظ ال٨َغؿخالُت لخٗغى ٧ل ما ًضوع جىٛل٤ُ ؤبىا

 ٖمال٢ت.زلٟها، بٗض ؤن جدىلذ لكاقاٍث 

 ُُٖت هللا ًمِ نىجه:

مضهاااامخان. ٞبإي آالء عب٨ما ج٨ظبان؟ بإي آالٍء ج٨ظبىن بغوٖت ُنى٘ هاجحن  -
 اإلاضهامخحن.

 صثت.جً٘ ٖلى ؤطهحها ؾماٖخحن ضسمخحن، جدؿغب بلى ؤٖما٢ها مىؾ٣ُي ها

 حكٗغ بدغ٦ٍت اوؿُابٍُت ٦إجها ؤعجخت زُٟٟت.

 جىُل٤ ال٨بؿىلت.

 

*  *  *  
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 ؤًاٌم في )ظىزاي(!

 ما خضر في الىُجغ ٢بل زالزت ؤٖىام
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اص الشالزت ُّ  :٢ىاهحن اله

 اإلاغا٢بت.

 الهجىم.

 الاهخ٣ام.

 

 

 الىه٠ ألاو٫ 

 52الضٞٗت 

انىن(  )الاؾم ال٨ىصي: ال٣ى 

ز  : ألاؾىص()اللىن اإلامّحِ
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 .F78ثقب 

 

  اإلاى٣ُت نٟغ؛
ٌ
 بالسُغ مؿاخت

ٌ
ًٍ في صولتمدٟىٞت جمشل  ،في ٣ٖل ؤي مىاَ

٠ اإلاى٣ُت نٟغ   .٨ذ ٢ُاصة اإلاىاًَلىخت ال٣ُاصِة التي بطا امخل٨تها امخل لخٍٗغ

ِت اإلاى٣ُت  بك٩ٍل ؤ٦ثر جدضًًضا، ًجب ؤن هخدضر ًٖ الخجلُاث الشالزت لىٍٓغ
 نٟغ.

 ّغٍت للججرا٫ ؤصهم الجبلّي() مً ألاوعا١ الؿ

*  *  * 

ٖ 
ُ
ا بالؿىاِص ٠٣ً

ً
عٍت بُضِه، ٌكضُّ بىض٢ُت ال٣ىو اللحز ،لى ٢مت الهًبِت ملخدٟ

٤ الجبلّي اإلامخلئ بالتراِب ؤؾٟلُه. ،ًؾا ٖم٣ُتؤهٟا  ًىُٓغ هدى الٍُغ

ا ؤ٦ثر ،الهىاء ؤ٢ل سسىهٍت 
ً
 ،في و٢ٟخِه هظه .ًخالٖب ببضلخُه الىاؾٗت ،ظٟاٞ

ُ٘ ٌكُٗغ باهدك  جدخِه  اٍء ٚحر ٖاصّي وهى ًخاب
َ
في ؤما٦ً  جخدغ٥ألاهضاٝ الشالزت

 سخلٟت.م

 ٖلى ٖضة ٦ُلىمتراث ًغا٢ب ٧ل شخيٍء وَسجله.
ُ
 نض٣ًه ٠٣ً

 ٣ًُٟؼ صون جغصص. .لغصاء الُاثغ اإلاشبذ بِه بىض٢ُخهًٟغص طعاُِٖه ُٞىٟخذ ا

ا ؾالخهُ 
ً
 .ؤؾٟلِه عظٍل ملشٍم بلشاٍم ؤػع١ٍ صا٦ً ًضوع في ألاهداء ممؿ٩

ذدددددر..!
ُ
ٞ 

  ٣ٞت اللحزعص
ُ
بلى ه٣ٍُت خمغاٍء في مىٓاعِه اللُلي دى٫ الى٣ُت الؼع٢اء الضا٦ىت ج

 ملتهبت.
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ـٍ زاع١ٍ نى  ًخيبُه ملشٌم  السٟاف الٗمال١ اإلادل٤ ٞى٢ه  ثؤػع١ٌ آزغ، ًلمُذ بد

ٍِ مخٗغٍط وٍخىاعي جدذ هخىٍء في الجضاع الصسغي للهًبت. ٌُ في ز  ٞحر٦

ذدددددر..!
ُ
ٞ 

غي مً اللحزع جهِب ألاعى وعاء اإلالشم الغا٦ٌ ٢بل ؤن ًخىاعي ص٣ٞت ؤز

ا. ًٗ  ؾَغ

كٛل  ؤزغي  ٌُ
ً
 ،خى٫ هٟؿه في صاثغةٍ ًضوع  ،مًاص الجاطبُت لحرجٟ٘ مغة

 ًىظه ؾالخه الىاعي ججاهه.. ،اإلالشم اإلاسخبئ ًلمده

 جغا٥..!

 ظىاخه ألاًمً في اإلاؿاِٞت بحن طعاٖه اإلاىٟغصة و٢ضمه.
ُ
 جهِب الُل٣ت

ػمُلُه ُل٣ت ٍة ؤزاع اهدباهه الهىث اإلا٨خىم لالشالض ٖلى مؿاٍٞت ٦بحر اإلالشَم 
 ٣ُٞىم مً ظلؿخِه ؤمام الىاع.

ا. ًٗ  ًلمدُه ُٞخىظه بلُِه ؾَغ

ذدددددر..!
ُ
ٞ 

 بجىاع الىاع الشابخت التي ٧ان ظىاعها 
ً
ًخدى٫ اإلالشم الشالض بلى قٗلت هاٍع مخدغ٦ت

 مً ص٢اث٤.

 في صوعٍة ؤزغي م٘ مًاص الجاطبُ
ُ
ا ألٖلى.ًل٠ ًٗ  ت مغجٟ

 جغا٥..!

ُ٘ نىث الُل٣ت التي ؤزُإجه، لم ًغ مهضعها ظًُضا.  ٌؿم

ًخالشخى السِ اإلامحز لخضوص مٗاإلاه م٘ زلُٟت الؿماء  ،ٌكٛل هٓام الخسٟي

 اإلآلمت بال مً هجىٍم قضًضة السٟىث. 
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 هاخُت ال٨خلت الخمغاءًل٣ي ٢ى
ً
ًمتزُط وهُج ال٣ىبلِت ألاخمغ في مىٓاعِه  ،بلت خاع٢ت

نىُث ػمجغٍة م٨خىمٍت جملاه  وَٗلى ،٨خلت الخمغاء اإلاخدغ٦تبالىهج الضا٦ً لل

 عًيا.

 ًدىم بغصاثٍه الُاثغ اإلاش٣ىب بلى ٖم٤ الصخغاِء مبخًٗضا.

ا بلى ألاعى ٖلى بٗض ٖضة ٦ُلىمتراث بال٣غب مً ؾُاعٍة ؾىصاٍء  ًُ ج حهبِ جضٍع

ت اإلامحزة للم٣اجلحنًسغُط مجها قاٌب ًغجضي ال  IMS“ ”، وقٗاعها بضلت الٗؿ٨ٍغ

ت.  الباعػ بدىاِٞه الىاٍع

 هٟٗا٫:ًطخ٪ الكاب وهى ًغحٗل مً الا 

 ل٪ الخ٤ ًا ماػن، ل٪ الخ٤. -

 ػمُله ٨ًمل: ،ًسل٘ عصاءه الُاثغ في ؾ٨ىٍن وز٣ت

ا.: بلم ؤنض٢٪ خحن ٢لذ -
ً
 ه٪ ؾخٗىص ؾاإلا

٣ُُه بلى اإلا٣ٗض اإلاجا  وع:ًضزل الؿُاعة لُجلـ في م٣ٗض ال٣ُاصة بِىما ًيخ٣ل ٞع

هظه اإلاىاوعة ًجب ؤن  ،باألقٗت جدذ الخمغاء بض٢ٍت ٖالُتنىعُث ٧ل شخيٍء  -
ضعؽ للضٞٗاث الخالُت.

ُ
 ج

اءه، ومؤلجه عًياؤعجبخُه ال٩لمت  و٢ا٫  ،ابدؿم ابدؿامٍت باهخت ،بكضة، مؤلث ٦بًر

 في شخيٍء مً الًٛب وهى ٌكحر للسل٠ خُض وي٘ عصاءه اإلاش٣ىب:

 صة للغنام؟هظه ألاقُاء، إلااطا ال ج٨ىن مًا

 هٓغ ػمُلُه له في صهكت:

 وما الضاعي ؟ -

مً مؿاٞت زمؿت ٦ُلىمتراث لم ٨ًً في بم٩ان ؤخض ؤن ًغي باألقٗت جدذ 

 الخمغاء الغنانت التي ؤنابخه، وال ؤن ٌؿم٘ نىتها.

٣ُه ًضه بلى الغصاء.  مض ماػن ًضه ٞالخ٣ِ الغصاء بدغ٦ٍت بضث جل٣اثُت، خحن مض ٞع



- 34 - 

 

 ؤ٦مل:و  مؿ٪ ٢ُٗت مىه

ل٨ً  ،ٍت، ًم٨ً ؤن ح٨ٗـ ؤو جمخو اللحزعهظه ألا٢مكت اإلاه٣ىلت ال٣ى  -

 الغنام ًم٨ً ؤن ًستر٢ها بؿهىلت.

 هما٫ٍ زلٟت مً ظضًض:بؤل٣اها في 

ال ؤخض مً هاالء الهمج ٌؿخسضم اللحزع.  ،ن هدخاٍ لجمُ٘ الاخخماالثؤًجب  -

 ل٨جهم ٌؿخسضمىن الغنام ٦إجهم ٌؿخيك٣ىهه.

٣ُه باهدكاء وهى   ًٟغص طعاُٖه خىله و٣ٍى٫:ضخ٪ ٞع

ال ٌكٗغ بالغيا ختى بٗض هظه اإلاهمت التي لم ٨ًً  ،هظا هى ماػن ٢اثض اله٠ -
ت واإلاهاعة.  ًهض١ ؤخض ؤن جخم بهظه الؿٖغ

ٖلى جدىلُه مً  الضلُل اإلاصجل ،ا ؤال ٨ًدك٠ ؤخض الش٣ب في عصاثِه حهمه ٦شحرً 

اٍم بلى َٞغؿت
ّ
 .جشحر ال٩لمت قٗىًعا بالىياٖت صازلهُ  ،٢ى

 هبهاع والك٣ُ:٠ٛه ٨ًمل، في خضًٍض مخهٍل بحن الا ال ػا٫ ٞع

ؾخ٨ىن هظه اإلاٛامغة هي ؤهم بىض في ٢اثمت بهجاػاج٪، ؾإؾمحها ل٪ )ٖملُت 
 ال٣ىو الُاثغ(.

لم ٌٗٝغ هل ًًم هظه اإلاٛامغة بلى ٢اثمت بهجاػاجه ؟ ؤم ًسبئها م٘ عصاءه 

اٍث ؾِ ت م٘ ما ًسبئ مً ط٦ٍغ مً مظ٦غاث  ابخضاءً ئٍت اإلاش٣ىب في خ٣ُبخه الؿٍغ

مه ع ، والضه لى في اإلاضعؾت الا وال٣مُو اإلالىن الظي ؤٚع بخضاثُت ٞا١ الٟغ٢ت ألٖا
ًه مً الا ،ٖلى اعجضاثِه بال٨ٗـ ت لخدا١ بختى زُاب ٞع ال٩لُت الٗؿ٨ٍغ

 هى ًدمل ال٨شحر في ٢اثمت اهخ٩اؾاجِه. .بؿبب وياٖت وؿبه

ب ؤ٢ ٖلى باقي ال٣اصة في )جحرا(  ترخهُ ًم٨ىىا ؤن هجٗلها بغهامج َىٍل للخضٍع

اصة في هظا.ؾِخدمؿىن ٦شحًرا، و   ؾىٝ ج٨ىن ل٪ الٍغ

االُ  ياعًٍ
ً
٤ ؤمامُه ال ػا٫ َىٍال عاث اإلاضح التي ًبدض ٖجها ٖبالم ًدخمل  ،ٍغ

ل بدشه اإلاؿخمغ ٖجها مهحره وازخُاعاث خُاجه.و  ،صاثًما
ّ
 التي ق٩
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اٍص ٨ٞغة ؤن ًدّىله هظا الهمجي الكغؽ مً  ُّ آزغ هغب هى جداو٫ اللَٟغؿت  ن

  ،ٗهما جى٢
 
ؤخغ٢ذ ٧ل  ،غث ٧ل بخؿاٍؽ لضًه بؼهىِة الىهغلضعظٍت بس

ا ًًا٣ًه ،ٍىالحن الظي حؿغب لضمهؤلاصع  ًُ اإلاجهىص الظي ًبظله  ؤبضلخه ًًٚبا ٖاج
 ال بض ؤن ًسخٟي الش٣ب. .لِؿُُغ ٖلُه

ٍٝ زّٟيٍ  ٣ُه الظي جى٠٢ ًٖ ال٨الم هٓغ بُغ  وناع ًىٓغ له بكٍ٪: ،بلى ٞع

 ماطا ب٪ ًا ماػن، ٧ل هظا ال٤ًُ الظي ًبضو ٖلُ٪ ؟

ا في ال٨ظبت التي ؾُدخاظها ٨ٞغ ًٗ قٗىع الٗٓمت الظي  ال بض ؤن ٌؿخمغ .ؾَغ

٣ُه  بل وٍخًا٠ٖ: ؛ًدؿه مً ٞع

 ًا)ؤمجض(، هظه هي اإلاغة ألاولى  -
ً
ًماعؽ ٞحها ؤخض التي ألامغ لم ٨ًً ؾهال

اال٣ىو ال
ً
هضاٝ زُغة، ه اإلاغة ألا هظ .ُاثغ الظي ٦ىا هخضعب ٖلُه ؾاب٣

السخيء في ألامغ ؤن خىاؽ هاالء اإلالشمحن زاع٢ت ٞٗال  ،ومخدغ٦ت ولِؿذ زابخت

ٖلى مؿاٞت ؤ٦ثر مً زالزحن  لضعظت ظٗلذ ؤخضهم ٌكٗغ بد٠ُٟ الُحران ٞى٢ه

ض  ،متًرا ٦ظل٪ هظه البضالث لِؿذ مًاصة للغنام ٦ما ٢لُذ ل٪، مما ًٍؼ
 اخخماالث السُغ أل٢صخى صعظت.

ُ  ٣ه بىبرٍة زاٞخت:٢ا٫ ٞع

لم جإزظ٥ وكىة الىهغ مً ؤن  ،ن ج٨ىن ٢اثض ن٠ خ٣ُ٣يؤؤهذ حؿخد٤  -

 جضع٥ ه٣اٍ ال٣هىع.

٣ُه ٌكٗغ بالٛحرة مىه ؿاؽ الظي ًى٣و ماػن لخ٨خمل وهى بالًبِ ؤلاخ ،ٞع

ب آلازغون ؤن ًدظو  ؛وكىجه  خظوه وٍداولىن ٞال ٌؿخُُٗىن. اؤن ًٚغ

ا مً الكما٫  ًُ ٤ مّغ ٖلى )جُالبحري( آج الكغقي، و٧ان ٖلُه ؤن ًخسظ الٍُغ

ل٨ً ماػن  ،ةالكغقي مخىظًها بلى )جحرا( خُض اإلاٗؿ٨غ الضولي واؾتراخاث ال٣اص

٤ الج ٣ُه خُىما ؾإله ًٖ  ،ىىبي مخىظًها بلى )ظىزاي(اجسظ الٍُغ ٢ا٫ لٞغ
 الؿبب:
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ؾإخخاط إلاٗمل ألابدار هظه  ،ن ٖلى بضاًت صوعجىا الخغاؾُتاؾاٖخ ُذب٣ -

 اإلاّضة.

٣ُه في بعجاٍب قضًٍض:ضخ٪   ٞع

ؾىدخاُط إلاكىعة بٌٗ مهىضسخى الضٞٗت وبٌٗ ال٨ُمُاثُحن، لً حؿخُُ٘ ؤن  -

 ج٣ىم بخٗضًل الؼي وخض٥.

ا صازله:
ً
 ٢ا٫ ماػن وهى ًسٟي جىجًغا ٖم٣ُ

 ًم٨ىجي ؤن ؤخاو٫ ٖلى ألا٢ل. -

ا( جىظه ماػن بٗض ؤن ؤزظ ، مٗؿ٨غ ألامًخُض  خُىما ونلىا بلى مىجم )ػاٍع
بىض٢ُت ٢ضًمت حٗمل  ىاهخ٣ ،خت في الضوع ألاعضخيش٣ىب بلى مسؼن ألاؾلالغصاء اإلا

ت َغَص الؼي ٖلى ،بالُل٣اث الىاٍع
َ
ا إلاٗمل ألابدار، ٞ ًٗ الخاثِ وابخٗض  جىظه ؾَغ

ت في ؤهداء الغصاءؤٞٙغ زؼاهت  ،ٖضة زُىاٍث للسل٠ و٠٢ زم  ،الُل٣اث الىاٍع

 ىب.الش٣بًىٓغ له بًٍٛب بٗض ؤن جدى٫ بلى مهٟاٍة ملُئت 

٣ُه الظي جإزغ إلًضإ الؿُاعة في  م٩اجها اإلاسهو لُجض اإلاكهض صزل ٞع
 ماػن جدى٫ بلى قٗلٍت مً الًٛب. ؛ؤمامه

لً ًدخٟٔ بِه في خ٣ُبخِه  ،وؾِ الش٣ىب ؤزحًرا اؾخُإ ؤن ًسٟي ز٣ب الشىب

ت كلهل٣ض اهخهى الؼمً ا ،الؿٍغ ختى ال ًهل  لظي ًدخٟٔ ُٞه باهخ٩اؾاجِه ٞو

٥ الشىب مٟغوًصا ٖلى الخاثِ ٦ما هى، وجغ٥ اإلاٗمل، ونض٣ًه جغ  ،لها آلازغون
 .، وطهب ًبدض ًٖ الهضوء في ؤٖما٢ِه اإلاًُغبت

 بٗض ٖضة ؾاٖاث.

وهى ٌؿخم٘ بلى ، في اظخمإ ٢اثض الخغاؾت مٗهم بضا ماػن قضًض الًٛب

 حٗى٠ُ ال٣اثض له:

ضاها، هي زىعة الٗهغ هظه البضالث التي ال حعجب٪، والتي ؤٞؿضث بخ
جمخو ٧ل مهاصع الُا٢ت مً ؤقٗت الكمـ، ألقٗت الىجىم  ،خ٨ىىلىظُتال
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٤ السالًا وال٣مغ وختى ؤقٗت اللحزع ٞخدىلها لُا٢ت جيخ٣ ل لجؿض٥ ًٖ ٍَغ

لىُي. ،الخُىٍت  وحؿمذ ل٪ بالُحران مً الىُجغ هىا لؿاخل اإلادُِ ألَا

ا:
ً
 ًغص ماػن بهىٍث خاو٫ ؤن ًجٗله هاصث

ٍت، ؤ - ا مؿمىًما.ل٨جها ال جغص َل٣ت هاٍع  و ؾهًما ٢ىًٍ

 ًغص ال٣اثض في بغوٍص:

 الُىاع١ ال ٌؿخسضمىن الؿهام اإلاؿمىمت. -

 ، نضها وظه ال٣اثض الهاعم.ؤَل٤َ ضخ٨ت ؾازغة

 بخ٩ل٠ُ ظضًض إلااػن: ىهخها٣اف الظي اؾخمغ ٖضة ص٢اث٤ ؤزغي، لىٖلى ؤن ا

 بمهمت جُىٍغ الؼي الُا ىاإلا٣اجل الظي ؤح
ٌ
 F87ثغ بلى هىا مىظ ٖضة ؤقهغ م٩ل٠

 بلى ػي مًاص للغنام ٦ظل٪ زال٫ ؤؾبٕى مً آلان.

زٟى الش٣ب بش٣ىٍب ؤزغي ٦شحرة ؤل٣ض  ،خخما٧٫ان هظا ٞى١ ٢ضعة ماػن ٖلى الا 

في عوخه؛ احؿ٘ آلان  الىٟسخي الظي جغ٦خه عنانت اإلالشمفي الشىب، ل٨ً الش٣ب 

ا بهظه اإلاهمتم٘ ج٩
ً
٣ىم بهظا ٧ان ٢ض ٢غع في ؤٖما٢ِه ؤهه ؾُ ،ل٠ُ ال٣اثض له ٖلى

 مىه ُٞل٣ى اإلاضح والشىاء، ل٨ىه آلان جدى٫ بلى ج٩ل٠ُ ؾُل٣ى 
ً
الخُىٍغ جًٟال

 اللىم وال٣ٗاب بن هى ٞكل ُٞه.

لم ٨ًً في  ،ٌٗٝغ مضاها المت جمغٍص ٌٗٝغ ؤن هظه اإلاغخلت ؾخ٣ىصه بلى صوا

اؾخُاٖخه ؤن ٣ًىم بضوع الخلمُظ الىجُب؛ الظي ًُُ٘ ألاوامغ في ؾ٨ىٍث، 
٘  في ؤصب. وٍل٣ى الخ٣َغ

٨خ ًُ  الَٟغؿت. ٦ما لم ٨ًخب له صوع ب له هظا الضوع لم 

ىٓغ  ًُ ه في بعجاٍب، ٞةن حٗظع جمشُله لهظا ُلبال ٌصجٗه بال صوع البُل الظي 

لى  الضوع لم ًجض ًُ ى٣ُه(  ي ؾىي صوع )اإلاخمّغص الظي ال  ا  ُمشل له بعياءً لُٖ ًُ صازل

 ٤ٌُ ا، وال ٌؿخُُ٘ ٞع
ً
م ؤ ٖم٣ُ  هه ًشحر بعجابه.له ؤن ًدخمل ٖىا٢به بٚغ

 وهظا هى الضوع الظي ٢غعه في ال وُٖه لهظه اإلاغخلت.
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ٍٕ ٢ضم ا٢تراح ا٢تراًخا مسخهًغا  ،هثالخٗضًل بلى ٢اثضه في وظىص ػمال  بٗض ؤؾبى

 ظًضا:

 F 87اإلاًاصة للغنام، جدذ الؼي الُاثغ  AX116)ًم٨ً اعجضاء البضلت 
مىمت ألجهم ال لغنام اإلالشمحن ٣ِٞ، وال زىٝ مً ؾهامهم اإلاؿ اج٣اءً 

 ٌؿخسضمىجها(

ت ماػن بىظٍه ٚايٍب جل٣ ا٢ه ؤهٟاؾهم اهخٓاًعا لغص الٟٗل  ،ى ال٣اثض سسٍغ ٦خم ٞع

 الٗى٠ُ.

 إلااطا لم ج٣م بخٗضًل الؼي هٟؿه؟ -

 عص ماػن في هضوء:

ام -
ّ
ٞا٢تراحي ا٢تراح  ؛مُاثُت ؤو هىضؾُتُم٣اجل( ولِؿذ ٦ صعاؾتى ٢خالُت )٢ى

 مُاجي.ُم٣اجل، ولِـ ا٢تراح ٦

 ٢ا٫ ال٣اثض بهىٍث م٨خىم مً الًٛب:

ا مً ػمالث٪ في الضٞٗت )ال٣ىانىن ال٨ُمُاثُىن(إلااطا لم ج٨ىِّ  -
ً
٣  ن ٍٞغ

 )ال٣ىانىن اإلاهىضؾىن( ؟و

 ابدؿم ماػن في هضوء وهى ٣ًى٫:

- .٤  لم ٌكمل ألامغ بخ٩ل٠ُ اإلاهمت؛ الؿلُت بخ٨ىًٍ ٍٞغ

 ٦خم ٢اثضه ًٚبه، زم و٢٘ ؤ٢صخى ٣ٖىبت في ؾلُخِه:

مى٘ ٢اثض اله٠ )ماػن ببغاهُم ٖلى نالر( مً صزى٫ اإلاٗؿ٨غ الضولي في  ًُ

ا( في )ظىزاي(، وم ً مباقغة مهامه إلاضة قهغ )جحرا(، ومً صزى٫ مىجم )ػاٍع

الخٗامل مٗه زال٫ هظه IMS“ ”و٦ظل٪ ًمى٘ ٖلى م٣اجلي الـ ،ابخضاًء مً الُىم

لُٟاث وطل٪ لٗضم خغنه ٖلى ؤلاج٣ان في جىُٟظ ألاوامغ والخ٩ ،الٟترة

ت.  الٗؿ٨ٍغ
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هظا هى ال٣غاعالظي ًيخٓغه لخٗضًل نىعجه ؤمام  ،مؤلث ابدؿامت ماػن وظهه

 بُىلُت في هٓغ ػمالثههٟؿِه اإلاش٣ىبت، وفي هٟـ الى٢ذ هى 
ً
الانُضام  ؛مهمت

 ُىاع١ والٟىالهُحن.اإلاباقغ بال

خِه ال٣ضًم  - خُىما زغط مً اظخماٖه، ابدؿم له ٞهض  و٢ا٫ له: -ػمُل ٚٞغ

 .F87َلب٪ لي خحن ج٣غع البضء في جُىٍغ  ؾإهخٓغ

ٞهض مً )ال٣ىانحن ال٨مُاثُحن(. وهى  ،ؿم ماػن وهى حهؼ له عؤؾه جإ٦ًُضاابد

ٍغ الغصاء خحن ؤ٦ثر مً ًٟهم َبُٗت ماػن وشسهِخه، وَٗٝغ ؤهه ؾِبضؤ في جُى 

ختى  -ؤي ؤخض آزغ في الضٞٗت في هظا الخُىٍغ  قغوٕوَٗٝغ ؤن  ،ًدلى له هظا
ا به لى ج٩ل٠ عؾ ًُ  ال ًم٨ً ٟٚغاجها مً ٢بل ماػن. -م

ً
 ٌٗجي بهاهت

 ُم٨ىه ال٣ُام بهظه الهمت، لُىا٫ الخ٣ضًغ والاهبهاع.آهظا٥ ؾ

 ؾإله ماػن بهىٍث زٌُٟ:

ضها. WP-17البىض٢ُت  -  مً مسؼن ألاؾلخت، ؤٍع

 ؤَل٤ ٞهض ضخ٨ت ٖالُت ؤجبٗها بهغزٍت ٢خالُت ممُىٍَت.

ت التي  هظا الؿالح الىاعي هى آزغ جُىع ونلذ له ؤؾلخت ال٣ىو الىاٍع

متر ًم٨ً  5111متر، وٖلى مضي  55111حؿخسضم الغنام، ومضاها ًهل بلى 

 .بىناثو٢ُغ َل٣تها ًهل بلى زالزت  ،ؤن جستر١ ٖكغة ؤشسام

 ٢ا٫ في خماؽ:

 ه.هل٣ً الهمج صعًؾا ال ًيؿى  -

ا وهى ًمض له ًضه بهاج٠  ًٗ  الض٤ُ٢، وؤ٦مل: S7زم زٌٟ نىجه مخاب

 ؤبلٛجي. خجذ ؤي شخيٍء بطا اخ -

 هؤن ًىنم ٧ل مً ًىٟظ، باليؿبِت لهم٢غاع ال٣اثض بمى٘ الخٗامل م٘ ماػن، ٌٗجي 

 بالجبن والٗاع.
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لهظا يمً ماػن مؿاٖضة ٧ل ؤٞغاص الضٞٗت له، وبن ٢غع في ؤٖما٢ه ؤهه لً 

ا مً ٧ل شخيء. ت ٖاعًٍ  ًُلب مؿاٖضة ؤخض، وؤن ًىاظه الصخغاء الٗاٍع

ا ػي )ال٣ىام  بٗض ٖضة ص٢اث٤ ٧ان ٠٣ً ًً ٖلى بىابت اإلاىجم الساعظُت مغجض
 ؾالح 

ً
ثت ام٘ ما ٣ًغب مً م WP-17اإلا٣اجل( ألاؾىص اإلامحز لٟغ٢خِه خامال

 عنانٍت ومؿضؽ لحزعي ومجمىٖت مً الضعوٕ ال٨هغومٛىاَِؿُت.

ن وهم ًضًغون آلاالث الٗمال٢ت حُه مً الىعاء نىث الٗما٫ الىُجٍغًإج

ا٢ِه اإلاصجٗحن الؾخسغاط الظهب السام، وٍ ضوع في زلُِٟت ؤ٩ٞاعِه نىث ٞع

 بِىما هى ،وٍلٟذ وظهه لهُب الكمـ وؤقٗتها ،ىَتونغزاتهم ال٣خالُت اإلامُ
ا بلى ٖم٤ الصخغاء. ًُ  ًسُى زُىجِه ألاولى مىدك

 

 *  *  * 
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 الفريسة.

 

المُت اإلاىظهالخجلي ألاو٫ للمى٣ُ  .تت نٟغ: الغؾالت ؤلٖا

ً ٌكضوه٨م  ضاء؛ هم الظً بًُٗضا  ال َاثل مً وعائها للًال٫ في ٢ًاًا وهمُتألٖا

 .ًٖ الٗمل اإلاىخِج الظي ٌؿاهم في جهًت بالصها

ت ي ألاو٫، هى الىمىطط اإلاًاص للىٍٓغ
ّ
 لخإمُجها. ؛الخجل

 ) مً ألاوعا١ الؿّغٍت للججرا٫ ؤصهم الجبلي(

*  *  * 

ا( هى اإلاؿاٖض ؤو٫ ؾلُم ٞسغي، ؤخض ؤًٞل ٢ اصة ٢اثض الخغاؾت إلاىجم )ػاٍع

٣ُا وؤًٞل مً حٗامل م٘ صٞٗاث اإلاضعؾت  ،ٞغ١ الخغاؾاث في وؾِ بٍٞغ

ت الضولُت بي للمضعؾت  ،IMS“ ”الٗؿ٨ٍغ وهى ؤخض مُىعي اإلاىهج الخضٍع

 ٦ظل٪.

ا ٖلى ٣ٖى٫  اإلاؿاٖض ؤو٫ ؾلُم ٞسغي ٌٗٝغ ؤن مهمخه ألاولى هي الؿُُغة ٨ٞغًٍ

٤ خغاؾخه، وجإظُج ال ٗضاوة بُجهم وبحن اإلا٣اجلحن اإلاخضعبحن، وٖلى ٣ٖى٫ ٍٞغ

ُحن،  ٢بل ؤن ج٨ىن مهمخه خماًت اإلاىجم مً هجماث 
ّ
ان اإلادل

ّ
ظمُ٘ الؿ٩

 الُىاع١ الكغؾت.

للؿُُغة ٖلى ٣ٖى٫ مخىهجت  ٌٗٝغ ؤن هظا الضوع ًدخاط بلى الظ٧اء الكضًض،
لسبرة الؿىىاث ال٨شحرة التي ًمخل٨ها والتي و  وٍدخاط ٦ظل٪ للهبر ،الظ٧اء

 حٗلمها بإنٗب الُغ١.

 ،٘ الُىاع١، وم٘ ٢باثل الٟىالهُحنؤن مهمخه ألاؾاؾُت هي مى٘ الازخالٍ م ٢غع

ا ٌؿمذ لهم بالخٗامل م٘ الؿ٩ان اإلا
ً
ا م٘ عئؾاء ألاخُاء مً  ،دلُحنؤخُاه

ً
وؤخُاه
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ِٗت قإجهم  ٣ه ؤو اإلا٣اجلىن بإهمُتهم وبٞغ ٢باثل الهىؾا، ختى ٌكٗغ ؤٞغاص ٍٞغ

 ٞى١ الجمُ٘.

ه خحن ٖاص ٢اثض اله٠ )ماػن ببغاهُم( مً  ألؾباٍب ٦هظه بضؤ ال٣ل٤ ٌٗتًر
 في الصخغاء ومٗه ؤؾحرة مً الُىاع١.

ً
 ٣ٖابه الظي ٢ًاه قهًغا ٧امال

ا٢ِه، وجمشُلُه لىمىطٍط امغ ٣ًل٣ُه ؤ ن؛ الهٗىص اإلاؿخمغ لكٗبُت ماػن وؾِ ٞع

ت الهٛحرة ٌؿٗىن لخ٣لُضهُ   .زانت مً الغجب الٗؿ٨ٍغ

غ الؿغّي الظي ٣ًض مه له ٢اثض الاجها٫ واإلاٗلىماث، ألامغ الشاوي هى الخ٣ٍغ

ش الُىاع١  اله٠ والظي ًا٦ض ُٞه ٖلى مٗض٫ البدض الٗالي ل٣اثض ًٖ جاٍع
ش الصخغاء ال٨بري، واإلاٗاهضاث ال٣ضًمت التي ؤبغمذ في هظا اإلا٩ان.  وجاٍع

 
ّ
له بإصهم الجبلي، ؤخض ٌٗٝغ ظمىح اإلا٣اجل الكاب الظي ٌؿُُغ ٖلُه، وجمش

ت الضولُت، مٟىضخي لجىت الخ٨ماء في ٢ضؾ لُم وماؾـ اإلاضعؾت الٗؿ٨ٍغ

 وبعجابه خض الىله بهظا ال٣اثض ال٨بحر.

 
ً
ولم  ،في ٢ىو ؤٞغاص الخغاؾت اإلالشمحن ٌٗٝغ ٦ظل٪ بإمغ مٛامغاجه ال٣خالُت لُال

ل٨ىه ٌٗٝغ ؤن ماػن جماصي ٦شحًرا خحن  ،٨ًً ألامغ ًؼعجه، بل ًشحر بعجابه

ت اإلاباقغة.الا ٚحر اإلاسهو لهظه الٗملُاث  F87اؾخسضم الؼي   هخداٍع

غه الؿغّي ًٖ ًىمها  ٤ُ ماػن في مٛامغجه، بخ٣ٍغ ٖاص له ؤمجض عقىان، ٞع

ت،  ٤ به الؼي الظي ؤٞؿضه ماػن بُل٣اجِه الىاٍع جٟانُل ٖملُت ال٣ىو، وؤٞع
ٞا٦دك٠ ال٣اثض ازخالٝ ؤخض الش٣ىب في الجىاح ألاًمً ًٖ ق٩ل وحجم باقي 

 .وهى مٗل٤ٌ بحن الؿماِء وألاعى ابخهنالش٣ىب التي نىٗها ماػن إلزٟاء ؤمغ ا

سغط ٧ل الًٛب مً ؤٖما١ ماػن  ًُ ، وٍهضمُه بسُىعة ألامغ و٢تها ٢غع ؤن 

ًغؾله في مهمت . لهظا ٢غع ؤن وقغاؾت الُىاع١، ل٨ُؿبُه قًِئا مً الخ٨مت

ت. غ الظي ًىاظهه لتهضؤ ٖملُاجُه الا ٦دكاٝ خ٣ُ٣ت الىا٢٘ والسُال  هخداٍع

 ىً بٞؿاص ماػن للغصاء، زم خحن القؤبضي الًٛب م ٢ام بسُخِه الهٛحرة خحن

هه لً ٣ًىم بها، ٨ُٞىن ال٣ٗاب بمىدِه ؤوٖىاصه ٧لٟه بمهمٍت ٌٗٝغ ظًُضا  جمغصه
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هظه الٟغنت لالزخالء في الصخغاء، عبما لُٗٝغ مضي زُىعة هاالء البضو 

الظًً ًٓجهم مجمىٖت مً الُُىع الًالت ًم٨ً ٢ىههم ببؿاَت، و٧ي ٌٗٝغ 

 ٣خه خحن ًىاظههم وخًُضا وؤٖؼال مً ٚغوعِه.٦ظل٪ خ٣ُ

٣ام ٞ ،الظي ًبضو ؤ٦ثر قغاؾٍت مما جهىع ل٨ً هظا لم ٨ًً عص ٞٗل ماػن،

ىا ب٣ضعاتها  بىهب الكغا٥ للملشمحن، و٢ىههم ببىض٢ُخه اإلاُىعة التي لم ٌٗٞغ

 مً ٢بل.

ا
ً
ض هظا قٗبِخُه وؾِ اإلا٣اجلحن ألانٛغ ؾى ا٢ِه ٦ظل٪، و  ًٍؼ ، بل وبحن ٞع

ً
عجبت

 م٘ بضاًت ؤلاجها٫ ثض الخغؽ ٌؿمذ بدضوزُه في ز٨ىخِه وهى ما لم ٨ًً ٢ا
ً
، زانت

 اإلاباقغ م٘ ؤٞغاٍص مً الُىاع١ صون مخابٍٗت ومغا٢بت.

ت اإلادّغمت ؤن و٠٢ ٢اثض الخغؽ ؤمام هاٞظجِه ٨ًٟغ، هى لً ٌؿمذ بهظه الؿُّ 
 
ى

ؿتن في ٖهضِه،
ُ
ؤن ًبضؤ  وبضا له ؤن مغخلت الخسلو مً ماػن ٢ض خاهذ، وٖلُِه  ح

في ههب الكغا٥ وبٖضاص الدجغ السخغّي الظي ًًغب بِه ٧ل الُُىع في آٍن 

 واخض.

*  *  * 

خحن زغط للصخغاِء الخاع٢ِت، بضؤ ماػن في بٖضاص ٖضة مسابئ خى٫ اإلاىجم ٖلى 
مؿاٞاٍث بُٗضة، زم بضؤ في ٢ىو بٌٗ اإلاكتر٦حن في الهجماث اإلاخخالُت يض 

 اإلاىجم.

ا ٣ًترب مً السمؿحن ٢خُالمٗض٫ ال٣خلى اإلادؿا٢ُح ًُ ؛ ما بحن نغعى ن ًىم

 بغنام ال٣ىانت، ؤو بال٣ىابل الخاع٢ت.

ا٢ه، ومً ؤما٦ً ، وبضؤ ٖملُاث ال٣ىو بالتماػن ؤٖض اإلاسابئ زامً م٘ ٞع

ٗت اللحزع التي مما ظٗل جدضًض م٩اهه نٗب جدذ وابل الُل٣اث وؤق ؛مخٗضصة

اثض ٖلُه باإلاى٘ الظي و٢ٗه ال٣بهظا ٦ؿغ ؤخض بىىص ال٣ٗاب  ،ججها٫ مً ٧ل ظاهب

 و٧ان هظا ًشحر خماؾت ػمالثه. ،مً مماعؾت مهامه
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، ٢ام بىهب قغ٥ٍ ط٧ّيٍ انُاص بِه ي اإلاغاث و٢بل اهتهاء مضه ٣ٖىبخهفي بخض

 ؤخض اإلاؿخُلٗحن الظًً ٌؿب٣ىن ٞغ٢ت الهجىم اإلالشمت.

 ملشمت ٣ِ اإلالشُم في الٟش وٖاص له ماػن خحن ؾ
ً
، ولِـ وظض في اهخٓاعه امغؤة

.
ً
 عظال

خملها ماػن ٖلى ٦خُٟه  .بب السىجغ اإلاىىم الظي ؤنابه بهابؿ ؛ٞا٢ضة الىعي

 وطهب بها بلى بخضي مسابئه. 

ً  ٧ل اإلالشمحن وؿاء.  اإلاغة ألاولى التي ٨ًك٠ ٞحها لشام ؤخضهم؛ لظا ْ

 وظلـ ًيخٓغها ؤن ج٤ُٟ. ،بدبسغ ػهى ٧ل اهخهاعاجِه الؿاب٣تقٗغ 

 الٗضًض مً ألا 
ً
ها ؾئلت التي جدخاط لئلظابت؛ بضؤ في عبِ وزا٢ها بحن ًضحخامال

التي جلٟها خى٫ ظغصها مً بٌٗ مالبؿها ال٨شحرة  ،و٧اخلحها بلى ؤوجاٍص في ألاعى

 الخٔ بكغتها البًُاء الجمُلت.  ،هٟؿها مً ٧ل ظاهب

ً  ؤن ٧ل  ألاٞاع٢ت   ،ػهىط ؾىص البكغِة ٌكبهىن ال٣غوص ْ
ً
لم ًغ مً ٢بل امغؤة

٣ُت  بًُاء، وٖلى هظه الضعظت مً الجما٫ آلازاط. بٍٞغ

 
ً
ٍٝ ٦بحر ،عهبتو  ؤهٟاؾه تهتز بزاعة لم ٣ًترب مً  ،ٌكُٗغ ؤهه ٖلى وق٪ ا٦دكا

ٍت بلى هظه الضعظت مىظ ٞترٍة َىٍلت ، عبما مىظ جغ٥ )ؾمغة( جلملم امغؤٍة قبه ٖاٍع

 . IMS“”الخدا٢ِه بالـقخاث خُاتها بٗض 

 جبضو 
ُ
 وهي اإلاغؤة

ً
 ٚامًت

ً
ا ملخدٟت

ً
  ،بغصائها الظي ناع بؿُُ

ُ
 ج

ً
ا ٧امال

ً
مشل ٦ىه

اث٤ البراءة والكغاؾت، الُبُٗت الهماء الب ٨غ التي لم ًسىى في مشحًرا ٞو

 .مً ٢بل ؤخٌض اإلادكاب٨ت ؤصٚالها 

خاولذ ؤن حؿتر هٟؿها  .حعي ما خىلها، هٓغث له في طهى٫ٍ  وبضؤث ؤٞا٢ذخحن 

 بكضة بلىل٨جها ا٦دكٟذ ؤجها 
ٌ
 وؤ عظ٘ .ألاعى مىز٣ت

ً
ؾىض ماػن للسل٠ ٢لُال

ؾخمخإ، ٌكاهضها بإ٢صخى صعظاث الا  قاًٖغا ْهغه ٖلى جبٍت عملٍُت مىسًٟت
٪ وزا٢ها.  وهي جغحٗل مً الًٛب وجداو٫ ؾتر هٟؿها ٞو
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ها الجىىن ؤناب الَٟغؿت الًُٟٗت الؿاطظت التي ؾ٣ُذ في الكغ٥ِ و٢ض

ا قاًٖغا بٟخىٍت بٗهًخا ،حٗٝغ اإلاهحر الباجـ الظي ًيخٓغهاال  ،مداولت ؤلاٞالث

هٓغث له بًٍٛب ونغزذ في وظهِه ب٩لماٍث لم ًٟهمها،  .لم ًدؿها مً ٢بل
ـٌ بحن البكغ والخُىان، و٢ض ؤزاعه ظمالها  ٞإزاعه هظا ؤ٦ثر، ٧ان ٌكٗغ ؤجها ظي

بت في جؼ٦ُت هظا ؤلاخؿاؽ. ُٛت الٍٛغ  ولٛتها ألاماَػ

 نغزذ ُٞه ٞجإة بالٗغبُت: ،جى٢ٟذ ًٖ الخغ٦ت

 ل٣ُىص.ٞ٪ هظه ا -

ا، وؾإلها  ،جها جخ٩لم الٗغبُتؤلم ٌٗٝغ   ،جذجغث مالمدهُ  ًٗ ل٨ىه جسُى هظا ؾَغ
 ؤو٫ ؾاا٫ٍ قٗغ به:

 هل ؤهِذ ٚبُت ؟ هل ؤهخم ؤٚبُاء؟ -

 ًضحها بلى نض
ً
عها، هٓغث له بٗم٤ٍ نامخٍت، و٢ض ج٨ىعث خى٫ هٟؿها يامت

 ولم جغص. وع٦بخحها بلى ًضحها

 جاب٘ ماػن في ًٞى٫:

 ؤهخم مجغمىن ٦ظل٪.! ،٣ِٞ لؿخم ؤٚبُاء -

 ضخ٨ذ اإلاغؤة ٞجإة، مما ؤزاع صهكت ماػن.

 ؾإلخُه:

 وؤهخم ماطا ج٨ىهىن؟ -

ًىضر لها مً ٨ٞغ في ؤجها جًٓ هٟؿها جمازله لخُٗض له ؾااله، لهظا ٢غع ؤن 

 ، ومً الظي ًٟغى قغوَه و٣ٍغع مهاثغ ألاقُاء.الظي له الُض الٗلُا

ىظه هدىها ٞخ٨ىعث خى٫ ظلؿخِه وج، ٢ام مً ؤزغط ؾالخه اللحزعي هدىها

وظه ؾالخه هدىها وؤَل٤ ص٣ٞاث مؿخمغة مً اللحزع لحرؾم به  .هٟؿها ؤ٦ثر

 خضوص ظؿضها ٖلى ألاعى، ٢ا٫ في بغوٍص:
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 مً زُابِ٪. -
ً
 ٧ل خغ٦ٍت لِ٪ جسغط ًٖ الخضوص التي عؾمتها، ؾإزل٘ مٗها ٢ُٗت

 جىجغث مالمدها، ٞإ٦مل:

ؤلِـ  ؛ة والكٝغ ٩٦ل الكٗىب البضاثُتؤهخم تهخمىن ٦شحًرا بجؿض اإلاغؤ -
 ٦ظل٪؟

 ل٨جها ٢الذ ؾازغة: 

ٟ٪ ًٖ طاج٪ ؟ -  ؤهظا هى حٍٗغ

ب ٢ُٗت مً 
َ
ؤ٦مل في  ،حٗغي ظاهًبا مً ؾا٢ها ،مالبؿها بدغ٦ٍت مٟاظئتظظ

 ًٚب:

 و٦ظل٪ ٧ل ٧لمٍت جهضع مى٪ صون ؤن آطن لِ٪. -

ا وظهه مً ؤٖلى هاخُتها، مكحًرا هدىها  ًُ وهاخُخِه بؿبابٍت ع٢ض ٖلى ٢ضمُه خاه

 ٣ٍى٫ بىظٍه مٟترؽ:و  ٚايبت

 َٞغؿتي. ؤهِذ  -

 زم نغر في وظهها وهى ٣ًترب ؤ٦ثر:

 هل جٟهمحن ؟ -

٣ت التي لم جغ ع   في لم جٟهم ؾبب مٗاملخه لها بهظه الٍُغ
ً
 ٌٗامل بها امغؤة

ً
ظال

م مجها قٗغث بصخيٍء مً ؾلى٥ الخُىان في ٞغى ؾُُغجِه. ،خُاتها  ل٨ّجها بالٚغ

 حؿخ٨كٟه بُٗىحها ببٍِء، ٦غع نغزخُه في ٖى٠ٍ:خاولذ ؤن 

 ؤظُبي، هل جٟهمحن ؟ -

 ٢الذ ببٍِء:

 هل جيخٓغ بظابتي ؟ -

 جى٠٢ مً عصها ٚحر اإلاخى٢٘، هضؤ ٢لُال، وهى ٣ًى٫ في نغامت وبغوص:
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 وٗم، هل جٟهمحن؟ -

 ٢الذ مىضهكت:

 ؤٞهم ما ج٣ىله، ل٨ً ال ؤؾخىٖبُه، وال ؤٞهم ؤؾبابه. -

 عصائها وعماها بًُٗضا، وهى ٣ًى٫ في نغامت: ظظب ٢ُٗت ؤزغي مً

 بظابخ٪ ج٨ىن ٖلى ٢ضع ؾاالي ٣ِٞ. -

 ن ججظب باقي عصاءها لخُٛي بِه ؾا٢ها ألازغي التي حٗغث، ٧ان ما ًٟٗلهُ ؤخاولذ 

 مئزاػها.ًٌٛبها ٢ضع ما ًشحر صهكتها واق

 و هظا ًشحره بإ٦ثر مما لى خاو٫ اٚخهابها.

 بضؤ في ؾاالها:

 مً ؤهخم ؟ -

 وهي ججُب بازخهاع:، لٗذ بلُهجُ

 بًماظُجً. -

 ٢ا٫ في ًٚب:

 جدضسي بالٗغبُت. -

 عصث في خحرة:

ٜ( وهي جًمىا م٘ قٗىٍب ال ًىظض مغاصٝ لل٩لمت بالٗغبُت بال ٧لمت ) - ؤماَػ

ا. ،ؤزغي 
ّ
 ؤهخم جُل٣ىن ٖلُىا اؾم )الُىاع١( وهى اؾٌم ال ٌٗبر ٖى

، ومسخهًغاؤص
ً
 ًٟهم مىه شخيء.ل٨ىه ال  ؛هكُه هظا الغص؛ مٟهال

 ٢ا٫ بىبرٍة ؤ٢ل نغامٍت، وهى ًتراظ٘ للسل٠:

 وما الٟغ١ بُجهم. ،مً ٧ل هاالء -
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تًدمل صازلُه ال٨شحر مً ألاؾئلِت  بت في اإلاٗٞغ ً  ويٗهُ  ،، وال٨شحر مً الٚغ  ل٨

 و٢اج٘ خُاجِه لم ج٣ضم ؤي بظاباٍث واُٞت ًٖ ؤي شخيء.و 

، ٢بل ؤن ًبضؤ مغخه مٗها وج٨غ 
ً
 اع انُُاصه لها:٢غع ؤن ًٟهم ؤوال

ًُ ٢باثل ؤلاًماظُجً، ؤو الُىاع١ ٦ما ج٣ىلىن، ؤو٫ مً ؾ٨ً هظه  - هد

 …..ألاعاضخي وبجى ممل٨ت ألاه٣اع، خًاعجىا جهل آلالٝ الؿىحن

 ٢اَٗها بطخ٨ٍت ٖالٍُت َىٍلٍت ممُىٍَت حعجبذ لها:

 ؤهخم ؤٞا٢ىن ٦ظل٪؟ ،٢باثل، وبىِخم خًاعة -

 ا٢حها:٢الذ بهضوٍء وهي جًم طعاٖحها خى٫ ؾ

خ٪ بالخ٣ُ٣ت ال ًلػي وظىصها. -  لؿىا ٦ظل٪! ٖضم مٗٞغ

اخمغ وظهه قُُا، هب مً ظلؿخِه ٞهٟٗها ٖلى وظهها ب٩ل ٢ىجِه ٞاعجض 

 عؤؾها بلى ألاعِى في ٖى٠ٍ ٞا٢ضة الىعي.

 و٠٢ في الهمذ الظي زلُٟه ازخٟاء نىتها وخًُضا.

، مؼعٌج وم ،نضي وظىصها ًترصص في وُِٖه ب٣ىةٍ 
ٌ
 ازغ.وظىٌص مسخل٠

٣ت  ،عث ًٞىلُه بإ٦ثر مما ؤزاعث ًٚبهُ ل٨ّجها ؤزا ؾلى٦ُه مٗها ٧ان او٩ٗاًؾا للٍُغ

٣ت التي ًغي بها مداعبي  ان اإلادلُحن، وللٍُغ
ّ
التي حٗىص ؤن ًغي بها ظمُ٘ الؿ٩

 الُىاع١.

مت ؤمامها ؤػعجُه ؤهُه ؤزاع صهكتها ، ٌكُٗغ بالًِٛب، وَكُٗغ بك٩ٍل ما بالهٍؼ
 ع زىٞها. وخحرتها بإ٦ثر مما ؤزا

 هاالء ال٣ىم؟
ُ
 مم ًساٝ

 -صاع خىلها ٨ًُٟغ زم جىظه بًُٗضاٖىض الخال٫ الغملُت الهٛحرة  ،ؤزاعه الؿاا٫

 ًٖ بظابت ؾاالِه في ٖم٤ِ الصخغاء. - التي نىٗها للخسٟي
ُ
 ًبدض

 ولضث وٖاقذ في هظا السالء الجهىمي؟
ً
 امغؤة

ُ
 مم جساٝ
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ً  وٍضٖىجهم ٖلى مىاثض الٗعبما ًغا٣ٞىن ا  ،عبما حهّؼهم اإلاىُث ٦إي بكغٍ  ،كاءلج

الىلض؟ لى ٧اهىا ًٟٗلىن إلاا ؤعؾلىا ٖكغاث و  ل٨ً هل ًساٞىن ٖلى الصخبِت 

٦إهما  ،٧ي ًجمٗىا ظشثهم في جهاًت الُىم اإلاداعبحن ٧ل ًىٍم لخضوص اإلاىجم
ها وال ًٟهمها.  ٣ًضمىن ؤعواخهم ٢غابحن ألقُاٍء مجهىلٍت ال ٌٗٞغ

ـُ  ىدكغ ختى ألا٤ٞخؤلأل بالؿغاب اإلاالصخغاء ج مً ظمُ٘ الجىاهب. الكم

ُض في الؿماء.  ٗ ما ًه 
ّ
ا َخَغًظا ٦إه

ً
 جؼه٤ عوخُه وججٗل نضعه ي٣ُ

 هىا مً ٢بل؟ و٠ُ٦ ٢امذ وؾِ هظا الجٟاٝ. هل 
ً
ًدؿاء٫ هل ٢امذ خًاعة

 ممخض  خًم٨ً ؤن جد
ً
 ًخظ٦غها بىىها؟ ةًً الصخغاء اإلاىخكت خًاعة

ا( في ألا٤ِٞ ؤًلمُذ مىج ًخظ٦غ ما ٢غؤه ًٖ الهٗىباث التي  ،٢صخى ًمُىهُ م )ػاٍع

واظهذ الخ٨ىماث في بلضه وفي ٞغوؿا لخدىٍل اإلاىجم الباجـ ال٣ضًم بلى هظه 

ت الخ٨ىىلىظُت وجؼوٍضه ب٩ل هظه اإلاٗضاث اإلاخ٣ضمت  الهىعة الخًاٍع

ٍت و٦ٟاءٍة ؤ٦بر.  لِؿخسغط الظهب بؿٖغ

ٗت التي جل٣اها في الـ  ٢بل ؤن ًخم ج٩لُُٟه  IMS“ ”ًخظ٦غ اإلادايغة الؿَغ
بالٗمل في الىُجغ في ٞترجه الخإهُلُت جمهًُضا لخىػَٗه بلى بخضي قغ٧اث ألامً 

والخغاؾت، ؤو ازخُاعِه يمً ال٣الثل لِؿخمغ في اإلاضعؾت، وهى ما ًخمىاُه 

  وٍٟٗل ٧ل ما ًٟٗلُه لُشبذ ظضاعجُه.

ش خُاة ؤصهم الجبلي،  وؤعجب ٦شحًرا بالضوع الظي لٗ بُه في جإؾِـ ل٣ض صعؽ جاٍع
ت الضولُت  هٟؿها، وفي بصاعتها ختى اهخ٣الِه بلى  IMS“ ”اإلاضعؾت الٗؿ٨ٍغ

ضؾلُم.
ُ
  مٟىيُت ٢

ٌكٗغ ؤن ٧ل هظا بٌُٗض ظًضا ٖىه، وهى ٣ًطخي ٞترة ٣ٖىبخه وخًُضا في هظه 

الصخغاء اإلاترامُت، م٘ امغؤٍة همجٍُت مجىىهت ومؼعجٍت  جضعى وظىص خًاعٍة 

 ٢ضًمت في هظا اإلا٩ان.

٠ بالىُجغ ٖا ص ٞخظ٦غ مً ظضًض اإلادايغة اإلاسخهغة التي جل٣اها للخٍٗغ

 وباإلاىجم، وبُباج٘ الؿ٩ان اإلادلُحن.
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ً وؿبت مل٨ُت ٧ل بلٍض في هظا اإلاىجم، زمت وؿبٍت  ًظ٦غ ؤن زمت جٟانُل مغه٣ت ٖ

٦بحرٍة ظًضا لبلضِه ولٟغوؿا، ووؿبت ال جظ٦غ لخ٨ىمت الىُجغ بؿبب ؤن البلضجحن 

 ان مبالٜ َاثلت للىُجغ ٦شمً اؾخٛال٫ٍ لؤلعى.ألازغجحن ؾخضٞٗ

ما زغط بِه في الجهاًت مً هظه اإلادايغة ؤن الىُجغ بلض ٣ٞحر ظًضا، وؾُدخاط 

ا، وهى ما ج٣ضمه له الضو٫ ألازغي  ًً لهظه اإلاؿاهماث اإلاالُت للجهىى ا٢خهاص

التي ج٣ىم بخ٣ضًم الاؾدشماعاث للبالص، مؿاٖضة لها ٖلى ٖضم ٢ضعتها في بصاعة 

ا٫. ّٗ  مىاعصها بك٩ٍل ٞ

 مً بالصِه ومً ٞغوؿا ؤن ج٣ىم بمؿاٖضة بلٍض آزغ ٧ي ًجهٌ، 
ً
وهى ما ًغاُه خما٢ت

مً اإلاٟترى ٖلى خ٨ىماث الىُجغ ؤن ج٣ضم زالو والءها وق٨غها  هوٍغي ؤه

جهم مجمىٖت مً الهمج بهظه الهجماث البضاثُت التي جشبذ لهم بضال مً 

 البضاثُحن ٚحر الىاٖحن.

ٖلى ٧ل اؾدشماعاٍث ؤزغي  -صون ؤصوى قٗىٍع بالىَىُت –جهجم  ٢باثل بضوٍ 

ت في الجهىىج٣ضمها الضو٫ إلاؿ وؤ٦ثر هظه ال٣باثل  ،اٖضة الخ٨ىمت الىُجٍغ
تهاظم ال٣بُلت ٧ل  ،٨ٞغ اهٟهالٍي مخُٝغ جضعى الُىاع١ قغاؾت هي ٢بُلت طاث 

 مجها في في بنالح البالص  -التي جيخمي بلى ٢باثل الهىؾا  -مداوالث الخ٨ىمت
ً
بت ٚع

 بٞكالها والاؾدُالء ٖلى الخ٨م.

ا ٖٝغ ؤن  ًُ ًظ٦غ ًٚبُه الكضًض آهظا٥ مً هظه ال٣بُلت، ل٨ىه خحن ؤحى ٞٗل
 زمت ؾبب آزغ للهجماث الكغؾت لهم، وهى الاؾدُالء ٖلى الظهب ٦ظل٪.

ب ٦شحًرا في ؤن ٣ًىم بخ٣خُل وحٗظًب ٧ل ؤٞغاص ٢بُلت الُىاع١، وهى ما ٞٗلُه  ٚع
ضهكُه نمىصهم وبنغاعهم ٞإ٣ًٔ هظا ًٞىلُه بإ٦ثر مما  لكهىٍع هىا ًُ ٢بل ؤن 

 ؤزاع وخكِخه.

ت الضولُت هٟؿها مهمت جإمحن  ذ ٞغوؿا آهظا٥ ؤن جخىلى اإلاضعؾت الٗؿ٨ٍغ قَغ
 ٩ٞاهذ لها ؤلاصاعة، ولبالصه جىٞحر ألامً، ،ىجم، ختى حؿخُُ٘ ؤن جباقغ بصاعجهاإلا

 لخ٨ىمت الىُجغ الؿماح بالخى٣ُب.و 
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ؤ٩ٞاعِه ٖلى خغ٦ٍت زٍُٟٟت زلُٟه، ٞىظض اإلاغؤة ٢ض ؤٞا٢ذ وجداو٫ ٞ٪ ؤٞا١ مً 

ؾىي ٢ُٗت  دب٤جمالبؿها، ٞلم وزا٢ها، طهب بلحها، وعٞ٘ ٖجها ٢ُٗت ؤزغي مً 

 ؤزحرة َىٍلت ظًضا جلخ٠ خىلها ؤ٦ثر مً مغة.

ت:  ٢ا٫ لها ببروٍص وهى ًً٘ ًضًِه في ظُب ؾترجه الٗؿ٨ٍغ

ت..! -  جيؿحن ألاوامغ بؿٖغ

 ٖاص لؿاالها مً ظضًض: ،له وعمخه بىٓغة ٦غاهُتالخٟذ 

 هل ٧ل اإلالشمحن وؿاٌء مشل٪؟ -

ٌُ بالًٛب:  ٢الذ له بهىٍث ًُٟ

 ٧ل اإلالشمحن عظا٫ٌ ؤًٞل مى٪. -

 لُىاظهها ٚحر مهض١ٍ، ٢ا٫ في 
ّ
جى٠٢ مهضوًما ال ٌؿخىٖب ما ٢الخه، الخ٠

 طهى٫:

 ماطا ٢لِذ ؟ -

ما١:  ٢الذ في ًٍٚب وزباٍث هّؼه مً ألٖا

 ؤؤهذ ؤنمُّ ٦ظل٪ ؟ -

ؤزظجه الضهكت لشىاٍن ٢لُلت، ٢بل ؤن ًهجم ٖلحها ًسل٘ ٖجها ٧ل شخيٍء، وًٍغبها 

 بهٟٗاث مخخالُت:

ِ٪ ما لً ججضي ؤًٞل مىُه. -  ؾإٍع

 جىُٓغ له في نمىٍص وجدٍض 
ٌ
ٍٟ  اجى٢٘ ؤن ًجض مجها نغاز ،ؾا٦ىت وم٣اومت،  اوٖى

 الٛايبت 
َ
اإلاؿخاءة، ونىتها الٗم٤ُ ل٨ىه خحن هٓغ بلحها، عصجه هٓغتها ال٣ىٍت

 ال٣ىي وهي ج٣ى٫ له في وظهِه:

 ما لِـ  -
ُ
 ؤزاٝ ٞدىلخه، ؤهذ مجغص خُىاٌن يا٫ٌ خ٣حٌر ًإزظ

ً
ؤهذ لؿذ عظال

 له، إلاجغص ؤهه ًمل٪ ال٣ضعة ٖلى هظا.
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ا، لم ٣ًابل في خُاجِه جى 
ً
نٟٗها ٖضة نٟٗاٍث  ،خًضا ٦هظه اإلاغؤةؤ٠٢ مىضهك

ًجهكها ٞبضث ٦ذجٍغ بضؤ  ،وهٓغتها اإلاؿخاءة نمتها وجدضحها،مخخالُت، وهي ٖلى 

 ٧لما هٓغ لها لم ًجض ؾىي هٓغتها اإلاخ٣ؼػة.  ،ال ٌكٗغ بصخيٍء 

٨مل جى٠٢ ًُ ه عص الٟٗل هظا، بل لم ًثر  ،ًٖغا باإلالٍل ُٞما ًٟٗلهقا صون ؤن 

ًها، وٖىٟها، ونغازها، ويغبها له،  ،ؤنابه بالطجغ ٧ان في خاظت لٞغ

ل٨ً قٗىعه بإجها حجٌغ  ،ث مىه، ختى ج٨خمل لظجهمغة لئلٞال ومداوالتها اإلاؿخ

ٍب لم ًٟهمه ؤو ًإلٟه مً ٢بل.  ؤنم الًخٟاٖل ٧ان ٌكٗغه بصخيٍء ٍٚغ

ٍٕ مؿخترة ؤو نامخت ل٨ىه لم ًجض   البدض ًٖ ؤي صمى
ً
٢ام هاًْغا لها مداوال

خحن.  ؾىي صخغاء ٢اؾُت و٢اخلٍت جغجض ًٖ ُٖىحها الدجٍغ

 جض بال اللهُب الظي ًلٟده مً ٧ل ظاهٍب.هٓغ بلى الصخغاء اإلاترامُت، ٞلم ً

 وهى ٨ًٟغ
ً
ا ٧ل ؤؾلخخه مٗهاٌكٗغ ؤ ،مصخى ٢لُال ًُ ج لم ٌٗٝغ ما  ،هه ٣ًٟض جضٍع

ض.  الظي ًم٨ً ؤن ًس٠ُ امغؤة ٦هظه؟ وؤي شخيٍء ٌؿخسضمُه إلا٣اًًتها ٖلى ما ًٍغ

ضُه ؟ لم ٌٗٝغ جدضًًضا.  ل٨ً ما الظي ًٍغ

 ؛ي خاظت ألن ًشبذ ؤقُاًء ٦شحرةف .وجمحزه هى في خاظٍت ألن ٌكٗغ بخٟى٢ِه 

اإلا٣اجل الظي ٖا٢به ٢اثضه بالغمي في الصخغاِء م٘ ؤزُغ ٢باثل في وؾِ 

٣ُا، ٌٗىص لهم با امغؤة انُاصها ٦ما  ،مغؤٍة مً هظه ال٣باثل ٖلى ٦خُِٟه بٍٞغ

 جهُاص ألاؾىص ٞغاجؿها.

 ب٨شحٍر مً الٟكل واحكٗغه هظه  ،ل٨ىه ال ٌكٗغ بؼهى اهخهاعِه هظا
ُ
، لسىاءاإلاغؤة

ِه.  جاجج قٗىعُه بالش٣ب الظي ًضاٍع

هه ًجب ؤن بهاخُت اإلاىجم في ألا٤ِٞ، و٨ٍٟغ  صاع خىلها وخى٫ اإلا٩ان ٦شحًرا، ًىٓغ

ا٢ه اؾخ٣با٫ ألابُا٫.  ٚىُمخه لِؿخ٣بله ٞع
ً
 ًضزلُه ًٚضا خامال

ا ؤهه وبن ٧ان خهل ٖلى ًُ ج ا بانُُاصها ا٦دك٠ جضٍع ًً  ،وظىصها ماصًا وظؿض
ا بال ؤهه لم ًدهل ًُ  ، وال ختى زىٞها.لم ًمل٪ ٨ٞغها بٗض وال عوخها ،ٖلحها هٟؿ
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، ٧ي ٨ًخمل له الخٟى١ والىهغ.
ً
 ٢غع ؤن ٖلُه ؤن ٌٛحر ؤؾلىبُه ٢لُال

يِٛ ػًعا في خؼام  ،ل٨ُتروهُتٖاص بلحها ٞىظضها جداو٫ اؾخ٨كاٝ ٢ُىصها ؤلا

ت، ٞاه٨ٟذ ال٣ُىص ًٖ مٗهمحها.  بضلخِه الٗؿ٨ٍغ

 .م اؾخ٩اهذ بلى جبٍت عملٍُت نٛحرةز ،عصًتها واعجضتهاغ له، بل إلالمذ ؤلم جىٓ

 ؾإلها:و  ظلـ ٢بالتها، ؤقاع هاخُت اإلاىجم البُٗض

ًىن مؿاٖضاث الضو٫ ال٨بري إلااطا جداولىن ؾغ٢ت اإلاىاظم في بلض٦م؟  -  ؟وجٞغ

ٍٝ قضًٍض ولم جغص.  هٓغث له باؾخسٟا

ا ًُ وٖاص ٌؿإلها  ٦خم ُٚٓه، ،٧ي ٌٗىص بلحها ِٞصج عؤؾها ههٟحن ٧ان هظا ٧اٞ
 ؤن ًبضو و٦إن ألامغ ال ٌٗىُه:

ً
 مداوال

 َىٍلت، زم ال ج٣ىمىن ؾىي بؿغ٢ت خ٨ىماج٨م التي  -
ً
جضٖحن ؤن ل٨م خًاعة

ا ًٖ ؾلُت وخ٨م
ً
في هظه الصخغاء، ؤلِـ هظا  جداو٫ ؤن ججهٌ بدال٨م، بدش

 ؟ ٚباءً 

م مجها َٟغث مً ُٖىحها هٓغة صهكٍت واؾخٛغاب، ل٨جها ْلذ ٖلى نمته ا، بالٚغ
 وٖاصث بلى هٓغتها البُٗضة الؿاهمت في الٟغاٙ.

 ؤن ًىضر لها ٚباء ما ًٟٗلىن، وٖضم ظضواه:
ً
٨مل، مداوال ًُ 

وفي م٣ابل هظا جتر٦ىن اإلائاث مى٨م ًمىجىن، في م٣ابل ماطا ؟ هظا اإلاىجم لً  -

ىا حجم٨م ؤًجب  ،صزىله ولى ظئخم ب٩ل ظُىف الٗالم حؿخُُٗىا ن حٗٞغ
 الخ٣ُ٣ي.

 ه بلى ببهامِه.و٢ّغب ؾبابخ

 ؤ٦مل بهىٍث خاو٫ ؤن ًجٗلُه ؤ٦ثر هضوًءا ووٗىمت:

 ،حن ٖلحها ًبدشىن ًٖ مهلخت الجمُ٘لً جهلىا لخ٨م بالص٦م ألن ال٣اثم -

 .ِىما ؤهخم جبدشىن ًٖ ؤهٟؿ٨م ٣ِٞ،ب
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 ،ؿمتها الؿازغة مخذجغة ٖلى قٟخحهاب ،لم ًبض ٖلحها ؤجها حؿمٗه مً ألاؾاؽ

 ل٨ىُه ؤ٦مل في بنغاٍع ٍٚغب: ،هٓغتها ٚاع٢ت في ٖم٤ الٟغاٙ

وؾ٨ُىن ل٨م ههٌِب مً  ،٨م في ؤًضي الجمُ٘، ولؿىٝ ججهًىن يٗىا ؤًضً -
حن ؤن الخٟغ١ ي٠ٗ؟ ال ؤمل في  ،٧ل شخيٍء  اهٟهال٨م وبدش٨م ًٖ ؤال حٗٞغ

و٧ل  ،ؤلاعهاب الظي جيكغوهُه في بالص٦مما الضاعي ل٩ل هظا  ،مهالٍر شسهُت

 هظا ال٣خل الظي جماعؾىهُه؟

 ؼا٫ ٨ًمل:ًابدؿامتها الؿازغة جدؿ٘ ببٍِء قضًٍض، وهى ال  ٧اهذ

ض ضوع هىا، ومداوالج٨م اإلاؿخمغة لال هظه الخغوب ألاهلُت التي ج - هٟها٫، جٍؼ
 ولً جيخهي بخدىل٨م بلى صولٍت مخ٣ضمت. مٗاهاة بالص٦م

، ومض ٦ٟه اإلاٟخىخت بلحها و٢ا٫: ؼا٫ج٧اهذ ال 
ً
 ٖلى نمتها، ل٨ىه ا٢ترب مجها ٢لُال

ماء ٢بُلخ٨م، وبحن ٢اصحيي ًض٥ِ في ًضي لى٨ىن خل٣ت الؿال يع -  ،م بحن ٖػ

 لىىهي هظا الٗى٠ وهظا اإلاىث الظي ًخم ٧ل ًىم.

ا هضٞه ألاؾاسخي لم ٣ًهض ما ٢اله جماًما،  ،هى مداولت الؿُُغة ٖلحها ٨ٞغًٍ
ت ألن ًدضر  ا في هٟؿِه لهظا، وعٚبت مخىاٍع ًُ ا زٟ

ً
ِم مىُه إلاـ نض٢ ل٨ً بالٚغ

 هظا.

، وٚمٛمذ بهىٍث زٌُٟ: هٓغث ٍٝ  باؾخسٟا
ُ
 له اإلاغؤة

 ببٛاٌء ال بإؽ به..! -

مً ظضًض، ل٨ىه يبِ هٟؿه  اخمغ وظهه ًًٚبا، ٨ٞغ ؤن ًبضؤ في نٟٗها

 ؤزظ ًدىٟـ بهىٍث ٖا٫ٍ. ،بهٗىبٍت 

 ٢الذ له وهي جىاظهه بُٗىحن ٧اسخخحن:

ا١ٌ  ،، وإلاا ٦ىذ جٟٗله معي مىظ ص٢اث٤اهٓغ إلاا ج٣ىلهُ  -
ّ
 ال صًً لَ٪.ؤهذ مجغص ؤٞ

م مىه ؤ  نغر في وظهها: ،ٞلخذ ًضه لخهٟ٘ وظهها بًٍٛب ٖاٍث بالٚغ
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 ؤها ال صًً لي، ؤًتها الىزيُت! -

آإلاتها الهٟٗت بكضة، واخمغ وظهها ألابٌُ ٞبضث ؤناب٘ ًضه مدٟىعة ٖلُه. 

ٗذ عؤؾها بكمىٍر وهي ج٣ى٫ في بباٍء:  ٞع

، و٧ل ؤظضاصي مؿلمىن. -
ٌ
 ؤها مؿلمت

ا ف
ً
٘ صًى ت  ،ألاؾئلت جغجج في عؤؾِه بٗى٠ٍ  ،هظا اإلا٩ان يلم ًخى٢ بخه في اإلاٗٞغ ل٨ً ٚع

خه اإلاُُٗت. بخُه في ؤن ٨ًىن ؾُض اإلاى٠٢، وج٨ىن هي ظاٍع  ٧اهذ جخهإع م٘ ٚع

 بضؤث هي هجىمها:

ؤهذ لم حؿإ٫ هٟؿ٪ ًٖ اإلاغؤة البًُاء اإلاؿلمت التي جخدضر الٗغبُت ؤًٞل  -
ىن الء هظا اإلا٩ان م٘ ٧ل ها  في مى٪ والتي حِٗل ؤهذ ال حٗٝغ قًِئا  ،الىُجٍغ

ا، و٧ل ما جٟٗله ؤه٪ جغصص ؤ٧اطًب  ،ًٖ هظه ألاعى
ً
سها خٞغ ولم حؿم٘ ًٖ جاٍع

 نىٗها ٢اصج٪ الظًً جخدضر ٖجهم.

 ٦بذ اهٟٗاالجه الهاثجت ؤٚمٌ ُٖيُِه 
ً
لم ج٨ً ٦غامخه حؿمذ ب٩ل هظه  ،مداوال

ٝ ٠ُ٦ ؾُإزظها لم ٌٗغ  ،الُت التي ج٨ُلها له هظه اإلاؼعجتؤلاهاهاث اإلاخخ
ا٢ِه ٦ٛىُمٍت وهي بهظا اللؿان الؿلُِ.  لٞغ

 م
ً
 ؤن ًُغص ٧ل هغمىهاث الًٛببضؤ ًمصخي ٢لُال

ً
غ في ؤهه لِـ زمت  ،داوال

ّ
٨ٞ

بٍت جسلهه  اط مً ٧ل هظا الًٛب والا  -٣ٍُت قاملتبجلؿِت جى –نُضلٍُت ٢ٍغ هٖؼ

بت في ٢خلها زمؿحن مغٍة ٦ما ٧ان ًٟٗل بؿهىلٍت في بالصِه.  والٚغ

ٜ غ في ٨ٞ ؾبب ًجٗلهم ال ًىٞغون نُضلُت في اإلاىجم؟ عبما ألجهم في خاظٍت لخَٟغ

٧ل شخىاث الًٛب وال٨غاهُت في هاالء ال٣ىم الظًً ٌؿخد٣ىن بجضاعٍة ؤن 

بىا.
ّ
لىا وَٗظ

 
خ
ّ
٣ ًُ 

 ؤن ٨ًىن نبىًعا بلى ؤ٢صخى صعظٍت:
ً
 ٖاص ٞؿإلها مداوال

ش هظه ألا اخؿى - جي ًٖ جاٍع  عى.، ؤها ؤؾإلِ٪ آلان، ؤزبًر
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 اؾدكٟاٝ مضي نض٢ُه، بال ؤهه لم ٤ًُ 
ً
نمخذ وهي جىٓغ له بخمًٗ مداولت

 نبًرا ٞباصعها بؿاا٫ٍ ٚايب:

سها شخيء ؟ - حن ؤهِذ ًٖ بالصي، وًٖ جاٍع  هل حٗٞغ

 ٢الذ بجضًٍت:

س٨م لم جد٨مىا ؤهٟؿ٨م لٗا -  ؤه٨م َُلت جاٍع
ُ
ـٍ ؤٖٝغ ٍم واخض، و٢بلخم هظا بىٟ

 …. عايُت

 ٢اَٗها ؾازًغا:

 قًِئا. حنخم٣اء ال حٗٞغ ؤهِذ  -

 ٖاصث بلى ؾ٨ىتها مً ظضًض.

ُه،  ،ؤن ج٨مل خضًثها بال ؤجها لم جٟٗلاهخٓغ  َلب مجها ؤن حؿخمغ في ٢ى٫ ما حٗٞغ

 بال ؤجها نمخذ، وٖاصث بلى ظمىصها.

 لم ٌؿخُ٘ الهبر ؤ٦ثر مً هظا.

 هدى الصخغاء.
ً
 جغ٦ها وابخٗض ٢لُال

م ؤن  ،خغاعة الكمـ الخاع٢ت٦ما حسخبها  ٌكُٗغ ؤن عوخُه جيسخب مىُه، بٚغ

 للخغاعِة والبروصة بال ؤهه ٧ان ٌكٗغ بلهُب الهىاء ٖلى وظهِه 
ً
ُه ٧ان ٖاػال ٍػ

 ًدؿلل بلى ٧ل زالًاه.

٘ هظه الُىاع٢ُت ٖىه ؤُُٚت ٦غامخه  ًخمل٨ه قٗىع زٟي بالخٗغي، ٨ٞإهما جٞغ
٘ ٖجها ٢ُ٘ مالبؿهاواٖتزاػه بظاج وَؿإلها ًىٓغ هاخُت اإلاىجم ، ه ٦ما ٧ان ًٞغ

 وهى ٖلى خالخه هظه:

 إلااطا تهاظمىن اإلاىجم وحؿٗىن إليٗاٝ خ٨ىماج٨م. -

 ج٣ى٫ بازخهاع قضًض:
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خ٨ىماجىا ٞاؾضة وؤهخم مٛخهبىن، ؤما ؤهذ ٞخىٓغ للجهاًت صون ؤن حعي ؤؾباب -

 البضاًت.

 لها: ذٌؿإلها وهى ًلخٟ

 وماهي البضاًت؟ -

 جهمذ مجضًصا.

 فجضًغ عؤؾها بًُٗضا، 
ً
ا ي ٖم٤ الٟغاٙج٣ى٫ ؾاعخت ًُ ج  :وابدؿامتها جخ٨ىن جضٍع

 ظًضا -
ٌ
 البضاًت ٧اهذ ٖىض )جُجهُىان(.، البضاًت ٢ضًمت

ش  عى، خ٩اًت زمؿت آالٝ ٖاٍم خ٨ذ له ال٣هت ال٣ضًمت لهظه ألا  مً جاٍع
٣ُا ال٨بري  ؾلبخُه بد٨حها اإلاىم٤ وهبرة نىتها الصجُت التي جيؿاب  ،صخغاء بٍٞغ

ٌُ مجها وُٖهُ ظي م٘ نىِث الصخغاِء، والخؼُن ال ًُٟ،  ًُ ج ل٣ى جضٍع ًُ ا في قٗغ ؤهُه 

ا في ؤٖما٢ِه وج٨ؿ ،ٖالٍم آزغ لم ًضع٦ه مً ٢بُل 
ً
بِىما هي  ،غ خاظؼ الجلُض ما٢خ

 ِ
ّ
غ بِه هٟؿها، حكُٗغ ؤن زمت مٛؼًي مً ٧ل ما ًدضر، ٧اهذ جخظ٦ًغ اإلااضخي وجظ٦

ا مً الخِؿىاي وجيكُض بحن لخٍٓت 
ً
ىهًه ًٞ الكٗغ الظي ًالٟ ؛وؤزغي ؤبُاج

سهم.  وٍاعزىن بِه لخاٍع

اإلامال٪ الؿبٗت ال٣ضًمت التي ؤؾؿتها ٢باثل الُىاع١، بٗض ؤن ظمٗذ اإلال٨ت 

ألاؾُىعٍت )جُجهُىان( قملهم في ال٣غن السامـ اإلاُالصي في ممل٨ٍت واخضٍة 

 ؤؾمتها ممل٨ت ألاه٣اع.

 ٢الذ بحن ما ٢الذ:

 ٧اهذ مىظ ؤ٢ل مً ماثت ٖام ٖىضما ٢امذ خغ٦خ -
ُ
غ الجهاًت ىا الىَىُت لخدٍغ

)ؤػواٙ(، ممل٨خىا ألازحرة التي ؤؾؿىاها في اإلاى٣ُِت بحن الجؼاثغ والىُجغ 

وبىع٦ُىا ٞاؾى ومالي ومىعٍخاهُا، ؤؾؿىاها بٗض زىعة لُبُا ألازحرة، ل٨جها 

، وج٣ؿُمىا اهته٨ذ ٧الٗاصة بٗض ججم٘ الاجداص ألاوعوبي واإلاجخم٘ الضولي يضها
 .غاٖاٍث صازلٍُت م٘ ظحراهىابحن ٖضة صو٫ٍ لُٛغ٢ىها في ن

 :ىضر٧اهذ الضمٕى جبضؤ في الؿ٣ىٍ مً ُٖىحها وهي ج
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٧اهذ ل٣باثل الهىؾا والؿىهجاي ممالُ٪ ٢غب ممل٨خىا )ؤػواٙ( خحن ؤحى  -

٧ل ما ٞٗلىه بٗض جٟغ٢ت  ،الٟغوؿُىن لُإزظوا زحراث بالصها اإلاؿخٗمغون

عوا لهم ٞحروؾهم ال ظي ًُل٣ىه في ال٣باثل وبيٗاٝ اإلامال٪ هى ؤن نض 
 ًٖ الضولِت والضًم٣غاَُت ٣ٞؿمىا 

ُ
ؤظؿاص ؤٖضائهم؛ مٟاهُمهم اإلاؿخدضزت

 اؾُاؾُت وعمىا في ٧ِل صولٍت قٗىب الصخغاء ال٨بري بلى صو٫ٍ جٟهلها خضوصٌ 

 
ً
ٜ والُىاع١ والهىؾا والؿ مخٟغ٢ت ىىظاي والٟىالهُحن، وويٗىا ٖلى مً ألاماَػ

 الظًً ًىالىجهموؽ هءع
ُ
ظمٗىا ألايضاص في بىج٣ٍت واخضٍة  ،ظه الضو٫ السىهت

ىن  ا، ختى ٨ًى و  وجغ٦ىهم ًخهاٖع ًُ ج ن لهم ٣ًٍىن ٖلى بًٗهم البٌٗ جضٍع

مشال٪ مً ؤألن  ؛ا ٧ان لهظه الضو٫ ؤن جخ٣ضم ؤبًضام ،الىالُء ألازحر في الجهاًت

ا لخٗالُم حاإلاغجؼ٢ت اإلاُٛب
ً
٣ اإلاؿخٗمغ ال٣ضًم الظي ٦ّىن ن ًخدغ٦ىن يضها ٞو

َغ١ٌ  صخاب اإلاهالِر وماؾؿاُث مً اإلاؿخُٟضًً  وظماٖاُث  ِٞ
ً
لً ، هٓام ٧امل وا

 بٗىصِة ألامىِع لىهابها الُبُعّي. ٌؿمذ

ُ٘ لها  ال ٩ًاُص ؤن ًهض٢ها، وال  ،بىه٠ِ ؤطٍن وٍىُٓغ لها بىه٠ ٖحٍن ٌؿخم
ِت مجها. ِت اإلااامغة التي جغبى ٖلى السسٍغ  ٌؿدؿُٜ هٍٓغ

 مً ضخاًا ال
ٌ
وٗؼا٫ُ في هظه لجماُٖت التي ٦ىجها الاباعاهىٍا ا٧اهذ في هٓغِه واخضة

الاوٛال١ الغوحي ٖلى ؤهٟؿهم بًُٗضا ًٖ الٗالم اإلاخُىِع و الصخغاء الكاؾٗت،

 واإلاخ٣ضِم في الىاخُِت ألازغي مً الٗالم.

م ٖلحهما، جيكُض مً زٟىٍث: ُّ  وظضها بٗض ص٢اث٤ٍ مً الهمذ الظي ز

ـــوؤه بـُٞا عجبا والضهغ ظم عجاث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٗلجغي ا  ىـ ـــــلٗمى الكمىؽ التي ح ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ىـ

ــ ـ ـ ـ ـ ـــو للضهغ ؤًام لهً ج٣لـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـــه ُٖ  بـ ـ ـ ــــلُ ٌؿاٖض ؤَىاعا وؤزغي لـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ

 
ُّ
ـــبله صولت ٧اإلاجىىن ج٣ل ــ ـــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ــ  اـ ــــُٞىعا له ؤهل وَىعا له ؤهـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــلُ ـ  ــ

ــــوباٌ٘ ظل الىاؽ ًىؾ٠ ظضه ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــُل   اـ ـ ـ ـ ـ  وؤظضاص٦م مً بُٗت الجض لم جسـ

٪ بضٞ٘ الغوم ٖجهم  ـــُل ؤمً  ع٢ابهمٞو ـ ـ ـ  ن ٌؿتر٢ىا ؤو ٌٗمهم ال٣خـ
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، ٞؿإلها هل ج٣هض
َ
ه ط٦غها لُىؾ٠ الىبي ؟ وخحن ؤظابذ باإلًجاِب وبضا  ًًقض 

 وٖضم الخهض٤ً ٢الذ:
َ
 ٖلُه الضهكت

ًُ ؾامُىن مشل٪. -  ٌٗىُص وؿبىا بلى خام بً هىٍح ٖلُِه الؿالم، هد

ًهض١ُ ٧ل هظا الهظًان لم ٨ًً  ،ها ٚحر مهض١ٍ زم اهٟجغ في الطخِ٪ هٓغ بلح
بت اإلاؼعجت بال ؤهه ٖاص للهمِذ والخ٨ٟحر ٖىضما  الظي جل٣ُِه هظه اإلاغؤة الٍٛغ

 ٢الذ لُه:

ُ٘ بلى الضازِل، خاو٫ ؤن حٗ -  ،ُض الىٓغ ُٞما خىل٪ بىٓغٍة ظضًضةخحن جغظ
 حجم ال٨ظبت ال٨بري التي حِٗكها في عًيا، بل وجضاٞ٘ ٖجها في 

ُ
وؾخ٨دك٠
 اؾخماجت.

ٗها ٖلى ٦خُِٟه وؾِ ج٣ؼػها، وٍغ٦ٌ بها  ؿاء هظا الُىم؛خّل مخحن  ٧ان ًٞغ
ا(ال٨ُلىمتراث السمؿِت التي  مىٖض عظىِٖه ٢ض  ٣ٞض ٧ان جٟهلُه ًٖ مىجم )ػاٍع

 خان.

ٌُ في خماؾٍت بدملِه  ي تال البهجتالشمحن الظي جيخٓغ ٖغو٢ه جض٤ٞ  ًغ٦
ا٢ِه ونغازهم ٚحرؤجهاًعا خحن ًغي الا  ؾدىٟجغ  اإلاهض١ِ لبُىلخِه. هبهاع في ٖحن ٞع

ا٢ِه مً ووؾِ هظا ٧ان زمت  بخِه في الاخخماء بٞغ قٗىٌع زٟي  ًدؿلُل بلُه بٚغ
 ي٤ٍُ ٌ .ظي ًهُاصُه وظىصها اإلاؼعجالىهج ال

ُ
كُٗغ بِه وٍٟؿض ٖلُه ػهى زمت

له  ي٤ٌُ ٌكبه طل٪ الظي قٗغ بِه ًىم جم انُُاصُه مً ملشٍم  ،اهخهاعه ؤػع١ٍ خى 
ؿٍت   .مً نُاٍص لَٟغ

ٌُ بها بن ٧ان لم ٌ ُ  ُْ ًدمل نَ ٗٝغ وهى ًدملها وٍغ٦  اصُه.ضُه ؤم ن

َ٘ خىلُه الجم٘ الهاعر، وخحن ؤل٣اها و  ٞخدذ له ؤبىابه،و  ونل اإلاىجم، ججم
ٍٝ مً عصائها ألو٫ مغٍة، ؤؾمها مى٣ىٌف  ًٖ ٦خُٟه ب٣ؿىٍة بلى ألاعِى، إلاذ ٖلى َغ

 ٖلُِه:

ّمت(.  )مغٍّ

*  *  * 
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 املكيدة ! ( 3) 

 

ي ألا 
ّ
ٕ خى٫ اإلاى٣ُت نٟغ، ٖلى الخجل و٫ هى الهىعة الىخُضة التي ًجب ؤن جظا

إللهاء الكٗب في  ما ٣ًىم بِه زىاع ال٣مغ مً ظهىٍص ؤن ج٨ىن ؤ٦بر ألامشلت لها 

 ٢ًاًا ٚحر خ٣ُ٣ُت.

 ) مً ألاوعا١ الؿّغٍت للججرا٫ ؤصهم الجبلّي(

*  *  * 

خِه ال٣ضًم، في ؾاخت الغماًِت ال٣ضًم ت خحن ٌؿإلُه ًخضّعب م٘ ٞهض، ػمُل ٚٞغ

ؤخض ػمالثِه في زٟىٍث بن ٧ان ًم٨ً ؤن ًغشخُه ٢اثض اإلاٗؿ٨غ لغخلٍت بلى ال٣مغ 
ٍٕ مً اإلا٩اٞإة.  ٦ىى

 ؤظاب:و  هدكذ ؤوصاط ماػن ا

خخما٫، ؾلُم ٞسغي ال ًمل٪ هظه الٗمل م٘ ؾلُم ٞسغي ٣ًلل هظا الا  -

 الؿلُت لترقُخي للجىت الخ٨ماء.

 ٢غبهما، وهى ٣ًى٫: ؤ٦ثر مً ٌٗٝغ ماػن بد٨مٞهى ضخ٪ ٞهض، 

ض هظا الا  -  خخما٫، ؤلِـ ٦ظل٪ ؟ل٨ً الٗمل م٘ ؤصهم الجبلي ًٍؼ

 ابدؿم ماػن:

ؤٖمل م٘ ؤصهم الجبلي، لً ؤخخاط لهظا، ؾ٨ُىن هى مؿخٗمغة ال٣مغ  ٖىضما -

 السانت بي.

 ًٖ مؿخٗمغة ال٣مغ مدٓىٌع بك٩ٍل عؾمّي في ظمُ٘ الؿاخاث 
ُ
الخضًض

بك٩ٍل ما اإلاخدضزىن ًٖ ألامغ ًيؿبىن  ،ٗاصًتُاؾُت، وختى في ألاخاصًض الالؿ
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 في ؤخُاٍن ٦شحرة بضٖىي بزاعة حبلى زىاِع ال٣مغ الساثى
ً
ن، بل و٣ٍخلىن مباقغة

 جىظُه الغؤي الٗام بلى اإلاى٣ُت نٟغ.و  الكٛب،

)اإلاى٣ُت نٟغ( هي ؤخض اإلاهُلخاث التي ؤَل٣ها الججرا٫ ؤصهم الجبلي ًٖ 
المُت التي ا بلحها لكٛلُه  اإلاى٣ُت الؿُاؾُت وؤلٖا ًُ ًخم جىظُه الغؤي الٗام بٖالم

ًٖ ؤمىٍع ؤ٦ثر ؤهمٍُت وبٚغا٢ِه بإمىٍع ٚحر خ٣ُ٣ُت إلقاٖت الٟىضخى بهضٝ 

 الخًلُل.

 في هٓغ ال
ً
، ألهُه حهضع مىاعص الضولت ىٓامالخًلُل هى ؤ٦ثر ألامىع زُىعة

ُت ال َاثل مً وعائها. ت في ؤمىٍع ٖٞغ ت وال٨ٍٟغ  البكٍغ

ًبا، بإهه ٌٗمل لهالر اإلاى٣ُت نٟغ، لُخم  ٨ًٟي ؤن جتهم ؤي ؤخٍض، بال ؤصلٍت ج٣ٍغ

 اٖخباعه مً ؤٖضاء الضولت.

، ال ٨ًٟىن ًٖ ل٣ض ظٗلذ اإلا٩اعزُت 
ً
زىاع ال٣مغ هم ؤ٦ثر ؤٖضاء الضولِت قغاؾت

ت، والكٟاُٞت في ٧ل  ٘ قٗاعاث الخٍغ  ،مٓاهغاتهم التي جىبش٤ في ٧ل م٩انٞع

 ذ ًٓلىن ًخ٩ازغون بال جى٠٢.ومهما ٢خلذ مجهم اللجىت ؤو اٖخ٣ل

حن و٦ظل٪ ٞئت اإلا٣اجلحن التي ًيخمي لها ماػن   ٢لُال م٘ ٞئت الٗؿ٨ٍغ
ُ
ألامغ ًسخل٠

 ٚحر ما٦ضة ًٖ وظىص ما ٌؿمى بالٟٗل مؿخٗمغة  ،هوعٞا١ صٞٗخ
ٌ
ت  مٗٞغ

ُ
زمت

ا وعوٖت، وهيال٣مغ، وؤجها ؤ٦ثر ما نى٘ ؤلاو
ً
جمشُل الشىاب  ؿان ظماال وجٞغ

ٓم الظي جمىده ً  ألٖا  و٦باع ال٣اصة مً ؤمشا٫ ؤصهم الجبلي بلى اإلاخمحًز
ُ
اللجىت

، وهي ؤمٌغ الُىٍلت للضولِت ولجىتها الخا٦متواإلاخٟى٢حن، وؤصخاب السضماث 

 مدٓىٌع ٖلى الٗامت.

ُه، البٌٗ ًا٦ُض ؤجها ٖلى 
ّ
ت م٩اجها الخ٣ُ٣ّي ٧ان لًٛؼا ال ًم٨ً خل ل٨ً مٗٞغ

ٌُ آلازغ ٣ًى٫  غٍة في وؾِ اإلادُِ، وألا جها ٖلىبال٣مِغ ٞٗال، البٗ ٦ثرون ظٍؼ

ٍت ًٖ ًا٦ضون ؤن مٗىاها مٗىىي ؤ٦ثر مىُه ماصي  ؾٍغ
ً
، بمٗجي ؤجها جمشل ٧لمت

 ه وجمحزه.ئ ىت الخ٨ماء الخا٦مت إلاً ًشبذ وال اإلا٩اٞإة التي ًم٨ً ؤن جمىدها لج
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ا١ُ ماػن ًطخ٨ىن ابتهاًظا خحن  ما ٢اله في )ظىزاي(؛ ٧ان ؤمجض عقىان، ب٧ان ٞع

٤ُ ماػ  ن في مٛامغجِه بالغصاء الُاثغ والظي ؤوشخى بِه ل٣اثض الخغؽ، ًدؿلُل بلى ٞع

مت باألٚال٫. ت ماػن السانت في اإلاٗؿ٨غ الضولي في )جحرا(، خُض ٣ًُض مٍغ  ٚٞغ

:
ً
 خحن عؤجُه، بال ؤهه باصعها ٢اثال

ُ
 وظلذ اإلاغؤة

مت، ؤها لؿُذ مً ألاقغاع. -  اهضجي ًا مٍغ

ٌض مً هاالء اإلا٣اجلحن باؾمها مجغص، وؤن ججض بضا لها مً الٍٛغب ؤن ًىاصحها ؤخ

ا بىظىص ألاقغاع في هظا اإلا٩ان.
ً
 مٗه اٖتراٞ

 ٢ا٫ ؤمجض:

م ؤهه نض٣ًي بال ؤهجي ٖلى  - ًٌ إلاا ٞٗلُه ماػن مِٗ٪، وبٚغ ؤوصُّ ؤن ؤٖلمِ٪ ؤهجي خٍؼ

 ٨ٖؿِه جماًما. 

م ت مجه تخاولذ مٍغ ا، ؤن جخظ٦غ مالمدُه بحن مً جىاوبىن الٗبض مٗها والسسٍغ

 خحن ؤل٣اها ماػن جدذ ؤ٢ضامهم ٞلم جخظ٦غ وظهه.

 ٢ا٫ لها:

 لى ٧ان ألامُغ بُضي ل٣ُُٗذ ٧ل  ًٍض امخضث لِ٪ بالؿىء. -

:
ً
 ٢الذ ؾازغة

غ ٦الم٪، وؤزبروي  -
ّ
ٍٕ آزغ.ٞو ا مً هى

ً
ُض ٖبش ، ؤجٍغ

ً
ض مباقغة  ما جٍغ

ا و٢ا٫ لها: ًُ  مض  ؤمجض ًضًِه ًٖ آزغها هاٞ

ض قِئً  - ا للمغؤِة في صازلىا ٦هظا. ؤها ؤخمُل اؤبًضا، ؤها ال ؤٍع
ً
ٌُ  ،ختراًما ٖم٣ُ وؤٞع

ىجها لها ختى في بالصي، والتي جغاها ٖلى ؤجها ؤهثى ٣ِٞ، لمااإلاٗاملت التي ٌٗ

ا مً الغظل. ًُ  ؤ٦ثر ع٢
ً
 ولِؿذ بوؿاهت

جهض٣ًُه بهظه ما ٣ًىلُه ٍٚغب ٖلحها ؤن ججضُه في م٩اٍن ٦هظا. ؤ٦ثر مما ًم٨ً 

 هي لم حٗ ،البؿاَت
ً
. ٝغ مً ٢بل م٣اجال

ً
 هبُال
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 ٢ا٫ ؤمجض ٦إهه ٣ًغؤ ؤ٩ٞاعها:

 ُِٞ٪، ؤو في شخيٍء لضًِ٪،  -
ً
بت  ؤهِ٪ ال جهض٢ُىجي، وجٓىحن ؤوي ؤٞٗل هظا ٚع

ُ
ؤٖٝغ

 
ً
ض قًِئا ؾىي هجاجِ٪، وؾىي ٖىصجِ٪ ؾاإلات ل٨جي ؤزبر٥ِ ب٩ل نض١ٍ ؤوي ال ؤٍع

 ل٣بُلخِ٪.

 حؿإلُه ٚحر مهض٢ٍت: ،ٓذ ُٖىاها في صهكٍت خج

-  
ً
 ا ؟ؤخ٣

 ٢ا٫ وهى ٣ًترُب مجها و٣ٍى٫ في زٟىٍث:

ا -
ً
 ُِه جهاًتي، ل٨ىجي ؤؤبى ؤن ج٨ىويؤٖٝغ ؤن هظا ألامغ ًم٨ً ؤن ج٨ىن ٞ ،وٗم خ٣

ٍ٘ مهحٍن ٦هظا.  في وي

 زم مض  ًضُه بجهاٍػ ص٤ٍُ٢ بلى ؤطجها ٞشبخه بض٢ٍت وهى ٣ًى٫ لها:

ماػن ؾُظهُب  ،ا، خاولي ؤن جىٟظحها بض٢ٍت قضًضةؾدؿمٗحن حٗلُماحي مً هى -

ًٚضا في الهباِح ٦ٗاصجِه بلى )ظىزاي(، ؾخداولحن ؤن جسخبئي في الخ٣ُبت 

 السلُِٟت لؿُاعجِه، وؾإ٦ىن مِٗ٪ ٧ل لخٓت.

اها ال٨ىص الؿغّي التي زم ؤُٖخؼث عؤؾها ٞاوؿض٫ ُٚاُء عؤؾها خى٫ ؤطهحها، 

 نٟاصها، وٖلمها ٠ُ٦ حؿخسضمه.ؤجٟخذ بِه 

مت قًِئا لدك٨غه بِه  وبن ٧اهذ ال جؼا٫ ٚحر ،ٖلى ٦غمِه البالٜ لم ججض مٍغ

 مهض٢ٍت إلاا ٣ًى٫.

ا٢ِه ًد٩ي لهم  ـُ في وؾِ ٞع ت ماػن، ٧ان ألازحر ًجل خحن زغط ؤمجض مً ٚٞغ

ًبا.  ًٖ بُىالث ؤصهم الجبلي للمغة اإلااثت ج٣ٍغ

٣اصة مً ألاقُاء التي ًٟٗلىجها باؾخمغاٍع صون ملٍل، هى ؾغص اإلاىا٠٢ اإلاخمحزة لل

حن، ؤو ش، وال٣غاعاث التي ّٚحرث  ،لبًٗهم البٌٗ الٗؿ٨ٍغ  للخاٍع
ً
ؤو مىا٢كت

 مؿاع ألامت.

 لجبلّي:ا٧الٗاصة ًخدضر ماػن ًٖ ؤصهم 
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ٍض مً الكٛب بلى  - ا هضص الضولت بمٍؼ ًٗ ٍت ٞظة وي الججرا٫ ؤصهم خّى٫ بٗب٣ٍغ

مً ًمل٪ ٢ضعة ٦هظه  ،ي الٗالمؤ٦بر محزة ا٢خهاصًت وؾُاؾُت لها ٖلى مؿخى 

 ث؟بحن ظمُ٘ الججرالا 

 مجخمُٗت ٦بري، بؿبب 2121بٗض اهخٟايت الجُإ في 
ً
، واظهذ الضولت مك٩لت

ت الغؾمُت،  ضاص اإلاهىلت للكباب الظي ًخ٣ضم لالهًمام للماؾؿِت الٗؿ٨ٍغ ألٖا

ذ البٗض ؤن حؿا٢ ٚغ ضولت مً الاؾدشماع، وب٣ُذ ُذ ال٨ُاهاث الا٢خهاصًت ٞو

 وؾمى  وْاث٠ ال
ً
ا.ا، وؤ٦ٗؿ٨غ هي ؤ٦ثر الىْاث٠ ؾمٗت ًُ  ثرها ٖاثًضا مال

حن ال٣ضماء،  ب في ٧ان هظا هى الٗهغ الظهبي لل٣اصة الٗؿ٨ٍغ و٧ان الجمُ٘ ًٚغ
ٖخهاماث، والامخىإ ًٖ الضزى٫ ل٩لُاٍث بضؤث الا الاهدؿاب بلحهم بإي ق٩ٍل. 

ا بؿبب الخٗل٤ الكٛىٝ ؤزغي، وبضؤث مٗها بكاثغ اجهُاع الضولت جماًم 

بت في الاخخظاء بهم.بالٗؿ٨غ و   الٚغ

ت  ظخماعي في هظا الخى٢ُذ ٧ان ٢مت الؿلم الا الاهدؿاب بلى اإلااؾؿت الٗؿ٨ٍغ

هذ الكٗب مً زىهت الُابىع  ،والٟسغ ل٩ل قباب ألامت
ّ
اإلااؾؿت التي زل

بٗؼ٫  2118في ٖام  -الظًً حؿلمىا خ٨م البالص وخّىلىها بلى زغاب -السامـ 

 عثِؿها اإلاىخسب وجىلي ؤمىع البالص.

٤ ؾامي، عثِـ  2121زىعة الجُإ في  وزلهذ البالص ٦ظل٪ مً يض الٍٟغ

ت.و  البالص في هظا الى٢ذ  ؤخض عمىػ الٗؿ٨ٍغ

اؾخمغث آزاع زىعة الجُإ إلاضة زالر ؾىىاث ج٨دؿب ٞحها مىدؿبحن ظضص مً 

ؤصخاب اإلاهالر السانت، ؤو ب٣اًا الُابىع السامـ اإلامى٫ مً الساعط والظي 

اع ؤلاؾالم الؿُاسخي الظًً ٌؿعى إلقاٖت الٟىضخى والٟؿاص، ؤو ب٣اًا جُ

اؾخىلىا ٖلى الؿلُت إلاضِة ٖاٍم واخٍض خىلىا ُٞه البالص بلى ٦خلت مكخٗلت مً 

 الٟىضخى والاه٣ؿاماث.

بٗض به٣اط الضولت، جم بلٛاء مٟاهُم الغظُٗت بىظىص عثِـ صولت ومجلـ 

قٗب، وجم صمج الؿلُخحن في ؾلٍُت واخضة هي ؾلُت لجىت الخ٨ماء التي جمشل 
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ُٗت والتي ال جخٗاعى ٦ما ٧ان ًدضر ُٞما ٢مت الؿ لُت الخىُٟظًت والدكَغ

 ؾب٤.

ت وفي هٓغ الكٗب آهظا٥ ٢مت  لذ هظه السُىة في هٓغ ال٣ُاصة الٗؿ٨ٍغ
 
مش

ُخ٨م الٟغص بلى مبضؤ الدكاوع و  الخ٣ضم الخًاعي، وهى السغوط مً ٨ٞغ الٟغص

ض ؤلاؾالم في وظىب اإلاكاوعة في ألامغ
ّ
 خ٨م اإلاجمىٖت.و  ٦ما ؤ٦

ا هى ا٢تراح م٨ٟغ الٗؿ٨غ  ًً ُه ماػن، ؤن هظا الا٢تراح ؤً ت؛ ما لم ٌٗٞغ ٍت اإلاهٍغ

اث ظمُٗها الظي ؤ٦ض هجاح ٨ٞغة صمج الىماطط والؿلُ ؛الججرا٫ ؤصهم الجبلي

والك٩ل الضًجي،  ٞمىذ اللجىت الك٩ل الٗؿ٨غي  ،في همىطط لجىت الخ٨ماء
 ؾ٣ِ ٧ل ؤق٩ا٫ جُاعاث اإلاٗاعيت.إوالك٩ل الٗهغي ٞ

  ًغي 
ً
ا١ ماػن ؤن زُىة  ٦شحًرا و٧ان ًجب ؤن جخم ٢بل ٖكغ ٦هظه جإزغث بٌٗ ٞع

 ؾىىاٍث مً جىُٟظها.

ت، بال  خاو٫ البٌٗ اؾدُٗاب اإلاخ٣ضمحن للماؾؿت الغؾمُت في مضعؾت الكَغ

ت لم ج٨ً جدمل هٟـ الهىعة في ُٖىن هاالء الكباب.  ؤن الكَغ

ت الزحًرا ا٢ترح الججرا٫ ؤصهمؤ ضولُت ٦مضعؾت زانت ، ٞخذ اإلاضعؾت الٗؿ٨ٍغ

اًت اإلااؾؿت الغؾمُت ٖلى ؤن ن ؤٖلى  ،غ٧اث ألامًإلاؿاٖضة ق ؛ج٨ىن جدذ ٖع

 .ُٞما بٗض ًخم بنضاع ٢اهىن لها

إتها، ولم ٨ًً في هظه ألازىاء ٧اهذ قغ٧اث ألامً والخغاؾت في بضاًت ج٨ىٍجها ووك
وفي ًٚىن ؾىىاٍث ٢لُلت اهتهذ ٧ل اإلاكا٧ل، و٢امذ  ،ًد٨مها ٢اهىٌن بٗض

ت الضولُت ب٣ُاصة الججرا٫ ؤصهم ق اًت اإلاضعؾت الٗؿ٨ٍغ غ٧اث ألامً جدذ ٖع

٘ صعظاث الىمى الا٢خهاصي بلى ؤٖلى مؿخىٍاجِه.  هٟؿه بٞغ

ت  ا بضؤ هٓام اإلاٟىيحن في الخ٨ّىن، والظي ًغعى مهالر الكغ٧اث اإلاهٍغ ًُ ج جضٍع

 بٗض جدى٫ اإلاضعؾت بل
ً
غوٖها في الساعط، وفي البلضان اإلاسخلٟت، زانت ى قغ٦ت ٞو

اصة في ٢ُإ زضماث  ٦بري ٌؿاهم ٞحها ٦شحٌر مً البلضان، مما يمً إلاهغ الٍغ

ا ألامً والخغاؾت ًُ  .ٖاإلا
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 ٢ا٫ ؤخض الجالؿحن في قٍ٪:

٠ ؤزحًرا ًٖ زُاهت الججرا٫ ؤصهم ٦ىهُه  -
 
٠ُ٦ ال جؼا٫ جامً بِه بٗض ٧ل ما ج٨ك

ت ظ ٧ل حٗلُماتهم في اإلاضعؾت الٗؿ٨ٍغ
 
 للبيخاظىن، هٟ

ً
 الضولُت؟ ٖمُال

:
ً
 اهٟٗل ماػن بكضٍة وهى ًهغر في وظهِه ٢اثال

 ًٖ جغصًض هظه الكاجٗاث   -
 
٠

ُ
٨ُت٦ ٧اطًٍب ألاهاالء الخم٣ى ًغوظىن  ،ألامٍغ

 مً ؤظل ظجرالهم باًضن الظي ؾِخىلى بصاعة اإلاضعؾت.

 الججرا٫ ؤصهم ٢ّضم اؾخ٣الخِه ؤو جم ٞهلُه مً اإلاضعؾت ال ؤخض ٌٗٝغ ٖلى وظه

  حُٗحنوجم  ،ال٣ُحن
ً
٩ي بضًال ُه، ومؿًُُغا ٖلى اإلاضعؾت ٖىالججرا٫ باًضن ألامٍغ

٤"ؤ" هٟؿُه، ألؾباٍب ٚحر م٣ىٍٗت في  ن الىالًاث ؤهٓغ ماػن، مجها وختى ٖلى الٍٟغ

 ٦بحرة مً ؤؾهم اإلاضعؾت، وصٞٗذ الجمُٗت الٗمىمُت ألن 
ً
اإلاخدضة اقترث وؿبت

 جسخاع الججرا٫ باًضن.

 وهى ٣ًى٫: -ٍت مىه ٧ان ؤ٢ل عجبو  -جًا٤ً ػمُلُه 

اث اإلااامغةم٘ ج٣ضًغي ؤحها ال٣اثض، ل٨ىىا حٗ - ما ٌكإ  ،لمىا ؤال وؿخم٘ لىٍٓغ
ت بٗض مغوع ؤ٦ثر مً زالزحن ٖامآلان هى وكغ للخ٣اث٤ الٗؿ٨ ٖلحها، وبٗض ؤن  اٍغ

 حؿتر ٖلحها الججرا٫ ال٣اثض.

غ خضًش ،انٟغ وظُه ماػن للخٓاٍث 
ّ
إلاغؤة مىظ ؤًاٍم ٢لُلت م٘ ا امكابه اجظ٦

 الُىاع٢ُت واتهامُه لها بظاِث الاتهام.

شخيٌء ما اعجج ٖلُه في ؤٖما٢ِه ظٗله ًخى٠٢ ًٖ الى٣اِف الضاثِغ وَٛىم في 

 صازلِه ؤ٦ثر.

اث اإلااامغة التي حهىاها اإلاىٛل٣ىن ٖلى  ٧ان ٣ًى٫ُ لها قًِئا ممازال ًٖ هٍٓغ

ً و٢ت ،غاِء ٌٗاهىن الباعاهىٍا الجماُٖتؤهٟؿهم في الصخ
ّ
اٍم ها ؤهه بٗض ؤًولم ًٓ

 تهام.٢لُلٍت ؾُتهمُه ؤخٌض بظاث الا

 في ٣ٖلِه. ٦ٗاصجِه، بل اهٟخدذ َا٢ت ًٞىلُت لم ًثر وًَٛب
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 الخ٣ُ٣ت ؤ٦ثر مً ؤي ؤخٍض آزغهى ٌٗ
ُ
ل٣ض ٢طخى ٖمغُه بال٩امل ٣ًغؤ  ،ٝغ

اث ؤصهم ًٖ السُاهِت، و٠ُ٦  ش آ٫ الجبلي، وٍدٟٔ هٍٓغ وٍبدض في جاٍع

 ى٣ُت نٟغ ٧ي ًداعبىا الضولت في السٟاء.ٌؿخسضم السىهت والجهلت اإلا

 ٖلى قب٨تى 
ُ
جًاعبذ الغئٍت ٖىضه ألًاٍم جالٍُت و٢طخى لُا٫ٍ ٦شحرٍة ًبدض

ت سُِت وؤلازباٍع بدض في ٧ل ما ٣ًا٫ ًٖ آ٫ الجبلّي و٧ل ما  ،اإلاٗلىماث الخاٍع

 ًيؿُب بلى ؤٞٗالهم. 

ا -حجم الهجىم الكغؽ  ًُ خ٣ضمٍت مً ٖلى ؤصهم الجبلي ؤونله إلاغاخل م-بٖالم

 الًٛب والضهكِت وٖضم الخهض٤ً.

ًُ ؤن ألامغ ًخٗضي مجغص حُٛحر إلصاعة مضعؾت جمشل ؤ٢ىي ماؾؿت ؤمىُت  وبضؤ ًٓ

 في الكغ١ الاوؾِ.

ش الصخغاء ال٨بري، زّمت حكابهٌ بدض ٦ظل٪ ًٖ جا بضؤ ًل٣اُه في ؾلى٥ وؾاثل  ٍع

الم ش ًىدكُغ ٖلى مضاع الؼمً ؤلٖا ٢الخه الُىاع٢ُت وظض حكابًها م٘ ما  ،والخإٍع

 اإلاؼعجت التي ٖلم ؤن لها اؾًما مؿلًما بالٟٗل.

هل ًم٨ً  ،ٖتراٝن قًِئا مً ال٨ِبر ًمىُٗه ًٖ الا ؤلخىا٢ًاث جتراءي ؤمامُه بال ا

 ؤن ج٨ىن ال٨ظبت بهظا الدجم الظي ال ًم٨ً اؾدُٗاب خضوزه؟

٣٦اثم  هؾم٘ ؤزباًعا ًٖ حُِٗى -ؤزىاء ٖىصجِه بلى اإلاٗؿ٨غ الضولي -بٗض ؤًاٍم 

ما٫ الهامت. ٢اثض الخغؽ بإٖما٫  زال٫ ٞترة ؾٟغ ال٣اثض بلى ؤوعوبا لبٌٗ ألٖا

ال١ ختى ٩ًلُٟه بهظا الخ٩ل٠ُ  لم ج٨ً ٖال٢خُه ب٣اثض الخغؽ ظُضة ٖلى ؤلَا

، لهظا لم ًهض١ ما ٌكإ ختى عؤي اإلايكىع ؤلال٨ترووي ٖلى لىخت  اإلاكٝغ

 ال٣غاعاث الغؾمُت خحن ونل بلى اإلاٗؿ٨غ الضولي.

ا٢ِه وؾِ صهكخِه   ؤن هىا٥ مً هم ،جل٣ى تهىئاث ٞع
ُ
  ٌٗٝغ

ً
 و  ؤ٦ثر مىُه زبرة

ً
عجبت

ت ٤ الغؾمى للخغاؾت. ٖؿ٨ٍغ  صازل ٞغ٢خِه وصازل الٍٟغ

٢طخى لُلخِه في هظه الضهكت، ختى ؤهه لم ًىدبه بلى ؤؾحرجه التي ٧اهذ جخابُٗه مً 

:
ً
، ؾإلخه وهي ال جيخٓغ بظابت

ً
 بحن ؤنٟاصها مخعجبت
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 ؤزغي؟هل ؾخ٣طخي  -
ً
 ٣ٖىبت

 ٢الذ: ،غ هاخُتها وهى ال ًؼا٫ ٖلى نمخِه هٓ

 إلااطا ٌٗا٢بىه٪ وؤهذ مشلهم، ال جسخل٠ في شخيٍء ؟ -

 ؾإلها و٦إهما لم ٌؿم٘ ما ٢الخُه:

س٨م هظا م٨خىب في م٩اٍن ما ؟ -  هل جدخٟٓىن بخاٍع

 ؤظابذ في بؿاَت:، ل٨جها ؾااله ؤصهكها

 في ٢لىبىا. اغ، ومدٟىعبالكٗ امضوهو  ،اه في ٧ل م٩ان، م٨خىبهدٟٓ -

 خ٣اث٤ ٧اهذ ٚاثبت؟ -
ُ
 هل ًخٛحر ٧ل ٞترٍة؟ وجى٨ك٠

٣ت ظلبه بًاها مً ؤ٦ثر ألاعاضخي بضاثُتج ٌكٗغه بالشجل مً لجىثه  ؛ظ٦غه لٍُغ

 بلحها بالؿاا٫.

. الخ٣ُ٣ت جدضر مغة واخضة وجضعُط في ألاطهان  -
ً
ال ًىظض لضًىا خ٣اث٤ ٚاثبت

 واخضة، وجدٟغ صازلىا
ً
 م٘ خ٩اًاث الُٟىلِت ووكب بها وٖلحها. وال٨خب مغة

 ٢ا٫ مً بحن قغوصه:

 ؤهخم ال جخُىعون، وال جُىعون هٓغج٨م للخُاة.

 :٢الذ مخًا٣ًت

 الخ٣اث٤ ال جخٛحر.جٓل  -

٨كهظا ٧ان ٌكٛلُه  ،في هظا اإلاؿاء لم ًىم ًُ ش الجضًض الظي   الخاٍع
ُ
ًٖ ؤصهم ٠

ش الظي قب  ٖلُه ونى٘ ج٨ىٍ ،الجبلي ىُه و٦ُاهُه ،نىُٗه عظٌل في بطا ٧ان الخاٍع

٘ مً ؤن ج٨ىن هظه هي مغ٦ِؼ ٢ىٍة ما ومى٘ الخ٣ُ٣ت مً الىنى٫ بلُِه. ما اإلااو

ًهىٗها عظا٫ٌ في هي ؤ٧اطًب خ٣اث٤  مً، وؤن ٨ًىن ٧ل ما ٌِٗكُه الخُاة٢اٖضة 

 مغا٦ِؼ ٢ىة.
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 الٟجِغ بلى
ُ
ا( خحن حؿللذ ؤقٗت ٣ه بلى )ػاٍع اؾخى٢ٟه في   ألا٤ٞ ٧ان في ٍَغ

٤ بٗض مىاوعٍة الُغ  ٤ٍ نض٣ًه ؤمجض عقىان ووي٘ ؾُاعجُه لخ٣ُ٘ ٖلُِه الٍُغ

 مغخت.

لم ٨ًً في مؼاٍط عاث٤ٍ لهظا اللهى، بال ؤن ؤمجض  ،زغط ماػن مً ؾُاعجِه مجزعًجا

٣ُُه مهىئا وماػًخا، وياعًبا ٦خُِٟه ب٣ىٍة حٗبحًرا ًٖ  زغط مً ؾُاعجِه لِؿخ٣بل ٞع

 
ً
ال في ؾُاعجِه ؤٚىُت ِ

ّ
 خب ماػن لها. ؾٗاصجِه، ُمكٛ

ُ
ٍت خماؾٍُت ٌٗٝغ  ٖؿ٨ٍغ

غ٦ب ؾُاعجُه واهُل٤ بها، الخٔ ؤمجض آزاع ٖاص ٞخحن ، و جل٣ى ماػن تهىئخُه بٟخىعٍ 

جىظه بلحها بؿُاعجِه  .ظه هاخُت جبٍت عملٍُت مىسًٟتؤ٢ضاٍم ٖلى الغما٫ جخى 
ٍت، ٢ا٫ لها وهى ٣ًىص ؾُاعجِه هاخُت الكما٫ الكغقي بلى  َمت بؿٖغ لُلخ٣ِ مغٍَ

 ُالبحري(:)ج

غ٥ِ.زغي ٧ل هظه ألا إؤعظى ؤن حؿامدُىجي ٖلى ج -  ًام ختى ؤؾخُُ٘ جدٍغ

ا بجمٍُل لً جيؿاُه ؤبًضا، 
ً
اه جىُٓغ له بظهى٫ٍ ٚحر مهض٢ٍت، وجدمل له في ٢لبها ٖٞغ

 ٢الذ له:

 جمً ما حكاء ؾإٞٗلُه ل٪. -

 ٢ا٫ بابدؿامٍت بٗض ؤن ونل بلى ؤَغاٝ اإلاضًىِت:

-  
ً
ا(، ؾِؿٗضه ؤن ٣ًضم لِ٪ زضماجِه.٣ِٞ جظ٦غي ؤن لِ٪ نض٣ً  ا في )ػاٍع

ا بلى بىابِت اإلاضًىت لخسخٟى ًٖ ؤهٓاعِه. ًٗ  جغظلذ مً الؿُاعِة، وجىظهذ ؾَغ

ٗضُّ ٖضجه للؿٟغ، ٖاص بلى اإلاىجم، وجىظه بلى م٨خب ال٣اثض ؾلُم الظي ٧ان ٌ

 ٧ان ال٣اثض ٣ًى٫ُ إلااػن: ،َغ١ الباب وصزل

 ل٣ُاصة اإلاىجم.مىدُ٪ هظه الٟغنت الظهبُت ؤلهظا  -

 زاّنتهٓغ ال٣اثُض ألمجض ا
ً
 ٢ا٫ له: ،لظي ؤقاع له بغؤؾِه بقاعة

 ؤه٪ ؤخض ؤنض٢اء ماػن ا ،حٗا٫ ًا ؤمجض -
ُ
مً ٌٗٝغ ٦ثر ؤو  ،إلا٣غبحنؤٖٝغ

ا مً ب٢ى٫ُ له ؤ٦ىُذ  ،بصجاٖخِه وجمحزه وجٟى٢هُ 
ً
م مً ًٚبي ؤخُاه هجي بالٚغ



- 71 - 

 

ُه ومً ا ت التي ًبضها خض الا حؿٖغ  -٦ما حٗلم  -ي ؤهج خداع بالهلصجاٖت اإلاَٟغ

مىدُه هظه الٟغنت لل٣ُاصِة ٧ي ٨ًدؿب الخ٨مت ؤلهظا  ،قضًض ؤلاعجاب بِه 

 والسبرة.

 .ؤ٦ض  ؤمجض ٖلى ٦الم ٢اثضهِ 

جؼان مً ٧ل ما ًدضر، ٢ا٫ ؤمجض لل٣اثض خحن زغط ماػن قاًٖغا بٗضم الا

 بسبٍض:

غ الُىاع٢ُِت بىجاٍح جم - ا ،ذ ٖملُت جدٍغ
ً
 ال ًيخهي. وهي جدمُل امخىاه

 ٢ا٫ ال٣اثض بابدؿامت:

 ب٣ى ؤن جشحر ًٚبُه ٧ي ًجز٫ ٖلُ٪ ٣ٖاًبا مكابًها إلاا ٖى٢ب بِه. ،ممخاػ -

 ٢ا٫ ؤمجض مىضًخا ي٣ُُه:

ٍت، بِىما زغظُذ ؤها وطهبُذ ؤؾحًرا بؾ٣ُىلىن  - هُه زغط للصخغاِء وٖاص بجاٍع

 بةعاصحي لهم.

 ضخ٪ ال٣اثض وهى ًُمئىُه:

ً ًخىاظض ؤخال ج٣ل٤ - جاٍٖت في ه٪ ؾاهمذ بصبىن ٣ىلؾُبل  ،ض ل٣ُى٫ هظا، ل

ًٍ للظهب  ؾخُُٗىا اإلابرع الىخُض ال٢خدام )ٖىالم(. ،ا٢خدام ؤ٦بر خه

*  *  * 

  -٦ما هى الٗٝغ الٗؿ٨غّي  -في َابىع حؿلُم ال٣ُاصِة بلى ماػن 
ً
ٖلى  ٧ان ؾهال

 مً ماػن مً هظااإلاؿاٖض ؤو٫ ؾلُم ٞسغي ؤن ًلخٔ ًٚب ال٣اصة ألا 
ً
 ٖلى عجبت

 ؤجهم  ،ال٣غاع
ُ
وجىا مً ٢ىٍة، و٧ان هظا ؤؾِؿٗىن لهضمِه ومداعبخِه ب٩ل ما ٌٗٝغ

 بالًبِ هى الهضٝ ألاو٫ الظي ٌؿعى بلُِه ٢اثض الخغؽ.

مت. لم ًجضفي جهاًت الُىم، وخحن ٖاص ٢اثض اله٠ بلى اؾتراخخِه  بدض ٖجها  مٍغ

لم ؤن ل٣اثض الخغ  َٖ  ؽ صوًعا في هظا.في ٧ِل م٩اٍن، زم خحن ا٦دك٠ ازٟاءها الخام 
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ً
ب في وظىص ؤؾغي مً الُىاع١ في ز٨ىخِه، زانت ه مً ٢بُل ؤهه ال ًٚغ

ّ
ل٣ض خضز

الغاًت البًُاء ًبدشىن ًٖ  يالغظا٫ الؼع١ الظًً ًإجىن عاٞع م٘ عؾل

ًُه ٢اثض الخغؽ، زم ؤ ٌ٘ في الصخغاء ًٞغ بلُِه  ٖؼو الخٟاوِى، وهى ج٣لُض قاج
بخِه  ٌ آ ،هافي ٢خل ألاؾحرة ؤو بَال١ ؾغاخ بٚغ  .هظا٥ ٧ل هظال٨ً ماػن ٞع

٤ الُىاع٢ُت، ًم٨ً  ما ؤ٢ل٤ ال٣اثض هى صزى٫ ؤ٩ٞاع ظضًضة إلاٗؿ٨غه ًٖ ٍَغ

ت ٖؼ ا مً الٖؼ ًٖ دضر هى
ُ
ت بن َا٫ ب٣ا ؤن ج  ،هائ الش٣اُٞت ؤو ال٨ٍٟغ

ا٧ان ٖل –في مى٢ِٟه هظا  –ؤما ماػن  ًٗ لً ٨ًىن  ،ُِه ؤن ًسٟى ؤمغ ازخٟائها ؾَغ

 ؤن تهغب مىُه ألا 
ً
٣ى ج٩لُُٟه ب٣ُاصة اإلاىجم ؾحرة في هٟـ الُىم الظي ًخلم٣بىال
ا ًُ ؾ٣ُىلىن ؤن ال٣اثم بإٖما٫ ال٣اثض لخماًت اإلاىجم لم ٌؿخُ٘ ؤن  ،ؤمى

ا ًداٞٔ  ًُ  ٖلى ؤؾحرجِه.ؤمى

في الاظخمإ ألاو٫ الظي ٣ٖضه في الُىم الخالي م٘ ٢اصة الىخضاث، ؤطإ ٢غاعه 

ا لل٣
ً
اهىن الٗؿ٨غي ألاو٫ ال٣اثل بٗضم ألاو٫ بةَال٢ِه لؿغاح ؤؾحرجِه جىُٟظ

 الخٟاوى ؤو الخىانل م٘ الٗضو.

 ٖلى قٟتي ؤمجض لم 
ً
 زبِشت

ً
جاب٘ وظىه ال٣اصة وهى ًل٣ى ال٣غاع، ٞلمذ ابدؿامت

 ٖلى وظىههم.
ُ
ت  ٌؿخُ٘ ؤن ًسٟحها، بِىما باقي ال٣اصة إلاٗذ السسٍغ

ا مشل جإحي مً شسٍو ؤ٦ثر ٢غبً لم ًخى٢٘ ؤن جإحي السُاهت مً ؤمجض، جى٢٘ ؤن 

 .ض الخغؽ ال ًدؿً ازخُاع ظىاؾِؿهُ ًبضو ؤن ٢اث ،ٞهض

غ في ٣ٖىبٍت مىاؾ ِ
ّ
٨ٟ ًُ  

َ
َلبُه بٗض  ،بٍت للجاؾىؽ، جغيُِه وحكب٘ ًٚبهُ ؤزظ

ؤمجض لم ًدخمل  ٧لُٟه بمهاٍم ٦شحرٍة بإؾلىٍب مخُٛغٍؽ ل٨ً ،ظخمإجهاًت الا 

ًها لٗضم اجٟا٢ها م٘ مهامِه ألاؾا ،ؤؾلىبُه اإلاخعجٝغ ظا ؤنضع به ،ؾُتٞٞغ

قهٍغ بضون ال٣اثم بإٖما٫ ال٣اثض ٢غاعه بُغص ؤمجض عقىان مً اإلاٗؿ٨غ إلاضة 

ٍٕ ٖلى  ا٢ِه صازل اإلاىجم ؤؾالٍح مً ؤي هى ضها مً ٞع ن ًخل٣ى اإلاؿاٖضة التي ًٍغ
 ختى ال ًل٣ى هدبُه.

ا في ؤلاهاهِت ألمجض٧ا
ً
ؾخ٨ىن الىدُجت ؤن ًىنم بالٗاع والجبن بطا  ،ن هظا بمٗاه

 ضٍة مً ؤخض.جل٣ى ؤي مؿاٖ
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 ٢غاعه ألازحر هظا ٦ُٟلو  ،الب الكغؾت لل٣اثم بإٖما٫ ال٣اثضهىا بضث اإلاس

 ٖلُهب٣لب باقي ٢اص
ً
٧اهىا ٣ًىلىن ؤن ٢اثض اله٠  ،ة الىخضاث ألا٦ثر مىه عجبت

ًّ ؤهه ٢اثض الخغؽ بالٟٗل٢ض وسخى   هٟؿه وْ

ًمان لبال ؤن ماػن ٧ان ًدخٟٔ بهضا٢خِه لٟهض ٦ما هي، وَكغ٦ُه في ٢غاعاجِه 

٠ ٖاص٫ ٖماعة  ،والثِه، ووالء مً ًىالىههُ  م الٍٗغ ؤ٢ضم  -و٢ض ٢ام ٦ظل٪ بخ٨ٍغ

ت في اإلاىجم اعجِه للمٗؿ٨غ َلب مىه ؤن ٣ًىم بخ٣ُُم بصو  -الغجب الٗؿ٨ٍغ

 وهى ما ؤزاع صهكت الجمُ٘ وبعجابهم. ،لِؿخُٟض مً زبرجِه 

ًسبره  -ُت بٗض ٖضة ؤًاٍم ؤجاه ٞهض ممخ٣٘ الىظه، بلىخت ألازباع ؤلال٨ُتروه
 مً هظه اللخٓت. زت التي ؾخٛحر خُاة ماػن ابخضاءً الخاص

ضؾلُم( الججرا٫ ؤصهم الجبلي خاصزت الهجىم ٖلى مى٦ب مّٟىى
ُ
ه ءوازخٟا ،)٢ـ

اجِه. م٘ ،بٗضها  ؤهباٍء ٚحر ما٦ضٍة ًٖ ٞو

 

*  *  * 
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 الىه٠ الشاوي

 بًمىهاٙ

اء ألاخغاع(  )ؤو: الغظا٫ الكٞغ
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 ناصبة اخليام. (1) 

 

ِ  قومٌ   وإذا دُعوا لمتونة فهم همُ     لهم شرف العُلا من ِحميّر
 غلَب الحياءُ عليهمُ فتلثموا   لةٍ لما حووا عليــــاـء كل فضي

 )من أشعار الطوارق(             
*  *  * 

ت مت في ٚٞغ  لم ،ها بٗض ٖىصتها مً مٗؿ٨ِغ الكُُانألًاٍم ٦شحرٍة اٖخ٨ٟذ مٍغ

هض١ وظى 
ُ
م ما ؾمٗخُه ٦شحًرا ٖجهم وما عؤجُه مجهم ،ص بكٍغ ٦هظهج ل٨ً ألامغ ، بٚغ

 ًسخل٠ جماًما خحن ج٣ترب خض الاخترا١ مً هحران الكُاَحن. 

م  ًبا ظًضا، ال ج٩اص جهض١ خضوزُه. بٚغ بضا لها ٧ل ما خضر هىا٥ بًُٗضا ظًضا، مٖغ

 الىٓغة التي ًغوجهم بها آلازغون، بال ؤجها ؤب
ُ
ضث نمىًصا ؤجها ٧اهذ ج٨دك٠

 ؤصهكتها هي طاتها.
ً
 وشجاٖت

ا بضازلها ًم٨ىُه حُٛحر 
ً
ا٦دكٟذ ظىاهَب مجهىلت مً طاتها، وإلاؿذ ٖمال٢

م هظا حكٗغ بإلٍم في عوخها.  ال٨شحر، وبٚغ

ُُب لُضاوي ظغاح عؤؾها ووظها وؤ٢ضامها، ل٨ً ظغاح هٟؿها لم ٌٗض 
ُ
ػاعها اإلا

 اإلاجِض الخلُض.
ُ
 ًضاوحها ؾىي ٖىصة

 هللا إلزغاظها ل٣ض ٧اهذ بع  -ال٣اضخي والخ٨ُم-م٘ ألامىى٧ا٫ جدضزذ بٗضها 
ُ
اصة

 وُٖٓمت مً هظا السجً
ٌ
٢الذ لؤلمىى٧ا٫ بإلٍم ؤن ؤ٦ثر ما ؾاءها  ،عخُمت

 ها ؤجهم جدّىلىا مً صاثغة اإلا٨ا٦دكاٞ
َ
بلى صاثغة  -٦ما ٧اهىا في اإلااضخي-بحنظ

 اإلايؿُحن.
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تهم، ٦ما اهتهذ ممالُ٪ اهخهى ؤخٟاُص اإلاغابُحن وصول ،ل٣ض ناعوا بلى الشخيء

سهم اإلاكّغِٝ ،ٚغهاَت و٢كخالت ولُىن بلى ألابض ، وناعوا وزاهذ ؤخٟاصهم جاٍع

ِش اإلاهجىع. ًُ ٖلى هامِل الخاٍع ا حؿ٨
ً
 ؤَُاٞ

 ٠ُ٦ اهخهى الخا٫ُ بهم ٖلى ًِض ٚؼاِة الكما٫ِ بلى ما هم ُٞه؟

  ،لم ًداعبىهم باألؾلخِت والٗخاص
َ
ًت ، و٢لىبهم بل خاعبىهم بىٟىِؽ بًٗهم اإلاٍغ

 اإلا
ُ
٘الُّماٖت  ًٖ اإلاجض الؿَغ

َ
 الباخشت

ُ
ت ُاَحن خاعبىهم ٦ما جداعب الك ،دؿٖغ

 ؾ٨ىىا هٟىؾهم و٣ٖىلهم وؤعيهم.بجي البكغ، و 

غها بما لم جيؿُه ؤبضا ًٖ الىبىءِة التي  خاو٫ ألامىى٧ا٫ ؤن ًُُب هٟؿها،
ّ
ط٦

 ج٣ى٫ بإن بٖاصة ٞخذ ألاهضلـ ؾ٨ُىن ٖلى ؤًضحهم، وب٣ُاصتهم.

 
ّ
سهم، وهىٍتهم في بلضان الكما٫ مً زال٫ غ ط٦ ها بمداوالث وكغ خ٣ُ٣تهم وجاٍع

ا حٗاوهذ م٘ ا
ً
ً الظًً ؾاٞغوا ٢ضًًما و٦ىهىا ٞغ٢ لجهاث اإلاٗاعيت اإلاهاظٍغ

ا مً ٍٞغ الض٨ًخاجىعٍت اإلاماعؾت  ،للخ٨ىماث الخا٦مت ًُ ج والتي جدىلذ جضٍع

 بلضان.يضهم بلى مُلِكُاث مىٓمت جداو٫ُ الخُٛحر في ٦شحٍر مً ال

ُل لهم ألامل  ِ
ّ
ل٨جها في ألاًام الؿاب٣ت جبحن لها ٖضم ظضوي ٧ل هظا، وما ٧ان ًمش

 زحر.ألا  ىٟـألازحر ؤصع٦ذ بٗض َى٫ ٖىاء ؤهه ال

ًً  ،لم، وإلاغجؼ٢تهم الُُض الٗلُاها ؤهه ال ػالذ لخ٨ىماث الٓحل٣ض عؤث بُٗى ٧ان  ماا ؤ

ا ٞلم ٌٗض لُه ؤزغم
ً
 .ولم ًجً ؤي هخاثٍج  ا ٞٗلىه ؾاب٣

ماء ال٣باثل َىٍال ا٢ًذ في خًغجِه و٢خ ٍٕ ل٨باع ٖػ ، وجدى٫ ألامُغ بلى اظخما

الظًً صٖاهم ألامىى٧ا٫ ل٨ُىهىا ٖلى ٖلٍم بأزغ ؤخىا٫ ما ونل بلُه اإلاغجؼ٢ت 

 وبٛحهم.

ٍٍ لم ًخم٨ً مجها ه٨ظا مً ٢بُل حكُٗغ بةخ  ؤال ظضوي مما ًٟٗلىن  ،با
ُ
 ،حٗٝغ

التي حؿغ١ مىاعصهم  ٖلى مٗا٢ل الٓلم وؤال ظضوي مً الهجىم اإلاؿخمغ ٧ل ًىٍم 
خاثو  خهملب ؤعواوحؿخٛلهم وحؿ

ُ
 ؤن اإلاؿخُٟضًً  ،ؤعػا٢هم وجتر٥ لهم الٟ

ُ
حٗٝغ



- 76 - 

 

٩ا ومهغ التي  في الجهاًت هم الكغ٧اث التي جمخل٪ اإلاىجم وجيخمي لٟغوؿا وؤمٍغ

 ج٣ىُم بىي٘ الخاثِ اإلاىُ٘ بُجهم وبحن اؾترصاص خ٣ى٢هم.

٘  ًإزظون طهبهم وزحراتهم. و٧ل ما ًٟٗلىه بخمغصهم وهجماتهم الؼاثضة هى ٞع
 ٢ُمت الٗاثض الظي جدهل ٖلُِه قغ٧اث ألامً.

٩ا، بِىما  ٣ُا وصو٫ ؤوعوبا وامٍغ ٣ًىمىن بضوع ؤلاعهابُحن في هٓغ صو٫ قما٫ بٍٞغ

بض ؤن جسخل٠ ػواًا وال  ،٣ًىم بضوع مً ٣ًغ الخ٤ ألصخابِه  مٗؿ٨غ الكُُان

 الىٓغ وحٗخض٫.

٩ا ٦ما ٧ان في  لم ٌٗض السُغ الظي مِت و٢بُلتها هى صو٫ ؤوعوبا وؤمٍغ ًد٤ُ بمٍغ
 وٍإحي ممً ًىدؿبىن بلحهم 

ً
اإلااضخي ٢بل ٖضة ٢غوٍن، بل ناع السُغ ؤ٦ثر يغاوة

ش بالصِهم وظحراجِهم، وٍخٗهبىن للسغاٞاث التي  بك٩ٍل ما وٍخهٟىن بالجهِل لخاٍع

 ًهضعها ألاٞا٢ىن ٖلى مضاع الؼمً.

 لم ٌٗض ؤ
ً
ُلب ٖىههُ خٌض ًدب٘ مباصث ًُ امل بمٟاهُم وال ظضوي مً ؤن الخٗ ،ا ٧ي 

 هم ،ٞلً ًغجض ٖلحهم سخغهم ؤبًضا -غّي الؿ الٛغب ٞحروؽ –الضًم٣غاَُت 
 ن ٖى٤ الخ٣ُ٣ت لخىاؾب ؤَماٖهم.ووٍلى  ،ٌٛحرون الخ٣اث٤، وٍبضلىن الىا٢٘

ج٣ى٫، وال  م٘ اإلاغجؼ١ وهى ًطخُ٪ ٖلى ٧ل ما ال ػالذ جظ٦ُغ ؤؾغها اإلاهحن

 ؤقّض الازخالٝ ،ًٟهمهُ 
ً
ال ػالذ حؿدكٗغ بخؿاؽ ال٣م٘ الظي  ،لٛتهم مسخلٟت

 ؤخؿخُه ألو٫ مغٍة في خُاتها بهظه الضعظت مً ال٣غب، والخىخل.

ا ؤٚبُاء ٦ىجهم لم ٌٗىا هظا مىظ البضاًت؟
ً
 هل هم خ٣

حؿدكُٗغ الُجغح الٗم٤ُ  ، وحؿُل صمىٖها في ًٍٚب وفي ؤلٍم مىى٧ا٫جد٩ي لؤل 

ها.قو  الظي ها٫ ٦غامتها  ٗىعها بإهىزتها وقٞغ

ماء ٖك حرتها إلاجغص ؤجهم لى جغ٦ذ لىٟؿها الٗىان ل٨غهذ جىاظضها وؾِ ٖػ

٤ بلى ٢لبها بًغاوٍة ٧ي ال ج٣ٟض ما ب٣ى لها  ،عظا٫ٌ مشل ماػن  ـُ الٍُغ ل٨جها جخلم
 مً ح٣ٍٗل.
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ا، و 
ً
ماء في هضوٍء وخؼن هجىمها ٖلى ٧ّلِ شخيٍء ًٟٗلىه ٧ان ٖىُٟ  ،٢ض جل٣اُه الٖؼ

ىن ظ ـِ  ًُضا ؤن بةم٩اجهم مىانلت ال٣خا٫ في شجاٍٖت بلى ألابض، ل٨جهم فيٌٗٞغ هٟ

ض مجٍض.ؤالى٢ِذ ناعوا ٌٗلمىن آلان  ُٗ  ن هظا لم ٌ

ل ألامىى٧ا٫ ؤن ًمىدها هه٠ ؾاٍٖت ٧ي تهضؤ ؤٖهاب ًّ ها الشاثغة، ولُخضبغوا ٞ

 في الؿماء زغظذ مً السُمِت  ،ُٞما ٢الذ
َ
ـِ اإلاؼصهغة هٓغث هاخُت  ،بلى الكم

وؤخؿذ م اإلاىهىبِت في الصخغاِء، وللبُىث الُُيُت التي جٟترف ألا٤ٞ، السُ

 اإلاعى التي ًماعؽ ٖم٤ خىُجها وُخبها لهظه ألا 
َ
ؤلاعهاب الخ٣ُ٣ي يض  غجؼ٢ت

 وظىصهم الُبُعي في ٦ىجهم اإلاؿخ٣ل.

في مؿاخٍت واؾٍٗت مً الغما٫ صاثًما ما ًظ٦ُغها  ق٩ُل السُمِت اإلاىهىبت مخٟغصة

 ألاؾُىعة التي ٢ضمذ مً بىانبت السُام ن
ُ
اخبت اإلاجض الخلُض )جُجهُىان( اإلاغؤة

 )جاُٞاللذ( ظىىب اإلاٛغب بلى ٖم٤ الصخغاء لخ٣ُم ممل٨تهم ال٣ضًمِت.

 في الصخغاِء، 
ً
٧لما ٨ٞغث في ألام الغوخُت التي ؤجذ وخضها م٘ زاصمتها عاخلت

 للسُاِم في ٧ّلِ واصي، جدب٘ خضثها ألاهشىي، وؾلى٥ الُبُِٗت 
ً
ُغتها، هانبت ، ٞو

 
 
٩اذ آزاعها وؤلخ٣ُم هظه الخًاعة التي حكد اتها بحن مخاخ٠ ٞغوؿا وؤمٍغ ؛ زٍغ

 جدذ 
ٌ
قٗغث باإللهاِم والخماؽ، وجٟخدذ َا٢اٌث مً ٨ٞغها ٧اهذ مىنضة

 ع٧ام الخؼن والُإؽ.

 )جُجهُىان( لى ٧اهذ هىا ؟ ٧اهذ ؾخٟٗلماطا 

 في الصخغا
َ
 التي ههبذ زُامها لخبجى الخًاعة

ُ
ِء، وفي ٣ٖى٫ِ الٗالم اإلاغؤة

 الٗالِم ال٣ضًم.
ُ
ٜ الصخغاء، وؾاصة  لخّٗغٞهم مً هم ؤماَػ

ُ٘ خ٨متها، ووٞاءها ألهلها  اؾخ٨كاٞها لخ٣ُ٣ِت الٗالم الظي ٖاقذ ُِٞه هى مىب

مت الضاثمت هي اؾخ٨كاٝ  ُ٘ مجضها. لهظا ٧اهذ هىاًت مٍغ و٢بُلتها هى مىب

 في ؤٖما٢ِه.
ُ
 آلازغ، والبدض

عب اإلاغؤة، و٧اهذ مً هاالء الىاصعاث الالحي ًىُل٣ً ٢بل مً الىاصع ؤن جدا
ِٝ ألاولى ٌؿخ٨كًٟ زُىٍ الٗضو، ا ًٖ ه٣ُِت ال٠ًٗ و  الهٟى

ً
حؿلُدُه بدش

 التي ًلجىن مجها بلحهم.
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ألجهم ًدُُىن حؿلُدهم  ؛ن مً مهغ ٧ان ألامغ ٖؿحًراحم٘ اإلاغجؼ٢ت ال٣اصم

 بالٛضع، والبىاباث اإلاىنضة.

ا. ،ظضوي آلان ال٨ً لم ٌٗض ٧ل هظا ط ًُ  ل٣ض ناع هظا واضًخا ظل

 ماطا ًم٨ً ؤن جٟٗل )جُجهُىان( لى ٧اهذ هىا ؟

ج٨ُٟغ هل ًم٨ً ؤن ًخُىع ؾلى٥ اؾخ٨كاٝ آلازغ مً اؾخ٨كاٝ حؿلُدُه بلى 

ا ًٖ ه٣اٍ يِٟٗه الصسهُت؟ ؤم مً ألاًٞل 
ً
اؾخ٨كاِٞه هى طاجه بدش

ا ًٖ ه٣اٍ ا
ً
 لخالقي؟الخىانل بك٩ٍل عؾمّي مخدًٍغ م٘ آلازغ بدش

ا ًٖ 
ً
خحن ٖاصث بلى الاظخمإ ٖغيذ هظه ال٨ٟغة، ًجب ا٦دكاٝ آلازغ بدش

 ًم٨ً ؤن حؿخمغ لؿىىاٍث ٢بل ؤن جججي زماًعا.
ٌ
 ه٣اٍ الخالقي، وهي مهمت

٧ان ًهضمها الؿلى٥ ال٨ٟغي الظي ًدبٗه ماػن اإلاغجؼ١، والاتهاماث التي ٨ًُلها 

ش الصخغاء ًاعة ٢امذ هىا في ٖم٤ِ ن زمت خؤهى لم ًًٓ لخٓت  ،لها ولخاٍع

ت.الصخغاء  ، ًخهىع ؤن الخًاعة هي مباٍن قاه٣ٍت وؾُاعاٍث ٞاعهٍت ووؿاء ٖاٍع

ل٣غاٍع. وخُىما  امغ في ألاًام الخالُت ختى ًهلى ٢غعوا ؤن ٌؿخمغ الدكاوع في ألا 
ؿا بىال  ؤخض خّغاؽ ال٣بُلت مً ٞئت  -ؤوق٪ الاظخمإ ٖلى الٌٟ، ظاءهم َع

 ٖلُِه. اإلاغجؼ٢ِت قبه مٛمى بجىضٍي مً - اإلاداعبحن

ذ  مت ٖلُِه بهٗىبٍت، وٖٞغ ذ مٍغ ، ولخُخُه هه٠ هامٍُت، حٗٞغ
ٌ
مالبؿه ممؼ٢ت

 ؤهه ؤمجض عقىان، اإلاغجؼ١ الظي ؾاٖضها في الهغب مً مٗؿ٨غ الكُُان.

ؿا بىال  ن ٞدكُه و٢ُضهُ ؤمت ٦شحًرا ٞإحى بِه بلى هىا بٗض هه عصص اؾم مٍغب :٢ا٫ َع

 مما جغ٦خُه. و٧ان في ،وؤخ٨م وزا٢هُ 
ً
 خالٍت ًغسى لها، ؤ٦ثر هدىال

بت في  ن قٗغث هاخُخُه ب٨شحرٍ ؤبٗض  هُ هيى ٢ًىا ٖضة ؤًاٍم ًمّغِ  مً الىاظب والٚغ

ا  ،جدظًغاجُه اإلاؿخمغة مً زُىعة هظاألامىى٧ا٫ ٧ان ًبضي  ،عص الجمُل
ً
بضا ٢ل٣

 مىُه ظًضا.
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مت بما ٞٗلُه مٗهُ  ىاع الظي ؤؾغها ٖلمذ مٍغ ٖلى وحٗلمذ  ،ػمُلُه ٍٚغب ألَا

ا مً البكغِ ًضًِه ال٨شحر مً الضعوؽ، وعؤ
ً
لم حٗٝغ بىظىص ؤمشالِه  ث ُِٞه نىٟ

 لضحهم السِ الٟانل بحن ؤلاوؿاهُِت والخُىاهُت. مخىممً اه

ٍح، ٩ٞاص ًمىث مً الجٟاٝ َغصُه ماػن بلى الصخغاء صون مٗىهٍت ؤو ؾال 

مت ؤن هظا هى ال٣ٗاب الظي خّل ٖلى ؤمج ،والُٗل ذ مٍغ ض بؿبب مىدُه وٖٞغ

تها التي ُؾلبذ!  خٍغ

في اظخماٖهم الخالي م٘ ألامىى٧ا٫، ٖغى ؤخضهم ؤن ًخم يم  هظا اإلاغجؼ١ بلى 

الاظخمإ لِؿدكٟىا مىُه َبُٗت هظه الخُاة التي ناعث بلحها بالُص الكما٫، 
مت.  ٣ُٞتربىن بهظا مً ٖم٤ِ الخجغبت التي ٖاهتها مٍغ

بت و  ٦شحًرا،عخب بِه و  ؤبضي ؤمجض اؾخٗضاصه لهظا، بضا في مالمدِه الًٛب والٚغ

ٗل بِه هظا، وهى ما زضٖهم بِه ببؿاَت.
ُ
 في الاهخ٣ام ممً ٞ

ماء ٞاثضة الا٢تراح  بٗض ؤعبِٗت ؤًاٍم مً الخىاع م٘ اإلاغجؼ١ ؤمجض، ا٦دك٠ الٖؼ

عة ألاو٫ بمداولت الظهاب بلى الكما٫ِ في عخالث اؾخ٨كاُٞت مهمتها ج٣ضًم نى 
ا ًٖ ؤؾلىٍب ؤ٦ثر ٞٗالُت للخىاِع، ولٟهم ز٣اٞت بالص بد ٧املت للخُاة هىا٥

ً
ش

 مهغ، وؾلى٦ُاث ؤٞغاصها الا الكما٫،  
ً
بىا في  ،ظخماُٖتوزانت لم ًٚغ

ت التي ٣ًضمىجها ًٖ ؤهٟؿهم ٞال الاؾخٗاهت بالضعاؾاث الىٓ بض ؤجها جىافي ٍغ

 ٖجهم، ٦ما ًٟٗلىن مٗهم.
ً
 مسخلٟت

ً
ع عئٍت ، وجهّضِ

َ
 الخ٣ُ٣ت

مت ٩ٞاهذ ج ُب في ٞهمهم ؤ٦ثر، والبدض في مٗاهاتهم، واؾخسضام هٟـ ؤما مٍغ ٚغ

وج٣لب ؤؾلىبهم في خغبهم؛ ٧اهذ جغظى ؤن ج٣لب اإلآلىمحن ٞحهم ٖلى الٓاإلاحن، 

لُتزن محزان الٗض٫، ٦ما ٢لبىا هم الٟاؾضًً ٖلى ٖمىم الٓاإلاحن ٖلى الٓاإلاحن، 

 الىاؽ.

وب٣ى ؤن ًخم ٖغيها  ،فألاًام وم٘ اؾخمغاع الى٣ا ٧اهذ ال٨ٟغة جدبلىع ٖلى مضاع
ماء ل٨ُىهىا الٟغ١ الاؾخُالُٖت التي ؾدؿاٞغ لهىا٥.  ٖلى باقي الٖؼ
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 الظهب، لالظخمإ ب٨باع ال٣اصة، و٢غع 
ُ
لهظا ٢غعوا الؿٟغ بلى )ٖىالم(، مضًىت

مت لهظه الغخلت، ٖلى ؤن ًب٣ى ؤمجض في )ظىزاي( ٦ما  ألامىى٧ا٫ ؤن ًصخب مٍغ

 هى.

  م الظهب الظي ًبضؤ في )ظىزاي(خؼا)ٖىالم(، هي الُٝغ آلازغ ل
ُ
وهي اإلاضًىت

٩ا وصو٫ ؤوعوبا للخهى٫ ٖلح ذ ٖلحها ٞغوؿا وؤمٍغ ها والخى٣ُب في ما التي جهاٖع

 مً البُل، ٩ٞل صولٍت حٗٝغ ؤ، ولهظا ؤب٣اها نغاٖهم جب٣ى في ؤعيها
ً
ن آمىت

ا بن هي اؾخإزغث باإلاضًىِت وخضها صون 
ً
بُل الضو٫ ألازغي بها ؾ٨ُىن ُم٩لٟ

 ٢ىي ًسغؾهم. مبرع

في )ٖىالم( بٗض ؤن ؾُُغث ٖلحها ٢باثلهم مىظ  -ؤو ؤلاًمىهاٙ -ٌِٗل الُىاع١ 

ٖضة ٣ٖىص، الهغإ جم م٘ خ٨ىماث الىُجغ اإلاخٗا٢بت التي جيخمي بلى الهىؾا ؤو 

 الضظحرما.

 و٢ىة، و٨ٍثر 
ً
الهىؾا مؿلمىن مشل الُىاع١، ل٨جهم ؤ٢ل جىًُٓما، وؤ٢ل بعاصة

هم ٖلى الؿلُت ا دؿم في الٛالب جهاٖع لغؾمُت، وٍغجبِ هظا الهغإ وٍُ
ماؾؿاتهم التي و  إوعوبا، واههُاٖهم لخٗلُماث اإلاجخم٘ الضوليببٗال٢تهم 

 ٦شحًرا ًٖ خ٣ُ٣تها اإلالىزت التي جسخٟي جدذ 
ُ
ا ًسخل٠

ً
ًمىدىجها ظلًضا بّغا٢

 مً الساعط. ؿخمضةالهىعة الغؾمُت اإلا

ٌُ ال٣اصة  ه٣البُغ ؤلاًمىهاٙ ٖلى )ٖىالم( مىظ الا ٌؿُ ألازحر الظي ٢ام به بٗ
ىن مً ٢باثل الهىؾا يض عثِـ الضولت اإلاىخمي ل٣باثل الضظحرما،  الٗؿ٨ٍغ

 لجمهىعٍت الشالشت والشماهحن بٗض اإلااثت.ل هموج٨ىٍج

في زًم الايُغاباث التي وكإث مً نغإ ال٣بُلخحن ٖلى الخ٨م اإلاكىه الظي 

ًمىهاٙ ٞغى ؾُُغتهم ٖلى مضًىت جمىده ؤوعوبا إلاً ًىالحها ؤ٦ثر، اؾخُإ ؤلا 

 الظهب.

ا هى آلازغ، وحهظي ب٨المه ًٖ الضًم٣غاَُت، 
ً
٧ان اإلاجخم٘ الضولي مسخلٟ

اث، وخ٤ الكٗىب في خ٨م هٟؿها، وواظب الضو٫ ال٨بري في مض ًض  والخٍغ

ا للجهىى والخُىع. ًً  الٗىن بلى الضو٫ ال٣ٟحرة ومؿاٖضتها ا٢خهاص
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التي جد٨م هظا الٗالم، وجدّى٫  -ًمىهاٙ ؤلا  في هٓغ –هظه هي ؤزال١ الخ٣اعة 
هم ٌؿاٖضون  ،ب ٢خُله مً ٍٞغ بوؿاهِخِه وع٢خِه ال٣اجل بلى مال٥ٍ ؤههى ٖظا

٤ اإلاى٤ُ ألا  -الىُجغ وظحراجها  مىظ ٖكغاث الؿىحن، ولهظا جدضًًضا ال  -وعوبي ٞو
 ًجهًىن.

٩ا هو  ٞغوؿا خحن ٖلى امخال٥ ؤعاضخي )ٖىالم(، وهظا  ماؤمٍغ ؤ٦بر مخهاٖع
جهإع اإلاهالر هى . ا٢خدامهاضٍة مجهما مً الهغإ بُجهما هى الظي مى٘ ٧ل واخ

الظي خمى هظه اإلاضًىت ختى آلان، وهى الظي اؾخىظب زُت اإلاؿاٖض ؤو٫ 
، ٦مبرع ال٢خدام اإلاضًىت وبزغاؽ الجمُ٘ وسخبهم بلى ماثضة سغي ؾلُم ٞ

اًت مهغ التي ؾ٨ُىن للجىتها ههِب ألاؾض، ه٨ظا  ٢ضم اإلاٟاوياث بٖغ
٘ عاًت الخغب الؾخٗاصة ألامً، اإلاؿاٖض ؤو٫ الخل للجىت الخ٨ماء: عص ٦غامت و  ٞع

 .اإلاسخ٠ُ عظلها اإلاسجىن باإلاضًىت “IMS” الـ 

ججىُض بٌٗ قباب الُىاع١ِ، مً ٢بل ٦شحًرا  اإلاؿاٖض ؤو٫ ؾلُم ٞسغي  خاو٫ 
ًّ ٧ل اإلاداوالث اه٣لبذ ٖلى ناوٗها.  ل٨

، ه ألاعى التي ًىدكُغ السحر جدتهال٣ٟض هظ لم ٨ًً لضي الُىاع١ اؾخٗضاٌص ؤبًضا
ون الٗضة الؾخسغاط الظهب بإهٟؿهم، جمهًُضا للمكاع٦ت في بٖالن  و٧اهىا ٌٗضُّ

 
ً
 لجمهىعٍتهم اإلاؿلىبت )ؤػواص( ؤو )ؤػواٙ( ٦ما و  مضًىت الظهب مؿخ٣لت

ً
جابٗت

 ىن حؿمُتها.لًًٟ

ًىمحن بلى الظهاب زال٫ و  ج٣غع اؾدب٣اء ؤمجض ٖلى ؤَغاٝ )ظىزاي( بًُٗضا،
 للمغوع بـ )هُامي( الٗانمت، و٢ُام 

ً
)ٖىالم( مخجهحن بلى الجىىب الكغقي ؤوال

ض مً الدؿلُذ للمضًىت، ٢بل اؾخ٨ما٫  ما٫ وَلب اإلاٍؼ ألامىى٧ا٫ ببٌٗ ألٖا
 الغخلت بلى الكما٫ الكغقي مخجهحن بلى )ٖىالم(.

ىا اإلاضًىت خحن صزلو  اؾخٛغ١ هظا ؤ٢ل مً ًىٍم باؾخسضام ؾُاعٍة هىوٍٍت خضًشٍت،
مت حكُٗغ ببٌٗ ألاملوٖبروا ؤؾىاعها ال٣ى  ها السىٝ  ،ٍت، ٧اهذ مٍغ ل٨ً هاٖػ

ُ٘ آلازاع بلى  ذ جدب
 
مً ؤن ٨ًىن ألامل ؾغاًبا مىدكًغا في صخغاء هٟىِؾهم التي ما ٧ل

 مجضهم الخلُض.

*  *  * 
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 ( تيمسكيدا )عوالم(2)

 .كبريأو: مسجد )عوالم( ال

 

 ُ  أنا كذلك!(و لا تنتهي، )الصحراء
 )من أغاني الطوارق(

*  *  * 

 ال شيء يشبُه )عوالم(.

 

 التي جغؾى ٞى١ 
ُ
 ،باألهاقُض وال٣هاثض بدحرٍة مً الظهب مؿاإلات، مّٛغصة اإلاضًىت

 بِىما جىدكُغ ؤبغاط اإلاغا٢بت ٖلى َى٫ ؤؾىاعها.

 وؾِ الجخُم؛ ؤٞغص لها ألامىى٧ا٫ السام بها ازجى ٖكغ
ٌ
ت
ّ
عًبا ٖلى مدا ؤل٠ ظى

طاث الؿماث في الترابِ  ٢لِب عظٍل واخٍض ٞال حهؼمىن ؤبًضا، ولهظا ٞؤلهلها
 .والتراخم

 
ً
مت مً )ؤٚاصٌـ( جاع٦ت ظاءوا مً مسخل٠ الب٣إ في الصخغاء ٦ما ظاءث مٍغ

للمكاع٦ت في  ،بٗض مىث والضها -ؤخب نض٣ًاتها لىٟؿها -نض٣ًتها زىلت 

بإًضحهم، بًُٗضا ًٖ الُامٗحن مً  اؾخسغاط طهبهم ومىاعصهم، و جهًت الُخلم

 ؤوعوبا، والساثىحن مً خ٨ىماتهم.

 مٌُٟض، ما بحن بوكاص 
ٌ
ج٨ثر ألاوكُت في )ٖىالم(، في ٧ّلِ ؾاٍٖت وكاٍ

مً مالُِٟه اإلاىهىبحن في الكِٗغ وؾغص خىاصر ال٣ضع  -ألاقٗاع –)الخِؿُىاي(



- 84 - 

 

ش، وبحن خل٣اث مىا٢كت )الخِىٟىؾحن( ل ٢غائهم و  لمبضٖحن ال٣ههحنوالخاٍع

 وؤ٦ثر ألاوكُت اهدكاًعا هي خٟالث الٛىاء التي ٌؿمىجها )ألاؾاهاط( ،الى٣اص

التي جىٓمها ٞغ١ )جِىاعوًٍ( و)جاعا٦ٟت( خُض ٌكتر٥ الجمُ٘ في الٛىاء و 
 والغ٢و.

اء ؛ٖىالم(، ججض ؤلاًمىهاٙ الخ٣ُ٣ُىن في ) الظًً  ألاخغاع الغظا٫ الكٞغ

ا ًٖ
ً
في  ججض ،هبل٨غامت و الِٗل بهاصة ؤو الك ًدملىن ٢لىبهم ٖلى ٦ٟىٞهم بدش

لباؾهم ألاػع١ وُٖىجهم الهاعمت التي جستر١ الىظىص مً زل٠ لشامهم؛ اإلاٗجى 

 الخ٣ُ٣ي للهمىص والخدضي.

ججمٗذ هىا البُىث، وألاهل، والٗكاثغ، واخخىاهم ؤلاًماُن والاجها٫ُ 

٧ل  ٣بل، واخخىث )ٖىالم(بجظوعهم الًاعبت في ٖم٤ اإلااضخي لخىحر ؤ٤ٞ اإلاؿخ

ا ٦إجهم هظا 
ً
 .مل٪ آالٝ ألاظؿاصوخُض ً عوٌح ونهغجُه، لُيخج جغابُ

وجىدكُغ في  ،جال٫ُ الغما٫، وؤبغاُط اإلاغا٢بِت جخإل٤ُ في ًٞائها ٢باب اإلاؿاظض، و 

ًِ لباٍؽ لها، جخٟازغ و مؿاخاتها الكاؾٗت الغما٫ُ  يذ بإخؿ ٟا٫ُ التي جٍؼ ألَا
لخًىع  -٨بحراإلاسجض ال –بلى )جُمؼ٦ُضا(  بمهاخٟها وؤوعا٢ها، وجخىظه

 اخخٟالُت )الؿلى٦ذ(.

ٟا٫حؿدك مت البهجت في ق٩ل ألَا وؾهم ووظىههم بـ ءو٢ض جإه٣ذ ع ،ُٗغ مٍغ

م )الخا٧لمىؾذ( الظًً ًلٟىهُه لخُُٛت ؤٞىاههم الهٛحرة ٦ٗاصة الغظا٫، ؤلىاجه
ختى بٌٗ الٟخُاث الهٛحراث جإه٣ً باللشام  ،مؼصهغة جخضعط بحن صعظاث ألاػع١

ٍٕ مً اإلاغح، وبًٗهً لم ًسخلًٟ ًٖ باقي الهبُت بال )الخا٧لم ىؾذ( ٦ىى

 بدغ٧اتهً الُٟىلُت اإلااجٗت.

خخٟا٫ ٦شحًرا في َٟىلتها في )ؤػواٙ( وختى في مغاه٣تها هي جظ٦غ خًىعها هظا الا 

م، و٢هُضة البرصة في مضح عؾى٫ هللا.  في )ؤٚاصٌـ(، خٟٓذ ُِٞه ال٣غآن ال٨ٍغ

ظه اإلاغخلت ٖلى ٞهم الٟلؿٟاث اإلاسخلٟت، جخضعب الهبُت في الٗاصة بٗض ه

ش اإلاّٟهل، ٢بل ؤن جخٗلم خمل الؿالح.  وصعاؾت الخاٍع
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ً  ؤب عخالجُه ٧اهذ ٦شحرة، و٧ان ممً ًدمىن  ،اها صعبها ٖلى خمل الؿالح با٦ًغال٨
 لترا٣ٞه وجخٗلم  -خحن بلٛذ -)ٖىالم(، لهظا ؤجذ ٦شحًرا في عخالٍث 

ُ
لهظه اإلاضًىت

ت اصوًما ب ال٨ً ٢لبها ٧ان مٗل٣ٞىىن ال٣خا٫، مىه  خخٟاالث )ال٩لىؾذ(، وبهمٍؼ
 . - عخمُه هللا -البهحري 

  ،لٌُض ٢ضًٌم مىٌٚل في ٖم٤ِ وظىصهم)الؿلى٦ذ( هى اخخٟا٫ٌ جغاسٍي، وج٣
ُ
ًبضؤ

ت، زم جغجُل ال م بهىٍث ٖا٫ٍ بةوكاص ٢هُضة البرصة ؤو الهمٍؼ  ٣غآن ال٨ٍغ

لهظا امخؤلث  ؛باب وَلبت الٗلمهٌو لؤلَٟا٫ والكوهى اخخٟا٫ٌ مس ،ظماعيٍ و 

 ب٩ل َا٢اتها.
ً
ٟا٫ التي حؿعى ألن ج٨ىن عظاال  الؿاخاث بالكباب الهٛحر، وألَا

٤ٟ ٖلى ؤن ًبضؤ الاظخمإ بٗض ؤن نالة الٗهغ في )جُمؼ٦ُضا(، ٦ما ٧ان 
ُ
اج

م   في اإلاسجض لُضّبغ قئىن ألامت. -نلىاث هللا ٖلُِه  -ًجخم٘ الغؾى٫ ال٨ٍغ

ت نىاثبٗض الهاله بضؤث ؤ لئلوكاِص ُٞٗل  .الكباب الهٛحر في بوكاص الهمٍؼ

 بإألنىاِث الًِٛت ألَٟا٫ٍ ال جخ٩لم بال 
ٌ
السخغ في الٗغو١، مسخلِ

ا وجداو٫ُ ؤال جسُئ بها:
ً
 خضًش

ُ
 )الخاماه٤ُِ(، وجخٗلُم الٗغبُت

 بـ وٍــَذ ٢ـــىٍم 
ً
ـا َُ ــىا هـبـ

َ
ـ  ــإعٍى َظـٟ

ْ
ـخ
َ
ـبالهـا ـاُبـُه ِيـبؤِلـٟ ِٓ  اءُ ـ

ــْىُه و و  ـ
َ
ــِه َؾــل ٌٕ بلــُـ ـــظ ـ ًّ ظـ ـ ـ ـ ـ هُ   خـ ــْىُه وَوص  ـ

َ
ــل ـ ـ
َ
 ـاءُ لـٛـغبا و٢

اث الُٟىلِت التي جخاب٘ في صازلها، وٖلى زلُٟت م٘ قٗىع الا  خخٟا٫ِ، وط٦ٍغ

 ؤلاوكاِص بضؤ الاظخمإ اإلاهم.

جدضر ألامىى٧ا٫ في عجالٍت ٖما خضر في ألاًاِم الؿاب٣ت، وًٖ الا٢تراح الظي 

ماُء ًٖ جٟانٍُل ؤ٦ثر، ونىع لهظا اإلاغجؼ١ الظي جىنّ  ىا بلُِه، وحؿاء٫ باقي الٖؼ

جغ٦ىه زلٟهم في )ظىزاي( في مداولٍت ل٣غاءة مالمده، التي لم ًغجذ بلحها ؤٚلب 

 الغظا٫ في الجهاًت.

مت ج٨ُٟغ في شخيٍء مسخل٠ٍ.  ٧اهذ مٍغ

وهي  ،ا الجُلما لً ًجىىا زماعُه في هظالا٢تراح الظي ٣ًضمىه َىٍل ألاظل، عب

ٗت.  جخمجى ؤن ًٟٗلىا قًِئا ًم٨ً ؤن ًغوا لُه هخاثج ؾَغ
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غ ٦ظل٪ في ؤن تهاظغ في ؾبُِل ٞهم ٖضوهم وبًج
ّ
اص وؾُلت مً زال٫ هظا وج٨ٟ

 
ً
 .اوخًُض ا لخد٤ُ٣ هضٞ

 مً ؤق٩ا٫ِ الهجغة؟
ً
ًُ اٖخباع هظا ق٨ال  ؤًم٨

ا جدمُل 
ً
 في هٟؿها مٗجًى ٖم٣ُ

ُ
ل٪ وبِخ٪ ؤن جتر٥ ٧ل ما هى ل٪؛ ما ؛الهجغة

ا ًٖوولض٥ و 
ً
 .في هٟؿ٪، وجإ٦ًُضا لخًىعُه في عوخ٪ هللا خلم٪ وظحراه٪ بدش

 وَخــم                 واه ٚـاٌع آؤزــغظــىه مـىــهــا و 
َ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـُه خـمـ
ْ
ـــخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  َوع٢ــ

ٌ
 اءُ ــامت

 
ْ
ــخ
َ
ــٟ
َ
ُه الـد  بـيـؿـِجها ٖـىـ٨بـىٌث   هُ و٦

ْ
 امما ٦ـٟـخ

ُ
 ضاءُ لَخهْ امت

ًضبُغ ل٪ ؤمغ٥، وٍجٗل ل٪  هذ وعب٪ ٣ِٞ في هظا الؿٟغ؛ ولؿىٝؤؾخ٨ىن 
مت باهلل!اٖؿٍغ ٌؿغ  مً بِٗض   ، ومً بِٗض مك٣ٍت ٞغًظا، ه٨ظا جامً مٍغ

بجاهٍب مً اإلاهمت جىٟغص ٖغيذ خحن اهخهى الخهىٍذ ٖلى جىُٟظ اإلاسُِ، ؤن 

٤، ختى ال ًل٣ىا البٌُ ٧لُه في ؾلٍت وا خضة، و٢ض ؤ٢ل٤ هظا بًُٗضا ًٖ الٍٟغ

ماء، ٚحر ؤجهم في الجهاًت ؤو٧لىا لها م ٤ الٖؼ   .همت جدضًض ؤٞغاص الٍٟغ

ان ٣ِٞ و٠٢  ألامىى٧ا٫ ًا٦ض ٖلى قغوٍ اإلاىًمحن لهظه السُت، وهما قَغ
هما مُٗاعا خُاتهم وم٣ُاؽ ٧ل شخيء: ٢ىة ؤلاًمان بال٨ٟغة وجهض٣ًها والٗمل 

 ؛ ٢ىة الغوح والجؿض. ٣خا٫الهاعة م ٖلحها، وال٣ىصة اإلااصًت الجؿضًت وامخال٥

 و٢ض اقتر٦ىا في جغقُذ ألاؾماء التي ؾدكاع٦ها هظه الغخلت الُىٍلت.

 ؤجهألا  اهخخى بها في الجهاًت، 
ُ
ها بحن ىٟؿغمي بج امىى٧ا٫ ًىُٓغ لها بٗم٤ٍ، ٧ان ٌٗٝغ

 ؤٞىاه الؿبإ، ٢ا٫ لها بدؼٍن:

حن  - حن اؾخدالت ٠ُطّعٍة وؾِ ٚباٍع ٦شهِ٪ ؾخظهبحن للبدض ًٖ ؤحٗٞغ ، وحٗٞغ

 هجاح مهمٍت ٦هظِه، ؤلِـ ٦ظل٪؟

ا قامست وج٣ى٫:
ً
٘ ُٖى  ٢بل ؤن جٞغ

ً
مت لؤلعِى مبدؿمت  هٓغث مٍغ

سىا. -  ؤها ؤئمً ب٨م، وؤئمً بهظه ألاعى، وبخاٍع
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 مىى٧ا٫ ًا٦ض لها:ٖاص ألا 

ا -
ً
حن ؤن هظا ال٣غاع هى ألا٦ثر ظمىًخا وؤمال وظىىه م هظا ؾِؿمذ به، حٗٞغ  وبٚغ

سُه ٧له.في ؾاب٣ٍت ؤولى مجلؿىا   ٖبر جاٍع

مت لخا٦ض:  ٖاصث مٍغ

-  
ُ
ا مً ٢غاعها، ؤٖٝغ

ً
ؤهىا ال ًيبػي ؤن هٓل في ظلؿدىا هىا و  ؤن ؤخىالىا ؤ٦ثر ظىىه

 بًُٗضا. زُبىٍ، وهضٕ عؤؾُه جىٗم في ؾالمه٣اوُم ؤطٕع ألا 

 هّؼ عؤؾُه مبدؿًما:

-  
َ
 الخ٨ٟحر ببٍٗض واخٍض. وؤلهمخِىا للسغوط مً بىج٣ت ،ؤهِذ ٦ىِذ هىاة هظه ال٨ٟغة

 ابدؿمذ إلاجاملخِه ألازحرة، ٞإومإ لها بخدُِت ج٣ضًٍغ واخترام.

ت، ٞٗال نىٌث لُلبٍت ؤ٦ثر  ا، واهخهى ٦ظل٪ بوكاص الهمٍؼ ًٗ ُ٘ ؾَغ اهٌٟ الجم

ْجغ.
َ
 ٚلٍٓت في ٢غاءة ؾىعة الٟ

 ألاظىاء وجمىُذ الخُاة  ث الترجُل الظي ٌؿغي ٦غوٍح مبهغٍ زغظذ ٖلى نى 
ُّ
جل٠

 
ً
يسخى.وكىة

ُ
 ال ج

مت لؤل٤ِٞ في ؤمل   ،جىُٓغ مٍغ
ٌ
 ما هي آجُت

ُ
ٖلُه في ؤًامها ال٣اصمت، وٖلحها ال حٗٝغ

 ٖلى اخخىاء ألاخضار ومىاظهتها في هٟـ ؤ
ً
 في ج٨ٟحرها و٢ضعة

ً
ن ج٨ىن ؤ٦ثر مغوهت

 الى٢ذ.

 مً ماػ 
ً
ا ٧امال ًٗ  ؤجها ؾخىاظه مجخم

ُ
 اوخضهن وؤقباهِه، وهي لم جدخمله حٗٝغ

 .مً ٢بل

ٌٌ ٚحر  ،لها ببٍِء لخجض بٌٗ الخىجغ خىلهاإلاا ًضوع خى اهخبهذ   نىٌث زُٟ
ُ
زّمت

 مٗخاص لُاثغاٍث جدىم في الؿماء.

 ٌٗلى نىث الكباب ُُٞػى ٖلى ما جخلههُه ؤطجها.

ْؿِغ ))  ٌَ ا 
َ
ِل ِبط ُْ

 
ِظي ِحْجٍغ )4َوالل ِ

ّ
َؿٌم ل

َ
ِلَ٪ ٢

َ
 ( (5( َهْل ِفي ط
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ا، و ًىُل٤ُ هٟ ًُ  ال٣ىٍت ل٣ظًٍٟت جغط  وي جضحر اإلاغا٢بىن ألاعيُىن ٖال
َ
الًغبت

 بضماٍء ٦شحرة.
ٌ
 البىابت وجغمحها لٗضة ؤمخاٍع ملُست

ا هجىٌم ٖلى )ٖىالم( ؟
ً
 هل هى خ٣

ؤخٌض خ٣ُ٣ت اإلاى٠٢، ل٨ً ألامىع بضؤث في الىيىح خحن ْهغث  لم ٌ٘في البضاًِت 

 ٖلى اإلاضًىِت.
ً
 الُاثغاث اإلا٣اجلت في الؿماء جل٣ي ٢ىابال

ٟا٫ُ في الُغ٢اث ا  ألَا ًٗ ا اهًمىا ؾَغ
ً
، وألا٦بر ؾى

ً
الغملُِت تهٕغ مسخبئت

في زلُاث ال٣خا٫  مىا٢ٗهمللمغا٢بحن، وع٦ٌ اإلاداعبىن مً ٧ل ألام٨ىِت بلى 

 اإلاىدكغة ٖلى َى٫ ؾىِع اإلاضًىت.

ش الًب٘ ألاؾىص التي  اإلاداعبىن واإلاغا٢بىن الجىٍىن بضؤوا في بَال١ نىاٍع

جهِب يغباث ال٣ظاث٠ ظىاهب ؾىع ج٣ٟى ؤزغ الُاثغاث ختى جهُبها، بِىما 

 اإلاضًىت.

، لم ح٘ بٗض خ٣ُ٣ت ما ًدضر.
ٌ
 مهضومت

ُ
مت ج٠٣  مٍغ

لم تهتز في ٖى٠ٍ بال خُىما قاهضث  ،وص٣ٞاُث اللحزع جإحي مً ٧ل م٩اٍن الُل٣اُث 
ٟا٫ جدىازغ في الُغ٢اِث وؾاخاث اإلاضًىِت، وٍدملها الغظا٫ُ واليؿاُء في  ظشض ألَا

 ظؼٍٕ وعاء اإلاسجض.

ذ جىًمُّ بلى اإلاؿدكٟاؾخٟا ًى اإلاُضاوي الظي جم ههبُه ٢ذ مً طهىلها وهٖغ

ٗا ىا١ وألا٦خاٝ مهابحؤحى اإلاهابىن مدمىل ،ؾَغ بٍت حن ٖلى ألٖا ن بدغو١ٍ ٍٚغ
ال جٟٗلها ختى ٢ظاث٠ اللحزع الخاع٢ت، بٌٗ الجشض ٧اهذ جإحي و٢ض اختر٢ذ 

م ٌٗٝغ ؤخٌض ؤ٦ثر ل ،ن ألاػع١ الٟاخمصمائها صازلها ختى جدىلذ الجشت بلى اللى 

ىا  الجشض التي حٗغي لشامها، ٩ٞاهىا ًدخاُظىن إلٖاصة اللشام بلى م٩اهِه ختى ٌٗٞغ

 هىٍت مً ماث.

 مّغث وهم ٖلى هظا الىي٘، ٌٗم الهضوء للخٓاٍث، زم
ٌ
ٌٗىص  ؾاٖاٌث ٦شحرة

 بًُاء  ،لم حكٗغ بالى٢ذ وال بالخٗب ،الكُُاُن بلى ٖبشِه ال٣اثم
ٌ
٧اهذ ٚمامت
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٘ الظي حِٗكُه وال جهض٢ُه وجخٟاُٖل مُٗه ٦إجها ؤمام ُٖجها ج ٟهلها ًٖ هظا الىا٢

 ؤزغي.
ٌ
 واخضة

ًغجضي بضلت اإلا٣اجلحن التي خٟٓذ مٗاإلاها  اإلادذ وهي ٖلى هظه الخالت مغجؼ٢
 صازل اإلاضًىِت وعاء بخضي اإلاباوي ببىض٢ُِت 

ُ
ا(، ٧ان ٠٣ً ؤزىاء وظىصها في )ػاٍع

 ًٗ ٍت بلُه مً بحن ٢ىٍو وْهغُه مىظًها بلحها، بدشذ ؾَغ ا ًٖ ؾالٍح وجىظهذ بؿٖغ
كتها الٛايبت الخٓذ ظاهب وظهه ألاؾمغ واعحٗل ظؿضها في اهخٟايٍت  ٖع

 ٢ىٍت.

هض١ ما عؤجُه، ل٣ض ٧ان هظا
ُ
 اإلاغجؼ١ الظي ؤؾغها. ؛هى ماػن  لم ج

اٖتها جى٢ٟذ ٞجإة وؾ٣ُذ صمٕى ال٣هِغ مً ُٖىحها مجضًصا، لم ٨ًً باؾخُ
ل٨جها  ،ٌكٗغها بعجٍؼ ال حؿخُُ٘ م٣اومخه وظىصهُ  ،نمىاظهت ألامغ بمٟغصها آلا 

بت  وؾِ صهكتها الخٓذ ؤهه ًىظه َل٣اجِه بلى َاثغاث الهُلى٦ىبتر الخغبُت ٍٚغ
ً مجها ٖلى خبا٫ٍ إلهؼالهم صازل اإلاضًىت.  الك٩ل، ٣ًىو ال٣اٍٞؼ

ا٢ِه   ؤزغي مً ٞع
ٌ
٣خِه مجمىٖت هظا ؤٚغب مً ؤن جهض٢ُه، الخٓذ ٦ظل٪ ؤن بٞغ

 .ي٣ٍُت ًٟٗلىن طاث الٟٗل الٍٛغب مؿاخٍت  اهدكغوا في

الخ٣ذ ؤُٖجهما للخٓاٍث ٞى٣ُذ مالمده بالضهكِت، بال ؤهه ٖاص إلاا ٧ان ًٟٗل، 
 ٧اهذ حؿاُٖض ب٣ىٍة في عص الٗضوان.

ً
بت  ؤزغي ٍٚغ

ً
 بل واؾخسضم ؤؾلخت

 ونالبت، 
ً
بٗض ؾاٖاٍث َىٍلٍت هضؤث ألاظىاء، وحؿا٢ُذ ؤ٦ثر ب٣إ الؿىِع ٢ىة

ىا ُٞما بٗض بلى ؤعبٗت آالٝ  وحؿا٢ِ قهضاءٌ  ٦شحرون ونلذ خهُلتهم ٦ما ٖٞغ
 قهٍُض.

 جمؤل هٟىؾهم ٦ما ًملاها الخؼن وألالم، وجٟىع في ٖغو٢ِهم هحران 
ُ
الضهكت

مت جدؿاء٫ في ؤٖما٢ها ًٖ ؾبب الخٛحر الظي خضر لُخم  الشىعِة والًٛب، ومٍغ
 هظا الهجىم الٗى٠ُ؟

في ب٣ٍٗت زٍُٟت مً اإلاسجِض ٌٗلى بدشذ ًٖ ماػن ٦شحًرا ختى وظضجُه ظالًؿا 
 نىث ؤهٟاؾِه ٦ؼمجغِة خُىاٍن ياعي.
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 ،خجض ظغوًخا ٦شحرة اهدكغث في وظهههدىها، ٢بل ؤن ًسغط مً الّٓلِ ٞهٓغ 
 زم ؤقاح بىظهِه بًُٗضا. ئا،َا٫ نمخُه ونمتها ولم ٣ًل قِ

٤ حٗل٤ُ بإهٟها:  ٢ا٫ وعاثدت الكىاِء والخٍغ

 ؤهِذ ٦ىِذ ٖلى خ٤. -

*  *  * 

٨ًدك٠ ماػن خ٣ُ٣ت السضٌٗت، ولم ٣ًغع الاهًمام بلى ظاهب السحر ٦ما  لم
ذ لىهلٍت زاَٟت.

ّ
 ْى

ا ما ٞٗلُه مً ٢خا٫ٍ بلى ظىاعهم ٧ان اهخ٣اًما لىٟؿِه  ًٖ  ولِـ صٞا
ً
ًٖ هبُال

 اإلاضًىت.

ًهغر بٗباعاث الًٛب والاهخ٣ام والشىعة، وٍؼمجغ في ص٢اث٤ الهمِذ و٠٢ 

.
ً
 التي ٌؿ٨ُذ ٞحها مخإمال

ؿٍت ؾهلٍت ًخم الخطخُهم  ت بها مً ؤظل الخهى٫ ٖلى خاولىا انُُاصِه ٦َٟغ

ُه و  ن ٢اصجُه ٌسسغون مىُه وٍداعبىهُه وٍسكىن ظىىههُ ب٢ا٫  ،اإلاضًىت جُٞغ

ا.
ً
 ؤخُاه

ا ٖلى ٢اثض ألامً اإلاا٢ذ في اإلاىجم الظي ؤمغ بالهجىم اإلاؿلر  ًُ بل٣اء اللىم صول
غ ؤخض ظىىصُه، ؾِكل ؤي عص  ٞٗل مً ٞغوؿا ؤو الىالًاث ٖلى ٖىالم لخدٍغ

 ٌ خحن ٖلى اإلاضًىت، و٦ظل٪ ؾ٨ُىن مبرًعا ومشاًعا للٞغ اإلاخدضة اإلاخهاٖع

ُه جماًما وال ٢بىلُه بك٩ل جهاجي، وال٣بى٫ في اإلاجخم٘ الضولي، ٞال ًم٨ً بصاهخ

الم -للخإ٦ض مً الخ٣ُ٣ت  -وؾدؿتهل٪ مسابغاث الضو٫ ؤًاًما ٦شحرة  ٣ًًحها ؤلٖا

 لكض والجظب.الضًبلىماؾُحن في او 

 ظضًضة ؤل٣اها اإلاؿاٖض ؤو٫ ؾلُم و  اؾخسضاٌم م٨غع لٟؼاٖت ؤلاعهاب،
ٌ
ٞخىت

ٞسغي في ظىٝ اإلاجخم٘ الضولي، لُٟخذ مً زاللها مضًىت الظهب التي 

ا َىٍال.
ً
 اؾخٗهذ ٖلحهم ػمى
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مت في  هظي ب٨شحٍر مً ال٨الم في لخٓاٍث مً الًٛب الٗاجُت، وحؿاءلذ مٍغ

لم جغه بال  إلاؿخمغ ٖلى مضاع ٖمغِه؟ُٟت للًٛب اهٟؿها ًٖ هظه الُا٢ت الٗى

 ٚايًبا ؤو ؾازًغا!

م ما ٦ُِض لها - ما جب٣ى مً مضزِل اإلاضًىِت التي لم حؿ٣ِ بًِٟل هللاٌؿحر ُٞ  -ٚع

اإلااامغاث اإلادا٦ت يضُه، وال ًخيبه بلى ٧ل مً ماجىا في و  ٞال ًغي ؾىي هٟؿهُ 

 ٖضة ؾاٖاٍث ٢لُلت.

ه الهٟٗت التي ًىظهىجها له، بمداولت بؾ٣اَه في هه في خاظٍت ألن ًغص هظب٢ا٫ 

ٍل اؾخُإ ٦كُٟه بًٟل ػباهِخِه قغ٥ٍ ه عًؾا زاع وهى ًا٦ض اهُه ُولض ٞا ،ٍؼ
لٍت  ؿٍت هٍؼ ٢طخى ٖمغه في ججىب نٟاتها السمـ التي  ،ونُاًصا ولِـ َٞغ

 ًدٟٓها مىظ وٗىمِت ؤْٟاعِه.

 
ً
وبضؤ ماػن في  ع ال٣بُلِت،اإلاداعبحن و٦با بٌٗ ٧اهىا ٢ض ٢ابلىا ،خُىما هضؤ ٢لُال

 ، ختى ٢ا٫:ؾغص جٟانُل ما خضر

خحن جم حُُٗجي ٣٦اثم بإٖما٫ ٢اثض الخغؽ، لم ؤؾخُ٘ اؾدُٗاب هظا ال٣غاع،  -
ولم ٨ًً باؾخُاٖتي ؤن آمً ظاهب اإلاؿاٖض ؤو٫ ؾلُم ٞسغي ؤو ؤًْ ؤهه 

وهى ٌٗلُم ٠ُ٦  ،للَٟغؿت ا هى ال٣اهىن الشاويي هظٌصجٗجي وَؿعى إلاهلخت

 الهُاُص. ٨ًٟغ

ا٢ِه ٖلُِه بٗض ؤن ؤنضع ٢غاعه الٛايب يض ؤمجض  الخٔ اه٣الب بٌٗ ٞع
مت، ختى  عقىان ظاؾىؽ اإلاؿاٖض ؤو٫ ؾلُم ٞسغي والظي ؾاٖض في تهٍغب مٍغ

ا
ً
مهاًبا بالجٟاٝ ُٞما بٗض، و  ًًمً ز٣تها وز٣ت ٢بُلتها خُىما ًإجحهم يُٟٗ

 مل ٖلى خضوزه.وهى الٟٗل الظي جى٢٘ ٢اثض الخغؽ خضوزُه، ؤو ٧ان ؾُٗ

مت و٢بُلتها ألاو٫ للهُاص ٣اهىن ل٣ض اجب٘ ال ؿِت  ٢ىاهحن، واجبٗذ مٍغ الَٟغ

ىا خ٣ُ٣ت هاالء اإلاغجؼ٢ت، وؤمىىا ظاهب ؤمجض خحن  ألازغي وؤهمها ؤجهم لم ٌٗٞغ
ا.
ً
 ؤجاهم يُٟٗ
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ً ال٣ىة وال٠ًٗ اإلاىدكغة في بإهه  ًخاب٘ ماػن ٦المُه ٢اثال ًضع٥ خ٣ُ٣ت مىاٍػ

 ؤن ال٣اثض ٢ض هٕؼ ٞخُل . سُى ٢اهىن الَٟغؿت الشالض؛ لهظا جاإلاٗؿ٨غ
ُ
ٌٗٝغ

 م٨ض ٌكاهضه ًٖ ُبٗض مىخًٓغا لخٓت الاهٟجاع.و  ال٣ىبلِت وويٗها بحن ًضًه

 ،ض ؾِى٣لب اإلاٗؿ٨غ بال٩امِل ٖلُِه ماػن ٌٗٝغ جدضًًضا ؤهه لخٓت ٖىصة ال٣اث

 بلى ٢ ؛نىعجُه التي ؾعى ظاهًضا لخ٨ىٍجهاوؾ٣ُٟض 
َ
اثضِه لهظا ؤٖاص ال٣ىبلت

م ؤ٢ضم م٣اجلي اإلاٗؿ٨غ  ٠ ٖاص٫ ٖماعة  -بهضوء، و٢ام بخ٨ٍغ في  -وهى الٍٗغ

ً ال٣ىة الخ٣ُ٣ُتبخضي الاظخماٖاث التي صعى لها لخإ٦ُض  بل  ،اخترامُه إلاىاٍػ

٠ ٖاص٫ ٖماعة ٣ًىم بخ٣ُُم ؤصاثِه في ٢ُاصة الخغؽ، وهى ما خمل  ظٗل الٍٗغ
٠ ٖاص٫ ا مً ماػن بخّٟى١ الٍٗغ

ً
ا اٖتراٞ ًُ ا ٖلى اإلاؿاٖض  يمى ًً ا و٢ُاص ٖؿ٨غًٍ

 ؤو٫ ؾلُم ٞسغي.

بٗضها بضؤ ٖملُاث الاؾخ٨كاٝ، لُٗٝغ خ٣ُ٣ت الىا٢٘ الجضًض الظي ٌِٗكُه 

٣٦اثم بإٖما٫ ال٣ُاصة وٍخالفى الؿمت الشاهُت للَٟغؿت، وهي الجهل بد٣ُ٣ت 

 الٗالم الساعجي.

٠ ٖاص٫ ٢ُمت خؼام الظهب الظ ٍٝ ي ج٣٘ )ظىزاي( ٖلى آزغ ٖٝغ مً الٍٗغ َغ

  ،مىهُ 
ُ
سه وخ٣ُ٣خهُ  ٞإزظ ًبدض ٍت،  ،ًٖ جاٍع  جضوُع في ؾٖغ

ُ
بٗضها بضؤث ألاخضار

 .٨شحرون مجضًصا صون ؤن ٌٗٝغ الؿببواه٣لب ٖلُِه ال

ٍت  و٧ان في خاظٍت  ،بحن ٢اثض الخغؽ وبحن عظالِه هىا قٗغ ؤن هىا٥ اجهاالٍث ؾٍغ
هم ا٢ِه الظًً ال ًإمً ظاهبهم، ٞإجىه بإزباعٍ  ،ألن ٌٗٞغ  مضي  وكغ ٞع

ُ
ال ٌٗٝغ

ل٣ض ؤخ٨م اإلاؿاٖض ؤو٫ ؾلُم ٞسغي ٢بًخُه ٖلُِه، ومىده  ،وص٢تها نض٢ها

 الؿلُت صون ال٣ىة وصون السبرة وصون الخإًُض لخى٣لب ؾلُخُه ٖلُه.

بت في اإلاٗؿ٨غ وقٗغ ؤن  ،حزاٍث ٦بحرٍة لم ٌٗلم ٖجها قًِئاججهو  بضؤث جدغ٧اث ٍٚغ

 زمت اه٣الٍب ؾُدضر. 

ت الخد٨م واإلاخ  ابٗت ٞهم اإلااامغة ٧املت.في ٚٞغ

ضاء، ل٣ض ٧ان ؤمجض ٣ًىم  قاهض اظخماٖاث الُىاع١ وخضًثهم ًٖ ٞهم ألٖا
الُىاع١  ىل٨ىه هظه اإلاغة ٣ًىم بالخجؿـ ٖل بضوعُه الضاثم في الخجؿـ،
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ٗت لهم، الظًً آووه  مائهم لخىُٟظ ٖملُاث اٚخُا٫ ؾَغ لُٗٝغ ؤما٦ً جىاظض ٖػ
ُت لسُت ا٢خدام ٖىالم.  ٦ٗملُت ٖٞغ

ٗت بخجمُل  ؾَغ
ً
ماء ٧لهم في م٩اٍن ٨ً ًبضو ؤن الُىاع١ ٢ّضمىا لُه ٞغنت ٘ الٖؼ

٠ ٖاص٫ ٖماعة ه٨ظا  ، ،و٧ان هظا اإلا٩ان هى ٖىالم هٟؿها واخٍض  ٧ان ٢غاع الٍٗغ
مهاظمت )ٖىالم( ببضء  الظي ًخل٣ى ؤوامغه مً ٢اثض الخغؽ مىظ البضاًت 

 .والخسلو مً الغئوؽ ال٨بحرة ٦ظل٪ والاؾدُالء ٖلحها

ٌٗتٝر ماػن في ًٍٚب ؤهُه ؾ٣ِ في ٞش الَٟغؿت الغاب٘ خُىما ؤمً ظاهب 
٠  لم حهخم بالسُغ الظي ًم٨ً ؤن ًإحي مىه.و  ،الٍٗغ

ج٣ضًم ماػن و  همخِه في ٞخذ )ٖىالم(ه٨ظا ٣ًىم اإلاؿاٖض ؤو٫ ؾلُم ٞسغي بم
ه ٢اثض ٢لُل السبرة ؤُٖى  ،ٍة وخُضة م٣ابل هظا الٟخذ اإلاجُض٦سؿاع 

ّ
باٖخباع ؤه

هلب ؤو ؤي ٖظاٍب ؤمغً  ًُ ٣خل ؤو  ًُ ٣ضم للمدا٦مِت ؤو  ًُ ا بٟخذ اإلاضًىِت، وٍم٨ً ؤن 
 ؤلُم.

الهُاص الشالض:  اجبإ ٢اهىن ل٨ً ماػن لم ٨ًً لِؿمذ بهظا، و٧ان ٖلُه 
 الاهخ٣ام.

ؾاص الهمذ َىٍال بٗض ؤن ؤههى ٦المُه، لُخمل٪ الجمُ٘ ؾاا٫ٌ وخٌُض، ما 
٩ا ججا  ه هظه ؤلاباصة التي جّمذ؟مى٠٢ اإلاجخم٘ الضولي، ومى٠٢ ؤمٍغ

جهم ؤصمىىا صوع الَٟغؿت، وؤصمىىا ؤن بٗهبٍُت لٟترٍة َىٍلت، ؤزبرهم ضخ٪ ماػ 
 الاثخمان بإقُاٍء هى آزغ ما ًم٨ً الاخخماء بِه.

مى٠٢ الضو٫ ججاه ما خضر، هى ازخُاٝ ما ًم٨ً ازخُاُٞه مً مضًىت 
٤ اإلااجمغاث، والىالثم، واإلاٗاهضاث التي ًى٢ ٗىجها في الٛٝغ الظهب ًٖ ٍَغ

ٟت، وٍضزىىن. ُّ  اإلا٨

ٖلى اإلاؿخىي الكٗبي وٍضٖى  ظًضا م٣بىال ئاقِحٗخبر هظه اإلاظبدت  بالصهُ  في
غ ألاؾحر الظي  وٖلى اإلاؿخىي الضولي ٞما ٞٗلىه هى ؤجهم ،للٟسغ ٢امىا بخدٍغ
خُىما ؤعؾلُه ٢اثض الخغؽ للخٟاوى م٘ الُىاع١ مً ؤظل ؤن  ه ؤلاعهابُحنؤؾغ 

 في مهاظمت اإلاىجم.ًى٠٢ بعهابهم 
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ل٣ض جم جهضًغ نىعة مسالٟت للىا٢٘، ٢ُاصة اإلاٗؿ٨غ ؤعؾلذ ؤخض عظالها 
للخٟاوى م٘ الُىاع١ ٧ي ًى٢ٟىا بعهابه، ل٨ً الُىاع١ ؤؾغوه، ٞإعؾلذ 

 ال٣ُاصة خملت للمضًىِت التي جم ؤؾغه بها ٧ي ًدغعوه.

مت ه٨ظا  .٢ا٫ ؤن هجىمهم ٖلي الُىاع١ آلان جدى٫ بلى بُىلٍت ولِـ بلى ظٍغ
 جخدى٫ الجغاثم بلى بُىالث.

هل الجمُ٘ مً الغص، 
ُ
هل ماػن لّي ٖى٤ الخ٣ُ٣ِت بلى هظه الضعظت،  ومًط

ُ
وط

 هٟؿه مً ٞهمه للسضٌٗت ؤزحًرا.

مت بإن هظا لم ًدضر، َُبىُه. و  هُ ؤجهم لم ًإؾغوا ؤخًضا وبهما خمى و  نغزذ مٍغ
ظىزاي( ٖلى ُبٗض هه في )بن ؤمجض لِـ هىا في )ٖىالم(، ؤبل وألا٦ثر مً هظا 

 ا٦ثر مً ماثت وؤعبٗحن ٦ُلىا مترا.

ؤو ٌؿخُُٗىن ؤن ًهلىا  ؾإلهم ماػن بن ٧اهىا ٌؿخُُٗىن بزباث هظا ؟
 بإنىاتهم الًُٟٗت ٞى١ الطجُج الظي ؾُدضر؟

ه ٦شحًرا صون ؤن هزم جغ٦هم ٨ًدكٟىن ببٍِء خ٣ُ٣ت حجمهم الظي ًىاظهى 
ا جاًما.

ً
 ًضع٦ىه بصعا٧

*  *  * 

ا.مّغ الى٢ُذ ز
ً
 ماإلا

ً
 ٣ُال

هم جٟترف ئ وصما ،ِط باألًضي والُٗىن الضامٗتجخجم٘ ُظشض الكهضاء في الساع 
 ؤ٤ٞ الىعي 

ُ
الُغ٢اث، وهدُب البٌٗ ًمؤل آلاطان، بِىما جمؤل الخ٣ُ٣ت

 والىظىص.

ا للخؼن، و٧اهىا ٌٗلمىن ؤن اوسخاب اإلاٗخضًً بؿبب  ًُ لم ٨ًً الى٢ذ ٧اٞ
  نمىص اإلاضًىِت وصٞاٖها ٚحر اإلاخى٢٘، 

ً
لِـ بال اؾخٗضاًصا لهجىٍم ؤ٦ثر يغاوة

ا.
ً
 وٖىٟ

مت ًٖ ألامىى٧ا٫ الظي  ا٦دكٟذ ؤهُه ماػن ازخٟى في َغ٢اث اإلاضًىت، وبدشذ مٍغ
 زحرة.ٖلم ب٩ل الخٟانُل ألا 
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ً
ُُم ٢اثال ا َىٍل ألامض لهظه بباصعها الٖؼ

ً
هُه لم ٌٗض مىاؾًبا ؤن ًبضؤوا مسُُ

 الم( زال٫ ؾاٖاٍث ؤو ؤًام. الضعظت، وهم ًيخٓغون هجىًما آزغ ٖلى )ٖى 

٤ بلى مهمٍت عؾمُت، ؾحرؾلىهُه ؤزبرها ؤن ألاًٞل جدىٍل مهمت الٟ ٦بٗشٍت  ٍغ
ٍٕ عؾمّيٍ في مهغ ٞخهل ٖبر بٖالمهم بلى  َىاع٢ُت لٗغى خ٣ُ٣ت الامغ في اظخما

 الٗالم .

غوؿا ٖلى ؤن ًخم  مً ؤظل ب٣ًاٝ الهجىم ٖلى الخٟاوى م٘ خ٨ىمتي مهغ ٞو
 في َبُٗت الُلباث التي ؾُُلىبىجها م٣ابل هظا. ، والىٓغ)ٖىالم(

ل٨جها ؤنغث ٖلى ؤن ج٨ىن اإلاهمت الاؾخ٨كاُٞت َىٍلت ألاظل مً ههُبها 
 وخضها.

مي،  ماء، ط٦غ ؤخضهم اؾم الض٦خىع ٖلي البًر ٖلى ؤهُه خحن جىا٢ل م٘ ٦باع الٖؼ
ا للصخغاء ولُخلم  ًُ ا وز٣اٞ ؤخض الُىاع١ الظًً ولضوا في مهغوٍيخمىن ٨ٞغًٍ

ا.
ً
 الُىاع١ ألا٦بر، وا٢ترخىا ؤن جظهب له لِؿاٖضها في جل٪ اإلاهمِت ما٢خ

خ٣غاع مى٢ٟهم والخإ٦ض باقي اإلاغجؼ٢ت لضحهم لخحن اؾو  ماػن  زم ٢غعوا ؤن ًدخجؼوا
 مً هىاًاهم.

مت بٗض الى٣اف الُىٍل  زغظذم٨٨ٟت ألاونا٫ وألا٩ٞاع   بلى الؿاخت مٍغ
ذ ؤن  ألاعى ٢خلى،٢ض اٞترقىا و اإلاغجؼ٢ت . نضمها نىعة ج٨ٟغ

ّ
ذ وْى ٖٞؼ

هجىًما آزغ ٢ض بضؤ في السٟاء، ل٨جها ُٞىذ بلى ماػن الظي و٠٢ بال٣غب مجهم 
 مخجمًضا ؾاعًخا في ٖم٤ ألا٤ٞ.

 ؾإلخُه ٖما خضر، ٞإزبرها ؤن هظا ؤًٞل للجمُ٘.

ض ؤن جٟهم.   اعجضث مظهىلت ال جٍغ

ٍٝ  ،مًإمً ظاهبهُ  م ٌٗضهه لب٢ا٫ بال قٗىٍع   ىاًم٨ً ؤن ٨ًىه مجهب٢ا٫ بال قغ
 ،ِٛه بدغ٧اجِه جمهًُضا لخهُٟخِه وهى ًسصخي مً جبلُ،٣اثض الخغؽ هاثمت لزالًا 

 هى لً ٌؿ٣ِ في ٞش الَٟغؿت الغاب٘ مجضًصا.

ٍٜ ختى ٣ًخل ؤ٢غب ؤنض٢اثِه بلُه، ٢خلهُ  مً باب الاخخُاٍ،  ملم ًدخج لضلٍُل صام
 ما ال ًدُُض ٖجها.

ً
 وألهُه ًدب٘ ٢اٖضة
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ا ل٩ل ٢ى 
ً
 اٖض الضهُا التي ججحز ٢خل ألانض٢اء.ؤال ُسخ٣

اخخجؼوا ٞحها ماػن وخضه وؾِ صهكخِه، ووؾِ اؾخجىاب ألاًاُم الخالُِت في 
 ٦باع عظا٫ ال٣بُلت له بُغ٢هم السانت.

 للهجىملم ًدضر 
ٌ
ا في   ،اؾخئىاٝ

ً
صًٞ قهضائها، وفي و٢ًذ اإلاضًىت و٢خ

الضٞإ ًٖ  اؾخ٣با٫ِ اإلاداعبحن ال٣اصمحن مً مسخل٠ الكٗاب الؾخئىاٝ
 )ٖىالم(، وفي الخدًحر للؿٟغ الظي جم الخجهحز له.

هه ؤصع٥ ٞؿاص ن ألًاٍم ٦شحرٍة جضٖىا لالَمئىان، ٢ُل بؤجذ هخاثج اؾخجىاب ماػ 
 .ب٩ل ما آمً بِه م٘ اإلاغجؼ٢تال٨ٟغ  هما ٧ان، وهال

ِت الخ٣ُ٣ت  سهم و٢ًُتهم ومىدُه ٢ضًعا مً مٗٞغ ؤجذ الخىنُت بخٗلُم ماػن جاٍع
٤ الخ٤، وٍبدض ٖىه في هٟؿِه.٧ي ًدكب  ض بةًماٍن ظضًض، ؤو ًخلمـ ٍَغ

ى ٢ضؾلُم، ٖلى م٩اهاث الؿٟغ بلبجمىدُه في اإلا٣ابل َلب ماػن مً ال٣بُلت ؤن 
مت  بٗضة بلضاٍن ٖلى الؿٟغ لبالصه وٍامً لها صزىلها ٖبر اإلاغوع ؤن ٌٗحن مٍغ

ش  ،بإوعا١ هىٍٍت مسخلٟت  ٖانغه. البالص ٦ما٦ما ًد٩ي لها ٦ظل٪ ًٖ جاٍع

٤ الغؾمي  ا بلى مهغ، للخٟاوى مبِىما جم بٖضاص الٍٟغ ًُ ٘ الخ٨ىمت للؿٟغ عؾم
ت والٟغوؿُت  قا٢ت، وهي ، اإلاهٍغ

ً
مت مهمت  -بلٛت ماػن وبالصِه  -٧ان ٖلي مٍغ

الساعجي، ؤو الجهل  جٟاصي ال٣ٗبت الشاهُت للَٟغؿت: الجهل بد٣ُ٣ت الٗالم
الؿ٣ىٍ في ٞش الَٟغؿت  -ى٢ذ في طاث ال -ولم ٨ًً ٖلحها  ،بد٣ُ٣ت الٗضو

 الغاب٘؛ الاثخمان إلاً ال ٌؿخد٤ الش٣ت.

جىظهذ م٘ ماػن بلى الٗانمت )هُامي(، وع٦بذ الُاثغة مٗه  بٗض ًىمحن
 ؤزحًرا بلى مهغ. إلماعاث، زم ابلى لُبُا، ومجها بلى الؿٗىصًت ٞمخىظهحن 

رث جماًما، ها ٢ض حٛحؤولى زُىاتها في البالص ؤن خُات لم ج٨ً حٗٝغ وهي جسُى
 وبلى ألابض.

*  *  * 
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ـمهـغ / 
ُ
 ضَؾلُم٢

 .ما خضر ٢بل ٖامحِن مً عخلتها ألازحرة
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ؿت السمؿ ٢ىاهحن  :تالَٟغ

 

 الخىجغ وال٣ل٤.

 مىذ الش٣ت وألامان.

.ً
 
٣
َ
 الٛغ١ في وا٢٘ وهمي ُمل

 الؿم٘ والُاٖت.

 لٗب صوع الكهُض.
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 مرمية

(1) 

 

 في
ٌ
 لها اهتهاًء، لُاإلاا ٦ىُذ  مّغاٌث ٢لُلت

ُ
ٖمغي جل٪ التي ب٨ُُذ ٞحها بدغ٢ٍت ال ؤٖٝغ

ا مً مالخِٓت ؤخٍض لها ٞحُ 
ً
جغُح ٦غامتي.ؤ٢ضُع ٖلى ب٣ًاٞها زىٞ

ُ
اجي وج  هان ٦بًر

ِت ًخجاوػ ألامُغ خضوص الهىان بلى اخخمالُت ال٣خِل ٚحر اإلابرع،  ُهىا في الاؾ٨ىضٍع

ِم هظا ؤصوُع في الُغ٢اِث بُٗىحِن   مٛغوع٢خحِن خض الجىىِن وخض ألالم. وبٚغ

خُا٫ التي حّٗغى لها ؤًٖاء الىٞض الغؾمي بال٣اهغة، في  لم ؤنض١ ٖملُاث الٚا

زم بٗض ؾاٍٖت  ،الخ٨ىمت تهم ُِٞه بغوٍص جم الهجىم ٖلى الٟىض١ الظي اؾخًاٞ
 ؤجذ ٞغ١ اإلاغجؼ٢ت ٞإجىا ٖلى ٧ل مً بِه.

غى ا ُٖ ولم ًضًً  ،ُاث السىاعطلسبر ٖلى ؤهه ؤخض ٖملفي وكغاث ألازباع، 

 الخاصزت ؤي ؤخض، ومغ ألامغ ٦إن قًِئا لم ٨ًً.

ال خضًض ًٖ قغ٧اث ألامً اإلاؿئىلت وال ًٖ  ،ي ؤعِى اإلاىاِث ًهحر ال٩لُّ مىحىف

ت، و   ،ال اؾخهجاٍن مً الخ٨ىمت الٟغوؿُتاٖخظاٍع م٣ضم مً الخ٨ىمت اإلاهٍغ
 ٣ِٞ ال شخيء.

ثٌذ هدىت، ٣ٞض بضؤث حٗلى في البرامج و٦ما ؤن اإلاىحى جهضع ٖجهم بٗض ؤًاِم عوا

ت ؤنىاث حؿخهجً ؤن ٨ًىن لؤلمغ ؤي ٢ُمت، بط إلااطا ًخًا٤ً  ؤلازباٍع

 ؤلاعهابُىن خحن ًماعؽ يضهم بعهاٌب ممازل؟

مىظ ؤًامي ألاولى في جل٪ البالِص، بضؤُث ؤخمل في ٢لبي يُٛىت ال جيخهي، وًًٚبا 

ا ًيخُٓغ اللخٓت التي ًسغط ٞحها هاصًما ٧
ً
 ل شخيء.ٖانٟ
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ال ػالذ وهي بخضي ٞخُاث مغاه٣خِه الٟاثخت،  -ّٖغٞجي ماػن ٖلى )ؾمغة( مىظ ؤن 

ٖلمُذ ؤن هظه ألاعى ؤنابتها لٗىت  -ٖجها بؿهىلت ٖال٢اتها واؾٗت ٞلم ًخسل

 ؾُدخاط الكٟاء مجها ٣ٖىًصا َىٍلت.

 . ٧اهذؾمغة٢ابلُذ بٗض عخلت ؾٍٟغ اؾخمغث ٖضة ؤًاٍم بحن ٖضة صو٫ مسخلٟت 

ت لها ُٖىان واؾٗخان ملُئخان  ؛ها في مهغ٢ابلؤألاولى التي  اإلاغؤة بًُاٌء ٞاٖع

لتي حٗغي مً باألنباٙ وقٟاٌه ٚلُٓت جخٛحر ؤلىاجها بخٛحر ؤلىان مالبؿها ا

 .ظؿضها ؤيٗاٝ ما حؿتر

متهاوٍي مً َى٫ِ الترخا٫، اؾخل٣ُُذ ٖلى ؤو٫ ٞغاٍف ٢ضمخُه ٦ىُذ ؤخمُل ظؿًضا 
 ضٍة بلى )ٖىالم(؛ الجغُح اإلاخ٣غح في ٖم٤ِ ؤعواخىا.لي ؾمغة ألُٚب في عخلٍت بُٗ

ٟا٫ التي جىازغث ٖلى هاٞظة عوحي وَغ٢اِث اإلاضًىت،  َاعصججي مكاهُض ؤقالِء ألَا

امخؤل الٗالُم بهىث ال٣غآن اإلاغجل اإلامؼوط بالهغاِر والىدُب، وملمـ الضماء و 

خان اإلاىٚلخاِن بةظال٫ٍ في  ٢ضؾُِت ًسغ لها اللؼظت التي ٚانذ ٞحها ٢ضماي الٗاٍع

ا. ًٖ ؼ  ٞو
ً
 ال٣لُب عهبت

غاِف  ذاؾد٣ُٓ ِٟ  في ال
ً
مىظىصاث  ،الىزحر وألايىاء اإلالىهت الساٞختٚاع٢ت

ت التي ؤهاُم  الدجغِة جخإل٤ُ بحن الًىِء والٓالم في مؿاخٍت ٦بحرةٍ  هي ٞغاٙ الٛٞغ

 ًٖ ؤػعاع ؤلاياءة ،ٞحها
ً
ؤٞخُذ الباب ألظض ماػن ًًاظ٘ ؾمغة ٖلى  ،ؤ٢ىم باخشت

 خاثِ.ال

 مما عؤًُذ  ُذ اعجضج
ً
جى٢ُٟذ لض٢اث٤ ال  ،جهما ٢ض قٗغا بصخيٍء ؤلم ًبض  ،مظهىلت

 ،ت ؤماميجالقذ ألاقُاُء والغئٍ ،خىٖب ما ًدضر مً نغاٖهما اإلاؿخٗغؤؾ

 .وهه٠ بٚماءةوؤنبُذ بٗمًى ما٢ذ 

لم  ،مضث ًضها ججاهي ،٢اث٤ٍ للىعاء، ٞالخٓذ ؾمغة وظىصيجغاظُٗذ بٗض ص

ا اإلامضوصة ل٨ً ماػن هٓغ هاخُتي وضخ٪ ،عص لها ًضها ٢بل ؤٞهم قًِئا مً ًضه
ا في حجغة وَُ   ؤن ًخىاٍع

َ
 ٤ الباب بٗى٠ٍ وضجُج.ٛل

 ص٣ُ٢ت ؤزغي في هظا البِذ.
ُ
 ٢غعُث ؤوي لً ؤم٨ض
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 ق
ُ
وخحن هممُذ  ،ًِئا مً مدخىٍاتها، وؤبض٫ مالبسخيؤقضُّ خ٣ُبتي التي لم ؤٞٙغ

 بالغخُل وظضُث ماػن في ؤزغي.

ا بىُال ًً  ،همُت ما ؾإٞٗله باليؿبت لهؤ٣ِٞ ٢ا٫ ٦الًما ٦شحًرا ًٖ ٖضم  هُ مغجض
وًٖ ؤهجي لى عخلُذ ًٖ ٧ل م٩اٍن ؤظض ُٞه ما ال ًغو٢جي ٞاألًٞل ؤن ؤٖىص 

 لبلضي وؤوسخى ما ظئُذ مً ؤظلِه.

ُ٘ بضهكٍت مالمده التي جخٛحر، جخدى٫ الىٓغة  ؤؾمُٗه بىه٠ ؤطٍن ٣ِٞ، وؤجاب

ههُٟه الٗاعي جٟىُح مىُه عاثدت ٖغ١ٍ  ،ٍ٘ م٣ؼػٍ رة في ُٖيُه بلى هٓغة يباإلاؿتهت

ٍغ جهل لخىِه في الًٟٗ. ٍه وٖلى ٞمِه آزاع ؤلىاٍن جلُش ما خىلُه ٦سجًز ٍب ٦ٍغ  َع

٤ُ الخ٤ مٟغوٌف ب٣بى٫ِ الًال٫ِ لهظه الضعظت؟   لم ؤٖٝغ هل ٍَغ

حٍر َىٍلولُخُه ْهغي، ٞؿمٗذ ما ج ؾإلجي ؤن  ،ب٣ى مً ضخ٨ٍت ممؼوظت بٞؼ

٘ ،خضة ٣ِٞؤهخٓغ لخٓت وا حؿاءلُذ بن ٧ان  ،ٞإصعُث عؤسخي م٘ ازخٟاثِه الؿَغ

ا ًداو٫ مؿاٖضحي ؤم ًخالٖب 
ً
٣ٍت مسخلٍٟت  -خ٣ ا؟ -بٍُغ ًُ  النُُاصي هٟؿ

ِٕ ال٣ضًم الظي ال ًلخه٤ ٖاص بجهاٍػ نٛحٍر ؤزبروي ؤهُه جلُٟىٍن مدمى٫ٍ مً ال ىى
 .٣ُه معي ٦مداولٍت ؤزحرٍة إله٣اطي٢ضمُه لي وؾإلجي ؤن ؤب ،بالُض

وؤجلُٟذ  ،طسمت بد٣ُبٍت نٛحرٍة ؤظُغها زلٟيزغظُذ مً باب البىاًت الو  ؤزظجهُ 

 بد٣ُ٣ت وظىصِه.
ُ
 خىلي باخشت ًٖ ؤمٍل ال ؤٖٝغ

َىٍلٍت ٧الغمِذ جمغ١ُ  ظئتها في ؾُاعةٍ  قىاعٍٕ ٖلى ٢ضمّي مؿاٞاث ممخضة في  ؤؾحُر 
 .في ظىىٍن 

جاهي ٞإجغاظ٘ ؼ مجها عظٌل ج٣ٍٟو  ؾُاعة ج٣تربلخُٓذ  ؛ٖلى ظاهب الكاعِٕ 

ت ضه ؤٖٝغلم  .مؿٖغ ة ل٨ً ابدؿامخُه وُٖىه التي ٌك٘ مجها هٓغ  ،ما الظي ًٍغ

ٖاص لؿُاعجِه واهُل٤ بها لُضوع خىلي في صواثغ  .الخُىان ٧اهذ ٧اُٞت لي ٧ي ؤع٦ٌ

 مخهلت.
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 ،داشخى خغ٦ت الؿُاعة وجمطخي في هضوءهٓغُث خىلي ٞىظضُث الىاؽ جخ

، ولم ٩ًل٠ والبٌٗ و٠٢ ٌكاهض ما ًدضر بحن الهُ ٍٕ اص والَٟغؿت باؾخمخا

 ؤخٌض هٟؿه بمداولت بٚازتي.

خملذ الؿ٠ُ التي داعبٍت اإلا٢لب ؛ حؿخضعي اٖخضاء ٖلىّ  ؤو٫ مداولت

 .واإلاؿئىلُت مىظ َٟىلتها

 ج
ً
ٞخذ باب ؾُاعجِه  ،ًضي خى٫ نضعي  ى٢ُٟذ ًٖ الغ٦ٌ، وهٓغُث له ٖا٢ضة

 وهؼ٫ مجها مبدؿًما مخدًٟؼا مً الخٛحر اإلاٟاجئ.

ً ال٣ىة وال٠ًٗ.خىلي ٖلى مؿاٍٞت بُٗضٍة، ًضوُع   ؤن ؤٖ ٣ًِـ مىاٍػ
ُ
ٝغ

ا٢ض ،اه٣ًايخِه ؾخإحي مً السل٠  .الغظىلت ال ًٟٗلىن ؾىي هظا والجبىاء ٞو

ٍت ججاوػث اإلاتخحن ناع زلٟي الخٟ ر ألٚغؽ ؾبابتي ووؾُاي في ُذ بىزبٍت مؿٖغ

 وَؿغة، ؤمؿ٨ُذ عؤؾِه ٍُل٤ زىاًعا و لُ ُٖيُِه 
ً
ب٩لخا ًضي وصعُث  لىح بُضًِه ًمىت

 اهٟها٫ 
ً
بجؿضي ٧له خىله ٞضاعث عؤؾُه معي مُل٣ت نىث التهكُم ومٗلىت

 ٖى٣ِه ًٖ ٖمىصِه ال٣ٟغي.

لٍم وججّبر.
ُ
 في صازلي ًٌٚب جغا٦م مً ٧ل ما ًدضر خىلي مً ْ

جي وج٣ترُب في خحن جىبهُذ إلاا خىلي وظضث مجمىٖت مً الغظا٫ واليؿاء جدُُ

 ًٖ َٞغؿتًب -بال وعيٍّ -٦ؼومبي  جدٟؼٍ 
ُ
بال ؤن الىٓغاث طاتها في ُٖىجهم،  .دض

 ا
ُ
ىالحن ًبضو مً البدض انُُاص  ،هٟاؾهِم اإلاىدكُتؤإلادمىِم ًٖ ألاصٍع

ُذ ُٞما بٗض  –الهُاصًً  هى الكب٤ الظي ال ٌؿخُُٗىن م٣اومخُه  -٦ما ٖٞغ

 وجخجاوػ مخٗخُه اإلاخٗت الجيؿُت.

ٍٕ ٞاث٤ ٫ٌ مخإه٣ىن ووؿاٌء ؤقباه عظا ،ًُل٣ىن نغزاث ٢خالُت حٗبُر ًٖ اؾخمخا

اث ًغجضًً ٦ٗىًبا ٖالُت، وًٍٗىن ألانباٙ ب٨ثرٍة.  ٖاٍع

؛ ٞاهُل٣ذ الجمٕى وعاجي جغ٦ٌ في ظىىن.
ً
 صعُث واهُل٣ُذ عا٦ًت

عاٍث مخٗغظٍت ختى ال إحي مً زلٟي، ٞاهُل٣ُذ في مؿاًؾمٗذ صوي الُل٣اِث 
ؤؾلخت اؽ ن ٌؿخسضم الىؤلِـ مً اإلاٗخاص  .زم جى٢ُٟذ ٞجإة ،ًخم انُُاصي
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الىخُض الظي عؤًخُه  ،ؤؾلخت اللحزع ان ٌؿخسضمى ؤوبهما مً اإلاٟترى  ،الغنام

 ٌؿخسضمها هى ماػن.

 ُذ وعاجي ٞىظضجُه في ؾُاعجِه ٣ًٟى ؤزغي.الخٟ

٣ٍت لم ًخى٢ٗهاؤزبروي ؤهه ُنضم مً ٢ضعح شض خُٓذ الجال ، ي ٖلى ال٣خا٫ بٍُغ

٤ِ وعاثِه   ،ُدضر ألهُه اإلاٗخاصهظا ؾهه جى٢٘ ؤن ب :٢ا٫ ،جمخُض ٖلى َى٫ الٍُغ

ؤزبرجُه ؤهجي ال ؤنض١ هىاًاه اإلاٗلىت في ؤن ٣ًىم بدماًتي ألن هظه لِؿذ مً 

 قُمِه.

هه ؾُداو٫ ب :ؤوضرخاظٍت بلى وظىصي في زُخِه. زم بطخ٨ٍت ؤهه ال ػا٫ في  ٢ا٫
ٍٕ ٖلى ألا ا مىٟغًصا بًُٗضا ًٖ ؾمغة وبعجابها بي.زال٫ ؤؾبى

ً
 ٦ثر ؤن ًىٞغ لي ؾ٨ى

جي بٗضل٩لمت ؤطوي، في ؤي شخينضمذ ا وحعجبُذ  ،ٍء ؤعجُب ؾمغة وهي لم حٗٞغ

ِه ؤن مك٩لتي في ؾمغة وخضها، ولِؿذ ُٞه هى ٦ظل٪.
ّ
 ٦ظل٪ مً ْى

 ،ن و٢تها لم ًإث بٗضب :ها، ٢ا٫ بجضًٍت ٞجإةؾإلخُه ًٖ زُخِه التي ًدخاُظجي ٞح

 زم ٢ا٫:

في ؾمغة ختى ال خاولي ؤال جش٣ي  ،٠ الظي مِٗ٪ ؾ٨ُىن وؾُلت جىانلىاالهاج -

ؿٍت لها.  جخدىلي لَٟغ

 ؤه
ً
ا، ضخ٪ و٢ا٫ؤزبرجُه ؾازغة ًُ  .ا ظُضبن هظ: جي ال ؤز٤ ُِٞه شسه

 ؤ٦مل وهى ًخلٟذ خىلُه: 

بٗضها ؾخُلب  ،ل شخيء وججٗلِ٪ جدؿاءلحن ًٖ الؿببؾمغة ؾخمىدِ٪ ٧ -

ض ؤن ؤٖٝغ هظه  ،مىع وج٤ًُ ٖلُِ٪ السىا١ لخىٟظحهامىِ٪ ؤمًغا ؤو ٖضة ؤ ؤٍع

 ب. اإلاُال

 ٣ٞا٫ ماػن: ،قٗغُث ببٌٗ الخىجغ

جيؤن زِ صٞاِٖ٪ الجهاجي، و٢ذ السُغ ؤها ؾإ٦ى  - وز٣ى ؤهجي ال ؤهحئ لِ٪  ،زبًر
 ما.

ً
 مهُضة
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 خحرٍة بالٍٛت ججُٗل ألامىع جخضازُل في ٣ٖلي. ؤخخاُط 
ً
ؤ٨ُٞغ مً الى٢ِذ  مؿاخت

  .ؾدكحرُه وؤ٨ُٞغ مٗهؤظضًغ بالش٣ِت  ٞحها، وشسو
ُ
بُجي اللخٓاث  غخاولُذ جظ٦

 عخلىا ختى آلان؛ لم 
ُ
ؾىي اؾخمخاُٖه با٦دكاٝ  اط٦غ لُه ؾىءً ؤوبِىُه مىظ

 ا الٗالم.ظتى وظهلي بهظؾظا

 ؤ٦مل:

٥ِ في شخيٍء، ألن هظا لم ٌٗض - بتي، ولم ؤٖض ؤظض ُٞه ؤي  ز٣ي ؤهجي لً ؤيغ  ٚع
وؤن  ،الخ٣ُ٣ت حكبُه بضعظٍت ما عخلخِ٪  ز٣ي ؤن عخلتي هظه في البدض ًٖ ،مخٗت

 ال جخٗاعى؛ ٞلماطا ال هخٗاون؟ؤهضاٞىا 

 ومىذ الش٣ت ٌٗجي الؿ٣ىٍ في ٞش الَٟغؿت الغاب٘.

هؼلُذ  ،خحن ع٦بُذ مٗه ٖاثضة، ؾإلخُه ؤن ًخى٠٢ ٖىض ظشت ؤو٫ مً هاظمجي

 بًٟى٫ٍ ؤبدض في ظُىبِه ًٖ هىٍخِه.

؟ ؤزغظُذ 
ً
خضاء ٖلى اليؿاء في الكىاعِٕ ٖالهُت ما ٖمل عظٍل ٦هظا ًداو٫ الٖا

بل٨ُترووي ٖلى ُث بُا٢ت له ٖلحها اؾمُه ونىعجِه، زم مى٢٘ ؤوعا٢ِه ووظض
 )اؾدكاعي عؾىم هىضؾُت وجهمُماث( وُْٟخُه:و  ،هترهذالكب٨ت الغابٗت لئل 

 بضون اؾٍم ألي قغ٦ٍت.

مً ال ًىظض في البالص بال قغ٧اث ألا  خحن ٖضُث بلى الؿُاعة، ٞؿغ لي ماػن ؤهه

قي الكغ٧اث واإلاهاو٘ ال والخغاؾت ٣ِٞ وقغ٧اث ؤػمحرالض للم٣اوالث، با
 للماؾؿت الٗؿ٨ٍغ ؛ًخٗامل مٗها الٗامت

ٌ
ت الضولُت، ألجها مملى٦ت

ً ألاظاهب الىْاث٠ واإلاهً حٗخمض ٖلى اختراِٞ٪ مهاعة ؤو ٖمل  ، وللمؿدشمٍغ

ي الٗال٢اث الٗامت إلًهال٪  مٗحٍن، ومضي ٢ضعجِ٪ ٖلى ب٢ىإ ؤخض اؾدكاَع

 .بإخضي الكغ٧اث للٗمل بال٣ُٗت ؤو باإلاهمت

، ٖلى باب البىاًِت الخُٓذ للمغِة ألاولى الكٗاع ال٨بحر الظي ًمؤل اإلاضزل
٢ل( للىه٠ الٗلىي لغظٍل مٟخى٫ الًٗالث بك٩ل مبالٜ ُٞه، و٧لمت )هغ 

 ،لت ًٖ جإمحن البىاًتئى ىه ٞإزبروي ؤهه قٗاع الكغ٦ت اإلاؿؾإلُذ ماػن ٖ ،جدخه

زم ،غ٦ت حٗمل بال ؤٞغاص جها قب :٣ٞا٫ ماػن ،للخٟخِل وال للخإمحن  الم ؤظض ؤخض
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حراث مغا٢بت كغة ٖلى َى٫ الخىاثِ مشبٌذ ٞحها ٧امدؤقاع بلى ٞخداث مى

ىهاث لحزعٍت، ٢ا٫  جها وؾُلتهم اإلاباقغة في ال٣ًاء ٖلى مً ًخجاوػ حٗلُماث بٞو

 ألامً.

ا٢خحنىحن اؾخ٣بلخىا ؾمغة بُٗ ًٍت  ،بغ   مٗاه٣ٍت وصٖىة وابدؿامٍت ٍٖغ
ُ
، زم هه٠

باقي ما و  خمام اؾخدماٍم ألٌٞ ٖجي مًا٣ًاث الؿٟغٖلى الُٗام وؤزظ 

 خضر.

الخُٓذ صازل ق٣تها ٦ظل٪ ٞىهاث اللحزع و٧امحراث اإلاغا٢بت، وحؿاءلُذ بن 

ؤن هظه ال٩امحراث  ٢الذ:ؾمغة  .ُاة الصسهُت مىته٨ت بلى هظا الخض٧اهذ الخ
هي مجغص ؤصواث اؾدكٗاع  ،بكاقاِث مخابٗت، ٞال بكغ ًخابٗهاٚحر مخهلت 

وٍخم الخٗامل  ،ث اإلاٟاظئت التي جىم ًٖ هجىٍم ماص ألاؾلخت وللخغ٧الىظى 

ا مٗها باؾخسضام ال٨مبُىجغ الظ٧ي. ًُ  جل٣اث

 بابدؿامٍت وصوصة:ؤياٞذ 

 خاعؾِ٪ ؤلال٨ُترووي السام. بٖخباعها ًم٨ً -

ؤزبرججي  .، ظهؼث لي ؾمغة الخمام لالؾخدمامخحن عخل ماػن واجهُُذ َٗامي

م و٢ٟذ ٖلى الباب جسبروي ؤن ؤهاصحها بن اخخجُتها، ز ،٠ُ٦ ؤؾخسضم ٧ل شخيٍء 

 وؤٚل٣ذ الباب.

ُب  ًٖ  جخ٩لمفي ؤن ه٨ىن نض٣ًخحن،  مً وعاِء الباب ؤجاوي نىتها جخدضر. جٚغ
ت والكغ٧اث، خُاتها وًٖ ٖملها،  ًٖ  ج٩لمذٖال٢اتها باإلااؾؿاث الٗؿ٨ٍغ

 ؤخالمها بالؿٟغ بلى مؿخٗمغة ال٣مغ والِٗل هىا٥.

ُ٘ ٞحها ًٖ هظا اإلا٩انول٧اهذ اإلاغة ألا  ؾإلخجي ؤن ؤٖمل مٗها  ،ى التي ؤؾم

 ووٖضججي ؤن جذجؼ لي جظ٦غة في الغخلت طاتها التي ؾخظهُب بها بلى هىا٥.

 في ميكٍٟت َىٍلت، ٞطخ٨ذ ؾمغة، وهي ج٨مل ٦المها.
ً
 زغظُذ ملخٟت
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 ،آحي ألٖمل وؤؾخ٣غ في هظه البالص ؤهجي لم ؤزبرتهازمت زضٍع لظًٍظ ًُُُذ بىٖحي، 

ضخ٨ذ وؾإلخجي ٠ُ٦ ؾإٖىص بلى هىا٥، بطا ٧ان  .وؤهجي ؾإٖىص بلى )ؤػواٙ(

ضؾلُم.
ُ
 ماػن ؾِؿاٞغ زال٫ ًىمحن بلى ٢

تي.جىبهُذ مً بحن زمىلي إلاا ج٣ى٫   ، وؤها ؤجىظه هاخُت ٚٞغ

ا ه٨ظا؟ ًٗ ، ٠ُ٨ٞ ؾِؿاٞغ ؾَغ  ماػن وٖضوي بمإوي مىٟغٍص زال٫ ؤؾبٕى

تي بسُى م ٢الذ ؾمغة  :خشا٢لتوهي جخابٗجي بلى ٚٞغ

وج٨ّىوي  ي ٧ل ألاخىا٫ ؾخدخاظحن ألن حٗمليف ،بٌٛ الىٓغ ًٖ ٧ل شخيء -

 ٖال٢اث ظُضة.

ت ٖال٢اث ٖامت هٓغها بضون  لهظا جهحر الخُاة في ،ؾمغة حٗمل اؾدكاٍع

ًٍ ٦بحرٍ   :ٖال٢اٍث ٦سج

 ال ًم٨ً ؤن جخى٠٢ ٖال٢اج٪ ٖىض خضوص ماػن ٣ِٞ. -

مخضٍة للهغوب، ؤو البدض ًٖ جمخضُّ ٖال٢اتها لدكمل ٧ل شخيء، ٦مداوالٍث م

 مىاٞظ للًىء.

ؿ٨غوي،زمت 
ُ
ُٖغة الػالذ جدؿلل  عاثدتو  مىؾ٣ُى هاصثت جيؿاٌب ٖبر عوحي لد

وؤها  مً ؾمغة جمغعها ٖبر زها٫ قٗغ ال ًيبنهي بال إلاؿاث مؼعجت ،بلى زالًاي

تي.  بلى ٚٞغ
ُ
 ؤجىظُه ٧اإلاىىمت

، ل٨جي بال وعٍي ضويهحؿاخى٫ ٦خٟي  -ٚحر ٖاصٍي مجها  قٗغُث بىٟىعٍ  -مضث ًًضا 
ت:باب  بٚال١مداولت سخبُذ هٟسخي   الٛٞغ

 ٢الذ بابدؿامٍت زاٞخٍت:

 وهدً نغها نض٣ًخحن آلان. ،ال جصجلي مجي، ؤها مشلِ٪  -

دكاٝ هٕى مىٗخجي مً ا٦ -وهي جداو٫ مؿاٖضحي- هٓغتها اإلاىسًٟت بلى ألاعى

في الخدل٤ُِ بًُٗضا ؤٖٝغ مً بحن زضعي وبعهاقي وعٚبتي  ،اإلا٩اثض التي جضبغها لي
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ؤجها جداو٫ ؤن ج٨ؿب ز٣تي. ل٨ً مً زبرحي الؿاب٣ت م٘ ماػن،  ًٖ هظه ألاعى

 ٦ظل٪ ؤهجي في اللخٓت التي ؤمىدها جل٪ الش٣ت ؾإجل٣ى يغبتها ال٣ايُت.
ُ
 ؤٖٝغ

ؤن ٦ىُذ ٢ض ٢غعُث  زُإ ال ؤٖٝغ ٦جهه. قٗغُث بصخيٍء ما ،ؤونضُث الباب بةخ٩ام
 طاحي وهىٍتي.    م٧٤ل ما ؤعاه بًُٗضا ًٖ ٖؤجغ٥ 

إزبروي ؤهه ناع مخاًخا ل٨ىه ٞؾإلُذ ماػن ًٖ الؿ٨ً الجضًض في الُىم الخالي؛ 

، ؤُٖاوي ع٢ًما
ً
  م٩ل٠ ٢لُال

ً
ؤزبروي باإلابلٜ  ،لالجها٫ به لخٓت ؤن ؤ٦ىن ظاهؼة

بًجاٌع ٦هظا ؾُجٗلجي ؤ٢طخى  ،ًجاع الؿ٨ً ٞكه٣ُذ مً هى٫ ٢ُمخهالكهغي إل 

 ن ؤٞٗل قًِئا آزغ.ؤحي مً ما٫، صون ٣ِٞ بما في خىػ زالزت ؤقهغٍ 

ت م٨خبهافي ٗضة ؾاٖاٍث وب٣ُذ ؾمغة لٖىا ماػن وص   حٗمل، وخغَنذ ؤال  ٚٞغ

 بالضازل وهي حٛل٤ الباب ٖلحها بةخ٩اٍم.
ً
ل٣ى هٓغة

ُ
 ؤ

ت الىاؾٗت اإلاُلِت ٖلى البدغ، خىاٝ  ـِ في الكٞغ ظلؿُذ ؤجاب٘ ٚغوب الكم

ب  مجى ؤ٦ثر مً ا٢السخب البرج٣الُت ٢ٍغ
ٌ
ا  ،ترابي مً ألاعىت ًُ ًبضو ألامغ ظىىه

بت مً السخب ؛ ٞٗال ا ٢ٍغ ًُ ٌج مً الضواع واليكىِة ًلٟجي م٘ ٧ل ؤن ؤ٦ىن خٞغ مٍؼ
 .ما ؤمغ بِه مً ؤخضاٍر 

 ظًضا؛ وؤها ؤ٢ترُب مً ٖم٤ِ عوحي ومٗجي وظىصي 
ً
٧ل خُاحي الٟاثخت جبضو بُٗضة

 ؤ٦ثر.

 اب ما خىلي.بٌٗ الاؾترزاء واؾدُٗ ىفي مىخؾاٖضججي هظه الؿاٖاث 

  اؤزغً جغ٦ذ 
ً
 و٢ٗها ٖلى هٟسخي ه .في عوحي ظمُال

 
ب ما بضازلي وعجبُه وجغ٥ ظ

ض.  ٖلى جل٣ي اإلاٍؼ
ً
ت ٢اصعة  ٞاٚع

ً
 مؿاخت

ِت، زم جابُٗذ ظلؿتي٢بل ؤن ًجشم اإلاؿاء ٢مُذ لهالة اإلاٛ  ؤ٤ٞلم  .غِب في الكٞغ

ا مً اؾخٛغاقي الُىٍل في الخإ ًٖ جي هؼ م  ،ملبال م٘ ًض ؾمغة ٖلى ٦خٟي ججٖز بٚغ

 بال 
ٌ
 زُٟٟت

ٌ
ه الكُُاُن بؿىٍء ؤجها ٧اهذ إلاؿت ٌُ ٦مً مؿ   .ؤجها ظٗلخجي ؤهخٟ

 ب
ً
ذ  ،ٞابدؿمُذ لسساٞتها ،ن ٦ىُذ ؤ٨ُٞغ ٞحها ٦ما ج٨ُٟغ فيّ ؾإلخجي ياخ٨ت

ّ
جضاع٦

 زم ٢الذ:،اإلاى٠٢ 
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ًحن الٗمل؟ -  ؤما ػلِذ جٞغ

ت، وٖال٢ا٨ٞغُث ؤن ا ٍث ال لٗمل م٘ ؾمغة ؾُمىدجى مؿاخت واؾٗت للمٗٞغ

 عبما حؿاٖضوي في مهمتي.بإؽ بها 

 ٢لُذ:

 عبما ٦ىُذ ال ؤهاؾب اإلاهاعاث اإلاُلىبت للٗمل مِٗ٪. -

 هىا.ؿخىٍاث اإلاِٗكت الٛالُت ظًضا ها٦ظل٪ ؾُمىدجى الٗمل مىاعًصا مالُت إلا

 ضخ٨ذ:

 ٖلى حٗلُمُه لِ٪ ٧لُّ شخ -
ً
ضه مىِ٪ هى الُاٖت الٗمُاء. ،يٍء ؾإ٦ىن ٢اعة  و٧ل ما ؤٍع

ؤط٦ُغ ؤن  ،حن الَٟغؿت التي خضزجي ٖجها ماػن ؾغي، وؤها ؤجظ٦ُغ ٢ىاه ضخ٨ُذ في

لم حهضوي ج٨ٟحري بٗض بلى اإلاى٤ُ الظي جخدغ٥  ؤخضها ٧ان الؿم٘ والُاٖت.

 ؾمغة مً وعاثه، وال بلى َلباتها الجضًغة ب٩ل هظا ال٨غم.

 ؾإخاو٫ُ، ل٨ىجي ال ؤٖض٥ِ بصخيء. -

ىة، وويٗتهما ٖلى اإلااثضة حن ٢هجدمُل ٞىجاهو  ؤجذ زاصمت ؾمغة جغجضي جىىعة
 .بُيىا

زم هٓغث في  .ٗاقغة مؿاًء، ولُىمحن في ألاؾبٕىًىم الٗمل الُبُعي ًبضؤ في ال -

 ؾاٖتها وهي ج٨مل:

٥ِ ٧ي  ،زت ؤًاٍم هىا في ال٣اٖت الٗلىٍتؾ٨ُىن زمت اخخٟا٫ٍ بٗض زال - ٖضُّ
ُ
ؾإ

ه.  جدًٍغ

 :في ُٖجيّ حها وجىٓغ وهي جمؿ٪ ٞىجان ٢هىتها ب٩لخا ًض، اؾخل٣ذ في ٦غؾحها

 آلان خضزُجي ًٖ مىاهبِ٪. -
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 اٖخ٣ض ؤزبرتها ؤن مىهبتي ال٣ضًمت ٧اهذ في ال٣خا٫ بالؿ٠ُ وهى شخيٌء ال

٦ك٠ خ٣اث٤ الىاؽ وؤؾبُر ؤواهخمامي آلان بإن  ،بةم٩اهٍُت مماعؾخُه آلان

 ؤٚىاعهم.

:
ً
 الخٟخذ هدىي ياخ٨ت

 ؤجٓىحن هٟؿِ٪ اإلاؿُذ. -

 :زم ٢الذ بحن الطخ٪ اإلاخ٣ُ٘

ت الخامت، وٖلى  ،ؾإخاو٫ُ ؤن ؤ٢ّغب لِ٪ اإلاىيٕى - ٖملىا ٌٗخمض ٖلى الؿٍغ

هضٞىا  ،إ البكغ واإلااؾؿاث وؤصخاب الخٝغنىاٖت الٗال٢اث م٘ ٧ل ؤهى 
 ن ه٨ىن همؼة الىنل بحن ٧ل هاالء.ؤهى 

ٍٕ جخإل٤ في ُٖىحها:  ؤ٦ملذ وهٓغة اؾخمخا

هاب في الجؿض  - ًُ ه٣ىم بضوع ألٖا  ضٌؽ لُبٍِب ٧ي ًضاوي بطا اخخاط مهى ،هد

لضعاؾت ؾى١ وبن اخخاط مؿدشمغ ؤظىبي إلادلل مالي  ،ّٖمالُه ٞهى ًلجإ لىا

 بمىانٟاٍث مدضصة ٞهى وبن اخخاط عظٌل ألن ًتزوط امغؤ ،مٗحن، ٞهى ًإحي بلُىا
ً
ة

ًُ  التي ًغا٢بها الجاؾا٥. هدً هضًغ الىاؽ مً زال٫ الٗال٢اث ،ٌؿدكحرها هد

 ثغها.هدغ٥ ٢ُ٘ الكُغهج وه٣غع مها

ـُ في ؤ  .طجها بصخيٍء، ٞهبذ ؾمغة مً ظلؿتهاظاءتها زاصمتها بىظٍه قاخٍب تهم

ا هاخُت الُغ٢ت الُىٍلت وهٓغ  ًٗ ممخلئ  َىٍال الُث مٗها ٞغؤًُذ عظهَٓغث ؾَغ
ؤَل٣ذ ضخ٨ت . ًٍبا ًإحي هدىها بسُىاٍث واز٣ٍت الجؿض في ٣ٖضه الؿاصؽ ج٣غ 

 ٖالُت 
ً
  وجىظهذ هاخُخه جمضُّ ًضها مغخبت

ً
 بىبرٍة مسخلٟت: ٢اثلت

 ؤهال ًا ظجرا٫. -

ض مً بلُه ب٣ىٍة، زم يمها بلُِه بٗى٠ٍ سخبها الغظل  ، ٞإَل٣ذ ؾمغة اإلاٍؼ

: ،٩اثالطخ ٍٔ  ٢ا٫ الغظل بهىٍث ٚلُ

 هل ًجب ؤن هدخاط بلُِ٪ لجرا٥ِ؟ -
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ت الاؾخ٣با٫ ٤ٌ مً الساصماثو  جىظها بلى ٚٞغ  .صزل وعاءهم ٍٞغ

ت مجاوعٍة ظلؿُذ ٞحها زمت  ،عاءهماهضوٍء وخاولُذ ؤن ؤحؿلل و  اوسخبُذ في ٚٞغ

ىؽ، ئؤؾم٘ بال ضخ٩اتهما ونىُث ٢ٕغ ال٨ل٨جي خحن صزلتها لم  ،طاث مغة
 و٧لمت )ال٣ُاصة( جترصص ٦شحًرا صون ؤن ؤٞؿغ ما خىلها مً ٧لماث.

هٓغث  ،ؤجذ وعاءه ؾمغة وؤها ؤجىظه للساعِط مخلههت نىث زُىاٍث بالساعِط،

 ؾإلخجي ياخ٨ت: ،لي باؾخٛغاٍب 

 ماطا جٟٗلحن هىا؟ -

تي و٢الذ لي تي خحن ًإجحها ؤيُّ : بزم ا٢خاصججي بلى ٚٞغ جها ؾخدُب ؤن ؤلؼم ٚٞغ
 ي٠ٍُ. 

٣ت الخغ٦ت واإلاصخي التي جض٫ ٖلى قمىر  في الُىمحن الخالُحن ٖلمخجي ؾمغة ٍَغ

٣ت حٗخمُض في ؤؾاؾها ٖلى جغ٥ ألاعصاٝ تهتز في خغ٧اٍث  اإلاغؤة وع٢حها، وهي ٍَغ

 مٟخٗلت.

 ؾُاعٍة زانت بي، وٖلمخجي ٢ُاصتها مً زال٫ بغامج الخٗلُم اإلاباقغ.  مىدخجي

ت حٗغى ٖلى قاقاث هىلىظغامُت ٨ًٟي ؤن جًِٛ بةنبٗ٪  بغامج ٦مبُىجٍغ

 بلى لشاهٍُت واخضة ٖلى اؾم الب
ً
 .عؤؾ٪رهامج لُخم جدمُلُه مباقغة

 لالؾخجمام زغاثِ اإلاضًىِت، وألاما٦ً السالُت مً البكغٖلى  ُذ ٦ظل٪ٞغحٗ

 وَغ١ الضٞإ ًٖ الىٟـ، وجدلُل مالمذ الىظه لخٟؿحر الصسهُاث ،الىٟسخي
 جى٢٘ ؤٞٗالها اللخُٓت.و 

ا ًدُِ وظهي بهىعٍة هىلىظغامٍُت ٦إجها  ًُ مىدخجي ؾمغة ٦ظل٪ ٣ًٖضا ماؾ

 
ً
 مً زال٫ ٖضؾاٍث جلخه٤ بالٗحِن لخمىذ بهمت

ً
 ظضًضة

ً
مُبىٖت ٖلُه، وهىٍت

 لها جىا٤ُٞ الهىٍت الجضًضة: 
ً
ىاص.ظضًضة  ٍع

هجي ًجب ؤن بٞت اإلاالبـ السانت بها، ٢الذ لي بلى ٚغ  في ًىم الاخخٟا٫ ؤزظججي
 ألبضؤ الٗمل، زم َلبذ مجي ؤن ؤزخاع قًِئا مً مالبؿها ألعجضًِه. 

ً
 ؤ٦ىن ظاهؼة
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 ؤها ؤ
ً
لم ؤًْ ؤن قًِئا مً مالبؿها ؾِىاؾبجي  ،َى٫ مً ؾمغة، وؤ٦ثُر مجها هداٞت

 ًٖ ؤن ًىاؾبجي ؤزال
ً
ا. حجًما ًٞال ًُ ٢ 

 في ٞؿاجُجهاو٢ٟ
ُ
  ا٢بل ؤن جسغط واخًضا ؤؾىص ،ذ ؾمغة لض٢اث٤ جبدض

ً
وَىٍال

 وج٣ى٫:

 ٦ثر ما ًىاؾبِ٪.ؤؤعشر لِ٪ هظا، ٞهى 

 مً ؤٖلى، وؤ٦مامُه ي٣ٍُت 
ً
ٌ٘ مً ؤؾٟل وبن يا١ ٢لُال وَىٍلت عصاٌء َىٌٍل وواؾ

 عا٢جي ٦شحًرا. ،ملُئٍت بالغؾىماث اإلاجىٞت

ا مخم
ً
ما ب٣لُل هها وما ٞى٢حلىان ٖاع الهضع، ًٓهغ ع٦بخىط ألاهي جغجضي ٞؿخاه

 لُجز٫ بظًٍل َىٍٍل ٖلى ألاعىوبن ٧ان ًل
ُ
 ا٢تربذ مجي وهي ج٣ى٫: ،خ٠

ِه في خُاج٪ا - ً ما لم جٍغ وال جٟٗلي قًِئا ٢بل  ،٠ِ٦ ًٖ الضهكت ،لُىم ؾتًر

 اؾدكاعحي.

:
ً
 جغ٦خجي ألعجضي الٟؿخان، و٢بل ؤن جسغط الخٟخذ بلّى ما٦ضة

ىاص اؾمِ٪  -  ال جيسخي. ،هى ٍع

 ظاءججي زاصمتها السانت حؿإلجي
ً
 للسغوط. :خحن نغُث ظاهؼة

ً
 بن ٦ىُذ ظاهؼة

 جمازل مؿاخت ق٣تها الؿٟلي صون  ،بلى الضوع الٗلىي ا٢خاصججي 
ً
 ٦بحرة

ً
مؿاخت

خىاثِ، وبجضاعٍن ػظاظٍُت مً ألاعى للؿ٠ِ٣ جُل مباقغة ٖلى البدغ الظي 

ًبا ظًضاًبضو    زّمت ؤيىاءٌ  ،ا ظًضا، مهُبً ٢ٍغ
ٌ
جسٟذ وحٗلى م٘ ب٣ًإ  ملىهت

 اإلاىؾ٣ُى الٗالُت.

 مً 
ٌ
ألامغ ؤقبه باخخٟا٫ٍ ٦بحٍر ل٨ىجي لم ؤٞهم ؾببه، مجمىٖاٌث مخٟغ٢ت

ت مؿاخاث ؤ٦بر مً الخًىع؛ الغظا٫ مخإه٣ىن واليؿاُء  جىاٞؿً في حٍٗغ

ت. ؤظىاء ماظىت ظهىمُت ،ظؿاصهًؤ  ال ؤٞهمها، وال ؤ٢ضُع ٖلى اؾدُٗابها بؿٖغ

 ظاءججي ؾمغة جصخبجي لٗم٤ الخًىع.زم  
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ا ألن ؤ٣ٞض جغ٦حزي اإلاىؾ٣ُى واعجباَها بدضة ؤلاياءة وزٟ ًُ  ،ىتها ٧ان ٧اٞ

ي  وألاظؿاص الغا٢هت واإلادخ٨ت والطخ٩اث الغهاهت الٗالُت حكٗغوي ؤهجي في خم 

 . ـّ  وؤٖاوي مً الهظًاِن واإلا

:ً  بدؼٍم وهي جبدؿم في وظىه الخايٍغ
ً
 ج٣ى٫ ؾمغة هامؿت

 ٧ل اؾٍم ؤ٢ضمُه لِ٪ ًجب ؤن جدُِٟٓه وجدٟٓي ق٩لُه جماًما.  -

جخجُه بلى الغظل ألاقِب الظي ٢ابلها ٢بل ؤًاٍم  ،حسخبجي مً طعاعي ٦إجها جخإبُه

ِت، ج٣ى٫ بابدؿامٍت ٢بل ؤن ههل بلُِه:  وهدً في الكٞغ

 خىاظض ُٞه ٢بل ؤن جغخبي بِه هظا هى الججرا٫، ال ًجب ؤن جخدغ٧ي في ؤي م٩اٍن ً -
 
ً
 .ؤوال

 ٖىض باٍع َىٍٍل ٣ًضمىن ُِٞه السمىع، ًبدؿُم لىا خحن ه٣بل ٖلُِه، 
ٌ
الغظل وا٠٢

 :جهاٞدهُ 

 للٗمل معي، ل٨جها لم  -
ٌ
ىاص، التي خضزخ٪ ٖجها ًا ظجرا٫. هي مخدمؿت هظه هي ٍع

 حٗخض هظه ألاظىاء بٗض.

 ،ًلىُح الغظل بُضِه ؤمام وظهي في خغ٦ٍت مؿغخُت ٢بل ؤن ًدىاو٫ ًضي و٣ٍبلها

 وهى ًىُٓغ لي و٣ٍى٫:

 ؾإخا٦م ؾمغة بتهمت حُُٗل مهالر البالص الٗلُا. -

 جطخ٪ ؾمغة بمُىٖت: ،ؤججمض مً الضهكت

 ؤها ًا ظجرا٫. -

 ٣ًى٫ُ الغظُل وهى ًطخ٪ مساًَبا ُٖجّي: 

 بهظه الهىعة، لً ه٨ٟغ في شخيٍء ؾىاه. -
ً
 بالخإ٦ُض، خحن ج٣ضمحن لىا ظماال

 بضهكت: هاإلاخذجغة، ؤؾإلجىانل ضخ٨تها، حسخبجي مً ًضي ا

 ؤهظه ٧اهذ مٛاػلت ٣ِٞ؟ -
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 : بهىٍث م٨خىٍم مً الُٛٔج٣ى٫ 

ىاصًجب  ،ؤهِذ ٦ىِذ نىًما ال ًخدغ٥ - لً ٩ًلِٟ٪  ،ؤن جطخ٩ي، اضخ٩ي ًا ٍع

 ألامُغ قًِئا.

بدغ٦ت ًضِه ٞالخ٣ِ زاجمه ألاؾىص بهمت  لي ؤن الغظل ٦ك٠ ٖلىّ  ؤ٦ضصث

ش ىاص ال ُٖجي، وهى آلان ًخاب٘ جاٍع  ج٣ى٫ بهغامت: ،خ٣ُ٣ُت التي ؤئصي صوعهاٍع

 ال ًجب ؤن جخدضسي مٗه الُىم ؤبًضا. -

 ماثضٍة مؿخضً
ُ
ت خُض  ،غٍة ضسمت ومسخلٟت ًٖ ٧ل ما خىلهاحكحُر هاخُت الكٞغ

ـُ ٖلى ٦غسخٍي مسخل٠ ًٖ ٧ل ما زمت عظال  ت ًجل ِن ؤخضهما بضًً بضاهت مَٟغ
 ؤعبُٗيُت ٞاث٣ت الجما٫ِ، لُه قاعٌب ٚلُٔ، بجىاعِه امغؤ، ز٠ُٟ الكٗغِ  ،خىلهُ 

ٌ
ة

 ٢اؽ اإلاالمذ
ً
ًبا ؤقِب الكِٗغ ٢لُال   ،وآلازُغ في ٣ٖضِه السامـ ج٣ٍغ

ٌ
بجىاعه امغؤة

ؤحجاعُه جدذ ؤلاياءِة  قابت ع٣ُ٢ت اإلاالمِذ جغجضي ٣ًٖضا مً اإلااؽ جخإل٤ُ 

 ووؿاءً  خىلهم ،اإلاخظبظبت
ً
ًخًاخ٨ىن وَكغبىن  مجمىٖت مً الكباب عظاال

 مً خىلهم السمغ وَكاٚبىن ٧ل

 ج٣ى٫ُ وهي ٖلى طاث ابدؿامتها التي ُخٟغث ٖلى مالمدها:

هاالء هم مً ًدمىن الكىإع  ،ًُ ًدىي ؤ٢ىي الصسهُاث في البالصهظا الغ٦

ها وال  خض.ؤكغ٧اث واإلاباوي و٧ل خاعٍة مجزوٍت ال ٌٗٞغ

 ج٣ى٫ُ ؾمغة: ،ًطخُ٪ بهىٍث ٧السغجِذالغظل البضًً 

الشالزت في مجا٫  مان، بخضي ال٨باعهظا هى مإمىن ٖا٠٦، ناخب قغ٦ت ؤ

ت الغؾمُت،  ،ألامً والخغاؾت وطو الٗال٢اث الٗم٣ُت م٘ اإلااؾؿت الٗؿ٨ٍغ

ب ًا نٛحرحي.  هظا عظٌل مٖغ

اًبضو 
ً
 ل٩ل ما خىلُه، وٍخاب٘ ًٖ بٍٗض  ًغمي هٓغاث ،في خغ٧اجِه  ٞٓ

ً
مؿخد٣غة

ُِه بلى خغ٦ت الججرا٫ ألاقِب الظي ٢ضمخُه لي ؾمغة مىظ ٢لُل، زم ًى٣ل ُٖي
جىُٓغ له اإلاغؤة ألاعبُٗيُت وجلمـ ًضه  ،قِب ٢اؽ اإلاالمذ الجالـ بجىاعهِ ألا 

 . طخ٪ مً ظضًضالها ؤخضهم، ُٞلخىبهُه إلاا خىلُه وهي جطخُ٪ ٞجإة ٖلى ٧لمٍت ٢
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ُ٘ ؾمغة:  جخاب

جداو٫ ؤن جبضؤ  ،الجمُلت هي ػوظخُه هىا٫ اإلاهضي ابىت الججرا٫ ؤخمض اإلاهضي -

ض ؤن جىاٞـ ؤػمحرالض ٣اوالث و زُىاتها في مجا٫ اإلا مبراَىعة بالبىاء، جٍغ
 اإلا٣اوالث.

 ؤمامهما 
ُ
ٌُ قبه الٗاعي باأللىان مخىهجت الجما٫ ٞاجىت ًخإل٤ُ ظؿضها ألابُ

 بالخماِؽ والخُىٍتاإلاسخلٟت لئل 
ً
 في الكغاب، ،ياءة، ممخلئت

ُ
جخًاخ٪ و  جٍٟغ

ـُ ٣ُ٢ت اإلاالمذم٘ ٧ل مً خىلها وجخداشخى الىٓغ للمغؤة الكابت ع  ، التي ججل

،ابدؿامتها  ،الخىاظؼ وألاقُاء يُٖىاها جبضوان مستر٢ت ،ؤمامها
ٌ
و٣ٖض  واز٣ت

 ٌكُان بإمغؤٍة خضًضًت. اإلااؽ اإلاخإل٤ بالٜ الغوٖت واؾخ٩اهتها الخامت في م٣ٗضها

ُ٘ ؾمغة:  جخاب

مخ٣ضة  ،لججرا٫ مدمىص ؾالم، وػٍغ الُحرانابىت ا ؤما هظه ٞهي ٞجغ مكهىع -

 ألاؾاسخي في هجاح ػوظها.الظ٧اء والؿبب 

ُغث مالمده 
ُ
 ٢اؽ اإلاالمذ ٦إهما ٞ

ً
ـِ بجىاعها ألاقِب ٢لُال خاصة -الجال

ا، و  .امت والًٛبٖلى الهغ  -ال٣ؿماث والاهدىاءاث ها٢خُه ؤظؿضُه ًبضو ٢ىًٍ

 زانت م٘ ازخُاعِه 
ً
 ،ألاؾىص الالم٘ الٛالب ٖلى مالبؿهمخمحزة

 جىانل ؾمغة:

ناخب قغ٦ت هغ٢ل، زاوي ال٨باع و  ٞجغ،ػوط  ألاقِب هى نٟىث مكهىع، -
ه٩اًت في ن جضعي ػوظخُه باؾمِه، ؤؤنغ ٖلى  ،الشالزت في مجا٫ ألامً والخغاؾت

ٌٗخمض في ٖال٢اجِه ٖلى والض ػوظخِه، وفي جُىٍغ قغ٦خِه ٖلى  ،مإمىن ٖا٠٦

ػوظخِه، ؤما هى ٞإصاة ٧اُٞت لل٣ٗاب ل٩ل مً ٌكٗغ ؤهه ٢اصع ٖلى الخجاوػ في 

 مدُُه.

اٍث الصسب، عظال  ىخماؽ وبالٛال وب خىلهما مخ٣ضالكبا ن وزالزت وؿاء ٖاٍع
ًبا.  ج٣ٍغ

٨مل ؾمغة: 
ُ
 ج



- 115 - 

 

ض٥ِ ؤن جغ٦ؼي ٖلى الىا٠٢ صاثًما بجىاع مإمىن  - ٖا٠٦، مً ٧ل هاالء ؤٍع

اؾمُه ٖانم ٖبض الٟخاح وهى الظعإ الُمجي  ،الىؾُم اإلاخإه٤ ٦شحر الطخ٪

ٖماله، ولضًه ال٣ضعة ٖلى ٞٗل ؤي إلاإمىن في ٧ل ما ًٟٗله هى ؤ٦ثر مً مضًغ ؤ
ًبا.  شخيء ج٣ٍغ

ٌ، وقٌٗغ ؤؾىص َىٍل. ٌ٪ ٍٖغ  ٞو
ٌ
 ممحزة

ٌ
ا، له ابدؿامت  خًىعُه ٧ان ٢ىًٍ

مإمىن ٖا٠٦  هٖلى وظ هدباهؿُ٪ طعاعي ُٞبضو ؤلا ج٣ترب مجهم ؾمغة وهي جم

 ، بِىما البا٢ىن ًطخ٨ىن لها.البضًً

اإلاىؾ٣ُى الهازبت،  جهغر بٗباعاث الترخُب الؼاثض لُخطر نىتها جدذ و٢٘
: بل الجمُ٘، ًمؿ٨ها مإمىن ج٣

ً
 ٢اثال

 مٗىا. -
ً
 ًجب ؤن ججلسخي ٢لُال

 . ، وججلـ ؾمغة بلى ظىاعهمًطخُ٪ مإمىن 

 ٖانم وهى ًمضُّ ًضه هاخُتي: ٣ًترب

 ٖانم ٖبض الٟخاح، اإلاضًغ الخىُٟظي ألمان. -

 :ؤخاو٫ُ الابدؿام

ىاص،  -  م٘ مضام ؾمغة. ؤٖملٍع

 ٣ًترُب مجي، ٣ًى٫:

ً ؤًٞل مجها.و  اؾم ظمُل، -  ؾخهحًر

 طهُه بُضِه في خغ٦ٍت َٟىلُت:ؤوهى ٌكحر هاخُت ألايىاء، وَؿض  ٣ًى٫ 

 خخمل هظه اإلاىؾ٣ُى.ؤال  -

 ُٞه:
ُ
 ؤ٢ى٫ُ، و٢ض وظضُث ؤزحًرا قًِئا ؤجدضر

 ج٤ٟ مٗ٪، لم ؤخب ًىًما هظا الجىىن.ؤ -
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 في ُٖجّي:
ً
 ًبدؿم وٍىٓغ مباقغة

 ًٖ ٧ل ما خىل -
ٌ
هاعاث؟ؤهِذ مسخلٟت  ِ٪.. ماطا ؤحى بِ٪ لهظه ؤلٖا

ـُ ٖم٤ عوخِه التي جتر٢غ١ ٖلى نٟدت ُٖيُِه: ، ٦إهجي ؤإلا
ٌ
 شخيٌء في ُٖيُِه مسخل٠

ا، وهى ؤمٌغ ال مٟغ مىُه! -
ً
ىا ال٣ضُع ؤخُاه

ُ
 ًدغ٦

 ًبدؿُم وهى ٌكغُب مً ٦إؾِه:

 وبماطا ًيبا٥ِ ال٣ضع آلان ؟ -

، ولؤلظى ؤ
ً
ُه خاال  اء التي جٌُٟ بالهظًان:هُٓغ ل٨إؾِه والسمغ الظي ظٖغ

ٓهغها هظه. -
ُ
 ًيباوي ؤه٪ لؿذ بالؿظاظت التي ج

 ٖالُت. 
ً
 ًُل٤ُ ضخ٨ت

، ماطا مخ٣ضة الجما٫جمؿجي ًُض ؾمغة، ؤهٓغ لها ٞإظض بجىاعها اإلاغؤة الظ٦ُت 

 ٧ان اؾمها ؟ 

 ججظبجي طاث الجظبت الغ٣ُ٢ت الخاػمت:

-  
ُ
 مضام ٞجغ ٖىِ٪ ّضِ خؤ

ُ
 بٟؿخاهِ٪  ،ر

ٌ
ا معجبت ًً  ٦شحًرا. هي ؤً

 هُٓغ لٟجغ، ؤخاو٫ُ ؤن ؤخٟٔ الاؾم:ؤ

 ؤق٨غ٥ِ ٦شحًرا. -

ٍٝ زّٟى   بلى ٖانم: ج٣ى٫ ٞجغ وهي حكحر بُغ

لى امخضث نضا٢ت بِى٨ما عبما ًازغ هظا ٖلى ٖال٢خىا  ،وصصُث ؤن ؤخظع٥ِ مىه -
 م٘ مضام ؾمغة.

 جطخُ٪ ؾمغة وهي ج٣ى٫:
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ىاص جمخلُ٪ ٢ضعة ٞ - ٦ك٠ الخ٣ُ٣ت وػ٠ٍ  اث٣ت ٖلىال ج٣ل٣ي ًا مضام ٞجغ، ٍع

 ٖلى الخالٖب بٗكغٍة مشله وهي ،الىاؽ
ٌ
ُجها بك٩ٍل جاٍم  ،٢اصعة ؤهِذ ٣ِٞ لم حٗٞغ

 بٗض.

 جىانل ؾمغة: ،بدؿم ابدؿامت واز٣تؤؤخاو٫ُ ؤن 

 ؤهه وؾُِ عوحي، ٌؿخٛل مىهبخُه وصعاؾخُه في الخإزحر  -
ً
 مشال

ُ
هي حٗٝغ

 ٣ت هظا اإلاىيٕى ٦شحًرا.اإلاٛىاَِسخي ٖلى مً خىله، لهظا صعؾذ في ألاًام الؿاب

 ٞحها ؾ ،غ بلي ؾمغة، ًبضو الخىا٢ٌ واضًخاجلخٟذ ٞج
ُ
 ال جلخٔ

ٌ
 ىي ٞجغ قابت

مشا٫ٌ نٛحٌر ٖلى مً ُولض ؤمحًرا ًخل٣ى الٗلم  ،ُٖىحها اإلاخ٣ضجحن ط٧اًء و٢ؿىة ظما٫ُ 
م مالمدها الجمُلت، بال ؤن مٗالم الؼمً وال٨ٟاح  ،وامغوٍل٣ى ألا  ؤما ؾمغة بٚغ

ُل مً ُٖىح
ُ
سُِٟه ها، وجغحؿُم ٖلى مالمدها ؾماث الخؼم الظي جداو٫ُ ؤج

ُ
ن ج

 ج٣ى٫ ٞجغ: ،بصخيٍء مً الطخ٪ واإلاغح

 ها ؤز٤ُ ُِٞ٪ ًا ؾمغة.ؤ ا،خؿى -

 جلخٟذ خىلها:

ا - ًٗ  ؤعظى ؤن جىهي ؤٖمالي ؾَغ

 جبؿِ ؾمغة ًضها في خحرة وجغص:

ضًً، ل٨ً هظا ؾُدخاُط جغجِباٍث وج٩ال٠ٍُ ؤ٦ثر. -  ٦ما جٍغ

 زم جتر٦ها بال ٧لمت بياُٞت. ، ببروص وهي جىمئ بغؤؾها جبدؿم ٞجغ

حكحر للٗامل ؤن ًبخٗض جماًما،  ،حسخبجي مً ظضًض بلى ع٦ً الباع ،ال ؤٞهُم قًِئا

 ج٣ى٫:

 خظاِع ؤن جخدضسي ٖلى اهٟغاٍص م٘ ؤي ؤخٍض آزغ. -

جسبروي ؤن  ،ًٖ اإلاىؾ٣ُى الٗالُت، وًٖ ال٣ضع جدضر بالؤهجي لم ؤؤزبرها 

وؤهه ٢اصع مً زال٫ هاجحن ، تٝر باألصًان وٍامً بدىاسض ألاعواحٖانم ال ٌٗ
 ال٩لمخحن ؤن ٣ًىم جدلُل شسهُتي. 
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ُ
همُذ ؤن هظه ٧اعزت لى خضزذ ألهجي جدضزذ ٖلى َبُٗتي ولم ؤ ع له نٟاث ّضِ ن  ٞو

ا باليؿبت لؿمغة في ماؾؿت  اشسهُت ؤزغي مما ٌٗجي ؤهجي نغُث ٧اعج
ً
مدتر٢

 ٢ترب مً هىا٥.ؤجب ؤن وال ً،مإمىن ٖا٠٦ بإ٦ملها 

ولهظا  ،مجي لل٨ظب ؤو ب٢ىاُٖه بصخيٍء ما الؿبب ؤهه ؾ٨ُدك٠ ؤي مداولٍت 

 ٖلى الٗامت.
ٌ
 ٞضعاؾت الُب الىٟسخي مدٓىعة

ىاص و ؤ ش ٍع ضخذ ٦ظل٪ ؤهه ٢ام بال٨ك٠ ٖلى بهمت ُٖجي، وناع لضًِه جاٍع

 بإ٦مله.

 لم ؤنض١ ؤن ٧ل هظا خضر في الض٢اث٤ ال٣لُلت التي و٢ٟتها مٗه.

ض ؤن ج٣ٟضوي ٣ٖلي بانُدابها لي ؤ زبرها ؤهجي ال ؤٞهم قًِئا، وؤجها لى ٧اهذ جٍغ

 هىا ٣ٞض خ٣٣ذ هظا بجضاعة.

ُ٘ مً خىلها بابدؿامتها اإلاُبىٖت  ، جخاب
ً
حكغُب مً ٦إؾها وجداو٫ُ ؤن تهضؤ ٢لُال

 ٖلى وظهها وهٓغة ُٖجها اإلاخإل٣ت التي ال ػالذ ٢اصعة ٖلى الاخخٟاّ بها.

 بجىاع نٟىث مكهىع جخجاوػ ألامغ وه
ُ
  –ي حكحُر المغؤة ج٠٣

ُ
الظي ؾإٖٝغ

هاخُت باب السغوط، ًددسخي ٧ل مجهما زمغُه،  -ُٞما بٗض ؤن قهغجُه هي )الهغ٢ل(

 ج٣ى٫:

والىخُضة التي اؾخُاٖذ ؤن  ،رالض، ؤؾُىعة اإلا٣اوالث والهىضؾتهظه هي ؤػمح -

 ٖلى قغ٦تها بٗض اجهُاع ٧ل قغ٧اث هظا ال٣
ُ
٢تها بلجىت ُإ بًٟل ٖالجداٞٔ
هي طعإ اللجىت ن هظه اإلاغؤة الجمُلت نٛحرة الجؿض بًم٨ً ؤن ه٣ى٫  ،الُخ٨ماء

هاخُت اللجىت الخغاؾت الظي بضؤ ٌؿخىخل وٍمض ؤهُابُه و  مًفي جذجُم ٢ُإ ألا 

 .هٟؿها

الغظُل البضًً ز٣ُل الغوح  ،هي مٗكى٢ت مإمىن ٖا٠٦ ناخب ؤمان ؤػمحرالض

ُ٘ ٧ل  غظ ًُ م ؤهه ال ًمل٨هاشخيٍء للًٗالث الظي  ل٨ً ؤػمحرالض ال ج٣ُُُه  ،بٚغ
سُه ألاؾىص ال٣ضًم وما ٢بلها في  2121ما ٞٗلُه ببان زىعة الجُإ في و  بؿبب جاٍع

مً مداوالٍث للبُل بد٨ىمت اإلاجلـ الٗؿ٨غي ال٣ضًم التي ٧ان  2118زىعة 
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اإلاغاه٣ت الهٛحرة و٣ٍٟض  ىػعاءوالضها عثِؿها، ٢بل ؤن ٌٗٝغ ابىت عثِـ ال

 ُه بؿببها.نىاب

ل٨جها ًٞلذ ٖلُِه الهغ٢ل نٟىث  ،مىظ البضاًت ألن ًدهل ٖلحها مإمىن ؾعى
وناعث قغ٦ت هغ٢ل هي  ،لب ألاخىا٫ بؿبب بٌٗاػ مً اللجىتمكهىع، في ؤٚ

ٗها الهىضؾُت اإلاخمحزة.  اإلاؿئى٫ ألامجي إلاجمىٖت قغ٧اتها ول٩ل مكاَع

خدغ٥، ال ؤخض ظىاعِه بُٗجي ًٖ مإمىن ٖا٠٦ ٞإظضه في طاِث ظلؿخِه ال ً ؤبدض

 ًؼا٫ بىٓغجِه اإلاخإٟٞت ال ،ه الُمجي واهٌٟ البا٢ىن مً خىلِه ؾىي ٖانم طعاٖ

 بِىما ٖانم ٌكاٚب ٧ل مً خىلُه. ،الخاه٣ت

٨مل ؾمغة:
ُ
 ج

ا لبضء زىعة مإمىن  - ًُ ت في البضاً ،الظي ال ٌٗتٝر باهخهاع ؤخض ٖلُه ٧ان هظا ٧اٞ

جٟجحراث وهجىم ٖلى  ؛قغ٦خِه ٢ام بدىُٟظ هظه الٗملُاث بىٟؿه مً زال٫ 

٘ ؤػمحرالض وزؿاثغ ٦بحرة جل٣تها قغ٧اث ا لخإمحن ألاظىبُت ب٨شحٍر مً مىا٢٘ مكاَع

ألن قغ٦خُه مهمتها  ؛عَُه في ألامغ جدمل ٚغاماث هاثلتوخحن زبذ جى  ،الًٛب
 لها الهجىم. اولِـ مغزه ،الخماًت ٣ِٞ

 ج٣ى٫ُ ؾمغة ؾازغة:

٘ اؾخ٨مالُه بطا لم ختى ٖملي هظا ال ؤؾخُُ ،٧ل شخيٍء ًدخاُط بلى جغزُو ُهىا؛ -

الاقترا٥ في الصخيء الىخُض الظي ال ًدخاط بلى جغزُو هى  ،ًجضصوا عزهتي
 .بغهامج )ال٣ىام(

حٗىص لخ٨مل ما خضر بحن مإمىن ٖا٠٦ وؤػمحرالض بٗض ؤن زؿغ مبالٜ َاثلت 

 صٞٗها ٦ٛغامٍت لها:

ٖىضها لجإ مإمىن ،ل٣خلِه طهبذ له ؤػمحرالض و٧اهذ ضخ٨تها الؿازغة ٧اُٞت  -

 ًٖ وؾُلٍت إلزباث ؤن قغ٦ت هغ٢ل ال حؿخُُ٘ خماًت ؤ٦بر  ،بليّ 
ُ
٧ان ًبدض

ض ؤػم ،مكإع البىاء والهىضؾت في البالص حرالض ؤن جإجُِه زايٗت جُلب مىه وٍٍغ

عة وجىُٟظ ًٖ الهى  بالخإ٦ُض وظضُث لُه الىؾُلت اإلاىاؾبت إلبٗاصهِ  ،ن ًدمحهاؤ
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ان ٨ًُُل لُه ٧ ،م بؿهىلتهؼَ ل٨ً نٟىث ال حُ  ،ذمسُُاجُه في هٟـ الى٢

ضها مإمىن جؼ  ،الًغباث مً ٧ل ظاهب ٞجغ ؾالم ابىت  ،وط اإلاغؤة التي ٧ان ًٍغ

٧ان ٖلى وػٍغ الُحران مدمىص ؾالم ناخب الٗال٢ت الغاجٗت م٘ مإمىن الظي 
هضع زضماجُه ألا  ًُ ل٨ً ٞجغ ازخاعث  ،آهظا٥ مىُت ل٩ل ب٣إ الٗالموق٪ ان 

غ ٖلى والظي ؤن ،والظي ًدترم ٣ٖلُتها وٖلمها اإلاالمذ يُم ٢اسخنٟىث الىؾ

ا في بطال٫ مإمىن. ؤن ًخم مىاصاتها ٞجغ مكهىع
ً
 بمٗاه

جت بلى ؤن ونل ألامغ ؤن ٢ام وػٍغ  حٛحرث الٗال٢اث الىصوصة بؿبب هظه الٍؼ

الُحران بمى٘ ؤي عظل ؤمً في ؤمان مً الؿٟغ زاعط البالص، بل ومى٘ مإمىن 
ضؤ ج٨ؿحر الٗٓام غوط وخبـ قغ٦خُه بإ٦ملها في مهغ. ٖىضها بهٟؿُه مً الس

 ًٖ وؾُلت إلاهاظمت ؤهم ألاما٦ً  ،بحن مإمىن ونٟىث
ُ
٦الهما لجإ لي ٧ي ؤبدض

 ل٨ً ًبضو ؤن الىي٘ حٛحر ٦شحًرا آلان. ،لتي ًدمحها آلازغ إلزباث ٞكلهُ ا

 ًٖ بٍٗض بٌٗ الخىجغ ٖى
ُ
يُت ؤعبُٗ ض الباع اإلا٣ابل بحن ٖانم وامغؤةؤلخٔ

٨مل ؾمغة خضًثها ٦إهما ال ٌٗىحها ما جلخٓه هي ألازغي:
ُ
 ؤزغي ٚايبت، ج

 الىي٘ آلان ناع ؤ٦ثر زُىعة. -

٨مل، ٞخ٣ى٫:
ُ
 جهمُذ ٞإؾإلها ؤن ج

مإمىن َلب مجي ؤن ؤ٢ىم  ،ولم ًدضر بُجهما مً ٢بل ،هىا٥ جؼامً ٚحر ٖاصي -

 .ه مؿخدُللكغ٦ت هغ٢ل وازترا٢ها قب يبخٟجحر البالػا، وهي اإلا٣غ الغثِسخ

: ُ٘  جخاب

٢بل لُلت  -لكغ٦ت ؤمان ياإلا٣غ الغثِسخ - ٞجغ ٦ظل٪ َلبذ جضمحر ال٨َغؿخالت -

ا.و  ؛ال٨َغؿماؽ ًً  ازترا٢ها قبه مؿخدٍُل ؤً

وظُه ٖانم باعص، واإلاغؤة الٛايبت  ،الخىجغ ٖىض الباع اإلا٣ابل اػصاصثخضة 

 مدخىٍاجِه في وظه ٖانم وجغخل، ِٞؿبها ٖان
ُ
م وٍىٗتها جمؿُ٪ ب٨إؾها وجٟٙغ
 بالٗاهغة الغزُهت.

 ج٣ى٫ُ ؾمغة:
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 ل٣ض ؾإمُذ هظه اإلاؿغخُاث الغزُهت التي ًهض٢ها هاالء الخم٣ى. -

مضًغ م٨خب  – وؤجها ٖك٣ُت ٖانم ،بروي ؤجها مضًغة م٨خب نٟىث مكهىعجس

 ،٦ظل٪ -مإمىن ٖا٠٦

 في وؾِ ال٣اِٖت ٌؿب اإلاغؤة، ٣ًى٫:
ُ
 ٖانم ٠٣ً

ٍت ٖى ،ؤهِذ ٖاهغة - ًِ٪ وجؼوط امغؤة ؤًٞل مىِ٪. حٗملحن ٦جاٍع  ض عظٍل ٞع

ًباول ،ؤن ٖانم مسمىٌع قبه ٞا٢ٍض للىعي ًبضو  ،م ٨ًً ؤخٌض ًىٓغ هاخُخُه ج٣ٍغ

٨مل بهىٍث ٖا٫ٍ وٚايب:  ًُ  ل٨ىُه 

 مً بقباٖ -
ً
ُ٘ بقباِٖ٪ بضال  ِ٪ لىٟؿِ٪ ؾًغا.لى ظئدُجي ٞؿإؾخُُ

 ؤ٦ثر ٞخهغر وهي حؿخضًغ هاخُخُه:
ُ
 حًٛب اإلاغؤة

ه.اإلاغة ال٣ا -  صمت ؾإخغُم ٖلى ؤن جهِب عنانتي وظه٪ ال٨ٍغ

وٗم، ؤؾإلها ٠ُ٦ جدبُه  هذ خاولذ ٢خلُه ٞٗلُا، ٞخجُبجي ؤؾإ٫ُ ؾمغة بن ٧ا

 بطن؟

 جخىظه ؾمغة هاخُتهما وهي ج٣ى٫ لي:

 ال شخيء اؾمُه الخب! -

٤ٍ بًُٗضا وج٣ضم له ٦إًؾا آزغجدخًً ٖانم لتهضثُه، حسخبُه  ج٣ى٫ لي وهي  ،بٞغ

 ظضًض:حؿحُر معي مً 

ٖلُِه و٧اها في ٖكاء  وَلب مجها ؤن جُل٣هُ  ،خحن ق٪ نٟىث ٞحها ؤحى بؿالخِه  -
ٞلم جترصص قحري لخٓت في بَال١ الىاع وبنابخه، لى لم جُل٤  ،ٖمٍل ٖاصي

بمعجؼٍة، و٧ان هظا  اٖانم هج ،ت هاخُخُه ألَل٣ها نٟىث في عؤؾهاالغنان

ا بُجهمابهظ
ً
ٞٗلُه نٟىث ت ؤن قحري ج٨غه ما ل٨ً الخ٣ُ٣ ،اًعا ببضء ال٨غاهُت ٖلى

ت وؾ٣ُذ في بغازً ٖان ،مٗها بٗض ؤن جؼوط ٞجغ م مىظ بضؤ مداوالجِه الؿٍغ

 ٖلى ٢ضمُِه وٍغُص هجماث نٟىثلهظا ال ػا٫ مإمىن ً ؛مٗها
ُ
ـٍ  ،٠٣ بن ٧ل هٟ

 ًترصص في م٨خب الهغ٢ل ًهحر في م٨خب ٖانم بٗض زىاٍن ٢لُلت.
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 ٧ل اليؿاء ؤقباه الٗغاِة:ؤ٢ى٫ُ باؾخٛغاٍب مؿدى٨غة وؤها ؤجاب٘ 

 هل ًجب ؤن جخدى٫ ؤعصًت اليؿاِء بلى ال شخيء ه٨ظا. -

 جطخُ٪ وهي ج٣ى٫:

 بحن الىاؽ.ؤ٧لما اػصاصث  -
ً
 وجضاوال

ً
 هىزتهً، ٧لما ناع ٦المهً ؤ٦ثر ؤهمُت

 زم جتر٦جي وهي جخىظه هاخُت قحري.

 ٞجإة
ُ
 ٢ضم .جخى٠٢

ُ
 ٖلى طًل ٞؿخاجها جمىٗها مً  زمت

ُ
ٌم لغظٍل ٢ض ؛الخغ٦تج٠٣

 ومغخبت:
ً
 هد٠ٍُ َىٍٍل ًغجضي ؾترة عماصًت َىٍلت، ج٣ى٫ُ ؾمغة ياخ٨ت

 ٖاص٫ ب٪! -

 ٣ًى٫ُ الغظل وهى ًىدجي ببٍِء لُلخ٣ِ طًل ٞؿخاجها:

-  
َ
ًَ ِغ مُّ ج  ٖلى ٧ل يُىِٞ٪، ولم جىٓغي هدىي. ٍ

 :٤ُ٣ُ ؾمغة بضال٫ٍ وهي ج٣ترُب مىهج

ُ٘ الخىٟـ آلان. -  الججرا٫ ٚايٌب مجي؟ ٠ُ٦ ؾإؾخُُ

 ًضاٖب الغظل طًل ٞؿخاجها بحن ًضًِه وهى ًىٓغ له: 

 ؾخدىٟؿحن وجغ٢هحن ٦ظل٪. -

 عا٢ٌو جخماًل مُٗه ؾمغة، وجسٟذ  ،بتجخى٠٢ اإلاىؾ٣ُى الهاز
ٌٕ وٍبضؤ ب٣ًا

ألايىاء زم جؼصاص خضة ٞجإة وجخمىط بحن صعظاث ألاخمغ زم ًخ٨غع مً ظضًٍض م٘ 

ِٕ الغ٢و.  ب٣ًا

 في الكٗىع بالضماء جيسخُب  ،ًىدبه الجمُ٘ إلاا ًدضر وٍخابٗه
ُ
مً عؤسخي،  ؤبضؤ

للٍت جدُِ ٧ل شخيٍء  ٌ واإلا٣ِذ ل٩ل ما خى ،وبٚؼ  ؤقُٗغ ؤن ٢ضعحي ،ليؤقُٗغ بالٞغ

 جخالشخى. الاؾدُٗابٖلى الخدمل و

 ٞخُذ لُاب٤ الؿٟلي خُض مؿ٨ً ؾمغة، ؤؤهؼ٫ ا، ؤجىظُه هاخُت باب السغوط

ـُ ٖلى ألاعى الباب  .ألظل
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هى٫ٌ بلى ؤعضخي، جي خىحٌن مجضعي ٤ًًُُ، ًيخابن ؤٖٝغ الؿبب، نؤب٩ي صون ؤ

 ونىُث ٖٝؼ الىاي وص١ الضٞىٝ والغ١. ،بلى ؤهلي و٢بُلتي

خالتي هظه وؤب٣ى ٖلى  ،ًخهاُٖض مً صازلي الًٛب ،ؤخخاُط ألن ؤ٦ؿغ قًِئا
اُط ألن ؤبخٗض ؤخخ ،ًإجُجي نىُث اإلاىؾ٣ُى الغا٢هت ،لى٢ٍذ ؤقُٗغ ؤهُه صهغ ٧امل

ت اإلاسههت لي، ل٨ًؤجىّظُه  ،ل٤ُ باب اإلاضزلؤٚ ،ٖجهم ٢ضع اؾخُاٖتي  بلى الٛٞغ

ت م٨خب ؾمغة ت التي لم حؿمذ لي ،قًِئا ظظبجي بلى ٚٞغ باالَإل ٖلحها؛  الٛٞغ

خذ ؤمامي وجطخيء الدجغة. بابها ٚحر مىنض
ُ
 بةخ٩ام ؤصُٞٗه ُٟٞ

ٍث حٗغُى ل٣ُا ،مُت نٛحرة ظًضا، ؤص٤٢ الىٓغ ٞحهازمت قاقت ٖغٍى هىلىظغا
ٞجإة في قاقاٍث مخخالٍُت خحن  صخٗضوج صجخمض ،بالُاب٤ِ الٗلىّي  مً الاخخٟا٫

ؤص٤ُ٢  ،خىلي ذجمها الُبُعي م٨ىهت صاثغة ؤ٣ُٞتؤإلاؿها، حٗغى اإلاكاهض ب

 الىٓغ ٞحها ٞإظضها حٗغى ٧ل جٟانُل الاخخٟا٫.

 ؤل
ُ
ُ٘ ما حٗغيهُ  بحن٠ سجُل جٟانُل الاخخٟا٫ بض٢ٍت  ،الكاقاث ؤجاب

ُ
ؾمغة ح

ها، عبما لهظا حجٟا٢اٍث وماامغاٍث في بُتها بًُٗضا ًٖ ُٖىلخٗٝغ ما ًضوع مً ا
 جًٟل بصاعة ٖملها هىا مً هظا اإلا٩ان؛ ختى حؿخُُ٘ ؤن حسجل ٧ل شخيء.

 بخض
ُ
و٢ض جسلى ًٖ م٣ٗضِه وَؿحُر  ،الل٣ُاث حٗغُى نىعة مإمىن  يؤلخٔ

٤ٍ عجىٍػ ًخإعجُر طاث الُمحن ٣ت الججرا٫ ط ٦بٍُغ الؿترِة  يوطاث الكما٫ِ في ٞع

والظي ؾإٖٝغ ُٞما بٗض ؤهه  ٖاص٫ ب٪ ٦ما هاصجهُ  -غماصًت الظي عا٢و ؾمغةال
ِت.و  -مضًغ الجاؾا٥  ٍسخٟىن صازل الكٞغ

 بحن الكاقاِث ٖجهما مً ظضًضؤ
ُ
خ٣ً وهى ٌؿحر ٧ان وظُه مإمىن اإلاد ،بدض

 ؤل٠ الكاقاث وعاء بًٗهم ختى ؤظضهما مً ظضًٍض. ،ٌكٗلجي بالًٟى٫ 

 مإمىن ٣ًى٫ُ بٗهبٍُت:

 هي م٩اٞإة جهاًت زضمتي ل٨م. ؤهظه -

 ٣ًى٫ الججرا٫ طو الؿترِة الغماصًت:

ؼوٕ. -  زضمخ٪ لىا ؤونلخ٪ ل٩ل ما ؤهذ ُِٞه ًا ٖػ
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 مىسٌٟ الهىث:
ُ
 جىُٟغ الٗغو١ مً وظه مإمىن وهى ًهغر

ؼوٕ هى الظي خما٦م و٢ذ  - ٦ىخم  ،ؤن هاط الكٗب يض٦م و٧اص ًٟخ٪ ب٨مٖػ

اء؟ ؤم وؿِخم ما ٞٗلُه مً ،جدخمىن بغظالِه   ؤظل٨م اإلاىاَىىن الكٞغ

 ًىُٓغ له الججرا٫ بٗم٤ٍ، ًىٟض صزان الباًب في وظهه، ٣ًى٫ُ لُه:

ؼوٕ. - ا ٖػ
ًً  وماطا ٞٗل ؤً

 ن ًخمال٪ هٟؿُه:ؤًداو٫ُ مإمىن 

، وفي الىٓامؾاهمُذ ٦شحًرا في بهجاح و  ؤها ٖكُذ ٖمغي ٧له في زضمخ٨م، -

ضون الٗالم الظي وِٗكه الُىم ؤها  ،مىاظهت ًٚب الجُإ ظؼٌء مىُه، هل جٍغ
 جىدُتي آلان؟

 ٣ًى٫ الججرا٫ مسخٟي الىظه وعاء سخب الباًب:

ا؛ ٞكلذ في  - ًً ا ًا مإمىن؟ ؤها ؤزبر٥ ماطا ٞٗلذ ؤً ًً ؤؾإل٪ ماطا ٞٗلذ ؤً

بؾ٣اٍ ؾض بزُىبُا، وؤخغظخىا في ألاوؾاٍ الضولُت، وحؿببذ في ألامىا٫ 

ا لكغاء خهت اإلاُاه خت  ى آلان.الُاثلت التي هضٞٗها ؾىىًٍ

ُ٘ الججرا٫:  جخىجغ مالمذ مإمىن وحهتز وظهُه اإلاىخٟش، ًخاب

٩ا، وجغ٦ذ ؤٞغاص  - غوؿا وؤمٍغ ٞكلذ في خماًت اوسخاب ؾٟاعجىا مً جغ٦ُا ٞو

ت في  حن الٛايبحن بٗض ٖملُاجىا الخُهحًر الُا٢م بإ٦مله بحن ؤهُاب اإلاهٍغ

بٗض  ، وؤؾإث لهىعجىا، مما ايُغ اللجىت أللٛاء هٓام الؿٟاعاث2121
 اإلاك٨الث الؿُاؾُت التي هخجذ ًٖ هظا.

٨مل بهىٍث ٢اٍؽ: ًُ  حصخب مالمذ مإمىن والججرا٫ 

٣ُا ٞكلذ في خما - ًتها وناعث جهًبا ختى بضاًت مكغوٖاجىا في وؾِ ؤٍٞغ

 ًُٖٓما مشل ؤصهم الجبلي لٟكلذ بؿبب٪ ٧ل  ،لؤلٞاع٢ت البٌُ
ً
ولىال عظال

 مهماجىا الساعظُت.

ٌٍ ٦إهه ًداو٫ُ ؤن ًمى٘ هٟؿُه مً ال٨الم:ًخمخُم مإمىن بهىٍث ٚاي  ٍب وزُٟ
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م هظا جىالىن مً ؤ - ن هُٟخمىه ؤصهم الجبلي في ٧ل بطاٖاج٨م، بٗض وبٚغ

 ل٣ضؾلُم.

 حن مخ٣ضجحن تهضًًضا:ًىٓغ له الججرا٫ بُٗى

ا ُٖىٞحن ظًضا مٗ٪ -
ّ
م ٧ل ما ٞٗلذ مىدىا٥ ظلًضا ظضًًضا ٦غظ ،ل٣ض ٦ى ل وبٚغ

و٢ضمىا٥ للٗالم بهىٍٍت ظضًضٍة لخ٣ىص  ،غام٪ؤٖما٫، ومدىها ٧ل ؾىاب٤ بظ

 
ً
 يمً ؤ٦بر ٢ُاٖاث الاقغ٦ت

ً
ا وكُٗغ بىال  ؛٢خهاص في البلض٦بحرة

ّ
 ٪ لىا.ثألهىا ٦ى

 هبرجِه اإلاهاصهت وهى ٣ًى٫:إمىن إلاحٗىص  

و٢تها قاًبا نٛحًرا بؿُِ  ألازُاء ال٣ضًمت هظه ٦ىُذ  ؛ووالجي ل٨م ال ًخٛحر -
 ل٠، لم ؤٖض نٛحًرا وال بؿُِ السبرة.ؤما آلان ٞالىي٘ مسخ ،السبرة

 ًغص الججرا٫ ببروص:

ؼوٕ؟ -  هل هظا تهضًًضا ًا ٖػ

 ًهمذ مإمىن للخٓاٍث زم ٣ًى٫:

ل٨جي ؤعظى٦م ؤن جى٢ٟىا خمالث الدكىٍت التي بضؤث، والتي  ،لم ؤ٢هضُه تهضًًضا -
 مٗىاها وجهاًتها. -٦ما ؤٖٝغ–حٗٝغ 

ا:
ً
 ًبدؿم الججرا٫ مك٣ٟ

ا - ًً ض ؤً  ؟ وماطا جٍغ

:
ً
ُ٘ مإمىن ٢اثال  ًىضٞ

حٗٝغ ؤن  ،هم ظضًضة في ؤمان لال٦خخاب الٗامال صاعي إلظباعي ٖلى َغح ؤؾ -

٣ُا. ، ج٨ُِٟه وؿبخُه مً طهب بٍٞغ
ً
 هظا ًهب في مهلخت نٟىث مباقغة

 ٌؿإلُه الججرا٫ وهى ٖلى طاث ابدؿامخِه اإلاك٣ٟت:

 في م٣ابل ماطا؟ -

ا: ًٗ  ٣ًى٫ مإمىن ؾَغ
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 ًٖ الججرا٫ مدمىص ؾالم، وجىُٟظي ل٩ل ما جُلبىن.في م٣ابل الابخٗاص  -

 نازبت مً الججرا٫، ًداو٫  جىٟلُذ 
ٌ
ن ٨ًبذ ظماخها صون ؤن ؤضخ٨ت

 ٌؿخُُ٘:

ؼوٕ. -  ٖال نىج٪ ٦شحًرا ًا ٖػ

ًُُُل الججرا٫ الىٓغ لُه، ًغبذ ٖلي ٦خِٟه و٢ض جدىلذ  ،ٌصخب وظه مإمىن 

ت.  ضخ٨خُه البدؿامٍت مؿتهترة، ًتر٦ُه وٍسغط مً الكٞغ

 ًبهذ وظه مإمىن بكضة.

ا 
ً
وهي جضوع ٦إجها ؤإلاُذ في بخضاها ؾمغة  ،ًٖ الججرا٫ؤجى٣ُل بحن الكاقاث بدش

 ًٖ شخيٍء ما
ُ
ؤزحًرا ؤظض الججرا٫ ًمغ بجىاع ٖانم مضًغ م٨خب مإمىن  ،جبدض

بُٗه ٖانم وهى ًخا ،اث التربِخت ٞٗلها ٖلى ٦خ٠ مإمىن وٍغبذ ٖلى ٦خِٟه ط

ت التي ًخىاظض ٞحها مإمىن. ًظهب ٖا ،ًخىظه هاخُت الباع  نم هاخُت الكٞغ

 
ً
ب الكاقاث مغة ؤزغي، بدش

ّ
تؤ٢ل ٗغُى الكٞغ

ُ
ؤإلاذ في  ،ا ًٖ الكاقت التي ح

غوط، جىػٕ ابدؿاماتها ٖلى بخضي الكاقاث ؾمغة وهي جخىظُه هاخُت باب الس
 ٖجيؤخاو٫ُ ؤن ؤهخهي ؾَغ ،الخًىع

ً
ا ٢بل ؤن جإحي ؾمغة باخشت ًٗ،  

ُ
ٖانم ٠٣ً

الظي ًبضو قضًض  مإمىن ًىلُِه ْهغُه ًىُٓغ هاخُت البدغ ،عاء مإمىن بال خغا٥ و 

 ٖلى ظاهبي  ،ؤن ؤُٖض الكاقت بلى حجمها الهٛحرؤخاو٫ُ  ،الؿىاص
ُ
ؤيِٛ

 بلى عؤؽ مإمىن. 
ُ
ُ٘ ؾالًخا لحزعٍا الكاقت لخهٛحرهم ٦ما ٧اهىا. ٖانم ًٞغ

حٗىص  ،ىُل٤ُ وهٌج ًهِب مازغة عؤؽ مإمىن جخ٣لو مؿاخت الكاقاِث ٞجإة. ً

ِة م٨٨ٟت ؤهغو٫ زاعط الدجغ  ،٦ما ٧اهذ قاقت هىلىظغامُت نٛحرة الكاقاُث 

ٌُ هاخُت  ،ؤجغ٥ الباب ٦ما وظضجُه هه٠ مٛل٤ ،اإلاٟانل مخٟغ٢ت ألاهٟاؽ ؤع٦

تي  ج٨ىع بجىاِع الٟغاِف ال ؤ٧اُص ؤنض١ُ ما خضر؟ؤ ،ٚٞغ

ا؟ 
ً
 هل ٢خل ٖانم مضًغُه خ٣

 مً الهضمت
ُ
 ؟ؤ٧ان هظا الؿالُح ٣ًخُل  ،رؤخاو٫ُ ؤن ؤؾترظ٘ ما خض ،ؤعجج٠

 َغ٢اٌث ٖلى الباب..
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ُ٘ ُٖجي خحن ً تهغو٫ُ خحن جغاوي ٖلى هظه  ،ىٟخُذ ألظض ؾمغة جىُٓغ لي بضهكٍت ؤٞع

ـُ بجىاعي لخدخًىجي ،الخالت  ٞال ؤظُب.  ،حؿإلجي ٖما بي ،ججل

 ُ٘ ـُ  ،ًضها جدُُجي وجغبُذ ٖلىّ  ،نىُث هدُبي ًغجٟ ـُ ْهغي بإ٦ملِه وتهم جخدؿ
 .ؤجها ظىاعي ٞلً ًهِبجي ؤطيؤطوي  في

ٌ مىاؾاة ؾمغةخاظتي لؤل  ،عبت ٦شحرةؤقُٗغ بإقُاٍء مخًا  ،ماِن جمىٗجي مً ٞع

 ُٞه ٧ل ما ؤقُٗغ به مً مكاٍٖغ ال
ُ
ًٍ ؤٞٙغ ٍٙ بلىخاظتي لخً   ؤٞهمها وخىحٌن َا

صّخغ ظضعان عوحي و٣ٍخلجي. بغاءٍة ؤٞخ٣ضها؛ ًُ 

٣بلجي ؾمغة ٖلى ظبتهي
ُ
لي ؤن ؤٞطخي لها ب٩ل ما ؤقُٗغ ٫ ج٣ى  ،ؤخاو٫ُ ؤن ؤ٤ُٞ ،ج
 بماطا ؤقُٗغ  هجيبؤزبرها  ،بِه 

ُ
هجي ال ؤخخمل ما بؤ٢ى٫  ،جطخُ٪ في خىاٍن  ،ال ؤٖٝغ

 ؤؾإلها وؤها بحن طعاٖحها: ،ؤعاهُ 

٣ت؟ -  إلااطا ٢بلتي الغ٢و بهظه الٍُغ

 جًمجي بلحها ؤ٦ثر، ج٣ى٫ بهىٍث ع٤ٍُ٢ وزٌُٟ:

ٌ؟ -  وإلااطا ؤٞع

 ؤؾإلها:

 خُل بهظه الهىعة؟إلااطا ًىدكُغ ال٣ -

 ج٣بلجي ٖلى وظىتي:

 . ًا نٛحرحيٗت الخُاة وَبُٗت البكغ هظه َبُ -

 جهضُمجي عصوصها، ج٣ى٫ُ وهي جغبُذ ٖلى عؤسخي:

ال٣خل ًدضر بذجٍج واصٖاءاٍث مسخلٟت، ل٨ىُه ًدضر مىظ ُوظض ؤلاوؿان ٖلى  -

 ؤهِ٪ ٖكِذ مىٛل٣ت في بِئٍت ال جىاؾبِ٪ ل٨ىجي ؾإٖلمِ٪ ٦ُألاعى. 
ُ
٠ ؤٖٝغ

 لً ًىاظهها ؤخض تهؼمحن ٧ل هاالء، و٠ُ٦
ً
ا ٢ىة ًٗ هخُٓغ ؤل٣ض ٦ىُذ  ،ؾىهى٘ م

 مشلِ٪ مىظ ٞترٍة َىٍلت.
ً
 ٞخاة
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  ،ؤسخُبجي مً بحن ًضحها ،ؤهدبه مً ٟٚلتي
ُ
 اإلاؿدباخت

ُ
ؤهُٓغ لُٗىحها ألظُض اإلاغؤة

 ٖلى الخاثِ جبدؿُم لي.

ٌُ ؤ ًُ بلى خاٞت الٟغاِف، ؤ٢ى٫ُ لها  ،جه  ،ى الخٟلِت مً ظضًضؤهجي ؾإٖىُص بلؤعج٨
جُلب مجي ؤن ؤٚحر  ،ؤوق٪ ٖلى الاهتهاء خٟا٫خسبروي بظاث الهىث ؤن الاخٞ

 بِه.
ُ
 مالبسخي وؤزل٘ ال٣ٗض اإلااسخي وؤخخٟٔ

 لم ؤؾخُ٘ ؤن ؤؾإلها ًٖ الخاصزت. 

 .٦إهجي ٦ىُذ في خاظٍت للهغوب ،وٍُذ للٟغاِف ٚبُذ في هىٍم ٖم٤ٍُ خحن آ

*  *  * 

مً الٟغاٙ بًُٗضا ًٖ  ألعي مؿاخت ممخضة ؛ء٦ىُذ في خاظٍت ألعي الصخغا

ت التي جذجب عئٍت الازخىا١ الظي ٣ًخلجي بحن َغ٢اث اإلاضًىِت وبىاًاتها الكاه٣
 .الؿماء مً خىلي

ؾغُث ٢ضع ٖىض خاِٞت الٟغاٙ هؼلُذ. ، و ؤزظُث الؿُاعة التي مىدخىحها ؾمغة

 ،ا ًضّي ألاعِى ومؿ٨ُذ جغابها ب٩لخظلؿُذ ٖلى  ،اؾخُاٖتي في ٖم٤ السالء

٤  هٓغُث هاخُت الؿماء وٚغ٢ُذ في صٖىاٍث ٦شحرٍة هلِل  جي ٍَغ ؤن ٌؿاٖضوي وٍٍغ

ُ٘ ٖجي ٧ل ما خىلي مً ٞتٍن. ،الخ٤  وٍشبذ زُاي ٖلى نغاَِه، وٍمى

 في صخبِت هٟسخي٢
ً
ا َىٍال

ً
٣ت هللا حٗالي ،ًُِذ و٢خ ُذ ؤن مشل  ،وفي ٞع ٖٞغ

 ٖلى الخىالخٓاث الازخالء هظه ه
ً
ُٖض وٖىصي ؤن ؤ ،نلي التي جمىدجي ٢ضعة

 وإلااطا ظئُذ لهظه ألاعى ٚحر الُُبت؟ ،لىٟسخي، وؤجظ٦ُغ مً ؤها

اٍث  ،االهبهاِع مما عؤًخُه في الخٟلِت للخٓاٍث قٗغُث ب قٗغوي ؤظما٫ُ اليؿاء الٗاٍع
 وبزاعةبداظتي ألن ؤٖغ 

ً
هظه ألا٩ٞاع مً  ٦ىُذ ؤَغصُ  ،ٝ بن ٦ىُذ ؤمازلهً ظماال

زظُث ٦ظل٪ بخإه٤ الغظا. ٣ٖلي
ُ
٫ الٛغبي وعواثدهم الىٟاطة وؤٞىاههم ؤ

اإلا٨كىِٞت التي جابٗتها ب٨شحٍر مً الاؾخٛغاِب والضهكت و٢اعهُذ في ؤٖماقي بحن 

 مٓهغهم ومٓهغ عظالىا اإلالشمحن باألػع١.
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ىاؾب الظي ًيبنهي للهىاب بضث لي ؾمغة في هظه اللخٓت هي اإلا٣ُاؽ اإلا

جها ل٩ل عظٍل ج٣ابلُه، نىعتها ع٢هها اإلاهحن ألهىزتها و٦غامتها، اخخًا ،والسُإ

وؤن الخ٤ ال ًم٨ً ؤن ٨ًىن  ،ُاٌء جا٦ض لي ؤن الهىاب في ظاهبيم٘ ماػن ٧لها ؤق
 
ّ
غي وال في الغواثذ الىٟ ُٗ  في ال

ّ
َٗ اط  غة.ُِ ة ال

ـّ ال٣لب ُُٞمـ بغاءجهُ  ِ٘ الضهُا الؼاثلت وؤن ٧ل ما ًم ، هى مً وَٗل٣ُه بمخ

٣ٍت ما ٧اؤٖما٫ الكُُان.  ُٗضويبٍُغ
ُ
ججٗلجي ؤئ٦ض  ،بلى نىابي وعقضي هذ ح

جي ؤو ٌؿتهىٍجي.  لىٟسخي ؤن ال شخيء في خُاتها ٌٍٛغ

 ُذ خىلي وؤها ؤظُبُه، ٣ٞا٫:جلٟ ،ٟي، ووظضُث نىعة ماػن ٖلى قاقخِه عن هاج

ضة في الخإ٦ض مً الابخٗاِص بضعظٍت  ،ال ج٣ل٣ي - الهاج٠ مِٗ٪ له زهاثو ٍٞغ

 ٧اٍُٞت ًٖ ٧ل ؤظهؼة الخجؿـ.

ؤزبرجُه ما ، ىُذ ٢اصعة ٖلى الهمىص واإلاىانلتالىٟؿُت وبن ٦ؾإلجي ًٖ خالتي 

ٞإ٦ض لي اخخمالُت خضور هظا  ،ّْجي في ٢خل ٖانم إلاإمىن و  خٟا٫ِ خضر في الاخ

 زانت
ً
سه  م٘ الضٖاًاث التي بضؤث جىا٫ مىه ٞٗال في الٟترة ألازحرة، وؾغص جاٍع

ت في اإلااضخي خحن ا ٖاون عظا٫ الٗؿ٨ٍغ ًُ مكتهًغا  ٧ان الخ٣ُ٣ي مىظ ٧ان  بلُج

ؼوٕ، ٩ٞاٞاوه بكغ٦ت ألا  اؾخُإ  ل٨ىه، هى وٖكغاث مشله مً التي ًضًغهابٖؼ

 ٖلُه. ىًىجر ختى ونل إلاا ه نؤ

ؼوٕ ؤو مإمىن ٖا٠٦ في  ؤزبروي ؤن ٧ل ؤصخاب قغ٧اث ألامً ٌكبهىن ٖػ
ما٫ الظي ٌٗخمض ٖلحهم ا٢خهاص  مؿحرجِه مً البلُجت بلى مهاٝ عظا٫ ألٖا

 البالص.

ًّ نىجُه ا  ت التي جىا٫ مًل٨ داجِه الىاٍع ، مالججرا٫ مدمىص ؾال لٗالي وجهٍغ

 ون في الدكهحر بِه.ءظٗلتهم ًبض

ن هظا هى هٟـ ألاؾلىب الظي اجبٗخُه لجىت الخ٨ماء م٘ عظٍل مشل ب٢ا٫ ماػن 
٢بل ؤن ٣ًىص ، ا مً زال٫ مىهبهُ ؤصهم الجبلي الظي ٢اص هظه ألامت ٨ٞغًٍ 

سغط مجها ؤٖٓم عظا٫ ألا  ”IMS”الـ  مً.وٍُ
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مي، ؤو ٌٗٝغ ؤخًضا  ؾإلخُه ٖما بطا ٧ان اؾخُإ ؤن ًهل بلى الض٦خىع ٖلى البًر

ا ؤَى٫  ،ظًً ٢ضمىا بلى هىا ٢ضًًمامً الُىاع١ ال
ً
 .ل٨ىُه ازبروي ؤهه ؾُدخاُط و٢خ

 .الهىلىظغامُت و٢ىاة الى٣ل آلاوي زم َلب مجي ؤن ؤٞخذ الكاقت

ا بالؿالم الىٟسخي ججا
ً
ِم مجي ؤقُٗغ ؤخُاه ا ججاه ؾمغة  هبالٚغ

ً
ماػن، وؤخُاه

م ٧ل ما ٞٗلُه ماػن معي مً ٢بل، وما عؤًخُه في ؾمغة، ،٦ظل٪ تي و  بٚغ م مٗٞغ بٚغ

٣ت، وؤهه لىال هظه  ؤن خاظتهم لي هي التي جضٞٗهم للخٗامل معي بهظه الٍُغ

 الخاظت ل٣ًُا ٖلّي صون ؤن ًُٝغ لهما عمل.

 نٛحرة حكبه اللالاة وهي ٦غ  ،اة ؤلال٨تروهُت مً ظاهب الهاج٠ؤزغظُذ اللال
ٌ
ة

ؤل٣ُتها  ،م ؤجسُلها خحن عؤًتها ألو٫ِ مغةفي لىجها وحجمها ولها وْاث٠ ٦شحرة ل

ٞخدذ ٧امحرتها الهىلىظغامُت لخى٣ل نىعحي زالزُت ألابٗاص،  ،ٞخٗل٣ذ بالهىاء

 
ٌ
ٌٕ بأزغِه ٦غة وٖغيذ في الٟغاٙ ؤمامي نىعة ماػن ٦ظل٪، زم زغط مجها طعا

ا مً اإلاخهل.بالؾد٨ُُت جخل٣ى صازله ًُ  ا ما ًخم ه٣لُه آه

 َلب مجي ماػن ؤن ؤلخ٣ِ البلىعة الهٛحرة مً ٦غة الاجها٫، زم ٢ا٫:

 ،ث الخجؿـ التي جخٟى١ ٞحها ٢ضؾلُمخضر ؤصواؤ، مً SPY 1هظه هي ؤصاة  -

ا٧ا اخهىلي ٖلحه
ً
   .ن مغه٣

 ابدؿم وهى ٣ًى٫:  ،بعؾالُه لها ؾإلخُه ًٖ ؾبب

 بٌٗ ألامىع.ن ؤوضر لِ٪ ؤآلان ًم٨ىجي  -

ضوي ؤن ؤججؿـ ٖلى ؾمغة:  ٧ان ًٍغ

خىا بخدغ٧اتها ؾُمىدىا ال٣ضعة ٖلى اؾدبا٢ها  الًم٨ىىا ؤن هإمً ظاهبها، ومٗٞغ

 بسُىٍة بن هي ؤعاصث بِ٪ ؾىًءا.

ا ٦ظل٪ بإهمُت هظا لُه، في بدشِه ًٖ الخ٣ُ٣ت التي ًيكضها. ًُ ُذ يمى  ل٨جي ٖٞغ

له٤ 
ُ
 .ؾمغة٢بت بغ  SPY 1َلب مجي في الجهاًت ؤن ؤ
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بت ٖلى الالخها١ بالجؿض آلاصمي ُٞإزظ ق٩له ولىههُ   الجهاػ له ٢ضعة ٍٚغ

 
ُ
ٞى١ الجلض، ٌسجل ٧ل شخيٍء وٍخهل بال٣مغ  ي غ وٍخدى٫ بلى َب٣ٍت ع٣ُ٢ٍت ال ج

 ٖلى هاجٟي وهاج٠ ماػن الهىاعي لُى٣ل الهىعة ٦ظل٪ وَٗغي
ً
وال  ،ها مباقغة
ُه ًٖ الجؿض بال طاث ألاناب٘ التي ويٗخُه.  ججٖز

اُص ٢لبي ًسغُط مً ٞمي مً ٍٞغ ؤلازاعة، بِىما ًا٦ض لي ماػن ؤن ؾمغة لً ٩ً

ٍٝ بٗض ختى في ٢ضؾلُم هٟؿها.  حكٗغ بصخيٍء وؤن هظا الجهاػ هاصٌع وٚحر مٗغو

بٗضها ٖغى ٖلّي نىع بٌٗ الججرالاث ألحٗٝغ مً زاللها ٖلى الججرا٫ طو 

  الؿترة الغماصًت
ً
ُذ خحن حٗ ،الظي ج٩لم م٘ مإمىن ٖا٠٦ َىٍال ُذ ٖلُِه ٖٞغ ٞغ

 .ٖاص٫ الؿُٗض مضًغ الجاؾا٥ؤهه الججرا٫ 

 Gasac: General Authority of Security) ؤزبروي ماػن ؤن الجاؾا٥

And Communications)  هى الجهاػ ألامجي الغهُب والسام بمغا٢بت

ا ٖلى مؿخىي البالص ًُ حن ؾُاؾ  .الٗال٢اث والاجهاالث، ومخابٗت اإلاخُٞغ

ال١ ٞهي مخابٗت الا هاػالجؤما ؤهم مهام  ، جهاالث الضازلُت بحن ألاٞغاصٖلى ؤلَا
لل٣ًاء ٖلى اخخمالُت وكإة الجىاؾِـ، ؤو الخ٨خالث اإلاضهُت التي ًم٨ً ؤن 

 جدضر وحؿعى ل٣لب الىٓام.

ُذ ٦ظل٪ ٖلى الججرا٫ ألاقِب الظي ػاع ؾمغة ٢بل ًىمحن، والظي تهخم بِه  حٗٞغ

َ ،
ً
 جماًما، زم ٢ا٫:اهخماًما زاًنا؛ ُن٤ٗ ماػن صهكت

ً
 لب مجي ؤن ؤ٦ىن مخإ٦ضة

هظا هى الججرا٫ ٖبض ،ٖال٢اث ؾمغة ونلذ بلى هظا الخض ٖٝغ ؤنؤلم  -

هى  ،اء ألاو٫، وؤ٦ثرهم ٚمىًيا وزُىعةالُٗٓم ٖامغ وػٍغ لجىت الخ٨م

٣ُا.  اإلاؿئى٫ ًٖ ٖملُاث الخى٣ُب ًٖ الظهب والُىعاهُىم في بٍٞغ

 و٢ض اهخبهُذ لضوعهِ 
ً
 هظا:  ؾإلخُه مؿخٟؿغة

٣ُا بمٗجي ؤلاصاعة ؤم ماطا؟ -  مؿئى٫ ًٖ الظهب في بٍٞغ

 ٢بل ؤن ٣ًى٫: 
ً
 جمًٗ ماػن ٢لُال
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٣ُا بال بٗلمِه وال -  ال ًىظض ظغام طهب ؤو ًىعاهُىم ًخم الخى٣ُب ٖىُه في بٍٞغ

وبُت ؤو الٗغبُت وال جخدغ٥ قغ٧اث الخى٣ُب ألاوع  ،ًسغُط ألي م٩اٍن بال بمىا٣ٞخِه 

ا  ،بال ب٩لمٍت مىهُ 
ً
ًطسم البٌٗ مً ٢ضعاجِه، وجدؿاء٫ الصخاٞت الٛغبُت ؤخُاه

٣ُا وٍهل ؤ٢ل مً عبُٗه ً مهحر الظهب الظي ًسغط بأالٝ ألا ٖ َىان مً بٍٞغ

للكغ٧اث ألاوعوبُت اإلاى٣بت ٖىُه، وال ًدؿبب في ج٣لُل ؾٗغ الظهب بل ٖلى 

لبٌٗ ال٨ٗـ ًؼصاص ؾٗغه وال ًخىاظض باألؾىا١ الٗغبُت بال ُٞما هضع. ًا٦ض ا

 في السُا٫ في عؤي 
ٌ
ؤهُه ال ًب٣ى ٖلى ال٨ى٦ب ؤنال، ل٨ً هظه ألا٢ىا٫ ياعبت

 الصخاٞت الٛغبُت.

 ؤؾإلُه باؾخٛغاب:

 ال ًب٣ى ٖلى ال٨ى٦ب ؟ ٠ُ٦. -

 ٌكحر ألٖلى بابدؿامٍت مخىجغة:

 ًهٗض بلى ال٣مغ. -

ت، وُٖىاه اإلاخذجغجاِن في حؿائ٫؛ هل  ٖضُث ؤهُٓغ إلاالمذ الججرا٫ الصسٍغ
 ٞى١ ال٣مغ م هاالء ال٣ىمٌؿخسض

ً
 ؟طهبىا لبىاء مؿخٗمغة

 ٢لُذ له:

 و٠ُ٦ هخإ٦ض مً هظا. -

 ضخ٪ و٢ا٫:

 ًم٨ىِ٪ ؤن حؿإلي الججرا٫ بىٟؿ٪. -

 لم ج٨ً صٖابت ظُضة. و 

٘ اإلاؿخجضاث ؤ جهُىا الاجها٫ ٖلى وٍٖض بإن هدباص٫ الغؾاثل ٧ل ٞترٍة نٛحرة لىخاب

حنإلاا ًد  بٌٗ الصخيء ،ضر للُٞغ
ً
 الجج ،ْللُذ واظمت

ُ
را٫ ألاقِب هظا ال نىعة

لتي حؿغ١ُ صون ؤصوى ا بًٍٛب قضًٍض مً صولت اإلاغجؼ٢تقٗغُث  ،ػالذ في زُالي
 ؛ هٓاٌم ؤ٢ُم إلٞؿاص ألاعى.قٗىٍع بالسؼي 
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ٌُّ الٗالم ٧له الُٝغ  حعجبُذ ٦ظل٪ ًٖ مهحر الظهب والُىعاهُىم الظي ٌٛ

به.   ًٖ ؾغ٢خِه وتهٍغ

قٗىٍع بالش٣ِت ٌٛؼووي  بلى ؾُاعحي، زمت اعٍح ٖضُث بسُىاٍث مخ٩اؾلٍت، وب٣ٍٗل ؾ
 ٖلى اؾخدُاٍء  ،ؤخاو٫ُ ؤن ؤهُِٟه وؤَغصهُ  ،ججاه ماػن 

ُ
ٌع ، وقٗى ل٨ً وًصا ما ًُىٝ

 .زاٌٞذ بالغاخِت مً وظىصِه معي

ها والتي ججٗل ماػن  ٤ ٖىصحي ًٖ ألاؾباب التي ال ؤٖٞغ  حؿاءلذ َُلت ٍَغ

 !ما ًٟٗلىن ؾمغة ًٟٗلىن معي و 

 ٤ٍ  ؤزغي بلى ب ،آزغ لضّي  لم ٨ًً مً ٍَغ
ً
لضي ألخاعب ؤطٕع بما الهغوب مغة

ٍٕ  ىىم؛ لُألازُبىٍ ٍٕ م٣ُى ا طم٩ان ٧ل طعا
ً
عاٖحن، وبما ؤن ؤؾحر بلى جهاًتي بدش

 ًٖ ؾبٍُل ؤٞخدُه للخىانل بحن ؤهلي، وبحن ؤهل هظه ألاعى اإلآلمت.

 

*  *  * 
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 مازن !

(1) 

 

ذ ُ  ٢ُمت ما ٢ضمخُه لي ؾمغة.ٖىضما زغظُذ ؤزحًرا مً ؾُٟىت )قاعون( ٖٞغ

الاهخداع بإبك٘ الىؾاثل  السغوط مً مهغ ؤو صزىلها صون ٖلم الجاؾا٥ هى

ت الججرا٫ ٖاص٫ الؿُٗض  ،اإلام٨ىت  بلى مٗٞغ
ً
مضًغ  –خاولُذ مغاًعا ؤن ؤظض ؾبُال

 شسهُت ل٨ً ألامغ بضا ٦إهجي ؤخاو٫ُ الاجها٫ با -الجاؾا٥ 
ً
ت لكُاَحن مٗٞغ

والسخغ الظي ًهل٪ بلى مضًغ الجاؾا٥ هى ؤن  ،صون ؤن ؤحٗلم ٞىىن السخغ

 ٢اصعة، ؤ
ً
ا إلصاعجِه ج٨ىن امغؤة

ً
 .و ؤن جتر٥ مازغج٪ و٢ٟ

 وج٣ضًما مىظ ؤن ؤظغث 
ً
ؾمغة حؿخسضم ؤبلٜ ٞىىن السخِغ وؤ٦ثرها ج٨ىىلىظُت

( وجغ٦ذ ألاوكىَت الهٛحرة New Loop Surgeryٖملُت اللىب الخضًشت )

 ل٩ل مً ٌٗخلحها.في ٞغظها ج٣ضم ؤٖتى صعظاث السخِغ 

ضهُ لهظا ٧اهذ ؾم و٢ض ْل بظغاءها لهظه  ،غة هي ه٣ٟي الهٛحر ل٩ل ما ؤٍع

ُه ؾىاي ألهجي ٦ىُذ مالطها الىخُض في هظه  الٗملُت هى ؾّغها الظي ال ٌٗٞغ
 اإلاغخلت اإلاب٨غة مً ٖمغها.

 بم٩اهتي في ٢ل
ُ
 بٗض ؤهجي الػلُذ ؤخخٟٔ

ُ
ب ؾمغة ختى اجهلُذ بها مً لم ؤٖٝغ

ُذ باليؿبِت لها ُخبها ألاو٫ وهي بٗض في بضاًاث مغاه٣تها، و٢ض ْل ٦ى ،الىُجغ

 عبما بلى آلان
ً
 .الخُب َىٍال

بتها، زمت ؤقُاٍء جدضر في هٟىؾىا وعجُؼ جماًما بج٣ى٫ُ ؾمغة  ن هظا لم ٨ًً بٚغ

ًها ًٖ  ؤمىٍع ال همل٪ ؤما ،ٞهمها ؤو مداعبتها ؤو ختى ٞع
ُ
مها بال الاؾدؿالم زمت

ى٫ُ ؾمغة ؤن وظىصي في خُاتها مً هظه ألاقُاء التي ٧لما ج٣ ،الخام والسىٕى

 خاصزتها هٟؿها بمداعبتها عجؼث ًٖ جىُٟظ مسُُاتها.
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 يُٟٗت ؤو مؿخ٨ُىت، ٖلى ال٨ٗـلم ج٨ً ؾمغة ٞخ
ً
خُاتها م٘ والضتها  ،اة

اًٍت مً ؤخٍض بٗض ؤن هجغه  ،م ؤبىها ٧اهذ حكبه الخُاة في ؾ٣غوؤزىاتها صون ٖع

 عوًخا نلبت و٢لًبا ٚايًبا ٖلى الضوام.  و٢ض ظٗلها هظا جمل٪

 
ً
ا مً ؤخٍض ؤو جاظغ م٩اه

ً
اًت ؤمها لم جمخل٪ اإلاا٫ ال٩افي لدكتري ؤمى ا ًدٓى بٖغ

لهظا ٧اهذ حِٗل في البِذ ال٣ضًم الظي جغ٦ُه لهم ظضها  ،بخضي قغ٧اث ألامً

ٍُٟت بؿٍُُت في صمجهىع، و٢ض خمتها ؤمها وؤزى  اتها مً والض ؤمها في مى٣ٍُت ٍع

بٗضها خضر الخدى٫ ٚحر الٗاصي في خُاة  ،ٚخهاب ختى ؾً الٗاقغةالا 

 وظؿض ؾمغة.

م  اعبها اإلاشلُت م٘ بٗض ٧ل جج ،بإو٫ مغةٍ  –٫ لي ٦ما ج٣ى  –جها اؾخمخٗذ ؤوبٚغ

 في خُاتها  ،ؤزىاتها
ً
وهى ما لم حؿخُُ٘ بال ؤجها قٗغث بإ٦ثر اإلاكاٖغ ٦غاهُت

  .لٓهىعهىا بضؤث مسؼوهاتها الكُُاهُت في ا ،جٟؿحره

هم وٍخىلى قًِئا مً ؤمها اٖخاصث ؤن جمىذ هٟؿها ٧ل مغٍة لغظٍل ظضًٍض ٌِٗل مٗ

لهظا خُىما بضؤث ؾمغة في ا٢تراح ههب ال٨ماثً ل٩ل مٗخٍض  ،الخٟاّ ٖلحهم
ا اؾخلهمتها مً مكاهضتها اإلاخلههت لبرهامج و  ًضزل البِذ،

ً
ؤٖضث زُُ

ىن الجحران، ُنضمذ اإلاغؤة في  ام( في جلٍٟؼ
ّ
ا باختراٍم ابىتها وبضؤث حٗامله)ال٣ى

 .وحٗخبرها عظلها السام

ىهُت التي بضؤث عبما ٢بل  ام( هى ؤ٦بر وؤقهغ البرامج الخلٍٟؼ
ّ
بغهامج )ال٣ى

  .ؾىىاٍث َىٍلت بلى آلان مىلضي بٗضة ؤٖىام، و٢ض اؾخمغ ٖلى مضي

ًضوع البرهامج بازخهاٍع قضًض خى٫ الىاظب الىَجي الظي ٣ً٘ ٖلى ٖاج٤ ؤٞغاص 

 .هت وب٣اًا الىٓم الؿاب٣ت الٟاؾضةخم٘ مً ؤظل جى٠ُٓ البالص مً السى اإلاج

٧ان ٢ض و٢غ في ٢لب الىٓام الخالي بٗض الشىعة ؤو الشىعاث ال٣ضًمت التي اهتهذ 

، ؤن زمت ب٣اًا للىٓم الؿاب٣ت التي جىلذ 2121بالخُهحر الكامل في ًىاًغ 
ىٓام الخالي هى ب٣اًا ؤ٦ثر ما ٣ًل٤ ال ،2121بلى  ٨2111م زال٫ الٟترة مً الخ

جُاع ؤلاؾالم الؿُاسخي طو ال٨ٟغ الاهٟهالي، و٦ظل٪ ب٣اًا الُابىع السامـ 
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دت والٗمالت لهالر صو٫ٍ ؤظىبٍُت ؤزغي لخىُٟظ  الظي ًمشل السُاهت الهٍغ

 .ُُاث وؤظىضاث في ؤعى الىًَمس

 ،ُه عظل ؤٖما٫ ٢ضًم ال ؤط٦غ اؾمهُ مً هىا ظاءث ٨ٞغة البرهامج الظي جبىا
 
ً
المُت التي ٧اهذ  زانت ت وألابىا١ ؤلٖا م٘ ال٠ًٗ الظي ؤناب ظهاػ الكَغ

٧ان  ،ت مً ؤظل ؤن ج٣ىم بىاظبها الُٗٓمجىاصي بضوع ألامت في مٗاوهت الكَغ

 هظا ٢بل ؤن جخإل٤ قغ٧اُث ألامً وجخىلى هظا الضوع ب٨ٟاءٍة جامت.

ٟىن في مىاؾمِه ألاولى زهو البرهامج خل٣اجِه لخٗلُم اإلاكاهضًً ٠ُ٦ ٨ًدك

٣ت ج٨ٟحرهم والتزامهم الضًجّي ؤو  ؤٖضاء الىٓام والسىهت مً ؤؾلىبهم وٍَغ
٢ضم نىعة الىَجي الصجإ ابً  ،ى٨ىف وز٣اٞتهم الٛغبُت الٗالُتقٗغهم اإلا

٠ ٧ل ما ٖضا طل٪ الىمىطط و  البلض الظي ًش٤ في خ٨ىمخهُ 
ّ
ٍاٍض ولّي ألامغ، ونى

 .ي الُابىع السامـمي، ؤو ٖمٌُل فٖلى ؤهه بما جاب٘ للخُاِع ؤلاؾال 

زم ٢ضم بٗض طل٪ ألاؾالُب اإلاسخلٟت لل٣ىو، وههب الكغا٥، والخُل 

الضٞاُٖت، وهي الخُل التي حٗلمتها ؾمغة وهي ابىت الٗاقغة وَب٣تها م٘ ؤؾغتها 
 الهٛحرة.

 امىظ جل٪ اللخٓت، وم٘ ؤو٫ ظشٍت ٖل٣تها ؤمها ٖلى الباب و٦خبذ ٖلى نضعه

جدىلذ خُاتهم بلى شخيٍء مً ث الهجماث ج٣ل، و بضؤ تهضًًضا واضًخا ألي مٗخٍض.

ٌٕ ظضًٌض مً اإلاٛخهبحن. ،الغاخت  و٢ض ْل هظا لٗضة ؤٖىاٍم ختى ْهغ هى

انحن( ؤو )ناثض ؤئ٦ض هىا ؤهجي ٦ىُذ ؤو٫ ْهىٍع لهظا الىٕى وهى )٢اه
ّ
و ال٣ى

ت ٢بل ؤن ًىدكغ م٘ اإلاىؾم الشالض مً ، الهُاصًً( و٢ض بضؤجُه في ؤلاؾ٨ىضٍع

 
ّ
ىوي بٗضة ؤٖىام. بغهامج )ال٣ى  ام( الخلٍُٟؼ

 لضًِه 
ٌ
بُبُٗتي السانت لم ؤ٦ً ؤقُٗغ بإي لظٍة في ؤن ؤهاظم عظل زاث٠

ل ٖلُه الهاثض الظي ِ
ًّ ًَ ؤهه  الاؾخٗضاص الخام للسىٕى واإلاىث، و٦ىُذ ؤٞ ًٓ

 ٢خلُه ٧ان ًشحر وكىة ٚحر ٖاصًٍت في ٖغوقي. ،بما ٨ًٟي ط٧ي ،٢ىي 

ا٦دك٠  -زمؿت ؤٖىاٍم ؤزغي ٩٦ل مىؾم والظي اؾخمغ  –في اإلاىؾم الشالض 

لى٫ الىٓم الؿاب٣ت ٢ض حٗلم ما ٢ضمُه البرهامج  ا مً السىهت ٞو ًً الىاؽ ؤن بٗ
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وا في اؾتهضاٝ اإلاىاَىحن في مىؾمُِه ألاو٫ والشاوي زال٫ ٖكغة ؤٖىام، وبضؤ

اء  ظضًضة ل٣ىو هاالء ال٣ىانحن، باؾخ ،الكٞغ
ً
سضام ما لهظا ٢ضمىا خُال

ؿمى باألؾالُب  ا،  ،اإلاًاصةٌُ
ً
و٢ض هجر هظا اإلاىؾم مً البرهامج هجاًخا ؾاخ٣

 وحؿبب ٦ظل٪ في حُٛحر خُاة ؾمغة بلى ألابض.

ل٣ض ناع بُتهم الهٛحر هى الهضٝ ألاؾاسخي ل٩ل الغاٚبحن في جُب٤ُ خُل 

البرهامج الجضًضة، و٢ض ماجذ بخضي ؤزىاتها ؤزىاء مداولتها الضٞإ باؾخسضام 

 الُغ١ ال٣ضًمت للهّض.

ًبا ٧اهذ ؾمغة في بضاًاث مغاه٣تها،في ه باقي ؤزىاتها ٢ض اجهحن و  ظا الخى٢ُذ ج٣ٍغ
ا الهغوبمغ  ًٗ واججهذ ٧ل ٞخاٍة في نىٍب م٘ عظٍل ما  ،اه٣تهً، لهظا ٢غعن ظمُ

 ًخىلى ظؿضها وخُاتها، وب٣ُذ هي م٘ ؤمها لٗضة ؤًاٍم ؤزغي.

مخى في  جسبروي ؾمغة ؤن هظه ألاًام هي ؤ٦ثر ًُ   ،هٟؿهاما جغ٥ ؤزًغا ال 

ىٟها ٖلى ٖضم هغوبها م٘ لم جخى٢٘ ؤن حٗاملها ؤمها بٗى٠ٍ وًٍٚب و٦إجها حٗ

ا، وخحن َلب  ،ؤزىاتها ًٗ في هٟـ الى٢ذ ٧اهذ حكتهحها بإ٦ثر مً ؤزىاتها ظمُ
 عظلها ؤن ٌؿخمخ٘ بازيخحهما ولم جماو٘ ؤمها، ٢غعث ؾمغة الهغوب.

ا ص٣ُ٢ت ج٣ى٫ ؤن مىانٟاتها لهظه اللخٓاث جدمُل قغو
ً
ظًضا مً الهٗب َ

م ٧ل ما مغ ٖلحها مً يججض هظه الكغوٍ ختى آلان بال مع وهي لم ،جىاٞغها ، بٚغ

 عظا٫.

اللخٓت التي عؤججي ٞحها ؤ٢ىم بةخضي مٛامغاحي السانت في انُُاص الهُاصًً 

ؤعاءها، و  هي لخٓت حك٩لذ خىلها عوخها بال٩امل، و٦ّىهذ مً زاللها ٞلؿٟتها

 وؤهضاٝ خُاتها.

ا بإؾلىبىا في خماًت ؤهٟؿىا بضعء جمىذ ؾمغة ؤ ًٗ ا وهىاظه الٗالم م ًٗ ن هٓل م

ختى بضؤُث ؤولى  ،اإلاساَغ ٢بل و٢ىٖها، و٢ض ْللىا ه٨ظا ما ٣ًغب مً ٖامحن
 .“IMS ”ـلخدا١ بالزُىاحي لال
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ُ
ا ؤو٢اًث عاجٗت ال ػالذ ؾمغة جخظ٦غها وج ًٗ  ؤهىا ٢ًِىا م

ُ
 ؤٖتٝر

َ
ِ ظ
ّ
 غو٦

ُ
ي بها، ؤٖتٝر

ُه مً ٢بل، ولم ؤ٢ابلُه في خُاحي، ولم وه ٦ظل٪ ؤجها ؤخبخجي ى قٗىٌع لم ؤٖٞغ

 بٗض ؤن ٢بلذ ؤن جخدمل زُغ بظغاء 
ً
ؤقٗغُه بال مجها وبن لم ؤباصلها بًاه، زانت

التي ج٣ل اخخماالث هجاخها ٦شحًرا وجؼصاص مساَغ ٞكلها  -ٖملُت اللىب الخضًشت 

ٌ٘ ال ج٣اوم.  -  مً ؤظل ؤن جمىدجي مخ

ٍِ ًمى٘ الخمل ؤما الجضًض ٞهى بظهاٍػ  الٗملُت ج٣ىم ٖلى جغ٦ُب ؾُىاوٍي بؿُ

الخل٣ت ؤلال٨تروهُت الؿاخغة التي جخىلى ؤمغ الؼاثغ الجضًض لخ٣ضم زٍغُت 

 صعظاث الخإل٤. ىًٍت لاله٣باياث والسخب لخ٣ضم ؤقهمضعوؾت بٗىا

م هظا لم ٨ًً في اؾخُا مىذ ظؼًءا مً ؤٖتي ؤن ؤعبِ هٟسخي بإخٍض، وال ؤن وبٚغ

 ًم٨ً ؤن ٌؿخٛلُه يضي. صازلي لصسٍو 

اٞتر٢ىا لؿىىاٍث ٖضًضة زال٫ الخداقي باإلاضعؾِت، وخحن زغظُذ وظضُث ؾمغة 

 .لتي ناعث بلحها٢ض حّٛحرث ٦شحًرا وجدىلذ بلى اإلاغؤة الساع٢ت ا

شحر ًٖ عخلتي بلى هىا في ألؾباٍب ٦هظه، وألؾباٍب ؤزغي ٦شحرة لم ؤزبرها بال٨
ضؾلُم

ُ
لذ لي َى١ الىجا ،٢

ّ
ة خحن ا٦دكٟذ اإلاهُضة التي ؤٖضها لي بالٟٗل مش

 ٠ ا( بمؿاٖضة الٍٗغ ٤ الخغاؾت إلاىجم )ػاٍع اإلاؿاٖض ؤو٫ ؾلُم ٞسغي؛ ٢اثض ٍٞغ

٣ِت هٟؿها التي ناع  ث ٖاص٫ ٖماعة، ل٨جي ًٞلُذ ؤن ؤحٗامُل مٗها بالٍُغ

 ،جخٗامل بها والتي جمشُل خُاتها

ذ و٢ت ها ما ؤزبرتها به: ؾمغة ال حٗٝغ ؤجها ؾاٖضججي بال مخإزًغا ظًضا، هي ٖٞغ

٣ُا لخٟٗلي بِه ما  جٌز زمحٌن لِ٪ ًم٨ىجي بخًاعُه مً وؾِ َىاع١ بٍٞغ
َ
لضّي ٦

 حكاءًً.

ُذ مجها   بالخإ٦ُض ؤهمُت الُىاع١ وزُىعتهم، وٖٞغ
ُ
 -ُٞما بٗض  -هي حٗٝغ

ٜ وعٚبت اللجىت في ؤن  الاهخمام السام الظي جىلُِه لجىت الخ٨ماء لهاالِء ألاماَػ
 ا. ٣ًًىا ٖلحهم جماًم 
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٣ُا ًجب ؤن جٓل ال٣ىة ؤلا٢خهاصًت ، ال ًم٨ً ؤن جخىاظض ٖضة ٢ىي في بٍٞغ

٣ُا هي مهغ ب٩ل اٖخماصها الا ٢خهاصي ٖلى الٛغب بخ٨خالجِه ال٨بري في بٍٞغ

ا. الا ًٗ  ٢خهاصصًت اإلاخىاخغة م

٢خهاصًت في الٗالم مً اهخماماحي ألٞهم لم ٨ًً ؤلا٢خهاص ؤو ألاويإ الا

جىيُدُه لي، ل٨ىجي ٦ىُذ ؤٖٝغ ؤن مبضؤ الب٣اء جٟانُل ما خاولذ ؾمغة 

ال٣ُاصة لؤل٦ثر ٢ىة و٧ل مباصت صاعوًٍ التي ٢الها ًٖ الُبُٗت، حٗمل و  لؤل٢ىي 

ا في ٖالم الؿُاؾت وال جسخل٠ ٦شحًرا.  ًً  ؤً

ا الؿماح لضولت )ؤػواص( ال٨بري بالجهىى،  ولهظا 
ً
ألؾباٍب ٦هظه لم ٨ًً مم٨ى

ٖلحها مً ٞغوؿا ومً  الخغوب السُٟت التي ججها٫ُ ًىالها ما ًىالها مً الهضماث و 

م جظبظب مى  ،مسخل٠ الضو٫  ا في اججاه الهٗىص بٚغ
ً
م هظا حؿحر خشِش ً وبٚغ اٍػ

 .ال٣ىي الٗاإلاُت ٧ل ٖضة ٣ٖىص

ألجها طاث مباصت اهٟهالٍُت  ،إلام٨ً الؿماح ل٣ىٍة ٦هظه ؤن ججهٌلم ٨ًً مً ا

 بها جخدضر ًٖ ؤلاؾالم ًٖ اإلاجخم٘ الضولي والٗاإلاي، وجدمل ؤظىضاٍث زا
ً
نت

 ٖىض مؼظها بالؿُاؾت.
ً
 زانت

ٌ
 الؿُاسخي، واإلاباصت وألازال١ وهي ؤمىٌع مطخ٨ت

خًاعُه بؾخُُ٘ ؤبال٨جز الظي  لم حؿخُ٘ ؾمغة ؤن جسٟي لهٟتها خحن ؤبلٛتها

ضه: ال ؤخض ٌٗٝغ  ٢ضمعي مً الىُجغ، و  اؾخٛللُذ الٟغنت ٧ي ؤَلب ٧ل شخيٍء ؤٍع

ٍت جامت في ب٣ضومي بلى مهغ، ال ؤخض  ضؾلُم، ؤخخاُط بلى ؾٍغ
ُ
ٌٗٝغ بخىظهي بلى ٢

ؿاٖضاث اإلام٨ىت زال٫ الضزى٫ والسغوط صون ٖلم الجاؾا٥، وؤجل٣ى ٧ل اإلا

 .ٞترة ٢ُامي

وظضُث جغخًُبا ٚحر ٖاصٍي مً ؾمغة، وقٗغُث ؤجها جظ٦ُغ قًِئا مً ؤًامىا 

مت باليؿبِت ال٣ضًمت، بال ؤهجي جإ٦ضُث ُٞما بٗض بٗ  .لها ٓم ما جمشلُه مٍغ

 ٦ما 
ُ
ٖٝغ اؾخدالت الخهى٫ ٖلى ؤخٍض مً ألاٞاع٢ت البٌُ ٖلى ٢ُض ؤهي حٗٝغ

 الخُاِة، ألهه ؾُٓل ٣ًاوم ب٩ل الُغ١ ختى ٣ًخل٪ ؤو ج٣خله.

مت في ٧ل هظا وخضها بك٩ٍل جامٖلى ؤهجي لم ؤ٦ً ؤهىي جغ٥  الػالذ جمشل لي  ،مٍغ

ت وع٢ٍت عابدت في الخلهو ٖلى ؾمغة ومٗ  ،٢اتها وزُىاتهاؤًً ونلذ ٖالبلى ٞغ
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٦ىُذ في خاظٍت ألن ؤؾخ٣ي مجها اإلاٗلىماث خى٫ خ٣ُ٣ت ؤصهم الجبلي، وًٖ 

ا جٟانُل ما خضر وما ظٗلهم ًخسلىن ًٖ عظٍل في حجمه ٧ان ًم ًٗ شل يل

ا في ه٩ُِل خ٨مهم ًٍ  .مدىع

 ًٖ الخ٣ُ٣ت
ُ
 لكغ٥ٍ ٨ٞغٍي ؤو مٗىىٍي ؤبدض

ً
بت ؤن ؤ٦ىن َٞغؿت ، ولم ج٨ً بي ٚع

ًٗ ًتر٦ىه ل بت ال٣ضًمت  ،ا وٍسلهىن هم إلاا هى ؤهمىا ظمُ بضازلي اقخٗلذ الٚغ

٢بل الاه٣ًاى ٖلحهم بإؾلىٍب ب٣ىو ال٣ىانحن، وجسمحن َغ٢هم الهجىمُت 

 .مًاص

 ٦ظل٪ ؤج
ُ
٣تها السانتؤما ؾمغة، ٨ٞىُذ ؤٖٝغ مت بٍُغ و٢ض  ،ها ؾدؿخٛل مٍغ

اؾخيخجُذ ُٞما بٗض خُىما ًٚبذ مً ٦ك٠ الججرا٫ ٖبض الُٗٓم ؤمام 

مت  بخِه في ٢غاءة ٣ٖلها مٍغ ذ طا٦غتها ل٨ُك٠ زُِ الُىاع١ ًٖ ٚع وحكٍغ

مت  جؼعٕؤجها ٧اهذ جىىي ؤن  وؤؾاًبهم؛  ُٖجها وؤطجها لضًه.  لخ٨ىن مٍغ

ت  –ؾمغة  مت ال٣ىي الؼازغ بالًٗالث ألاهشٍى  بجؿض مٍغ
ً
التي ؾ٣ُذ مسخىعة

٣ُتها ومدبىبتها وؤن جمى –الغ٣ُ٢ت  مت ٞع دها ٨ٞغث بالخإ٦ُض في ؤن ججٗل مٍغ
ضهُ الش٣ت والخب ختى حؿ٣  .ِ في بغازجها وجىٟظ ٧ل ما جٍغ

هل ًم٨ً جدىٍل الى٣اء هل ًم٨ً جلىٍض الُهغ؟  ،ُذ ؤهخُٓغ الىدُجت٨ىؤما ؤها ٞ

؟  ًٍ ؤن الىدُجت ال بض ؤن حّٛحر قًِئا  ٦ىُذ في خاظٍت لهظه ؤلاظاباث، وؤقُٗغ بلى ٖٟ

 مما ُظبلُذ ٖلُه.

 ب٩ل ما ج٣ضمهُ  جغ٦ُذ 
ً
مت مسخىعة غٍم،  مٍغ لها مً مؿاٖضاث ومٗلىماٍث ٞو

ٗضها ؾمغة ها ألن ج٨ىن ظاؾىؾتها السانتوهي في الخ٣ُ٣ت ًخم بٖضاص
ُ
، لهظا ح

 .ًدضر ٩ل ماخ٨ىن ٖلى صعاًٍت بل

ذ جا٦ض ؤجها ال جش٤ فّي، 
ّ
مت ٞلم ج٨ً ٖلى ٖلٍم بإي شخيٍء مً هظا، ْل م ؤما مٍغ بٚغ

 MSالخجؿـ، ظهاػ ) ؤزظث مجي ؤٖتى ؤظهؼة؛ ؤن ٧ل ؤٞٗالها جا٦ض ٨ٖـ هظا

(، ٖلى ؤهه جلُٟىن ٢ضًم إلاجغص ؤن بِه زانُت الاجها٫ ولم جداو٫ البدض 13

 ج٨ىن بهظه الؿظاظت؟. ٠ُ٦ حٗلُماحي صون ؤن جٟهمٖىه، زم هٟظث ٧ل 
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 ٦شحًرا ًٖ ِمهغٞ ؛ُهىاؤما 
ُ
هىا٥ ٢ضع ؤ٦بر مً الٟىضخى وقغ٧اث  ،األمغ ًسخل٠

ت ال تهخم بال باإلااؾؿاث اإلا م ألامً اإلاهٍغ ت التي جخىلى خماًتها بٚغ هٍغ

عظا٫ الجاؾا٥ ٦ظل٪ ٣ًبٗىن في  ،صعظت صوىهسٟاى صعظاث السُغ بلى ؤا
ت وج٣ل صعظاث اهخمامهم بالىاٞضًً الجضص مً مهغ، ب٨ٗـ  اإلاٟىيُت اإلاهٍغ

٣ُا مشال  .الىي٘ في صو٫ بٍٞغ

ا ًٖ ؤزباع ؤ
ً
ت بدش صهم الجبلي، جىظهُذ ؤو٫ ألامغ بلى الجالُت اإلاهٍغ

 في يىاحي ؤوعقلُم جمخلُئ باإلا٣اهي  زّمت .ٖاث الىاؽ ٖىهواهُبا
ٌ
مى٣ُت

 اإلاسخلٟت. وقب٩اجِه الٟازغة وزضماث الاجهاالث 

ىن في مى٣ٍُت ٦هظه ال وظىص إلاشلها في مهغ في ْل  ٧ان ال بض ؤن ٌؿخ٣غ اإلاهٍغ

ال٣بًت الخضًضًت للجاؾا٥ ومغا٢باجه ألاؾُىعٍت لالجهاالث بحن ألاٞغاص 

 ص.صازل وزاعط البال 

جغصصُث ٖلى اإلا٩ان ٖضة مغاٍث، وخاولُذ ؤن ؤنى٘ بٌٗ الٗال٢اث مٗهم، بال 

بال٩اِص اؾخُُٗذ ؤن ؤٞخذ م٘  ،ُٓذ خظعهم البالٜ ل٩ل واٍٞض ظضًضؤهجي الخ
ؤخضهم طاث مغٍة خىاًعا ًٖ مهغ ٞاجها٫ ٖلّى ؾٌُل مً الؿب واللًٗ ل٩ل ما 

 .ًمذ للبالِص بهلٍت 

همُذ ؤن ألامغ ًغظ٘ ا ًخهل باإلاٟىيُتزمت ًٍٚب لخٓخُه ٦ظل٪ ٖلى ٧ل م ، ٞو

ما٫  ت لغظا٫ ألٖا بلى اهخمام اإلاٟىيحن ٖمىًما باألٖما٫ الا٢خهاصًت والخجاٍع
ال٨باع، وبمخابٗت جىُٟظ الاجٟا٢اث الضولُت بحن البلضًً، صون ؤي اهخماٍم 

حن.  بإخىا٫ اإلاٛتربحن اإلاهٍغ

ُذ ؤن زمت ٦غاهٍُت ؤزغي لٟىض١  اإلاٟىيحن بك٩ٍل  "الٟغاث" خُض ٣ًُموٖٞغ

 وزانت ؤصهم الجبلي، خُض ًلٗب الكُغهج. قبه صاثم،

 ًبضو ؤن ألا 
ً
 للجمُ٘. زباع هىا ؤ٦ثر اهدكاًعا، وبجاخت

 الٟغاث" في وؾِ ؤوعقلُم.ؤٚغاضخي وجىظهُذ عؤًؾا بلى ٞىض١ "إلامُذ  ه٨ظا
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 قاؾٍٗت ومهمُم 
ً
ا قضًض الغقّي مهُب البيُان، ًٟترف مؿاخت

ً
٧ان ٞىض٢

ُِِه وملخ٣اجِه ٖلى ق٩ل جهغّي صظلت والٟغاث ووؾِ اإلابيُحن بال٩امل بمبى

 ال٣ماع واإلاؿاعح والؿِىما.ث الؿباخت الكاؾٗت و٢اٖاث خماما

، وؾإلُذ مى٠ْ الاؾخ٣با٫ ًٖ ألاوكُت التي ًم٨ً لغظل ؤمً 
ً
ت حجؼُث ٚٞغ

 ؤن ٣ًىم بها في هظا الٟىض١. 

ث الهُض التي وكُت مً ؾاخاث الغماًت، بلى عخال ٪ الغظل وٖضص لي ألاضخ

ٗضها ا ًٍ . لٟىض١ٌُ ضخ٨ُذ بخىصٍص زم ؾإلخُه ًٖ الؿبب؛ هل ًإج٨ُم عظا٫ ؤم

 ٦شحًرا للٟىض١؟ عص بابدؿامٍت مخىصصة ؤن ألاوكُت مخاخت للجمُ٘.

 وؤها اهٓغ خىلي ب٤ًٍُ زم ملُذ ٖلُِه:
ً
 ٨ٞغُث ٢لُال

ُض ؤوكُت ٣ًىُم بها الجمُ٘، ؤها عظل ؤمً زام، - وظئُذ  اؾمٗجي ظًُضا، ال ؤٍع

ًٍ ٦باٌع   ؤن زمت عظا٫ ؤم
ُ
لٟىض٨٢م إلاا ؾمٗخُه ٖى٨م مً جمحٍز وجٟى١، ؤٖٝغ

ض  ؤن ًإجىن هىا، ال ج٣ىٗجي ؤجهم ٣ًًىن ؤو٢اتهم في ؾاخاث الغماًت ؤم جٍغ

ُٟل ػباثً الٟىض١؟
ُ
 ج

ا ًٖ الخإزحر اإلاُلىب: زم ؾ٨ذُّ 
ً
 للخٍٓت ؤهٓغ في ُٖيُِه بدش

 ؾِشحر اؾدُاجي.ؤعظى ؤال حٗاملجي ٧الجمُ٘ ألن هظا  -

ضخ٪ ضخ٨ٍت مخىجغٍة وهى ًا٦ض لي ؤهه لم ٣ًهض هظا ؤبًضا، وؤهه هىا في 

 طهبٍُت وهى ًخ٩لم، ٞبضا ؤ٦ثر خماؾٍت.
ً
 زضمتي، مغعُث له ٖملت

 ب٢ا٫ 
ٌ
ً، وٚحر مخاخت ن زمت مالٖب للكُغهج ال ًامها بال ٦باع ال٣اصة واإلا٨ٍٟغ

 للجمُ٘ وؤن بةم٩اهِه ؤن ًدُدها لي.

ضهُ  ظا هى ؤ٢غُب ه ن خبروي نض٣ًُه بق٨غجُه بابدؿامٍت وؤزبرجُه ؤن ٌٗ ،شخيٍء إلاا ؤٍع

 .اخخاط لصخيٍء 

ُه ولٗبُذ البى٦غ في بخضي و  اؾترزُُذ في هظا الُىم، ػعُث مٗٓم ؤما٦ً التٞر

ٗت م٘ بٌٗ الالٖبحن مً مسخل٠  ال٣اٖاث، و٣ٖضُث ٖضة ٖال٢اٍث ؾَغ

 .الجيؿُاث
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ؤج٣بل و  بلؤًٚب،  صون ؤنًرا حؤضخ٪ ٦شو  ،حعجبىا ٦شحًرا مً ٦ىوي مهغّي 

مت بغو اضخيّ  ٍح الهٍؼ  .ٍع

ٍٕ مً  حن مشل الظي ؤظاهض لخمشُلهبضا لي ؤجهم في خاظٍت بلى هى ، ل٣ُٗضوا اإلاهٍغ
 .ٞىن ٖبره ٖلى البلض الكغؽنضا٢اتهم مُٗه وٍخٗغّ 

ؤ٦ثرهم مً ؤلاهجلحز واإلااؾىن والٗبراهُحن واإلاؿُدُحن والضعوػ وظمُٗهم 

لُم بال ؤهجي لخُٓذ ازخالٞاث قضًضة في هىٍاتهم "ؾابغا" ولضوا في ٢ضؾ

 وؤعاءهم.

اؾم  ؤن ناعًخدضزىن ًٖ الاؾم الظي ًجب ؤن جخدى٫ بلُه البالص بٗض 
ش هظه ألاعى." ضؾلُم" ال ًىاؾب ز٣اٞاتهم وال جاٍع
ُ
٢ 

ًغشر بًٗهم ٖىصة اؾم "بًغحـ ٌؿغاثُل"،  ،خاولُذ ؤن ؤظاعحهم ُٞما ٣ًىلىن 

بالؿعى  ههآلازغون وٍتهمى بر " هى ألاوؿب ٞحهاظمُه والبٌٗ ٣ًى٫ ؤن اؾم " ُٖ

 .الص مً ؤظل ٞهٍُل ؾُاسخٍي ٖلماوّي لٟهل الب

ؤبدض بحن ٧لماتهم ًٖ ؤي شخيٍء له  .بهظه الخىاعاث السسُٟتبضؤُث ؤي٤ُُ 
ُذ ؤن اهخمامهم باإلؾم الجضًض ؾببُه ؤهه ،ظلِه أل بما ظئُذ  ٖال٢ت ؾُُٗي  وٖٞغ

ُته لٟئٍت مً الكٗبو  للضولت هىٍتها  .ا صون ٚحرهاقٖغ

ا.
ً
 ؤما مالٖب الكُغهج؛ ٣ٞض ؤصهكخجي خ٣

خحن  ،بك٩ٍل هىلىظغامّي مخٗضص ألابٗاص ؾاخاٌث ٖمال٢ت لٗغى ؤعى اإلاٗغ٦ت
٧ل مجهما ٖلى ٦غسخٍي حهتزُّ   ،ٖلى َغفي ؤعى اإلاٗغ٦ِت  اؾخ٣ّغاصزلُذ وظضُث عظلحن 

،
ٌ
ضه بٌٗ ل بُهما زىطة ػظاظٍُت وجخهحًٍٗا ٖلى عؤؾو  بكضٍة ٦إهُه ؤعظىخت

بٍت مطخ٨ٍت و٦إهُه في ٦ِ  .اإلاجؿاث ؤلال٨تروهُت ال الغظلحن ٣ًىم بدغ٧اٍث ٍٚغ

 ٢خا٫ٍ. ؾاخِت 

ويُٗذ ؤلٗاب الًٟاء هظه و  ظلؿُذ ٖلى ال٨غسخّي ألاعظىختو  خحن ظّغبُتها،
 لٗبتهالم ؤجسُل ؤن اللٗبت ال٣ضًمت التي ، قه٣ُذ اهبهاًعا وسخًغا ؛خى٫ ظؿضي

 الجىىهُت.جهحر بلى هظه اإلاالٖب  ٨ً ؤنمٖلى لىٍح زكبٍي، ً
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تؾاخت اإلاٗغ٦ِت جبضو  ُّ  بحن ظىىصي -بمىاوعاٍث يض زهمي  -. اجى٣ُل خ

٪ ظِك٪، وبهما في الىنى٫ بلُِه  ،ؤؾلختى ألخغ٦هاو  اإلاخٗت ٧لها لِؿذ في جدٍغ

٨ِه ٖبر ؾاخاث ال٣خا٫ التي   .جخدغ٥ ٞحها خًغا و٦إه٪ ج٠٣ بُجهالخدٍغ

ا ًخىاظض ٖلى ؤع 
ًً  مشل التي ؤخملها، السهم ؤً

ً
ى اإلاٗغ٦ِت مشلي ًدمل ؤؾلخت

 ،٨همٍدغ خجِل لالً الىنى٫ بلى ٢اصة م -٦ما امىٗه –وٍمىٗجي 

لٗبت الخغب الخ٣لُضًت، ولٗبت  ،مؼط لٗبخحن بك٩ٍل صعامٍي مشحر ألامغ ٌكبهُ 

 الكُغهج و٢ىاهُجها.

 ؤهجي 
ُ
زظُث بهظه اللٗبتؤٖتٝر

ُ
ا٥ في صوعي ٗضة ؤًاٍم جالُت باالقتر ل، ول٣ض ٢مُذ ؤ

 بحن مجمىٖت مً عواص الٟىض١. جمىُِذ ؤن ٨ًىن ؤخٌض مجهم ٢ض لٗب م٘ ؤصهم

لهظا ٦ىُذ اخاو٫ ٣ٖض الٗال٢اث م٘ الجمُ٘  ،الجبلي، ؤو ج٩لم مُٗه ٖلى ألا٢ل

 والخىصص بلحهم. 

 ًٖ مؿخىي الٗى٠ في 
ً
في بخضي اإلاغاث، ظاءوي الالٖب آلازغ ماػًخا مدؿاثال

 شسهُتي التي ًغاها. اللٗب الظي ال ًٓهغ ٖلى

ا مً بجي مٗغوٝ، اؾمُه خمؼة ؤبى جمُم، ؤبٌُ الكٗغ والبكغة ًٍ  صعػ
ً
 ،٧ان ٦هال

 وال هُىتوفي مالمدِه جى٨ٗـ آزا
ً
صٖاوي لكغب ال٣هىة  .ع خُاٍة لم ج٨ً مؿاإلات

 بالساعِط بًُٗضا ًٖ ظى الخغوب هظا.

اث التي جٌُل مً َاب٣ها ا لؿاب٘ والشالزحن هؼلىا ٖبر اإلاهٗض بلى ؤخض ال٩اُٞتًر
ا في ألا٤ٞ.  ًُ  ٖلى مؿاخاٍث زًغاء قاؾٗت، وٍبضو بِذ اإلا٣ضؽ ظل

ٍت في ؤمىٍع ٦شحرٍة، له ٢ضعة عجُبت ٖلى الاهخ٣ا٫ بحن اإلاىايُ٘ و  ٧ان ًخدضر بؿٖغ

٣ت في الخ٨ٟحر. ا بًٗها ببٌٗ، و٢ض ؤعجبُذ بهظه الٍُغ ًٗ  وعبُها ظمُ

ضا بضازلها مجلٌض ضسٌم وي٘ خ٣ُبخُه السانت اإلاٟخىخت ٖلى اإلاىًضة، وب 

ِٕ ال٣ ٤ للىاص٫ بىى ُذ ؤهُه )عؾاثل الخ٨مت(، ٖػ ضها وؾإلجي ًٖ ٖٞغ هىِة التي ًٍغ
 هٓغ هاخُت ألا٤ٞ خُض بِذ اإلا٣ضؽ وبضث ٖلى مالمدِه آزاع ألالم: ،هىعي

ض٥ معي ،ؤ٦ً ممً ًجُضوا اإلا٣ضماث ًا ماػن لم  -  .بازخهاٍع ؤها ؤٍع
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لجبهت اإلاٗاعيت باث الؿالح والاهخماء ٧ان عظل ؤٖما٫ٍ اعجبِ اؾمُه بتهٍغ

ش وز٣اٞتو  لبالصهِ  قضًض الخٗهب ،الؿُاؾُت  ٢ا٫ لي:  ،ٍدترم الخاٍع

ابن جمحُّز ٢ضؾلُم بهىعتها الخضًشت ًإح - ًٗ  ،ي مً جماًؼ ؾ٩اجها واجداصهم م
٤ٍ آزغ. ٤ٌ ٖلى خؿاب ٍٞغ ض ٍٞغ ِ

ّٗ ه  ًُ  ولِـ مً مهلخت ؤخض ؤن ًخٟى١ ؤو 

 هه وسخى وظىصي ٢بل ؤن ٣ًى٫ ٞجإة:ؤختى ؤًْ ًهمذ ٦شحًرا 

ؾ٣ىٍ مداعبت الحهىص للمؿلمحن، و و  ،ل٣ض جسُُىا آالم اإلااضخي وخغوبهُ  -

 لِـ مً مهلخت ؤخٍض ؤن ٌٗىص ٧ل هظا. ،اإلاؿُدُحن في الىه٠ بحن بحن

 ٢ا٫ لي وهى ًىُٓغ ب٨شحٍر مً الخؼن هاخُت بِذ اإلا٣ضؽ:

ضون ٞٗلُه هىا٥ ؟ -  هل حٗٝغ ما ًٍغ

خٓغوي و٢ض بضث ٖلى وظهِه ٖالماث الخإلم والهغإ ٦إهُه ٌٗاوي ؤظاب صون ؤن ًي

ا.
ً
ا ٖىُٟ ًُ  مغًيا ؤو ؤإلاا صازل

 جمهًُضا للخغب ال٣اصمت. ،وبت ؤزغي جىًم بلى صٞتر ؤ٧اطًبهمبجهم ًهىٗىن ؤ٦ظ -

 :ٞطخ٪ ،ؾإلخه ًٖ ؤي خغٍب ًخدضر

ل بىاء مٗبض جدذ اإلاسجض، ختى ٌؿ٣ِ اإلاسجض ُٞبضو مً جدخه اله٩ُل، جسُ -

 ٦ّم اإلاالًحن التي ؾخامً بهظا اإلاكهض؟

م مهاعحي في الكُغهج.زم ؤ٦ّض   ؤهجي الػلُذ نٛحًرا لً ؤجهىع هظا بٚغ

ص ٞهمم ٣ٞا٫ لي ؤن هظا لِـ و٢ذ حٛلُب  ،ُذ بإن ؤ٢ىم وؤجغ٦هُ اؾخٟؼوي الغُّ
 الىٟىؽ، وبهما و٢ذ حٛلُب اإلاهلخت الٗامت.

 ،لٗامت ؤ٦ثر مً اإلاهلخِت السانتا ؾإلخُه بضهكٍت لم ًًٓ ؤهجي ؤهخمُّ باإلاهلخِت 

ؾإلخُه لم ًًٓ ؤهجي ؤهخمُّ بٗىصة الىخضة الىَىُت لبالصِه، وإلااطا ؤٚلب هظه 

 اإلاهلخت ٖلى ٦غامتي؟
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ا في  ًٗ  م
ٌ
ٍٕ جام؛ ؤن ٧ل ألامىع مغجبُت صٖاوي ألن ؤٖاوص الجلىؽ زم ٢ا٫ لي با٢خىا

ٍِ واخٍض ٣ًىُص للجهاًِت اإلاٟجٗت.  زُ

 ٢ا٫:

 ًم٨ىجي ؤن الظ٧اء وال٣ىة والصجاٖت، وهي نٟاث الل٣ض جىؾمُذ ُٞ٪  -

٧ل ما ًى٣ه٪ ٣ِٞ هى ؤن جغي الخ٣ُ٣ت بُٗيُ٪. لؿذ  ،ؤجسُاها ؤو ؤججاهلها

 مً هظه الُٟلت التي ًإزظوجها لهضم الؿضوص واإلاٗابض.

هى ًىُٓغ هاخُت اإلاسجض ألا٢صخى؛ ؤن و  ٢ا٫ لي بىٓغٍة مسبىلٍت ج٣ترُب مً الجىىن 

ً ال٣ىي الا٢خها وؤن لضًِه  ،م جخظبظب وجخٛحر مىظ ٞترٍة َىٍلتصًت في الٗالمىاٍػ
مً الك٨ى٥ والضالثل ما ًا٦ض ؤن الخىجغاث ٖلى وق٪ الاهٟجاع، وؤن الخغب 

 مت.صالىىوٍت ٢ا

 
ً
حعجبُذ مً ٦المِه، ٞٗاص ًا٦ض وهى ًخلٟذ خىلُه وٍخلهو ٦إهما ًيخُٓغ يغبت

٣ٍت مم٨ىت لى٠٢ هظه الخغب، و  ت، ؤهه ؾعى ب٩ل ٍَغ ُّ هه ؤوكإ ماؾؿٍت ؤزٟ

ٍت  ضوي  –ؾغٍّ لخسٌُٟ خضة الخىجغ بحن الضو٫ ال٨بري ومً  –ن ؤهًم بلحها ؤًٍغ
ض الاخخ٣ان بخهضًغها للٗى٠ في ق٩ل ألامً.  يمجها مهغ التي جٍؼ

ا في ماؾؿخُه هظه للٗمل ٖلى ػعاٖت الجىاؾِـ  ض ظىاًخا ٖؿ٨غًٍ ُّ ٢ا٫ ؤهه ق

ت ٧ي ٣ًىمىا بةجالٝ ال٣ىا الىىوٍت في هظه الضو٫  بلفي اإلااؾؿاث الٗؿ٨ٍغ

ت ل ٧ل  ،اإلاخهاٖع ؤ٦ض لي ؤهه ال ًم٨ً ؤن ًتر٥ الٗالم ًىجغُّ بلى خغٍب هىوٍٍت جٍؼ
ا. 
ً
 شخيٍء و٠٣ٍ ؾا٦ى

هظه  ؤن الاجهاالث بِىُه وبحن ماؾؿخِه  ن اإلاك٩لت ال٨بري بل٨ىُه ٢ا٫ في الجهاًت 

 ٞترة. 
ُ
 اه٣ُٗذ مىظ

ب ؤن هٓغة ُٖجّي له ٧اهذ جٟطر مى٢ٟي، أل  ن الىاص٫ الظي ٧ان ًمغ بجىاعي ال ٍع

٣ت ؤهه ًٟهم ما ًدضر، وختى عواص اإلا٩ان الخٓىا  هٓغ هاخُتي وضخ٪ بٍُغ
٧ل هظا لم ؤجمال٪ هٟسخي  بال ؤهجي بٗض ،ْهغي للسل٠ عظىعي في ٦غسخّي وبؾىاص

 هظا ؤ٦ثر مجىىن م٣ى٘ ٢ابلخُه في خُاحي. ،مً الطخ٪
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ا ومداولت ه جىم يضي لم ؤعصها بال هٓغ الغظل هاخُتي، وبضؤ هىبت هِؿتًر

ٍض مً الطخ٪ والتراظ٘ للىعاء ؤحى بٌٗ عظا٫ ألامً ًغصوُه بهضوٍء زم  ،بمٍؼ

 َبِب نٛحر الؿً خ٣ىُه بصخيٍء ما وخمله الغظا٫ُ باختراٍم للساعط.

اٖخظع الىاص٫، وظاء مضًغ اإلا٩ان لُٗخظع مً ظضًٍض، بال ؤهجي لم ؤعص ٖلى ؤي شخيٍء 

 مً هظا بال بالطخ٪ الهؿخحري. 

ض ألا٢صخى، وؤزظُث ، ولُُذ هاْغّي هاخُت ألا٤ٞ خُض اإلاسجزم خحن هضؤُث 

 ٖما ومٌ للخٍٓت في طا٦غحيؤ
ُ
 .بدض

*  *  * 

ُه ًدغ١ُ ٦خًبا ٦شحرة ٞى١ 
ُ
ؤجظ٦ُغ وظُه ؤبي وؤها في الؿابٗت مً ٖمغي خُىما قاهضج

 ؾُذ اإلاجز٫.

 بالىٓغة التي عؤًت
ً
 قبحهت

ً
ها ٖلى وظه ٕٞؼ خحن عآوي، وعؤًُذ في مالمدِه هٓغة

بت  ٌج مً الضهكِت والكٗىع بااليُهاص والٚغ الضعػي خمؼة ؤبى جمُم؛ مٍؼ

ض.  السُِٟت في مٗاصاة الٗالم مً ؤظل ما ًٍغ

ا ختى
ً
  .هظه الؿاٖت اإلاخإزغة مً اللُل ؤزظ ٌؿبجي ألهجي الػلُذ مخ٣ُٓ

ً
ع٧لجي ع٦ال

 بجىىٍن في
ُ
ا ختى ونلُذ بلى ٞغاشخي وؤزظ ًهغر ًُ  ؤو ؤن  وظهي ؤن ؤهام مخخال

ً
خاال

ًبا،  ،ؤمىث سُت، هى آزغ ما جب٣ى ج٣ٍغ ُذ ؤن ما خغ٢ُه ٧ان ٦خًبا جاٍع ُٞما بٗض ٖٞغ

ً، و٧ان مٗها ٦ظل٪  ًٖ مهغ في ال٣ٗىص ألاولى مً ال٣غن الخاصي والٗكٍغ

 مظ٦غاجه السانت التي ٧ان ٨ًخبها في هظه الٟتراث. 

ا بةخضي الجغاثض اإلاٗاعيت ؤبي ٖمل ًُ الم وج ،صخاٞ ِه، و٢غؤ سهو ُٞصعؽ ؤلٖا
زم ٦خب مجمىٍٖت مً ال٨خب ًٖ مهغ ٢بل اهخٟايت  ،٧ل ٦خاٍب و٢٘ بحن ًضًِه 

، والتي ٧ان ٣ًى٫ ٖجها في جل٪ ال٨خب ؤجها ؤٖٓم زىعة في 2111السىهت في ًىاًغ 

ش،  ش الٗالم ٢بل ؤن ًخدى٫ وٍا٦ض بٗض طل٪ ؤجها ؤؾىؤ ما خضر في الخاٍع جاٍع

م اهه قاع٥ ٞحها، و٦خب ٖجها ٦ش  حًرا في ٦خٍب جالٍُت لُه.بٚغ
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جدى٫ ؤبي جماًما بٗض ؤن اٖخ٣ل لشالزت ؤقهٍغ  2113بٗض زىعة الخصخُذ ألاولى في 

ؤحى ، وج٣ضًم مؿاٖضاٍث مالُت لجهاٍث مجهىلت، (!!!)بتهمت اعجضاء اللىن ألانٟغ

 ٦ما خ٨ذ لي ؤمي. تبٗضها بُٗىحِن ومالمذ مسخلٟ

ؤزُإ ٦شحًرا واؾخد٤ ما خضر له،  ما٦ًضا ؤههُ  –ًٖ هظه الاتهاماث  -خ٩ي ؤبي 

ُىم ٌٞ اٖخهامهم اللىن ألانٟغ ًخسظه ؤٖضاء الىٓام والسىهت عمًؼا لهم ول

هه لم ٨ًً مً الظ٧اء ؤن ًمىذ بٌٗ ألامىا٫ ؤٚؿُـ، ٦ما ؤ 14ؤلاعهابي في 

لصخاطًً ال ٌٗٝغ ٖجهم شخيء إلاجغص ؤجهم ؤزاعوا ق٣ٟخِه. مىظ طل٪ الُىم لم ٌٗض 

 بخؿاؾِه. شخيء ًشحر ق٣ٟخُه ؤو

بن ٣ٖاب  ،ىا عخماء بِه ٞلم ًُُلىا ٖظابهُ جدضر ًٖ ؤن الًباٍ في اإلاٗخ٣ل ٧اه

ا و٧اهىا هم عخماء  ًٗ اعجضاء اللىن ألانٟغ هى زمـ ؾىىاٍث ل٨ً ألهه ٧ان مُُ

 ٣ٞض ٢ّل بلى زالزت ؤقهٍغ.

ّْل ؤبي ٣ًى٫ُ ؤن ؤلاعهابُحن ًم٨ً ؤن ًخمشلىا في ٧ل شخيء؛ في ظحراه٪ الظًً 

نض٢اث٪ الظًً ال ؤٍٓت صون ؤن حٗٝغ ٖجهم قًِئا، في ًخٛحروا في لخًم٨ً ؤن 
ىن ٌّٛحر مً ٣ٖل٪ ومً  ٍِ في الخلٍُٟؼ حٗٝغ قًِئا ًٖ ؤهالحهم، في بٖالٍن بؿُ

عئٍخ٪ لؤلمىع، في مؿلؿل ٧اعجىوي لؤلَٟا٫ ًدض ٖلى الٗى٠ و٦غاهُت البالص، 

ٍٝ آزغ ال حٗٝغ ٖىُه ق ًِئا، في ابدؿامٍت في مداصزٍت ٖلى بغامج الضعصقت م٘ َغ

٤ صون ؤن حٗٝغ الؿبب.  ًمىدها ل٪ ٖابغ ٍَغ

ؤلاعهابُىن ًم٨ً ؤن جغاهم في الكىإع والُغ٢اث، في خاٞالث الى٣ل، وفي 

بٖالهاث الُٗام التي ًمخل٨ها عظالهم. ؤلاعهابُىن في ٧ل م٩ان ل٨ً ؤخض ال ٌٗٝغ 

الء ٖلى ٧ّلِ جدضًًضا م٩اجهم ألهىا بؿُاء ال وٗٝغ مسُُاتهم الغهُبت لئلؾدُ

 شخيء، لظا ًجب ؤن ه٨ىن مؿخٗضًً ومؿلخحن بال٨غاهُِت ل٩ِل مؿخجٍض ًجض.

 زالزت ؤقهغ بتهمت اعجضاء اللىن ألانٟغ، ًم٨ً ؤن حّٛحر ٧ل شخيء.

خحن بضؤ ؤدي ألا٦بر في الجزو٫ للهالة في اإلاسجض في مىا٢ُتها، وبضؤ ٣ًبل ًضًِه 

ىظٍه قبٍُه بىظه الضعػي خمؼة وٍضٖى لُه بالخى٤ُٞ والؿضص، ّْل ؤبي ٌٗىُٟه ب

ؤلاعهابُىن ؤبى جمُم ٧ي ٠٨ً ٖما ًٟٗلُه، ٌؿإلُه بُٗىحِن مدؿٗخحِن ٖما بطا ٧ان 
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بٗض طل٪ بضؤ ؤبي في تهضًضه ؤهُه ؾِبلٜ ٖىُه الؿلُاث،  ،٢ض اؾخىلىا ٖلى ٣ٖلِه 

ذ يمحرُه الىَجي.  ٧ي ًٍغ

ت في ؤخضار ًىاًغ التي ٢ام خل ؤدي جدذ عجالث ؾُاعة قَغ
ُ
ا خحن ٢ ًً ذ ٞع

ىا هىٍخُه ؤبًضا ختى ال  2115للخ٨م في  جمجى ؤبي ؤال ًجضوا بُا٢خُه وؤال ٌٗٞغ

 ٖاثلخِه. وخحن ؤبلٛىه بم٩ان ظشخهًتهمىه بةٖا٢ت ألامً الٗام وٍبدشىا ًٖ 

ٌ الظهاب زكُت ان ًتهمىه بالدؿتر ٖلى بعهابي  وَلبىا مىُه اؾخالمها ٞع

 ن ؤ٢ؿم ٖلحها ؤبي ؤال جظهب.وٖضم ؤلاباٙل ٖىُه، وطهبذ ؤمي وخضها بٗض ؤ

 زالزت ؤقهغ بتهمت اعجضاء اللىن ألانٟغ، ًم٨ً ؤن جٟٗل ٧ل  شخيء.

جدى٫ ؤبي بلى ال٨خابت في الصخ٠ ال٣ىمُت، وفي جإًُض الىٓام ختى ناع 

ا ًى٣ل ٢غاعاث ا ٖؿ٨غًٍ ًُ ت الغؾمُت. و٧ان ؤو٫ و  صخاٞ ؤزباع اإلااؾؿت الٗؿ٨ٍغ

وهى هٓام ماؾسخي  Gasacالجاؾا٥ مً ؤٖلً في م٣ا٫ٍ لُه ًٖ وكإة ظهاػ 

يض  2121ٖام ؤقبه باإلاسابغاث، ؤوصخئ ٣ٖب زىعة الخصخُذ الشاهُت في 

 .الجُإ

ت الًباٍ ال٨باع بٗض طل٪ بإٖىاٍم خحن بضؤُث ؤعي ما  ًد٩ي ؤبي ًٖ ٖب٣ٍغ

 بمالمذ  –صون ؤن ًد٩ي لي ؤخض  –ًدضر و٦ىُذ ؤعي مالمدُه بىٟسخي 
ٌ
قبحهت

إلادؿٗخان الىاْغجاِن ألٖلى في زىٝ، والغؤؽ الضعػي اإلاجىىن؛ الُٗىان ا

كاث السُٟت بحن الٟم   بحن ال٨خٟحن و٢ض ج٣لو حجم الغ٢بت، الٖغ
ُ
الٛاع٢ت
 وألاه٠.

ٍت بالٍٛت ال ًم٨ً ؤن  ت ًىم ًٖ ٖب٣ٍغ  الٗؿ٨ٍغ
ُ
٣ًى٫ ؤن ما ٞٗلخُه اإلااؾؿت

جخىاظض في ؤخض مً الؿاب٣حن ؤو الالخ٣حن. و٢ض بضؤ ؤبي في جىلي وكغ بهجاػاث 

بٖضام مجمىٖت اإلالخضًً الظًً ًخىلىن جمىٍالث زاعظُت  هاػ الجاؾا٥؛ظ

باع الىاؽ و٢ض ناعث ؤزخمُٗت ًٖ آعاء الىاؽ في الخُاة لى٣ل ؤص١ ألاؾغاع اإلاج
، حٗظًب مجمىٖت الكٗغاء الظًً ج٣ضمىا للٟىػ في مً ص٢اث٤ ؤؾغاع الضولت

ء الىٓام وجل٣ي مؿاب٣ت ٖاإلاُت وجل٣ىا الجىاثؼ اإلاالُت في مداولٍت الؾخٛبا

 جمىٍالث ل٣لب هٓام الخ٨م. 
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 ل٣ض ناع الجاؾا٥ هى ٖهب الضولِت.

وحٗبحًرا ه اإلاؿخ٣غِة هظه و٢ض ناعث ظؼًءا مى٦ىُذ ؤعي حٗبحراث وظه ؤبي ٚحر 

. ؤ٢غع في صازلي ؤهجي لً ؤ٦ىن ٦ظل٪ ؤبًضا. لً ؤجدى٫ بلى ٞإٍع نٛحٍر ٧لما ٖىه
ٍِ ًُلبجي ٖلى هاجٟي، وظضُث اؾم يا ؤ٧لمُه بمىخهى  ختىى٠ مً خىلي لً ؤٖب

ب والخبجُل،   ؤٖىص إلاً خىلي ألَُذ الًغب ٞحهم مً ٧ل ظاهب. زمالٖغ

 زالزت ؤقهغ بتهمت اعجضاء اللىن ألانٟغ، جٟٗل ال٨شحر ظًضا.

خحن ٦برُث ؤ٦ثر، بضؤُث في ٦غاهُخِه وفي ٦غاهُت ز٣اٞت السىٕى والاهبُاح ؤمام 

وبضؤُث في الخسلو مً ٧ل هظا  ،املتي جخمدىع خىلها شسهِخًه بال٩آلازغ ال
.  بمكاهضة بغهامج ال٣ىام، ٢بل ؤن ؤبضؤ في جُب٤ُ ؤؾالُبُه في الكإع

ضُث مجضًصا لغئٍت حٗبحراث وظه الضعػي خمؼة ٖلى  ُٖ خحن ا٦دك٠ ؤبي هظا، 

 ًٖ ؤي شخيٍء ؤٞٗله، و٢ض ججاهلخُه جماًما ٦إهه ال 
ّ
وظهِه وهى ًهُذ بي ؤن ؤ٠٦

 ٦ما ؤخض. بٗضها بٗضة ؤًام ب
ً
ت بالٟٗل لم حٗض مىظىصة ضؤ ًخإ٦ض ؤن الكَغ

 وؤ٦ض لي 
ً
ُٗذ ٦ما ٧اهذ اإلاُالُب صاثًما، و٢تها هضؤ ٢لُال

ُ
ها ٢ض ٢ ٧اهذ، وؤن ؤطٖع

ا.
ً
م ٧ل شخيء ؾُٓل اإلا٨ىر في اإلاجز٫ هى ألاًٞل وألا٦ثر ؤمى  ؤن بٚغ

ٍب ؤ٦ثر حٗجي مٟاهُُم ؤبي ًٖ ألامً ثُر جبخٗض ًٖ ٧ّلِ شخيٍء، ألا٦و  ؤن حِٗل في ٖع

ا ًٖ  ًُ ا هى ؤن ج٨ىن ؤ٦ثر ببساًؾا لخ٤ هٟؿ٪ مً ؤظل آلازغ، وؤ٦ثر جسل
ً
ؤمى

 ؤَغاٞها، وال و  هٟؿ٪
ُ
 ؾّغٍت ال حٗٝغ

ً
ا هى ؤن جخىهم ماامغة

ً
ما جمل٪، ألا٦ثر ؤمى

غاٝ، ألا٦ثُر  ؤهضاٞهم، ل٨ى٪ مدىعها ٖلى الضوام ومُالٌب بإن جلبي ظمُ٘ ألَا

 ًُ ا وجسل
ً
ا ٖىض ؤبي هى ألا٦ثر مىج

ً
 في ؾالم. مىثا ًٖ الخُاة، مً ؤظل ؤن جؤمى

 .ء هحراجهمً ؤظل بقبإ َػي الُىاُٚذ وبػ٧ا٦ىُذ ؤعاُه صوًما ًدغ١ُ هٟؿُه م

ؿٍت جمىذ هٟؿها  ل٨م ٦غهُذ زىٕى ؤبي وؤق٣ُٟذ ٖلُِه، و٦غهُذ اهبُاح ٧ل َٞغ

ا 
ً
الٟغاجـ الساوٗت التي  ،مً ؤن جٟٗل ؤي شخيء مً ؤظِل طاتهاألي ؤخٍض زىٞ
ا الُٛاة، والتي ٧لما اػصاص زىىٖها اػصاص مُٗه الُُٛان الظي ج٨ّىن خىله

 جخٗغى لُه.
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ٌ
ت  مٟٚغ

ٌ
ً ُٞه، ٞحزصاص اوٛ ٖاقهاصاثغة ا ؤبي، ًؼصاص زىُٞه ٞحزصاص َم٘ آلازٍغ

ً
ال٢

ا، ألن الُاغي لً  .ٖلى طاجِه  ًٖ ٌُ الضاثغة ٖىض الساو٘ خحن ال ًؼصاص زىى جىٟ

 طا ؤو٢ٟذ جل٣ُمها ؤ٧لذ هٟؿها واهتهذ.ًخى٠٢ َُٛاهِه بهضاًٍت مٟاظئت، ٧الىاِع ب

ت الضولُت، العج٣اء ؾلم ألؾباٍب ٦هظه ٢غعُث الالخدا١ باإلاضعؾت الٗؿ٨ ٍغ

وال٣ىة، لم ٌٗىُجي ٦شحًرا ؤن ؤجسلى ًٖ ؾمغة في هظا الى٢ذ، ولم ٌٗىُجي  الكمىر

٦ظل٪ ؤن ًمىذ ؤبي مازغجُه للًباٍ ٧ي ؤخهل ٖلى ٞغنٍت ظُضٍة لاللخدا١ 

 هى ؤن ؤ٦ىن نُاًصا ًٟترؽ الهُاصًً. ؤعصجهُ ا باإلاضعؾت، ٧ل م

 ؤوألؾباٍب ٦هظه لً 
ً
، ختى لى إلاجمىٍٖت مً الكغا٥ ؾمذ ؤبًضا ؤن ؤنحر َٞغؿت

ت. المُت ؤو الىٟؿُت ؤو ال٨ٍٟغ  ؤلٖا

ضؾلُم.
ُ
ا ًٖ الخ٣ُ٣ت في ٢

ً
 ألؾباٍب ٦هظه، جغ٦ذ ٧ل شخيٍء بدش

*  *  * 

 ًً ا صًُٟض قامحر، عجىٌػ مً بحِن مً ٢ابلتهم في ٞىض١ "الٟغاث" ٢ابلُذ ؤً

 ،مذ بلى هىا؛ "ٖلُا" ٦ما ٣ًىلىن ؾامغي  ٦ما ًّضعي، مً آزغ ألاٞىاط التي ٢ض

خهُ   في ؾاخت الكُغهِج التي ناعث ملجإي في ألاؾبٕى ألازحر. ٖٞغ

ا و٢ا٫:
ً
 هٓغ لي بُٗىحِن عجىػجحِن جًُٟاِن م٨ًغا وزبش

 هل حٗٝغ ؤصهم الجبلي؟  -

 ٍء آزغ، وؤها ؤبدؿُم وؤؾإلُه ًٖ ؾبب الؿاا٫.خاولُذ ؤن ؤجهى٘ الاوكٛا٫ بصخي

ا ًٖ 
ً
ؤ٦ض لي ؤن ؤؾلىبي في الكُغهج ٌكبهُه ٦شحًرا؛ الدؿٕغ في ٞغى ال٣ىِة بدش

 . ٍ٘  اهخهاٍع ؾَغ

 ظلؿىا ٖلى ؤخض اإلا٣اٖض وؤها ؤؾإلُه بهضوٍء ؤن ًىضر ؤ٦ثر، ٢ا٫:

 للؿُُغة ٖلى ؾاخت اإلاٗغ٦ت ٢ب -
ً
 جيكغ ؤصواج٪ ال٣ىٍت ؤوال

ً
ل ؤن جبجي ؤهذ مشال

زُت الهجىم، مداولت ظُضة لكّل السهم وصُٞٗه للُإؽ. في خحن ؤن السهم 

ًم٨ً ؤن ٌكل ٧ل هظه ألاصواث بطا اؾخُإ ؤن ًيكغ ظىىصُه ب٨ٟاءٍة ٖلى خضوص 
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الهجماث اإلاخى٢ٗت مى٪، وًٍغب بإصواجِه ال٣ىٍت في ٖم٤ ؤعي٪ خُض ًب٣ى 

 اإلال٪ وخًُضا.

٣ت ي في اللٗب بهظا الك٩ل، ٧ان ًلسهجي ُنضمُذ مً ٢ضعجِه ٖلى جدلُل ٍَغ
ن هظا ألاؾلىب هى طاجُه ؤؾلىب ؤصهم بببؿاٍَت ؤًٚبخجي. ٢ا٫ وهى ًبدؿم 

 في جُب٣ُِه و٧ان ٌؿتهىٍِه جغ٥ قغا٥ٍ 
ً
الجبلي، ٚحر ؤن ؤصهم ٧ان ؤ٦ثر خى٨ت

ُم٘ اإلاداعبحن الؿظط.
ُ
٤ ج  زاصٍٖت في الٍُغ

باث الججرا٫ الجبلي لىا، وجضٍع ”IMS”جظ٦غُث في لخٓاٍث ٢لُلت خُاحي في الـ

 ٖلى جُب٤ُ الًباٍ لها. ؤ٦ض لىا صوًما ؤن 
ُ
بُت التي ٧ان ٌكٝغ والسُِ الخضٍع

 . ء في اإلاباٚخت" هى هه٠ الاهخهاعمبضؤ "الضها

 
ً
٣ت، وقٗغُث ؤجها جٟهٌُل وجىيٌُذ ؤ٦ثر ٖلمُت ويىًخا مً و  ؤخببُذ هظه الٍُغ

٣ت التي اجبٗتها مغاًعا في ٢ىو ال٣ىانحن.  الٍُغ

جي مً قغصوي وهى ٨ًغع ؾااله:ٖا  ص صًُٟض قامحر العجىػ ًىتٖز

 هل حٗٝغ ؤصهم الجبلي؟ -

ُه مً ؾاخت الكُغهِج ٣ِٞ  ؤن وٗم، هؼػُث عؤسخي ٢بل ؤن ؤؾإلُه بن ٧ان ٌٗٞغ

 ٣ٞا٫:

 ٧اهذ البضاًت ٣ِٞ هىا. -

هى وؤصهم ًخ٣اعباِن ٦شحًرا في الؿً. صًُٟض ٖمل بالجِل ؤلاؾغاثُلي وهى في 
ىاِث  ًبا بؿبب بنابٍت في الٗكٍغ مً ٖمغِه ٢بل ؤن ًخ٣اٖض في هٟـ الٗمِغ ج٣ٍغ

 .٢2122ضمِه في ؤخضار ظامٗت هُٟي في 

ذ وزان ًىوـ ٖلى الخضوص م٘ مهغ، و٢تها ٧ان  ظامٗت هُٟي ج٣٘ بال٣غب مً ٞع

الهغإ الًؼا٫ ٢اثًما بحن الضولخحن ٚحر اإلاخدضجحن، و٢ض حؿببذ الخاصزت في 

ي ؾلؿلت مً ألاخضار ؤصث في الجهاًت بلى اجداص زغوط صًُٟض مً الجِل، وف
اًت صولُت إلاضة زمـ ؾىىاث.   الضولخحن جدذ ٖع
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حن هم وعاء الخاصر، واإلاٗاعيت ؤلاؾغاثُلُت ٧اهذ  صًُٟض ٧ان ٌٗٝغ ؤن اإلاهٍغ

في  ثبضؤظُىف ؤلاعهاب في ؾىعٍا والٗغا١، و٢ضص جا٦ض ؤجها بخضي ٖملُاث 

التي ؤ٦ضث ؤجها ؤلاؾغاثُلُت جماًما خ٨ىمخُه  الالخٟاٝ بلى بؾغاثُل، وهى ما هٟخهُ 
جسلُهاث خؿاباث بحن خغ٦ت خماؽ آهظا٥، وبحن خغ٧اث ؤلاؾالم الؿُاسخي 

 في مهغوهى ما لم ٣ًخى٘ بِه صًُٟض:

خحن ؤزلو خؿاباحي مٗ٪ ؾأجُ٪ في صاع٥ ألهاظم٪ ؤو جإجُجي في صاعي  -

صًت ألنٟي لتهاظمجي. لً ؤطهب أل٦بر ظامٗت اؾغاثُلُت للضعاؾاث الحهى 

 خؿاباحي مٗ٪ بخٟجحرها.

٘ مازًغا  ؤن ؤخضار ظامٗت هُٟي هي  -بًٟل ؤصهم الجبليّ  –ٖلى ؤن صًُٟض ا٢خى

ظها الٗؿ٨غ
ّ
، في مهغ بخضي ٖملُاث )جهضًغ ؤلاعهاب( التي زُِ لها وهٟ

ٍِ ؤ٦بر ٌؿ و٢ض القى هظا الخٟؿحر هىًي في  ،ال٦دكاِٞه عى ؤصهم يمً مسُ

 هٟـ قامحر الؿامغّي.

الغظل بٗض هظه الخاصزت بالكإن اإلاهغي، وؾاٞغ لضو٫ٍ ٦شحرٍة للٗالم. ٢بل اهخم 
ؤن ٣ًغع ؤن ًخسلى ًٖ ٧ل شخيٍء وحهىإ بالخُاة اإلاؿخ٣غة م٘ ػوظخِه الجضًضة التي 

 ٢ابلها في بغلحن.

 
ٌ
خ٩ى لُه ًٖ الايُهاص الظي  ،ؤقبه بالهضا٢ِت بِىُه وبحن ؤصهم امخضث ٖال٢ت

 ُاصة في مهغ.ال٣واإلا٩اثض التي جضبغها له 

ا:
ً
 ٢ا٫ ٞجإة وهى ًىاظنهي بظاث الٗىِىحن اإلاكخٗلخحِن زبش

 ؤهذ جبدض ًٖ ؤصهم الجبلي، ؤلِـ ٦ظل٪؟ -

ُٗذ خاظبّي اؾتهؼاءً  ججمضث مالمخي  ، ٞإ٦مل:ٞجإة، زم ٞع

م ؤه٪ ممشٌل ال بإؽ ب٪، بال ؤه٪ لً جسضٕ عجىًػا مشلي. ُٖىا٥  - بٚغ

 خ٪ جهّ جٟطخاه٪ ٧لما ؤجُِذ ٖلى ط٦غِه، ومداول
ُّ
٘ الالمباالة لم جضزل ٖلّي. ى

ا مٗ٪.
ً
 هلم، ؤزبروي ب٣هخ٪، ؾخجضوي ؤمُى
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بت جٓهُغ ؤ٦ثر ٧لما اهٟٗل، ابدؿمُذ ولم ب٧اهذ   ؤإلااهُت ٍٚغ
ٌ
خُه لها ل٨ىت هجلحًز

 ؤخاو٫ُ ؤن ؤجماصي في ؤلازٟاء:

 ٖىه ؤم ال ؟ -
ُ
 ولَم تهخم بن ٦ىُذ ؤبدض

 ؤصهم نض٣ًي. .ؤووه. -

 لم: و ؤ٦مل بصخيٍء مً ألا

 ًٖ ؤي شخيٍء ًدّى٫ُِ ؾاخت الكُغهج ه -
ُ
ظه بلى مٗغ٦ٍت خ٣ُ٣ٍُت في زم بهجي ؤبدض

 لم ؤٖض ؤ٤َُُ الٟغاٙ. ،الىا٢٘

 ؤزبرجُه:

زمت مٗغ٦ٍت بالٟٗل جضوع آلان ًم٨ى٪ ؤن جسىيها، الجمُ٘ ًخهإع ٖلى الاؾم   -

 مً ٢ضؾلُم.
ً
 الجضًض الظي ؾُمىدىه للبالص بضال

، زم ٢ا٫:ضخ٪ ختى ٞايذ ُٖىاُه با   لضمٕى

بالخإ٦ُض ؾِؿمىجها "حؿُىن"، ل٣ض ا٢ترخىا الاؾم ٢ضًًما مىظ ؤًام هغجؼ٫ ولم  -

ٌؿخُُٗىا و٢تها ؤن ًجهغوا بمُىلهم الههُىهُِت بلى صعظت حؿمُت البالص 
ت. ؤما آلان ٞاألمغ ًسخل٠"نهُىن"   .بالٗبًر

ا، والخىاػ  ًٗ ٫ ًٖ بٌٗ ؤوضر لي ؤن صمج الهىٍخحن الٟلؿُُيُت والاؾغاثُلُت م

خ٣ى١ بؾغاثُل في ألاعى والؿُاؾت آهظا٥، ؤصي في الجهاًت بلى ابخإل الهىٍت 

ا ٖبر ؾىىاٍث َىٍلت جم ٞحها  ًُ ج الٟلؿُُىت صازل الهىٍت ؤلاؾغاثُلُت جضٍع
الم  ٞظبلذ م٘  امخهام ٧ل اإلاجهىصاث الٟلؿُُيُت، وببٗاصها ًٖ ؤلٖا

 الى٢ذ، بالًبِ ٦ما جمى٘ اإلاُاه ًٖ ألاشجاع.

 اص ًُلب مجي ؤن ؤخ٩ي له ٢هتي.زم ٖ

ؤزبرجُه ؤ٢ل ال٣لُل ًٖ ؤوي ؤخاو٫ُ ؤن ؤٖٝغ خ٣ُ٣ت ما خضر ألؾخاطي ال٣ضًم، 

اإلال٣ٟت في خ٩ي بٌٗ ال٣هو  وألهه ًدب الخ٩اًاث الُىٍلت، ٣ٞض جماصًُذ 
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باجُه لىا في اإلاضعؾت، وًٖ ؤ٩ٞاعُه التي وكغها في ٦خبِه وق٩لذ ظاهًبا مً  ًٖ جضٍع

 ج٨ٟحري ووٖحي.

 ا٫ وهى ٌؿخ٨حُن في ٦غؾُِه:٢

ا ال ؤنض١ ؤهه ماث في خاصزت الؿُاعِة هظه! - ًً  ؤها ؤً

 مً ؤن ٣ً٘ في ٍٞش ٦هظا، ٣ٞا٫: هه ؤ٦ثر صهاءً ٢لُذ ؤ

 ل٨ىُه و٢٘.  -

 َا٫ الهمُذ لض٢اث٤ ٢بل ؤن ٣ًى٫ بهضوٍء وعوٍت:

 اؾم٘ ماػن، ل٣ض ٨ٞغُث ٦شحًرا، وألوي ؤجىؾم ُٞ٪ الهض١ ٞؿإزبر٥ ؤمًغا. -

ا:ؤزظ 
ً
 هًٟؿا ٖم٣ُ

ال ًم٨ً ألصهم ؤن ٣ً٘ في خاصر ؾُاعٍة سس٠ٍُ ٦هظا، بال لى زُِ هى له   -

 ل٣ُ٘ ُِٞه.

سٟي ٖىُه ألاهٓاع مً ؤظل شخيٍء ما.  في ٢ا٫ ؤهه جى٢٘ ؤن ؤصهم ًداو٫ ؤن حهغب وٍُ

ؤخض ٖمال٣ت  -جدضر ًٖ م٣ابالجُه م٘ البروِٞؿىع صاوص ٖؼثالٟترة ألازحرة 
 ٖما ٧ان ًدضر ٞحها. ًسبرهُ ل٨ىُه لم  -المال٣اهىن الضولي في الٗ

ا٢ِه، وؤما٦ً ٧ان ًظهُب بلحها ٦شحًرا. َلب  زم ؾغص ٖلّي مجمىٖت مً ؤؾماِء ٞع

ض مً  مجي ٣ِٞ بٗض ٧ل هظا، ؤن ؤقغ٦ُه في ألامغ، ولؿىٝ ًمىدجى اإلاٍؼ

مت. ُّ  اإلاٗلىماث ال٣

ٍٍ ٦ىُذ ببؿاٍَت مخىاهٍُت، ؤُٖاوي العجىػ صًُٟض قامحر ؤَغا ا لسُى
ً
ٞ  

ُ
ؤبدض

و٧ان ٖلّي ؤن ؤبضؤ بالُٝغ ألا٦ثر ويىًخا و٢ىة: البروِٞؿىع صاوص  ،ًٖ بخضاها

 ٖؼث، ؤؾخاط ال٣اهىن الضولي بجامٗت ال٣ضؽ.

*  *  * 
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 مرمية

(2) 

 

ْىيُذ في البضاًت ؤجها  ،هغ م٘ ماػن، مغعها ٖبر صو٫ٍ ؤزغي خُىما ظئُذ بلى م
 ما ً

ٌ
٣ت ِه ٍَغ ٣ىا ٖلُه السىا١ و٢اصجِه  ٣ىم بها للٟغاع مً مضًٍغ ُّ ل٨جي  ،بٗض ؤن ي

 ا٦دكُٟذ ُٞما بٗض قًِئا آزغ.

ً بحن مهغ   للغ٧اب الٗاصًحن واإلاؿاٍٞغ
ً
ببؿاٍَت ال جىظض زُىٍ ظىٍت مباقغة

٣ي آزغوالىُجغ،  ُذ ؤهجي ال ًجب ؤن ؤْهغ  ،وال بحن مهغ وؤي بلٍض بٍٞغ زم ٖٞغ

ا ب ًُ ت ؤو جيخمي ٞٗل لى صولت )ؤػواٙ( هىٍتي الخ٣ُ٣ُت في مهغ ٦مىاَىت هُجحًر
الت هي ؤو٫ تهمت ال٨بري، ؤو )ؤػواص( ٦ما ٣ًىلىن ٖجها؛ ألن ؤلاعهاب والٗم

د٨و  ،ؾخىظه بليّ  ًُ ٖلّي باإلٖضام، هظا بن خُُٓذ ب٣اٍى عخٍُم لم  مبؿببها ٢ض 

 ًد٨م بالخٗظًِب ختى اإلاىث!

اؾخسضم ماػن بٌٗ ٖال٢اجِه  –طاث الهلت اإلا٣ٗىلت م٘ مهغ  –في لُبُا 

ي هىٍٍت لُبُت وظىاػ ؾٍٟغ لُبّي. اؾخسضمتهما للؿٟغ بلى الؿٗىصًت لِؿخسغط ل
بخإقحرٍة ألصاء الٗمغة، اؾخٛللُذ ٞحها الٟغنت الغاجٗت ألصاء مىاؾ٪ الٗمغة 

 والؿالم –و٢ًُِذ بٌٗ الى٢ذ في عخاب مسجض الىبّي 
ُ
وؾِ  -ٖلُِه الهالة

 جإ٠ٞ ماػن وسسُِه.

ـ هىٍخُه الخ٣ُ٣ُت وال ٢لبُه. ماػن مؿلم، ل٨ً بؾالمُه هٌل زاعجّي ال ًم
٣ٍت  ؾاٞغها بٗضها بخإقحرة ؾُاخُت بلى ؤلاماعاث. ٢ا٫ لي و٢تها ؤن ؤًٞل ٍَغ

ت  لضزى٫ مهغ هي ٖبر ؤلاماعاث التي جمل٪ ٖال٢اث عاجٗت م٘ الخ٨ىمت اإلاهٍغ

 ولجىت الخ٨ماء.
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ؤن الججرا٫ مدمىص ؾالم وػٍغ الُحران  –زانت بٗض الخٟلت  –ٖلمُذ ٦ظل٪ 

 ا زاًنا للضزى٫ والسغوط مً البالص ًخ٤ٟ م٘ مباصت الضولت. وي٘ هٓاًم 

خًغُث م٘ ؾمغة خٟالٌث ؤزغي، وماجمغاُث، وصٖىاٌث لٗكاء الٗمل التي ج٨ثر 
٦شحًرا في ظضولها وج٣خهغ ٖلى ٖضة ؤٞغاص ٢لُلت، ٖلى ٨ٖـ الخٟالث واإلااجمغاث 

 التي جخسُى اإلائاث.

ٟالث الٗكاء بالساعط هى الىضالء ؤ٦ثر ما ؤزاع اهدباهي في هظه اإلااجمغاث وخ

ا ُِٞه، ما  ،٣با٫ الٟىاص١والسضم ومىْٟى اؾخ
ً
ًبضون ج٣ضًًغا واختراًما مبالٛ

 ألازال١. 
ُ
 ظٗلجي ؤقُٗغ ؤن الىاؽ في َبُٗتها قضًضة الغقي وظمُلت

، قٗغُث ٦شحًرا ؤن ٧اهذ جبهغويقضًضة البهاء للٟىاص١ واإلاُاٖم اإلاباوي الجمُلت 

ؤ٦ثر م٘ ؤزال١ وعقي الٗاملحن بها، ؤ٦ثر مما جخ٤ُٟ م٘ ؤزال١  هظه ألابيُت جخ٤ُٟ 

 عواصها اإلاسضومحن.

ُذ  ٣ىم بِه ؾمغة؛مً مخابٗتي إلاا ج ل٨ىه  ،ؤجها ج٣ىم بلٗبت ؤ٢غب بلى الباػ٫ ٖٞغ

باػ٫ صولي ؤو مجخمعي ٣ًىم ٖلى بٖاصة جغجِب ٖال٢اث اإلاجخم٘ اإلاخ٨ٟ٪ والظي 
 وعظالها.ب في نالر لجىت الخ٨ماء ال ًش٤ ُِٞه ٞغٌص بأزغ؛ وهى جغجِب ًه

٨ِٟ٪ ظمُ٘ الخ٨خالث الا٢خهاصًت وؤلاظخماُٖت ختى الهٛحر مجها
ُ
حُٗض عبُُه و  ج

ت مشل قغ٧اث ألامً والٟىاص١  واإلاهاو٘.  باإلاكغوٖاث الٗؿ٨ٍغ

ا بٗض طل٪ مً عؤؽ ؤزُبىٍ ظباع ًسغط مىه ه٨ظا  ًُ ج ًخ٨ىن اإلاجخم٘ جضٍع
 .ؤطعٍٕ لهظا ألازُبىٍ الهاثل اإلاجخم٘ ٧له بجمُ٘ َىاثِٟه في ق٩ل

ض ُعٖبي، وَكٗغوي باؾخدالت الىنى٫ بلى  ُه ًىًما بٗض ًىم ٧ان ًٍؼ ما ٦ىُذ ؤٖٞغ

 اإلاهمت ال٨بري التي ؾُُٗذ بلحها في البضاًت م٘ ٢اصة ٢بُلتي.

وظىص إلاٗاعيٍت ؾُاؾٍُت مً ؤي ال وظىص لغؤّيٍ ٖاٍم مىٟغٍص زام بالىاؽ، وال 

ُ٘  ،هٕى  ًٖ عياه وًٖ الجمُ٘ ًخٗل٤ وٍغ٦
ُ
ؤمام الىظىص الٗؿ٨غّي وٍبدض

 الاهخماء بلُِه بإي ق٩ٍل.
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ٞغوى الىالِء والبظ٫ مً  ن خض اإلاىث بٓاإلاحهم، و٣ٍضمىن لهمى ن عايى اإلآلىم

 ٠ُ٨ٞ ؾإخاو٫ُ ٢لب اإلآلىمحن ٖلى الٓاإلاحن ٦ما جمىُِذ مً ٢بل؟ ،ؤعواخهم

ميلم ؤ ما ٌؿخُُ٘ مً ظهٍض  ٧ان ماػن ًبظ٫ ٧ل ،ٖثر بٗض ٖلى الض٦خىع ٖلى البًر
ض لي.

ّ
 ٦ما ؤ٦

م نضمتي  ؤما ؾمغة، ٣ٞض اؾخُُٗذ ؤن ؤجغ٥ بغ٢بتها ظهاػ الخجؿـ ؤزحًرا، بٚغ

 اإلاهىلت مما خاولذ ٞٗلُه.

  ؛في هظه اللُلت
ً
اعجضث ال شخيء ٦ٗاصتها بٗض ؤن زغظذ مً الخمام. ٦ىُذ وا٢ٟت

جي بدظٍع زم بال٣غِب مً م٩اِن مغوعها خحن الخٓذ قغوصي في الٟغاٙ. ا٢تربذ م
 ٖلى ع٢بتي مً السل٠.

ً
 َبٗذ ٢بلت

 ؾامت
ٌ
ٞىظضتها جبدؿم، زم ٖاصث لخ٣ّغب وظهها  ،اهخًُٟذ ٦مً لؿٗخه ٣ٖغبت

ضمً و  مضصُث ًضي اإلامؿ٨ت بالجهاػ  ،٦إجها جىص ج٣بُلي ،ظهي ٞخعجبُذ مما جٍغ

 بلى ع٢بتها ألو٠٢ ػخ٠ وظهها بلّى وجغ٦ُذ الجهاػ:

 ما هظا ًا ؾمغة. -

، بى
ً
 ٓغٍة خاإلاٍت ؤظابذ:مبدؿمت

مت؟ -  ؤلم جٟهمي بُٗض ًا مٍغ

 ؤٞهم ماطا ؟ -

 ؤوي ؤخبِ٪..! -

 ال ؤ٢ىي ٖلى الخغ٦ت.
ً
 اعجضصُث مهضومت

 ما الظي ٌٗىُِه هظا ؟ -

 ؤخاَذ زهغي بُضحها وا٢تربذ بٗغحها الٟاضر مجي ج٣ى٫:

لم  ؤها ال ؤُٞٗل مِٗ٪ ما ؤٞٗلُه بال خًبا ُِٞ٪. ما ؤ٢ضمُه لِ٪، و٧ل مؿاٖضاحي -

ه ٌكٗغ بي ًا خبِبتي ؤ٢ضمها بال ج٣ّغًبا
ّ
 .مً ٢لبِ٪ ٖل
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 ًضها 
ّ
مهضومت، ٚحر ٢اصعٍة ٖلى الٟهم وظضتها ج٣ترُب ؤ٦ثر وجدخًىجي وجل٠

 خى٫ زهغي ٦ظعاعّي ؤزُبىٍ، زم ج٣بل ع٢بتي بكٟخحِن لؼظخحن. 

 قٗىٌع عجٌُب بالخ٣ؼػ والىٟىع َٟا ٖلى ٧ل ظلضي وؤنابجي بالٛشُان. 

ُذ مٗضحي. ؾخُ٘ الخدؤلم  ا وؤٞٚغ ًٗ  مل، هغولُذ بلى الخمام ؾَغ

 و٢ٟذ ؾمغة وعاجي بُٗىحن ٚايبخحن قاٖغجحن باإلهاهت. 

ا َ
ً
 ؤخاو٫ُ اؾدُٗاب ما جٟٗله٢ًُِذ و٢خ

ً
ؤو ؾببُه، ؤو الضاعي بلُِه. خاولُذ  ىٍال

ت  ، قغبُذ ظٖغ
ً
ن ؤهٓغ بلحها بلى ؤماٍء مً الهيبىع. زم هغولُذ صون ؤن اهضؤ ٢لُال

تي ٞإ  ٚل٣تها ظًُضا وظلؿُذ ؤعحٗل وٍخمل٨جي ؤٚغب قٗىٍع قٗغجُه في خُاحي. ٚٞغ

ؾٍت و٢ٟذ ؾمغة جض١ الباب مً الساعط بٗى٠ٍ وجهغر وحؿبجي. ؤقبه بلباٍة مٟتر 

ظهؼ هٟسخي ًٚضا لٗكاء ٖمٍل ظضًض. ؤخحن نغزذ بمىخهى الكغاؾت ؤن 

 في ٧ل زاصماتها.
ُ
 وابخٗضث بسُىاٍث ٚلٍُٓت، جهغر

ُذ ؤن مىدجًى   ظضًًضا في الخٗامل ؾِبضؤ بُيىا.وٖٞغ

*  *  * 

 مً ٢بل بهظا السخغ. لم ؤَع 
ً
ا َاثغة

ً
 ٞىاص٢

 ٞى١ ٖم٤ البدِغ 
ً
 هاثلت

ً
ًبا جٟترُف مؿاخت ت مً َاب٤ٍ واخٍض ج٣ٍغ  صاثٍغ

ٌ
بىاًت

 ؾمغة 
ُ
٤ٌ ٚحر مغجٍي مغث ٞى٢ُه ؾُاعة  في الهىاء ًهُل بلحها ٍَغ

ً
وؤها  -مخٗل٣ت

 ألاهٟاِؽ 
ُ
 في الهىاء.  ٦إجها جُحر -مدخبؿت

 م٣ىص ال٣ُاصِة لُخىلى الؿاث٤ آلالي اإلاهمت،  ؤن ٞىض١ 
ً
ج٣ى٫ُ وهي جاع٦ت

ٌٕ مً هظا  ،ؤهم ٞىاص١ الٗالمو  هظا مً ؤ٦بر )الخِخاهُىم( جسبروي ؤهه مهىى
 قٗاع )هغ٢ل( ضسًما في ق٩ل 

ُ
اإلاٗضن الس٠ُٟ، زم حكحر بلى ؤٖالُه ٞإلخٔ

ا بالىهت ٖمال٢ٍت مجؿمٍت جإزظ هه٠ مؿاخت الٟ
ً
ًبا جمخُض مىه زُىَ ىض١ ج٣ٍغ

 جغبُه بالٟىض١ ؤو جغبِ الٟىض١ بِه.
ً
 ٦شحرة
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جىضر لي ؾمغة وهي جغي صهكتي الهاثلت ؤن الكٗاع هى الظي ًدخٟٔ باإلابجي 

ا ٖبر خباثل الىاهىجِخاهُىم. جطخ٪ وهي 
ً
ا مً الخِخاهُىم مٗل٣ ًُ اإلاهىٕى ٞٗل

 ر٥ ألامىع لؼوظخِه.ج٣ى٫ ؤن محزة نٟىث الىخُضة ؤهه ال ًٟٗل قًِئا، وٍت

 
َ
ُل بلى الؿاخت الساعظُت خُض جىدكُغ ألابىاب التي ًٟهل بُجها ؤمخاٌع ٢لُلت. ِه ه

 بدض طاجِه، وزمت هٓاٍم لئلياءة 
ً
ا مؿخ٣ال

ً
ؤلىاُن اإلابجي وص٨ًىعاجُه هي ٞى

 جخإل٤ُ بإلىاٍن قتى، ؤما مً 
ُ
ٓهغ الٟىض١ مً بٍُٗض ٦إهُه لالاة ًُ الساعظُت ٧ان 

 بك٩ٍل حكٗغ  هظا ال٣غب ٞخبضو
ً
 بًألخ٪ ظىاعها.مٗه اللالاة ضسمت

ا وظهُه لىا وؾاؤخض مىْٟي ؤلاؾخ٣با٫؛ بلى الضازل  ٢اصها ًُ ًغا بٓهغِه لىدبٗه ثمىل
 هجض الج

ُ
جرا٫ ألاقِب ٖبض الُٗٓم في اهخٓاعها وخضُه بلى ال٣اٖت اإلال٨ُت خُض

 بال٣اٖت ًضزً الٛلُىن.

 ىا. هٟض الضزان وهى ٣ًه٣ه بهىٍث ٖا٫ٍ مغخًبا ب

ضها ٞخىت، ؤو  ـُ وٍخدضر في ؤقُاٍء سسُٟت مشل زىب ؾمغة الظي ًٍؼ ًجل

 وٚمىًيامال 
ً
 الزخُاع بٗض ٞترة جتر٦ىا ؾم ،مخي التي جؼصاُص بغاءة

ً
غة مٗخظعة

 جرا٫ ألاقِب.ٞإب٣ى وخضي م٘ الج ،ؤنىاٝ الُٗام

ٌُ مً ُٖيُِه هٓغاُث  ًىٓغ ججاهي، وؤها ؤحكاٚل ٖىُه بمخابٗت ما خىلي، جُٟ

بت مً الىٓغاث واإلاكاٖغ الس  ٍٚغ
ٌ
بض والخهُض والاؾخمخإ والاؾتهؼاء؛ جىلُٟت

 
ُ
خاولُذ ججاهلها ٢ضع اؾخُاٖتي ومخابٗت ما ًدضر بضازل ال٣اِٖت اإلال٨ُت. زمت
قاقٍت هىلىظغامٍُت ضسمت بذجم ظضاٍع بإ٦مله حٗغى اقدبا٧اٍث م٘ بٌٗ 

غ الخ٨ىمت السانت باألمً.  زىاع ال٣مغ وج٣اٍع

اإلاسخل٠ ًٖ السضم ٖلى  –ا ًبضون في انُٟاٞهم وػحهم اإلاىخض الٗاملىن هى

في ٢مت الض٢ت والغقي وؤلاوؿاهُت التي لم ؤجسُل بىظىصها في  -ألابىاب الساعظُت

 ؤعٍى ٦هظه.

باتهم، وهٓاٍٞت ٞاث٣ٍت. ؤجابٗهم، واجاب٘ ابدؿاماتهم  اختراٌم وج٣ضًٌغ للًُىٝ ولٚغ

 ن ال ًيخمي لهظه ألاعى.البكىقِت باؾخمغاٍع وؤقُٗغ ؤن هظا اإلا٩ا
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 ٣ًى٫ُ الججرا٫ ؤزحًرا:

 ما الظي ًغو٢ِ٪ ؤ٦ثر هىا ؟ -

ٍٝ مىه، بل اخخ٣اعلم ٨ًيُغ للىِٓغ بلُِه، ؤ ، ال ًىن٠ ً بضازلي ؤي زى
 وعٚبت َٟىلٍُت في الىُل مىُه لم اٖٝغ لها ؾبُال.

 ؤ٢ى٫ُ وؤها ؤقحُر هاخُت قاقت ألازباع:

 هاالء الشىاع.  -

ض:٣ًُب خاظبُِه ٞجإة  اؾخ٨كاٝ اإلاٍؼ
ً
 ، زم ًٟغظهما ببٍِء مداوال

 ما الظي ًغو٢ِ٪ ٞحهم ؟  -

، ومهغون ٖلى البدض ًٖ خ٣ُ٣تها. -
ً
 ًدملىن ٨ٞغة

 وهى ٣ًى٫: 
ً
 ًخّٗهب الججرا٫ ٢لُال

هم  هاالء ،ا، وال ًًمغون بال الكغ لبالصهاهاالء السىهت ال ًدملىن ؤ٩ٞاعً  -

 وبباصتهم واظٌب ٖلى الضولت ولجىتها. ومداعبتهم ،ُنىإ الىهم وٖمالء ألا٧اطًب

 ؤ٢ى٫ُ باؾخٛغاب:

-  
ْ
 بطا ٧ان ما ٣ًىلىه وهًما، إلااطا ال جتر٦ىا الىاؽ جد٨م، وٍى
َ
ىن ًٖ ؤ٧اطًبهم، ًُّ ٟ

 صون ؤن جغه٤ الضولت هٟؿها ومىاعصها مٗهم.

ٍت: ا وهى ًىٓغ لي بسسٍغ
ً
 ٣ًه٣ه ياخ٩

 هتر٥ الىاؽ جد٨م ؟  -

 زم ٣ًه٣ه مً ظضًٍض.

 ٣ًترُب مجي:٣ًى٫ُ وهى 

ً مً الىاؽ لُه ال٣ضعة ٖلى الخ٨م ٖلى ؤي شخيء؟  - ؤال جىٓغي خىلِ٪ ؟ مً جٍغ

هاالء السضم بالساعط، ؤم الىىاص٫ التي جدًغ لىا الُٗام والكغاب زم جى٠ٓ 
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وبطا اؾخمٗىا ألي شخيٍء  ،ىا ؟ هاالء الىاؽ ٌؿمٗىن ُُُٞٗىن ألاعى وؤخظًد

 بلى اإلاى٣ُت  ٞةطا ظاء لهم مجمىٖت مً الخ٣غاء ،نّض٢ىه
ً
٣ًىصوجهم مباقغة

 نٟغ، اه٣اصوا وهاظىا.

ا:  ًُ  ؤؾدكُٗغ ًًٚبا صازل

 اإلاى٣ُت نٟغ ؟ -

 ًلىُح بُضِه:

 لً ًهل ٣ٖلِ٪ لٟلؿٟخىا بٗض. -

 ٦بذ الًٛب الضازلي: 
ً
 ؤ٢ى٫ُ مداولت

 ٞلؿٟخ٨م التي حؿبىن ناخبها الظي نىٗها ل٨م. -

اٍط ؤعاُه في بتهٓغة ُٖيُِه ال ٌكُٗغ الغظُل باهٖؼ   ،ٍٛغ
ً
جإحي ؾمغة، وٍإحي هاصال

ُ٘ بٌٗ صخ٠  ،مٗها م هٓاٞتها الٟاث٣ت. ًً ًمسُر اإلاىًضة امامىا بٚغ

 هاصثت، نٛحر 
ٌ
الُٗام ٖلحها، ابدؿامخُه ال حٛاصع قٟخُِه، ومالمده وؾُمت

ا ًٖ  لم ؤٞهمها. +Aوٖلى نضعِه ٖالمت  الؿً هى

 ٣ًى٫ الججرا٫ بٗض اههغاٝ الىاص٫ وهى ًىٓغ هاخُت ؾمغة : 

 ٞٗال. -
ٌ
٣ُخِ٪ مؼعجت  ٞع

 ،
ً
 ٢لُال

ٌ
ظ٦غوي بالبىمت التي جىٓغ في ظمُ٘ الاججاهاث، جخغ٦ت عؤؾِه مؼعجت

 ج٣ى٫ ؾمغة مهضومت:

ٌ ل٪ ؤمًغا ًا ظجرا٫؟ -  هل جٞغ

 ؾازغة ٖلى قٟخُه وَٗىُص للىٓغ لي بىٟـ الخغ٦ت اإلاؼعجت، 
ً
 ابدؿامت

ُ
جُىٝ

 ؤ٢ى٫ُ:

 ال، مجغص ازخالٝ في الغؤي. -

 غاؾت:ج٣ى٫ ؾمغة بك
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 عؤي ؟؟ ؤي عؤٍي لِ٪ بٗض عؤي ناخب الٗلم والسبرة. -

ٍٝ . ٌكحر معي مىظ ٖىا٢ها الُىٍُل  ؾمغة حٛحرث ٦شحًرا في ؤؾلىبها لها الججرا٫ بُغ

 جهمذ.ز٠ٍُٟ ؤن 

 ؤز٤ في ؤجها ال جسٟي خ٣ُ٣تي ٖىُه، وؤهه ٖلى ٖلٍم ب٩ل شخيء.

 ٣ًى٫ الججرا٫:

 ؤهِذ ؾمٗتي ًٖ ؤصهم الجبلي بطن!! -

٣ٍت ؾازغة:، غؤسخي، ِٞؿإلجي ّٖما ؾمٗخهُ ؤومئ ب  ؤ٢ى٫ُ بٍُغ

ت الضولُت  ٢اجل - ت الغؾمُت، ؤؾـ اإلاضعؾت الٗؿ٨ٍغ في اإلااؾؿت الٗؿ٨ٍغ
ض مً ا  إلزغاط مٍؼ

 
غ للجغاثم ٧ي ًهضعها ل٣خلت لُىػٖهم ٖلى الٗالم، زم هٓ

ٖمل في ظباًت ألامىا٫ مً الضو٫  ساعط، وٍهى٘ مجها خًاعة ؾىصاء. بٗضهالل

ت في هٓام ألازغي  ُّ الم والصخاٞت لم ٌٗض  ،ماطا حؿمىهُه... آه.. اإلاٟىي ل٨ً ؤلٖا

ًظ٦غ هظا وجدى٫ ٞجإة يضه ًتهمُه ب٩ل التهم اإلام٨ىت، و٦إهه ٖضو الضولت 

 الىخُض.

بت مضمغة صازلي  لم ؤ٦ً ؤها التي جخ٩لم. ولم ؤعي ما ٢لُذ بال بٗض ؤن ٢لخُه. ل٨ً ٚع

ٌ ؤلاههُإ ألي لجاٍم ؤو زىٝ.  جٞغ

 ذجغ ُٖىا الججرا٫ وجدؿ٘ ًًٚبا.جخ

 فيًخىظه ب
ً
 ومكحًرا هاخُتي: قغاؾت ال٨الم بلى ؾمغة ٢اثال

ه وؿخإنل مشل هظه الىىُٖت وهداعب وظىصها،  ٞخإجحن  -
ّ
ل٣ض ٢ًِىا ٖمغها ٧ل

 بها ببؿاٍَت مً الساعط ًا ؾمغة؟

ُ٘ ٖجها تهمت باَلت:  جغصُّ ؾمغة ٦إجها جضٞ

ه - ٍٝ واخض حٗٞغ ؤلاعهاب في وؾِ ٖلى ًا ظجرا٫؛ ال٣ًاء  ل٣ض ظئُذ بها لهض

٣ُا. ولِـ لخجلـ وجدىا٢ل.  بٍٞغ
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 ِٕ  ٢لبي في ٢ضمي ٞجإة. لم ؤ
ُ
 ما ٢الخُه ظًُضا. ال٣ًاء ٖلى ؤلاعهاب .. ؤًً؟ حهبِ

 ٌٗىُص لي بطخ٨ٍت ٖهبُت:

 له -
ّ
ك
ُ
ا ٖما بضازلِه.ظا ؾىسًٗها ل٣غاءة ألا٩ٞاع وو

ً
 ّغِح هظا الغؤؽ الجمُل بدش

 ؤن٤ُٗ مً ٧لمخِه 
ً
ا؟ ؤ٢ى٫ُ مداولت ا ؤم مجاػًٍ ًُ ، ال ؤٖٝغ هل ٣ًهض ما ٖىاُه خٞغ

ض:   ؤن ؤٞهم اإلاٍؼ

٣خ٪ في الخىاع م٘ اإلاسخلٟحن مٗ٪، ؤن جخسلو مجهم؟ -  ؤهظه ٍَغ

 حٗىص هٓغجُه اإلاؿتهترة والؿازغة، ٣ًى٫:

٣تي في الخٗامل م٘ ألا  - ٖضاء، لً اجسلو مىِ٪، ل٨ىِ٪ ؾخ٨دكٟحن ٍَغ
ً هظا ؟ؤ والٗمالء، وؤلاعهابُحن،  هِذ ظئتي لخخجؿؿحن ٖلُىا، هل جى٨ٍغ

٘ لي ًض  ، ٢الذ:م ٌٗض بُضهامغ لحها و٦خٟحها ٦إن ألا ؤهُٓغ لؿمغة، ٞتٞر

ا -
ً
ا مدتر٢

ً
 .خاولُذ ان ؤنى٘ مىِ٪ قًِئا ل٨ىِ٪ نغِث ٧اعج

جسضٖجي ب٩ل جمشُلها ٦ىُذ ؤٖٝغ ؤجها ٦كٟذ خ٣ُ٣تي لهم مىظ ؤو٫ ًىٍم، وؤجها 

 جدمُجي، ل٨جي لم ؤ٦ً ؤنض١ هٟسخي.ومداولتها ب٢ىاعي ؤجها 

 ِٖل في وهم ألامان، مشلما ٦ىا وِٗل في ؤػواص ؟٦ىُذ ؤهل 

ٌُ الىىاص٫ ًًٗىن بٌٗ صخ٠ الُٗاِم ألازغي:  ؤ٢ى٫ و٢ض ؤحى بٗ

ا ًٖ َغ١ للخىانل جُٟضها وجُٟض٦م. -
ً
 ظئُذ بدش

 ٌٗىص الججرا٫ لل٣ه٣هت:

 بطا ٧اهذ ؾخُٟضها، ٠ُ٨ٞ جُٟض٦م؟ -

الججرا٫ ٣ًى٫ بهغامٍت و٢ض جى٠٢ ًٖ الطخ٪ ٦مجىىٍن  ًإحي بٌٗ الًُىٝ،

 ٚحر متزن ألاٞٗا٫:
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-  ًُ ؤهخم الغ٧ام الظي هضوُؽ ٖلُِه لىهٗض بلى  ،ؤهخم زل٣خم مً ؤظل ؤن هدُا هد

 اإلاجض والٗالء.

٦ً ؤنض١ لٛخُه، وال خىاعُه. لم ؤنض١ ؤهه ٦ك٠ ًٖ خ٣ُ٣خُه بهظه ؤلم 
 قابت،  لُىا٣ًبُل ٖالبؿاَت البكٗت اإلا٣ؼػة الىاضخت. 

ُ
عظٌل عجىٌػ وامغؤة

 جهاٞدهم ؾمغة، والججرا٫ ٨ًمُل ٦إهه ال ًغاهم:

ىعًٍ اهٓغي خىلِ٪، لً ججضي ٚحر ؤهاٍؽ ما بحن ٖبٍُض لىا ؤو زضٍم ؤو مإم -

هظه هي ٢اٖضة الٗالم بطا َب٣ذ ٖلى هاالء الىاؽ، ٞهي جُب٤ ٖلى  ،َاجٗحن

 صو٫ٍ مشل صولخ٪.

ا ٢ضًما ٞى١ ؤزغي ٦إهُه ٢ض ٞٙغ مً  ٌٗىص ٞجإة بلى ظلؿخِه اإلاؿخ٨ُىت ًٗ واي

ا ٚلُىهًه ًجلـ ٦إن قًِئا لم ٌٗض ٌٗىُه. ج٣ضم ؾمغة بصالء ؤلا 
ً
د٨مخه. مضزى

 بابدؿامٍت مغخبٍت: –٦إن قًِئا لم ٨ًً  -يُىٞها بلّى 

 الض٦خىع نضقي نالر، وػوظخُه مضام ظىصي. -

 ،لىاخُت ألازغي ُه في بغوص وٍىٓغ اؤناٞدهما، وخحن ج٣ضمهما للججرا٫ حهؼ عؤؾ
ا بهظه  ،في ٖظٍع ألزغط بِه مً هظا اإلا٩انؤ٨ُٞغ 

ً
صزى٫ الخمام آلان ؾِبضو سسُٟ

٣ت اإلا٨كىٞت.  الٍُغ

 ج٣ى٫ ؾمغة:

 حي في مىاُٖض٥ جماًما ًا ص٦خىع نضقي.إج -

اٍء و٣ٍى٫:  ٘ الغظل عؤؾُه في ٦بًر  ًٞغ

٧لُت  الاهًباٍ ؾمت الىجاح ًا مضام ؾمغة، حٗىصُث ٖلُِه مىظ صعاؾتي في -

ت.  الكَغ

ض ؤن ؤٖٝغ ما ٣ًهضُه الججرا٫ بالًبِ. حؿإ٫  ؤ٨ُٞغ في ؤزظ عؤي ماػن، ؤٍع

ُ٘ في ازخُاعاتها،  ض ؤن ًإ٧ل، وججامل ػوظخه في طو٢ها الٞغ ؾمغة الض٦خىعٖما ًٍغ
 خضًثها للججرا٫:

ُ
 ج٣ى٫ ؾمغة في الجهاًت مىظهت
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٩ا مً ؤظل ؤن ًدٓى بم٣اب -  لخ٪ ًا ظجرا٫.الض٦خىع نضقي جغ٥ ؤٖمالُه في ؤمٍغ

 ٌؿخمغ الججرا٫ ٖلى ابدؿامخِه الباعصة السسُٟت.

ؤعؾل عؾالت باؾخسضام ٢اعت ال٨ٟغة اإلاىظىص بالؿماٖاث في ؤطوي، ؤخاو٫ُ ؤن 
ؤظٗل ال٨ٟغة بؿُُت ومسخهغة ٢ضع بم٩اوي لُٟؿغها ٢اعت ألا٩ٞاع بالك٩ل 

 اإلاىاؾب:

ؤ ٨ٞغي، وَكّغِح هه ؾ٣ُغ ب حهضصويالُٗٓم وؾمغة في ٖكاء.  " م٘ الججرا٫ ٖبض

 "ا؟، ماطا ٌٗجي هظطا٦غحي

ا خالت الال عص: ًً  ٣ًى٫ الض٦خىع مخٟاص

 جمىِخُه مىظ ٞترة َىٍلت...  -
ٌ
 م٣ابلت ظجرا٫ ٖبض الُٗٓم قٝغ

 ٣ًاَُٗه الغظل وهى حهمهُم ؾازًغا:

 وٗم، مىظ ٢غاع الخجمُض. -

ؤؾه ع و  ًداو٫ الض٦خىع ؤن ٌؿخىضر ما ٣ًىلُه الججرا٫ الظي ًب٣ى ٖلى نمخِه 

 اإلاىظهه للىاخُت ألازغي. 

ا: ًٗ  ًإجُجي عص ماػن ؾَغ

 " ؾ٣ُخلِ٪ في الجهاًت ،اهغبي ٦إن قُاَحن الٗالم وعاء٥" 

 ٌؿخُغص الض٦خىع:

 مؿئىلُاث الججرا٫ ال٨بحرة، وؤق٨غُه ٦شحًرا ٖلى ٢بىله م٣ابلتي. -
ُ
 ل٨جي ؤٖٝغ

 ًجُبُه نمذ الغظل وال مباالجُه، جخضزل مضام ظىصي ػوظت الض٦خىع م
ً
داولت

 جل٠ُُ ألاظىاء:

ت  - ت اإلاهٍغ وٗم، ٦ىُذ ؤَلب ٦شحًرا مىُه ؤن آحي بلى مهغ ألعي ؤؾاَحر الٗؿ٨ٍغ

ت، و٢ض...  التي جضًغ هظا البلض الٗمال١ بهظه الٗب٣ٍغ

ا،
ً
ا بلحها بجؿضِه ٧لِه و  ٣ًاَٗها الججرا٫ ٖابش

ً
 ملخٟخ
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 وما عؤً٪ ؟؟  -

 جهمذ للخٍٓت. 

 ؤعؾل إلااػن:

بتي ٦ما هى مٗخاص ٦ما ٌٗمل ٢اعت " هل ؾ٣ُغؤ ؤ٩ٞاعي  ، ختى بضون ٚع
ً
ٞٗال

 ألا٩ٞاع "

 ٨ًمل الججرا٫ ٖبشُه ٢اثال:

 ؤن الٟخُاث الٗابشاث ًدببن الغظل ألاقِب طو السبرة،  -
ُ
ِ٪ ؟ ؤٖٝغ

ُ
هل ؤعجبخ

 ؤلِـ ٦ظل٪؟

 ماػن ال ًغص!

هضم الض٦خىع مً بظاباجِه.   جٓل ٖلى نمتها، وٍُ

ُ٘ عص ٞٗل الض٦خىع. ماػن ال و  عصوص الججرا٫حعجُب مً ؤو  اهدبُه للخىاٍع ؤ٦ثر ؤجاب

 ًغص.

ا لىا ْهغه، وٍإحي مضًغ ال٣اِٖت اإلال٨ُت ًُ  ٌٗىص الججرا٫ لجلؿخِه مً ظضًض مىل
ٍ٘ قضًض وٍخدضر بلبا٢ٍت ٌّٗغٝ هٟؿُه بخ ،ٌؿإلىا ًٖ عؤًىا في ظىصة الُٗام ىاي

 ٠ُ٦ ًد٨م هاالء الكباب، خُىاهاث مشل هظا الكغؽ. .وعقيّ 

 عؤًُذ ؾم
ً
 مالُت في ًضِه ؤزظها واخمغ وظهه ٢لُال

ً
غة جهاٞدُه وجً٘ وع٢ت

 ومطخى.

 مً جهٝغ ؾمغة، وؤقُٗغ باإلهاهت وؾِ خالت الخىجغ التي 
ً
ؤجًا٤ًُ ٢لُال

 ؤِٖكها.

 ًإحي عص ماػن ناصًما:

 " وٗم "
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٣ًى٫  ،ُل وؤخاو٫ُ ؤن ؤجىاو٫ ٦ىب اإلاُاهؤقُٗغ بدالٍت مً الازخىا١، ٞإؾٗ

 ؿخِه:الججرا٫ُ وهى ٖلى ظل

 ؤها ٦ظل٪ ظئُذ مً ؤظلِ٪ ًا ظىصي. -

اهدبُه إلاا ٣ًىلُه مً اؾخٟؼاٍػ للض٦خىع الظي ًدخ٣ً وظهُه ُٞبضو م٘ حًًٛ 

 مالمدِه ؤهه ٖلى وقِ٪ هىبٍت ٢لبُت، ٨ًمل الججرا٫:

، بالخإ٦ُض ؾخٟهم الٗغى الظي ؾإ٢ضمُه لها. -
ٌ
 وَمىخت

ٌ
 نٛحرة

ٌ
 قابت

 ٣ًى٫ الض٦خىع ٞجإة:

 را٫ ؟ ؤيُّ ٖغٍى ًا ظج -

 ًلخُٟذ الججرا٫ بًٍٛب ال ؤٞهم ؾببه، ٣ًى٫:

 الٗغى لِـ ألصخاب ال٣ٗى٫ اإلاخذجغة ؤمشال٪. -

ا وٍداو٫ُ ؤن  ا ٢ىًٍ
ً
 قه٣ُ

ُ
ًداو٫ الض٦خىع نضقي ؤن ًخد٨م في اهٟٗاالجِه، ًإزظ

ضزل ؾمغة في الخىاع وهى ٣ًى٫: ًُ 

رججي ؤن خحن َلبُذ مً اإلاضام ؾمغة مهضًعا ؤجىانل مُٗه لخل مك٩لتي، ؤزب -
و٢ض ؾٗضُث خُىما  ،طاتها، ولِـ ؤي مؿدشمٍغ صازليٍّ  ؤًٞل ظهه هي الخ٨ىمت

ت. ت اإلاهٍغ ٍش مكتر٥ٍ في الٗؿ٨ٍغ  ؾمُٗذ اؾم٪ إلاا لىا مً جاٍع

٣خِه اإلاؿخٟؼة زم ٣ًى٫: ا بٍُغ ًُ  ٣ًه٣ه الججرا٫ ٖال

ٍش بٗض - ت؟ ؤي جاٍع ش مكتر٥ في الٗؿ٨ٍغ ت وعًٞ٪ لخىُٟظ ازُاهخ٪  جاٍع لٗؿ٨ٍغ
 مغ التي ظاءج٪ وهغوب٪ مً البالص ٧لها.ألاوا

 ن ًخمال٪ ؤٖهابه:ؤًداو٫ُ الض٦خىع 

-  
ٌ
ه ؾالحي لجحراوي ؤلم  ،٢ضًٌم في الغؤي ال صاعي لٟخدِه  هظا زالٝ ؾخُ٘ ؤن ؤوّظِ

ٌُ ؤ٢اعبي وؤ٢خلهم ؤزىاء ٌٞ مؿحراث الجٕى إلاجغص مُالبهم الُبُُٗت في  وبٗ

 الخهى٫ ٖلى َٗام.
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 ًغُص الججرا٫ بًٍٛب:

 اؾخد٣ىا اإلاىث ٦ما خضر لهم، لم ٌؿخُُٗىا ؤن ًخ٩اجٟىا ها  -
ً
الء ٧اهىا زىهت

سها، و٧اهى  ا حهاظمىن مساػجها م٘ الضولت التي ٧اهذ جمغ بٟترٍة نٗبت في جاٍع
 هذ جىاَإث مٗهم.ؤ ،وَؿتهضٞىجها

 ٣ًى٫ ال٨خىع ونٟي:

 ٢ضًٌم ًا ظجرا٫... -
ٌ
ًٌ هظا زالٝ  خؿ

 ٣ًاَُٗه الججرا٫ زاثًغا:

مت ال حؿ٣ِ هظا لِـ ز - ا. هظه ظٍغ
ً
ا ٢ضًًما، السُاهت لِؿذ زالٞ

ً
الٞ

 بىا بٗض ٧ل هظه الؿىىاث ج٣ى٫ لىا بالخ٣اصم. هل جًٓ ؤه٪ ؾخإجِ
ٌ
هه زالٝ

 ٢ضًم وجُالبىا بإن هغص ل٪ طهب٪ ؟

 ٣ًى٫ُ الض٦خىع في جىؾل:

 هظا خ٣ي. -

.  اؾخى٢ٟجي ط٦غ الظهب في اإلاىيٕى

 ظاءججي ٞجإة عؾالت مً ماػن:

ُه ال٨شحروًغي بُٗىِه ا " الججرا٫ ال تلِؿغي، هظا ؾغ ال ٌٗٞغ  "ن؛ جهّغفي بؿٖغ

 وؤها ؤجظ٦ُغ خغ٦ت عؤؾِه في ٧ل الاججاهاث، وهٓغُث 
ً
احؿٗذ ُٖىاي صهكت

٨مل: ًُ  للججرا٫ الظي 

 ال خ٣ى١ ل٪ في البلض الظي زىخُه. -

 ٣ًى٫ الض٦خىع بًٍٛب:

ـ زُاهت - ٕ لِ ضون ؤن اإلاىيٕى الخ٣ُ٣ي زالزت ؤَىاٍن مً الظ ،اإلاىيى هب، جٍغ

 حؿغ٢ىجها.

ا:
ً
 ًغص الججرا٫ ياخ٩
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 بل في زُاهخ٪ في هظا ألامغ ٦ظل٪. -

 ُ٘ ًىظُه  ،ت ال جإحي بال م٘ ٍُٖب في الغئٍتن هظه الخغ٦ؤالججرا٫ وؤجإ٦ض ؤجاب

 خضًشُه إلاضام ظىصي:

جسُلي ؤن ًًٓ ؤخٌض ؤهه ٢اصع ٖلى الؿُُغة ٖلى ؾى١ الظهب في مهغ بكغاثِه  -

 ت واخضة. ؤلِـ هظا ٚباًء ؟زالزت ؤَىاٍن صٞٗ

 ج٣ى٫ُ الؼوظت بهضوٍء ولبا٢ت:

٦ما حٗٝغ ًا ظجرا٫، ٞؼوجي هى ناخب وعثِـ مجلـ بصاعة مجمىٖت  -

، وله ؤ٦بر مهاو٘  "ظلىعي" وهي ؤقهغ ماع٦ت للظهب في الىالًاث ٦ما حٗٝغ
ومىالث الظهب ٦ظل٪. مداولخُه لضزى٫ الؿى١ اإلاهغي ٦مؿدشمغ ؤظىبي هي 

 إلٞاصة بلضه باؾدشماعاجِه الهاثلت.مداولت ناص٢ت 

 ٣ًى٫ الججرا٫:

 بل مداولت ناص٢ت للخإزحر ٖلى مكغوٖىا ألا٦بر. -

ُ٘ بىبرة ٖخاٍب: ،الظي جىؾِ الؿماء في لُلٍت ناُٞتوَكحُر هاخُت ال٣مغ   ًخاب

ًُه. ٞال جًُعي  -  ًا ظىصي، ولهظا ؾإ٢ضُم لِ٪ ٖغًيا لً حؿخُُعي ٞع
ٌ
ؤهِذ لب٣ت

ِٕ ًٖ عظٍل مُذ.مجهىصاجِ٪ في الضٞ  ا

جتراظ٘ الؼوظت  ،ال ؤنض١ُ ما ٞهمخهُ ؤ٧اُص  ،حهتُز الض٦خىع نضقي في ٖى٠ٍ 

ا:
ً
بت، ٣ًى٫ الض٦خىع مداوال ؤن ًبضو مخماؾ٩  بابدؿامٍت ٍٚغ

 .وؤظلي لم ًدً بٗض ًا ظجرا٫ ،هي لً ج٣بل ؤي ٖغوٍى صون بطوي -

 ٣ًى٫ الججرا٫ بهضوٍء:

 ؤهه خان.ؤبل خان ًا نضقي،  -
ُ
 ها ؤٖٝغ

ٍب وهى ٣ًى٫:  ًبخل٘ لٗابُه في ٖع

٩ي، ومخٗا٢ٌض م٘ هغ٢ل، هظه الكغ٦ت التي جامً هظا اإلا٩ان.  -  ؤها مؿدشمغ ؤمٍغ
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ت والاؾتهخاع في ُٖجي الججرا٫، ُٞهغر:  ًلخٔ السسٍغ

٩ي ٌٗخمض ٖلى وظىصيالا - ٨ُت لً جتهاون في... ،٢خهاص ألامٍغ  الخ٨ىمت ألامٍغ

 ج٣اَٗه ضخ٨ت الججرا٫ مً ظضًض: 

 ؟لٟىا هه٠ ما ٩ًلُٟه عؤؾ٪ اإلاخذجغهل جهض١ ؤن ٧ل هظا لم ٩ً -

ب٘ ػوظخُه ما ًدضر بإٖهاٍب جدؿ٘ ُٖىا الغظل، وَصخُب وظهُه ٧اإلاىحى. جخا

 وٍىُٓغ  ،الججرا٫ ٣ًىم مً ظلؿخِه بهضوٍء  ،ؤقُٗغ با٢تراِب بٚماءةٍ  ،باعصة
ُ
٠٣ً

غ الُىم خىلُه؛ قاقت الٗغى الٗمال٢ت ال ػالذ جبض ؤخضار ٌٞ الخٓاهغ ْه

وحٗل٣ُاٌث خى٫ حجم ؤلاعهاب الظي ًتزاًض ًىًما بٗض ًىم، مضًغ ال٣اٖت ٠٣ً في 
 مخذجًغا في م٩اهِه باهخٓاِع 

ً
 هاصال

ُ
ا ٠٣ً

ّ
جهاًتها ًخاب٘ ٖمل مىُِْٟه، وبال٣غِب مى

اؤي َلٍب مً ؤخضها ًٗ  ٣ًى٫ الض٦خىع نضقي: ،. ٌكحُر له الججرا٫ ُٞإحي ؾَغ

 ُٖجي ٖغي٪.ؤ، ؤٖض٥ ؤال ٨ًىن عؤسخي مخذجًغا -

ا لخىُٟظ  ًٗ ا ُٞىهٝغ ؾَغ
ً
ا مخدغ٧ ًُ ٣ًى٫ُ الججرا٫ للىاص٫ ؤن ًدًغ ٦غؾ

 الُلب.  ًضوع الججرا٫ خى٫ م٣ٗض الض٦خىع وهى ٣ًى٫:

 َىٌٍل ًا ص٦خىع ٞهل ؾدؿخُُ٘ الىٞاء  -
ٌ
ش ، لضًىا جاٍع ًٌ ُض ٖغًيا ؟ خؿ جٍغ

 بىاظباج٪؟

ًض الججرا٫ ًٖ  ًً٘ ًضُه ٖلى ٦خِٟه وهى ٠٣ً وعاء الض٦خىع الظي جمىٗه

 الالخٟاٝ له:

ت. - خه مً الؿى١ اإلاهٍغ  ؾخيسخي ؤمغ طهب٪ الظي اقتًر
ً
 ؤوال

 : وهى ًشبخُه في م٣ٗضه ًداو٫ الغظل ؤن ًخدغ٥ ؤو ٌٗترى ٣ُٞى٫ الججرا٫

 وٗم، وٗم، ؤٖٝغ ؤهه ًمشل زالزت ؤعبإ زغوج٪.  -

مٟخٗلت  خغ٧اجُه مؿغخٍُت جبضو ،ٍتراظ٘ للىعاء ُٞلخٟذ له الض٦خىعًتر٦ُه، و 

 بك٩ل واضر:
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ؾ٨ُىن هظا لخإ٦ُض خؿً هِخ٪ ججاه الا٢خهاص اإلاهغي، وعٚبخ٪ في بٞاصة  -

 بالص٥ ٦ما ج٣ى٫ ػوظخ٪ الجمُلت.

ًدخ٣ً وظُه الض٦خىع وهى ًىٓغ بٗحٍن ٚايبٍت ججاه الغظل الظي والُه ْهغه 
 وؤزظ ًٟٗل شخيٌء ما بُضًِه ال ًخطر مً ػاوٍت عئٍتي، ٣ًى٫:

ها ؟ل٨ً ؾِب٣ى مك٩لت  -
ّ
 زُاهخ٪ ال٣ضًمت لىا، ٠ُ٨ٞ ؾىدل

ا ًضه زل٠ ْهغِِه. ٣ًى٫ُ م٨ًٟغا وٖالماث الجضًت  ًٗ ًضوع هاخُدىا مً ظضًٍض واي

 جبضو ٖلى مالمدُه:

مت ال٣ضًمت. - ٣ضم لىا ما ًجٗلىا هخجاوػ ًٖ هظه الجٍغ
ُ
 ؾخدخاُط ؤن ج

 .ًضزل الىاص٫ بال٨غسخي اإلاخدغ٥

لهم هه٠  اوػوا ًٖ هظا بطا ٢ضمَذ ٢ى٘ لجىت الخ٨ماء بإن ًخجؤؤن  يًم٨ىج -

 
ً
 ، ما عؤً٪؟٦تريٍُت  اؾدشماعاج٪ في ظلىعي مشال

 ًضا الججرا٫، ٣ًى٫ وهى ًًِٛ ٖلى 
ً
٤ُ الض٦خىع وهى ًجهٌ ٞجإة مخجاهال ًٖؼ

 ػٍع في هاجِٟه اإلالخه٤ بُضِه:

 ل٨ً هظا ؾِخى٠٢ آلان. ،٪ ٦شحًراثض نبرُث ٖلى هغاماطا جٓىىن ؤهٟؿ٨م ؟ ل٣ -

٣خِه اإلاؿغخُت اإلاٟخٗلت:ًه٤ٟ الججرا٫   بُضِه و٣ٍى٫ في خماٍؽ مٟاجٍئ وبٍُغ

اًٚب آلزغ مغٍة في  ،اًٚب، الًٛب ظمُل ،وٗم، بٌٗ الًٛب ًا ص٦خىع -

 خُاج٪. ختى ٣ًىلىن ماث ٚايًبا ولم ًمذ مظٖىًعا.

٣ًخدم اإلا٩ان ٞجإة زالزت عظا٫ٍ ضسام الجشٍت ٣ًٟىن وَكهغون ؤؾلختهم 

ى٫ الض٦خىع نضقي وهى ٌكحر هاخُت الؿماء ٞخبضو اللحزعٍت في وظه الجمُ٘، ٣ً

 ٞى١ الٟىض١: 
ً
٣ت

ّ
 مدل

ُ
 ألايىاء الساٞخت لُاثغٍة زانت ج٠٣

ؾجرخُل آلان ًا ظجرا٫، و٢ض ؤزُإُث خحن لجإُث ألخض مضًغي ٖال٢اج٨م الٗاّمت  -

٧ان ًجب ؤن ؤهخم بمهاصعي السانت  ،خ٨مالظًً ال ٌٗملىن بال لهال
 وٖال٢احي.
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الاؾتهخاع في ٢ؿماجِه  ازًغا وهى ًً٘ ًضًه زل٠ ْهغِه وٍبضو٣ًى٫ الججرا٫ ؾ

ت
َ
ى ًَ  ٣ًترُب مىه بهضوء و٣ٍّغِب وظهُه مىُه: ،اإلاٛ

٣ت ؤحها الغاثض ال٣ضًم؟ ل٣ض وؿِذ ٧ل  - هل جخهىع ؤن جسغط مً هىا بهظه الٍُغ
 شخيء ٖىا في هجغج٪ الُىٍلت.

 زُى 
ُ
 ججاه الض٦خىع نضقي وٍمؿ٪ ب٩لخا ًضًِه ًإزظ

ً
ٗت  ؾَغ

ً
زمت  ظاهبّي عؤؾُه. ة

بي اللىن في ًضهِ  ً ٍٚغ حهتز الض٦خىع بٗى٠ٍ وٍإزظ لىهُه في الخضعط للىن  ،٢ٟاٍػ

 وًٍغب بُضًِه و٢ضمُِه في ٧ل م٩ان ألاػع١ وٍهضع
ً
 مخهلت

ً
٤ُُ٣ًُ  ،ػمجغة

ا هاخُت ال٨غسخي اإلاخدغ٥ البضاجي  ،ًُالبُه بالهضوء ،الججرا٫ بٟمِه  ًُ ج ٌكضُه جضٍع
 و٢ض جدىلذ ػمجغة الض٦

ً
خىع بلى ؤهحٍن مخهل وعٞؿاث مً ًضًِه و٢ضمُه مداوال

ؤن ًمؿ٪ الججرا٫ الظي ؤخ٨م ٢بًخُه ٖلُِه وابخٗض بجؿضِه ًٖ مضي خغ٧اث 

 الغظل.

ؤزحًرا؛ ًل٣ُِه ٖلى ال٨غسخي اإلاخدغ٥ وٍُغ٢٘ بةنبِٗه ُٞإحي ؤخض هاالء الشالزت 

 ضسام الجشِت إلاؿاٖضجِه.

 الض٦خىع؟ ؤم مً ؤظل الججرا٫؟لم ؤٞهم هل ٌٗمل هاالء  الطسام مً ؤظل 

ٌب مً الساعط  ا مً ظُبِه. ًإحي عظٌل ٍٚغ ًٗ  ظىاع الججرا٫ الظي ًسغط مبً
َ
٠٣ً

ص٤ً البالؾد٨ُُت وًٍٗها ظىاع ضسم الجشت الظي ٌكّمغ ًض اببٌٗ الهى

 نٛحرٍة 
ً
دت الض٦خىع الِؿغي ُٞٛغؽ الججرا٫ اإلابً٘ في ًضه وٍدغ٦ُه. ًسغُط قٍغ

 مً ًضِه. 

٣خِه ًلخ٠ هاخُدىا  دت ٣ًى٫ بٍُغ ا بالكٍغ
ً
٣خِه اإلاؼعجت في الخغ٦ت، ممؿ٩ بٍُغ

 اإلاؿغخُت:

٨ُحنال ًم٨ً ؤن جش٤ ف - مهما ٞٗلذ مً ؤظلهم  ،ي هاالء الضبلىماؾُحن ألامٍغ

ىا  ،هغون ٖلى خكغ ؤهىِٞهم في ٧ل شخيٍء ً ما الضاعي ألن ًؼعٖىا هظه بِه لُٗٞغ
 م٩اهُه وٍخلههىن؟

 
ً
.  ،لُٛغؾُه في ُٖيُِه  ؤزغي للض٦خىع ٌٗىص باإلابً٘ مغة

ً
 ٚحر مهض٢ت

ُ
 ؤنغر
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 في 
ً
ًدغ٥ الججرا٫ اإلابً٘ في ججى٠ٍ ُٖجّي الض٦خىع، ٞدؿ٣ِ الٗحن ٚاع٢ت

 صمائها بحن ًضّي الججرا٫.

 ؤقُٗغ بالٛشُاِن، ؤن
ُ
ؤخاو٫ُ ؤن ؤججه للخمام  ،ؤزغُط ما بمٗضحي صون جد٨ٍم و  غر

 ٞإظض ًض الىاص٫ حؿاٖضوي ٖلى الخدغ٥.

 ؤب٩ي بٛؼاعٍة ال ؤ٢ضُع ٖلى الهمىص. ،ػوي ونمىصيفي الخمام ؤ٣ٞض جىا

ا ًٖ ؤي مىٍٟظ 
ً
 خحن جضزل ؾمغة مً الباب.للهغب ؤهُٓغ خىلي بدش

 حؿإلجي ًٖ ؾبب ٚشُاوي. ٞال ؤنض١ ما حؿإ٫ ٖىُه.
ً
 مبدؿمت

 ج٣ىلي لي ؤن الض٦خىع اؾخد٤ هظا:

 مىظ اللخٓت التي ٢غع ؤن ًضزل ٞحها مهغ مً ظضًض. ًخٗا -
ً
مل ل٣ض ٧ان َٞغؿت

ٍ٘ ال ًجب ؤن جإمً ُِٞه بهظه ا ا ًا م ،لبؿاَتبإماٍن في مجخم ًً شلما ٞٗلِذ ؤهِذ ؤً

 ًٖ الؿبب الظي  ،نٛحرحي
ً
 ،لِ٪ ؤٞٗل مً ؤظلُه ما ؤٞٗلُه لم جدؿاءلي لخٓت

ًِذ الصخيء الىخُض الظي َلبخ م ؤهِ٪ ٞع م ٧ل شخيءٚع جي بٚغ  ،ُه مىِ٪ ولم ججاٍع

ؤلم  ،ويٗها ؤصهمالَٟغؿت التي ؾماث و  ؤلم ًدضزِ٪ ماػن ًٖ ٢ىاٖض الخُاة
ام الظي ٌٗك٣ه الكٗب بإ٦ملِه 

ّ
 في الكإع ؟ وٍماعؾهُ ًدضزِ٪ ًٖ بغهامج ال٣ى

٨مل:
ُ
 ؤخاو٫ُ ؤن ؤجىاػن، ٞخخل٣ٟجي ًُض ؾمغة وهي ج

 هضقي.بال ج٣ل٣ي، ؾ٨ُىن الججرا٫ُ عخًُما بِ٪ ؤ٦ثر مً عخمخِه  -

كٍت جٟخُذ الباب ألظض الججرا٫ في وظهي، ًىظُه شخيٌء ما ب لى ع٢بتي ٞإقُٗغ بٖغ
 ٖلى ٦غسخٍي مخدغ٥ٍ قبٍُه ب٨غسخي  ،ٟت وال ؤ٢ضُع بٗضها ٖلى الخدغ٥زُٟ

ُ
ؤؾ٣ِ

ُ٘ و  الض٦خىع الظي ًجغه ضسم الجشِت  ٍدمل الض٦خىع نضقي وصماثه بًُٗضا. ؤؾم

 الججرا٫ ٣ًى٫:

مت -  ًا مٍغ
ٌ
٘ بهمت ُٖيُِه ٦كٍغ  ،ؤهِذ سسُٟت والض٦خىع ٧ان ؤسس٠، ألهه ًً

 ملٟاجِه وخؿاباجِه بضال مً بهمت ؤلانب٘ ٦ما هى مخب٘.مغوع بلى ٧ل 

 ًبدؿم وؾمغة ججغ ال٨غسخي، و٨ٍمل:
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ً ب٩ل شخيٍء وؾدؿمٗحن ٧ل شخيٍء ٚح - ر ؤن ظؿض٥ِ لً ٣ًضع ٖلى ؤهِذ ؾدكٍٗغ

جي وجب٩ي مجضًصا. ،اإلا٣اومت  قلٌل ما٢ٌذ ًا خم٣اُء ٞال ججٖز

ِن للججرا٫ِ وٍخمىُاِن له الىاص٫ ومضًغ ال٣اٖت ًىدىُا ،هسغُط مً ال٣اِٖت اإلال٨ُت
ا في صخبتهمؤن  ًٗ ا ممخ

ً
هسغط بلى الؿاخِت الساعظُت. الُاثغة  ،٨ًىن ٢طخي و٢خ

هخىظُه بلحها صون ؤصوي ٢ضعٍة  ،عِط جدل٤ بال٣غِب مً ؾاخت الٟىض١الهٛحرة بالسا

تراى.  مجي ٖلى الٖا

 
ٌ
ْخَم ًمخُض بؿاٍ

ُ
ْبرَ بحن الؿاخِت وبحن الُاثغة، ؤ َٖ الٓالم  بلى مؿاخٍت مً هُل 

 اإلاًاء باألخمغ الىاعي ٦إجها ؤظىاٌء قُُاهُت. 

ٍب. ٌٟٛى بضازل ٍب ٖلى ٖع ي قبٌذ ٢ضًٌم مً الٓال٫ جلُٗب صوًعا ؤنابجي بٖغ

ِٝ مً الكلل ـُ الججرا٫ وؾِ ْال٫ِ وظهِه الخمغاء بجىاِع ؾمغة،  ،السى ًجل

ض مً مالبؿها وظلؿذ ًٖ ًمُىِه ؤمامي.  التي جسلذ ًٖ اإلاٍؼ

ا بلى هظه الضعظت. لم ؤجسُل ؤن ج ًٗ  خدى٫ ألامىع ؾَغ

كٟذ ألا٢ىٗ
ُ
 ٣ٞضي ل٣ضعحي ٖلى الخغ٦ت ،ت بٛلٍٓت وحٛحرث الىظىه في لخٍٓت ٦

ٍٝ ٌكلُّ ج٨ٟحري وَُ  كٗغوي بسى
كٍت ّجِ ْع ٌُ ؼ ٢ضعحي ٖلى الهضوء ٞإناُب بٖغ

 مؿخمغٍة ال ا٢ضع ٖلى الخد٨م بها.

، ًهلجي ٖلى ُبٗ ٌٍ ًبا الججرا٫ وؾمغة ًخدضزان بهىٍث ٚحر زُٟ ً ج٣ٍغ ض متًر

 ٖما ؾمٗخُه مً ٢بل نىتهما ًدمُل  ،وي ٖجهماهما ما ًٟهال
ً
ت مسخلٟت

ّ
 ،عه

 ًطخ٩اِن بهىٍث ٖا٫ٍ.

باحي الؿاب٣ت ٖلى ًض ؤبي ؤ٨ُٞغ في باجه لي ؤ ،٧ل جضٍع ن ؤجدغ٥ لم ٨ًً مً بحن جضٍع

 جدذ جإزحر الكلل اإلاا٢ذ.

سلو الىُت هال  ًإحي خحنؤن الخ٤ ال ُحهؼم ؤبًضا، وؤن جإزغ اهخهاعه  حٗلمُذ مىهُ 

.هلِل  ٍٝ  ب٣ضٍع ٧ا

 مً  ،في هظه اللخٓت ول٣اثِه ألاو٫ بي جظ٦غُث ماػن 
ً
هظا الٛى٫ بضا لي ؤ٦ثر ع٢ت

ً ٣ٍت بضاثٍُت  ن ًٟغى ؾلُاههُ ؤ خاو٫ ماػن  ،الجالـ ٖلى ُبٗض متًر ٖلّي بٍُغ
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وخحن لم ٌٗٝغ ٢غع ؤن ًلٗب لٗبت اإلاهالر و٢ض ٧ان هظا ًخُلب  ،وخُىاهُت

 ي ؤوال.مىا٣ٞت

 وؤؾم٘ نىث ؾمغة:ًطخُ٪ مجضًصا 

نالر ؤ٦ثر مً زماهحن باإلااثت مً زغوة نضقي  ،خهُلخىا الُىم ظُضة ظًضا -

٩ي باإلياِٞت بلى زغوٍة نٛحرة ًٖ مسُُاث  ،ناخب ؤؾُىعة الظهب ألامٍغ

هظا  ؾىدهل ٖلحها خاال. الُىاع١ وزُِ هجىمهم وؤؾماء وؤق٩ا٫ ٢اصتهم،

 ؤزغي لباًضن ومضعؾخه.جىٞحر لىه٠ ه٣ٟاجىا هىا٥
ٌ
 ، ويغبت

ًبا  ًخدى٫ وظُه الججرا٫ِ بلى الًٛب ال٩اسر ُٞبضو وظهُه مخًًٛ اإلاالمذ مٖغ
 و٦غحًها:

ًبا ٣ِٞ هدهل ٖلى  - لِؿذ مضعؾخُه ًا ؾمغة، بجها مضعؾدىا وؾيؿخُٗضها ٢ٍغ

مؿاٖضاتهم في بىاء اللالاة في مؿخٗمغة ال٣مغ وؾِىضمىن ؤل٠ مغة ٖلى ما 

 .ظٗلىها هٟٗلهُ 

 حهضؤ الججرا٫ وهى ٣ًى٫:

مت هى ؤ٦بر م٨ؿب لللجىت. -  ل٨ً ْٟغها بمٍغ

 جُل٤ ؾمغة ضخ٨ت ع٢ُٗت ٖالُت، زم جمُُل ٖلُِه، ٣ًى٫: 

سٟي اثضج٪ لىا، وؾىداو٫ ؤن هوال ج٣ل٣ي. ؾإخاو٫ُ ؤن ؤ٢ى٘ اللجىت بمضي ٞ -

 .ٗاعؤؾغج٪ ووؿب٪ الًاعب في ال ؤمغ

٤ َىٍتي التي لم جخى٢٘ ؤو حٗٝغ قًغا آلان ؤٞهم، وؤٞهُم ؤ٦ثر مضي ؾظاظتي وخم

بهظه الضعظت. ماػن ازبروي ب٣ضعة الججرا٫ ٖلى ٢غاءة ٣ٖلي وا٢خدامه صون 

هُ  ًٖ )ؤػواص( وًٖ  بعاصحي، وبن ٧ان الهضٝ مً وعاء هظا هى ٦ك٠ ٧ل ما ؤٖٞغ

و٧ل شخيٍء ٞؿخ٨ىن و٢اصتهم وؤما٦جهم وؤصواتهم في ال٣خا٫  ٙؤؾالُب ؤلاًمىها

ت ٍُ  ها.اضوما ٖخدمىن )ٖىالم( ؾُمدىن البالص في لخٓت وؾ٣ُ ،الىخاثج ٧اعز
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 مكاٖغي بحن الًٛب الُاجـ 
ُ
بت الٗم٣ُت في الاهخ٣امجخُٝغ ؤخاو٫ُ  ،وبحن الٚغ

ؤن ؤعجب ؤي ؤخضاٍر في صازلي ألجى٢٘ ؤؾىؤ ما ًم٨ً ؤن ًٟٗلُه معي بٗض ؤن 

 ًيخهي مً ٣ٖلي وظؿضي ؟

م الجشت الظًً اقتراهم للجزو٫،  وسخبجي ضسٌم مً ضساحؿخٗض ٢امذ ؾمغة 

ي بلى خىػة الججرا٫ ف –وؾاث٣ها م٘ هظه الُاثغة  –الض٦خىع نضقي ٞخدىلىا 

 ؤو بالسىٝ. البلض التي جبُ٘ ٧ل شخيٍء باإلاا٫

 ٦جشٍت هامضٍة ؤجإعجُر في الهىاِء ختى ؤؾ
ً
ٖلى ألاعِى ألعي ٢هًغا مهًُبا  رحمدمىلت

جدذ  ضام ؤلاياءة الخدخُِت اؾخس ،غاُٞه ألهداٍء ال ًهل بلحها بهغي جترامى ؤَ
 مً ٢إل الكُاَحن في  ظضعان ال٣هغ حُُِٗه بًداءً 

ً
ا ٦إهه ٢لٗت ًٍ ؤؾُىع

 الٗهىع الىؾُى. 

ؤوَي٘ في ؾُاعٍة ضسمٍت في حجم صبابٍت م٨كىٞت الؿ٠٣ ٌؿى٢ها الججرا٫ وخضُه 

 و٢ض ازخٟذ ؾمغة.

ُ٘ ًًضا في ظُبِه وًٍضا ًضز ً بها ههُل بلى مبجى ال٣هغ الطسم. الججرا٫ ًً
  الٛلُىن وٍضٞٗجي ؤخض ضسام الجشض. بالضازِل 
ُ
هىاع، ألا  اءٛل٤ُ ألابىاب وجًح

ٍت بها ٦غسخي ضسم صازل حجغٍة ػظاظٍُت جدخىٍِه وجخهل به  ًضٞٗجي بلى ٚٞغ

ت الؼظاظُت، ًٟغص ال٨غسخي ختى ًخدى٫  ٖكغاث ألاظهؼة. ًًٗجي وٍٟخذ الٛٞغ

ٍغ مؿخىٍي ًدملجي بىٓغٍة ظاجٍٗت وًٍٗجي ٖل ًٍ ُِه، ًضهضن بلى ؾٍغ ه ًبضو ؤه بلخ
 ُٖيُِه حصخي بإهُه ًخلظط  ،ٖؿ٨غٍي إلاا بِه مً خماؾٍت و٢ىة

ُ
 وهٓغة

ً
خغ٧اجُه هاصثت

 ب٩ل جٟهُلٍت ٣ًىم بها، ٣ًى٫ُ لي وهى ًّمُض بٌٗ ألاظهؼة وٍغبُها بُضي وظبتهي:

 بِه، ظؿض٥ِ ؤم ٣ٖلِ٪؟  ءؤحهما جًٟلحن البض -

، ًدًُغ بٌٗ الؿ٩ا٦ح ٍٕ ن والؿُىٝ والسىاظغ مسخلٟت زم ًطخُ٪ باؾخمخا

 ألاحجام وألاق٩ا٫، ًمؿُ٪ ؤخض ألاصواث و٣ٍغبها مً وظهي:

ا. - ًُ ذ هظا الجؿض الجمُل خ  اإلاغح بدكٍغ
ُ
 ؾيبضؤ

 جغحُٗل ؤَغافي، وهى ٨ًمل:
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 ؤن وؿخسلو ما ب٣ٗل٪ ختى ال ه٨ىن بداظٍت له -
ً
 ل٨ىىا مًُغون ؤوال

 ًٖ اٚخها
ُ
تبي، ال ؤ٧اُص ؤنض١ُ ما ٣ًى٫، ْىيخُه ًبدض ُّ خي خ  ،ال ًٖ حكٍغ

ا ُٞهضع ٖجها قغع ٦هغبي، ًهضع نىث بل٨ُترووي  ًٗ ًسبِ ؤخض الؿالخحن م
 ٦إهه نىُث آلٍت ٣ًى٫:

 الخدظًغ ألاو٫ لى٠٢ ؤٖما٫ الٗى٠. -

 ًطخُ٪ وهى ٣ًى٫:

 وؿِذ بغهامج ألامً ٌٗمل ختى آلان. -

 ٣ًى٫ بىبرٍة هاصثت ٌك٘ مجها السبض والاؾخمخإ:

 ج ألامجي، ٧لمت الؿغ: ماع٦حز صي ؾاص.و٠٢ ٖمل البرهاما -

 زم وظُه ٦المه لي وهى ًغبِ بٌٗ ألاظهؼة بُضي:

ا في الصخغاء. ل٨جي  - في الٛالب ال ؤو٠٢ البرهامج جماًما هظا ًجٗل ال٣هغ ٖاعًٍ

 اهخُٓغ ال٨شحر مىِ٪ ًا بضوٍت.

ا ال جخ٤ٟ نىعجُه م٘ ق٩له البك٘ الظي عؤًخُه ٖلُ
ً
ًبا، َٟال ٖابش ِه مً ًبضو لي ٍٚغ

 ٖلى الخدغ٥ 
ُ
٢بل. صمىعي بضؤث في الجزو٫ وقٗغُث بها ٖلى وظىتّي. لم ؤ٦ً ٢اصعة

ه ٖل   ،ّى وبجاهبِه ألاًمً لحراوي ظًُضاؤو الابخٗاص. ًمُُل بىظهِه ال٨ٍغ
ً
ًشبذ زىطة

بت الك٩ل ٞى١ عؤسخي، ؤخ او٫ُ ؤن ؤجملو مجها وؤبظ٫ ٧ل ما نٛحرة الدجم ٍٚغ

ُ٘ مً َا٢ٍت ٞإقُٗغ قٗىع اؤ  التي ًجشم ال٨ىُن ٞى١ نضعها وال ؾخُُ
ُ
إلا٨بلت

 جخدغ٥.

بٍت هاخُتي وٍخٟدهجي ظًُضا.  ٍٚغ
ً
 ًخىظه بلى لىخت اإلاٟاجُذ وهى ًل٣ي هٓغة

ا ظًضا،  ًٗ ت بلىٍن ؤخمٍغ ًىحُر وٍسٟذ ؾَغ ُٕ للساعِط صون ٞٞجإة جىمٌ الٛٞغ حهغ

ٍب ًخدضر: ُ٘ نىجُه في م٩اٍن ٢ٍغ  ٧لمت، ؤؾم

 هًا٫، ماطا خضر ؟ -



- 179 - 

 

ٍت وجىجغ:  ًإحي نىٍث   مً م٩اٍن ما ٣ًى٫ُ بؿٖغ

الخدال٠ الضولي إل٢غاع ألامً ؤنضع ٢غاًعا بالخضزل في قإهىا الضازلي مىظ ؤ٢ل  -

 مً ص٣ُ٢ت.

ا ًٖ ؤي مهغب:ؤ
ً
 هُٓغ خىلي بدش

ا ؟  -
ً
ٗلمىا ٦ُجً بهظا مؿب٣ ٌُ  ٠ُ٦ لم 

الض٦خىع ٦ًُٟ ٦ُجً مسخٟي مىظ ٖضة ؾاٖاث وال ٌٗٝغ ؤخض م٩اهُه ختى  -

 ػوظخه.

جمُغ لخٓت مً الهمذ، ؤ٨ُٞغ ُٞما ًدضر؛ اجها٫ مٟاجئ وَاعت للججرا٫ ًٖ 
جضزل بالكإن الضازلي ؟ ؤلم ٨ًً الكإن الضازلي مخضزل ُٞه؟ وما هظا 

الخدال٠ الضولي إل٢غاع ألامً ؟ ٠ُ٦ ًخضزل ومهغ ؤ٦بر مهضع لغظا٫ 

 وزضماث ألامً ٖلى مؿخىي الٗالم؟

 ٌٗىص الهىث:

ً ازخٟاء مإمىن ٖا٠٦ واخخمالُت م٣خلُه، واٖخباع خُصُاث ال٣غاع جخدضر ٖ -
ؤن م٣خل ؤ٦بر عظا٫ ألامً وناخب ؤمان ؤ٦بر صلُل ٖلى جٟصخي خالت ؤلاعهاب 

مً زىاع ال٣مغ وٖضم ٢ضعجىا الضازلُت ٖلى اخخىاء اإلاى٠٢ مما جُلب جضزلهم 

 بالبدض والخد٤ُ٣ وب٢غاع ألامً.

و٫ُ في هظه اللخٓاث ؤن ؤخا ،نمذ ؤزغي، ًبضو ؤن الججرا٫ ٨ًٟغ جمغ ٞترة
ٍِ في الش٣ل الجازم ٖلى نضعي، ؤصًُغ ُٖجي في اإلا٩ان،  ؤجدغ٥. ؤقُٗغ بى٣ٍو بؿُ

٨مل الهىث: ًُ 

ٓهغ ألامغ ٖلى ؤ - ًُ ب٣ظِٞه مً هه اهخداع هظا هى زُإ ٖانم، ٧ان ًجب ؤن 

ت ٦ما هي الٗاصة ال٣ضًمت.  الكٞغ

ا: ًُ ج ٪ ظٟجّي جضٍع  ؤقٗغ ب٣ضعحي ٖلى جدٍغ
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ُض ًا هًا٫ ؟ ألامغ لِـ في مإمىن ٖا٠٦ وال قغ٦خُه. ًم٨ً ؤلم جٟهم بٗ -

 . ًدضر صوًماببؿاَه ٌٚ الُٝغ ًٖ ٧ل هظا ٦ما 

 ًٖ ًمُجي لىخت الخد٨م التي ٧ان الججرا٫ ٖلى وق٪ حكُٛلها:

ما ؤ٨ُٞغ ُِٞه ًا هًا٫ هى ؤن زمت زٍُإ ٢مىا بِه في جىُٟظها إلاسُُىا السام  -

ت الضولُت. لم ً ٣ت لى لم ٨ًً باإلاضعؾت الٗؿ٨ٍغ ٨ىهىا لُخضزلىا بهظه الٍُغ

بُيىا ظاؾىٌؽ ه٣ل لهم هُدىا في اؾترصاص اإلاضعؾت بٗض ٞترٍة مً خهىلىا ٖما 

ض.   هٍغ

٪ ؤنابعي. ًبض ؤن الكلل  وؤجٟاء٫ ٦شحًرا وؤها ؤقُٗغ ب٣ضعحي اليؿبُت ٖلى جدٍغ
٣ِه للؼوا٫:  اإلاا٢ذ في ٍَغ

ضون الضزى٫ لخماًت مهالخهم وجىظُ - ه يغبت لىا بطا لم ًغو٢هم لهظا هم ًٍغ

 ٢غاٌع مً ٢غاعاجىا.

ا :
ً
 نمٍذ َىٍل ؤزغي، زم نىث الججرا٫ هاصث

ُ
 جمغ ٞترة

 اصزل مٗىا الججرا٫ باؾل ًاؾحن. -

 ٣ًى٫ الهىث بغهبت:

 الججرا٫ باؾل في عخلخِه الًٟاثُت بلى اإلاكتري، ل٣ض طهب مىظ زالزت ؤًام. -

٪ طعاعّي، ل٨جها ٢ضعة  يُٟٗت لم ج٨خمل: ؤقُٗغ ب٣ضعحي ٖلى جدٍغ

 الججرا٫ بهىٍث هاػت:

، ؾإخضز٪ بٗض ٢لُل. - ًٌ  خؿ

 ٖلى الخدغ٥ جماًما
ٌ
بال ؤن  ،ؤخاو٫ُ الهضوء في م٩اوي، وجمشُل ؤهجي ٚحر ٢اصعة

بت جهل بلى مؿمعي، زم نىث الججرا٫:  نىث عهاٌث مخخالُت ٍٚغ

 باؾل باقا، ٠ُ٦ خا٫ اإلاكتري؟ -
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بت، زم ًىُل٤ُ نىٌث ضخ٨ٍت ٖالٍُت مجلجلٍت َىٍ  جدمُل بّدت ع٢ٍت ٍٚغ
ٌ
لت ٚلُٓت

 نىث ًمازل ضخ٨خِه:

ا للمكتري ولؤل٧اطًب التي ًضٞٗىهىا لى٣ىلها. ،ٖبىص باقا -
ً
 سخ٣

 ٣ًه٣ت الججرا٫:

 حٗٝغ ؤهمُت ؤن ٣ًخى٘ مىاَىى ال٣مغ ؤهىا هدًغ اإلااؽ مً اإلاكتري. -

 اللٗىت ٖلى ؤصهم الجبلي، و٧ل نضاِٖه ًٖ اإلاى٣ُت نٟغ. -

 ججرا٫:نىُث ضخ٪ ال

مىا في مىاَجي ال٣مغ ؤبًضا -
ّ
ت.، ٖلُىا ؤن وٗتٝر ؤلىاله ما جد٨  هُه ؤ٦ثرها ٖب٣ٍغ

ا: ًٗ  زم اؾخُغص ؾَغ

 في اإلاؿخٗمغة بإٖلى؟  ؤمؤهذ في بِخ٪  -

 الٍٛغب:الغ٤ُ٢ نىث الججرا٫ باؾل 

ُذ بالبِذ؛  -
ّ
ظاءوي هبإ ٞغاه٪ المباعص و٢غاعه السس٠ُ ٖبر الاجداص الضولي ٞإظل

بُاء مً الظي ؤؾـ اجداصهم، ؤال ًظ٦غون الغخلت ٢ل ُال. ؤال ًخظ٦غ هاالء ألٚا
ُدىا ؟و  ؤن الهضٝ مً وظىصهم هى خماًدىا  بػ٧اء قٖغ

 نىث الججرا٫ مخجهًضا:

اط  ًاه، ال ػلذ جظ٦غ ًا باؾل. هظا مىظ ؤ٦ثر مً زالزحن ٖام. اإلاهم، ال - ض بٖػ ؤٍع

ب بِه للخٟاّ ٖلى الترخ٦ُىُذ ؤ٨ُٞغ في جإًُض ٢غاعهم و  ،اللجىت بهظه الخىاٞه
ا ال ٣ًضعون ٖلى  ،نىعجىا الضولُت ًً زم ال٣ًاء ٖلحهم بالضازل وبزباث ؤجهم ؤً

 الؿُُغة ٖلى بعهاب زىاع ال٣مغ.

ُٕ ٦إهجي ٖلى ؤخغ٥ ظؿضي ٧له آلان، ل٨جي ؤقُٗغ بةجها٥ٍ قضًض، وؤهٟاسخي جد ؿاع

 :ؤؾم٘ مً بحِن هؼالي نىث الججرا٫ باؾل م٣ه٣ًها ،وق٪ ٣ٞضان الىعي

غ بصخيٍء آزغ ٚحر ٢ًِب٪. -
ّ
 ًا ٖبىص، ٨ٞ
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 ٣ًه٣ه الججرا٫:

 الخُاة بِه ؤ٦ثر مخٗت. -

:
ً
 ٣ًى٫ باؾل بهىٍث ٌٗلى وٍىسٌٟ بزاعة

ت الضولُت. - ٤ "ؤ" باإلاضعؾت الٗؿ٨ٍغ  وؤها ؤ٨ُٞغ في الٍٟغ
ُ
 ؤن وعص لي الىبإ

ُ
 مىظ

 لخٓاث نمذ.

غ أل٠٢ مىخهبت، بهٗى  ُ٘ ٢ىحي وؤخاو٫ُ الجزو٫ ًٖ الؿٍغ بٍت بالٛت ؤؾخجم

 الؿُُغة ٖلى قٗىع الاعجساء الظي ٌؿُُغ ٖلّي. نىث الججرا٫ باؾل 
ً
مداولت

 ٌؿخُغص:

، ومجغص جُمُجهم مً هظه الىاخُت ؾُى٠٢ ”IMS”ألامغ ٧له مغجبِ بالـ -

 سسٟهم وجضزلهم.

 ٣ًى٫ الججرا٫:

٤ "ؤ" ًا باؾل ؟  -  ما ٖال٢ت الٍٟغ

 نىُث باؾل ٌؿخُغص:

٤ "ؤ" مً اإلاض - عؾت. حٗٝغ ؤن ؤصهم الجبلي هى الظي ؤؾـ هظا ؾيسخب الٍٟغ
٤ "ؤ" ٦ما حٗلم هى اإلاضًغ الخ٣ُ٣ي  ٤ ٦ما ؤؾـ ٧ل شخيٍء آزغ. الٍٟغ الٍٟغ

ٖملُاث و  للمضعؾت والظي ٌكل ًض باًضن ًٖ الضزى٫ في جٟانُل ؤلاصاعة

غوٖها بإهداء الٗالم. ما ؾىٟٗلُه و  ٖمالئهاو  اإلاضعؾت ختى مسُُاث ؤبيُتها ٞو
٤ وهجٗلُه ٌؿلم باًضن ٧ل شخيء، و٢تها ؾُُمئن باًضن هى ؤهىا ؾيسخب ا لٍٟغ

ؾدُالء ٖلى بصاعة غ ؤي قٍغ مً ظهخىا ججاه بٖاصة الا والخدال٠ بلى ؤهىا ال هًم

اإلاضعؾت، الخدال٠ الضولي ٦ما حٗٝغ ًمشل ؤ٦ثر الضو٫ التي جبدض ًٖ قغاء 

٩ا بتهضثت الاجداص وبعظاٖه ًٖ ٨ٞغة وكغ  ٢ىاجُه ؤؾهم اإلاضعؾت، وؾدخضزل ؤمٍغ

 بمهغ ٦ما هي الٗاصة، وٚالبا ؾُيؿىن ال٣غاع ٦إن لم ٨ًً.

 الججرا٫ مهضوًما:
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٤ "ؤ" وحؿلُمه ؤوعا١ اإلاضعؾت لباًضن مهِبت و٧اعزت في خض طاتها. -  سخب الٍٟغ

 ٣ًى٫ الججرا٫ باؾل:

٤ "ؤ" ٧ل ألاوعا١ و٣ٍضم وسض مى٣ىنت  - ًا ٖبىص ؤلم جٟهم بٗض؟ ؾحزوع الٍٟغ
ؾُدخاط أل٦ثر مً ؾخت ؤقهغ للخإ٦ض مً صخت  ومٛلىَت لباًضن الظي

٨ُت الالػمت إلوكاء  الاوعا١. و٢تها ؾى٨ىن ٢ض خهلىا ٖلى اإلاؿاٖضاث ألامٍغ

لالاة ال٣مغ، وخحن ٣ًى٫ باًضن ؤن ألاوعا١ لِؿذ صخُدت ؾى٣ى٫ بإن باًضن 

ٚحر ظضًغ باإلصاعة وؾيبضؤ مجمىٖت مً اإلاماَالث في اإلادا٦م الضولُت وعبما 

 ٤ "ؤ" مغة ؤزغي.وُٗض الٍٟغ

 ٣ًى٫ الججرا٫:

 بىاء الالاة؟ وبطا لم ًيخه -

 ًإحي الغص:

٤ "ؤ" وعبما وٗا٢ب بٌٗ ؤٞغاصُه مٗا٢باث نىعٍت، ووؿلم  - و٢تها ؾىىبش الٍٟغ

ض مً ألاوع  ؤهذ حٗٝغ لٗبت  ،ا١ الخالٟت لىدٓى بؿخت ؤقهغ ؤزغي لباًضن اإلاٍؼ
٣ُا بٛلٓتها وزغواتها ؤوؿخ٪ صهاء٥  الٗهٟىعة ًا ظجرا٫ ؤم بصاعج٪ إلال٠ بٍٞغ

 ال٣ضًم؟

 ٣ًى٫ الججرا٫: 

ل٨ىىا في ٧ل ألاخىا٫ ؾىا٦ض جإًُضها ل٣غاع الخدال٠، ووؿ٨ذ المباعص مضًغُه  -
ا.
ً
 ما٢خ

 بالخإ٦ُض. -

ًبا ٖلى ظؿضي ٧لُه، وؤجد٨م في ؤلاعها١ الظي ٌؿُ جمغُّ  ،ُُغ ٖلىّ ؤؾُُغ ج٣ٍغ

ؾلخت البًُاء التي ؤخاو٫ُ اإلاصخي في اججاه مجمىٖت ألا  ،لخٓت نمٍذ َىٍلت

 ًٟهلجي ٖجها باب الدجغة الؼظاجي اإلاٟخىح.

 نىُث الغهاث اإلاخخالُت ًترصص مً ظضًض، ونىث الججرا٫ ٚايًبا:
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 إلااطا جخهل ؤهذ باؾخمغاع ؟ ،ؤزبرج٪ ؤهجي ؾإجهُل ب٪ ًا هًا٫ -

 نىُث هًا٫ اإلاخىجغ ًغص:

ٌ بنضاع ؤخ٩امه ال٣ًاثُت يض جدال٠ ٢ىي  - الشىعة  الخىُٓم الُلُعي ًٞغ
 ًا ظجرا٫.

 حهضع الججرا٫: 

 ماطا ؟  -

ؤجسُى الباب الؼظاجي بهٗىبٍت وؤمؿُ٪ ؤخض الؿُىٝ الخاصة وؤها ؤؾدىُض ٖلى 

 اإلاىايض وظضعان الدجغة الؼظاظُت، والججرا٫ ال ػا٫ حهضع:

 ؤًً الججرا٫ ٖاص٫ الؿُٗض ؟ -

ٍت   ت:ؤها ؤجدغ٥ بهضوٍء ألزخبر ٧ل ٢ضعاحي ٖلى الخغ٦و  ٢ا٫ الهىُث بؿٖغ

 الخىُٓم الُلُعي وؤمغوي بإن ؤٖلم٪ باألمغ. ٢ُاصاث ؤزبرجُه وؤمغ بخهُٟت -

 ٞحها الججرا٫، ؤجىاعي زل٠ الجضاع وؤهُٓغ 
ُ
مً  -ؤجىظه بلى الىاخُت التي ٠٣ً

ًت  –بحن ؤهٟاسخي الالهشت اإلاخالخ٣ت  بخلهٍو ٖلُِه ٞإعاُه ًخدضر بلى قاقٍت ٍٖغ
 في ألا 

ً
ٓهغ عظال

ُ
ًبا ج ـُ بلى م٨خٍب ضسٍم بمؿاخت الخاثِ ج٣ٍغ عبُٗىاث ًجل

 مً ؤما٦ً مسخلٟت.
ً
 ووعاءه ٖكغاث الكاقاث التي حٗغى نىًعا مسخلٟت

 ٣ًى٫ الججرا٫:

واظٗل  ،ل٠ الضولي إل٢غاع ألامً صون قغوٍؤٖلً ٞىًعا ًٖ ٢بىلىا ٢غاع الخدا -
ا. ًٗ ٤ "ؤ" ًخهل بي ؾَغ  ٢اثض الٍٟغ

 ٨ًُٟغ. جسخٟي نىعة الغظل ألاعبُٗجي وم٨خبُه و٠٣ٍ الججر 
ً
 ا٫ لخٓت

 ٖىض ػاوٍٍت جهُل بحن م٩اهِه 
ُ
ًخىجُغ ٞجإة وٍىُٓغ هاخُت الؿاِٖت ب٣ل٤ٍ. ؤ٠٢

ت التي ٦ىُذ بها ؤزخبُئ وعاء ظضاٍع وؤجاب ُ٘ ههلوالٛٞغ  بؿ٠ٍُ خاٍص ًلم
ً
 هُ ُٗه ممؿ٨ت

 جدذ ؤلاياءة الساٞخت. 
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ًُّ ؤهُه ا٦ لبرهامج ، وؤ٦ثر ما ؤزكاُه ؤن ٌُٗض حكُٛل االكلل دك٠ اهتهاء ؤزغؤْ

 ؤزغي. 
ً
 ألامجي مغة

ٍت، ؤعاه ًضوع هاخُت ظضاٍع في الخاثِ، ؤ٢ُٟؼ في لخٍٓت  ؤؾخجم٘ ٢ىاي بؿٖغ
هاخُخُه ألٚغؽ الؿ٠ُ في ع٢بخِه وهى ٖلى وق٪ الالخٟاٝ هاخُتي ُٞخٟاصاُه 

 بدغ٦ٍت بؿٍُُت للجىب.

ُل٤ ضخ٨ت ٖالٍُت هدى   مُاٍَُت بًُاء اللىن هدىي،  ي،ًُ
ً
وهى ًل٣ي ٦غة

٢ُٗخحن، ٣ًى٫ُ وهى ًضوع في صاثغٍة ًداو٫ ؤن ٣ًترب مً  هحرالؿ٠ُِ ٞخيغبها بؤ

 شخيٍء ما:

 ٦ظل٪ ؟؟ -
ٌ
 ؤهِذ ٚايبت

ؤهجُم ٖلُِه بًغبٍت ٢ىٍت ُٞخٟاصاها بدغٍة بؿٍُُت ؤزغي للىعاء وٍل٣ي في وظهي 

 ال جىاؾب ٖمغُه وال ظؿضُه وال ُٖىُه الىاخضة.
ً
 ٦غسخٍي. خغ٧اجُه زُٟٟت

ا ُٞلخ٣ِ ؾال  ًٗ  ؾَغ
ُ
ٍت ًلخ٠ وؤ٢ُٟؼ في  ًخا ما وٍىظهُه هاخُتي ؤجغاظ٘ في ؾٖغ

ت التي ٦ىُذ بها  ٞىهت لهٍب اهُل٣ذ في بزغي ، الٛٞغ
ُ
٧ان ًىُص خغقي ب٣اطِٞت  ،زمت

 اللهب.

ا آزغ، وؤخكغ في مالبسخي 
ً
ؤلخ٣ِ مً بحن مجمىٖت ألاؾلخِت البًُاء ؾُٟ

 ،مجمىٖت مً السىاظغ مسخلٟت الدجم
ُ
ًٖ  ًإحي نىجُه مً الساعط وؤها ؤبدض

ت:  ؤي مسغٍط في هظه الٛٞغ

 جىصًً اللٗب بالؿُىٝ؟ لىبضؤ اإلاغح بطن! -

ت  ًبا بما ٨ًٟي ٞإخاو٫ُ السغوط مً الٛٞغ ًخى٠٢ نىجُه، وٍبضو الهمذ مٍغ

ا هاخُت الباب ألزغط. 
ً
ا ًٖ اإلا٨ُضصِة التي ًضبغها. ؤمضُّ ؾُٟ

ً
 بدش

 ٖلى الؿ٠ُِ ق
ُ
 مً ًضجإجُجي الًغبت

ُ
ُ٘ الؿ٠ُ ٣ُٞ 

ُ
 الججرا٫ُ  ،يضًضة ال٣ىة

ُ
٠٣ً

 ٞؿٟىعٍتبؿ٠ٍُ  ثاهاػ 
ً
ج٨ىىلىجي عبما  ٦إهُه ؾ٠ُ ،ٍٚغب الك٩ل ًطخيء بياءة

ُ٘ قًِئا مً  يًهجم الججرا٫ ٞإخاو٫ُ ؤن ؤجٟاص ،ُا٢ٍت ماٌٗمل ب هجمخُه التي ج٣ُ

 مالبسخي. 
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وعٚم ؤوي ؤباعُػ بالؿ٠ُِ مىظ ٖمغ السامؿت بال ؤهه اؾخُإ  ،مباعٌػ ظٌُض ظًضا

ًِ الؿاخت  زىحن وٍغ٧لجي ب٣ضمِه ص٢اث٤ ؤن ٨ًؿغ ؾُّٟي الابٗض ٖضة  بؿُِٟه  بلى ع٦

 لُطخ٪ مل
ُ
 قض٢ُِه. ءو٠٣ٍ

ا، وؤل٣ُِه ب٩ِل ما ؤوجِذ مً ٢ىٍة هدىُه ُٞستر١  ازىجغً ؤزغُط  ًٗ مً مالبسخي ؾَغ

 ع٢بخِه.

ٌؿ٣ِ بحن صماثِه وهى  ،مدِه ؤ٢صخى صعظاث الضهكِت والظهى٫ جدبضي ٖلى مال 

 .الكللهاخُتي ؤًاٍص ؤنابها ًمُض 

 ألعحٗل. ال ؤ٧اص ؤنض١ُ ؤهجي 
ُ
ا بغ٢بخِه وؤ٠٢

ً
 واجغ٥ السىجغ مٗل٣

ً
ابخُٗض ٢لُال

 زغظُذ مً هظه الجهاًِت اإلااؾٟت التي ٧اصث ؤن ج٨خب لي.

بت الك٩ِل جترام ٞى٢ها الٗضًض مً الاؾُىاهاث  ٍٚغ
ً
 ؤهُٓغ خىلي ٞإظض م٨خبت

بت. و  ألاظهؼة الٍٛغ

 .ت التي حٗبر ًٖ اجها٫ٍ ٢اصمًغن في ألاعظاء هظه الغهاث اإلاخخالُ

بت  ؤٞٙغ مدخىٍاتها وؤبضؤ في  ،ؤهُٓغ هاخُت اإلا٨خبت الٍٛغ
ً
بت  ٢ٍغ

ً
ؤخًغ خ٣ُبت

بت  .حٗبئت ٧ل الاؾُىاهاث الًىثُت وألاظهؼة الٍٛغ

ُ٘ الهىُث ؤلال٨ُترووي ٣ًى٫:  ٌُ هاخُت الباب ؤؾم  ؤٚل٣ها في عجالٍت، وؤع٦

ُٗىص البرهامج زال٫ زمـ ص٢اث٤ اهخهى الى٢ذ الىمىطجي إل٣ًاٝ البرهامج، ؾ -

 ،.... 357، 358، 359للٗمل، 

 اؾخمغ الٗض الخىاػلي لٗىصة البرهامج وعبما ٢خلي ٦ظل٪.

. وظضُث ٖلى مؿاٞت 
ٌ
ٌُ مجىىهت هاخُت الساعط، مؿاخت ال٣هِغ مهىلت ؤع٦

اث الجِل التي ظئىا بها،.. بت الؿُاعة الطسمت التي حكبه مضٖع  ٢ٍغ

- 156 ،155 ،154 ...، 

ٍت وؤل٣ي خمىلتي صازلها وؤهُل٤ُ بها هاخُت البىابت الساعظُت،.. ؤع   ٦بها بؿٖغ

- 95 ،94 ،93 ....، 
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ُٖاهُِه ماػن والظي ْل في ؤؾم٘ ًٖ م٣غبٍت مجي نىث عهت جلُٟىوي الظي ؤ
 ، ال بض ؤهه هى مً ًخهل ،..الؿُاعة

- 11 ،9 ،8...، 

 ؤٖبُر البىابت وهي جخدغ٥ُ لئلوٛال١. 

 مخه بٗض زىاٍن ٢لُلت
ً
ىت  في ال٣هغ، اه٨ك٠ مً ابخٗاصي ًضوي نىث ؾاٍع

ً
لت

 وؾِبدشىن ًٖ ال٣اجل في ص٢اث٤ مٗضوصة. ،مىث الججرا٫

في وظهي ؤهه ًخهل ؤجىاو٫ الهاج٠ الظي ال ًخى٠٢ ًٖ الغن، ألظض ماػن ًهغر 
 ٖلى الاجها٫ بي بمجغص ا٦دكاٝ زلى اإلا٩ان  ،مغاًعا وال ؤعص

ٌ
٧ان جلُٟىهه مهُإ

 ُِه مً ؤظهؼة اإلاغا٢بت.الظي ؤجىاظض ٞ

 باصعجُه ٢اثلت:

 ل٣ض ٢خلُذ الججرا٫ ٖبض الُٗٓم.  -

 بضا ٖلى مالمده بماعاث الظهى٫ وٖضم الخهض٤ً، ٞإ٦ملُذ:

ىت  - ا ًٖ مهغب. ل٣ض ؾمُٗذ نىُث ؾاٍع
ً
٦ىُذ في ٢هغِه، وؤ٢ىص ؾُاعجُه آلان بدش

 ال٣هغ جضوي مىظ زىاٍن. 

ًهغر في وظهي ؤن ؤجغ٥ ؾُاعجُه زم خ٨ُُذ له بازخهاٍع ما خضر، ٞىظضجُه 
 ٢بل ؤي شخيء. 

ً
 خاال

ؤزبروي ؤن قُاَحن الٗالم ؾدبضؤ في البدض ٖجي وؤن ٖلّي ؤن ؤصٖى هللا ٧ي ٌك٤ 
 ألاعى ٞإزخٟي جدذ جغابها ألن هظا ؾ٨ُىن ؤًُٞل لي مً ؤن ؤ٢٘ في ؤًضحهم.

 بِه.
ً
ؤزحًرا  نىجُه ًدمُل جىجًغا ٦بحًرا، وقٗغُث بإهُه ًىاظُه مهاٖب ؤزغي زانت

ًٍ بٗض ؤن هضؤ ؤزبروي ؤن ؤطهب بلى الٗىىان الظ ي ؾُمىدىُِه ألخهل ٖلى ؾ٨
لً ًسبر ؤخًضا بن ٖٝغ ؤجهم ًبدشىن ، ٢ا٫ بن الؿُض ؾلُمان ناخب ،ظضًض

ًِ زإٌع ٢ضًم.  ٖجي ألن بِىُه وبحن عظا٫ ألام

 واخضة.
ً
، و٢ُٗت

ً
 وب٣ُذ اإلاك٩لت؛ ؤن ؤطهب بلى هظا اإلا٩ان ؾاإلات
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 في الغ٦
ُ
 بلى اججاٍه ؤبضؤ

ً
ٌِ ٖلى ٢ضمّي بًُٗضا بٗض ؤن جغ٦ُذ الؿُاعة حؿحُر مبرمجت

، وجدضزجي هٟسخي بال٣هام.
ً
ال٣هام مً  .مجهى٫، ؤخمُل مكاًٖغا مخىا٢ًت

ى١ ؤلاوؿاهٍُت لُدضصوا  ،عِى وَٛاتهابٛاِة ألا  مً ًٓىىن ؤهٟؿهم ٞى١ البكغ ٞو
٣ِت الخ٣حرِة البكٗت.  مهاثغهم بهظه الٍُغ

ماػن سىٝ والًٛب في صازلي بلى ٢ىٍة هاثلٍت جضٞٗجي للغ٦ٌ. و جدى٫ الخىجغ وال
ًغو٢جي هظا الجهاػ الهٛحر الظي ًدضص م٩اوي،  ،ال ًؼا٫ُ معي ًىظنهي بهىجِه 

ا  ًً غا بها، وؾُٓهغ حسجُالث ؾمغة ؤً و٨ٍك٠ ؤظهؼة الخهيذ وٍغؾل ج٣ٍغ
 بٗض ؤن جغ٦ُذ بغ٢بتها ظهاػ الخجؿـ، ال ؤٖٝغ ؤي زباًا ؤزغي ًدملها.

 
ُ
بطا ٧اهىا ونلىا بلى هظه  ،بغؤسخي مىظ عؤًذ هظه ألاعى وهاؾهاؾاا٫ٍ ًُُُذ  زمت

باث  َم الضعظت مً الٗلم والخ٨ىىلىظُا والخ٣ضم، لِ  ًتر٦ىن ؤهٟؿهم بحن ٧ل الٚغ
 البضاثُت والخُىاهُت ؟

ا ب٨ىىػ ًُ ٤ مك لم ؤ٦ً ؤخمُل  ،ي التي ظئُذ بها مً م٨خب الججرا٫ؤوانل الٍُغ
 في ؤخٍض 

ً
 مىخه٠ اللُل ب٨شحٍر ولِـ زمت بكٍغ في الُغ٢اث. ىًخسُ والى٢ُذ  ،ز٣ت

ٌِ وا ذ هٟسخي ٦شحًرابٗض ٖضة ؾاٖاٍث مً الغ٦
َ
بضؤث  ،إلاصخي والى٢ىٝ، َنٟ

 السُى في الُغ٢اِث الهاصثت وؤخمل معي 
ُ
لخٓاث الخإمل والخؼن وؤها ؤخض

 ما ؾإٞٗلُه بها جدضًًضا.
ُ
 الخ٣ُبت التي ال ؤٖٝغ

ًبا ؤنل٘ الغؤؽ  عظٌل  ؛ونلُذ بلى الؿُض ؾلُمان في مىخه٠ السمؿِىاث ج٣ٍغ
 
ٌ
مً الظ٧اء اإلاك٘ ال ًم٨ً ل٨ً مالمدُه جدمٌل هضوًءا ٦بحًرا وُٖىاُه بها صعظت

الٗىىان الظي اُٖاهُِه ماػن ٖباعة ًٖ ٞىض١ ٦بحر ٌٗمل بِه الغظل  ،ججاهلها
وخًُضا وٍمىذ زضماجُه بمؿاٖضة آالث بل٨ُتروهُت ٣ًىم ٣ِٞ ٖلى يبُها 

 .وحكُٛلها

 ظمُلت وؤزظ هه٠ ما مىدخيُِه ؾمغة مً ؤظٍغ زال٫ الٟترة 
ً
ت مىدجي ٚٞغ

ال حؿخُُ٘ ؤن  ال٣هحرة التي ٖملُذ بها مٗها. زم وٖضوي ؤن ًمىدجي ألامان الظي
إلادُذ قٗاع هغ٢ل ؤٖلى عؤؾُه في م٨خب الاؾخ٣با٫  ،ج٣ضمُه هغ٢ل هٟؿها

 .ى٫ السام بِه ل٨ّجي لم اهخم ٦شحًرا بما ٣ً

 والهغعوب مىُه صون عظٗت.هٟها٫ ًٖ هظا الٗالم خاظٍت ٖم٣ٍُت لال آلان ؤها في 

*  *  * 
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 مازن!

(2) 

 

مت هجخذ ؤزحًرا في جشبُذ ظهاػ   ٖلى هاجٟي جا٦ُض ؤن مٍغ
ٌ
 SPY 1ظاءججي عؾالت
 في ع٢بت ؾمغة.

ؾخاط ؤ٣ضؽ ؤؾإ٫ُ ًٖ الض٦خىع صاوص ٖؼث، ٦ىُذ في هظه ألازىاء في ظامٗت ال

 ال٣اهىن الضولي.

 ن الغظل جىفى!ٖلمُذ ؤ

 جم اٚخُالُه ٢بل ؤؾبىٖحن في وؾِ خغم الجامٗت!! ي باألخغ 

ضؽ الػالذ حٗاوي ايُهاًصا
ُ
م جإًُضها الغؾمي ظامٗت ال٣  ،مً الخ٨ىمت بٚغ

عثِـ الجامٗت ؤنىلي  مً ؤنى٫ٍ ٖغبٍُت ٢ضًمت، و٢ض خاولذ الخ٨ىمت مغاًعا ؤن 
الهىعة الغاث٣ت للبالص حٛحرُه ل٨ً عصة الٟٗل مً ألاؾاجظة والُلبت ح٨ٗغ نٟى 

 اإلاؿخ٣غة.

عخب بي الض٦خىع ّٞىاػ، عثِـ الجامٗت، خحن ٖلم ؤهجي ؤهخمي للجبهت اإلاٗاعيت 
للخ٨م في مهغ، وؤ٦ض لي ؤهه ًضٖى هللا ؤن ًُُل ٖمغه ختى ًغي ٖىصة الضو٫ 

 واخضة.
ً
 ٦ما ٧اهذ في الؿاب٤ صولت

ً
 الٗغبُت مخأزُت

خُه ُٞما ٣ً ى٫ ختى ؤ٦ؿب وصه. وعخُذ ؤؾإله بحن خاولُذ ؤن ؤ٦خم ضخ٩ي، وظاٍع

 ال٩لماث ًٖ الض٦خىع صاوص. 

٨بىة الض٦خىع صاوص ٧اهذ ٞع ٞىاػ؛ٖلى ؤن ل٩ِل ظىاٍص ٦بىة، ٣ًى٫ الض٦خى 

 بذجم ونِذ الغظل، وبضؤث م٘ بضاًت حٗا
ً
ملُه م٘ الىٓام اإلاهغي في ضسمت

ُذ ؤهه ٣ًهض الٟترة مً ٣ٖض الا  ضؤ ( والظي ب2121وختى  2111ه٣الباث )وٖٞغ
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بؿببِه ؾلؿلت مً اإلاالخ٣اث ألامىُت للغظل، اهتهذ بلجىثِه الؿُاسخي بلى 

ضؾلُم 
ُ
الضولت اإلاخدضة الجضًضة في هظا الى٢ذ والتي حؿعى إلزباث  –٢

بٗضها هضؤ الغظل جماًما، زم  ،وخماًت الخ٨ىمت له -وٖضم الخدّحزاإلاىيىُٖت 
ؿها لئلؾخٟاصة ٤ جضَع مً زبراجِه،  صٖخُه بصاعة الجامٗت للٗمل يمً ٍٞغ

 ولخىا٤ٞ مىا٢ٟه الؿُاؾُت م٘ بصاعة الجامٗت.

 ٚايبت حؿعى لالهخ٣ام مً ٢خلخِه.
ٌ
 زم ٖلمُذ ؤن للغظل خُٟضة

خل الغظل، ومً ٢خلُه ؟
ُ
 ؾإلخُه الؿاا٫ الظي جإزغ ٦شحًرا، إلااطا ٢

ثت مً ٖمغه، ل٨ً الٛباء ال ا٢ا٫ ؤن الغظل ٧ان ٖلى وق٪ اإلاىث و٢ض ٢اعب اإلا
 ٢ صًً له:

ُ
  خلـ

َ
 ٧ي ال ًٟطر ؤؾغاًعا ٢ضًمت ال ٌٗلمها ؾىاه ٖلى ألاعجر، و٢
َ
 خ
َ
ُه مً ل

ض بزٟاء الخ٣اث٤.  ًٍغ

 ٢لُذ ؤزحًرا:

بطن ًم٨ىجي الاؾخٗاهت بدُٟضجِه في ال٣ًُِت التي ٦ىُذ ؤجمجى ؤن ًغقضوي  -

 الض٦خىع بلى خلها ؟

 ؤ٦ض لي ؤن هظا ؾ٨ُىن ؤًٞل ازخُاٍع بٗض الض٦خىع صاوص:

ي ؤًٞل جلمُظاجِه ومؿاٖضجُه الصسهُت ٖلى مضي ؤٖىاٍم الض٦خىعة لُىعة ه -

 َىٍلت.

و٢غعُث ؤن ؤخهل ٖلى  ق٨غجُه بٗض ؤن خهلذ مىُه ٖىىان الض٦خىعة وهاجٟها.
 حٗمل.

ُ
ًٍ ما٢ٍذ في )ؤبىصٌـ( بال٣غب مً ظامٗت ال٣ضؽ خُض  ؾ٨

ُذ ؤًً ج٣طخي ؤو٢اتها ، وماطا حٗمل، وما هي عا٢بتها ٖضة ؤًاٍم ختى ٖٞغ

ِٝ ٖلحها. ،بهخماماتها  زم ٢غعُث ؤن ؤبضؤ بالخٗغ

 ؾىاصء ؤه٣ٍُت و  ،هٍم اٖخاصجازترُث ؤن ؤ٢ابلها في مُٗ
ً
و٢ُٟذ ؤجابٗها اعجضًُذ بضلت

ٗذ بلّى  مً بٍُٗض وهي جدىاو٫ َٗامها في نمٍذ. خحن اهتهذ جىظهُذ بلحها ٞٞغ
 ُٖىحن ػع٢اوًٍ واؾٗخحن مىضهكخحن، مضصُث ًضي بلحها وؤها ؤو٢ى٫:
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 ظًضا ل٣ٟص٦خىعة لُىعة -
ٌ
ؼ البروِٞؿىع صاوص، آؾ٠  .ض٥ِ ظض٥ِ الٍٗؼ

خؼٌن زاٌٞذ وهي جمض ًضها إلاهاٞدتى، زم  ازٟخذ خضة الضهكت في ُٖىحها وَٟ

 جضٖىوي للجلىؽ.

 ؤهذ ؤخض جالمُظ البروِٞؿىع؟  -

ِٝ الخٗلم مىُه. -  ٦ىُذ ؤجمجى ؤن ؤ٦ىن ٦ظل٪، وؤخٓى بكغ

، واهخٓغث مج
ً
لغ٢حها  .ألامغ صون ؤن حؿإ٫ ي ؤن ؤوضر لهاهّؼث عؤؾها مخٟهمت

 جإزحر ٖم٤ٌُ:

ل٣ض ؾمدُذ لىٟسخى ؤن آزظ بُاهاج٪ مً الض٦خىع ٞىاػ بذجت ؤهجي ؤخخاظِ٪ في  -
 ٢ًُت صولُت، ل٨ً الخ٣ُ٣ت ٚحر طل٪.

 .بضؤ الًٟى٫ ًهٗض بلى ُٖىحها

 ٢لُذ 
ً
 ًٖ الشإع مً ٢خلت الججرا٫ ؤصهم الجبلي، ٦ما بلها مباقغة

ُ
هجي ؤبدض

هجي ؤز٤ُ في ؤن ٢خلت ب٢لُذ لها  ،ضها في ؾىِه ال٨بحر هظهي إلا٣خل ظحًٛب ه

ض للخ٣ُ٣ِت ؤن جُٟى ٖلى الؿُذ ألجها الا زىحِن هم هٟـ الجهت التي ال جٍغ
 ؾخٛغ٢هم.

 ًٖ الخ٣ُ٣ت ٣ِٞ، و ب٢لُذ لها 
ُ
هجي لً ؤؾمذ ألن ًسضٖجي ؤخض صون بهجي ؤبدض

بتي، ؤو ؤن ًإؾغ ٢ُٗت مً ٣ٖلي بإ٧اطًبُه وب٨ٞه.  ٚع

ن زمت ب٢لُذ لها  ،الىؾُلت التي ؾإهٟظ بها اهخ٣امي لّى زم ؾإلخجي ًٖاؾخمٗذ ب
 زُىٍة ؤولى ٢بل الاهخ٣ام، هي ؤن وٗٝغ ما ًدضر خىلىا.

ٖضة  بال ب٩لمت ؾٍغ مدضصة، و٢ض اخخجُذ ٧اهذ نامخٍت ٨٦ه٠ٍ لؤلؾغاِع ال ًٟخُذ 

ظت، ؤو ؤًاٍم ول٣اءاٍث مٗها ٢بل ؤن ؤٖٝغ هظه ال٩لمت، وهي ٩٦ِل امغؤٍة ٚحر متزو

 جدمل ججاعًبا ؾِئت: ألامان.
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اث،   مً الظ٦ٍغ
ً
ل لها بدًغا مً الٗلم والسبرة، وخ٣ُبت

ّ
خؼجها ٖلى ظضها الظي مش

ا ملًُئا ختى الشمالت بالخِب، ٧ان ًمى
ً
ٗها مً مىاظهت الخ٣ُ٣ت اإلاٟجٗت؛ وخهى

.ب
ً
 هه لم ٌٗض مىظىًصا، وؤن ألامان الظي مشلُه لها ٢ض اهخهى بإ٦ثر ألاؾالُب ٢ؿىة

٦ىُذ في خاظٍت لؼلؼا٫ٍ ٢ىٍي ؤئ٦ض لها بِه ؤهجي في طاِث نٟها، و٢ض وظضُث هظا 

مت خحن زبدذ الـٍ  في ع٢بت ؾمغة، وبضؤث  SPY 1الؼلؼا٫ في ما ؾاٖضججي بِه مٍغ

 جخىالى لضّي ل٣اءاتها.

ل٣اءها م٘ الججرا٫ ٖبض الُٗٓم، ول٣اءاتها اإلاخٗضصة م٘ ال٣ُاصاث الٗلُا في 

٣ت التي جىفبإؾلىٍب ًمهغ، والتي جخٗامل  بها الض٦خىع  ي٣ترب ٦شحًرا مً الٍُغ
ضة ًم٨ً اؾخسضامها في خغبها يض الججرالاث. ،ٖؼث ُّ ا ظ

ً
٣ضم لها ؤصواج

ُ
 ج

 ٖىض هظا الخض، اهٟخذ ٦ه٠ ألاؾغاع، و٢ض ٧ان ما بِه ناصًما وعجًُبا!!

*  *  * 

 ج٣ى٫ لُىعة:

ط جاون بىاقىًُ خًغ بلى م٨خب البروِٞؿىع في ظامٗت ظىع 2113في ؤوازغ 

 -٢بل ؤن ًخدى٫ بلى اللجىت الخا٦مت  –مىضوب مً اإلاجلـ الٗؿ٨غي آهظا٥ 

ت، واإلاجلـ واإلاىٓىمخحن  ًُلب مىُه ؤن ًخىلى الضٞإ ًٖ عظا٫ٍ بالكَغ
المُت، في مجمىٖت مً ال٣ًاًا واإلاالخ٣اث الجىاثُت الضولُت  ال٣ًاثُت وؤلٖا

خضزذ في مىا٤َ بكما٫ ال٣اهغة، التي جُىلهم بؿبب الدؿتر ٖلى اإلاجاػع التي 

ت، وؤهداء ؤزغي بالبالص.  وقما٫ الجحزة وؤلاؾ٨ىضٍع

ل الىالًاث 
ّ
ا ومش ًُ ا صول

ً
٧ان للبروِٞؿىع قغ٦ت مداماة ٖمال٢ت، و٧ان لُه نِخ

صعؽ  ،وؾِان صاثم الاهخمام بكئىن الكغ١ ألا اإلاخدضة في ٖضة ٢ًاًا، وبن ٧

ؾلؿلٍت مً والظي بضؤ  ٦ثر ط٧اءً بل ؤن ٣ًضم ا٢تراخه ألاظضي ال٣ًاًا ظًُضا ٢

 ألاخضار ٚحر اإلاخى٢ٗت اهتهذ ب٣خلُه مازًغا.

حن٣بى٫ ظي صٖاُه آهظا٥ بال ؤٖٝغ ما ال ُه وال ٠ُ٦ ؤ٢ىٗ ،مؿاٖضة اإلاهٍغ

هل ٞٗل طل٪ للم٨ؿب اإلااصي ٣ِٞ،  ،مىضوب اإلاجلـ الٗؿ٨غي ب٣ًُتهم
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، ولم ًخدضر  وهى ما ال ؤجى٢ٗه. هل ٞٗل طل٪ ألهه ا٢خى٘ ب٣ًُتهم؟ ال ؤٖٝغ

م ؾاالي اإلاخ٨غع الظي ٧ان ًغص ٖلُِه بالهمِذ والخؼن.  الض٦خىع في هظا بٚغ

٧ان الا٢تراح ؤن ًخم بخضار خالت مً الخٟاٖل الضولي خى٫ ٢ًُت ؤلاعهاب التي 
خ٣االث ٧اهذ مهغ جّض  عي مداعبتها في هظا الى٢ذ ب٩ل ال٣خل والخضمحر والٖا

ٍٕ مً الخىا٤ٞ بحن الظي ٧اهذ جماعؾه، ههل مً زال٫ خالت ال خٟاٖل هظه هى

الضو٫ ال٣اثضة ٖلى مؿخىي الٗالم و  الغئٍت التي جخبىاها اإلاىٓماث الخ٣ى٢ُت

 والٗالم وبحن الغئٍت التي ج٣ضمها مهغ وظجرالاتها ًٖ مكا٧ل ؤلاعهاب في مهغ

وًٖ وظىب الؿعي مً ؤظل بجهاءه، والخهى٫ ٖلى الخإًُض الضولي اإلاىاؾب 
 .للىجاح في هظه اإلاهمت

و٢ض ٢ضم البروِٞؿىع ٖضة زُىاث للىنى٫ بلى هظه الخالت، التي بطا ما 

خضزذ، ؾخٛحر الغئٍت الٗاإلاُت ججاه ما ًدضر في مهغ، وجازغ ٖلى عؤي اإلاد٨مت 

 الضولُت.

ا  ًُ السُىة ألاولى التي ا٢ترخها ظضي هي بٖالن جُاع ؤلاؾالم الؿُاسخي جُاًعا بعهاب
 الىَجي بضٖاوٍِه ٌؿعى إلخضار الا -ٖبر خ٨ٍم ٢ًاجّي  –

 
وك٣ا١ في اله٠

اإلياٞت بلى الضٖاوي الؿاُٖت بلى ب٣ٞاص الكٗب الش٣ت في ظِكِه و٢اصجِه، ب

هٟهالُت ًٖ اإلاجخم٘ الضولي التي ًضٖى لها والتي جهب في مهالخِه الا 

 الصسهُت ٣ِٞ.

السُىة الشاهُت في الا٢تراح ٧اهذ بوكاء )الخدال٠ الضولي إل٢غاع ألامً( وهى 

وًٍم ِمهغ،  –في ٚالبها صو٫ ص٨ًخاجىعٍت  –م٨ّىن مً ٖضة صو٫  جدال٠

المُت طاث الهِذ الضوليباإلياٞت بلى بٌٗ اإلاىٓماث الخ٣ى  ٣ًىم  ؛٢ُت وؤلٖا

اع ٣ٖىباث صولُت ٖلى الخُاعاث هظا الخدال٠ بم٩اٞدت ؤلاعهاب مً زال٫ ب٢غ 

 هٟهالُت ؤلاعهابُت مشل ؤلاؾالم الؿُاسخي جدضًًضا.الا 

ؿمى بـ )الخىُٓم الُلُعي( وهى جىُٓم قبه ؾغي السُىة الشا ٌُ لشت؛ بوكاء ما 

صازل اإلااؾؿت ال٣ًاثُت حهضٝ بلى بػ٧اء ال٣ًُت باؾخمغاع لخُُٛت ؤي 

ؤخضاِر ٖى٠ٍ ًم٨ً ؤن ج٣ىم بها الضولت مً ؤظل ب٢غاع ؾلُاجها في البالص، وٍخم 
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٪  طل٪ مً زال٫ ألاخ٩ام ال٣ًاثُت التي جضًً الجهاث اإلاُلىب بصاهتها لخدٍغ

٪ اإلاجخم٘ الضولي بضوعه.  )الخدال٠ الضولي إل٢غاع ألامً( يضها، وبالخالي جدٍغ

الىدُجت هي زل٤ خالت مً الخىا٤ٞ الضولي وُٚاًءا مىاؾًبا للخدغ٥ في بهابِه، 
 .مالٗغا١، وؤٞٛاوؿخان، وٚحرهؾىعٍا، و وظٗل ألامغ ًدؿاوي بما خضر في 

ىٖت يض الٗؿ٨غ وا المُحن مً ٢ًُت هىا جخدى٫ ال٣ًُت اإلاٞغ ل٣ًاء وؤلٖا

هبٜ به
ُ
بٍٛت حؿتر و٢خل يض ؤلاوؿاهُت، بلى ٢ًُت صٞإ ًٖ ؤلاوؿاهُت وج

م صولي في خالت خغٍط ؤ٨ٍىن ٧ل ٢اٍى و  ،ؾُاؾٍُت و٦إجها قإٌن صازليّ 
ّ
و مد٨

 قضًض وهى ًىٓغ ال٣ًُت.

٩ا في   خضار ؾبخمبرؤؤواثل ألالُٟت الشالشت خحن صبغث ألامغ طاجُه ٢امذ بِه ؤمٍغ

اؾخُاٖذ و  لدكً خغًبا يض ؤلاؾالم الؿُاسخي الظي بضؤث قى٦خُه ج٨بر آهظا٥.

ش البكغ. المُت الجباعة ؤن جدىلُه بلى ؤؾىؤ شخيٍء خضر في جاٍع  آلالت ؤلٖا

غ البروِٞؿىع بلى الججرالاث في ؤوازغ  ، بال ؤجهم اجسظوا ؤو٫ 2113ونل ج٣ٍغ

كلىا في اؾ خ٨ما٫ اإلاسُِ، زُىٍة ٣ِٞ، بٗضها جىالذ ألاخضار لضحهم ٞو
وايُغوا بلى بٖالن الاهخساباث الغثاؾُت ونٗض بلى عثاؾت البالص ؤخض ٢اصة 

؛ واقتهغ بإل٣اٍب ًدٓى بدًىٍع واختراٍم صولي لم ، والظياإلاجلـ الٗؿ٨غي 

 مكِىت.

قهضث هظه ألاًام ؤ٦ثر و زاع الكإع مً ظضًض، ٦شحًرا، زم عثاؾخُه لم حؿخمغ 
خهاب والخٗ هظًخمالث ال٣خل والٚا ش البكغ الظي ؤٖٞغ ٧اهذ  ،ب في جاٍع

ٌ ؤخض مً ألا ٖملُاث الخٗظًب جخم ؤمام ؤٖحن ؤ هالي ما هالي اإلاٗظب، ٞةطا ٞع

ِب هٟؿُه.
 
ٟٗل ُِٞه ؤ٦ثر مما ًٟٗل باإلاٗظ ُُ  ًدضر؛ جيء بِه ل

اٚخهاب الٟخُاث ًخم ؤمام ؤٖحن ؤهالحها، وٍخم بظغاء السخان لهم ٖلى اإلاؤل وفي 

، وٍخم بَٟاء  ؤ٣ٖاب السجاثغ في ٞغوظهم بٗض اٚخهابهً، صون ؤن الكىإع
.ٌ  ٌٗترى ؤخٌض، ؤو ٣ًضع ٖلى الٞغ
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المُت  اهدكغث هظه الخمالث بُى٫ البالص وٖغيها، و٧اهذ اإلااؾؿاث ؤلٖا

الٗاإلاُت جى٣ل ما ًدضر وجضًىُه بٗى٠ٍ، و٧اهذ الججرالاث جغص بإن هظا قإٌن 

ضها.صازلّي وؤن مً خ٤ الخ٨ىمت ؤن جىاظه ؤلاعهاب بالُ ٣ِت التي جٍغ  ٍغ

ا 
ً
ا ٖم٣ُ

ً
ألامغ ٧ان ًٟى١ ٢ضعة البكغ ٖلى السُا٫، ؤخضزذ هظه الخىاصر قغز

في الخ٨ىًٍ الىٟسخي لليؿُج اإلاهغي. و٢ض بضا ؤن الهضٝ مً وعاء هظا هى جل٣حن 

 .ٌ  الكٗب صعًؾا ال ًيؿاُه ٧ي ٠٨ً ًٖ الاخخجاط والٞغ

ظه الٟترة. هىا ظاء صوع لم ٌؿخُ٘ اإلاجخم٘ الضولي ؤن ًٓل ٖلى نمخِه َىا٫ ه

غ الظي ؤعؾلُه ظضي ٢بل زمؿت ؤٖىاٍم للٓهىع مً ظضًض.  الخ٣ٍغ

ت، بط لم ٌٗض   ٣ٍت مسخلٟت جىاؾب ؤهىائهم ومُىلهم الخضمحًر ل٨جهم َب٣ىُه بٍُغ

ا ؤن ًيكئىا )الخدال٠ الضولي إل٢غاع ألامً( صون جىُٟظ ٖملُت )جهضًغ  ًً مجض

 ٨غهم ألا٦بر ؤصهم الجبلي.ؤلاعهاب( التي جٟخ٤ ًٖ ٨ٞغتها طهً مٟ

٧ان ٖلى الججرالاث ؤن ٣ًىٗىا الٗالم ؤن ما ًدضر في مهغ هى جدال٠ بعهابي 

بحن ب٣اًا ؤلاؾالم الؿُاسخي، وبحن الُابىع السامـ الظي ًىٟظ ؤظىضاث بعهابُت 
 في البالص وؤهه ؾىٝ ًمخض لِكمل الٗالم ٧له.

ت وبعهابُت خاولىا ؤن ب٢ىإ الٗالم بهظا بٗض ؤن ٢امىا بٗضة ٖم لُاث جٟجحًر

غوؿا،  ٩ا، ٞو نٛحرة في مجمىٖت مً بلضان الٗالم مشل بؾغاثُل، وؤمٍغ

ُاهُا. وؤٖلى ًٖ هظه  تاإلاؿئىل ؤجهاؤلاؾالمُت  الؿلُٟت ؤن الجماٖت ذوبٍغ
 الٗملُاث. 

ا ل٨ً لِـ بلى الضعظت اإلاُلىبتؤخضر ألامغ جإزحًرا ٢ى  ٩ٞان ٖلحِهم ؤن ٣ًىمىا  ،ًٍ

 ٣ٍت ؤ٦ثر صعامُت.بلٟذ ألاهٓاع بٍُغ

 
ُ
ٍٝ بحن خغ٦ت خماؽ في ٞلؿُحن آهظا٥، وبحن الخىُٓم ؤ ٖلً ًٖ وكىء زال

امت ٢اصة ؤلاؾالم الؿُاسخي، وبضؤ -٧ا ٧اهىا ًُل٣ىا ٖلُه –الضولي لئلعهاب  بٖؼ
وفي  –آهظا٥  –بؾغاثُل  بٗضها بدىُٟظ مجمىٖت مً الٗملُاث ؤلاعهابُت في

ٖملُت ظامٗت هُٟي التي عاح و٧ان مً يمً هظه الٗملُاث،  ،مهغ ٦ظل٪

 ضخُتها ؤ٦ثر مً ؤل٠ بؾغاثُلي بسالٝ اإلاهابحن والجغحى.
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هىا جدغ٥ اإلاجخم٘ الضولي بٗى٠ٍ و٢ىٍة ٚحر مخى٢ٗت، وجم بوكاء )الخدال٠ 

 ،الخىُٓم الُلُعي( مً عظا٫ ال٣ًاءالضولي إل٢غاع ألامً( و٦ىن الججرالاث )

ؤٖىام في الٗمل، وظجى  وبضؤ مسُِ البروِٞؿىع الظي ا٢تراخه ٢بل ٖضة
 هخاثجه.

لم ٌؿخُ٘ ظضي ؤن ًخدمل هخاط ٧ل هظه الضماء التي ٞا٢ذ جهىعاجُه، والتي 

 ملمىؾت ٦إ٢غب ما ٨ًىن.
ً
الم لخهحر خُت  ه٣لتها وؾاثل ؤلٖا

ما ٢ضمُه مً ٢بل هى جالٖب ٢اهىوي، ومداولت لسضإ الغؤي الٗام الٗاإلاي، ولم 

الم الٗاإلاي ٢ههًخى٢٘ ؤن ًدؿبب في ٧ل هظه الضماء و  هً اإلاىحى الظي ه٣ل ؤلٖا
ٌ٘ ؤ٦بر مً ؤي شخيء ا وقٗغ بالخمل الش٣ُل ًىىء  ،٩ٞان لها و٢ ًُ حٗب هٟؿ

 ب٩اهلِه، ٣ٞغع ٦ك٠ ألامغ وجبريء طمخُه ؤمام الٗالم وؤمام هٟؿه. 

غ في ؤخضي الصخ٠ الٗاإلاُت،  خ٩ي ظضي الخ٣ُ٣ت ال٩املت باإلاؿدىضاث والخ٣اٍع

ت في ؤ٦بر الك وجم اؾخًاٞخُه في ٦شحرٍ  المُت اهدكاًعا مً البرامج الخىاٍع ب٩اث ؤلٖا

ًٚب الججرالاث و٢غعوا ؤن ٌٗا٢بىه، ٞهاع ؤبي مُاعًصا مىظ طل٪ ؤوهى ما 
 الخحن.

٦ما هى مُلىٌب  –ؤنضع )الخدال٠ الضولي إل٢غاع ألامً( ٖضة ٢غاعاٍث جإصًبٍُت 

ٖلى  اصتهمٖخ٣ا٫ الضولُت جىا٫ ٢يض خغ٦ت خماؽ ٞبضؤث خمالث الا  - مىهُ 

ت للخدال٠  –، وبضؤ وكغ ٢ىاث خٟٔ ألامً مؿخىي الٗالم  –الُض الٗؿ٨ٍغ
 بُى٫ ٞلؿُحن وٖغيها، ختى زٟخذ خضة الخغ٦ت و٧اصث جيخهي.

ا. ًٖ  بٗضها جم حُٛحر الخ٨ىمت الٟلؿُُيُت، وؤجذ خ٨ىمت ؤزغي ؤ٦ثر زىى

 في جل٪ ألازىاء ج٣ضم الحهىص با٢تراح بلى مجلـ ألامً بخدىٍل الضولخحن

اإلاخداعبخحن )ٞلؿُحن وبؾغاثُل( بلى صولت واخضة مخدابت، ومخأزٍُت حِٗل 

 باإلاباصت الضًم٣غاَُت. 

ت بما ٨ًٟي،
ّ
جدذ  -ْهغث للىظىص و  وا٣ٞذ ٞلؿُحن التي ناعث خ٨ىمتها هك

اًٍت صولُت  ضؾلُم( وهى اؾٌم مغ٦ٌب مكتر٥ٌ، ؤنغ ٖلُِه  -ٖع
ُ
الضولت الجضًضة )٢
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ٍ٘ ؾاطط ومطخ٪ ختى ٌؿخُُٗىا ال٣ُام بخُٛحرِه خحن جدحن  الحهىص إلاا لُه مً و٢

 ؤ٢غب ٞغنٍت لظل٪، وهى ما ًدضر آلان.

بالخإ٦ُض ابخلٗذ ؤخضي الضولخحن ألازغي إلاا لها مً ٢ىٍة، و٢ضعٍة بٖالمُت ٖلى 
 وكغ ز٣اٞتها وؾلى٦ُاتها.

اؾخمغث ؤخضار زىعة الخصخُذ مضة ٖامحن، وبن زٟخذ خضتها ٦شحًرا، ل٨ً 

ناع ؤ٦ثر ؾىًءا ب٨شحٍر، ازخٟذ الؿل٘ مً ألاؾىا١، وبضؤث  الىي٘ الا٢خهاصي

مٓاهغاث الجُإ ججىب ؤهداء البالص ج٣خل وجسغب في ٧ل م٩اٍن، وتهاظم ٧ل 

 بها. ءٚظااإلاساػن التي جًٓ بىظىص ؤي 

 للججرالاث ل٨ً في زىٍب ظضًٍض هظه اإلاغة. في ق٩ل 
ُ
مً ظضًض ْهغث الُُض ال٣مُٗت

ام( وهى بغها
ّ
مج ظىاثؼ ؤو٫ ما ْهغ، ٧ان لخٗلُم ٦ُُٟت اؾخسضام بغهامج )ال٣ى

ؤصواث ال٣ىو مً ؤظل ؤن جى٠ٓ البالص مما ٞحها مً زىهٍت وٖمالء ومسغبحن 

 ًجىبىجها. 

جظهب للبرهامج، وجبضؤ في الاقترا٥ في ٢ىو اإلاسغبحن و٢خلهم، والظي ًسلو 
 الضولت ؤ٦ثر مً ؤٖضائها ًإزظ ظاثؼة ؤ٦بر جخمشل في ٦ىبىهاث لهٝغ خهو

 ٚظاثُت، و٧لما اقتر٦ذ في البرهامج ؤ٦ثر، ٧لما خهلذ ٖلى ٦ىبىهاٍث ؤ٦ثر.

ضام م٨ىهت مً ؤٞغاص الكٗب ٣ًىمىن ب٣ىو  بضؤث جىدكغ في الكىإع ٞغ١ ؤلٖا

ً، وٍٟٗلىن طاث ألاٞٗا٫ التي ٞٗلها الججرالاث في الكٗب ٢بل  ؤٞغاًصا آزٍغ
 ٖامحن مًُا.

خهاب، والخٗظًب، وبزغاط ٧ل مس ؼوهاث الٗى٠ التي ونلىا بلحها ال٣خل والٚا

 بٗض ما ٣ًغب مً ٣ٍٖض ًستزهىن ُِٞه ما ًغوهُه مً ٢خٍل وجضمحر.

ٍ٘ آزغ؛ هى  ،خحن مغ ٖام الجٕى هظا اؾخمغ البرهامج في ج٣ضًم خل٣اجُه بضاٞ

اؾخمغاع ال٣ًاء ٖلى السىهت مً اإلاىخمحن للخُاع ؤلاؾالمي، ؤو الُابىع 
٦جٌز طهبي  ٣ًضم الججرالاث مً زاللِه  السامـ، و٢ض بضا و٦إن هظا البرهامج

 .شىٍب ظضًٍض ًإؾغ ألاظُا٫ الجضًضةؤهٟؿهم وماؾؿتهم ب
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بضؤ في مىؾمِه الشاوي بضعوٍؽ حٗلُمُت إلاٗجي الىَىُت، والىاظب الىَجي 

٠، وؾماث السىهت والٗمالء. ٦ىُذ ؤجابُٗه وؤها نٛحرة وؤضخُ٪  للمىاًَ الكٍغ

وخم٤، ولم ؤجسُل ٢تها ؤن هىا٥ مً ٣ًخى٘ م٘ ظضي ٦شحًرا إلاا بِه مً ؾظاظٍت 
 بهظا ال٨الم وٍخابُٗه بك٠ٍٛ، زم ًجز٫ بلى الكإع لخىُٟظ ما ظاء به.

بال بؿ٨ىجِه  ً الهضاماث م٘ الججرالاث لم جيخهؤما ظضي ٣ٞض بضؤ مغخلت م

الخام، ولجىثِه بلى الضولت الجضًضة هىا في ٢ضؾلُم، والتي عخبذ بِه لخا٦ض ٖضم 

 تها ٖلى وكغ ألامً بها.٢ضع و  جدحزها،

*  *  * 

ًِ بٗض ؤن اهتهذ لُىعة مً خ٨حها. ٢ضمذ لي الغئٍت  وظمُذ لٟترٍة مً الؼم

 الباهىعامٍُت ٞكٗغتها ٦هٍٟٗت هاثلٍت في خُاحي:

 ؤهذ ٦ىذ مجغص هاجٍج آزغ ل٩ل ما ٞٗلُه الججرالاث.و  -

 بلى نضعي.قٗغُث بمغاعٍة جُٟى و  هٓغُث لها، وإلا٣ىلتها التي جلسو خ٣اث٤ ٦شحرة

ا ألن الججرالاث   خُاحي مً ظضًض؛ ل٣ض نغُث ٢ىاًنا ٢ىًٍ
ُ
مّغث ؤمامي ؤخضار

 صٞٗذ الكٗب ل٨ُىن ٦ظل٪، ولُخ٣اجل مً ؤظل مهلختهم الصسهُت. 

ام" الظي 
ّ
ٓم " بغهامج ال٣ى ٦ىُذ مجغص َٞغؿت خم٣اء ؾ٣ُذ في قغ٦هم ألٖا

٠ُ ًم٨ً لبرهامٍج ؤٖتٝر ؤهُه ّٚحروي، وبالخإ٦ُض ٚحر وؿُج الكٗب بإ٦ملِه. ٦

ىوّي ؤن ًٟٗل ٧ل هظا ؟   جلٍُٟؼ

جغ٦تها في هظا الُىم صون ه٣اٍف وصون وٍٖض بل٣اٍء آزغ. ٦ىُذ ؤهغُب إلزٟاء صمٕى 

 ال٣هِغ التي ٧اصث ؤن جؼه٤ ٦غامتي.

 وال ٖبًضا لصخيٍء، 
ً
لم ًٌٛبجي شخيٌء ؤ٦ثر مً ٦ىوي ٦ىُذ ؤظاهُض ٧ي ال ؤ٦ىن َٞغؿت

مداوالحي وظهاصي ظٗلخجي ؤمًٗ في الؿ٣ىٍ في  زم ا٦دكُٟذ في الجهاًت ؤن ٧ل

٣صخي وٍهإع  ًُ  مً الكِٗب ٧ي 
ً
الكغ٥ ألا٦بر الظي ؾعى لخىظُه  ٞهُال

 الٟهُل آلازغ و٣ٍىم ٖىُه بضوعِه في جل٣ُم ؤْاٞغ الكٗب.
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 ؤبى وآعائه 
ُ
ٓم  –وجبضث لي نىعة ٣ًى٫ُ لي ؤن ؤلؼم البِذ وال  –٧ابىسخي ألٖا

 في الساعط في ؾ٣غ.ؤزغط، وؤن ؤصٕ الٗالم ٌؿخٗغ 

ًُ لً وؿخُُ٘ مجابهتهم، وآزغها ؤن ه٨ىن ٖبُض  " ال قإن لىا بهم ًا بجّي، هد
 بعاصتهم ".

غ  ًِ الجضًض ًًٚبا وٍإًؾا قُاءً ألا ؤ٦ّؿِ  الجضعان وألابىابفي الؿ٨
ُٕ ؛ . ؤناع

 ألَغص نىجُه الظي ًالخ٣جي ٧اإلاىث.

ت الك٣ِت ؤخاو٫ُ ؤن  ـُ في قٞغ ا ؤظل
ً
ا ًٖ هاصث

ً
 . زالمبدش

 ؤ٨ُٞغ ٠ُ٦ ًم٨ىجي عص ٧ل هظا ؟ 

مت؛ جظ٦غوي ٞحها ببدثها اإلاًجي ًٖ الض٦خىع بٗض ٞترٍة؛  عن هاجٟي بغؾالٍت مً مٍغ

مي ابً ٢بُلتها.  ٖلى البًر

هٓغُث هاخُت ألا٤ٞ ؤ٨ُٞغ ُٞما جٟٗلُه هظه الُىاع٢ُت التي ْىىتها ؤ٢ل صعظٍت مً 

ا.
ً
 مؿخىي البكغ، ٞإزبدذ لي ؤجها ؤٖلى وؤ٦ثر قمىز

خُه مىظ ٞترة صصُث ٖلحها بم٩اهِه، و٦ىُذ ع  ؾاءلُذ هٟسخي ٦شحًرا ًٖ الؿبب . ٖٞغ
 ؤجها جمشل ٧ل م .ي إلاا جٟٗلُه، ٞلم ؤٞهمُه جماًماالخ٣ُ٣

ُ
ا هى لِـ ؤبي، و٧ل ؤٖٝغ

  وظىصٌ  ،ما هى لِـ ؤها
ٌ
 مشل قًِئا ؤ٦بر مً ٧ل ما ؤخاو٫ُ ؤن ؤ٦ىهُه. ً مسخل٠

ًٖ البدض  ؛ٖضو٥ اختراِم مً  إ٦ثرِ ٌؿمذ ل٪ ب -ؤو خم٤–زمت ؾمّى بكغي 

٣ت للخىانل ا ًٖ خل مُٗه، ٍَغ
ً
 .بدش

لم ؤهم ختى الُىم الخالي، وطهبُذ عؤًؾا بلى لُىعة ؤؾإلها ًٖ زُتها التي ؾخ٣ىُم 

 بها لالهخ٣ام مً ٢خلت ظضها.

ب ؤجها هٓغث  ذ حجم ما ؤٖٞفي ُٖجّي ال ٍع . ظلؿذ في م٨خبها ٗٞغ ٍٕ اهُِه مً نغا

 ا ؾخ٨مل ما ؾعى ظضها لٟٗلُه بمكاع٦ت الججرا٫ ؤصهم.إزبرججي ببؿاٍَت ؤجهٞ

ت ما ٧اها  اعة لُىعة هى مٗٞغ ؾ٣ِ في ًضي، ل٣ض ٧ان هضفي ألاؾاسخي مً ٍػ
 ًسُِ له الغظلحن.



- 211 - 

 

 :ٖما ؾخٟٗل ٢الذ خحن ؾإلتها

 صولُت مً ؤظل ٦ك٠ الٟؿاص اإلاؿدكغي في الخىُٓماث الضولُت،  -
ً
ج٨ىًٍ ظبهت

 وفي مهغ جدضًًضا.

 ي هظا وخض٥ِ؟ و٠ُ٦ ؾخٟٗل -

 لم ؤٖض وخضي آلان!! -

٢الذ ؤن ظضها هى الظي هٓم مغاؾم اؾخ٣ضام الٍٟٗغذ، ولهظا ٞهى وخضُه 

ِه.  ال٣اصع ٖلى نٞغ

، وب٣ى جىُٟظهاؤ هى
ً
ُت ٧املت

ُ
هي لضحها ٧ل الٗال٢اث والدكب٩ُاث  ،ّٖض الس

 اإلاُلىبت للبضء في الخىُٟظ.

ً ٣الذ بن الخ٣ُ٣ت خحن جٓٞؾإلتها ًٖ هظه السُت  هغ ٖلى اإلاؤل جخٛحر مىاٍػ

 ال٣ىي، وجخ٨ك٠ ؤمىٌع ؤزغي.

اٖخماصها ؾ٨ُىن ٖلى ٦ك٠ الخ٣اث٤ للكٗىب ولِـ لخ٨ىماث الضو٫ التي 

ض.  حٗٝغ ٧ل شخيٍء و٣ٖضث اجٟا٢اتها الساّنت التي هالذ مً زاللها ما جٍغ

ن هدُجت لل٣ٗىباث التي ؤ٢ّغها )الخدال٠ الضولي إل٢غاع ألامً( ٖلى ب٢الذ لُىعة 

بٖالهه الغؾمي بإن ؤخضار الٗى٠ اإلاسخلٟت التي و  ٌٗ الخُاعاث الؿُاؾُت،ب

، هي ؤعباٌح الضولي لئلعهابَالذ ؤعظاء الٗالم هي مجغص ؤٖما٫ بعهابُت للخىُٓم 

التي وكإث بٗض ٖام  –زُالُت لججرالاث مهغ، بؿبب جىخل قغ٧اث ألامً 
ع زضماتها ألامىُت ل٩ل ؤهد – 2121الجٕى في   اء الٗالم.وبضؤث جهّضِ

٢الذ ؤن الهىعة الضولُت آلان جسخل٠ جماًما ًٖ هظه الهىعة التي ؾاصث 

 الٗالم ٢بل زالزحن ٖام.

اع ؤلاؾالم الؿُاسخي ٖلى مؿخىي الٗالم، بل خض٧ل ما خضر لم ًاصي بلى اه

 ؤصي بلى اػصهاعه.
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ت الخ٣ُ٣ت، ظٗلها جبضؤ في ال٣غاء بت الكٗىب اإلاخ٣ضمت إلاٗٞغ  ،ة ًٖ ؤلاؾالمٚع

 وا ٖىه، صزل ال٨شحرون ُِٞه، وبضؤوا ٨ًّىهىا ظبهاث بؾالمٍُت مسخلٟت.ءن ٢غوخح

حٗخ٣ض ؤن ٦ك٠ ٧ل هظا للكٗىب اإلاسخلٟت ًم٨ً ؤن ًدضر ؤزًغا ما،  هي
 ،ؾُ٘ هظا الخإزحر ختى ًُى٫ ٧ل شخيءوؾخٗمل باجهاالتها وٖال٢اتها ٖلى جى 

التي حؿعى ؤجهذ ٖملُاث الدكبُ٪ بحن بٌٗ الجهاث واإلاىٓماث الضولُت  و٢ض

 في الؿاخت الٗاإلاُت، ولؿىٝ ًُٟضها ٦شحًرا ما حؿعى لُىعة 
ً
ألن ججض لها مؿاخت

 لٟٗله. 

ٗلى مً ٢ُم  ؤن جغبِ ٖملها ٦ظل٪ جداو٫ 
ُ
بالجهاث واإلاىٓماث ؤلاؾالمُت التي ح

ت وال٨غامت، وجداعب ؤق٩ا٫ ال٣م٘ اإلاسخلٟت.  الخٍغ

 جإزظ خظعها ٢ضع ما ًم٨جها. التهضًضاث جإجحها مً ٧ل نىٍب مىظ ٞترٍة َىٍلٍت وهي

 ؤن ؤػن هظه ألامىع وؤ٢ضع مضي بٗضما اهتهذ مً ٦المها اإلاؿترؾل؛ خاولُذ 

 ها ٞغٌص وخُض. ئ هجاح مشل هظه الخدغ٧اث التي ًبض

ِم مّجي جظ٦غث الضعػي خمؼة ؤبى جمُم، و٦المُه   الهؿخحري اإلاخسبِ.بالٚغ

ٌ ال٨ٟغة ًٖ عؤسخي. لم ٣ترُب مً هظا، وخاولُذ ظاهًضا ؤن ؤهٟجبضو لي ؤجها ج

ؤؾخُ٘ ؤبًضا ج٣بل ٨ٞغة ؤن ٞغًصا واخًضا ًم٨ىه ؤن ًٟٗل ٧ل شخيٍء، ؤو ًبضؤ قًِئا 

 له هظا الخإزحر الٗاإلاي ٚحر اإلاؿبى١. 

ؤقُٗغ صوًما ؤهه ال بض مً هٓاٍم مخ٩امل ٧ي ًبضؤ ؤي شخيٍء وٍىجر ُٞه. ٚحر ؤوي 
 ؤجها جٟهم ما حٗمل.٦ىُذ ؤخاو٫ُ الىزى١ في لُىعة وفي ٖال٢اتها، و٢ض بضا 

ن بغُث هاخُت لُىعة قاعًصا ال ؤٖٝغ قٗغُث بالك٣ِٟت ٖلى الضعػي العجىػ، وهٓ

 ٧ان مً اإلاٟترى ؤن ؤقٗغ بالك٣ِٟت ٖلحها ؤم ٖلى هٟسخي!!

٣ٞلُذ لها ؤن مً ألاؾهل بخضار زىعة صازل الكٗب ، ؾإلخجي ٖما ؤ٨ُٞغ ُِٞه 

٪ الكٗىب ٧لها.  مً جدٍغ
ً
 اإلاهغي هٟؿُه بضال

 ي:ؾإلخج
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 ؤجًٓ ؤن هظا الكٗب ٢اصع ٖلى الشىعة آلان؟ -

- .  ال ؤًْ ؤن ؤي قٗىٍب ٢اصعة ٖلى بخضار حُٛحر مً ؤي هٕى

 ٢الذ بمالمٍذ ٖم٣ُِت ألاؾ٠:

٢ام الٗؿ٨غ بخضظحن الكٗب بلى ٢ُاٖاٍث  ؛في بالص٥ .أله٪ مهغّي جًٓ هظا  -

ٌٕ مً الخمُمُ غ١ٍ وجغ٦ىهم ٣ٖىًصا َىٍلٍت في ؤما٦جهم ختى وكإ هى ت بحن ٧ل ٞو

٢ُإ وبُئخِه، بن زغط مجها ٞهى بما ًدّى٫ِ بُئخِه الجضًضة بلى نىعٍة مهترثٍت مً 

ٕغ ٞحها. ل٣ض ٢خلىا الشىعة في  بُئخه ال٣ضًمت، ؤو ًجاهض ختى ٌٗىص لبُئخِه التي جٖغ

ا يض ؤي حُٛحٍر ًم٨ً ؤن ًدضر. ًُ ا جل٣اث ًً  هٟىؾهم ٢بل ؤن جىظض، وزل٣ىا ٞع

ذ ؤظغاَؽ الخىبُه لضح
ّ
ها. هٓغْث في الكاقت التي حٗغى ما ًدضر بالساعِط ص٢

 بجىاع م٨خبها، ٞبضا ٦إن زمت ا٢خداٌم ظضًض جخٗغى له الجامٗت. 

هٟهالُت، ًٖ اإلاىا٠٢ الا  -مضًغ الجامٗت -ػ جظ٦غُث ٦الم الض٦خىع ٞىا

م جإًُضها الغؾمي للخ٨ىمت. ا بٚغ ًُ  اإلاسخلٟت للجامٗت ؾُاؾ

ت ،  ا ًجب ؤن هسخٟي.هىبهبذ لُىعة وا٢ٟت و٢الذ بؿٖغ

 ٢لُذ لها :

ا بِىما ؤ٢ىم بخُُٛت  - ًٗ بجهم بالخإ٦ُض ظاءوا مً ؤظل٪ وألاًٞل ؤن تهغبي ؾَغ

 هغوبِ٪. 

ا مً الباب آلازغ، وجىاعث بحن صهالحز ْذ زغَظ  ًٗ  بِىماالجامٗت ال٨شحرة  ؾَغ
 ؤٚل٣ُذ البابحِن ظًُضا.

 ٢ىاث ألامً حسخبجي مً ًضي بٗى٠ٍ.  هاهٟجغ الباب وْهغ وعاء

لم ؤ٢اوُم وبن خاولُذ مغاًعا ؤن ؤوضر ؤوي ال ؤهخمي للجامٗت ؤو مىا٢ٟها 

 الؿُاؾُت، ل٨ً ألاًضي الٛلُٓت لم حؿخم٘ إلاا ؤ٢ى٫ُ.
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 ٖلى 
ٌ
 ٖىُٟت

ٌ
ان ما ٦ّبلىوي وهىث يغبت ُوِيُٗذ في ؾُاعٍة مجهؼٍة باألنٟاص، ؾٖغ

ان ما جلتها ٖضة يغباٍث ؤزغي، ختى ٚامذ الضهُا  عؤسخي مً السل٠، ؾٖغ
 مامي.ؤ

*  *  * 

 ٖلى الباب 
ُ
 بإهمُِت ال٣اصم. جيباويالًغباُث الكضًضة

وُِٗل في بِذ الٗاثلت، ؤعبٗت ؤؾٍغ في بٍِذ مً َاب٣حِن وق٣خحِن، وٖضص ال جهاجّي 

 ًُ مغ" الظي ٧ان مسخٟ ُٖ ٟا٫، ؤخبهم بلّي هى ابً ٖمي "  ٖىُه مً ألَا
ُ
ا و٦ىُذ ؤبدض

 .آهظا٥

ًبا..!   ٖمغي ؤعبٗت ؤٖىاٍم ج٣ٍغ

ا ؤن ال٣اصم هى "ٖمغ".هبُ ًٗ ا مخى٢ ًٗ  ُذ الؿاللم ؾَغ

ٟا٫ التي  ٞخدذ الباب جدذ وابل الُغ٢اث ال٨ش٠ُ ألظض مجمىٖت مً ألَا

، ٣ًىصهم " ج٨بروي بشالزت ؤٖىاٍم ؤو ؤ٦ثر
ً
بلُجُت اإلاى٣ُت  ؤ٦بر " ابًعوبي٢لُال

 الظي ال ٌؿخُُ٘ ؤن ٠٣ً ؤمامُه ؤخض. 

ٟا٫ُ صون ؤن ؤٞهم الؿببها لخجي يغباتهم مً ٧ل ظاهٍب وؤها ها ،ظمجي ألَا

 َلًبا للمؿاٖضة صون مجٍُب.
ُ
 ؤخاو٫ُ ؤن ؤصٞٗهم ّٖجي وؤنغر

" ٘ ا اهتهاء خٟلت عوبيخحن ؾ٣ُُذ وؤنبُذ بٗضة ظغوٍح في وظهي، ٞع
ً
" ًضُه مٗلى

ٟا٫ مً الباب، و٢ا٫ وهى ٌكحر بُضِه لُدبٗىه:  ،الًغب ُ٘ ألَا  زغط ظمُ

 ٖلى البِذ الشاوي ًا عظالت. -

 ًٖ ؤبي ٞلم  ،هم بضهكٍت َٟىلٍُت ٚحر واُٖتابٗتج
ُ
هغولُذ بلى الؿُذ ؤبدض

ٟا٫، ؤظضُه، ٧ان ؤ٢اعبي ظمُٗهم ًج و ًخ٩لم مً ؤلؿىن بُجهم مً ًلٗب مً ألَا

ال٨باع، ال ٖلم لهم بما خضر لي مىظ ص٢اث٤ ٢لُلت، خاولذ ؤن ؤخ٩ي ألخٍض، ل٨ً 

 ٖما بي. ٌؿإلجيؤو  لم ٌؿخم٘ لي ؤخض
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ا ًٖ ؤ
ً
، ظئخهغولُذ بدش

ً
خِه مىٗؼال ا بي ؤق٨ى له ما خضر، ٧ان ٣ًغؤ في ٚٞغ ًُ ُه با٦

٘ عؤؾُه ٖما ٣ًغ  ُه وؾإلجي ًٖ ؾبب ظغوح وظهي. خ٨ُُذ له ما خضر، ئٞٞغ

هىث ٢بًاجِه ٖلى ظؿضي جًغبجي،  ،ٕ مً ظلؿخِه وبضؤ الهغار في وظهيٟٞؼ 
 وَٗىٟجي ألهجي ٞخدُذ الباب. 

 ٞخدذ الباب؟".إلااطا  ،ن جسبرويؤ"إلااطا ٞخدذ الباب صون 

 الًغباُث جؼصاُص ضجًُجا ٞى١ عؤسخي، ختى ؤ٧اُص ؤن ؤهٟهل ًٖ الىظىص.

اهدكلخجي ألاًضي مً  ،ي ٞخدُذ الباب، ولِـ ؤي شخيٍء آزغمك٩لخُه الغثِؿت ؤهج

بحن ًضًِه الٛايبخحن. إلادُذ في ُٖيُِه الىٓغاث اإلاهىوؾت ٚحر اإلاهض٢ت، طاث 
 هٓغاث الضعػي ومالمدُه.

  ٖلمُذ ؤن الُٟل
َ
ا ههُدت ًٗ ٟا٫ بالًغب مخب امخِه ٖلى ألَا ٧ان ٣ًىم بٟغص ٖػ

ؤبُِه؛ ٧ي ًخىلى م٩اهخُه في اإلاى٣ُت. ؤبىُه ٧ان قبه الخا٦م الٟٗلي للمى٣ُت بؿبب 

 ٖال٢خُه م٘ عظا٫ ألامً. و٦ىهُه عظلهم الظي ٌؿُُغ ٖلى اإلا٩ان.

. ل٩ل مً ٣ًغؤو  زغظُذ مً هظا الُىم بكغٍر في عوحي، و٦غاهُت ل٩ل ال٨خب
بٍت ٖاعمٍت في الاهخ٣ام، وقٗىٌع بالخٗغي وب٣ٟض الؿىض  زغظُذ مً هظا الُىم بٚغ

 في الٟغاٙ جُالها ؤًضي ٧ل ٖابغ ؾبُل.
ٌ
 والٓهغ، ٦إهجي وع٢ت

 
َ
غ٢اٍث ٖىٍُٟت ٖلى ألابىاب، وبًٍٛب ًمؤل زغظُذ في هظا الُىم بٟؼٍٕ مً ٧ل َ

 ًٖ الؿُُغة ٖلُِه. ُؼ ؤٖماقي، وؤعج

 إلااطا ٞخدذ الباب؟". ،ن جسبرويؤ "إلااطا ٞخدذ الباب صون 

" هى ؤو٫ عوبيظٗلُذ " ؛ٖلى ؤهجي خحن اؾخجمُٗذ هٟسخي بٗض ٖكغة ؾىىاث

 ضخاًاي.

**** 

ٌٕ ٩ًاُص ؤن ٌصج عؤسخي ههٟحن.  ٖلى الباب، ونضا
ٌ
 َغ٢اٌث ٖىُٟت
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ٌ
 ي٣ُت

ٌ
بٍت، حجغة جىبهُذ إلاا خىلي، ٞىظضججي مل٣ًى بةهما٫ٍ ٖلى ؤعيٍُت نلبٍت َع

 في ؤ٢صخى ؤع٧اجها، باب مٗضوّي ًمشل الُغ١ ٞى٢ُه ٖضًمت التهىٍت، و 
ٌ
زمت خٟغة

 ب٣ًٍِب مٗضوّيٍ ؤ٢صخى صعظاث الطجُج والخٗظًب الٗهبّي.

 ظلؿُذ وع٦ىُذ ْهغي ٖلى الخاثِ واؾخجمُٗذ قخاحي.

ت سجحٍن في مٗخ٣ل.  هظه ٚٞغ

باحي باإلاضعؾت.  هظا الخهمُم ظًُضا، وٖكخُه ٦شحًرا في جضٍع
ُ
 ؤٖٝغ

٢ٟل الباب ل٨ً نا٣ٖت ٦هغبٍُت ؤنابخجي وؤل٣خجي للىعاء  ٢مُذ ؤخاو٫ٌ مٗالجت

 بٗى٠ٍ ختى انُضمُذ بالخاثِ اإلا٣ابل.

 الباب ٌؿغي بِه جُاٌع ٦هغبي.

ٖضُث للجلىؽ والاهخٓاع، ال بض ؤن زمت ؤخٍض ؾِؿخضُٖجي للخد٤ُ٣ معي، ؤو 

صٞعي لالٖتراٝ بإي شخيء، ل٨ً الؿاٖاث و  التهامي بإي شخيٍء، ؤو ختى لخٗظًبي

 لى الؿاٖاث صون ؤي حُٛحٍر، وصون ؤي خاصزٍت.مغث ج

 هظه ال٣ُىؽ ظًُضا، و٢ض خ٩ى لىا الججرا٫ُ ؤصهم ٖجها ٦شحًرا
ُ
باجُه  ؤٖٝغ ؤزىاء جضٍع

ت لىا.  الٗب٣ٍغ

ًٌ ٌؿخسضم الخ٨ىىلىظُا بةخ٩اٍم لًُبِ الىٓام،  السجىن هىٖان، سج

ا مً ال٣هغ الىٟسخي، لِكٗغ السجحن بًألخ ًٖ ِه ؤمام وٍماعؽ باإلياٞت لظل٪ هى

ًٌ بضاجي  ًتر٥  الخ٨ىًٍ اإلاهُب لخ٨ىىلىظُا السجً وخغاؾخُه وهٓامُه، وسج
 لىٟؿِه وللى٢ذالسجح

ً
ٍٙ َٞغؿت ا  ،ن في ٞغا ًٗ  وصٞ

ً
وهظا هى ؤ٦ثر السجىن ٢ؿىة

 للجىىن.

ٍت خحن التي جظ٦غتها  ضخ٨ت الججرا٫ ضخ٨ُذ م٘  ن مهغ ال ب٢ا٫ بسسٍغ

 .ٞحها سجىٌن حؿخسضم ؤي مً هظًً الىىٖحن، مهغ لم ٌٗض 

 اؾت،ما الضاعي ألن ؤظّم٘ الٗمالء والسىهت أليٗهم في م٩اٍن ؤ٧لُٟه بإٞغاٍص للخغ 
 ه ه٣ٟاث ال صاعي لها، بالخإ٦ُض لؿُذ في ِمهَغ.َٗاٍم، وجىٍُٓم ؟ هظو 



- 216 - 

 

 مّغث ؾاٖاٌث ؤزغي صون ؤي ؤخضار.

ايُت. بضؤُث في بخضاها خحن  ىاث الٍغ غُث في ؤن ؤقٛل و٢تي ببٌٗ الخمٍغ
ّ
٨ٞ

 بالباب الظي اعجٟ٘ ظؼًءا مىه لخىُالخٓ
ً
ل٤ مُاٌه ٖبره حٛغ١ ُذ خغ٦ت زُٟٟت

 ًِ ً اإلاخ٣اعبحِن  ،ؤعيُت السج ُٗذ ٢ضمّي بلى الجضاٍع جغاظُٗذ للىعاء زم ٞع

٘ ظؿضي ٧لُه مٗخمًضا ٖلى ٢ضمّي اإلاغج٨ؼجان ٖلى  ً ألٞع بمؿاٍٞت ج٣ل ًٖ اإلاتًر

 الخاثُحن وٍضاي اإلاخٗل٣خاِن بِه.

 
ٌ
في اإلاُاه لٟترٍة َىٍلت، وجهاٖض الهُضعوظحن. ج٨ٟي قٗلت  ٦هغبُتؾغث قغاعة

 جماًما.
ُ
 واخضة مً الىاع لخىٟجغ الؼهؼاهت

 ؤزغي.
ً
 بٗض ٞترٍة جى٠٢ الخُاُع ال٨هغباجي ًٖ اإلاُاه التي ٖاصث جدؿلل للساعِط مغة

 ٖضُث بلى ألاعى و٢ض ٞهمُذ الغؾالت. ال مداوالث لخمًُت الى٢ذ.

تي لصخيٍء آز  غ؛ زمت مً ًغا٢بجي هىا.باإلياٞت إلاٗٞغ

 مغث ؾاٖاٌث ؤزغي. 

ال ػلُذ ؤملُ٪ مً الخُل ما ًبٗض بُجي وبحن ما ًداولىن بًهالي له. ؤزظُث 
اث اإلادببت بلى هٟسخيؤؾترظ٘ مجمىٖ  مً الظ٦ٍغ
ً
ت  ،ت وؤي٘ ؤمامي مؿاثل ٨ٞغٍّ

 ؤخب الخ٨ٟحر ٞحها. 
ً
 م٣ٗضة

خذ ا مّغاث ٦شحًراٖضًضٍة همُذ زاللهوبٗض ؾاٖاٍث  ،و٢بل ؤن ؤهخهى مً هظا
ُ
ٞ ،

 الباب. 

 ؤزغي ل٨جها ؤ٦بر ب٨شحرٍ 
ً
 مٛل٣ت

ً
جًمُّ بٌٗ و  هغولُذ للساعط ٞىظضُث ؾاخت

.ً  السجىاء آلازٍغ

 وهم ٢ًىا ٞتراث ؤَى٫ ٖلمُذ ؤن ؤ٦ثرهم مشلي، جم انُُاصه بلى هىا مبا
ً
قغة

٣ِلىا مً  ،ب٨شحرٍ 
ُ
ىا ختى آلان ظغاثمهم، وال الؿبب الظي اٖخ ٖلى ؤجهم لم ٌٗٞغ

ٌٌ ال٦شحٌر مجهم ٣ٞض ٣ٖلُه بالٟٗل، وبضا  ،ظلهؤ وسخاب زغ ٖلى وق٪ الاآلا بٗ
ا مً هظا الٗالم. ًُ ج  جضٍع
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ًُ "ٖؿ٣الن" الظي ؤوصخ ؤن بًٗهم ؤ٦ض  ٢ضًًما ؤًام الاهخضاب  ئهظا هى سج

ُاوي، زم جم ج٨َغؿه ُٞما بٗض مً ؤظل تهظًب ؤْاٞغ اإلا٣اومت  البًر

 لخٗظًب التي ؤ٢امها بكغ.الٟلؿُُيُت، ٩ٞان ًدىي ؤ٢سخى ٖملُاث ا

٢بل ؾبٗحن  ئ"٦دؿُٗىث" ؤلاؾغاثُلي الظي ؤوصخ البٌٗ آلازغ ؤ٦ض ؤهه مٗخ٣ل

 ٖاٍم، و٣ٍ٘ في وؾِ صخغاء الى٣ب ظىىب بئر ؾب٘. 

ًِ ٦شحًراٌٗىلم  ؤن ؤهغب مىُه، وهى ؤمٌغ لم  -بالخإ٦ُض -ألوي ٢غعُث ، جي اؾم السج

 ؟لم ختى آلان ٠ُ٦ ؾُم٨ىجي جىُٟظهُ ؤ٦ً ؤٖ

  

 * *  * 
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 مرمية

(3) 

 

 ٣ًى٫ُ ماػن:

ُ٘ ٧ل شخيٍء، ؾِبضي البٌٗ  )ال ج٣ل٣ي؛ ؾخضوُع الىٓغاُث في خل٣اٍث مخهلٍت جدب
 ٌُ ٍٝ ما٦غ، وخحن ًى٣ ٍٝ زّٟي ٞاجبُِٗه مً َغ ِ٪ مً َغ

ُٗ ججاهله وهى ًخاب

 للىهغ
ً
ت ٖالمت عي ؾُِٟ٪ الؾخ٣بالِه؛ و٦ّىوي عاًخِ٪ البكٍغ  ….اٞع

ا جإًُضهُ  ؾُٟخٌذ لِ٪  ،)ال جإمجي ؤخًضا
ً
جإمُىُه الخام و  طعاُِٖه، وٍٟغص ٦ُِٟه مٗلى

لِ٪، ؾ٣ُضُم يماهاٍث ّٖضة، و٣ٍؿم ؤل٠ ٢ؿٍم بإقُاٍء ال ٌٗحها ٧ي جمىدُِه 

ٌُّ م٘ ؤو٫ زُىٍة جسُُجها هدىه....  ألامان؛ زم ًى٣

ـِ  )ٞلخٗغفي ما خىلِ٪  ً ال٣ىِة والؿلُتو٢   ،مىاٍػ
ً
، ٞؿُٟغُص لِ٪ ؤعًيا مٛاًغة

وٖىص، وٍمىدِ٪ و  ؾُٗهُب ُٖىا٥ِ بابدؿامٍت  ،بٛحر مؿمُاتها وَؿمي ألاقُاء

 مً طهب جلُٟجها ٦هضًٍت خى٫ ٖى٣ِ٪؛ ٞخمىدِ٪ السالم ألازحر....
ً
 ٚاللت

ضؾُسبر  ،)ال حؿمعي إلاا ٣ًى٫ُ  ض، لخٟٗلي ما ًٍغ ٞاجبعى  ،٥ِ ب٨ٗـ ما ًٍغ

 خضؾِ٪....

ثر مً ض ؤ٦لً ًخظ٦غ٥ِ ؤخلكهُض؛ لً ًًمً لِ٪ ؤخٌض قًِئا، )ال جلٗبي صوع ا

ن نغِث ظلؿِت ؤ، زم ًغخُل قاًٖغا بالغيا بٗض لخٍٓت ًطخِ٪ ٞحها م٘ مىجِ٪ 

 جى٣ٍُت مجاهُت....

 ) و٦مبضٍؤ ٖام ٞةن ؤو٫ اإلاخىصصًً هى ؤ٦ثر الىاؽ قًغا واؾخٛالال(.

*  *  * 
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 ٣ًى٫ُ ماػن:

 )جل٪ وناًاي لِ٪، ٞهل حؿخُُٗحن مٗها نبًرا ؟( 

*  *  * 

ت الهٛحرة  ،ي ؤخالمي السانتضة ؤًاٍم ٚاع٢ت ف٢ًُِذ ٖ جُىٝ بإعظاء الٛٞغ

ا  ًً  ٢ًُِذ بٗ
ُ
٣ُاحي في )ؤٚاصٌـ( خُض  ٞع

ُ
ٍ٘ ٦بحر ؤَُاٝ اإلاُلت ٖلى قاعٍٕ واؾ

 خى٫ عؤسخي 
ُ
ِ والسخِغ ًُىٝ

ًّ ًِ وخ٨حهً اإلاهىوؽ بالج مً مغاه٣تي، ضخ٩اته

 ٖلى ُبِٗض ؤمخاٍع ال ٖلى ُبٗض ألامُا٫ والؿىحن.  ٦إجهً ًدضزىجي

  ً ً  ًمشل ئت التي لم ؤل٣ها ٢بلهً وال بٗض ٦  يلم ٨ًً ؤبي ٢ض جىف ،هًلي الخُاة البًر

ًغؾلجي بلى الجضة في )ؤٚاصٌـ( أل٢طخي ٖىضها ؤًاًما ممخٗت،  حّٗىص ؤنبٗض، 

 وخحن جىفى عخلُذ بلى )ٖىالم( ٧ي ؤقاع٥ في خماًتها.

ىاع. ؤهُٓغ مً   في ٞىض١ الؿُض ؾلُمان ٍٚغب ألَا
ٌ
٢ًُِذ ٖضة ؤًاٍم ؾا٦ىت

 ال
ُ
ِ٘ ٞإ٧اُص ؤعي )اإلاٛاعة( التي ٌؿ٨جها الكُش ىاٞظِة اإلاُلِت ٖلى الكاعِٕ الىاؾ

 بىا ٧لما مغ الكُش بال٣غب مً خُِىا ؤن 
ُّ
ُ٘ نىُث )زىلت( تهخ٠ الخىعاوّي، وؤؾم

ذ.  اخترؾىا مً الٟٗاٍع

ًّ في اإلاٛاعِة.  جىٓغ  زكِذ ٦شحًرا)زىلت(  الكُش الخىعاوي الظي ٌؿ٨ً م٘ الج
 هاخُخُه بصخيٍء 

ً
 ونٟت

ُ
٤  –مً الخؼِن وألامل. جخمجى لى ؤن ًمىدها الكُش ًٖ ٍَغ

 ِ
ًّ ش، عبما في ط٧اء )جُجهُىان( طاتها، ل٨جها جسصخى  -الج  في الخاٍع

ً
٧ي جهحر ؤط٧ى امغؤة

عجب بها ؤخضهم. ٌُ ً  وجسصخى ؤن   الج

 
ُ
لكُش بجىاع الاؾم الظي هُل٣ُه ٖلى ال٨ىر ال٨بحر الظي ٌؿ٨ىُه ا هياإلاٛاعة

بِت ًٖ الجً الظًً ٌؿ٨ىىن ال٨ىر مٗه  ،ظبا٫ )آًغ( وؿم٘ الخ٩اًاث الٍٛغ

باتهم  ؤوامغهم.و  وٍخسظوهُه زاصًما لهم ًىٟظ ٚع

ن ال٨ىر ال ؾ٠٣ لُه، ألن ظضعان ال٨ىر مجغص ه٩ُل زاعجي ٣ِٞ ب٣ًىلىن 

 . ًّ  للهغح ال٨بحر الظي ًهل بلى السخاب صون ؤن ًغاُه ؤخض وحؿ٨ىُه الج
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ـُ في اإلاؿاء  الىخُض الظي ًغاُه هى الكُش  زاعطالخىعاوّي، الىخُض الظي ًجل

  هال٨ىر جخٗل٤ُ ُٖىاُه بالؿماِء ٞى٢
ّ
ُ٘ ٖلى الهغح وٍخاب٘ ما جٟٗله ٦إهِه ًُ ل

ذ، زم في الهباح ًإزظ ها٢خُه وٍدمُل ٞى٢ها ألا٦ُاُؽ الهاثلت لًٟالث  الٟٗاٍع
ظها م٘ ما الجً، ًل٣حها في اإلا٩ان اإلاٗخاص لخمغ ٖلحها بٗض طل٪ ٖغبت البلضًت جإز

 جإزظه مً ال٣مامِت وجمغ في ؾالم.

 السُى بىا٢خِه هدى مغ٦ؼ )ؤٚاصٌـ(، ًجخم٘ بإمىى٧ا٫ 
ُ
 الكُش

ُّ
بٗضها ًدض

 اإلاضًىت وبالغظا٫ِ واليؿاء ال٨بحرة. لخسغط بٗضها ٢غاعاتهم.

ا ممازال:
ً
 ٧لما قاهضها خضز

ٌ
ىت ( ج٣ى٫ وهي خٍؼ

ُ
 ٧اهذ )ؾ٨ُىت

 .بن الكُش مجىىن ٣ِٞ ،ال وظىص للجً -

 وج٣ى٫ُ )زضًجت( بؿظاظت:

- . ًُ ًُّ مىظىٌص في ال٣غآن، مشلما هىظض هد  الج

ٌُ نىتها:  ٞترص )زىلت( وهي جسٟ

باتهم. -  بجهم ٌِٗكىن مٗىا، ٖلى ألا٢ل ًجب ؤن هدترم ٚع

 ؤن ألامغ ًخجاوػ الخ٨م. بجهم ٌؿخلهمىن ال٣غاعاث مجهم، 
ُ
ل٨جي ٦ىُذ ؤٖٝغ

 و٣ٍغءوجهم الؿالم.

 ج٣ى٫ُ في ؤصٍب وهي جد٩ي ٖجهم: -السغاٞاُث ٣ٖلها التي يغبذ  –و الجضة 

 ولِؿىا ٖهاة هلل ٧الكُاَحن. ،الجً في مضًىدىا مؿلمىن  -

ـُ جهحُر الك ل ٧لما جدضزىا ٖجها في الٓهحرِة،ٖلى ؤن الخ٩اًت جهحر ؤظم في  م

 ٧ل البؿاٍ ألانٟغ الظي ًمخض ختى ألا٤ٞ، بِىما جبضو 
ُ
وؾِ الؿماء. ج٨ك٠

 ظًض 
ً
غي جدذ ؾٟذ )آًغ(.اإلاٛاعة نٛحرة

ُ
 ا ٦ى٣ٍُت ال ج

في وخضحي هىا ؤ٧اُص ؤؾدكٗغ لهُب الصخغاِء وقمُؿها الٛايبت، وؤؾدكُٗغ 

 بغ٢بتي ٧لما ؾغها الهىاء الؿازً 
ُ
بحن الجما٫ التي جإحي ٢ىاٞلها الظي ًُىٝ

 ال٨شحر مً السحراث.
ً
 مً الكما٫ِ خاملت
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اهب
ً
٩ي ٖجها وهخجاهلها، زم هد هلخٓها في ألا٤ٞ ،خُٗض بد٨ُىا ًٖ )اإلاٛاعِة( خُى

ُ٘ بٌٗ ال٨باع ٌؿدى٨غون ألامغ والبٌٗ  ،٦دضٍر ؤؾُىعّي ٚحر مىظىص وؿم

 
َ
آلازغ ًد٨ىن ٖىه ٦دضٍر َبُعّيٍ مىظىٌص مىظ السل٣ُت وال حؿخ٣ُم الخُاة

 بضوهِه.

ُ٘ في حجغحي آلان نىُث )ز يكض جىلت( ٖلى ُبٗض الؿىىاِث الُىٍلت ؤ٧اُص ؤؾم

 خغ٧اٍث عا٢هت ٦ما ًغ٢و ال٨ىن في ُٖىحها.الكٗغ ؤمامي بُٟىلٍُت و 

حؿإلجي بٗض ؤن جيخهى في لهٍٟت ًٖ عؤَي، مدؿٗت الُٗىحِن جخالخ٤ُ ؤهٟاؾها، في 

ؤ٢ىُم ٞإخخًجها، وؤ٢ى٫ لها ؤجها  ،ٓاع الخ٨م الغهُب الظي ؾإ٢طخي بِه اهخ
 وقٗغها ؤظمل شخيٍء في الىظىص. 

حؿإ٫ ًٖ عؤحها في ها، ٞهي حؿإلجي ؤن ؤ٠٦ ًٖ ٢ى٫ عؤَي ٞحو  جبٗضوي ٖجها بٗخاٍب 

في الجهاًت ًجب ؤن ؤظلـ مٗها وؤٞهو لها ؤبُاتها، وؤزبرها  ،ال٣هُضِة وخضها

ٍ٘ عا٢جي ولم ًغو٢جي. وخحن هيخهي، جهمُذ بُٗىحِن مدؿٗخحن،  ًٖ ٧ل م٣ُ

لُذ. بٗض ص٣ُ٢ٍت واخضة، حٗىص لؿاالي مجضًصا ًٖ 
ُ
وؤهٟاٍؽ مخالخ٣ٍت ج٨ُٟغ ُٞما ٢

ُ٘ بنبٗها في وظهيعؤَي في ٢هُضتها، زم   –هظه اإلاغة–عؤَي جدلٟجي ؤن ؤ٢ى٫ و  جٞغ

 بهض١ٍ ؤ٦بر.

ل٨م ضخ٨ُذ م٘ )زىلت(، ول٨م ٢ًُِذ ؤٖىاًما ٢اؾُت ٦ىُذ للمىِث ٞحها ؤ٢غُب؛ 

 مىتها في )ظىزاي( ٖلى ًض اإلاغجؼ٢ت الظًً ٌٛخهبىن اإلاىاظم.
ُ
 بٗض ؤن ؤجاوي هبإ

م ؤهجي  ؛في ٦ُاوي ال ًبرؤ ن ؤِٖل بكغٍر لم حٗض الخُاة ٦ما ٧اهذ، و٧ان ٖلّى ؤ ٚع
 لم ؤعص الِٗل بٗضها.

 
ً
بت مً ٧ل اإلاغجؼ٢ِت الظًً ًىهبىن ؤهٟؿهم ؤههاٝ آلهٍت في الشإِع لها جخمل٨جي ٚع

 ٣ُٞخلىن وٍظبدىن ٦ما ٌكاءون.

هٓغُث هاخُت الكإع الىاؾ٘، الهغوح التي ج٩اص ؤن حك٤ السخاب، وألاهىاع 
ًُ ًٖ ؤقُا  ٍء ٦شحرة. اإلالىهِت اإلاًِئت التي حٗل
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حؿاءلُذ في هٟسخي ؤيُّ نغٍح مً جل٪ الهغوح ٌؿ٨ىُه الجً وٍد٨مىن هظه 

ًُّ هظه اإلاضًىت مؿ لًما، ؤم ٧لهم قُاَحن مشل ألاعى مً زاللِه ؟ وهل ظ

  ؟ؾ٩اجها

 وي باإلظابت !ًىبئى  ،ؤًخُه في هظه ألاعى ختى آلانما ع و٧ان 

*  *  * 

ش  ا للخاٍع
ً
مي ٌٗمل ؤؾخاط ت. الض٦خىع ٖلى البًر  الخضًض في ظامٗت ؤلاؾ٨ىضٍع

، ٠ُ٦ ًهحُر عظال مشلُه عؾالٍت م٣خًبٍت حعجبُذ ًىم ٖلمُذ هظا مً ماػن في 

ُٛت في مىهٍب هاٍم ٦هظا.  بإنىلِه ألاماَػ

ٞإع الُى٫ِ، بكغجُه جمُُل بلى الؿمغِة، وقٗغُه ج٨ثر بِه الكٗحراث البًُاء.  عظٌل 

 الخ٣ى بي في م٨خبُه بترخٍُب خظع، وخحن ٖٝغ 
ٌ
بإنىلي ا٦دؿذ وظهُه ٞغخت

 واقدُا١ٌ لم ٌؿخُ٘ ٦خماهُه.
ٌ
بت  ٍٚغ

ا ٚحر ٖاصٍي  الض٦خىع ٖلى ؤخض مً ُولضوا في مهغ ل٨جهم ْلىا
ً
ًدملىن قى٢

ىت، ؤبىه ٧ان ًإزظُه ٧ل ٞترٍة لغخالٍث لىا، ُٞم٨ض ٖضة قهىٍع ٧ل ؾ .ألنىلىا

ًٓ ؤن الؿبب ؤٚلُب ال ،جماًما خُىما ا٢ترب مً الشالزحن ختى اه٣ُٗذ ؤزباعهُ 

 ٧ان ظهاػ الجاؾا٥ الظي ؤوصخئ آهظا٥.

ؤزظ ًد٩ي ًٖ ؤًامِه جل٪ خحن لم ًٟهم بٗض حجم الجهاػ الظي ؾُُغ في و٢ٍذ 

ٍٕ ألخض ،ٖلى ؤهٓمت اإلاىانالث والاجهاالث ٢لٍُل   ،ؤنضع ال٣ىاهحن صون عظى

خضص الضو٫ التي ًم٨ً للٗامت الخٗامل مٗها والؿٟغ بلحها، زم ٢ُ٘ الاجهاالث 

 ىانالث الجىٍت ًٖ باقي الضو٫.واإلا

٣اجلحن خ٨ُُذ لُه ًٖ ؾٟغي بٗض مداوالث ا٢خدام )ٖىالم(، ومؿاٖضة ؤخض اإلا

 .٢ى٫ ؤبضا لي مهخًما ٦شحًرا بما  ،لي ٧ي آحي بلى هىا

ًٞلُذ ؤن ؤهخٓغ  ،ماءه ألعيِه ألانلُِت في وظضاهِه لم ؤٖٝغ بلى ؤي مضًي ب٣ى اهخ

 ٢بل ؤن ؤزبره 
ً
ٖلى ؤهجي ؤزبرجُه بمالخ٣ت ألامً  ،ىظ ظئُذ ما خضر معي مب٢لُال
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لم ٌؿإ٫ ًٖ الؿبب، و٦إن مالخ٣ت ٞ ،بت زغوجي وجدغ٧ي في الكىإعلي، ونٗى 

 ألامً هي شخيٌء ٖاصي ال ٌؿخإهل الؿاا٫.

 صٖاوي للٗكاء في بِخِه م٘ ػوظخِه، وٖغى ؤن ًمغ ٖلّي بؿُاعجِه، ٣ٞبلُذ.

مخجهم ًٖ الٟترة التي ٢ًُتها في  في اإلاؿاِء ظاء، ؾإلجي وهى ٣ًىص ؾُاعجُه بىظٍه 

 هظا الٟىض١.

ت. ٢لُذ لُه ؤهجي  ؾإلجي ًٖ مىعص الضزل الظي ؤه٤ٟ مىُه ألصٞ٘ ؤظغ هظه الٛٞغ

ا
ً
هىا، ل٨جها باٖخجي لؤلمً لضي نض٣ًت للم٣اجل الظي ؤحى بي  ٢ًُِذ و٢خ

 ٞايُغعُث ألن ؤ٢طخي ُٞه ٖضة ؤًاٍم مسخبئت ٢بل ؤن ؤنل ل٪.

 ًش٤ في ٦المي. قٗغُث ؤهُه بضوعِه ال 

ض طل٪ وجغ٦خجي خحن ونلىا، اؾخ٣بلخىا ػوظخُه اؾخ٣باال ٞاجًغا، زم ازخٟذ بٗ

ًبضو ؤن الخؼن ٧ان ًُٟى ٞى١ مالمخى ألهه ؾإلجي ؤ٦ثر  ،ؤجىاو٫ الٗكاء مٗه

جدضر ٦شحًرا  ،في صازلي ل٨ىجي ٦ىُذ ؤضخ٪ وؤنمذ مً مغٍة ؤن ؤٞطخي بلُِه بما

اجِه في )ؤػواٙ(، وًٖ والض  ِه، وعٞا٢ِه الظًً لم ٌٗض ٌٗٝغ ٖجهم قًِئا.ًٖ ط٦ٍغ

إلادُذ ٖلى وظهِه ٖالماث الخؼِن والًٛب، والخُٓذ مداوالجِه الٗىُٟت لٗضم 

 بْهاع طل٪ وؾِ ابدؿاماجِه وال مباالجِه، ٢ا٫ لي في الجهاًت:

 هىا لى ؤعصحي. -
ً
 ًم٨ىجي ؤن ؤظض لِ٪ ٖمال

 ٠ُ٦ ؾُتر٦جي عظا٫ُ  -
ُ
 ألامً ؤٖمُل في ؾالم. ؤجمجى هظا، ٚحر ؤوي ال ؤٖٝغ

 ال ًىظض ؤخٌض هىا ٌٗمُل في ؾالم.  -

 زم نمذ لخٍٓت ٨ًٟغ و٢ا٫:

 وبن ججاوػها عظا٫ ألامً، ؤي وٍُْٟت جًٟلُجها ؟  -

 بالخإ٦ُض. -
ً
 الىُْٟت ألا٦ثر ؾالمت
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غ لض٢اث٤ٍ ؤزغي، زم ٢ام ومض  ًضُه لي ًضٖىوي للجهىى
ّ
٢مىا وؾغها في الُٟال . ٨ٞ

َغ١ ؤخض ألابىاب واهخٓغ لخٓاث زم صزل ، ٤ُ الجمُلال٨بحرة طاث الخيؿ

 وصزلُذ وعاءه. 

ت زم يِٛ بُضِه ظاهب الجضاع  و٢ٟىا صازل الدجغة الىاؾٗت قبت الٟاٚع

ٍٙ صازلُه ًدمُل ظهاًػا ضسًماٞاهٟغط ًٖ  جدغ٥ الجهاػ لُخىؾِ اإلاؿاٞت  ،ٞغا

 بُيىا، زم صٖاوي الض٦خىع للى٢ىٝ ؤمام قاقخِه. 

ؤن ٌكغح لي ما هظا، ٢ا٫ وهى ًًِٛ ٖضة ؤػعاٍع ٖلى اللىخِت ؾإلخُه وؤها ؤ٠٢ 

 الهىلىظغامُت:

 ٦ما ًُل٣ىن ٖلُِه في ؤإلااهُا. MRؤو الـ Medical Recoveryظهاػ الـ  -

 ماطا ؾُٟٗل ؟و  -

 ُٖيُِ٪،  -
ُ
ٗت جخٛحر ٞحها مالمدِ٪، و٢غهُت ال شخيء، ٖملُت ججمُل بؿُُت وؾَغ

 لُمىدِ٪ هىٍت ظضًضة.

 مً زمؿت ؤظهؼة في الٗالم، وهى ًمشل ؤخضر ما ٢ا٫ بن الجهاػ 
ٌ
هى واخضة

 نٛحرة.
ٌ
 ونل بلُِه الُب الخضًض. ما ؾُٟٗلُه هى معجؼة

لم ؤقٗغ ؾىي بإقٍٗت جمسر وظهي وُٖجي م٘ آالٍم بؿٍُُت جىدكُغ ٖلى ؾُذ 

جي، ٢ا٫ ص. ٖلى:  ظلضي. بٗض ؤ٢ل مً ٖكغة ص٢اث٤ و٢ُٟذ ؤمام اإلاغآة ولم ؤٖٞغ

٢ام بدٟٔ بُاهاج٪ ألانلُِت ٖلُه، لخٗىصي بلى نىعجِ٪ الُبُُٗت متى  MRالـ  -
 قئِذ.

ا، وؤهٟ ًٖ ، ظبتهي يا٢ذ ي ؤ٦ثر ص٢ت، وقٟاهي ؤ٦ثر امخالءً ُٖىاي ناعجا ؤ٦ثر احؿا

، واإلاؿاٞاُث بحن مالمذ الىظِه ازخلٟذ ٦شحًرا.
ً
 ٢لُال

قًِئا ؾًِئا،  في صازلي ٢ل٤ٌ ٖاعٌم، و٢لبي ًيبٌ بٗى٠ٍ، ؤ٢ى٫ُ له بن ٧ان ٞٗل بي

 ٞإ٢ؿم بهض١ٍ ؤهه لم ًٟٗل.

*  *  * 
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ؾ٣ُضُم يماهاٍث ّٖضة، و٣ٍؿم ؤل٠ ٢ؿٍم بإقُاٍء ال ٌٗحها ٧ي جمىدُِه ألامان؛ زم 

ٌُّ م٘ ؤو٫ زُىٍة جسُُجها هدىه.  ًى٣

*  *  * 

 لم ؤٖٝغ ؤحهما ؤنض١ُ ؟ 

، ل٨ىُه هٓغ بةقٟا١ٍ لي وججاهلجي.
ً
 جغاظُٗذ با٦ُت

ت، ٞىظضج ـُ زغظىا مً الٛٞغ  ؤزغي بلى طاث اإلا٩ان الظي ٦ىا هجل
ً
ُه ًخىظه مغة

 ُِٞه، ٢ا٫ بٗض ؤن ظلؿُذ:

 بمالمدِ٪ وق٩لِ٪ لهظه الضعظت. -
ً
 ؤهِ٪ مغجبُت

ُ
 لم ؤٖٝغ

 لم ؤٞهم ما ٣ًى٫ بالًبِ، وخاولُذ ؤن ؤجمال٪ هٟسخي وهى ٨ًمل:

مت، آلان، ؤو الى٢ذ الظي جدضصًِه  -  ؤزغي ًا مٍغ
ً
 ًم٨ىجي ؤن ؤُٖض لِ٪ ق٩لِ٪ مغة

 بىٟؿِ٪.

 ؾإلخُه:

 ؤهذ لم جؼعٕ ظهاًػا للخهيذ صازلي، ؤو ؤوعزخجي مغًيا ما، ؤلِـ ٦ظل٪؟  -

 ضخ٪ بل٠ٍُ ضخ٨ت زُٟٟت و٢ا٫: 

 اإلاؿإلت مؿإلت ز٣ت بطن. -

 زم ؤ٦مل:

ال ج٣ل٣ي ًا ابىتي، ؤها ٖلى مكاٝع اإلاىث، ولً ؤٞٗل في آزغ ؤًامي ما ًٌٛب  -

 هللا مجي.

 ً الىُْٟت التي ازخاعها لي، لم ؤعص، ٢ا٫:ؾإلجي إلااطا لم ؤؾإلُه ٖ زم

حن الـ -  ؟  Golden Towerهل حٗٞغ
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هؼػُث عؤسخي ؤن ال، ٣ٞا٫ بابدؿامٍت ؤهه ٌٗٝغ مضًغ اإلاُٗم الظي ًًمُه 

 ُِٞه:
ً
 الجىلضن جاوع، وٍم٨ً ؤن ؤٖمل هاصلت

 هل ًىاؾبِ٪ هظا ؟ -

 ظمُ٘ الٟىاص١ واإلاُاٖم 
ُّ
مً ؤظل جظ٦غُث ؤًامي م٘ ؾمغة خُىما ٧اهذ جل٠

 ؤزال١ٍ عاجٗت ٦ما قاهضُث مجهم. واملحن باإلاُاٖم وهم طو ٖملها، وجظ٦غُث الٗ

:
ً
 هؼػُث عؤسخي مىا٣ٞت

ا ختى ؤصٞ٘ ؤظغة الٟىض١ الظي ؤِٖل ُِٞه؟ - ًُ  ل٨ً هل هظا ؾُمىدجي ٖاثًضا ٧اٞ

 ٞبضث ٖلى مالمدِه الضهكت وؾإلجي: 

ضًً الاؾخمغاع في هظا الٟىض١. -  ؤجٍغ

  ؤهىا٥ بضًٌل آزغ؟ -

 ٢ا٫ و٦إهُه ًىضر ؤمًغا مٟهىًما وال ظضا٫ ُِٞه:

 بالى٣ىص. -
ً
 هظه الىْاث٠ ال حُٗي م٣ابال

 ٖلى مالمخي:
ُ
 بضث الضهكت

 إلااطا ؾإٖمل بطن ؟ -

ا: ًُ ، وبضا نىُث ؤهٟاؾِه ٖال
ً
 نمذ ٢لُال

 ؤي ٖمٍل ٦ىِذ حٗملُىُه م٘ هظه اإلاغؤة نض٣ًت نض٣ًِ٪. -

 بحن ؤن ؤزبر 
ٌ
ُه بالخ٣ُ٣ت، ؤو ال، زم ٢غعجض ؤزحًرا ؤن نمخُذ بضوعي وؤها مترصصة
 ٢ضع بم٩اوي:

ً
 ؤ٦ىن خظعة

 ٧اهذ ؤٖما٫ خغة لخ٣ضًم زضماث زانت إلاً ًُلبها. -

غ لض٢اث٤ زم ٢ا٫:
ّ
٨ٞ 
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ا لى ٦ىِذ ؤ٦ثر بًًاًخا. ال ًىظض مهغّي ٌٗمل في مهغ صون ؤن  -
ً
ؾإ٦ىُن ممخى

 باألمً بال ٖما٫ الٟىاص١ واإلاهاو٘ والسضم السا
ً
ما٫ ٨ًىن مخهال م. باقي ألٖا

 بالجاؾا٥، وهي بما م٣اجل في قغ٦ت ؤمً، ؤو ؾُضاث 
ً
بال٩امل مخهلت مباقغة

حن، ؤو مٗلمحن وبٖالمُحن، بازخهاع ال جىظض  الٗال٢اث الٗاّمت وؤلاؾدكاٍع

ىن ٚحر هظا.  وْاث٠ ؤزغي ٌٗمل بها اإلاهٍغ

 زم ؾ٨ذ ص٣ُ٢ت ؤزغي:

 ما اؾم هظه الؿُضة ؟ -

 ٢لُذ بهىٍث زٌُٟ:

 ؾمغة. -

بضث الضهكت ٖاعمت ٖلى مالمدِه، زم اقخٗل وظهُه بالًٛب. نغر و٢ض جدى٫ 

 جماًما لصسٍو آزغ:

 ؾمغة الغاسخي ؟ ٦ىِذ حٗملحن م٘ ؾمغة الغاسخي ؟ -

ا. ًتر٦جي ٞجإة.
ً
 ٖلى ؤؾىاهِه في زىعٍة ٖاعمت، وحهب وا٢ٟ

 ًجؼُّ

بت ظًضا. ٖاص بٗض ص٢اث٤  اٖخظع:و  بضا لي عصة ٞٗلِه ٍٚغ

 مٗها. ؾامدُجي، ٞةن ل -
ٌ
اٌث ؾِئت  ي ط٦ٍغ

خُه. ٞؿغصُث له ؤ٢ل ال٣لُل مما  زم ؤلّر في الؿاا٫ ٖما قاهضجُه مٗها وٖٞغ

.
ٌ
 و٢ض جإ٦ض ؤهجي ناص٢ت

ً
ُه ٖجها وًٖ ٖال٢اتها م٘ الججرالاث. هضؤ ٢لُال  ؤٖٞغ

 ٖضُث ألؾإلُه:

 ؤي ٖمٍل هظا الظي ال ٌُٗي ؤظًغا ؟ ،اؾمذ لي ؤن ؤؾإل٪ مً ظضًض -

 ٢لُذ ؤهه ال ٌُٗي ه٣ىًصا.  ،ُٗي ؤظًغالم ؤ٢ل ؤهه ال ٌ -

حن، ٢لُذ لُه ؤهجي  ما٫ الىخُضة اإلاؿمىح بها للمهٍغ ؤوضر لي ؤن هظه هي ألٖا

 لُبُت ٣ٞا٫:
ٌ
ت، ولضي هىٍت  لؿُذ مهٍغ
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ِِ باإلاجخم٘ بٗض، وؤهِ٪ ٖكِذ في بغٍط ٖاجّي بًُٗضا ًٖ  - واضٌر ؤهِ٪ لم جسخل

٣ىص ألازحرة. ٞخذ الؿى١ اإلاهغي الخُاة في مهغ حٛحرث ٦شحًرا زال٫ الٗ ،ىاؽال

 زانت 
ً
 مٟاظئت

ً
ٍٍ مىذ البالص اهخٗاقت ً ألاظاهب صون قغو لجمُ٘ اإلاؿدشمٍغ

، و٧ان ًم٨ً ؤن حؿخمغ بلى آلان لىال ما 2121بٗض ؤٖىام الجٕى التي بضؤث في 

 خضر.

ضه ؤن ًسبروي  ٌٍ بن ٦ىُذ ؤٍع َلبُذ مىُه ؤن ًىضر لي ؤ٦ثر، ٞؿإلجي بهىٍث زُٟ

ش الغؾمي الظي ًضعؾُه في الجامٗت؟  الخ٣ُ٣ت، ؤم  ًسبروي الخاٍع

ٌٍ ألن ؤظهؼة  ا جل٣ى الجىاب مً مالمخي بضؤ في الؿغص بهىٍث زُٟ
ّ
زم إلا

الخجؿـ واإلاغا٢بت ًم٨ً ؤن جلخ٣ِ ألالٟاّ اإلادغّمت التي ًم٨ً ان جٟلذ مىُه 

 صون ٢هض.

 ٢ا٫:

ٍم ٦إجها ٖلى بٗض جدضر وجخ٨غع ٧ل ًى  2121ال ػلُذ ؤط٦غ هظه ألاًام ؤزىاء ٖام  -

ص٢اث٤ مً ُٖجي. و٢ض خاولُذ ٢بلها الؿٟغ صون ٞاثضٍة ؤو هدُجت. ٦ىُذ ٖلى 
اؾخٗضاٍص لٟٗل ؤي شخيء، م٣ابل الُٗام ٣ِٞ. لهظا لم ؤ٤َ نبًرا ٞاقتر٦ُذ في 

بغهامج ال٣ىام وخهلُذ ٖلى ٦ىبىهاث وظباحي إلاضة ٖام، وخُُٓذ بدماًتهم 

 ٦ظل٪. 

بإي  ي مهغ في طا٥ الؼمان، ال مدالث ٖامغةؤهِذ لً جخسُِل ما ٧ان ًدضر ف
 ٦إجها بُىث ألاقباح.  ،شخيٍء، وال مالبـ في اإلاٗاعى

ً
ت مباِن البُ٘ والكغاء ٞاٚع

غاٝ، صون  ؤن ًجغئ ؤخض ظشض الهبُِت ٧اهذ جل٣ى في الكىإع ٚحر م٨خملت ألَا

متؤ ،ٖلى الؿاا٫ ًٖ الؿبب مً اإلاٗخاص آهظا٥  ،هِذ لم حِٗل هظه ألاًام ًا مٍغ

تهلُل آلازغ ٞغًخا و  ،ونغار ؤخضهمؤن حؿم٘ نىث َل٣اِث الغنام، 

ٍٕ ٧املبةؾ٣ا ٧ان مً اإلاٗخاص ؤن ج٨ىن الكىإع  ،َِه لُدهل ٖلى وظباث ؤؾبى
، وؤبىاب البُىث ملُئت باإلا

ً
 خٟجغاث. زالُت

٧ان ٖلى ؤي ؤخٍض ؤن ًٟٗل ؤي شخيٍء. و٢ض بضؤث بٌٗ الٟخىاث جٓهغ في الكإع 

مًاصة للغنام، والىٍل إلاً ًداو٫ ٢ىههم ٞهى ٣ًخل مغجضًت خالث ٧املت 
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ه٨ظا بضؤُث ؤلخٔ همى ؾُُغة هظه الٟئت في ٧ل  هى و٧ل مً خىلُه و٧ل ؤ٢اعبُه.

ىا بٗض طل٪ ؤن قغ٧اث ألامً الىاقئت  ،م٩اٍن، وناعث جىدكغ في ؤما٦ً ٖضة ٖٞغ

 مً ؾ٩اجها بال٣خِل ؤو 
ً
هي التي ٢امذ بخىُْٟهم، وجم بزالء مىا٤َ ٧املت

ُب، وبضؤ بوكاء قغ٧اث ومهاو٘ ظضًضة باؾدشماٍع ؤظىبّي خٓذ بدماًٍت با لتٚر

ت ومً قغ٧اث ألامً الىاقئت.  ٧املٍت مً اإلااؾؿت الٗؿ٨ٍغ

حن بالٗمل في الكغ٧اث، إلاضة ؾىىاٍث َىٍلت ختى حٛحر  لم ٨ًً ٌؿمذ للمهٍغ

الىي٘ مازًغا، وناع ٌؿمذ لهم بالٗمل صون ؤظغ ه٣ضي، وبهما باألظغ ال٣ضًم 

 هى ٦ىبىهاث وظباث الُٗام.و 

جىٞحر و  ًهمذ ٦شحًرا زم ٌؿإلجي بن ٦ىُذ ٖلى اؾخٗضاٍص للٗمل، م٣ابل بَٗامي

 مإوًي لي ؟، ٢ا٫:

 بمالمدِ٪  -
ً
هظا آزغ م٩اٍن ًم٨ً لغظا٫ِ ألامً ؤن ًبدشىا ُِٞه ٖىِ٪، زانت

 الجضًضة.

 ٧ل هظا:
ً
 ؾإلخُه مخجاهلت

-  
ً
ش الظي جضعّؾه في الجامٗت بضال  مً هظا ؟ ما الخاٍع

 ظٗل و٢٘ ألامِغ ؤبؿِ:
ً
، هؼ ًضًِه، زم هؼ عؤؾُه مداوال

ً
 ضخ٪ زجال

ًم٨ىِ٪ ؤن جسمىحن. ؤلاعهاب الظي ؾاص في هظه الٟترة، ومداوالث ؤظهؼة ألامً  -

الؿُُغة ٖلُِه، ومضي ٖٓمت لجىت الخ٨ماء في الخض مً اهدكاع ؤلاعهاب 
ـ ٧ل هظا ٦ظًباضة. الخ٣الضازلي، و٢ضعتها ٖلى ٞخذ اؾدشماعاٍث ظضً  ،٣ُت ؤن لِ

 .بًٗه خ٣ُ٣ّي، ل٨ىُه لِـ الخ٣ُ٣ت ٧لها

 قٗغُث باؾخد٣اٍع ٚحر ٖاصٍي له:

-  
ً
ٟت  مٍؼ

ً
ا ٧اطًبا، ختى نغث اهذ جهّض١ ؤ٧اطًب٪.و  ؤهذ جمىذ الُلبت هىٍت ًُ  وٖ

 ؤمًغا ٚحر خ٣ُ٣ّي و٦الؾ٩ُي ظًضا ًٖ مىٓىمت الخٗلُم. هظه البالص  -
ً
ؤهتي مخسُلت

، وخمل الؿالح في وظه ”IMS”هخم بالٗلم، بل بضزى٫ الـلم ٌٗض قبابها ح
٣ُا ؤو ٢ضؾلُم ؤو ٚغب ؤؾُا لُماعؾىا ؤبًٗهم،  و الؿٟغ بلى وؾِ بٍٞغ
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ت  هىاًتهم في انُُاص البكغ بضال مً الخُىاهاث.  خُض  –في ظامٗت ؤلاؾ٨ىضٍع
ا  –ؤٖمل  ًٗ ب، والبا٢ىن ظمُ

ّ
حن بالجامٗت ٧لها ؾبٗت َال ٖضص الُلبت اإلاهٍغ

 مٛهم َ
ً
لُضعؾىا مهغ هٟؿها ٢بل  ؛تربىن ؤجىا مً مسخل٠ بالص الٗالملبت

 صعاؾت ٖلىمها.

 بالًِٛب والخى٤:
ً
 قاٖغة

ً
 ٢مُذ ؾازُت

ٍٟت ًٖ البالص، لُٗىصوا بها بلى بالصهم وٍيكغوجها في و  -  مٍؼ
ً
ؤهذ جمىدهم خ٣ُ٣ت

 ٧ل الٗالم. 

ؿام لم ؤٖٝغ هل ٧اهذ صمىعي حؿ٣ِ، ؤم ؤن صمي ٧ان ٞاثًغا ٞسغط مً م
 ظؿضي:

ًٌ لـ )ؤػوا ،لىٟؿَ٪ ٢بل ؤن جسىن ؤي ؤخٍض آزغ ؤهذ زاثً - ( التي ٙؤهذ زاث
حٗاوي مً ؤلاعهاب الغؾمي اإلاماعؽ يضها ويض قٗبها مىظ ٢غوٍن ٦شحرة في ْل 

لىن للٓلم هٟؿهم للكُُاِن وٍُبؤصولي بؿبب ؤمشال٪ الظًً ًبُٗىن  نمٍذ 
 ؾهم ٞى١ ؤ٦خاٞهم. ءو وٍجحزوه ٧ي ًدخٟٓىا بغ

ٍج ابدؿامٍت وخؼن:ؤن  مذ للخٍٓت ٞإظضه ًىٓغ هاخُتي بمٍؼ

ػّي ًيخمي لىا. -  لم ؤعي مشلها، ولم ؤجسُل ؤن جهضع مً ؤماَػ
ٌ
 وزُاهت

ٌ
 هظه خ٣اعة

 ًٓلُّ ٖلى ظمىصِه بىٓغجِه، وؤتهاوي ٖلى اإلا٣ٗض مً ظضًٍض ؤب٩ي.

 ال ؤنض١ ؤن جيخهي مهمتي ٖىض هظا الخض! 

اإلاجه٨ت؟ ؤزبرهم ؤن ابى٨م الظًً ويٗخم بهظه الىدُجِت ؾإٖىص بلى )ٖىالم( 
مً صماث٨م، هى ؤخض الظًً مهضوا لهظا الضم  ءُه قًِئا مً ألامل في به٣اط شخيٖل

ؿٟ٪ ؟ ٌُ  ؤن 

 بإّي زبٍر ًم٨ىجي ؤن ؤٖىص ؟

ًٍ ي٠ٍُٗ مشلُه.  ؤي شخيٍء ًم٨ىجي نىُٗه م٘ زاث
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 جدمل ٖم٤ اؾخد٣اعي لُه، ،ٞجإة ٢مُذ مً م٣ٗضي ربغوٍح قا
ً
 مىدخُه هٓغة

 للٗمل في اإلاُٗم  –ٞاؾخى٢ٟجي ببروٍص وهى ًضؽ وع٢ت 
ً
ا وجىنُت

ً
 -جدمل ٖىىاه

 في خ٣ُبتي:

 امىدُجي ٞغنت نٛحرة في الخ٨ٟحر ًٖ زُئي بمؿاٖضحي الهٛحرة جل٪. -

خاو٫ ؤن ٌٗغى جىنُلُه لي ل٨ىجي جغ٦خُه وزغظُذ مً مجزلُه، ؤواظه  ،لم ؤعص ًضه
 ٖم٤ الٓالم وخضي ٦ما ٦ىُذ.

 
ً
٤ٍ ًهل بي ل٨ك٠ الٓلم ًٖ  ..الُإُؽ زُاهت  ًٖ ٍَغ

ُ
لهظا ؾإمىث وؤها ؤبدض

 وَجي. 

 لم ٌٗض لضّي ما ؤزؿغه.

 ٢ض زؿغُث ٧ل شخيٍء ٢بل ؾىىاٍث َىٍلت، ولم ٌٗض زمت ٞغ١ٍ بال ؤمٌغ وخُض.

*  *  * 
 وزُمت الٗىا٢ب. 

ً
ع٦ىب الخاٞالث التي جدمُل قٗاع )هغ٢ل( ًمشل مساَغة

م ج٨غاع جدظًغاث ماػن ؤن ؤججى ب خاٞالث هغ٢ل، وؤن ؤؾخ٣ل خاٞالث وبٚغ
ؤمان ٣ِٞ، بال ؤن مداولتي الضاثمت للخجٍغب جضٞٗجي لهظا زانت م٘ خالت 

 ٣ٞضان الش٣ت الخامت الظي نغُث ؤِٖكها هظه ألاًام.

اإلاى٤ُ الظي ًخدضر ماػن مً زاللُه هى ؤن )ؤمان( حٗخمض ٖلى اإلاغا٢بت 
ت ؤ٦ثر، ؤما )هغ٢ل( ٞخٗخمض ٖلى اإلاغا٢بت  ؤلال٨ُتروهُت وهى ما ًجٗلهم البكٍغ

هاب ؤزىاء بض  ًغا٢بىن صعظت بٞغاػاث الٗغ١، وص٢اث ال٣لب، وطبظباث ألٖا
ت ، وم٘ اإلاؿاٞاث الُىٍلت ًهحرون ٢اصعون ٖلى ٦ك٠ الهىٍت البرامج ؤلازباٍع

 الخ٣ُ٣ُت للغ٧اب ومضي قٗىعُه بالٗضاء الخام للىٓام.

لجاؾا٥ مً زال٫ حٗاون ؤزبروي ؤن هىا٥ ٖضة خاالث اٖخ٣ا٫ هٟظها عظا٫ ا
 قغ٦ت )هغ٢ل( مٗهم.

 ازبٍت مٗهم ؟ ؤم ؤخاو٫ُ الاهخدالم ؤٖٝغ هل ٦ىُذ ؤبدض ًٖ مىاظهٍت ن

*  *  * 
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ثر مً )ال جلٗبي صوع الكهُض؛ لً ًًمً لِ٪ ؤخٌض قًِئا، لً ًخظ٦غ٥ِ ؤخض ؤ٦

، زم ًغخُل قاًٖغا بالغيا بجلؿِت جى٣ٍُت لخٍٓت ًطخِ٪ ٞحها م٘ مىجِ٪ 

 (اهُت....مج

*  *  * 

 ويبُُذ هٟسخي ٦شحًرا بإ٩ٞاٍع مكابهت.. 

بن لٗبُذ هظا ٣ّي. ؤجًاعُب بحن لٗب صوع الكهُض، وبحن مٟهىم الاؾدكهاص الخ٣ُ

 الضوع ٞلً ؤمىث في ؾبُل ما ؤئمً بِه. 

 ٧ل عا٦ٍب وحٗؼلُه جماًما ًٖ الغا٦ب بجىاعِه، 
ُ
 هالٍت قٟاٍٞت جدُِ

ُ
في الخاٞلت زمت

 ٦إجها خظاء ًغ٧ل٪ للساعط. لجزو٫ لخدمل٪ الهالتمدُت ام٘ ػٍع جًُُٛه في 

ا، ومٗٓم الغ٧اب ؤظاهب، ًدملىن وظىًها  ًً  الخاِٞت ٧اهذ م٩لٟت ؤً
ُ
جظ٦غة

ؤو نٟغاء، ختى لخبضو بكغحي بجىاعهم قضًضة الؿمغة،  ق٣غاء ؤو خمغاء
 ؤو مخابٗت ألازباع ٖبر الكاقت الهىلىظغامُت 

َ
٣ًًىن و٢ذ الاهخ٣ا٫ في ال٣غاءة

 تي جدخُل ظاهًبا مً الهالِت ؤمامهم.ال

 Goldenخحن ا٢تربُذ مً مدُت الجزو٫ قاهضُث اإلابجي الطسم للـ )

Tower ا ختى ًُ ج ٌٍ مً ؤؾٟل زم ٣ًل ٖغيُه جضٍع ٌم ٦ىهِل ؾ٠ٍُ ٍٖغ (، ُمَهم 

 ههل بلى ٢مخِه اإلاضببِت م٘ بهدىاءٍة مسٍُٟت للمبجى بإ٦ملِه.

بلى مجمىٍٖت ؤزغي مً اإلاباوي  –ماقي في ؤٖ –عا٢جي جهمُمُه ظًضا، ويممخُه 

 الكاه٣ت التي ؤزظوي جهمُمها وقّضوي ٦شحًرا.

 ػع السغوط، ُٞخدغ٥ ال٨غسخي جدتي، وٍضوع خى٫ هٟؿِه زم ٌؿحر ٞى١ 
ُ
ؤيِٛ

  ٢ًٍِب 
ُ
 وؤجىظُه  ل٣ى زاعًظاَىٍٍل ًهل بلى باب السغوط، ٞإ

َ
 الخاٞلت

ُ
خحن ج٠٣

ا هاخُت اإلابجى. ًٗ  ؾَغ

ًِ باإلابج ت صعظاث بظغاءاث ألام ى قضًضة، وحٗخمض ٖلى ٞدو الّضِم، ومٗٞغ

 الًٛب، واخخماالث الٗى٠ اإلام٨ىت. 
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م ؤهجي صزلُذ ؤما  ، بال ؤجها اإلاّغة ألاولى التي ؤقاهض ٞحها قًِئا ٦هظا.٦ً ٦شحرةٍ بٚغ

 ًبضو ؤن الخُاة بضون ؾمغة ؾخسخل٠ ٦شحًرا!

ظي ؤؾإ٫ُ ؤخضهم ًٖ )ماظض ؾلُم( وهى الاؾم اإلا٨خىب في السُاب ال
اُٖاهُِه الض٦خىع ٖلى.  ًىضهل الغظل ٦شحًرا وٍىٓغ لي باؾخٛغاٍب زم ًإزظوي بلى 

عظٍل ؤؾمٍغ هدٍُل ٢هحٍر جبضو في مالمدِه ٖالماث السبض واإلا٨غ، حهمـ له بٗضة 
٣ي وٍُلب مجي ؤن ًم، ٍث في ؤطهِه، ُٞىٓغ الغظل هاخُتي٧لما ؿ٨جي مً مٞغ

ؾخ٣با٫ باإلاُٗم الظي الخُٓذ ؤؾحُر مُٗه ختى م٣ٍٗض ؤمام م٨خب الا  ،ؤؾحر

 ، ٢ا٫ الغظل:Blue Veinsاؾمُه الٍٛغب )بلىُٞجز( 

 خضزجي ألاؾخاط ماظض ٖىِ٪.  -

 ؤؾإلُه: 

 ؤلِـ ؤهذ ماظض ؾلُم؟ -

 :وهى ٣ًى٫ بىٓغٍة بضث ٖضاثٍُت خغوٝ الًًِٛ ٖلى 

ِه في خُاِج٪. -  اؾمي ألاؾخاط زحري، ألاؾخاط ماظض، مضًغ اإلاُٗم، ؤهِذ لً جٍغ

 همه، ؤ٦مل بىٟـ ألاؾلىب:لم ؤٞ

 هىا -
ً
جي ؾبًبا ًجٗلجي ؤيِٗ٪ يمً صعظاث  ؤهذ ؾخٗملحن هاصلت هُا، ؤزبًر

 .C+الـ

ا ٖما ٣ًىلهُ 
ً
 خٞغ

ُ
 ٧اصث جٟلذ مّجي، ال ؤٖٝغ

ً
 و  ؤ٦خُم ضخ٨ت

ّ
ا ْهغ لُه ٍُلبُه، إلا

:٤ ُّ  ظهلي ٢ا٫ بسل٤ٍ ي

ضًً ؤن حٗملي  -  ؟ؤلِـ ٦ظل٪ C+ ٣ِٞ، وبغصاء Indoorؤهِذ جٍغ

: بضؤُث 
ً
 ؤهدبه ٢لُال

 ؟ -
ً
 هل ٌٗمل الىضالء زاعط اإلاُٗم ؟ ًخم اهخضابهم ألما٦ً ؤزغي مشال

 ٦غع في اؾخسٟاٝ:



- 224 - 

 

 اهخضابهم، ؤما٦ً ؤزغي. -

 زم ؾإ٫ ؾازًغا:

 ما ظيؿِخِ٪، و٦م م٨شِذ في مهغ ؟ -

-  
ً
ً ؤو ؤ٦ثر ٢لُال  لُبُت، م٨شُذ قهٍغ

حن مٗجى  -  ؟ Outdoorsوال الىاصالث ، C+ؤو، A+وال حٗٞغ

  ال..!! -

 ؤزغي بٗض ؤن ٢اممؿ٨ج
ً
٣ي مغة ٣خُه في صٖىحي  ،ي مً مٞغ ٞهمُذ ؤن هظه هي ٍَغ

 بي في اإلاُٗم مً الضازل، ٣ًى٫ُ بًٍٛب:
ُ
 للخدغ٥، ؤزظ ًُىٝ

 لىال ؤن ألاؾخاط ماظض ؤوناوي بىٟؿِه! -

ا جترام ُٞه اإلاىاثض  صاثغًٍ
ً
وٖلى امخضاص مدُِ  ،بهى اإلاُٗم ٦بحر، ًإزظ ق٨ال

٣ابل ما ٣ًغب مً ؾبٗت ؤبىاٍب لسمؿت ناالٍث زانٍت ب٨باع الؼواع، الضاثغة اإلا

 ٣ًى٫ُ ألاؾخاط زحري:

وهم هاصعون في الخ٣ُ٣ت، ، C+هىا في الهالت الغثِؿت ٌٗمل الىضالء بضعظت  -
.ً   ٦ما جٍغ

، وزمؿت وؿاٍء ًغجضون 
ً
ما ٣ًغب مً زمؿت عظا٫ٍ ًغجضون خلت ؾىصاء ٧املت

ا، ٖلى ٦خ٠ الغصاء الغؾمي مً ألامام خلت وؿاثٍُت مكابهٍت وبن ٧اه
ً
ذ ؤ٦ثر ي٣ُ

 :C+والسل٠ َبٗذ صعظت 

هاالء ٣ًىمىن بالٗمل الٗاصي ال٨الؾ٩ُي وهى ج٣ضًم الُٗام والكغاب  -

 للٗمالء صون الىٓغ بلى ظيؿهم.

 زم سخبجي مّغة ؤزغي مً عؾػي هدى ؤخض ألابىاب السمؿت:

  .B+و B-و A –هىا ٌٗمل صعظاث  -
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ت مخىؾُت الدجم، ًترام ٞحها ٖضص نٛحر مً اإلاىاثض ال٣اٖت الضازلُ

الطسمت، ًجلـ بها مجمىٖت ٢لُلت مً الًُىٝ، بٌٗ الىاصالث ج٠٣ وعاء 

الؼواع وج٣ىم بخضلُ٪ ؤظؿاصهم، مالبؿهم ٞاضخت بلى ؤ٢صخى صعظت، وبٌٗ 
 الٗامالث ج٣ىم بٟٗل ؤقُاٍء مكِىٍت ال ؤ٢ضع ٖلى ونٟها. 

ت. آلان ٞهمُذ! جغاظُٗذ مهضومت وزغظُذ مً الباب  مؿٖغ

 
ً
هظه الضعظاث هي صعظاث الدؿِب والاهدال٫ ألازالقي، هٓغُث له ٚايبت

 ٞلخُٓذ ٖضم مباالجِه، وٖضم ٞهمِه لغصة ٞٗلي، ٢ا٫:

 ـهظه هي صعظاث الخمحز، ال ٌؿخىي الظًً ٌٗملىن والظًً ال ٌٗملىن ؤلِ -
مؿت وظباث جدهل في م٣ابل ٖملها اإلاخمحز ٖلى ز A- ٦ظل٪؟ لهظا صعظاث الـ

حهُت التي ًمىدها  151في الُىم، ؤي  ٦ىبىن في الكهغ، باإلياٞت لل٨ىبىهاث التٞر

ج٣ل  ،، وهظا هى الٗمل الظي ؤعشخُه لِ٪ Outdoorsبًاها الؼبىن في مهام الـ

بٗض طل٪ ال٨ىبىهاث ختى ههل بلى صعظخِ٪، ؤهِذ ؾخإزظًً ؾبٗحن ٦ىبىن 

 ٣ِٞ في الكهغ، نض٢ُجي لً حؿخُُعي الِٗل.

 م ص٤٢ الىٓغ في وظهي و٢ا٫:ز

 ، بخ٩لٟخِ٪ الٗالُت ؟ C+وآلان، ؤي ؾبٍب ًم٨ىِ٪ ؤن جمىدىُِه ختى ج٨ىوي  -

ا ًً   .لم ؤٞهمُه ؤً

للمغة الٗاقغة ٌسخبجي مً عؾػي ٧اهُه ٌسخُب ٖمُاء ختى باب زلّٟي، ًضزلُه 
 صون ؤن ًٟلخجي:

مي هٟؿِ٪ إلاضام -
ّ
بًمي لخبضؤ  ازخاعي لِ٪ عصاًء ًىاؾب م٣اؾِ٪ بالًبِ، وؾل

.  جىػَِٗ٪ ٖلى ؤًام ألاؾبٕى

ت لُٛاصع؛ ٞباصعجُه بؿاا٫ٍ ًاع٢جي ٦شحًرا:  جغ٦جي بؿٖغ

 لخٓت، ؤال ًىظض ٖمل هىا بم٣ابل ه٣ضي ؟  -

 ججّمض ٞجإة، زم صاع ببٍِء ٞبضث ٖالماث ٖضم الٟهم ٖلى وظهِه:
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 م٣ابل ه٣ضي، إلااطا ؟ -

 ػَ٘ ؤظغي ٖلحها!ؤلِـ مً خ٣ي ؟ لي مخُلباٌث ؤزغي زانت ؾإ٢ىم بخى  -

 جداو٫ُ الٟهم ٖلى مالمده وهى ٣ًى٫:
ٌ
 ؾازغة

ٌ
 بضث ابدؿامت

ن ؤماطا ًم٨ً  Low raceمخُلباث ؤزغي ؟ ٚحر الُٗام والؿ٨ً؟ ؤهِذ  -

 جدخاجي ؤ٦ثر مً هظا ؟

ُه وانل:
ّ
 نضمخجي ال٩لمت، ل٨ى

 ؤهِذ ال حؿخُُعي ؤن جضًغي قئىن هٟؿِ٪، ختى جدخٟٓي بإمىا٫ٍ في ًضًِ٪. -

ابدؿامخُه الؿازغة، ختى جدىلذ بلى ضخ٨ٍت ٖالٍُت وهى ًىٓغ لي  اؾخ٨مل
ا. ًٗ ، زم جغ٦جي وعخل ؾَغ ٍٝ  باؾخسٟا

 عصاء الـ؛ في الساعِط 
ً
الٟاضر و٢ٟذ A - وظضُث مضام بًمي في اهخٓاعي. مغجضًت

جىٓغ لي وإلالبسخي زم مسخخجي بُٗىحها مً عؤسخي ل٣ضمي وصاعث خىلي. في الجهاًت 

 ٕ و٢الذ:خضصث لي مىاُٖض ألاؾبى 

بضاًت ٞترة الٗمل لضًِ٪ مً الؿاصؾت نباًخا بلى الشالشت ٖهًغا، خُىما  -
 ً الخًىع ٢بل الٗمل بؿاٖت  ،في السامؿت والىه٠ ج٨ىهحن مخإزغةجدًٍغ

 ٧املت. 

 زم بضؤث حؿغص ٖلّى ظضو٫ ال٣ٗىباث ٦ظل٪:

ٖضم جىُٟظ ألاوامغ، زهم زمؿت ٦ىبىهاث  ،الخًىع مخإزًغا، زهم ٦ىبىن  -
 الُغص ٨ًىن م٘ ؤلاهظاع الشالض. ،ع ؤو٫ وبهظا

 زم اهخدذ بي ظاهًبا وهمؿذ:

 ببالِٚ٪ ًٖ ؤزباع ػمالثِ٪ ًمىدِ٪ ٦ىبىهحن ًٖ ٧ل زبر ًغو٢جي. -

 ؾازغة. جغاظٗذ للىعاء
ٌ
 مىضهكت

ٌ
ؤقاعث بلى بخضي و  ٞلخذ مجي ابدؿامت

، ٢الذ لها: Cالٟخُاث الـ + 
ً
  ٞإجذ مهغولت
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ا، وخا - ًٗ ا ًجٗلىا هب٣حها ماعو، ؾخٗلمُجها ؾَغ
ً
ولي ؤن ج٨دكٟي ٞحها قًِئا مسخلٟ

ً.Cفي الـ+   ٢بل قهٍغ

 ٢بًذ ماعو هظه ٖلى عؾػي ٞجإة، وهي تهؼ عؤؾها إلاضام بًمي التي جغ٦خىا ٞجإة.

با لٗحٍن في  ظظبخجي ماعو هاخُت م٨خب الاؾخ٣با٫ للٟىض١، ٞى٢ه عؾًما ٍٚغ

 مىخه٠ ق٩ٍل هغمّي، ؾإلتها ٖجها، ٣ٞالذ بك٩ٍل آلّي:

ا. - ًُ  قٗاع قغ٦ت )الٗحن( التي ج٣ىم بدماًت اإلاُٗم ؤمى

٣تها آلالُت في صهكٍت:  ؾإلتها وؤها ؤجاب٘ ٍَغ

 وقغ٧اث )ؤمان( و)هغ٢ل( ؟ -

٣ت وهي ججهؼ مجمىٖت مً ال٨خالىظاث الطسمت:  ٢الذ بىٟـ الٍُغ

 .Golden Towerمخٗا٢ضون م٘ ؤما٦ً ؤزغي في الـ   -

ؤنىاٝ الُٗام والكغاب في مجلضاث  وبضون ٧لمت بياٍُٞت بضؤث حٗغى ٖليّ  

 ثههى٠ وم٨ىهاجُه وؾٗغُه وم٩ان وكى هىلىظغامُت زالزُت ألابٗاص، جظ٦غ اؾم ال

ا، وألاما٦ً 
ً
 ،التي ٣ًضم ٞحها ٦ظل٪ زاعط اإلاُٗموإلااطا ٨ًىن مُلىًبا ؤخُاه

٢هحٍر ال ًخجاوػ جٟانُل ٦شحرة، ومً اإلاٟترى ؤن ؤخٟٔ ٧ل هظا في و٢ٍذ 

  ألاقهغ الشالزت.

بالٗحن الهغمُت التي جدغؾها،  ؛بٗض ًىٍم َىٍٍل قا١ٍ، طهبُذ م٘ ماعو بلى الخاٞلت

 هظا الكٗاع ًظ٦غوي بصخيء ما ل٨ىجي ال ؤط٦غ.

ونلىا بلى مى٣ٍُت مداٍَت بؿىٍع َىٍٍل جترام بضازلُه مجمىٖاث مً البىاًاث 

 ضسمت باؾم اإلاُٗم 
ٌ
 Blueمخىؾُت الُى٫، ويٗذ ٖلى بىابتها الٞخت

Viens ؤنٛغ، و ٍِ ، صزلىا بلى ؤؾىؤ مجمىٍٖت Low Racesجدتها ٧لمت بس

 مً اإلاباوي والٗماعاث عؤًتها ختى آلان.

، اإلاض  ظًضا، حٛغ٢ها مُاُه اإلاجاعي والهٝغ
ٌ
ازل اإلاؿاٞاث بحن البىاًاث نٛحرة
م بال٩امل بلى  ،ي٣ٍُت، والؿاللم ٖالٍُت ظًضا ّؿِ

ُ
في الُاب٤ الشامً خُض نٗضها ٢
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ٍٝ نٛحرة جترام  ٖلى ظاهبي ممٍغ ي٤ٍُ جسغط مىُه الٗامالث ب٨شاٍٞت ٚحر ٚغ

-ؤو طواث ال٣ُٗخحن  B-ؤو طواث الجُب ال٣هحر  C+ٖاصًٍت؛ طواث الؿغاوٍل 

A  ،ظمُٗهً ًضعن في ٞلِ٪ بًٗهً وال جمحز مجهً ٚحر حكاب٩اث ألاًضي وألا٢ضام
 في هظا العجحن. سخبذ ماعو 

ٌ
و٢ض ال خُٓذ ٖضص ٢لٌُل مً الغظا٫ِ مسخلِ

 وظظبتها بٗى٠ٍ ختى بضث مالمدها ؤمامي، ٞخاة وا
ً
  ، ٢الذ ماعو:A-خضة

خِ٪ م٘ الٗاملت الجضًضة. - تي م٘ ؾالي، وؾأزظ ٚٞغ  ؾاعة، ؤهِذ ؾخيخ٣لحن لٛٞغ

بغ٢ذ ُٖىا ؾاعة؛ وهي جٟدهجي بُٗىحها وؾِ الًغباث اإلاخخالُت التي جخل٣اها 

 في ْهغها مً اإلااّعاث:

- +Cؾخداولحن مٗها ًا ماعو؟ ، 

 م ؤَل٣ذ ضخ٨ت ٖالُت، ٞابدؿمذ لها ماعو في عؾمٍُت واؾخسٟاٝ و٢الذ:ز

 زبر ظُض بىظبخحن ٖىض بًمي. هىًِئا. -

 زم ؤٞلختها ٞسخبها قال٫ البكغ.

ٚانذ بحن الجمٕى جؼاخمهم بًغاوٍة  ،ال ؤبخٗضَلبذ مّجي ؤن ؤب٣ى في ْهغها 
حؿب  ،ي ٖى٠ٍ ايُغعُث لدكبض بسانغحها ف وؤها ؤخاو٫ُ ؤن ؤب٣ى وعاءها بٗض ؤن

ً ٍغ  ،بًٗهً وجماػح آزٍغ ٣ٍت بها ؾٍغ ُّ بٗض ٞترة وظضًث هٟسخي مٗها في حجغٍة ي

 مً َاب٣حن، ٢الذ:

بِ٪، وؾ٨ُىن ٖلّي ؤن  - ؾخ٨ىن هظه حجغجىا إلاضة زالزت ؤقهغ، هي ٞترة جضٍع
 ؤ٦دك٠ ُِٞ٪ قًِئا ًُُٟض ألاؾخاط زحري ٢بل مغوع هه٠ هظه الٟترة.

، ٣ٞالذ:نمخُذ، وهؼػُث ٦خّٟي بمٗجي ؤ  هجي ال ؤٖٝغ

 آلان ؾترجاخحن إلاضة زمـ ؾاٖاٍث، ؾإو٢ِٓ٪ في الخاؾٗت مؿاًء.... -

:
ً
 ٢اَٗتها مدخّجت

 زمـ ؾاٖاٍث ٣ِٞ ؟ ؾإخخاُط ؤ٦ثر.... -
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 ٢اَٗخجي بٛلٍٓت هظه اإلاغة:

 ٚحر مؿمىٍح لِ٪ ؤن جىا٢كِىجي في ؤوامغي، ؤو ؤن ج٣اَُٗىجي. -

 ٢اَٗتها بشىعٍة:

 ي و٢ذ الغاخت ؟ هظا اؾخٗباص!ؤوامغ في الىىم ؟ وف -

 ص٣٢ذ الىٓغ في وظهي، زم ٢الذ بهضوٍء:

خاولي ؤن جبخٗضي ًٖ ألالٟاّ اإلادّغمت إلاهلخخِ٪ الساّنت، ؾإخاو٫ُ ؤن ؤ٢ى٘  -

ا ٧ان ما حؿمُِه. ٞةهِ٪ بإ٦ملِ٪ بؿاٖاث هىمِ٪  ًً هٟسخي ؤهجي لم ؤؾم٘ قًِئا، وؤ

بِ٪   .بُٗامِ٪ بٗضص اهٟاؾِ٪ جدذ بمغحي َُلت قهىع جضٍع

بي ؟  -  وبٗض قهىع جضٍع

 ىهِ٪ بلى اإلاضام بًمي.ئجيخ٣ل ؾلُت بصعاة ق -

 ختى متى؟ -

 ختى جتر٦حن الٗمل ؤو ٣ًخىهِ٪ ؤخضهم. -

 هٟسخي ؟  -
ُ
 ؤلً ؤ٦ىن خّغة

 هظه اإلاّغة، زم يُٛذ خغوٝ ٦المها:
ً
 ٖاصث جض٤٢ الىٓغ في وظهي مدظعة

 ّ اإلادّغمت!اإلاّغة الشاهُت للخدظًغ، خاولي ؤن جبخٗضي ًٖ ألالٟا -

ٍّ ج٣هضها:  لم ؤٖٝغ ؤي ؤلٟا

حن م٣هضي. -  ؤها ال ؤٖٝغ ما هي ألالٟاّ اإلادّغمت.ل٨ىِ٪ حٗٞغ

 بدشذ في الٟغاف ألاؾٟل، وؤزغظذ ٦خًِبا نٛحًرا هاولخجي بًاُه:

.  ٢امىؽهظا هى  - ٍٔ  ألالٟاّ اإلادغمت، و٣ٖىبت ٧ل لٟ

 :ظلؿذ ٖلى خاٞت الٟغاف، ومّضث ٢ضمحها ؤمامها ٦إجها جخمُى

 ٖلى بصاعة قئىن هٟسخي، ؤلِـ ٦ظل٪؟ -
ً
 ما ج٣هضًِه هى: ؤلً ؤ٦ىن ٢اصعة
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 ؤومإُث بغؤسخي بًجاًبا، ٞإ٦ملذ:

 وؤلاظابت هي: ال بالخإ٦ُض. -

 خاولُذ ؤن ؤ٦ىن ؤ٦ثر خظًعا وؤها ؤؾإ٫:

 والؿبب ؟ -

 ؤن هىا٥ مً ًضًُغ قئىهىا. -

 ؤهخ٣ى ال٨الم بدغٍم:

 إلااطا ال ًضًغ ٧ل ٞغٍص قئىهُه بطن ؟ -

 عصث ٦إجها جغص ٖلى ٍَٟل نٛحٍر ال ٌعي قًِئا مً الخُاة:

 ٦بحرة. ؤها ؤصًغ قئىهِ٪ ألهِ٪ ٢لُلت السبرة، و٢لُلت الٗلم -
ٌ
اإلاضام بًمي  ،ألهىا صولت

 وٖلًما، وألاؾخاط زحري ًضًُغ قئىجها، وٍضًُغ قئىهُه 
ً
جضًغ قئىوي ألجها ؤ٦ثر زبرة

ى٢غة التي جضًغ قئىن البالص، ألاؾخاط ماظض، وه٨ظا ختى ههل بلى اللجىت اإلا

هظا هى ق٩ُل الخُاة الُبُُٗت اإلاىٓمت في الضولت، ولِـ الخُاة في ٞىضخى ٦ما 

ضًً.  جٍغ

 ؾإلتها:

 ؤهى ق٩ٌل مً ؤق٩ا٫ ؤلاقترا٦ُت ؟ -

 نبٜ الضُم وظهها الٛايب، ٢الذ بٗهبٍُت م٨خىمت وهي جًِٛ ٧لماتها:

دغمت. مِٗ٪ ال٣امىؽ، إلااطا هٟظث مغاحي الشالزت لخدظًغ٥ِ بكإن ألالٟاّ اإلا -
ال جٟخدُِه ٢بل ؤن جٟخخي ٞمِ٪ اإلالىر باإلادّغماث ؟ بٗض طل٪ ؾخإزظًً جغجًِبا 

 في ٖضاء الىٓام، ًيخهي بخهُٟخِ٪.

ا، ألجها ؾخى٢ٓجي في 
ً
غ ألاصوي ٞغاق زم ٢امذ ٞجإة وؤزبرججي ؤن ؤجسظ الؿٍغ

 ٢الذ:الخاؾٗت، وبن لم ؤؾد٣ُٔ ؾخٟغى ٣ٖىبتها بسهم وظباٍث زمؿت، 

- .٪ِ
ّ
 ؤلاهظاعاث جبضؤ بٗض قهىع الخضٍعب لخؿً خٓ



- 231 - 

 

 واٖخلذ الٟغاف الٗلىّي. 

غ في هظا الخًٌُ الظي نغث بلُِه. جهٟدُذ ٦خِب 
ّ
ب٣ُُذ في ٞغاشخي ؤ٨ٞ

ألالٟاّ اإلادّغمت الٍٛغب، بٗض ص٢اث٤ٍ ا٦دكُٟذ ؤن ٧ل ألالٟاّ وال٩لماث اإلاٗبرة 
، والضًً، وألاماه ت، والىبل، والكٝغ ت، وال٣ُم، والٗض٫، والخ٤، ًٖ الخٍغ

والخٗلم، وختى الغؤؾمالُت، والاقترا٦ُت، والًٟ، وألامل، والشىعة، ومؿخٗمغة 

ضام باللحزع. ختىال٣مغ هي ٧لماث مدغمت جتراوح ال٣ٗىباث ٞحها   ؤلٖا

هٓغُث هاخُت  .ؤجها جى٢ٓجي بٛلٍٓت بٗض ص٣ُ٢ٍت  قٗغُث ، زم اؾدؿلمُذ للىىم

ىت بالدجغِة ٞىظالىاٞظة ال٣ًُ
ّ
ؤبضلُذ زُابي في عجالٍت بصُاٍب  ،ضث الجهاع ٢ض ول
٣ي للساعط.  ؤزغي ؤعقضججي لها، وسخبخجي مً مٞغ

 هٓغُث صازلها ٞاعجضُث 
ٌ
الؼخاًم ؤ٢ل ب٨شحٍر، وٚٝغ اإلاؿ٨ً ٧لها مٟخىخت

 مهٗى٢ت مً هى٫ ما عؤًذ.

ٞإظابتها هاصث بخضي الٟخُاث،  ،ها ؤي صهكٍت لم ًبض ٖلح ،هٓغُث إلااعو مظهىلت

 بخإو 
ً
ت ٞجظبذ مً  ،ٍه ؤن جيخٓغ ٢لُال نٗض الضم بلى وظه ماعو، وا٢خدمذ الٛٞغ

 ٌٗخلحها مً عؤؾِه وؤل٣ذ بِه ؤعًيا زم نغخذ في وظه الٟخاة:

، Orgasmختى لى بضؤِث الـ ما آمغ٥ِ به، خحن آمغ٥ِ، جتر٧ي ٧ل شخيٍء وجىٟظًً  -

 هل جٟهمحن ؟

مُي بؿٟىعها، زم ج٣ىم جدمُل مالمًدا ؤؾُىٍٍت مخًا٣ًٍت في هظه اللخٓت، جخ
 وهي جىمئ بغؤؾها ؤن وٗم. ج٨مل ماعو وهي جتر٦ها ناعزت:

٣ِ٪ مً جدذ ٦البهً، -  اهخٓغهجي.و  اظمعي باقي ٍٞغ

ٍٕ ؾاٞغٍة:  ؾإلتها وؤها ؤولي وظهي ًٖ الٛٝغ اإلاٟخىخِت ٖلى ؤويا

 ؤهم متزوظحن ؟ -

ة في عصث بغؾمٍُت وظمىص وهي ؾاثغة في اإلامغ و٦إجها جمىذ مالخٓاث نٛحر 
 الٗمل:
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 لى جؼوظىا، لُغصوا مً ؤٖمالهم. -

 إلااطا ؟ -

 ال ٌؿمذ ألاؾخاط ماظض باالجداصاث الضازلُت. -

ٟا٫ ؟  -  وماطا لى ؤهجبىا ؟ ؤًً حِٗل ألَا

 اليؿاُء هىا ال جىجب. -

 إلااطا ال جىجب اليؿاء هىا؟ -

- Hysterectomy. 

 ماطا ؟ -

٤ ال ظي َلبخُه، وهي ججُب بال و٢ٟذ وصاعث ٖلى ٣ٖبحها جخاب٘ خغ٦ت الٍٟغ

 مباالة:

 هً ٌؿدئهلً ؤعخامهً، ٧ي ال ًىجبن. -

 ُن٣ُٗذ وججمضث ؤَغافي!

٣ت:  ٢الذ ماعو بظاث الٍُغ

. بطا خملِذ صون  -
ً
بطا ٢غعِث ؤن جىامي م٘ ؤخض ًجب ؤن ججغي هظه الٗملُت ؤوال

 بطوي ؤو بطن اإلاضام بًمي بٗض زالزت ؤقهغ ؾخ٨ىن الٗىا٢ب وزُمت.

باٍب زلٟي ًٟطخي بلى ٢اٍٖت نٛحرٍة جٟطخي بلى ماثضٍة مؿخضًغٍة، جىظهذ بلى 

 ظلؿذ ماعو وظلؿُذ ظىاعها، ٢الذ:

ا ٢بل زالزت ؤقهغ، و٢ض اٖخضن الخُاة  -
ً
٤ هى اإلاىًمحن لىا خضًش هظا الٍٟغ

حهبؿغ  ض٥ِ ؤن جخٗلمي مجهً، ٞو  . C+مشلِ٪  ًٖت، ؤٍع

 ؾإلتها: 

 ؟ -اؾمخي لي، ماطا حٗجي + ؤو  -
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ا م٘ الجيؿحن، + حٗجي ٖض - ًُ حٗجي ال٨ٗـ، وألاخٝغ  -م ٢بىلِ٪ الخٗامل ظيؿ

A  ،حٗجي ٢بىلِ٪ ألي ؤخض لهظا عِصاءُه مً ٢ُٗخحنB  حن حٗجي ؤهِ٪ حكتَر

ًِ٪ ل٩ل ألاشسام  C و مىا٣ٞخِ٪ ٖلى الصسو الظي جىامحن مٗه، حٗجي ٞع
 بال مً جسخاعحهم ؤهِذ.

 خاولُذ ؤن ؤؾخىٖب ما ج٣ى٫، ٞإ٦ملذ:

 في هظا الخ٣ؿُم. Fmaleو Maleٞاع١ بحن  بالخإ٦ُض ال -

 هٓغُث لها بُٗىحِن مدؿٗخحِن. ٢لُذ:

٣ت ؟Golden Towerهل ٧ل م٩ان في الـ -  ، ٣ًّؿم ُِٞه الٗاملحن بهظه الٍُغ

: ٍٝ  ٢الذ باؾخسٟا

 ع٦ؼي ٣ِٞ ٖلى اإلاُٗم. Golden Towerال قإن لِ٪ ب٩ل م٩اٍن في الـ -

ىم ٧ان ؤ٦ثره مً ا ٤ اإلاٖؼ ٌج مً خحن ؤحى الٍٟغ لٟخُاث، و٢لٌُل مً الغظا٫، مٍؼ

حن، هىىص، نِىُحن، و  مجهم ٞلبُيُحن،و  ظيؿُاٍث ٖضًضة، ؤ٦ثرهم مهٍغ

ٍِ مً ال٩لماث  ٌج ٚحر متراب ؾىصاهُحن. بضؤوا ًخدضزىا بلٍٛت ؤزاعث صهكتي؛ مٍؼ
ت، و ت، و٧لماث مً ؤلاهجلحًز ؤلاقاعاث اإلاخضازلت الٗغبُت بلهجٍت قامُت ؤو مهٍغ

 ٠ُ٦ جترابِ.٧ ،وخغ٧اث الغؤؽ
ُ
 ل هظا في ظملٍت واخضٍة ال ؤٖٝغ

ت ٖلى هظا اليؿُج ٚحر اإلاترابِ.  غهم، ٚلبذ ؤلاهجلحًز  خحن بضؤوا في ٖغى ج٣اٍع

 ًٖ الٗمالء، ماطا ؤ٧لىا، 
ً
ًغا ٧امال ٞهمُذ ؤن ٧ل واخٍض وواخضٍة ج٣ىم بخ٣ضًم ج٣ٍغ

الالحي  -Aختى ٞخُاث الـ ،لخ٣اٍ الخضًض ٞحها، ٦م و٢ٍذ ٢ًىاؤي اإلاىايُ٘ جم ا

ًغا مٟهل بِه بُاهاث الٗمُل، وهٕى ٢Outdoorsمً بمهام الـ ، ٢ضمً ج٣ٍغ

ٍ٘ مخٟغ٢ت جشبذ ؤجهً ٢مً بدسجُل الل٣اءاث  الجيـ الظي ًًٟلُه، م٘ م٣اَ

 صون ؤن ٌكٗغ الٗمُل.

ؤخض الغظا٫ خ٩ى ًٖ الل٣اء الشالسي الظي َلبُه الٗمُل، والاجٟا١ الؿغّي الظي 
 ٖاٍث ؤزغي.ؤ٢امُه مُٗه بةخًاع مجمى 
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 في الجهاًت مىدذ ماعو بًٗهم الٗضًض مً ال٨ىبىهاث ٦م٩اٞإة لهم.

ا
ً
 وخحن اهٌٟ الاظخمإ، ٦ىُذ ٢ض اهخ٣ُُذ ٞخاجحن ْىىتهما ؤ٢ل اإلاىظىصًً زبش

لب، و٢ّضعُث ؤجهً ٢ض و  ا، بخضاهما ٞلُبِىُت، وألازغي نِىُت ٖلى ألٚا قغًّ
هم َبُٗت الخُاة بإ٢ل  زؿاثغ مم٨ىت. ٌؿاٖضهجي في الخٗاٌل هىا ٞو

 ا٢تربُذ مً الٟلبُيُت و٢لُذ لها بابدؿامٍت:

غ٥ِ ٧ان ممخاًػا. -  ج٣ٍغ

لب، ٢الذ:  ابدؿمذ لي، ولم جٟهم ما ٢لُذ ٖلى ألٚا

 هاي، مغخًبا. -

بت التي خاولُذ َُلت الاظخمإ ٞ٪ َالؾمها:  جخ٩لم بهظه اللٛت اإلاسخلُت الٍٛغ

 .C+ؤهِذ  -

 ؤقاعث بُضها هدىي زم هدىها:

 .C+ ،C+ ،Same same ؤهِذ  -

 زم ضخ٨ذ ٦شحًرا وهي تهّؼ ٦خٟحها.

ٞهمُذ ؤجها جداو٫ ؤن ج٣ى٫ ؤهىا وكبه بًٗىا، مالمدها جدمل ٢ضًعا مً 

غةالب مً  –٧الٗاصة–ْهغث ماعو ؤمامي. مؿ٨خجي . ؿاَِت، وضخ٨تها لِؿذ قٍغ

 هي جيخخى بي ظاهًبا:و  عؾػي، ٢الذ

ت - بحن في الخهى٫ ٖلى الجيؿُت اإلاهٍغ  ؟ هل جٚغ

 ل٣هضها ؤ٦ملذ:
ً
 إلاا ؾ٨خُذ ٚحر مضع٦ت

الٟترة مً آلان، الخاصًت ٖكغ مؿاًء بلى الغابٗت نباًخا ٢بل الاؾخٗضاص لٟترة  -

ام.
ّ
ب في الاقترا٥  ببرهامج ال٣ى  إلاً ًٚغ

ً
 ٖمل٪، مسههت

 ؤ٦ملذ ماعو:، هظه هي اإلاغة الشاهُت التي ؤؾم٘ ٞحها ًٖ هظا البرهامج



- 235 - 

 

بىن في مؿاٖضة الاقترا٥ مسهو في ألاؾاؽ  - اء الظًً ًٚغ حن الكٞغ للمهٍغ

الضولت في جُهحرها مً السىهت. ل٨ً بٗض الًٛىٍ ألازحرة ناع مؿمىًخا لٛحر 

ت، بزباث اهخماءهم مً  حن الغاٚبحن في الخهى٫ ٖلى الجيؿُت اإلاهٍغ اإلاهٍغ
 زال٫ الاقترا٥ في البرهامج.

 إلاا اؾخمغ ؾ٨ىحي، ٢الذ ماعو بطجٍغ:

ِه ختى مىٖض الظهاب بطا لم حكتر٦حن، ً - جب ؤن جب٣ى في ٞغاقِ٪ ال حٛاصٍع

 للٗمل ًٚضا.

 وبطا اقتر٦ُذ؟  -

 ؾ٨ُىن مؿمىًخا لِ٪ الخدغ٥ زاعط اإلاُٗم وصازلُه. -

 متى ًجب ؤن ؤ٢ىم بٗملُت ال٣ىو بطن ؟ -

في الى٢ذ الظي جىتهحن ُِٞه مً بٖضاص زُخِ٪؛ ًىًما، ؾىت، اإلا٩اٞإة والجاثؼة 

 ؾدخإزغ بخإزغ اقترا٦٪.

 ٨ٞغُث للخٍٓت ؤن هظا السُاع ًدخىي السُاع الؿاب٤ له:

ت. - ُض الخهى٫ ٖلى الجيؿُت اإلاهٍغ ، ؤٍع ًٌ  خؿ

 ما ؾالُخِ٪ ؟ -

 هٓغُث لها بضهكٍت، ْىيُذ ؤجها ؾختر٦جي في خالي ؤزحًرا، ٢الذ بطجٍغ ؤ٦بر:

 هل ٢اجلِذ مً ٢بِل ؟ -

 وٗم! -

 بإي ؾالٍح ؟ -

 الؿ٠ُ. -

٨غث للخٓت:ْهغث الاؾدى٩اُع ٖلى مالمد  ها، ٞو
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ٍِ م٣ٗضة ختى حؿخُُٗحن ا٢خىام ؤخضهم، ؤجىصًً ؤن  - ؾخدخاظحن لسُ

 ؤؾاٖض٥ِ ؟

ٍت: ا بؿٖغ ًُ  هؼػُث عؤسخي هٟ

 ال ق٨ًغا. -

هاولخجي زمؿت  ،يُِت التي و٢ٟذ جيخٓغوي وجخابٗىاؤل٣ذ هٓغة ٖلى الٟخاة الٟلبُ

 ٦ىبىهاٍث و٢الذ:

إزهمهم مىِ٪ بٗض ؤو٫ قهٍغ زظي هظه، بطا ؤعصِث بٌٗ اإلاغح ٢بل الهُض، ؾ -

 لِ٪.

 زم ؤل٣ذ ٧لمتها ألازحرة:

 ؤًٞل مً هظه البلهاء. -
ً
٣ُت  خاولي ؤن جيخ٣ي لِ٪ ٞع

 ضخ٨ُذ في ؤٖم
ً
ُذ ؤن ازخُاعي مى٣ٞ  ٖاصث الٟلُبِىُت جطخُ٪  .ااقي، و٢ض ٖٞغ

 ؾإلتها وؤها اؾخٗحن باإلقاعاث:خحن 

 ماطا ؾخٟٗلحن آلان ؟ -

 ٢الذ وهي حكحر ل٨ىبىهاث الىظباث:و  ٢ى٫ ٦ٗاصتها بضا ؤجها لم جٟهم ما ؤ

- Go ؾىا ؾىا للـClub  ٢بلSleeping. 

٣ي  ٧الٗاصة  –خاولُذ ؤن ؤٞؿغ هظا اللٛؼ الظي ٢الخُه، ٚحر ؤجها ؤمؿ٨ذ مٞغ

وسخبخجي مٗها بلى الؿلم لجهبِ زمؿت َىاب٤ بلى  –الؿِئت في هظا اإلا٩ان 
 الُاب٤ الشالض.

 ٖلى ٚحر
ٌ
 واؾٗت

ٌ
الٗاصة. ٖال ٞحها نىث اإلاىؾ٣ُى  صازلُه ٧اهذ مؿاخت

الهازبت واهدكغث ٞحها ألاظؿاُص اإلاسخلُت ٚحر واضخت اإلاٗالم وألاٞٗا٫، 

 ٢الذ الٟخاة معي:

 ٦ى٦ُحن ؟  orؤُٞىن  -
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 زم ؤقاعث لل٨ىبىهاث السمؿت في ًضي و٢الذ:

 واخض جظ٦غة ؤُٞىن، اجىحن جظ٦غة ٦ى٦ُحن. -

 زم اهخٓغث عصي. 

 . ظي خضزخجي ٖىًه ماعوهى اإلاغح ال ؤن هظا ٞهمُذ 
َ
ؤعص، ؤقاعث بةنبٗها بلى  لْم  اإلا

 عؤؾها و٢الذ:

 في مٗلىم، وال ما في مٗلىم ؟  -

سخبها ؤخضهم مً ًضها ٞاحؿٗذ  ،و٢ٟذ في خحرٍة ال حٗٝغ ماطا جٟٗل زم

 ُٖىاها اهبهاًعا وبضؤث جغ٢و مُٗه. 

ن خُض ض ع٦ً اإلا٩اللخٍٓت و٢ُٟذ ؤجاب٘ خغ٦ت الكغاء الٗالُت التي جضوع ٖى

الخغ٧اث اإلامؿىؾت التي ٣ًىمىن بها بٗض اؾخيكا١ اإلاسضع،  ،م٨خب الاؾخ٣با٫

ت ٖلى ألاعى.  الل٣اءاث الخمُمُت التي جخم وألاظؿاص اإلاىَٟغ

 قُٗغ ب٨ّمٍ مً الًٛب والشىعة جخهاٖض في ؤٖماقي. ؤصعُث ٖلى ٣ٖبّي وؤها 

ا.  زغظُذ مً اإلابجي، وجىظهُذ بلى ٧اُٞتًر

ب٘. لم ٨ًً زمت هضالء وال م٩ان ٖلى الباب و٢ُٟذ ؤخ
ّ
او٫ُ ؤن ؤٞهم الىٓام اإلاخ

زالظت ػظاظٍُت و  الؾخ٣با٫ الُلباث. لم ٨ًً ؤمامي بال مجمىٖاث مً الٗاملحن،

 ضسمت جدخىي ٖلى وظبٍت واخضٍة مً الُٗام مً نىٟحِن و٦ىب ٖهحر.

٨ىبىن في اإلا٩ان اإلاسهو، الجىظهُذ هاخُتها و٢غؤث الخٗلُماث. ويُٗذ 
 .ظتها واهؼوٍُذ في ؤخض ألاع٧اني وظبت الُٗام. ؤزٞسغظذ ل

ىن ضسمت وببٗضًً ٣ِٞ، وٍبضو ٖلحها ال٣ضم. جابٗتها في نمذ  قاقت الخلٍُٟؼ

ام. 
ّ
 ختى ٞهمُذ ؤجها حٗغى بغهامج ال٣ى

  ؛ٞجإة وجىظهذ بإ٦ملها بلى الكاقت جىبهذ خىاسخي
َ
ضع بم٩اوي ًٖ هظا ألٖٝغ ٢

ؼوي طاج٘ الهِذ.  البرهامج الخلٍٟؼ
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 بٌٗ الججرالاث التي جخدضر ًٖ  ٧ان
ُ
٣ّضم بٗغبٍُت ع٨ُ٦ٍت ظًضا، ٌؿخ٠ًُ ًُ

 ؤؾالُب ال٣خا٫ اإلاسخلٟت.

ا مً السل٠: 
ً
 ظاءوي نىج

 لم ؤجى٢٘ ؤن تهخمي بالبرهامج. -

 قاٌب ًبضو في مىخه٠ الشالزِىاث ُٖىاُه ي٣ُخان:

ُِه مً ٢بل، ولم جبضي خماًؾا بِه م٘ ماعو. -  لم حٗٞغ

ـُ   صون صٖىٍة:زم ؤ٦مل وهى ًجل

حؿخسضمحن الؿ٠ُ. ٞةن لي ٖغًيا لِ٪ ؾُُٟضها و  بما ؤهِ٪ تهخمحن بالبرهامج، -
ا. ًٗ  م

لم ؤٖٝغ اهُه ًخدبٗجي ٦ظل٪ مىظ خىاعي م٘ ماعو وؤهه اؾتر١ الؿم٘. ؾإلخُه 

ىن:  وُٖجي ٖلى قاقت الخلٍٟؼ

 ما ٖغي٪! -

 ججاهل ؾاالي، وهى ًخاب٘ اهخمامي بالبرهامج، زم بضؤ ٌكغح:

ي اإلاغخلت الشاهُت مً اإلاىؾم، في اإلاىؾم ألاو٫ جم ازخُاع ؤًٞل هظه ه -

ال٣ىانحن بإًٞل ل٣ُاث ال٣ىو، لؤلؾ٠ لم جٟؼ ل٣ُتي التي ؤعؾلتها، لم ٌٗض 

 جهىع ل٣ُت ال٣ىو بًمحٍر هظه 
ً
٣ُاث مسلهاٍث، وال ججِض واخضة زمت ٞع

ا 
ً
 مٗها.ألاًام. هي ٞاػث بل٣ُتها التي ٢مُذ بخهىٍغها لها، ألهجي ٦ىذ ؤمُى

بضا ٖلى وظهى ٖضم الٟهم، ٣ٞا٫ ؤن اإلاٗخاص ؤن ًدكاع٥ ازىان في جهىٍغ 

بًٗهم البٌٗ ؤزىاء ٖملُت ال٣ىو، و٢ض ٢امذ بخهىٍغُه بك٩ٍل سخيء لم ًٓهغ 

 بغاٖخُه ٖلى ٨ٖـ ما ٞٗلُه مٗها، زم ؤ٦مل:

ً  –في اإلاىؾم الشاوي  - ً في ؤعى اإلاٗغ٦ت، قبهًجمٗىن  -٦ما جٍغ  ٧ل الٟاثٍؼ

بمباٍن ظمُلت ٌُِٗل ٞحها الٟاثؼون وجىدكغ ال٩امحراث وؤصواث الخهيذ في مضًىٍت 
اٍم لىخت حٗلُماث؛ ٖلُِه ؤن ًدبٗها بض٢ٍت وٖىاًت.

ّ
 ٧ل م٩ان، وم٘ ٧ل ٢ى
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لؤلؾ٠ لِـ ٖلُِه ؤن ٣ًخل ٧ل مً ًغاُه، بل ٖلُِه ؤن ًخدال٠ م٘ البٌٗ، 

 و٣ٍخل البٌٗ، خؿب ألاوامغ التي جإجُِه.

ا ٖلى الكاقِت بضؤُث  ًُ ا ؾ٨ى ًُّ ؤٞهم ما ًدضر، اإلاى٣ُت الكاؾٗت التي حكبه خ
ا ًمخلئ بالُٟالث الجمُلت. اإلاداعبىن الظًً ًدملىن مسخل٠ ألاؾلخِت  ًُ عا٢

 وٍم٨شىن في مىاػلهم ؤو ًضوعون خىلها، ؤو ًخجهىن للُٟالث ألازغي.

٣خل، جٓلم الكاقت، زم جدمل نىعجُه وبُاهاجِه بك٩ٍل صعامّي،  ًُ م٘ ٧ل مكتر٥ٍ 

وحٗغى الل٣ُت التي ٢ضمها وهى ٣ًخىو ؤخضهم لِكاع٥ في البرهامج، م٘ 

 مىؾ٣ُى مازغة.

 ؤ٦مل الكاب السس٠ُ:

ا لباقي اإلادؿاب٣حن بطا ٢خل اإلاكاع٥ ؤخض اإلاخدالٟحن مُٗه ٞةهُه ًهح -
ً
ر هضٞ

 وبطا ٢خل ؤخض آزغ صون ؤمٍغ بظل٪ ٞهى ًسغط جماًما مً اإلاغخلت. ،ظمُٗهم

ا:ؤصعُث عؤسخي بًُٗضا وقغ  ًٗ  صُث للخٓت، ٣ٞا٫ ؾَغ

 آلان ًم٨ىجي ؤن ؤ٢ضم لِ٪ ٖغضخي. -

 ما ٣ًى٫:
ً
 ؾإلخُه مخجاهلت

 إلااطا ال ج٣ىم بٗملُت ٢ىٍو آلان مشل البا٢حن. -

 ضخ٪ و٢ا٫:

٣خل ؤو ،ؤ، الساثىت التي خ٨ُُذ لِ٪ ٖجها، بهجي ؤجاب٘ ظىماهت -
ُ
هخُٓغ ؤن ؤعاها ج

 جسغط مً البرهامج ألٖٝغ م٩اجها.

ض -  ؤن حٗٝغ م٩اجها ؟  إلااطا جٍغ

 بضا الٛل في ُٖيُِه وهى ٣ًى٫ُ بًٍٛب خاو٫ ؤن ًجٗلُه مغًخا:

 ألجها ؾخ٨ىن َٞغؿتي التي ؤقاع٥ بها في البرهامج الٗام ال٣اصم. -

 ؾإلخُه بٗض ٞترة نمٍذ: 
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 وبطا ٦ؿبذ ؟ -

 نغر بٗى٠ٍ:

 لً ج٨ؿب. -

 ؤزغي، ٞخابٗها بلهٍٟت، زم إلاا ٖغيذ نىعة قا
ً
 ٍب، ؾإلخُه:ؤْلمذ الكاقت مغة

 ما هي م٩اٞإة مً ًٟىػ ؟  -

 ٢ا٫ بُٗىحن المٗخحن:

 .”IMS“الاهًماُم بلى الـ  -

 هل هظه م٩اٞإة حؿخد٤ ٧ل هظه اإلاساَغ؟  -

 ٚحر مؿخىٍٖب ما ؤ٢ى٫ عص بضهكٍت:

للسغوط مً  حؿخد٤ ؟ هل ؤهِذ مجىىهت ؟ بهه خلم ٧ل بوؿان في هظه البالص -

 هظا الًٟٗ.

 زم ٢ا٫ ؤزحًرا:

 ٨ً ؤن حؿمعي ٖغضخي ؟هل ًم -

غ بهضوٍء   ؤؾُىٍت اإلاالمذ، ٞػ
ٌ
 مجضًصا ٣ٟٞؼ مً م٣ٗضِه، امغؤة

ُ
ؤْلمذ الكاقت

 ٣ّٞضعُث ؤجها لِؿذ ظىماهت:

ا في جسُُِ ٖملُدىا وجهىٍغهاؾىدكاع٥  - ًٗ ؤها بسبرحي في الخسُُِ، وؤهِذ  ،م

 بلُا٢خِ٪ البضهُت وؾُِٟ٪.

ىٍم في الكىإع ًدؿا٢ُىن ٧ل هظا مً ؤظل ٖملُت ٢خل؟ ٖكغاث ال٣خلى ٧ل ً -

 بال ؤي جسُُِ.

 بضهكٍت ٦إهُه ًىٓغ إلاجىىهٍت خمل٤ في وظهي زم ؤهٟجغ في الطخ٪:

 بل في ؤلابضإ في ال٣خل. ،ال٨ٟغة لِؿذ في ال٣خل ٣ِٞ -
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 جاب٘ بٗض ؤن هضؤ: ،اإلاغة خمل٣ُذ في وظهِه هظه

٠ُ٦ ال٨ٟغة هي ٠ُ٦ هشحر مكاٖغ اإلاخٟغط لِكٗغ باإلبضإ في الا٢خىام.  -

ا  ججٗل ؤهٟاؾُه جخالخ٤ ٧اهُه هى الهُاص، ٠ُ٦ ججٗلُه ٣ًٟؼ
ً
مً م٣ٗضُه ناعز

ا( لِؿخمخ٘ بال٣خل. ،م٘ لخٓت ال٣خل
ً
 ال٨ٟغة هي ٠ُ٦ جهى٘ للمخٟغط )صماٚ

ا، ؤزظ 
ً
مً ظضًض ؤْلمذ الكاقت، ٞىٓغ هاخُتها، زم هب مً م٣ٗضِه ناعز

الطخُت هظه اإلاغة  ًهُُذ وٍهغر بإهُه هى مً ٢خلها ولِـ ؤخض آزغ. ٞهمذ ؤن

 هي ظىماهت.

 ها بلى هىا٥ لخل٣ى هظا اإلاهحر الباجـ.تؤها مً ؤعؾل -

يُت ممخلئت  ٗغُى نىعتها ٖلى الكاقِت؛ ٞخاة ٖكٍغ
ُ
هٓغُث إلاالمذ الٟخاة التي ح

اال٣ ًُ بِىما جظٌ٘ الكاقت الل٣ُت الظي قاع٦ذ بها في ، ىام و٢هحرة وؿب

 البرهامج.

ٌُ زل٠ ؤخض ال٣ىانحن وجسخبئ ، ًُل٤ ص٣ٞت لحزع هاخُتها ٞخسخبئ، زم جغ٦

 ؤزغي هاخُخُه ٞخهِبُه وَؿ٣ِ و٢ض اختر١ هه٠ 
ً
ٌُ وهي جُل٤ ص٣ٞت جغ٦

 وظهُه.

ُ٘ اهخهاًعا:  ٌٗىص لي بٗحٍن جلم

ؿتها هل قاهضحي هظه الل٣ُت - ؟ ؤها مً نىعها. هظا الغ٦ٌ اإلادمىم وعاء َٞغ

انحن، و٢ض جم جهىٍغُه بدغ 
ّ
ٌٕ مً ا٢خىام ال٣ى ٍُٞت زُالُت. ؤهِذ لم الكغؾت. هى

ِه باألبٗاص الشالزُت والهىث اإلاجؿم.  جٍغ

٣ُخِه ٖلى هظا الىدى. ؤٖاصوا بطاٖت  بضا لي ضجُجُه عجًُبا ؤن ًدخٟل ب٣خل ٞع

 مكهض ٢خلها في اإلاؿاب٣ت، ٞإزظ ًخابُٗه بُٗىحِن قٛىٞخحِن. 

 في الجهاًت ظلـ في م٣ٗضِه مً ظضًض، وؾإلجي:

 ها ؟ متى هبضؤ ؟  -

*  *  * 
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 ضٍؤ ٖام ٞةن ؤو٫ اإلاخىصصًً هى ؤ٦ثر الىاؽ قًغا واؾخٛالال.و٦مب

*  *  * 

 ؤهذ جٟترى مىا٣ٞتي ؟ -

ىن مداوال ب٢ىاعي:  ٢ا٫ وهى ٌكحر هاخُت الخلٍٟؼ

 ؤهِذ عؤًِذ اإلاكهض بىٟؿِ٪، هل جىظض عوٖت ؤ٦بر مً هظا ؟  -

 ٢مُذ مً ظلؿتي:

 امىدجي ٞغنت للخ٨ٟحر، وؾإعصُّ ٖلُ٪. -

 ؤزغي، 
ً
زغظُذ مً اإلاى٣ُِت بإؾغها. ؤهُٓغ في ، جىظهُذ للساعِط عخلُذ صون ٧لمت

ا ًٖ شخيٍء ؤجاوي مً ماػن، ل٨ً، ال شخيء.
ً
 هاجٟي بدش

لم ؤ٦ً ؤخمُل ؤي  ،ة ظًضا ًٖ ؤي ؤظهؼة ع٢ابت مدخملتؤخخاُط ألن ؤ٦ىن بُٗض

 ختى ؤظض مؿاخت واؾٗت في السالء. 
ً
 ؾالٍح، و٧ان ٖلّى ؤن ؤؾحر َىٍال

مً ًدىم خىلي ٖلى مؿاٞاٍث  ًرا الخُٓذ بٌٖٗلى ؤهجي خحن ابخٗضُث ٦شح

الخٟخُذ بهضوٍء وبضؤُث عخلت الٗىصة خحن اؾخى٢ٟجي بٗض ؤمخاٍع ٢لُلت  ،بُٗضة

ًبدؿم ابدؿامت طثٍب، خاولُذ  ،ث ًغجضي ُخلت ٧املتاُعظٌل في مىخه٠ ألاعبُٗي

 ؤن ؤبخٗض ٖىُه ل٨ىُه ؤمؿ٨جي في ٖى٠ٍ ويّمجي بلُِه.

ِٝ ال كضًض. صٞٗخُه ب٣ىٍة بحن ٢ضمُِه ٞتهاوث ٢بًخُه ؤقُٗغ بالًٛب، وبالسى
ت الخ٣ُجي 

ّ
ٖجي. زم خحن ٖاوصُث الغ٦ٌ وظضث واخًضا آزغ في ؤزغي ضسم الجش

، هبِ بغؤؾِه ٖلى وظهي ًداو٫ُ ج٣بُلي.و  ببؿاَت ٍٕ  ّْل ًطخ٪ في اؾخمخا

*  *  * 

عي ؾُِٟ٪ الؾخ٣بالِه   ٌُّ اٞع  للىهغ(. ،) وخحن ًى٣
ً
ت ٖالمت وي عاًخِ٪ البكٍغ  و٦ّىِ

*  *  * 
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 ما خضر بٗضها. لم ؤعي بال و٢ض تهاوي الٗمال١ُ والضُم ٌؿُُل مً ع٢بخِه. 
ُ
ال ؤٖٝغ

 ٖاوصث الغ٦ىى وعؤًُذ اإلاهاظم ألاو٫ في ؤزغي ٖلى بٗض مؿاٍٞت َىٍلت.

 ووظضُث ماعو في اهخٓاعي.  Low Racesبٗض ص٢اث٤ٍ ٢لُلت ٦ىُذ ٖلى بىابت الـ 

 بُٗىحِن جبر٢حِن، ج
ً
 جىٓغ لي مبدؿمت

ُ
 لُضها بٟسغُغ مضُّ ًضها هدى ٞمي زم جىٓج٠٣

 بالضماء
ٌ
ُذ وؤها ؤمسُر وظهي وؤزظُث ؤٞدل ًٖ م٩اِن  ،ٞةطا هي ملُئت ٖٞؼ

 الجغح:

 ال ًبضو ٖلُِ٪ ٧ل هظه ال٣ىة. -

 لم ؤٞهم ماطا ج٣هض:

٠ُ٦ جٟٗلحن هظا صون ؤن ًهىع٥ِ ؤخض. لىال بال٫، إلاا اؾخُٗىا ؤن وٗٝغ  -

 شخيء.

ا، ٌٗغى ٖلى مً مىباًلِه نىعة زالزُت ْهغ الكاب الظي ٢ابلخُه  في ال٩اُٞتًر

 ألابٗاص إلاا خضر، ٢ا٫:

 ؤجها ٨ٖـ ما جبضو، وؤن زمت ٚى٫ٍ في ؤٖما٢ها ًدخاُط بلى السغوط. -
ُ
 ٦ىُذ ؤٖٝغ

ٓهغوي 
ُ
ٌُ  ،الهىعة وؤها ؤيغُب اإلاهاظم ألاو٫ ج  ،ؤصٞ٘ اإلاهاظم الشاوي ،ؤع٦

 و....  ،ًداو٫ُ ج٣بُلي ،ًدملجي

، ؤعصُص بهىٍث  ،ن ؤ٦ىن ٞٗلُذ هظاال، ال ًم٨ً ؤ
ً
احؿٗذ ُٖىاي صهكت

: ٌٍ  مىسٟ

-  ًُ  هظا لم ًدضر. ،اهظا لِـ خ٣ُ٣

 جاه نىحي وؾِ نغزاث الاؾخدؿان، وهخاٞاث بًٗهم:

 وووووووه، ل٣ض ؤ٧لذ خىجغجُه. -

 وحهخ٠ آزغون:

تها ٧لباة قغؾت. -  اهتٖز
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جي ٢خلُذ ؤمسُر الضم ًٖ ًضي ووظهي ٚحر مهض٢ت ؤه ،لم ؤنض١ ؤن هظا خضر

٣ِت الىخكُت.  بهظه الٍُغ

ٗىهجي ٞى١ ؤٖىا٢ِهم ٣ُخُه في الخسُِ  ،ًٞغ ًسبرهم بال٫ ؤهجي ؾإ٦ىن ٞع
 لٗلمُخِىا ال٣اصمت.

، وصون ؤن  ٦ىُذ ؤ٨ُٞغ؛ بلى ؤي مضي ًم٨ً ؤن حٛحروي هظه ألاعى صون ؤن ؤٖٝغ

.ٌ  ؤٞع

 ماعو ٞىقي.  ذ ألاخضار في مسُلتي، بِىما جىامجخال

، وألاما٦ً التي ؤمغُّ ٖلحها ٞختر٥ في هٟسخي وؤٖماقي ؤقُاًء لم ألاًام التي جخىالى
 ٖلى الؿُُغة ٖلحها، ؤو مخابٗتها بض٢ت.

ً
 ؤٖض ٢اصعة

 لم ج٨ً هظه هي خاصزتي ألاولى في ال٣خل، ل٨جها الخاصزت ألا٦ثر بكاٖت.

*  *  * 

 ؤن اه٣ًايخِه ؾخإحي مً السل٠. 
ُ
ًضوُع خىلي ٖلى مؿاٍٞت بُٗضٍة. ؤٖٝغ

ا٢ض خحن ناع زلٟي الخٟخُذ بىزبٍت  ،ًٟٗلىن ؾىي هظاي الغظىلت ال الجبىاء ٞو

ٍت ججاوػث اإلاتر ألٚغؽ ؾبابتي ووؾُاي في ُٖيُِه. ؤَل٤ زىاًعا ولىح  مؿٖغ

 وَؿغة، ؤمؿ٨ُذ عؤؾِه ب٩لخا ًضي وصعُث بجؿضي ٧له خىله ٞضاعث 
ً
بُضًِه ًمىت

 اهٟها٫ ٖى٣ِه ًٖ ٖمىصِه ال
ً
 ٣ٟغي.عؤؾُه معي مُل٣ت نىث التهكُم ومٗلىت

لٍم وججّبر.
ُ
 في صازلي ًٌٚب جغا٦م مً ٧ل ما ًدضر خىلي مً ْ

*  *  * 

 لُطخ٪ مؤل قض٢ُِه.
ُ
ًِ الؿاخت و٠٣ٍ  ًغ٧لجي ب٣ضمِه بلى ع٦

ا، وؤل٣ُِه ب٩ِل ما ؤوجِذ مً ٢ىٍة هدىُه ُٞستر١  ًٗ ؤزغُط السىجغ مً مالبسخي ؾَغ

 ع٢بخِه.

*  *  * 
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 بإ٧ِل خىجغجِه ٦ىمغٍة قغؾت!و 
ً
 الُىم ٢خلُذ عظال

 لل٣خل ؟هل 
ً
ا ٧لما عؤث خل٣ت

ً
ُ٘ ُٖىجها قب٣  ؾإجدى٫ُ ًٚضا بلى مجىىهٍت جدؿ

 ًٖ َٞغؿٍت ؾهلت، ؤو نُاٍص ا٢خىهُه أل٦ىن ٢ىانت 
ُ
ؤؾحُر في الُغ٢اث ؤبدض

 الهاثضًً؟

 ؤيُّ مهحٍر ًيخٓغوي في هظه ألاعى؟

 وعاء ، ججاه ؤهل هظه البالصؤقُٗغ باإلقٟا١ِ 
ً
ا ٖاًما بٗض آزغ، وظُال ًُ ج جضٍع

بلى هظه الهىعة. لم ٨ًً زمت ز٣اٍٞت وال وعي ًغصهم ٖما ًدضر  جدىلىا ظٍُل 

 لهم.

 ٌؿحرون م٘ الخُاع صون ؤصوى قٗىع باإلاؿئىلُت.

 .٤  ولم ؤٖٝغ هل ؾإؾحُر بضوعي في طاث الٍُغ

 وٖحي ؤم لخٓت اخخًاعهِ ما ؤقٗغه آلان هى لخ بن ٧انلم ؤٖٝغ 
ُ
 ؟ٓت بٞا٢ت

 اهدباهي
ُ
 ؤم صهكت ؾ٣ىَي ألازحر؟، لخٓت

*  *  * 

 وووووووه، ل٣ض ؤ٧لذ خىجغجُه. -

 وحهخ٠ آزغون:

تها ٧لباة قغؾت. -  اهتٖز

*  *  * 

 لم ؤهم في لُلتي ألاولى هىا !

 في الهباح لم جبظ٫ ماعو مجهىًصا في ب٣ًاْي. 

ا ؾ٨ُىن هظا هى ؤو٫ ًىم ٖمٍل لي، ؤبضؤُه ب٩ل هظه الخجاعب، والسىاَغ  ًُ ٞٗل

 الؿىصاء.
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 صزلىا مً الباو  في اإلاُٗم،
ُ
ُ٘ ٣ًٟىن مخإه٣حن ٦إجهم ب السلّٟي، ٧ان الجمخُض

ًؤهاٍؽ   ٚحر الظًً ٢ابلتهم ٢بل ًىم. آزٍغ

صزلىا وصزلُذ مٗهم، ٌؿخ٣بلىن الؼباثً بىظىٍة باؾمت، ياخ٨ٍت مؿخبكغٍة، 
 مً الغقّي ال ؤٖٝغ مً ؤًً ؤجذ. ًخل٣ىن َلباتهم بكمىٍر وٖؼِة 

ٌ
ٖلحها مسخت

ٌُ عقيً  ، وٍىٟظوجها بظو١ٍ ولٍٛت جُٟ ـٍ . هٟ
ً
 وظماال

 ال ؤٖٝغ مً هاالء!!

ُ٘ إلاا  ،جابُٗذ بًٗهم بض٢ٍت ؤ٦بر و٢ُٟذ ٖىض م٨خب اؾخ٣با٫ الُلباث، اؾخم

لصسهُاث الخ٣حرة ٢ض ٖاوصث ٞىظضُث ا ،٣ًىلىهُه بُجهم وبحن بًٗهم البٌٗ
ٍّ ٦غحهٍت إلاجغص ؤجهم لم ٣ًىمىا بالخٗلُم في  ،الٓهىع حؿب بٌٗ الؼباثً بإلٟا

لُدهلىا ٖلى ٦ىبىن ؤو ازىحِن  ؛هم في ؤصاء زضمتهمالتي جا٦ض جمحز الساهت 

 بياُٞحن.

؛ بغؤٍؽ ٩ًاص بٌٗ الغواص ٖلى آعائهم في الُٗامًإحي ألاؾخاط زحري لِؿإ٫ 

ا مالُت بحن ًضًِه. ًالمـ ألاعى،
ً
 ُٞضؾىن ؤوعا٢

ٍ٘ مؼعٍي،  ؤؾلىبهم بضا ؤ٢غب بلى الصخاطة.و  بضوا لي في وي

 .في هٓغي  ل ما ًدملىن مً بوؿاهٍُت ٣ٞضوا هىا ٧

متى ونلىا لهظه الضعظت مً الاهدُاٍ؟ وهل ؾإنُل لضعظٍت مكابهٍت صون ؤن 

 ؤصعي ؟

في جهاًت الُىِم زغظُذ بٗض اؾدئظاِن ماعو للؿحِر في الكإع في وضر الجهاع. لم 

ٌ بٗض ما عؤُث مجي في الُىم الؿاب٤.  جٞغ

ًُّ  ؾبت معي.َلبذ مجي ؤن ؤخترؽ ؤ٦ثر هظه اإلاغة، واجسظ ؾالًخا و٧امحرا مىا جٓ

 للهُض.
ً
 ؤوي زاعظت

ا ًٖ الالشخيء.
ً
 في الكاعِٕ عخُذ ؤظىُب الُغ٢اث بدش
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ٌ، وللشىعة ٖلى الٓلم  ؤ٦ثر ما ؤزاع اهدباهي هي مله٣اٌث ٖلى ألاعِى جضٖى للٞغ

 وال٣خل.

 جدمٌل ٧لمخحن ؤو زالزت )زىعة خغة(، )ال جىهذ لهم(، )ال ج٣خل(، 
ٌ
ؤوعا١ٌ نٛحرة

٦ما  –مغ(، )لجىت الخ٨ماء ٢اجلت( وهي حٗبحراٌث )ابدض ًٖ مؿخٗمغة ال٣

ت، ال بض ؤن  –ٞهمُذ  عهُبت ال ًم٨ً ٢بىلها ه٨ظا. البلض التي جدغم لٟٔ الخٍغ
 ال بض مً بٖضاِم ناخبها.

ٌ
٣ت  حٗخبر ؤن الخضًض ًٖ الشىعة هى هَغ

٧لماٌث بؿٍُُت ل٨جها بضث لي جمىُذ ٢ضًعا مً ألامل، لم ٨ًً الىاُؽ ًلخ٣ُىجها بل 

 جمغُّ ٌٗب
ٌ
ها.ٞرون ٞى٢ها، وجإحي ٖغباٌث خ٨ىمُت مجهؼة  ى٢ها ٞخجٖز

ا ال 
ً
ؤٚلُب ْجي ؤن هظه ؤقُاٌء مً ٞٗل زىاع ال٣مغ، وبن بضا لي الُٟٗل بؿُُ

 ًىاػي حجم آلت الٓلم التي جإ٧ُل ٧ل شخيٍء خىلها.

 ًٖ خٍل للسغوط مً ٧ل ما ؤٖاهُِه في 
ُ
لم ؤٖٝغ ُٞم ٦ىُذ ؤ٨ٞغ. ؤ٦ىُذ ؤبدض

، وؤٖمضة ؤلاياءة، ومله٣اث الشىعة ألاعيُت التي ال جمىُذ ؤ٦ثر مً وظىِه البكغ

 ال٣ضعة ٖلى الخمّجي؟

*  *  * 

بي وؤها ٖلى هظا الخا٫.   مغث الكهىع الشالزت ألاولى لخضٍع

بلى ، ٦ما ٌؿمىن ؾ٨ً اإلاُٗم ؛الضهُا ٖغا١مً الٗمل، بلى الكإع ،بلى ألا 
بالخاصزت اإلااؾٟت وٍا٦ضون بٌٗ الٗاملحن والٗامالث الظًً ال ػالىا ًدىضعون 

ام( بهظه الل٣ُت اإلاخمحزة، بلى بال٫ الظي لم حهضؤ 
ّ
ؤن بةم٩اوي ؤن ؤقتر٥ في )ال٣ى

 في َلب حٗاوهىا، ه٨ظا ٧ّل ًىٍم.

وي هاالِء ظ، بلى ؤًً ًإزخىاعاثطاث الىظىه، وألاشسام، وال٩لماث، وال 

 اإلاىحي اإلاخدغ٦ىن.

ؤٞخُذ الهاج٠ وؤجاب٘ ما  ،ًت ٧ل ًىٍم ؤخاو٫ُ ؤن ؤ٦ؿغ خاظؼ اإلالل وألالم في جها

بحن ل٣اءاٍث مخ٨غعٍة م٘ ظجرالاث بلى اجٟا٢اٍث  – SPY 1ٖبر الـ  –جٟٗلُه ؾمغة 
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ت م٘ عظا٫ٍ ؤظاهٍب ق٣غ الىظىه جى٣ل ٞحها  ج٣ىُم بدىُٟظها، بلى ل٣اءاٍث ؾٍغ

غهم بخظ٦غة اإلاؿخٗمغة.
ّ
 زالزت ؤعبإ ما ًدضر في ًىمها بالخٟهُل، وجظ٦

ٍٍت جٟجحراٍث في ؤما٦ً مسخلٍٟت في الٗالم، جسُُُاٍث ؾغّ  ماامغاٌث ًٖ
ن عئٍت  ،واجهاالٌث م٘ الضو٫ الٛغبُت ٩ا. لم ؤ٦ً ؤؾخُ٘ ؤن ؤ٦ّىِ وزانت ؤمٍغ

 ّٖما جٟٗ
ً
 ، ولم ٨ًً في ٢ضعحي ال٣ُام بإي عص ٞٗل.لهُ ٧املت

 باألظهؼة
ُ
ً الججرا٫ ٖبض الُٗٓم ًىم اإلالٟاث التي ؤزظتها مو  ال ػلُذ ؤخخٟٔ

جدبضي لي ط٦غي مىجُه م٘ ط٦غي الغظل الظي ٢خلخُه في الكاعِٕ ٦إ٦بر ؤصلٍت  ،٢خلخهُ 

ب.  صون ٢غاٍع مجي، وصون ؤن ؤٚع
ً
 ٖلى ؤهجي حّٛحرث ٞٗال

 ِلَم جٓهغ ؤمامي نىعجُه ٦إهُه مى٣ظي؟ 
ُ
 ؤخخاُط بلى ماػن، ال ؤٖٝغ

جضي ٧ل الغؾاثل التي ؤعؾلها لُه. 
ُ
 ازباعُه اه٣ُٗذ جماًما، وال ج

ُه بال وهًما. ًبضو لي  ا ٦إهُه خلٌم لم ًىظض بال في زُالي، ولم ؤٖٞغ
ً
 ؤخُاه

ا ًٖ مؿاخٍت واؾٍٗت في السالء حؿمُذ لي 
ً
ؤؾحُر ٧ل ًىٍم مؿاٞاٍث َىٍلٍت بدش

 ٧اٍُٞت ٧التي وظضتها ٢بل طل٪ خحن ٦ىُذ 
ً
باالجها٫ بِه، ٚحر ؤهجي لم ؤظض مؿاخت

 لضي ؾمغة.

  لم ٌٗض مىظىًصا.ختى زُاع الٗىصة لبلضي 

بٗمل بال ه٣ىص لً ؤقتري جظا٦غ الؿٟغ للبالص التي ظئُذ ٖبرها. وبال ؾمغة 

 ؾُلخ٣ُجي عظا٫ُ الجاؾا٥ ٢بل ؤن ؤع٦ب الخاٞلت بلى اإلاُاع.

 .لم ٨ًً ؤمامي ؾىي البدض ًٖ ماػن 

ا ًٖ مؿاخٍت في السالء ؤخضزُه ٖبرها. 
ً
 لهظا ؤؾحُر، وؤطهُب ألما٦ً ٦شحرٍٍة بدش

ا ًخهاُٖض الًٛب  ًُ ج  في صازلي م٘ ٧ل مداولٍت ٞاقلٍت ؤظغبها. جضٍع

ا مً مكاهِض الٗى٠ ما ٣ًٟضوي ال٣ضعة ٖلى ؤلاخؿاؽ، ومً الٓلم  ًُ ؤجل٣ى ًىم

 ما ٌُٛم الضهُا ؤمام هاْغّي.
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ؤججاوػ جدظًغاث ألامان التي ُؾغِصث ٖلى مؿامعي ٖكغاث اإلاغاث، وؤؾحر 

 ؤقاهض هظه 
ً
 مجغوخت

ً
 . ألاقباح التي جىدؿب ػوًعا للبكغٚايبت

هظه الهىعة، ٦ما خا٦ها  ٦م مً م٩اثٍض خا٦ها الكُُاُن لهظه البالص لخ٨ىن ٖلى
ت الٛباء البكغي. صازلىىًم ل لىَىىا ا لٗب٣ٍغ

ً
 طاِث الهىعِة بٖاله

 خى٫ ؤخٍض ما جًغبُه ؤو 
ً
ناع مً اإلاٗخاص ؤن ؤظض مجمىٖت مً الىاؽ ملخٟت

ًلخٟذ لهم ؤخٌض، ؤو  جُٗىُه ب٩ل ؤهىإ ألاؾلخت لِؿُل صمُه ختى اإلاىث صون ؤن

 ًداو٫ مى٘ ما ًخم.

ام هى ؾبب اهدكا
ّ
ع ال٣خل، بل ؾبب الخلظط بال٣خل لم ٨ًً بغهامج ال٣ى

ظي ناع ًدغ٥ الًٛب الوالخٗظًب، ؤما خاالث ال٣خل ألازغي ِٞؿببها 

 الجمٕى وَُٗض حك٨ُل َبُٗتهم وٍغصهم ؤؾٟل ؾاٞلحن.

سخي، و٠ُ٦ ؤجى٢٘ هىظمُذ ٖضة مغاٍث، ل٨ىجي حٗلمُذ ٠ُ٦ ؤصاٞ٘ ًٖ هٟ

، واجبإ ٢ىاهحن ؤن جدضر. حٗلمُذ مغا٢بت مً خىلي الهجماث التي ًم٨ً

ض. ُّ ل٨ىجي لم ؤحٗلم ؤن ؤو٠٢ جُاعاث الخؼن بضازلي. الخؼن الظي جغسض في  اله
ا ٧الخُاة هٟؿها.

ً
ا زابخ ًً  ؤٖماقي وناع قًِئا وظىص

٠ ًض ج٨و  في مهغ ًجب ؤن ج٨ىن مخٗا٢ًضا م٘ بخضي قغ٧اث ألامً لخدمُ٪

ِت في الكاعِٕ ولم ؤع ٚحر قٗاعاث الكغ٧اث ٖلى  ً ٖى٪. ال وظىص للكَغ آلازٍغ

ت ال٨بحرة، والٗمال٢ت.و  اإلادالث  اإلاىالث الخجاٍع

 الٗلىّي الٗاعي 
ُ
ا، )هغ٢ل( الىه٠ ًُ ىٖت ٖال )ؤمان( ب٣بًتها الضمىٍت اإلاٞغ

ق٩ٍل ُٗجها اإلادهىعة صازل )الٗحن( ب خض الازخىا١، لغظٍل مؼصخًما بالًٗالِث 

 ٦إهه الكمـ. هغمّي 
ً
 ًخ٣ض اقخٗاال

ب الخ٣ُ٣ي ُٞهِب ظمُ٘ الىاؽ خحن جلخ٣ِ آطاجهم نىث هل٨ُىبتر  ؤما الٖغ

بت   ؾىصاء جدمل ٖلى ظاهبها الخغوٝ اإلاٖغ
ً
 Gassacوجدبضي في الؿماء َاثغة

بؿبابتها اإلاٟخىخت. الىاؽ جخىاعي  ،بلى ظىاع ال٣بًت الؿىصاء اإلاًمىمت

 ُه.وجخى٠٢ ًٖ ٧ل ما جٟٗل
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ت التي جدمل هٟـ الكٗاع،  ٤ للؿُاعاث الؿىصاء اإلاؿٖغ ًٟسخىن الٍُغ

ًخابٗىن الخهاع اإلاًغم بًغا وظًىا خى٫ ؤخض الٗماعاث ؤو اإلاباِن الكاه٣ت، 

ًدضر ؤلاهؼا٫ الجىّي والهٗىص ٖبر الىاظهاث الساعظُت للمباوي، لسخب 
٘ لخٗىص ألامىع ٦إن لم ٨ً  مً البكغ، زم ؤلاوسخاب الؿَغ

ً
ً قًِئا، ٦إجها خٟىت

 ميؿٍُت ٌ
ً
تراٝ بها ُٞسضع لخٓت ا.ها عجؼ ال٣ٗل ًٖ الٖا ًٗ  في هٟؿِه ٧ي جمغ ؾَغ

، ؤو جضعي 
ٌ
 مسُٟت

ٌ
الىاُؽ جدمُل في ُٖىجها ؾمذُّ الًبإ؛ هٓغاٌث مغا٢بت

ٍٝ زّٟى لخبدض ًٖ شخيٍء   ًٖ ٦شٍب مً َغ
ُ٘ ؤلاهما٫ وٖضم الاهخمام بِىما جخاب

 جىالُه مى٪.

 التي ل٣ُتها  اهحها ولم ًب٤ لي ؾىي الهمذ.ـ م٣ٞٗضث ٧ل ألاخاؾِ
ُ
ُغ اإلاغؤة

ّ
ؤجظ٦

 في بخضي اإلاخجزهاث جخٗغى لالٚخهاِب ؤمام الىاؽ التي جض٤٢ الىٓغ هاخُتها

ا باإلاكاهضة مىبهغ و  ًٗ  مخٟغًظا مؿخمخ
ُ
، البٌٗ آلازغ ٠٣ً

ً
جغخُل نامخت

 ألاهٟاؽ.

ٍ٘ مً لم ؤنض١ُ ُٖجي و٢تها وؤها ؤعي اإلاكهض. اه٣ًًُذ ٖلى اإلاٛخهب  ب٣ُ
٣ض الىعى، ومضصُث ًضي هاخُتها  الدجاعِة ٖلى عؤؾِه ختى ؾا٫ الضم ٞو

 ألؾاٖضها.

بهما جىظهذ للجلىؽ بال ؤي قٗىٍع هاخُت  ،لم تهخم بمالبؿها التي ج٣ُٗذ

ٍٕ وصون بخضي اإلا٣اٖض وؤزغظذ ؾُجاعتها لخضزً في ن ن جىٓغ ؤمٍذ بال صمى
ٛخهب ٞىٓغث هاخُتي ؾإلتها ؤن جغخل بًُٗضا ٢بل ؤن ٤ًُٟ اإلا ،هدىي 

باؾخٛغاٍب وهٟشذ صزاجها في وظهي. قضصتها مً ًضها ؤخاو٫ُ ببٗاصها ٞكّضث 

ًضحها مّجي و٢الذ ؤيُّ ٞغ١ٍ بحن ؤن ًخم هظا هىا ؤو بٗض ؤمخاٍع ؤزغي ٢لُلت، ؤيُّ ٞغ١ٍ 

ؤن ًخم هظا آلان ؤو ؤمـ ؤو الٛض. نغزذ في وظهي ان ؤعخل و٢الذ ؤجها لم 

 .جخٗىص ٖلى الكظوط بٗض

 في م٩اوي، ٢امذ بهضوٍء ج٩لم هٟؿها وحٗض٫
ً
مالبؿها وهي  خُىما و٢ُٟذ مخجمضة

 في ؤ٤ٍٞ آزغ
ٌ
جلًٗ عيُٗها الظي ايُغها مغيه لجزولها ؾمٗتها  ،قاعصة

 .والبدض ًٖ ؤي صواء له
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ِه وجدذ عاًخِه، ؤعا٣ُٞه في طهابي
ّ
ُ٘ هى الىظىص طاجِه، ؤجدغ٥ في ْل  ل٣ض ناع الىظ

 ي وظهغي، وؤَغصُه بال ظضوي مً ٢لبي.بًابي، ؤلٗىُه في ؾغ و 

جمغُّ ألاًام بال مٗجى وال ٢ُمت، ختى ناعث ٧الؿغاب في صخغاِء الضهكِت التي 
 ولجُذ بلى هظه ألاعى.

ُ
 جدخىٍىجي مىظ

ؤمىث ؤل٠ مغٍة م٘ ٧ل خاصزت ؤقاهضها، وؤجظو١ اإلاىث ٞحها ختى ناع َٗمُه 

 اإلاغ في خل٣ي ٨ٌٗـ َٗم الخُاة. 

، وٍدمُل مً  ظئُذ ًىم ظئُذ م٘
ُ
ماػن ب٣لٍب ًدمُل الخؼن والخماؽ مىانٟت

ؤلاعاصِة ؤيٗاٝ ما ًدملُه مً الُإِؽ، وٍملُ٪ مً الجهِل بالىا٢٘ ما ًمىُذ ال٣ضعة 
 ٖلى الابدؿام.

ل٨ً الخؼن ناع ٦غما٫ِ الصخغاِء التي ج٨ؿىا ٧ل شخيٍء بٗض الٗىان٠، 

٠ الىظ٘ وعاءها ٦إزٍغ ظاهبّي للٟىضخى.
ّ
 وجسل

 

 *  *  * 
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 مرمية!

(4) 

 

.
ً
 عؤًُذ الض٦خىع ٖلى مهاصٞت

ٞىيىُي، ال ًيخمي لباقي اإلاضًىِت ؤو لباقي البالص بإي شخيء. ال و  اإلا٩اُن مىخٌل 

ىن، وال في  ٌكبهها في مباهحها الكاه٣ت، وال في ؤهاؾها اإلاخداعبىن واإلاخهاٖع

ها الىاؾٗت.  قىاٖع

 بإ٦ىاِم ال٣مامِت 
ُ
حؿحُر في الُغ٢اِث  بمُاِه اإلاجاعي وعاثدتها.و  الىاُؽ هىا جسخلِ

ا مً  ًٗ ٟا٫ُ في الكىاعِٕ صون ؤن ؤعي ب٣  الُٗام وألاواوي، وجلٗب ألَا
ً
خاملت

 الضماِء ٖلى ألاعى. 

ِٝ م٩اٍن هاٍء لالجها٫ ؤجذ بي ٢ضماي بلى هىا بٗض مداوالٍث ٖضًضٍة ال٦ دكا

ا . بماػن 
ً
 بسهىِم ألامً ألؾباٍب ٦شحرٍة مجها ؤهجي نغُث ؤخمُل ؾُٟ

ٌ
لم ؤٖض ٢ل٣ت

 مً البإِؽ وم
ً
 جٟغى هالت

ً
 .المذ ٚايبت

ًٟهُل بحن هظا الخي وباقي ألاخُاُء مجغًي ماجي َىٌٍل ظًضا، ٦إهُه ٣ًؿم ألاعى 
 وعور ألاخهىت التي جىدكُغ ٖلى ظاهبُِه، 

ُ
ههٟحِن، ًمخلئ بالخكاجل وال٣مامت

بت. ؾمٌذ  ٌب، وٍمخلئ ظىُه بغاثدٍت ُٖىٍت ٍٚغ ختى مباهُِه ٌٗلىها ؾىاٌص ٍٚغ

ٌب م .ٍٚغ ٌٌ  ٣ب

ُ٘ ؤخض ؾ٩اهِه. شخيٌء ما في عاثدت الهىاء ؤو  اإلا٩اُن لُه عاثدت الخؼِن، ٦إهما الىظ
ا ؤو ؤهلِه البؿُاء الظًً ال ًبضو ؤجهم 

ً
ت ؤخُاه ق٩ل اإلاباوي ال٣هحرة اإلاؼزٞغ

 ًيخمىن للٗالم الكغؽ بالساعِط ًىحي بعجاثبِخِه وبصهاقِه.
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مي. ًغجضي ٢مُ  وؾِ هظا عؤًُذ الض٦خىع ٖلى البًر
ً
 و٢بٗت

ً
ا وبىُاال

ً
ًها مؼع٦ك

 ٞى١ عؤؾِه 
ً
٣ِه وَٗبر ،نٛحرة ٤ اإلااجي حهغو٫ُ في ٍَغ ُ٘ الٍُغ  ،الجؿغ الظي ٣ًُ

ِبروهُه وٍدترمىن وظىصُه.
ّ
 ًهاٞذ بٌٗ الىاِؽ الظًً بضا ؤجهم ٨ً

 ؤزغه  -خحن ٖبرُث الجؿغ اإلاٗضوّي البضاجي 
ُ
ؤهجي ؤٖبر خاٞت قٗغُث  –م٣خُٟت

، وؤمغُّ ٞى١ ظؿٍغ  ًِ  ًى٣لجي ٖضة ٢غوٍن للىعاء.الؼم

 بٗى٠ٍ، 
ُ
 وجخهاعر

َ
٣ٍت جمخلُئ بالهبُِت التي جلٗب ال٨غة ُّ  ٖبر قىاعٍٕ ي

ًمغُّ

وبالٟخُاث الهٛحرة الالحي عخً ًهًُٟٟ في ظماٖاٍث و٨ٍخبن ؤو ًغؾمً ٞى١ 

 مً هظا اإلا٩ان ال 
ً
الجضعان. الض٦خىع ٖلى بمالبؿِه البؿُُِت ًبضو ؤهُه ٢ُٗت

ـٍ لخىاظضي ٚغابت في وظىصِه. ؤم ا ؤها، ٣ٞض قٗغُث باألٖحِن التي جغا٢بجي في جىظ

 اإلاؿخُٟؼ خى٫ زهغي.
ُ
 في هظه ألاػ٢ِت بهظه اإلاالبـ الؿىصاء الالمٗت والؿ٠ُ

زم و٠٢ الض٦خىع ٖلى ؤمام بٍِذ نٛحٍر مً َاب٣حِن، مٛل٤ٌ بابُه ٖلى ٨ٖـ ٧ل 

ـُ اليؿاُء ٖلى ٖخباتها.  البُىث اإلاٟخىخت ؤبىابها وٍجل

خذ لُه زم ازخٟى وعا١ البَغ 
ُ
 . وو٢ُٟذ ؤ٨ُٞغ بإهٟاٍؽ ٖالٍُت الهشت.ءهاب، ٟٞ

ض في م٩اٍن   ظامعي  بإ هٟؿُه وٖلمُه وخهل ٖلى ٧ل ما ًٍغ
ٌ
ما الظي ًٟٗلُه ؤؾخاط

 ٦هظا ؟

ما الظي ًٟٗلُه عظٌل ٌِٗل في مؿخىًي اظخماعّي قضًض الغقّي، في م٩اٍن ٢اخٍل 

 مىبىٍء ٦هظا ؟

جي، وعاخذ
ُ
ألا٩ٞاُع جترصص في زُالي جغؾُم ٢هًها وهمٍُت ًٖ  الًٟى٫ُ ًجهك

ا وؤها ؤجىظُه بهضوٍء وخظٍع بلى طاث الباب ؤَغ٢ُه. ًٗ  الغظل، َغصتها ظمُ

ضًً ماطا ًا مضام ؟ -  جٍغ

جي الؿاا٫ُ الظي ؤحى مً زلٟي بهىِث امغؤٍة ال جسخل٠ ًٖ الغظا٫ في  ؤٖٞؼ

  شخيء.

  ٚىعٍالالخٟخُذ ألواظه 
ٌ
بلى خٍض لم ؤعُه في خُاحي، جىٓغ لي جلخُٟذ الؿىاص، بضًىت

 ُنى٘ ابدؿامت:
ً
 الٞتراسخي، ٢لُذ بهضوٍء مداولت

ٌ
بٍت وقٍ٪ ٦إجها ظاهؼة  بٍغ



- 254 - 

 

مي، صزل هىا آلان! -  الض٦خىع ٖلى البًر

 ٢الذ بٗضاثٍُت واضخت:

 ال ًىظض ؤخض بهظا ؤلاؾم هىا. -

ًبا، ًغجضي ٢مًُها مؼع٦ - ا ما ٧ان اؾمُه، هى عظٌل في الؿخحن ج٣ٍغ ًً  ـ...ؤ

ا ٦إجها ٖلى وقِ٪ اهتزاعي وؤلال٣اء بي بًُٗضا: ًُ ج  ٢اَٗخجي وهي ج٣ترُب جضٍع

 هظا مجز٫ مجمىٖت مً الكباب الّٗؼاب. -

٘ ٣ٖحرتها:  زم بضؤث جٞغ

ضًً ؤن جٟٗلي في مجز٫ الكباب الّٗؼاب؟ -  ماطا جٍغ

بإ ٦إهما هي شخيٌء مكحٌن باليؿبِت لهم، ؤلم ًإتها ه، جغاظُٗذ باؾخٛغاٍب مً التهمت

 الٟؿاِص بالبّرِ والبدغ؟

 ٢لُذ:

ض ؤن ؤ٢ابل ؤخضهم هىا ٖلى اإلاؤل ؤمام الجمُ٘. -  ال شخيء، ؤٍع

، زم نغزذ بإٖلى نىتها:
ً
 احؿٗذ ُٖىاها هىال

 ؤهِذ خُىاهت ًا امغؤة. -

 الجمُ٘:
ً
 زم ٖلذ ٣ٖحرتها مىاصًت

. ًا - ض ؤن ج٣ابل ؤخض الكباب ؤمامىا في الكإع  ًا ّٖباؽ، الخ٤؛ اإلاغؤة جٍغ

ا. ًا ؤخمض ًا نُٗضي  ًٗ ض ؤن جىام م٘ ؤخض الكباب ؤمامىا ظمُ نامبى، اإلاغؤة جٍغ
ض ؤن   ...وج٣ابل الكباب في الكإع جمغمٜ عئوؾىااإلاغؤة جٍغ

 مً ازخالٝ اإلا٩ان وز٣اٞخِه ًٖ ٧ل ما ًضوع زاعظُه، وظضُث الغظا٫ 
ٌ
مىضهكت

 ه٠٣، ٌؿإلىن 
ُ
ُٗىحِن ٌٛلبها ّٖما ًدضر ب حهغولىن بٟىالتهم الضازلُت بلى خُض

ض مً اليؿاء، واخدكض الجمُ٘ ؤمامىا ٧ٌل ٣ًى٫ بما ٞخذ هللُا  ،الخظع زم ؤحى اإلاٍؼ

 ٖلُِه. 
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 جغاظُٗذ للىعاء ؤمؿ٪ ٢بًت ؾُٟي، بِىما ج٣ترب الجمٕى الٛايبت في اججاهي.

 ج٣ضم ؤخض ؤصخاب ال٨غوف ال٨بحرة في ٞاهلخِه الضازلُت، ؤقاع بُضِه للجمُ٘:

ىا، عبما ؤجذ مً  ؛سُئ بٗض و٧اهذ حؿخإطناإلاغؤة لم جزالم؛  - هي ال حٗٞغ
ىن ما جٟٗلُه اليؿاُء في الساعط.  الساعط، وؤهخم حٗٞغ

هضؤث ألانىاث ٢لُال، وبن بضث بٌٗ ألانىاث اإلادخجت التي جُالب بكى٣ي، 

 والخمشُل بجشتي. جاب٘ ناخب البًُ اإلاخطسم:

بت،  -  وؤهِ٪ ٍٚغ
ً
ؾحرا٣ِٞ٪ ؤخض الهبُت اؾمعي ًا ؾذ. هدً ؾىدترم ؤهِ٪ امغؤة

ض ؤن هغا٥ِ هىا مجضًصا.  بلى الساعط، وال هٍغ

 خاولُذ ان ؤ٢ى٫:

ض الض٦خىع ٖلى. -  ؤها ٣ِٞ ؤٍع

:
ً
 ؤقاع بةنبِٗه ٢اثال

 ؾم، ابدثي ٖىُه في م٩اٍن آزغ.بُيىا مً ًدمل هظا الا ال ًىظض  -

ض مً ال٨الم:  زم ؤقاع بُضِه ؤهه ال ٣ًبل اإلاٍؼ

 ِ٪ لهً.بطا ؤجِذ مغة ؤزغي ؾإجغ٦ -

حن والىظىه مً  و ؤقاع بلى مجمىٖت مً اليؿاِء البضًىاِث اإلاددكضاث ُخمغ ألٖا

ا و٢ا٫ بهىٍث ظهىعّي: .الًٛب ًُ ٘ طعاُٖه ٖال  زم ٞع

 هظا هى ُخ٨مي، هل ًىظض مٗاعى؟ -

ؾ٨ذ الجمُ٘ وهضؤث ألاهٟاُؽ الشاثغة، ٞإقاع بلى ؤخض الهبُِت مدؿذي الىظىه 

 و٢ا٫:

 ل٨ىبغي.ؤونلها ًا خىصة بلى ا -
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 بالضهكِت. بضا ل
ً
 ،ي ؤؾُىعي وؾِ ٧ل ما ٖكخُه مً ٢بلمكُِذ وعاءه قاٖغة

 
ً
لم ًداو٫ ؤخض ٢خلي، لم حهخمىا بالؿ٠ُ الظي ؤجمى٤ُ بِه، ؤعؾلىا معي َٟال

 ولم ًسكىا ٖلُه، ًبضو ؤهُه ال وظىص للبرهامج في هظا اإلا٩ان.

ؼب، وًٖ الًُٟدت، وٖضم و  ، والكباب ألٖا ظىب ًخدضزىن ًٖ الكٝغ

 م٣ابلتي لكاب! 

 ما هظا اإلا٩ان!

 ٦إهما ؾ٣ِ مً الؼمً الظي ّٚحر ٧ل ما هى زاعظُه بلى ألاؾىؤ.

ذ جخابٗجي ختى ٖبرث الجؿغ ؤو ال٨ىبغي ألٖىص بلى الؼمً 
ّ
ٖلى ؤن الُٗىن ْل

بت.  اإلاٗغوٝ، بًُٗضا ًٖ هظه ألاؾُىعة الٍٛغ

 إلااطا جظ٦غُث )اإلاٛاعة( والكُش الخىعاوّي. بضا ل
ُ
ي هظا اإلا٩ان ؤو هظا ال ؤٖٝغ

 البِذ طي الُاب٣حِن جدضًًضا ٌكبهها ٦شحًرا.

ًٍ ًدغؾُه ألاهالي  ًٍ ٌؿ٨ً البِذ اإلاىنض؟ وهل جدى٫ الض٦خىع ٖلى بلى ظ  ظ
ؤيُّ

٣  ؟ هل ًد٨مهم ؤم ًد٨م هظه البالص ؟تبهظا الٍُغ

، وؤن الض٦خىع ٖلى لم ًىظض ٢ِ في هظا اإلا٩ان. قٗغُث 
ً
ؤقُٗغ ؤهجي ٦ىُذ واهمت

ا لكباٍب ٖؼاب ؟بسساٞ
ً
 تي مما خضر؛ ؤ٦ىُذ ؤخاو٫ُ ؤن ؤصزل بِخ

 في ؤٖماقي. 
ً
، ؾازُت

ً
 وضخ٨ُذ ؾازغة

 ٖلى ؤهجي في الُىم الخالي وظضجُه.

جغاظُٗذ في صهكٍت وبضؤُث ؤقُٗغ ؤن ما عؤًخُه في اإلا٩ان الٍٛغب لم ٨ًً وهًما 

ا. ًً  مد

ـُ ٖلى بخضي   ؤه٣ُت، وٍىٓغ لي ًغجضي ُخ ، اإلاىاثض في اإلاُٗم بجىاِع ػوظخِه ًجل
ً
لت

ضخ٪ وهى ٌؿإلجي ًٖ خالي، زم إلاا لم  وَكحُر بةنبِٗه ؤن ؤواُِٞه في الخا٫.

غوي باألؾلىب وألاصاء الظي ًجب ؤن ؤٖامل بِه الؼباثً.
ّ
 ؤظبُه خاو٫ ؤن ًظ٦

 صوهُذ َلباجِه. و  ابدؿمُذ ابدؿامت نىاٍُٖت 
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 م٘ ػوظخِه ً
ً
ا َىٍال

ً
ترِة ٖملي طهبُذ لخُٛحر في جهاًِت ٞ ،خابٗجي بُٗيُِه ٢طخى و٢خ

مالبسخي، وجىظهُذ بلى الخاٞلت التي ًخم شخىىا ٞحها، ٞىظضجُه ًيخٓغوي ٖىض 

ِٝ ُٖيُِه ؤن ؤجبُٗه.   الباب، ؤقاٍع بُغ

اؾخإطهُذ مضام بًمي ؤهجي ؾإخخاُط للب٣اء وخُضة للخسُُِ إلاكاع٦تي بالبرهامج، 

 ٞإطهذ لي وَلبذ ؤن ؤٖغى ٖلحها الىخاثج.

 ب٣ُُذ ص٢اث٤ بال
ً
وعاجي ٖلى مؿاٍٞت بُٗضٍة ؾاع و  ضازِل، زم زغظُذ وؾغُث َىٍال

الض٦خىع ٖلي بؿُاعجِه. ٧ان ٖلّى ؤن ؤجإ٦ض ؤن ؤخض لم ٌٗض في ؤزغي، ختى ال 

 ٌؿإلجي الجاؾا٥ُ ًٖ ٖال٢احي.

 ٦شحًرا ًٖ اإلاغؤة 
ً
خحن ع٦بُذ مُٗه ؾُاعجه، وظضجُه مبدؿًما، وػوظخُه جبضو مسخلٟت

 بل طل٪.التي ٢ابلتها في بِخِه ٢

 قاقٍت حٗغُى ألازباع، وجخابٗها ػوظخُه بهاجٟها اإلالخه٤ ٖلى ًضحها وا
ُ
ل٣لم زمت

 .السام بالهاج٠ وج٨خب ؤقُاءً 

:٤  ٢ا٫ لي وهٓغُه هاخُت الٍُغ

 ٠ُ٦ ونلِذ لهظا اإلا٩ان ؟ ؤ٦ىِذ جغا٢بِىجي ؟ -

 لم ؤعص ٖلُِه. 

 الخٟذ لي بجؿضِه ٣ًى٫:

حن ؤ - مت ؟ حٗٞغ  هجي ؤؾخُُ٘ جضمحر٥ِ في لخٓت!إلااطا جغا٢بُجي ًا مٍغ

 ٌكخٗل الًٛب صازلي:

 ؾخ٨ىن َٞغؿتي لالقترا٥ في البرهامج. -

 بضث ٖلُِه ٖالماث الظهى٫.و  ،ؤعجض

 في الاقترا٥ في البرهامج، ولم ؤ٨ٞغ 
ً
ؤها ٦ظل٪ اهضهكُذ مما ٢لُذ. لم ؤ٨ٞغ لخٓت

 في ٢خل الض٦خىع ٖلى ؤبًضا. 
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ا جغ٥ ؤزاعه اإلا ًُ  ضمغه في زالًاي صون وعّي.الًٛب الظي ؤجل٣اُه ًىم

مت ؟ -  لهظه الضعظت ًا مٍغ

 مّجي. 
ً
بت  بضث الضمٕى جددكُض في ُٖجي صون بعاصة وال ٚع

 ؤهذ زاثً. -

ـُ الؼظاط ألامامي  مالمذ ػوظخِه اإلاىضهكت،  -خُض ججلـ ظىاعهِ  –٨ٌٗ

ه.
ّ
 وجى٢ٟها ٖما ٧اهذ جضوه

 ٢ا٫ ب٣ؿىة:

ا لىاخضٍة مً ال٣خلت - ًُ ج إ، زم جتهمُىجي بإهجي  ؤهِذ جخدىلحن جضٍع بٗض  -والٖغ
 يُٟٗذ وتهاوهذ. -زالزحن ٖام 

٪ ؤهٟاسخي، 
ُّ
، ب٨ُُذ صون ؤن ؤمل٪ ال٣ضعة ٖلى جمل ِٕ جغ٦ُذ هٟسخي لكال٫ الضمى

ا مً ألالِم والخؼن والًٛب، ٦إهجي ؤجسلى ؤزحًرا ًٖ وهِم 
ً
٦إهجي ؤزغُط ؤَىاه

 الهمىص الظي ٖكخُه قهىًعا َىٍلت.

 ؤمامي. 
ُ
٨مل الض٦خىع حُٛم الغئٍت ًُ جخ٣ُ٘ ؤهٟاسخي ٦إهجي ٖلى وقِ٪ الاخخًاع. 

 ٖلى بظاث ال٣ؿىة:

-  
ُ
ُٕ خىلِ٪ الىاُؽ، وظضِث مؿاٖضاٍث ؤهِذ لم ج  في الكاعِٕ جخهاع

ً
ل٣حِن وخُضة

 
ً
ا ًدخىٍِ٪ في جهاًِت ٧ل و مسخلٟت

ً
لم جل٣حن مهحري لُىم  ،لُلٍت ٦ىِذ ججضًً ٞغاق

وي ُٖجهم في ؤي م٩اٍن ج٨ىهحن ٥ لخ٨ى لم جخل٣ِٟ٪ ًُض الجاؾا ،واخض مما ٖاهِخهُ 
ً ؤن ٧ل ما ٣ًىلُه خ٤ٌ وجسغظحن  ،بِه  وال ظلؿِذ ؤمام خضًض ُُٖت هللا حكٍٗغ

مً خضًشُه جمجضًً لجىت الخ٨ماء، وحسجضًً للججرالاث. ؤهِذ لم حؿ٣ُي ًىًما 

 في ًِض عظا٫ِ الجاؾا٥.

ل٨جها ٧اهذ وخاولُذ ٦شحًرا ؤن ؤمسر ب٨ّٟي صمىعي،  ،لم ؤ٦ً ؤعي ؤمامي قًِئا

 حؿ٣ِ لخددكض مً ظضًض في ُٖجّي:
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 أل٢صخى الضعظاث.  ،ظهي قًِئا مً ْلم هظه البالص بٗضؤهِذ لم جىا -
ً
هت ٦ىِذ مٞغ

 ٦ما جخىهمحن، وجماعؾحن صوع الطخُت،
ً
صوع الاؾدكهاص، و  ولم ج٨ىوي وخُضة

ؿِت لى ٦ىِذ حٗلمحن.  هظه مً ٢ىاهحن الَٟغ

 
ً
ا مً الًٛىٍ ججزاح ًٖ نضعي. وبضؤُث ؤقُٗغ ؤن زمت ؤَىا ،نمذ ٢لُال

ً
ه

ُ٘ ُٖىاي مً ظضًٍض لخدغعي مجها:  ٞخضم

هاالء البكغ الظًً ٖانغوا ٧ل ٞىىن  ،٠ُ٦ جخدىلحن بطن لىاخضٍة مجهم -

 وعاء ظُلالٓلِم والٟؿاص الظ
ً
لم ٨ًً ؤمامهم ؾبٌُل  ،ي ال ًخسُلُه ؤخض ظُال

جها بُإٍؽ ال للهغوب، وال ٢ضعة ٖلى مجابهت ٧ل َغاث٤ الخٗظًب التي ًىاظهى 
خضوص له. هاالِء البكغ ًمىجىن ؤل٠ مغٍة ٢بل ؤن جمخض ًٌض لهم بال٣خِل ؤو 

 الخٗظًب.

 هٓغ لي، بىظٍه مخجهٍم:

ً آلان بصخيٍء مً ؤوظاٖهم وآالمهم؟ هل جضع٦حن حجم ما ٌِٗكىهُه  - هل حكٍٗغ

مت ؟ ً بهم ًا مٍغ  وٖضم ٢ضعتهم ٖلى اإلاىاظهت ؤو الخهضي له. هل حكٍٗغ

 وعاء
ً
ًُ ؤهه هى الىظىص  ظُال ظٍُل ًسغط مىٗؼال ًٖ الٗالم، ًىاظُه هٓاًما ًٓ

طاجِه، وؤن الخُاة ٧اهذ ه٨ظا مىظ بضاًت السل٤ِ. ٖلى ؤن هٟسخي لم تهضؤ، بل 

ا، ٖاوص الض٦خىع ٖلى ؾاالُه:
ً
 وؤإلا

ً
 اػصاصث لىٖت

مت ؟  - ً بهم ًا مٍغ  هل حكٍٗغ

 ؤهُٓغ لُه، ؤعي في ُٖيُِه قًِئا لم ؤ٦ً ؤعه م
ً
ً ٢بل، هؼػُث عؤسخي بًجاًبا واظمت

 ببٍُئ:

مت ؟ - ا ًا مٍغ
ً
 ؤ خ٣

 ؾ٣ُذ صمىعي مجضًصا. ٞابدؿم لها و٢ا٫ وهى ٌٗاوُص الىٓغ ؤمامُه:

 هظه هي ؤو٫ زُىاث الشىعة ًا ابىتي! -

 زىعة؟!



- 261 - 

 

 هّؼججي ال٩لمت!

خذُّ خىلي، ألجإ٦ض ؤن ؤخض لم ٌؿم٘ ال٩لمت اإلادّغمت. 
ّ
 صون وعّيٍ جلٟ

 ًٖ ُٖىحّي للم٩ان الخُٓذ ابدؿامت الؼوظ
ُ
ت. زم اهخبهُذ بٗض ؤن ٚابذ الُٛمت

 الظي نغها بلُه.

مباٍن مىسًٟت الُى٫، ًىدكغ في الكىإع ٦شحٌر مً الىاِؽ صون ؤن ًداولىا 

ا 
ّ
ض بًٗهم البٌٗ، وبن اهدكغ الٗى٠ في حٗاملهم م٘ بًٗهم البٌٗ. ٦ى ُّ جه

ا مً اإلاجغي اإلااجيه ًُ ج  .٣ترُب جضٍع

 ؤها ٦ىُذ هىا باألمـ.

 لم ؤ٦ً ؤجىهم ؤوي عؤًخ٪ بطن؟ -

 ضخ٪ وضخ٨ذ ػوظخُه. ٢الذ الؼوظت بٗض نمٍذ َىٍٍل:

صهبُت لم ج٨ظب ٖلُِ٪، وال ؤخمض الهُٗضي ٦ظل٪. البِذ ٌؿ٨ىُه الكباب  -

 الّٗؼاب بالٟٗل، وال ؤخض ٌٗٝغ اؾم الض٦خىع ٖلى.

ُه جغّظلىا مً الؿُاعة. ؾّغها ٖلى ؤ٢ضامىا ٞٗبرها الجؿغ الظي ال ػلُذ ؤخؿ
٘ ؤخض اإلااعة ًضًِه بخدُِت ب٦باٍع للض٦خىع ٖلى و٢ا٫:و  ٞانال بحن ػمىحِن   ٖاإلاحن. ٞع

 سخي هاعون، ما ؤزباع مٗالُ٪ ؟ -

 عص الض٦خىع ٖلي جدُخُه بخدبٍت ممازلٍت. ٢لُذ بضهكت:

 هاعون ؟ -

 ٢ا٫ بطخ٨ٍت زُٟٟت:

ٌٕ مً ألاؾماء الخغ٦ُت، ظمُٗىا هدمُل ؤؾماًءا خغ٦ٍُت ٦هظه لخهٗب  - هى

 الىنى٫ لىا ٢لُال.

٤ ٖبر الكىإع بدغٍم قضًٍض ختى ونلىا بلى اإلاجز٫ الهٛحر طي  ؾل٨ىا الٍُغ

 الُاب٣حِن الظي خضر ما خضر ؤمامُه باألمـ. 
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جخدضر م٘ بًٗها البٌٗ، وال جىٓغ هاخُدىا.  ،ال ًبضو ٖلى الىاِؽ ؤجها جغاها

٣ٍُت لها، مغعُث ؤمام  جخدضر م٘ ٞع
ُ
ها وؤها ؤهُٓغ لها وظضُث اإلاغؤة الًُٟدت ج٠٣

 ٞلم ًبض ؤجها جغاوي.

خذ وْهغ زلُٟه قاب مى٨ىف الكٗغَغ١ الباب َغ٢خحن ُٞغ٢خحِن، 
ُ
صزلىا  ،ٞ

 و٢ا٫ الض٦خىع ٖلى وهى ًضٖىوي للضازل:

ت لئلنالح. -  مغخًبا بِ٪ في اإلا٣غ الٟغعي للخغ٦ت اإلاهٍغ

 وؤ٦ملذ ػوظخُه:

 ؤو ٦ما انُلر ٖلى حؿمُدىا: زىاع ال٣مغ. -

*  *  * 

 ألاهٟاِؽ ؤؾحُر وعاءهما. مبهى 
ُ
 عة

 ؤها في صازل م٣ٍغ لشىاِع ال٣مغ ؟ 

٤ الباب ٞهبُىا  ا ٖضة ؤبىاٍب،هٖبر  ِ
ّ
ٚل
ُ
ختى ونلىا بلى مهٍٗض نٛحٍر صزلىاُه وؤ

 ٖضة َىاب٤ بلى ؤؾٟل.

 قضًضة ؤلاحؿإ ًىدكُغ بها ٖكغاث ألاظهؼة وٖكغاُث و 
ً
ألاٞغاص في  وظضُث ٢اٖت

ىٓاٞخِه واحؿاِٖه وظضعاهُه اإلاه٣لت بضا ٦إهه اإلا٩ان ب ،ق٩ِل ظماٖاٍث مىٟهلت

 ال ًمذ بهلٍت للمى٣ُت التي ٣ًب٘ جدتها بٗضة ؤمخاٍع.

 في مىخه٠ الٗمِغ بابدؿامٍت:
ُ
 اؾخ٣بلخىا امغؤة

م مً ؤهىا ال ه٣بل مىًمحن ظضص، بال ؤن هاعون عاهً ٖلى ؤهِ٪  - ٖلى الٚغ

 ؾدب٨حن.

 : ٦ما ناع آلان ٢ا٫ الض٦خىع ٖلى، ؤو هاعون

 ل٣ِـ، ؤ٦ثر مً ٖاعى ٢ضومِ٪ بؿبب ٖال٢خِ٪ بؿمغة الغاسخي.ب -

 هٓغُث للمغؤِة، ٣ٞالذ بىصٍص:
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خحهاؤهِذ لً حٗغ -  ٖلى الخإزحر ُِٞ٪ مهما  ،في ؾمغة مهما ْىىتي ؤهِ٪ ٖٞغ
ٌ
هي ٢اصعة

.ً  ْىيِذ ؤهِ٪ ال جخإزٍغ

 هاعون:
ُ
 ٢الذ ػوظت

 لم هخسُل ؤهِ٪ ؾدب٨حن ؤبًضا. -

 ىاي في اإلا٩ان:ؾإلتهم خاثغة وؤها ؤصوع بُٗ

 ما ؤهمُت ؤوي ب٨ُُذ بغؤ٨ًم ؟  -

جي ٖلى  ال خٓذ بل٣ِـ اهخمامي بما ًضوُع خىلي، ٞإقاعث لي ؤن ؤجدغ٥ لخٗٞغ

 اإلا٩ان، ٢الذ:

 بالخإ٦ُض ؤهِذ لم جالخٓي هظا، ل٨ً ؤهل هظه البلض لم ٌٗضوا ًب٨ىن. -

ا ًٖ ؤي ؤخٍض عؤًخُه ًب٩ي، ج٨م ،جى٢ُٟذ للخٓت
ً
ُ٘ بالظا٦غِة بدش  ل بل٣ِـ:ؤعظ

 لخٓىاها ل٨ىىا ازخلٟىا في جٟؿحرها. الىاُؽ هىا ًهغزىن  -
ٌ
بت  ٍٚغ

ٌ
هي ْاهغة

ا، حهغبىن، 
ً
 .ٌؿدؿلمىن، ًُإؾىن ل٨جهم ال ًب٨ىن زىٞ

 ٢ا٫ ألخضهم وهى ًخاب٘ ما ًٟٗلىن:زم 

غ ٢ىاة الخمّحز؟  -  بُبرؽ؛ هل ؤجهُذ ج٣ٍغ

ِم مّجي. ٖبض الكاب بهاج ِه، ظٗلجي اؾمُه ال٨ىصي ؤبدؿُم بالٚغ
ّ
ِٟه اإلاؼعٕو في ٦ٟ

 ٢ا٫:

 ونل٪ آلان. -

 ج٣ٟض هاعون هاجُٟه زم ؤهؼوي ظاهًبا، ؾإلُذ بل٣ِـ:

 ما ؤهمُت ؤوي ب٨ُُذ. -
ُ
 ال ػلُذ ال ؤٖٝغ

 ٢الذ وهي جخاب٘ هاعون ب٣ل٤:
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، وصلُل ٖلى وٗخبرُه م٣ُاًؾا ٖلى ٢ضعجِ٪ ٖلى الخُٛحر، وٖلى ه٣اء٥ِ الضازليّ  -

ً  .ازخالٞ٪ ًٖ آلازٍغ

غً هاعون ا٢تربذ م  ، ٢ا٫ في الجهاًِت بًٍٛب قضًض:اإلاؿخٛغ١ في ٢غاءة الخ٣ٍغ

لم ٌٗض هىا٥ ؤي مى٤ُ. الىاُؽ ٣ٞضث ٢ضعتها ٖلى جظ٦غ ؤي شخيء. الٟغ١ بحن  -

حن مخىا٢ًحن ٖلى هٟـ ال٣ىاة ؤ٢ل مً ص٣ُ٢خحن، صون ؤن جإحي عؾالت  زبًر

 ٖلى قٍغِ الغؾاثل ٌؿدى٨غ هظا.
ً
 واخضة

 ما قًِئا مما ًدضر بال ؤن بل٣ِـ ٢الذ: اهخٓغُث ؤن ًىضر لي ؤخٌض 

عبما هظا ال ٌُٗي بقاعة ؾِئت. ًم٨ً ؤن ٨ًىن اإلاكاهضًً ٣ٞضوا اهخمامهم  -
 باإلاخابٗت.

 ٠ُ٦ ًم٨ىىا ؤن وٗٝغ هظا وه٣ِؿُه بطن ؟  -

: ٌٍ  ٢لُذ بهىٍث زُٟ

 لى ؤوضخخم لي ألامغ عبما ؤُٞض٦م. -

 هٓغ لي هاعون وقغص، ٢الذ بل٣ِـ:

 ما وٗمل. ال٨شحر مً الخضٍعب ختى جٟهمي مِ٪ ال ػا٫ ؤما -

بل٣ِـ م٘ و  زم ؤقاع لي بُضِه ٧ي ؤؾحر مٗه. و٢ٟذ ػوظخهُ  ؤو٢ٟها هاعون بُضِه،

ًٍ بِه م٨خٌب ٖلُه  الكاب بُبرؽ ًدىا٢كىن، بِىما ؾغُث مُٗه ختى اهؼوٍىا في ع٦

 .بٌٗ ؤظهؼة ال٨مبُىجغ الخضًشت

 ٢ا٫ ؤزحًرا بابدؿامٍت مخىجغة:

 مً ؤ -
ُ
ًُ ال ؤٖٝغ ًً ؤبضؤ بالًبِ، وال ؤط٦غ جدضًًضا ٠ُ٦ بضؤها ٞخُىعها إلاا هد

ًُّ ؤن ٧ل شخيٍء  ٖلُِه. ل٨ً، اؾمخي لي ؤن ؤبضؤ بهظه اللخٓت، بما هٟٗلُه آلان، وؤْ

ا. ًُ ج ُِه جضٍع  ؾخٗٞغ

، وؤن ًخ٩لم مً ؤي بضاًت، ٢ا٫:  ؤن ؤٖٝغ
ً
 هؼػُث عؤسخي مخلهٟت
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ال اؤخض اإلاهام التي ه٣ىُم بها هي ) - م(. حٗخمض هظه اإلاهمت ٖلى مخابٗت زترا١ ؤلٖا

الم بصخاٞخِه وظغاثضه ؤلال٨تروهُت، و٢ىىاجِه اإلاسخلٟت، و٧ل ؤصواجُه ٖلى  ؤلٖا

 
ً
 ؤو مجلت

ً
 ؤو ٢ىاة

ً
ضة ٤ ًإزظ ظٍغ قب٩اث ؤلاهترهذ اإلاسخلٟت. ٧ل ٞغص في هظا الٍٟغ

ها، ٖلى مضي 
ّ
ؤو ٢ىاة بل٨ُتروهُت و٣ٍىم بخلسُو وحسجُل ٧ل ألازباع التي ًخم بث

ؤًاٍم مخخالٍُت ٨ًىن ؤمامِ٪ ببؿاٍَت مضهكت عئٍت ٧املت ٖما جٟٗله ال٣ىاة ؤو 

ضة، وهي في ؤٚلبها ج٨ىن ؤزباع مخىا٢ًت ومخًاعبت وال ٖال٢ ت بُجها وبحن ما الجٍغ

ولهظا خحن هبضؤ في ٞخذ ملٟاث مُٗىت مً ملٟاث الٟؿاص ؤو  ،ًدضر في الخ٣ُ٣ت

ٖالمُت التي جىاولذ هظه ال٣ًُت الخضزالث ألاظىبُت ه٣ىم بخجمُ٘ اإلاىاص ؤلا 
 ٞى٨دك٠ خ٣اث٤ ٦شحرة.

 ؤمامي جماًما، وبن عا٢خجي ال٨ٟغة ؤلاظمالُت، ل٨ً هاعون 
ً
لم ج٨ً الغئٍت واضخت

 جاب٘:

 مل٠ الكُش ُُٖت هللا هٟخدُه زال٫ هظه ألاًام. ُُٖت هللا هى مٟتي  -
ً
مشال

لم باؾم الضًً هى ًخ٩ ،عوؾُه وؤخاصًشه جىدكغ في ٧ل م٩انالبالص، زُبُه وص
 ومخًاعب وال نلت له والىاؽ جدبُٗه صون ؤن ج٨ٟغ، بِىما ٧ل ٦المه م

ٌ
سخلِ

ً ٖلى لؿاهِه، ؤخضهما ؤخّل صم ظماٖت ، بالضًً آلان وكغث لُه ٢ىاة الخمحز زبًر

السىاعط، وآلازغ اؾدى٨غ هظا بكضة. ٦إهه قُسحِن بٗمامخحِن. اإلاك٩لت ؤن ٢ىاة 

ت التي حؿمذ بيكغ عؾاثل اإلاكاهضًً ٖلى الخمّحز هي ؤخض ال٣ىىاث ال٣لُل
ُها ؤلازباعي صون ٞلترة الغ٢ُب، ولم ًغؾل ؤخٌض ؤي شخيٍء ٌؿدى٨غ ما ٢الُه  قٍغ

ُه.
ّ
 هللا، وهظا ماقغ ٖلى ٖضم ظضوي ٞخذ ملٟ

ُ
 ُُٖت

 إلااطا ؟ -

ا:
ً
 نمذ لض٣ُ٢ٍت ٨ًٟغ زم ٢ا٫ بإؾلىٍب خاو٫ ؤن ٨ًىن هاصث

ا وهجم٘ مىاصُه ه٣ىم بٗمل ميكىع ؾإخاو٫ ؤن ؤوضر لِ٪ ؤ٦ثر. خحن هٟخُذ  -
ً
ملٟ

نٛحر مً نٟدخحن ؤو ُٞضًى ٢هحر ظضا خى٫ ال٣ًُت هداو٫ُ مً زاللُه ؤن 

ً ُُٖت هللا ًبضو  الم. هىا بطا ٢ضمىا قًِئا ٖ ٠ ؤلٖا هىضر الخ٣ُ٣ت، وه٨ك٠ ٍػ

 ان الىاؽ لً حؿخم٘ ؤنال، ألن الضًً الظي ًؼوعُه ٌٗمي ُٖىجهم ًٖ الخ٣ُ٣ت.
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ـُ   طهِه بصخيٍء، ٞهؼ عؤؾُه، ؾإلخه:ؤفي  ظاءث بل٣ِـ تهم

 وهل حؿخم٘ الىاؽ ؤنال ؟ -

 ابدؿمذ بل٣ِـ و٢الذ:

 ماطا ج٣هضًً بدؿخم٘ ؟ -

 ؾإلتها مؿخىضخه:

 في الٛالب ماطا ٨ًىن عص ٞٗل الىاؽ؟  -

 ٢الذ ؾازغة:

ا  ،الىاؽ ال حؿم٘، وال جغي، وال جخ٩لم -
ً
الىاُؽ ال حؿخُُ٘ ؤن جمىد٪ ؤطهحها زىٞ

الم( هظا، مً مغا٢بت عظ ىا ا٫ الجاؾا٥ لهم. خحن بضؤها ؤؾلىب )ازترا١ ؤلٖا
ُ
٦

ٕ خحن عآها الىاُؽ نباًخا ؤٚل٣ىا ؤبىابهم  ،اإلايكىعاث ٖلى ؤبىاب اإلاىاػ٫  هىّػِ

ت، واجهلىا بالجاؾا٥ لُسلىا مؿئىلُتهم. اإلاطخ٪ ؤن الجاؾا٥ ٢بٌ  بؿٖغ

ل٪ ناع بٗض ط ،بعهابُت ج٣ىم بٗمل زضٖت وجخدضاهمٖلحهم باٖخباعهم زلُت 

 الىاؽ ًدغ٢ىن اإلايكىعاث نباًخا ٢بل ؤن ًٟخدىا ؤبىابهم.

 ٢ا٫ هاعون:

ىا في هظه ألاو٢اث اإلاك٩لت - ؾخمإ ؤجهم ًسكىن الا  مجها؛ التي ٌٗاهىن  ٖٞغ

، زم وعاءه ٣ِٞ ٧ي ٌؿخمٗىا إلاا ج٣ى٫  وؤجهم في خاظٍت ل٣ىإ ًسخبئىن  ،للخ٣ُ٣ت

ىا قِئً  بت لسضإ ًّضٖىن بٗض طل٪ ؤجهم لم ٌؿمٗىا ولم ٌٗٞغ ا. مداولت ٍٚغ
 الىٟـ، ٧ي ال ًدملىا وػع ازخُاعاتهم، وال ٖبء اهبُاخهم.

 ؤ٦ملذ بل٣ِـ:

ا ؤزغي في وكغ اإلايكىعاث بةل٣ائها في الكىإع وفي بٗض طل٪  -
ً
وظضها َغ٢

ألن  ،ثُتها بال ؤن هدُجتها ٧اهذ عاجٗتاإلاخجزهاث وهي َغ١ ٖلى بؿاَتها وبضا

ٖىن حٗب وظىههم زم ًّض وج٣غؤ ما ٦خبىاُه وجغ  الىاؽ بضؤث جل٣ى هٓغاث زاَٟت
. بٗضها بضؤها بل ولم ًجضوا ؤي ميكىعاٍث مل٣اه في الكإع وا قًِئاءؤجهم لم ٣ًغ
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الهجىم ٖلى اإلاىا٢٘ الخ٨ىمُت ؤلال٨ُتروهُت وجغ٦ىا ٖلحها بٌٗ الُٟضًىهاث 

ا
ّ
 التي هيخجها ٩ٞاهذ ٖضص مغاث مكاهضتها جخجاوػ اإلالُىن ؤو اإلالُىهُحن. ٦ى

ت في اإلاُاصًً ووٗغى ٖلحها  ا ؤزغي ٖلى قاقاث الٗغى ؤلازباٍع
ً
وؿُُغ ؤخُاه

 مىاصها.

 ٢لُذ بضهكٍت:

 ؤلِؿذ هظه مساَغاٌث قضًضة ؟  -

 و٢ا٫ هاعون وهى ًخاب٘ الٗمل الضاثغ خىله:

خل بًٗىا، وٖظب مىا ال٨شحرونبالخإ٦ُض، و٢ -
ُ
. ل٣ض ٧ان نغاٖىا م٘ ض ٢

ىاؽ هٟؿها بُجها وبحن الخ٣ُ٣ت، ؤ٦بر مً الٗىاث٤ الىٟؿُت التي ويٗتها ال

نغاٖىا م٘ الجاؾا٥ وعظا٫ ألامً. لم ٨ًً باؾخُاٖخىا حُٛحر الىاؽ ما لم 

بىن في حُٛحره. لهظا ٧ان٨ًدكٟىا هم بإهٟؿهم ما ٌِٗكىهه مً يال٫   وٍٚغ

٘ بٖالًما ب  ٖلُىا ؤن ههى
ً
، وحهخم ب٣ًاًا  ،ضًال بٖالًما ًهل بلى الىاؽ في الكىإع

٨ٗـ مضي ٣ٞغ ؤخىالهم وباؽ ؤوياٖهم. ٦شحرون مجهم ٧اهىا ًب٨ىن تهمهم وح
ا هغا٢ب ألازغ ًٖ ُبٍٗض لىخإ٦ض مً مضي ٢ىة يغبدىا.

ّ
 في السٟاء، و٦ى

 زم ؤ٦ملذ بل٣ِـ:

ا ًٖ اهتهاء ججغبخُه م٘ اإلاٗاهاة، -
ً
ؾ٣ىٍ الخىاظؼ الىٟؿُت و  الب٩اء ٧ان بٖاله

٤ الصخُذ، وهٕؼ بِىه وبحن الخ٣ُ٣ت، ال ًب٣ى بٗضها ؾىي صُٞٗه ب لى الٍُغ
ا. ًُ ج  السىٝ جضٍع

 زم ٢لُذ:
ً
 ؤزظُث ؤ٨ٞغ في ٧ل ما ٢الىا، ؾ٨ُذ َىٍال

إلااطا تهخمىن بالىاِؽ ؤنال وبخُٛحر ؤ٩ٞاعهم؟ ؤلِؿذ الشىعة حٗجي ؤن جىاظهىا  -

؟
ً
 الىٓام مباقغة

 عصث بل٣ِـ:
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ا زغظىا في مٓاهغاٍث خاقضة مىظ البضاًت، ٧ان ؾُهىاظهُه بماطا -
ّ
بُضها ؟ لى ٦ى

الجاؾا٥ في ؾاٖاٍث زم ًدٓىن بخإًُض الىاؽ ٖلى ٢خلىا بةٖخباعها ؤٖضاء 

 الضولت.

 ٢ا٫ هاعون وهى ميكٌٛل بهاجِٟه في ًضِه:

زىعجىا آلان حٗخمض ٖلى نىاٖت الىعي. وهي السُىة ألاولى في مغخلت ؤلانالح  -

 ٞالخُٛحر الكامل.

 وؤ٦ملذ بل٣ِـ:

اًٞت لخ٨م اللجىت، بال ؤن الىاؽ ال آلان ناع بم٣ضوعها جىُٓم مٓاهغاث ع  -
جاٍض الجاؾا٥ خحن ًًٟىجها بال٣خل والخٗظًب، هظه ه٣لت عهُبت باليؿبِت إلاا 

 ٧ان ُٞه الىاُؽ ٢بل طل٪.

 ٢لُذ:

خ٨م بهظا جسغظىن للخٓاهغ؟ - م مٗٞغ  وبٚغ

 بالخإ٦ُض، اإلاؿإلت ج٨مً في بًماهىا الٗم٤ُ باهلل، وب٨ىهىا ٖلى الخ٤. -

 ٞترة نمٍذ:زم ٢ا٫ هاعون بٗض 

-  
ّ
ىا ؤن الىاؽ الػالذ جامً اإلاك٩لت التي هىاظهها آلان في مل٠ ُُٖت هللا، هى ْى

ٖلى  ب٩ل ٦المُه اإلاخىا٢ٌ، ٦إهُه ٦الم هللا، وج٣ٟض الش٣ت في هٟؿها وفي ٢ضعتها

ٌ إلاا ٣ًى٫،  ُ٘ ؾلُخُه الضًيُِت  هىاظه آلانالٟهم والٞغ الؿاا٫؛ ٠ُ٦ هٞغ
 ٖجهم؟

 سلضي:ؾإلُذ ؤو٫ ؾاا٫ٍ صاع ب

ؿاصِه؟ -  هل هظه ؤو٫ مّغة حؿلُىن الًىء ٖلى زُإ ؤخ٩امِه ٞو

 وؤظابذ بل٣ِـ ؤن وٗم، ٖضُث ؤ٨ٞغ مً ظضًض:

ا، و٦شحًرا مً الُغ١ِ ٖلى الخضًض الؿازً. -
ً
 ؤٖخ٣ض ؤن ألامغ ؾُدخاُط و٢خ
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 ٢ا٫:و  ؤ٦ض هاعون ٖلى ٦المي خحن ؤقاع ؤخض الكباب بُضِه لىا

 آلان. ؾدبضؤ مدا٦مت )ؾُٗض اإلااعقي( -

 ؾاع ؤمامىا ٞؿإلُذ بل٣ِـ ًٖ هظا الظي ؾدبضؤ مدا٦مخُه، ٢الذ:

م ٣ًُيىا ؤهه ال ًيخمي لهم. -  ؤخض اإلاتهمحن باالهخماء للسىاعِط بٚغ

 ابدؿمُذ وؤها ؤؾإلها:

 ومً هاالء السىاعط؟ -

 ؤقاعث بلى الكاقت الهىلىظغامُت، ٞىٓغُث هاخُتها.

جها جخىاظض في طاث الٟغاٙ الظي بضا ٖلى الكاقِت اإلاجؿمت ٖم٤ اإلاد٨مت ٦إ
ـُ ُِٞه. قٗىٌع عجٌُب ؤن جغي ٧ل عظا٫ الجاؾا٥ بكٗاع ال٣بًت  هجل

وؾُ٪ ٦إجهم ٣ًٟىن  ؛وص وؾُاها واإلالخٟىن خى٫ اإلاد٨متاإلاًمىمت واإلاٟغ 

 ظىاع٥ صون ؤن ًغو٥. 

ٌُ ٢لبي جىجًغا.  للخٓاٍث ًيخٟ

ِِ ال٣اِٖت مجمىٖت مً ال٩امحراث وم٨براث الهىث، ؤم امهم مىهت في وؾ
 
ٌ
٣ت

ّ
 مٗل

ٌ
 ػظاظُت

ٌ
ال٣ًاء التي ًٖ ًمُجها ممشل الىُابِت وًٖ ٌؿاعها اؾُىاهت

 ًبضو ؤن الىا٠٢ صازلها هى اإلاتهم.

ُ٘ اإلادا٦مت التي بضؤث بةظغاءاٍث عؾمُت ٦ةؾم اإلاتهم  تهمخه:و  ؾإلُذ وؤها ؤجاب

 قهىص ؤلازباث؟و  ؤًً مدامي الضٞإ -

 ضخ٪ ؤخض الكباب و٢ا٫:

 ٕ.ال ًىظض صٞا -

 وسسغ آزغ :

 وال قهىص بزباث! -
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 صهكُذ ٦شحًرا:

 ٠ُ٦ ال ًىظض صٞإ ؟ -

 ٢ا٫ ؤخضهم ؾازًغا:

ما جىنلذ له الىُابت  ،بط ٠ُ٦ ٌٗاعى ؤخٌض ما ،الضٞإ ٌٗجي بهاهت ال٣ًاء -

 مً ٢غاعاث وخ٣اث٤.

ا. ًٗ  ضخ٨ىا ظمُ

 ٢ا٫ هاعون:

 ال ؤخض ًجغئ ٖلى الخضزل بالكهاصة في ؤي شخيء. -

ل:ا٣ًى٫ بممشل الىُابت  ِ
ّ
 هٟٗا٫ٍ وٚ

ِلم ؾُٗض اإلااعقي بخى٢ُذ - َٖ ؟ هاالء هجىم السىاعِط ٖلى بى٪ اإلاداٞٓت مً ؤًً 

مجمىٖت مً اإلايك٣حن خاملي الؿالح ٌُٗشىن في ألاعِى ٞؿاًصا ما صزل ؾُٗض 

ا هّمه مهلخت البالص.
ً
ٟ ا قٍغ

ً
 اإلااعقي بهم؛ بن ٧ان مىاَى

 ؤخاو٫ُ ؤن ؤٞهم ما التهمت، وما ؤصلتها:

٠ ؤبلٜ ظهاػ الجاؾا٥ مً زال٫ هاج٠  - ٌُ ؤن اإلاىاًَ الكٍغ ؾ٣ُى٫ُ البٗ

زضماث الجماهحر. هاالِء ؾإ٢ى٫ُ لهم "ال" ًا مضٖى الىَىُت، اهخم ال جٟهمىن 

٠ُ٦ ٌٗمل هاالء اإلاجغمىن وال ما هي َغ١ ج٨ٟحرهم وال ٖال٢اتهم التي حؿعى 

ً ؾُٗض اإلااعقي ج٣ؿُم وخضتها. هاالء ؾإ٢ى٫ُ لهم؛ لى لم ٨ًو  لهضم الضولت
ى٢ُذ خواخًضا مجهم ؤو ٖلى ألا٢ل ٖلى اجها٫ٍ بهم ومٗاوٌن لهم إلاا ٖٝغ ب

 ًٖ ؤن ٌٗٝغ بىظىص هجىٍم ٖلى هظا اإلا٩ان في 
ً
هجىمهم ٖلى البى٪، ًٞال

 ألاؾاؽ.

 ٢ا٫ ؤخض الكباب ؾازًغا: 

 والضلُل ألا٦بر ٖلى ؤهُه مجهم ؤهُه زاجهم وؤبلٜ ًٖ مسُُهم. -



- 271 - 

 

 ٢ا٫ آزٌغ في ُخى٤:

 ؟ًضع٥ُ الىاؽ خ٣ُ٣ت ٧ل هظا السغاءمتى  -

 ا٢تربىا ٦شحًرا ًا نض٣ًي! -

٨مل بىبراٍث ٚايبٍت: ًُ  ممشل الىُابت 

ُه زم ٣ًىم باالجها٫ مً جلُٟىٍن ٚحر عؾمي لُبلٜ ًٖ مىٖض الهجىم وم٩اه -

٠ٍ ؤم مخأمٍغ ٖلى الضولت؟ًسخبئ في بِخِه  ًٍ قٍغ اث مىاَ  . ؤهظِه جهٞغ

 ٢لُذ:

 ألاصلت وؤلازباجاث ؟ ؤلً ًبضؤ في ٖغى -

 ظاء الغص:

ت. هظا شسٌو  - ؤي ؤصلٍت وؤي بزباجاث، ال وظىص لهظه ألاقُاء في اإلادا٦م اإلاهٍغ

 ُِٞه ًٖ ؤمٍغ ما ٣ٞامىا بال٣بٌ ٖلُِه. ال شخيء ٚحر هظا.
ُ
 ؤ٢ام اجها٫ ًبلٜ

 ٢الذ بل٣ِـ:

 ؤن الخ٨م ؾُإحي باإلٖضام.  -
ُ
 زم بهىا وٗٝغ

ا: ًٖ  نغزُذ ٞؼ

 بٖضام ؟!! -

 ؤهه ال سجىن في مهغ، وال سّجاهحن.با
ُ
 لخإ٦ُض، الجمُ٘ ٌٗٝغ

 ؤ٦مل ممشل الىُابِت:

-  
ً
بهجي ؤَالُب بدىُٟظ ؤ٢صخى ٣ٖىبٍت ٖلى الساثً )ؾُٗض اإلااعقي(، ل٨ُىن ٖبرة

 ل٩ل مً حؿى٫ له هٟؿُه ؤن ٨ًىن ٖضًوا لهظا الىًَ.

 ناح هاعون مكحًرا بُضِه ألخضهم:

 بُبرؽ، هل اهذ ظاهؼ؟ -
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 بةبهامِه ٖالمت ؤلاًجاب.  ٌكحر الكاب

 الخىيُذ:
ً
 ؤؾإ٫ُ مداولت

ا بالهجىم وجى٢ُخُه ؟ -
ً
 ل٨ً مً ؤًً ٖلم اإلاتهم خ٣

اعجج اإلا٩ان بالطِخ٪، ٢ا٫ هاعون مىضًخا وهى ًغ٦ُؼ في ٢غاع اإلاد٨مت التي 

 بضؤث في ؾغصِه:

جىظُه الغؤي الٗام ؛ ًا ابىتي، اؾخٛال٫ اإلاى٣ُت نٟغ هظا هى ظىهغ ألامغ -

 اإلاى٣ُي. ى٣ٍُت مدضصٍة ٠٣ً ٖىضها الخ٨ٟحرججاه م

 زم ناح مغة ؤزغي:

 اؾخٗض ًا بُبرؽ! -

 هٓغث بل٣ِـ هاخُت بُبرؽ وهى ًا٦ض ؤن ٧ل شخيٍء جدذ الؿُُغة و٢الذ:

 ؤبًضا في ٠ُ٦ ٖٝغ ما ٖٝغلم ج٨ً  -
ُ
بل ألاؾاؽ في الاتهام هى ؤن  ،ال٨ٟغة

متجىظض ؤصلت و٢غا جشبذ اإلاد٨مت ؤو  وؤن ،ثً وؤؾباب وصواٞ٘ لخىُٟظ الجٍغ

ال٣ًاء ؤهه ٖٝغ هظا بؿبب ؤهُه ٧ان ٞغًصا مً السىاعط بإصلٍت وبغاهحن. ولِـ 
 ألجهم ٣ًىلىن هظا.

 ٢ا٫ ؤخض الكباب:

هظا ألاؾلىب في جىظُه ال٨ٟغ هى ألاؾاؽ الظي ٌؿخسضمىهه مىظ زالزحن ٖاما  -

 في بخضار الٟغ٢ت بحن ؤٞغاص الكٗب. 

٣ت. لم ؤ٦ً ٦ىُذ ؤقُٗغ باالزخىا١ مً ٧ل ما  ًل٣ى ٖلّى في و٢ٍذ واخٍض بهظه الٍُغ

ا 
ً
ل٣ى في وظهي ؤإلا ًُ  ظضًض.ؤؾخىُٖب ؤمًغا ألظض ؤمًغا آزغ 

ًخاب٘ هاعون قًِئا ما م٘ بُبرؽ، وم٘ خضًض اإلاد٨مت الظي ًبضو ؤهه َا٫، 

 و٣ٍى٫ُ:
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ضة في ، هظا ألاؾلىب الظي حهاظمىن بِه  - ا ٧ان وؾُلتهم الٍٟغ
ً
وٍل٣ىن التهم ظؼاٞ

ٌٕ مً جٟخِذ ٖال٢اث اإلاجخم٘ ٧ي ال ٢ُ٘ ال ٗال٢اث بحن ألاٞغاص والجماٖاث . هى

ججخم٘ ؤي ٞئٍت ؤو ظماٍٖت ؤو خؼٍب يضهم. ولهظا ؤوكإوا الجاؾا٥ في البضاًت 
إلاغا٢بت الاجهاالث ووكىء الٗال٢اث بحن ألاٞغاص. ٦إجهم ٌسجىىجهم صازل 

ُه والضٖاًِت التي ًهضعوجها وهم ًا٦ضون هظا  ؤهٟؿهم وصازل وؾاثل التٞر

ضوهه ؾىًءا ٧ل ٞترٍة. ل٨ً ؤهمُت هظه اإلادا٦مت  ألاؾلىب وهظا الخٟخِذ وٍٍؼ

 جدضًًضا جإحي مً ؤجهم جماصوا ختى ونلىا بلى ؤ٦بر مغخلٍت للٛباء.

ُ٘ ٞحها ما ًدضر ٖلى الكاقِت زم ؤ٦مل:  نمذ لخٍٓت ًخاب

 مؿخ -بهظه اإلاغخلت الٛبُت التي ونلىا بلحها –هم ًغؾلىن  -
ً
 بإه٪ بن عؾالت

ً
ترة

خهلذ ٖلى ؤي مٗلىماٍث ٞال جغؾلحها للجاؾا٥. بظل٪ ٣ًُٗىن الٗال٢ت بحن 

الجاؾا٥ وبحن ؤٞغاص اإلاجخم٘، بطا اؾخُٗىا ان هلخ٣ِ هظا السُِ ظًُضا 

 ألاولى 
ُ
ًم٨ىىا ؤن ها٦ض ٖلى ػعٕ هظه ال٨ٟغة في الىاؽ. وؾخ٨ىن هظه هي البظعة

 في اظخمإ الكٗب يضهم.

 ؤن ًهمذ الجمُ٘ ٧ي وؿخم٘ لخ٨م اإلاد٨مت الجهاجي: زم نغر بإٖلى نىجِه 

وبظل٪ جد٨م اإلاد٨مت ٖلى اإلاتهم ؾُٗض اإلااعقي باإلٖضاِم بٗض ؤزظ مىا٣ٞت  -

 مٟتي البالص. 

 ُُٖت هللا في قاقٍت هىلىظغامٍُت بجىاع مىّهت ال٣ًاة ٣ًى٫:
ُ
 ًٓهغ الكُش

٢ض ؤمغ٦م بإن  بٗض الخمض هلِل والهالة والؿالم ٖلى عؾى٫ هللا، ٞةن هللا -

ٞةطا ما جبحن ل٨م  ،لىلي ألامغ خ٤ الُاِٖت ٖلى الىاؽجد٨مىا بحن الىاِؽ، وؤن 

لىا 
ّ
 هظا اإلااع١ ؾُٗض اإلااعقي، ٞإيغبىا ٖى٣ُه بٍُض مً خضًض، و٢اجلىا و٢خ

ُ
زُاهت

ظٗل٨م هللا وبًاها ػزًغا لهظه البالص،  ،بلضها الخبُِب في ٧ل قاعٍٕ وػ٢ا٧١ل ؤٖضاء 

زحر ؤظىاص هللا نلىاث هللا وؾالمه ٖلُِه بإن ظىضها هم التي ٢ا٫ عؾى٫ 
امهاألاعى، وؤن مً ؤعاص ب

ّ
 ؾىًءا ؾّىص هللا وظهُه ًىم ال٣ُامت.  د٩

ضخ٨ُذ ٞجإة، زم اهُل٣ُذ في الطخ٪ ٦شحًرا. لم ؤ٦ً ؤنض١ ما ًدضر ؤمامي، 

 ٦إهىا في ؤ٦ثر ألاٞالم ٦ىمُضًت وسساٞت. 
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ا:
ً
 ٢ا٫ هاعون ناعز

 آلان ًا بُبرؽ. -

 هاعون وعٞا٢ِه ًخابٗىن ، و ما ٗذ اإلادا٦مت ٞجإة وبضؤ ٖغى ُٞلماه٣ُ
ُ
٠٣ٍ

 الُٟلم بك٠ٍٛ قضًض.

٤ في الُٟلم اإلاٗغوى ٣ًى٫ بهىٍث متهضط. ِ
ّ
 اإلاٗل

ؾُٗض ؾلُم زالض اإلااعقي. اإلاهىضؽ الظي ظاء مً الؿٗىصًت بٗض ؾىىاٍث  -

 َىٍلٍت مً الٗمل، بلى وَىِه ألام.

 مخخالٍُت للمتهم وهى
ٌ
ي، ونىٌع ؤزغي وهى ًغجضي اللباؽ  نىعة

ّ
في الخغم اإلا٩

 .الؿٗىصي

داث الغؾمُت مً الجاؾا٥. -  خهل ٖلى ٧ل الخهٍغ

 مخضازلت بك٩ٍل ٞجّيٍ مبهغ له وهى ًبدؿم لل٩امحرا ٖلى ؤٖخاب 
ٌ
نىٌع مخخالُت

 اإلاُاع 

خا ظىبحر( وخهل مجها ٖلى ٣ٍٖض  - ٢ام باالجها٫ بمضًغة الٗال٢اث الٗامت )ٍع
ت. بمكغوٕ م٘  بخضي اإلاهاو٘ الخابٗت للماؾؿت الٗؿ٨ٍغ

خا ظىبحر ٦ىؾُِ ججاعي.  نىعة ال٣ٗض الظي و٢ُٗه م٘ اإلاهى٘ بةمًاء ٍع

ام، وخهل ٖلى اإلاغ٦ؼ  -
ّ
ماٌٍض جام للىٓام، و٢ام باالقترا٥ في بغهامج ال٣ى

 ألاو٫. 

 الٟغاجـ لالقترا٥ بالبرهامج يخضباإلاكهض الظي ٢ام ُِٞه ؾُٗض ب٣ىو ُٞضًى 

 .”IMS“هًمامُه بلى الـ ا٧ان ٖلُِه ؤن ًبضؤ في بظغاءاث  الهظ -

ام.
ّ
 مكهض ٞىػه في آزغ مغاخل البرهامج وٍخ٣لض صٕع ال٣ى

 بال ؤن الاتهام الباَل باهخماثِه للسىاعِط ؤخا٫ صون طل٪. -

 مكهض ال٣بٌ ٖلُِه في بِخِه.
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ا. -
ً
ٟ ا قٍغ ًُ  ؾُٗض ؾلُم اإلااعقي لم ٨ًً ًىًما مً السىاعط، و٧ان وَى

ام.ب
ّ
ضه لضٕع بغهامج ال٣ى

ّ
 ٖاصه آلزغ نىعة في مكهض ج٣ل

 بٗض هجاخه “ IMS ”إلاىُٗه مً الالخدا١ بالـبن ٧ل ما ٖى٢ب مً ؤظلُه هى  -
ت، لؿُٗض اإلااعقيبالبرهامج.  !. الخٍغ

اهخهى الُٟضًى، وٖاصث نىعة اإلاد٨ت مً ظضًٍض ًجلـ ال٣ًاة البضهاء ٖلى 

 اإلاىهِت.

ُٕ نغر هاعون ٞغًخا، ونغر ٧ل ا همُذ ؤن هظه اإلادا٦مت ٧اهذ جظا إلاىظىصًً. ٞو

ىن و٢ىىاجِه الًٟاثُت وؤن ازترا١ الشىاع جم ٖلى ٧ل  ٖلى ٧ل مدُاث الخلٍُٟؼ
 هظه ال٣ىىاث و٢امىا بٗغى هظا الُٟضًى. 

 ٢ا٫ بُبرؽ بٟغخٍت:

٧ان ُٞلًما ٢هحر ألهجي ٦ىُذ م٣ٌُض بمؿاخٍت مدضصٍة وو٢ٍذ مدضص هى الى٢ذ  -

 ٖلى ال٣ىىاث. الظي ؾيؿُُغ ُِٞه 

 اخخًىُه هاعون وهى ٣ًى٫:

 ممخاػة ًا بُبرؽ -
ٌ
 ٢ايُت. ،يغبت

ٌ
 يغبت

الصسب الجمُل الظي ًهىٗه  ،ؤجاب٘ ٞغختهم وٖىا٢هم ونغازهم اهؼوٍُذ 

ا. 
ً
 الاهخهاع ٖلى الٓلم ولى ٧ان اهخهاًعا ما٢خ

 لدؿُ٘ ٖلى وظىه  ، ػا٫ في هظا البلض ؤمٌل لم ًيخه بٗضال
ٌ
 جبضو ماظلت

ٌ
غخت ٞو

ل٨ً جدضًض هظا الُىم ال ػا٫ مجهى٫ٌ،  ،ٓلىمحن، واهخهاٌع ؾُدضر ًىًما ماإلاا

 ولم ٣ًّضع ألخٍض ؤن ٌٗٝغ بن ٧ان ؾُضع٦ُه ؤم ال!

ِم مجي حؿا٢ُذ صمىعي مجضًصا ازخالظاٌث جًغُب نضعي صون ٢ضعة مجي  ،بالٚغ

 ا٢ترب مجي هاعون وهى ٣ًى٫: ٖلى الؿُُغِة ٖلحها.

ا هيخُٓغ هظه اللخٓت مى -
ّ
الم، ٦ى  ٦هظِه في ٖم٤ ؤلٖا

ً
ظ قهىع، ؤن هًغب يغبت

ا للىٓاِم بإ٦ملِه. ًً  وجدض
ً
 وهىظه نٟٗت
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،ابدؿمُذ 
ً
 ؤ٦مل: مصجٗت

 وٖلى الىٓام. زحر الًغبت ٖلى الىاؽآلان ب٣ى ؤن ه٣ِـ جإ -

 ؾإلخُه بًٟى٫ٍ: 

 وماطا جخى٢ٗىن ؤن ًٟٗل الىٓام بطا هجخذ الًغبت ؟ -

 ضِخَ٪ و٢ا٫:

 هل ٦إن قًِئا لم ًدضر.الهمذ الخام، والخجا -

 ٣ٞا٫ مىضًخا: ،اهضهكُذ 

متا - هم ًخهاًدىن . الجعجٗت ولجىخُه جدبُّ  ،لىٓام هٟؿُه لِـ هاضًجا ًا مٍغ
ب٩ل ؤمٍغ جاٍٞه لِكٛلىا بِه الكٗب، ؤما ألامىع اإلاازغة، ٞهم ًماعؾىن ٞحها 

المّي الخام، ٦إجها ٚحر مىظىصة.  الخٗخُم ؤلٖا

 ٢لُذ باؾخٛغاٍب:

 ؤن ٨ًىن لئلٖالِم ٧ل هظا ألازغ في هٟىؽ الىاؽ.لم ؤجسُل  -

 ضخ٪ ضخ٨ت هاػءة:

ًبا بغهامج  - الم في هظا الكٗب. بل ما ٞٗلُه ج٣ٍغ ؤهِذ لً جخسُلحن ما ٞٗلُه ؤلٖا

 واخض هاحج في هٟىؽ هظه الىاؽ.

٨مل، ًُ  ٢ا٫:زم بضا ؤهه ؾِؿ٨ذ ٖىض هظا الخض، و  اهخٓغجُه ؤن 

الم ً - بحن  وكغ السىُٝ٪ وؿُج الكٗب، و ج٨ٟ هى٣ىم بضوٍع بظغامي ؤلٖا
ام، . وكغ الىاؽ

ّ
الخسىًٍ الضاثم والك٪ في ٧ل ما خىل٪. زم بغهامًج مشل ال٣ى

وجدىٍله بلى  بخ٣ؿُم اإلاجخم٘ –مضاع ما ٣ًغب مً زالزحن ٖاًما  ٖلى –٢ام 

ُٞإزظ الهُاصًً بلى ما٦ُيخُه ألامىُت التي ٞغاجـ ونُاصًً،  ؛هىٖحن ٣ِٞ

ا ًهضعها ل٩ل صو٫ الٗال
ً
م، وٍتر٥ الٟغاجـ والسىٝ و٢ىًصا للىٓام ويماه

ا الؾخمغاعِه. ًُ  ؤؾاؾ
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قٗغث با٢تراب ٦المُه مً عوحي. ج٤ًُِ السىا١ الظي ٖكخُه إلاضة زالزت ؤقهغ 

ت ال٨بحرة لىٓام اإلاُٗم، ٧اص ؤن ًدىلجي صون  ٣ِٞ م٘ ماعو، صازل آلالت ال٣هٍغ

ؿٍت   .ؤن ؤقٗغ بلى نُاص، و٧اص ٌؿ٣ُجي ؤ٦ثر مً مغٍة ٦َٟغ

الكٗىع بالٓلِم وال٣هغ، وٖضم وظىص مىٍٟظ َبُعّي لطض ؤلىان الخؼن والٓلم 

ا بلى وخٍل ٧اؾٍغ ٧ل ما ًبدض ٖىُه هى  ًُ ج الظي ًخٗغى لُه ؤلاوؿان ًدىلُه جضٍع

 بعياء هٟؿُه، وجىُٟض ًٚبه. 

 ٢لُذ:

ٗاص عبِ ؤونالِه مً  - ٌُ الخٟخِذ الظي ًدضر في اإلاجخم٘ بحن ؤٞغاصِه ومىٓماجِه، 
عٍخا ظىبحر، ؤلِـ و  ٍض ٖبر ؾُضاث الٗال٢اث الٗامت ؤمشا٫ ؾمغة الغاسخي،ظضً

 ٦ظل٪؟

ا: ًٗ ٤ بُضًِه حصجُ
 
 ابدؿم بةعجاٍب زم نٟ

 لىهل لهظه الىدُجت. -
ً
ا َىٍال

ً
ت، ل٣ض ٢ًِىا و٢خ  ممخاػ؛ ؤهِذ جخ٣ضمحن بؿٖغ

 زم ؤَا٫ ابدؿامخُه لي:

ض٥ ؤن حؿاٖضًيىا ٞحها. -  وحؿهلحن اإلاهمت التي ؤٍع

 لى وظهي ال٣ل٤، ٞطخِ٪ و٢ا٫:بضا ٖ

ض٥ِ ؤن حٗىصي بلى ؾمغة الغاسخي. - ؛ ؤٍع
ً
 نٗبت ٞٗال

ٌ
 هي مهمت

ا:
ً
مئى

 
 و٢ض هغبذ الضماء مً وظهي، ٢ا٫ مُ

ً
ُذ وا٢ٟت  ٖٞؼ

 ُٖيُِ٪ وناع  -
ُ
ال ج٣ل٣ي؛ هدً ؤٖضصها ٧ل شخيٍء، و٢ض ٚحرِث مالمدِ٪ وبهمت

 الخٗٝغ ٖلُِ٪ مؿخدُل.

 ٢لُذ مغججٟت:

 قِ -
ُ
 ًئا.ؤهذ ال حٗٝغ



- 277 - 

 

 
ً
ب. ْىيُذ ؤوي مخماؾ٨ت لم ؤجى٢٘ ؤن ؤظض بضازلي ٧ل هظا السىٝ خض الٖغ

٠ اصٖاءاحي لىٟسخي. ، ٚحر ؤوي ا٦دكٟذ ٍػ
ً
 ٢لُال

 .وخاولذ بل٣ِـ تهضثتي٢مُذ ٦إهجي ؤخاو٫ البدض ًٖ مهغٍب، 

 ؾإلخُه بخىجغ:

ض ؤن حُٗضوي هىا٥. -  إلااطا جٍغ

 ٣الذ بل٣ِـ:نمذ و٢ض بضا ؤهه يا٣ًُه ُظبجي بلى هظه الضعظت، ٞ

٨ت التي هداو٫ُ ؤن وُٗض  -
ّ
ال٨ٟغة ؤهىا في خاظت أل٦ما٫ الضاثغة. الٗال٢اث اإلاىٟ

ا، الُٝغ آلازغ هى ؤن وٗٝغ جٟانُل 
ً
عبُها ب٩ل ما ه٣ىم بِه جمشل َٞغ

 الدكب٩ُاث التي ٣ًىم بها الٗؿ٨غ لغبِ ؤَغاٝ اإلاجخم٘ بِه وبماؾؿاجِه 

 مكغوٖاجِه الا٢خهاصًت.و 

غي و   ؤها ؤ٢ى٫ُ:اهٟغظذ ؤؾاٍع

 جدخاظىن ظاؾىؾت بطن؟ -

. ال بض ؤجهم ْىىا ؤوي ٢ض ظىيُذ.
ً
 هٓغوا لي بضهكٍت ٞاهُل٣ُذ ياخ٨ت

 ٠ُ٦ وؿُِذ هظا ألامغ ختى آلان ؟

ُٗذ هاجٟي اإلادمى٫، وؤصزلُذ ٧لمت اإلاغوع، زم صزلُذ ٖلى بغهامج مخابٗت  ٞع
وظهُذ الظي ًغؾل لي جدغ٧اتها بالهىِث والهىعة لخٓت بلخٓت.  SPY 1ظهاػ

ـُ في ؤخض الٟىاص١ م٘ مجمىٖت  قاقت الهاج٠ هدىهم ٞبضث لهم ؾمغة ججل
 مً الغظا٫. 

 ٢ٟؼ هاعون مً ظلؿخِه و٢ض ٢ٟؼث الضماُء في وظهِه اهٟٗاال، هخ٠:

 ٠ُ٦ خهلِذ ٖلى هظا؟ -

 ٢لُذ لُه ماػخت:

ت. -  هظه بلىعحي السخٍغ
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 جاب٘ ما ًدضر زم ٢ا٫:

 ؾخد٩ي لي بالخٟهُل ما خضر مِٗ٪. -

 خٟىا خىلي في قبِه صاثغٍة و٢ض جى٢ٟىا ًٖ ٧ل ما ًٟٗلىن.ال

ؤؾباب ٢ضومي هىا، والىٞض الظي و  وبضؤُث ؤخ٩ي لهم ًٖ )ٖىالم(، وًٖ ماػن،

 جم اٚخُالُه،  وازخباجي ٖىض ؾمغة.

 صٖىاث الٗكاء. و  الخٟالث،

 الججرالاث التي جغي ؤهٟؿها ٦ألهت ألاولُمب.

 الخ٨ٟ٪ والاهدال٫.

لذ لي ًىًما السالم مً ٧ل شخيء.مغاؾالث ماػن لي، 
ّ
 التي مش

 الججرا٫ الظي ٢خلخُه، ألاقُاء التي ؤزظتها ؤزىاء هغوبي.

خ٨ُُذ ٧ل  شخٍيٍء واؾخمٗىا بهضوٍء وصهكٍت، ختى بطا ما اهتهُُذ وظمىا ٦إجهم 

. ٍ٘  زمازُل مً قم

اهخم  هاعون بإظهؼة الججرا٫ وملٟاجِه. و٢ض ؤزبرجُه ؤهجي ؤزبئها في الؿ٨ً الظي 
ؤهاُم ُِٞه م٘ ماعوا، ٞاعحٗل مً الًٛب، وؤزظ ًهُُذ وٍؼوم بكٟخِه، زم 

، وؤجغ٥ الٗمل.
ً
 ؤُٖاوي مٟاجُذ ؾُاعجِه وَلب مّجي ؤن ؤخًغ اإلالٟاث خاال

ً، ٨ُٟٞي ؤال جظهب لًُٓ الجمُ٘ ؤ هه جم جغ٥ُ الٗمِل هى ؤؾهُل ألامٍغ

لتي لً حؿمذ ؤما اإلاك٩لت الخ٣ُ٣ُت هي ماعو، ا ،انُُاص٥ في مٛامغٍة ألخضهم
 .في و٢ذ الٗملبسغوجي 

ؤن جإحي معي، بِىما ناع هاعون ًضوع خى٫ هٟؿُه ٦مهاٍب  ٖغيذ بل٣ِـ

: ٍٔ  بىؾىاٍؽ ٢هغّي ًهُُذ بُٛ

 اهِ٪ لً ججضي قًِئا، ل٣ض ؾغ٢ىا ٧ل شخيء!! -
ُ
 ؤٖٝغ
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بت، التي ناع الىاُؽ   الٍٛغ
ُ
زغظُذ م٘ بل٣ِـ مدخ٣ىت الىظِه، بلى هظه الخاعة

ال . ثجهم ال ًغوهىا. ؤقُٗغ بخىجٍغ و٢ل٤ٍ ؤن جًُ٘ هظه اإلالٟاٖلى طاث خالهم ٦إ

 ؤنض١ ؤهجي جغ٦تها بةهما٫ٍ في هظا اإلا٩ان.

٣ُتي مداولت جل٠ُُ الجى:   ٢الذ ٞع

-  
َ
 خضزِ٪ هاعون ًٖ هظه اإلاى٣ُت ؟ؤ

وؤها ؤٖبُر ٞى١ َٟلٍت جٟترُف ألاعى وجطخُ٪، ٞابدؿمذ  ،هؼػُث عؤسخي ؤن ال

 بل٣ِـ بةقٟا١ٍ و٢الذ:

 ال ًدُب )وِٗؿت( ٦شحًرا. هى -

 وِٗؿت ؟ -

 وٗم! -

ًُ وؿعى لجهاًخِه: ،٢التها وضخ٨ذ  زم بضؤث جد٩ي لي ًٖ الخي الهٛحر، وهد

٢بل زالزحن ٖام، ٧ان هظا اإلا٩ان ًيخمي إلاى٣ٍُت واؾٍٗت قضًضة الغقّي اؾمها  -

اهُه نٟىة 
ّ
)ؾغاي ٖبضه( جمخلئ بالُٟالث الباهغة واإلاؿا٦ً الٟازغة. ؾ٩

وؤصخاب اإلاغا٦ؼ اإلاغمى٢ت  و٦شحٌر مً عظا٫ الخ٨ىمِت، ال جمخض ًٌض لهم اإلاجخم٘ 

ُٕ وظغاُص اإلاجخم٘ ٧ل  شخيٍء ختى 2121بإي شخيٍء.  ختى ظاء الٗام  ، وا٢خدم الجُا

َالذ ؤًضحهم )ؾغاي ٖبضُه(. هجمىا ٖلى اإلاى٣ُِت ٞلم ًجضوا ٞحها ؤخًضا، ل٣ض 

ُِت وال٣ّىة، وجغ٦ىا مىاػلهم ٞغ  الؿ٩ان ألانلُىن طوي اإلاىانب وؤصخاب الؿل
 ٖلى مهغاٖحها. ج٩ازغ اإلاهاظمىن و٧ل مً صاعث عئوؾهم بسبر زلى 

ً
مٟخىخت

 جصخُب ؤَٟالها ووؿائها، 
ً
اهِه وامخالثِه بالسحراث. ؤجذ ؤؾٌغ ٧املت

ّ
اإلا٩ان مً ؾ٩

 –بٗض نغاٖاٍث َاخىٍت  –اؾخىَىىا اإلاىاػ٫ والُٟالث والبُىث، واٞترف الباقي 

 ٕ والٟغاٚاث ال٣ًُِت بحن اإلاىاػ٫، ختى ؤجذ ٢ىاث ألامًألاعى والكىاع 

الٗؿ٨غ ٞإخاَىا اإلاى٣ُت بال٩امِل و٢امىا ب٣هٟها ظًىا وبًغا، ولم ًب٣ىا ٖلى و 
ـٍ ًضوع صازلها.  هٟ

 مً هى٫ِ ما ج٣ى٫:
ً
 جى٢ُٟذ ؤهُٓغ لها مظهىلت
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 ل٣ض اهخٓغوا ججمٗهم ل٣ُخلىجهم ؟ -

 هّؼث عؤؾها بدؼٍن و٢الذ:

 عبما! -

ًُ وٗبر الجؿغ:ؤزظث ه ا، و٢الذ وهد
ً
 ًٟؿا ٖم٣ُ

٤ والغماص في هظا اإلا٩ان. -  ال ػلُذ ؤقمُّ عاثدت الخٍغ

٤ ؟! -  خٍغ

 جى٢ٟذ جىٓغ هاخُت اإلاى٣ُِت بإؾغها، و٢الذ :

متهم  وٗم، بٗض اهتهاِء اإلاظبدِت ُٞىىا بلى ؤجهم ًجب ؤن - ًسٟىا ٧ل آزاع ظٍغ
الم وال ،وٖضواجهم غؤي الٗاإلاي في هظه الٟترة. ٧اهىا ال ًؼالىن ًسكىن ؤلٖا

والىدُجت هي ؤن ٢امىا بدغ١ الجشض ًٖ آزغها وعمحها ب٣ىابل الىابالم الخاع١ 

في الجهاًت  ،و٧اهىا ٢بٗىا ظىاع ػوحهم ًغزىجهموا٦دكٟىا ؤن البٌٗ لم ًمذ 

جُاًغ الغماص في ٧ل  اختر٢ذ ظمُ٘ الجشض، زم جغ٦ىها جخٟدم لٗضِة ؤًاٍم ختى

ذ  ،م٩اٍن خىلها  هظه الخاصزت بـ )مدغ٢ت الؿغاي(.وٖٞغ

 بٗحٍن مسخ
َ
بتبضؤُث ؤعي الؿىاص الظي ٌٗلى ألابيُت  ،لٟت، وؤٞهُم عاثدت الهىاء الَغ

 هاخُت الؿُاعة
ً
 .صاعث بل٣ِـ ٖلى ؤٖخابها مخىظهت

ًبا، وجىظهىا هاخُت الؿُاعِة  ظظبخجي مً ًضي، ختى ال ًلخٔ ؤخٌض ما قًِئا ٍٚغ

٨مل:
ُ
 وهي ج

 ٦ما -
ُ
ًبا. اهتهذ اإلآاهغاث بمىث  ْلذ اإلاى٣ُت هي إلاضة ٖكغ ؾىىاٍث ج٣ٍغ

ٌ ؤو  ً والشىاع و٧ل مً ٣ًب٘ في عئؾهم ؤ٢ل ٨ٞغٍة ًٖ الشىعة ؤو الٞغ اإلاخٓاهٍغ

ت. و٧ل مً ب٣ى هم الؿا٦خىن اإلاغحٗبىن الساثٟىن. باإلياٞت بلى  مٗاوي الخٍغ

 مً ؤحى ُٞما بٗض مً ألاظاهب مً ؤظل الٗمل ٣ِٞ، و٧اهىا في مٗٓمهم مً

الجيؿُاث التى ًدخ٣غها الٗالم، بِىما امخضث اؾدشماعاث الجيؿُاث ألازغي 
ت م٘ مكغوٖاث الٗؿ٨غ  ًبا في جغبُُاث وحكب٩ُاث ججاٍع ل٩ل م٩اٍن ج٣ٍغ

السانت. بٗض ٖكغ ؾىىاٍث بضؤث ججزُح للم٩اِن مً ظضًٍض مجمىٖاٌث ممً 
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٩ان ؾ٣ُىا مً الُب٣اث الىؾُى ؤو الٗلُا بلى ؤصوى قغاثذ اإلاجخم٘. اإلا

 ،ُه صون اقترا٥ِ ٞٗلّي في ؤي شخيٍء باليؿبِت لهم ٧ان بًُٗضا ًٖ الُٗىن لُم٨شىا ٞ

ز٣اٞاث مسخلٟت، ج٣ّؿمذ اإلاى٣ُت بلى ؤخُاٍء و  ؤحى ٦شحٌر مً الىاِؽ مً ؤما٦ً
مً ؤ٦ثر ، نٛحرة، مجها )وِٗؿت( التي ٢غعها ؤن ٨ًىن بها م٣غ الخغ٦ت ٧ي ج٣ىم

 ال٨بري. ألاما٦ً التي قهضث مظابًدا، زىعجىا

 
ُ
ش هظه  ،مجضًصا، وجددكض الضمٕى في ُٖجيّ  حُٛم الغئٍت ؤجىُه في ٦المها، وفي جاٍع

 ٢الذ:و  ألاعى، بأل ؤجها لم جمىدجى ٞغنت للخإمل

الٍٛغب ؤن ؾ٩ان الؿغاي ألانلُحن لم ٌٗٝغ ؤخٌض ألًً طهبىا ؟ ٦إجهم جبسغوا  -
 مً ألاعى.

خل! -
ُ
خلىا يمً مً ٢

ُ
 عبما ٢

 مؿخدُل. -

 ؟ إلااطا -

مىظىصة خُىما صزل  ! لم ج٨ً ؾُاعاث ؾ٩ان الؿغايبؿبب الؿُاعاث -
 ل٣ض ازخٟى اإلاىاَىىن بؿُاعاتهم. ،٣ت ٢ضًًماالجُإ اإلاىُ

 ٢لُذ بضهكٍت:

 هظا َبُعي؛ ألجهم ؾاٞغوا بها بالخإ٦ُض لؤلما٦ً التي طهبىا بلحها. -

 ؤ٦ملذ ٦إجها ال حؿمٗجي:

 خى٫ مى٣ٍُت زم وظضوا ٧ل هظه الؿُاعاث، م٘ ؾُاعاث  -
ُّ
ؤ٦ثر ب٨شحٍر جلخ٠

بت لها  ،ظًضا ٖلى مكاٝع الصخغاء الٛغبُت واؾٍٗت  و٢ض وظضوا آزاًعا ٍٚغ

مىسًٟت ومباٍن قبت متهضمت، و٢ضع ٦شحٌر مً السبراء ؤن هظه اإلاى٣ُت عبما 

 قهضث بَال١ ناعوٍر زاعط ألاعى.

:
ً
 ٢لُذ مىضهكت

 مىظ طل٪ الى٢ذ ؟لل٣مغ؟  -
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 ٚغ  -
ٌ
 ٍبت جب٣ى بال جٟؿحر. هىا٥ قىاهٌض ٦شحرة

 زم ٖاصث جىانُل يغباتها:

 يمً  ،ي لم  ج٨ً هي  ألاولى ؤو الىخُضةٖلى ؤن مدغ٢ت الؿغا -
ٌ
بل واخضة

٣ت الىخُضة  يكغاث اإلاظابذ والخغاث٤ التي اعجإٖ الٗؿ٨غ آهظا٥ ؤجها الٍُغ

 إلزماص زىعة الجُإ.

 ٠ُ٦ ؾ٨ذ الٗالم ٖلى ٧ل هظا. -

ا ٖلى  ؛ؤن جىبهُذ لهمً ُسس٠ ؾاالي بٗض  زم ضخ٨ُذ  ًً ألن الٗالم ٌؿ٨ذ ؤً

 .جهب ؤعايِىا

-  
ً
ذ ٧ل صولٍت مهلخت زهىنُت  ما، وبضؤث جخدضر ًٖ لم ٌؿ٨ذ. بل اٚتٞر

ا.وبضؤث هظه الضو٫ في خه ،الكئىن الضازلُت ل٩ل بلض ًُ ج  ض ٚىاثمها جضٍع

: 
ٌ
 ٢لُذ و٢ض ؤهاعث في ٣ٖلي ومًت

عاهُىم في ؤعايِىا ٧ي ال لهظا ًىجمىن وٍبدشىن ًٖ الظهب واإلااؽ والُى  -

 ًتهاوون وَٗلىىن بٞالؾهم مً ٦ثرِة ما زؿغوا!

 ٢الذ  وهي حكحُر بةنبٗها:

هم ال ًؼالىن ًىجمىن وَؿغ٢ىن ختى آلان. بالخإ٦ُض ا٢خهاصهم هل ظًضا.  -

ه الىاؽ إلٞغاػ جىظُو  وهٓامهم هٌل ظًضا، ال ٌٗخمض بال ٖلى زىٝ الىاؽ،

ؾغ٢ىا هظا ٢ضًًما لِؿضوا  ا٫. بن ٧اهىال٨ً ًب٣ى الؿا  ،ًٚبها ُٞما بُجها
٣ُا  ،صًىجهم ىان مً الظهب واإلااؽ التي جسغط مً بٍٞغ ٞإًً جظهب آالٝ ألَا

ا في اهخٗاف ؤلا٢خهاص اإلاهغي؟
ً
 بإوامغ مً لجىت الخ٨ماء، صون ؤن جازغ بَال٢

 ٖضُث ؤ٨ُٞغ في ال٣مغ مجضًصا، وؤ٢ى٫ُ بترصص:

 لبىاء اإلاؿخٗمغة ؟ -

 ابدؿمذ و٢الذ :
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 ىا٥ قىاهٌض ٦شحرة جب٣ى بال جٟؿحر.ه -

ا؟ - ًً  مشل ماطا ؤً

ِهم بؿغ٢ت ما ٣ًغب مً ؤعبٗت  2111مشل ؤن هٓام ما ٢بل وما بٗض  -
 ؤتُّ
ً
مباقغة

م ؤن هظا الىٓام لم ٌؿ٣ِ  ٩ا. وبٚغ بالًحن صوالع وه٣لهم بلى بىى٥ ؾىَؿغا وؤمٍغ

ة هظه ألامىا٫ بلى و٢تها واؾخمغ بلى ًىمىا هظا، بال ؤن ؤخٌض مجهم لم ًُالب بةٖاص

 ٖجهم جماًما.
ُ
 البالص مجضًصا، واهخهى الخضًض

 ٢لذُّ وؤها ؤقُٗغ بجهٍم في البدض وعاء هظه ال٣ًُت:

 وماطا ٦ظل٪؟ -

٨ُت للًٟاء ؤهه ناع بةم٩اجهم 2112في ؤواثل ٖام  - ، ؤٖلىذ و٧الت هاؾا ألامٍغ

هظا ًم٨ً  ال٣ُام ببىاء مىاػ٫، وختى ٢ىاٖض ًٞاثُت لهم ٖلى ؾُذ ال٣مغ، وؤن

 بٗض ؤن جبحن 
ً
ؤن ًخم باؾخسضام الغوبىجاث وال٩امحراث زالزُت ألابٗاص،زانت

بالخجاعب الىاجخت وظىص مُاه ٖلى ؾُذ ال٣مغ. بٗض هظا بضؤث الصخاٞت 

حن الظًً حٗا٢ضوا م٘ هاؾا لبىاء  ما٫ اإلاهٍغ ٨ُت تهخم بإزباع عظا٫ ألٖا ألامٍغ
ٖالم اإلاهغي ألامغ وٍخم ٢هىع لهم ٖلى ؾُذ ال٣مغ، ٢بل ؤن ٌؿدى٨غ ؤلا 

. المي ال٩امل ٖلى اإلاىيٕى  الخ٨خم ؤلٖا

 ؾإلتها باؾخٛغاٍب:

 إلااطا ًخ٨خمىن ٖلى ألامِغ بطن ؟ إلااطا ال ًيكغوه وَٗخبروه مً مىجؼاتهم؟ -

 ضخ٨ذ و٢الذ:

 ؾغ٢ىها زم صٞٗىها لجهٍت ما لخىٟظها  -
ً
ألن ألامغ لِـ بهجاًػا خ٣٣ىه، بل ؤمىالا

ضون لهم لهم. ٌٗخبرون ألامغ ؾ ا ًًم ٞئاث ٧املت مً ؤهالحهم وطوحهم، وٍٍغ غًٍ

اهُت التي ال ًم٨ً جسُلها. ألامان  لهظا وؿعى ؤن ه٨ك٠ هظه الخ٣ُ٣ت والٞغ

٣خل وحؿغ١ مىاعصُه وٍخمخ٘ بها مً ٢خلىه؛  ًُ التي جمشل ٞاظٍٗت في خ٤ الكٗب. ؤن 
ش البكغّي. ل٨ً الىاؽ الػالذ ال جهض١ اهُت في الخاٍع ا ٞع ًٗ . ٧لما ٦برث بإ٦ثر مخ
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 وجٟدل الظهب ٧لما ٧ان جهض٤ً ألامغ ٖؿحًرا ٖلى ٨ٖـ  مبضؤ ظىبلؼ 
َ
الٟاظٗت

 في بطاٖت ؤ٧اطًب الخ٨ىماث.

 ماطا حٗىحن؟ -

 في ٖالم الضٖاًت والخغب الىٟؿُت هي  -
ً
ت؛ وي٘ ٢اٖضة ظىبلؼ وػٍغ بٖالم الىاٍػ

ا الىاُؽ نض٢هقٗىبها ٧لما  ؤهه ٧لما ٦برث ؤ٧اطًب الخ٨ىماث التي جظٌٗها ٖلى

ًُ هىا في مى٠٢ مٗا٦ـ إلاا ٢الُه ظىبلؼ؛ ٩ٞلما ،بؿهىلت جٟدكذ ظغاثم  هد

ما ٦ظب
ّ
 مهما ٖغيَذ لهم مً صالثل.خضوثها  الىاُؽ  الخ٨ىماث ٧ل

ا مً الـ ًُ ج ًُ ه٣ترُب جضٍع ٞإوق٪   Golden Towerؤزظُث ؤ٨ُٞغ في ٧لمتها وهد
 التي بها ؾ٨ً الـ

ُ
ُ٘ زل٠ اإلابجي   Low Racesعؤسخي ٖلى ؤلاهٟجاع. اإلاى٣ُت ج٣ب

بمؿاٍٞت لِؿذ ٢هحرة. و٧ان ٖلّي ؤن ؤجغظل ٖلى مؿاٍٞت بُٗضٍة مىُه ٢بل ؤن 

ا لئلجها٫ِ بحن هىاجٟىا لخُمئن ٖلى 
ً
ؤصزلُه. َلبذ مّجي بل٣ِـ ؤن هٟخذ زُ

 ؾالمت ونىلي وؾالمت اإلالٟاث.

 ٢لُذ لها ب٣ل٤ٍ ٖبر زِ الاجها٫ اإلاٟخىح بٗض ؤن جغظلُذ مً الؿُاعة: 

 ُث ٦شحًرا في الٗىصِة لهم. جإزغ  -

:
ً
 ٢الذ لي  بٗض ؤن ابخٗضُث ٢لُال

 خاولي ؤن ج٨ىوي ؤ٦ثر هضوًءا وؤ٦ثر ٚلٓت. -

م مجي  بالٚغ
ً
ٞٓلذ بل٣ِـ جا٦ض لي ؤن ؤَغص ؤي جىجغ  ،زُىحي بضث مغجب٨ت

 بضازلي.

 بلى ؤٖلى خُض الُاب٤ الشامً. 
ً
ل الالمباالِة، ٞخىظهُذ مباقغة ِ

ّ
خاولُذ ؤن ؤمش

٤ بال٫  ٢ابلُذ في ض ؤن ٌكاع٦جي ال٣ىو –الٍُغ ٞداولُذ ؤن  -الٟتى الظي ًٍغ

 ؤججاهلُه، ل٨ىُه ٢ا٫ بخىجٍغ:

٤ بإؾٟل، ؤًً ٦ىِذ؟ - ض ٧ل الٍٟغ  اإلاضام بًمي جٍغ

 ويُٗذ ًضي في ظُب ؾترحي، و٢لذ بال مباالة:
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 إلااطا ؟ ماطا خضر؟ -

 مهّمحن ًذجؼون ال٣اٖت ألاؾاؾُت باإلاُٗم.
ٌ
 هىا٥ يُىٝ

  مً هاالء؟ -

هم مً هٓغاِث ؤُٖجهم الخاصة وؾمُذ ، ٚالًبا ظجرالاث مً الجِل - ؤها ؤٖٞغ

 وظىههم، ل٨ً الدجؼ جم باؾم ؾمغة الغاسخي.

 ججمضُث في و٢ٟتي. 

 ظاءوي نىث بل٣ِـ ٣ًى٫:خحن عخل، 

ؾمُٗذ هظا، خاولي ؤن جدًغي اإلالٟاث بهضوٍء وجإزغي ٢لُال. ابخٗضي جماًما  -
ؿِت ًٖ ؾمغة. وؤها ؾإخاو٫ُ ؤن ؤئ  مً لِ٪ السغوط. ال ج٣ل٣ي؛ طا ٢اهىن الَٟغ

 وهىٟظها بهغامتألاو٫، 
ً
 .ؾىً٘ زُت

تي ا بلى ٚٞغ ًٗ بدشُذ في خاظُاحي ختى وظضُث اإلالٟاث وألاظهؼة التي  ،جىظهُذ ؾَغ

ا في خ٣ُبتي، وظلؿُذ ؤعحٗل. ًٗ  لم ؤؾخُ٘ حكُٛلها. ويٗتها ظمُ

 ُٖجي مسخلٟت ،مالمذ وظهي مسخلٟت
ُ
 !ن جخٗٝغ ٖلّي؟٠ُ٨ٞ ًم٨ً ؤ ،بهمت

 .ٕى ببؿاٍَت هى ؤن ؤزغط مً اإلا٩انخاولُذ ؤن ؤهضت هٟسخي. اإلاىي

 اهخٓغُث ص٢اث٤ ؤزغي، زم ٢لُذ لبل٣ِـ ٖبر زِ الاجها٫ِ بُيىا:

 هل ؤزغط آلان ؟ -

 ٢الذ بٗض ٞترٍة:

 هل ؤهِذ مؿخٗضة ؟ -

 بن قاء هللا؛ وٗم. -

 ؤخض. ٢الذ ؤزحًرا: مغث ٞترة نمٍذ ؤزغي ؾمُٗذ زاللها نىتها ٦إهما جخ٩لم م٘

- .
ً
 اهخٓغي ٢لُال
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 وؤ٢ىٗها بالهضوِء. ؤجظ٦ُغ ؤًامي مٗها، وال ؤٞهم ٠ُ٦ 
ً
ٖضُث ؤخضر هٟسخي ٢لُال

٣ي.  مّغث. ؤًامي التي اهتهذ ب٣خل الججرا٫ اإلاؿئى٫ ًٖ مل٠ الظهب ؤلاٍٞغ

ي والاهخ٣ام. م
ّ
طا اللخٍٓت ما قٗغُث بٛغاثبُِت ألا٢ضاع. للخٍٓت قٗغُث بالدكٟ

 ًٟٗلىا معي ل٣خلي ظجرالهم ألاهم؟ًم٨ً ؤن 

 مغث لخٓاث َىٍلٍت مً الهمذ، ٢بل ؤن ؤؾإلها:

 ماطا هيخٓغ؟ -

 نمٍذ َىٍلٍت مّغث ٢بل ؤن ج٣ى٫:
ُ
 ٞترة

 بلى باب السغوط. -
ً
، جدغ٥ِ آلان، مباقغة

ٌ
 لى ؤهِ٪ مؿخٗضة

٘ واهتهاء ٧ل هظا. ٢مُذ و٢ض هضؤث هٟسخي بٍت في السغوِط الؿَغ  ، وامخؤلُث بٚغ

٢٤بل ؤن ؤنل بلى الو  بلى البىابِت الغثِؿتهؼلُذ   وظضُث ؤمامي ؾمغة. ٍُغ

 بىٟسخي.
ً
 ججمضُث في م٩اوي. وقٗغُث ؤهجي ًجب ؤن ؤ٦ىن ؤ٦ثر ز٣ت

٣تها اإلاضام بًمي زالزت مً عظا٫ ألامً، ٢الذ بًمي بٗخاٍب وبلهجٍت جسخل٠ و  بٞغ

 جماًما ًٖ ؤؾلىبها السكً الجاٝ:

 ؤًً ٦ىِذ ٧ل هظا الى٢ذ؟ -

ٗذ ؾمغة ظهاًػا ؤمام ُٖجي وص٣٢ذ الىٓغ في هؼػُث ٦ . ٞع خّٟي باؾتهخاٍع ولم ؤعصُّ

 مالمخي. ؤ٦ملذ بًمي:

ًبا. - ـِ َىلِ٪ ج٣ٍغ  ًٖ ٞخاٍة في هٟ
ُ
 مضام ؾمغة جبدض

 ٢الذ ؾمغة وهي جخٟدهجي:

 وهٟـ ال٣ىام وخغ٦ت الجؿض ٦ظل٪. -

 ؾإلذ الؿاا٫ الُبُعي لىاخضٍة ٚحري في مى٢ٟي:

 مً اإلاضام ؾمغة ؟ -
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ىُذ بلى الخ٣ُ٣ت الىاضخت التي ؾ٣ُذ مجي صون ب ُِ
َ
غ٢ذ ُٖىا ؾمغة ٞجإة، ٞو

 ؤن ؤقٗغ بها بال آلان، ٢الذ ؾمغة بٍٟٓغ واهخهاع:

ً ٧ل شخيٍء في مالمدِ٪ وُٖيُِ٪، وجيؿحن حُٛحر  - مت. حٛحًر الػالِذ ٚبُت ًا مٍغ
 نىج٪؟

 مً طعاعي، وجبٗجي ؤقاعث بُضحها لغظا٫ ألامً الشالزت ٞمؿ٪ ازىان مجهم 
ُ
الشالض

 ٢الذ ؾمغة: ،السل٠

ا. بدشُذ ٖىِ٪ في ٧ّلِ م٩اٍن. -
ً
مت خ٣  ؤعه٣خُجي ًا مٍغ

 هدى الؿُاعِة :
ً
. ؤؾإلها وؤها ؤؾحُر مجبرة

ً
 خاولُذ ؤن ؤ٦ىن ؾازغة

 هل جغ٦ِذ ؤٖمالِ٪ لخبدثي ّٖجي ؤزحًرا ؟ -

 ضخ٨ذ ؾمغة وهي جغ٦ُب الؿُاعِة:

م ؤهِ٪ حؿخد٣حن ؤن ؤٞٗل هظا إلاا ٞٗلخُِه  - ُ٘ مً ٖملي بٚغ . ل٨ىجي ٦ىُذ ؤؾخ٣ُ

ا ٧لما طهبُذ بلى مٍُٗم ألبدض ًٖ واخضٍة في مىانٟاجِ٪. ٦ىُذ ؤٖلُم 
ً
ؤهِ٪ و٢خ

 في الجهاًت
ً
٣ِ٪ الىخُض.ؾخٗملحن هاصلت  ؛ هظا هى ٍَغ

 في ؤطوي:و  ع٦بُذ بجىاعها
َ
 نىث بل٣ِـ ًإجُجي ٖبر الؿماٖت

 ال ج٣ل٣ي، هدً زلِٟ٪. -

.ً  آزٍغ
ُ
؟ هل زمت ًُ  ؾمغة بطخ٨ٍت ؤزغي:ج٨مُل  هد

ا. -
ً
 ج٣خلحن الججرا٫ ًا ٞاظغة ؟ ل٣ض ؤصهكدُجي خ٣

 خاولُذ ان ؤ٦ىن مؿخّٟؼة:

ب ؤن ؤؾُاص٥ِ ًٚبىا ٖلُِ٪! -  ال ٍع

٤ُ بًٍٛب:  ججمضث الطخ٨ت في مالمدها. هىث بُضها ٖلى وظهي. جٖؼ

ا ؟ -
ً
 ؤججضًً هظا ُمطِخ٩



- 288 - 

 

 جهاٖض الًٛب مً ؤٖماقي، وهي جهغر:

ً ما الظي ؾُد -  ضر ُِٞ٪.ؾتًر

 ها ؤ٢ى٫ لها:ؤو   Golden Towerونلىا بلى ؤبىاب الـ

 لً ًدضر ؤؾىؤ مما ٖؼمخم ؤن جٟٗلىه مً ٢بل. -

 مٟخىخت الىؾُى –الخُٓذ اهدكاع عظا٫ الجاؾا٥، بكٗاعهم 
ُ
ٖلى  -ال٣بًت

 طعاٖهم ألاٌؿغ، ووظىص َاثغة هُل٨ُىبتر نٛحرة بجىاع اإلابجى.

ذ مً الٗمال٣ت الشالزت ؤن ؤب٣ى اٖت َلبَ هؼلىا وجىظهىا للضازل. ٖىض مضزل ال٣

 في خىػتهم، ختى جيخهي مً اظخماٖها.

ا و٦إن ألامغ ال ٌٗىحها. ٖبر الؿماِٖت الهٛحرِة  ًٗ و٢ُٟذ، وجغ٦خجي اإلاضام بًمي ؾَغ

 في ؤطوي ًإجُجي نىُث هاعون ٞجإة ٣ًى٫ُ ٦مً ع٦ٌ إلاؿاٍٞت َىٍلت:

ُض ؤن ؤٖٝغ مى٢ِٗ٪ ب - مت؛ اؾمُٗجي ظًُضا. ؤٍع الخدضًض، بطا ٦ىِذ حؿخمٗحن مٍغ

.
ً
 واخضة

ً
 لي ولِـ مِٗ٪ ؤخض ٞؼومي بكٟخُِ٪ مّغة

ا بكٟتّي اإلاٛل٣خحن.
ً
ا زاٞخ

ً
 ؤَل٣ُذ نىج

 ؤ٦مل ٣ًى٫:

 للمبجى، ؾإزبر٥ِ باألما٦ً ٞحِها. و٧لما ا٢تربُذ مً  -
ً
ُت ٧املت ظمُل؛ ؤمامي زٍغ

 م٩اهِ٪ ؤَل٣ي نىجِ٪ السٌُٟ. الضوع ألاعضخي.

 ػمذُّ بكٟتّي. 

ًغصص ألاما٦ً بالضوِع ألاعضخّي ختى ِٖغٝ بم٩اوي باإلاُٗم بمضزل ال٣اٖت  ْل  

 الغثِؿت، زم ؾ٨ذ.

ُ٘ ؾمغة مً م٩اوي وؤخاو٫ُ ؤن ؤحٗٝغ ٖلى الججرالاث وألاشسام الظًً في  ؤجاب

ضاص مً ٢بل. جمىُِذ ؤن ٨ًىن معي  صخبتها. لم ج٨ً ججخم٘ ب٩ل هظه ألٖا

 هم في م٣غ الخغ٦ت.الهاج٠ الظي مىدىُِه ماػن ل٨جي جغ٦خُه ل
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ٖلى وظىههم بضا ؤن ألامغ قضًض السُىعِة وألاهمُت. والسضمت التي جخم مً 

 بصاعة اإلاُٗم حٗاملهم ٖلى ؤجهم ؤههاٝ آلهٍت. 

 زم ؾمُٗذ نىُث الاهٟجاعاث.

ا، واهدكغ عظا٫ 
ً
 ظٗلذ ٧ل مً باإلا٩ان حهبُّ وا٢ٟ

ٌ
 ٢ىٍت

ٌ
اهٟجاعاٌث مٟاظئت

 خى٫ اإلاساعط والىىاٞظ بىٓاٍم مضهٍل.  الجاؾا٥ الظًً ٧اهىا صازل اإلاُٗم

 ؤجاوي نىُث هاعون مجضًصا:

-  ًُ . هد  بلى الباب الساعجي ومىًه بلى الكإع
ً
م٘ الاهٟجاع الخالي جىظهي عا٦ًت

 هيخٓغ٥ِ في الؿُاعة الؿىصاء الطسمت.

  اهٟجغث ظمُ٘ الىىاٞظ وؤبىاب م٘ اهتهاء ٧لمخه
ُ
اإلاُٗم ٖضا الباب الظي ؤ٠٢

 هدى الساعط، ؾمُٗذ نىُث ؾمغة جهغر : . اهُل٣ُذ ٖىضهُ 
ً
 عا٦ًت

 ال جتر٦ىها تهغب. -

 بٌٗ عظا٫ الجاؾا٥ 
ُ
ؤ٢ُٟؼ ٞى١ ألاقُاء التي ج٣ابلجي، وؤؾ٣ُها زلٟي. ؤلخٔ

ا. ًٗ  في ؤزغي. ؤٖبر الباب الساعجي وؤخضهم ٢ض ٢ٟؼ زلٟي وؾ٣ُىا ؤعًيا م

 جغ٦ذ ز٣ًبا في ظبهخُه. 
ُ
 عنانت

ُ
ٌُ وؤوانُل جىٟلُذ ٢بًخُه ٖجي ٞجإة وؤلخٔ ؤجه

ؤزبُذ  ،الغنام وص٣ٞاُث اللحزع الخاع٢ت الغ٦ٌ. جىُل٤ زلٟي وخىلي َل٣اُث 

 ُٖجّي ٖلى الؿُاعِة الؿىصاء وؤهُل٤ُ هاخُتها ٧الغمِذ.

ِخذ ٞإ٢ًٟؼ بلى صازلِه ٢بل ؤن جىُل٤ الؿُاعة 
ُ
خحن ؤ٢ترُب ؤظُض الباب السلٟي ٢ض ٞ

 بجىىن.

احيجىقُ٪ ؤن ج٨ىن قاهض ؤهٟاسخي ويغباُث ٢لبي  ٖلى ٞو
ً
ؤخاو٫ُ ؤن ؤعي مً  ،ة

 وظه هاعون 
ُ
 وظُه ؤخض الكباب ٖلى م٣ٗض ال٣ُاصِة، وؤلخٔ

ُ
خىلي ٞإلخٔ

 ٦ظل٪.

 ٦إجها جغ٢ُو في خٟلِت ػاٍع مجىىهت، ٣ًى٫ُ هاعون بلهٍٟت:
ُ
 الؿُاعة

 ؤًً اإلالٟاث ؟ -
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ؤُُٖه خ٣ُبتي وؤها ؤجغظغط في م٣ٗضي. ًسغُط ألاقُاء بلهٍٟت و٣ٍلبها بحن ًضًِه، 

 ٣ى٫ُ:ً

 هل هظا ٧لًّ شخيء؟ -

 ،ى، ٞإجمؿ٪ بم٣ٗضي وؤوقُ٪ ؤن ؤنغرؤقُٗغ باعجٟاٖىا اإلاٟاجئ ًٖ ألاع 

 ٣ًى٫ هاعون:

ًُ وؿُُغ ٖلى ألامغ؟ -  ال ج٣ل٣ي. هد

 ٢لُذ بضهكٍت:

وؤن السىاعط هم مً ٣ًىمىن باألٖما٫  ،٠ُ٦ ٞٗلخم هظا؟ ْىيخ٨م ؾلمُحن -
 ال٣خالُت ؟

 ؿم وجاب٘ ج٣لُبُه للملٟاث.بُٗىحِن مبدؿمخحن، زم ابد ليهٓغ 

:
ً
 ُن٣ُٗذ ٚحر ُمهض٢ت

 ؤهخم السىاعط ٦ظل٪؟ -

 هّؼ ٦خُِٟه وؾ٨ذ.

 و٢ض ا٢تربىا ٦شحًرا مً السخبؤهُٓغ هاخُت الىاٞظِة. ؤقاهُض ألاعى بُٗ
ً
٢لُذ  ،ضة

 مهضومت:

 ٢خا٫ واهٟجاعاث، وؾُاعاث جخدى٫ بلى َاثغاث. -

 ٢ا٫ مبدؿًما:

 زخٟاء الخام التي ال جىظض في ِمهغ.الا وؾُاعاث وَاثغاث مؼوصة بخ٣ىُت  -

 مً ؤهخم بالًبِ؟ -

 ٌكُُذ بىظهِه وهى ًىُٓغ للىاخُِت ألازغي :

ًُ الخغ٦ت الىَىُت لئلنالح. -  هد
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 ومً السىاعط بطن ؟ -

 ججّهض بٗم٤ٍ و٢ا٫:

مجمىٖاٌث مً ال٣ٟغاء خملذ الؿالح ٢ضًًما وؾُُغث ٖلى مىا٤َ بإ٦ملها في  -
ا الٟترة ما بٗض اإلاجاٖت  ًٖ التي خضزذ. خاعبذ ألامً والؿلُت آهظا٥ وهغبذ جبا

ذ جاع١ الىٓام لٟتراٍث و  بلى الصخغاء
ّ
بلى الهُٗض ل٨ً ٖملُاتها اإلاخٟغ٢ت ْل

ٞٓىىا ؤهىا هم. ووؿب  ؛ؾخلهمىا ؤؾلىبهم في بٌٗ ٖملُاجىاَىٍلٍت. و٢ض ا

الُم هظه الٗملُاث بلى السىاعط.  ؤلٖا

ػي ٦ىا هدىُم في صواثٍغ ٞى١ الصخغاء اؾ خٗضاًصا للهبىٍ، و٦ىُذ ؤؾإ٫ ألاماَػ
 الظي لم ؤجهىع ؤن ًسغط مىُه ٧ل هظا:

 هل ؤهذ ٢اثض هظه الخغ٦ت؟ -

ت. ،ال بالُب٘ - ٤ الخغ٦ِت باإلؾ٨ىضٍع  ؤها مجغص ميّؿِ

 الخغ٦ت؟ -
ُ
 وؤًً ٢ُاصة

 ٞٗضُث ؤؾإلُه: ،ابدؿم ولم ًجب

 في الٗانمت مشال؟ -

 ثباث:٢ا٫ بهضوٍء ٧اهه ٌٗلم ؤخض جلمُظاجه السا

ت ٣ِٞالخغ٦ت الىَىُت لئلنالح لِؿذ خغ٦ت مه - وبهما خغ٦ت ٖغبُت  ،ٍغ

 هضٞها لم البلضان الٗغبُت وؤلاؾالمُت في ؤمٍت ٖغبٍُت واخضة.  ،قاملت

 قٗغُث باوكغاخٍت في نضعي، وؾإلخُه:

 هل جىظض م٣ّغاٌث للخغ٦ت في بلضاٍن ٖغبُت ؤزغي؟ -

 ٢ا٫ بابدؿامٍت:

 لُبُا والٗغا١، وٚحرهم.بالخإ٦ُض؛ ؾىعٍا وجىوـ و  -

 ؾإلخُه بلهٍٟت:
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 ما الخُاع ال٨ٟغي اإلاؿُُغ ٖلى الخغ٦ت؟ اللُبرالي، ؤم الٗلماوي ؤم.... -

 ٢اَٗجي:

إلااطا جىظض خغ٦ت لُبرالُت ؤو ٖلماهُت مٗاعيت يض هٓام ٖلماوي ولُبرالي في  -
 ألاؾاؽ؟

 ل٨ً ؤخٌض لً ٌؿمذ بٗىصة جُاع ؤلاؾالم الؿُاسخي. -

غ الكٗىب مً الٓلم وهى شخيٌء ًخ٤ٟ م٘ ٧ل بن هضٞىا ألا  - ؾاسخي هى جدٍغ

حن ؤن ال٣ًُت  ت ٣ِٞ. حٗٞغ ت في الٗالم مً الىاخُِت الىٍٓغ ألاهٓمت ال٨ٍٟغ

ًُ  ،لِؿذ في ؤلاؾالم الؿُاسخي جدضًًضا ٍ٘ اهٟهالّي ال ًضً وبهما في ؤي ٨ٍٞغ ؤو ججم
ا باإلهخماء للىٓام الٗاإلاي اإلاؿُُغ ٖلُه الضو٫ الٛغبُت. ؤزظ هًٟؿ 

ً
ا ٖم٣ُ

 وؤ٦مل:

لم ج٨ً ال٨ٟغة في ؤلاؾالم الؿُاسخي، وبهما في ؤي جُاٍع مىٟهٌل ٖجهم وال ًضًً  -

ُت  بكغوَهم وال ًإجمغ ب٣غاعاتهم الضولُِت التي ًهبٛىن ٖلحها الهبٛاُث الكٖغ

اث والاؾخ٣ال٫ بٗض ؤن ًلىون ؤٖىا١  باجٟا٢هم ٖلحها واخخمائهم بمباصت الخٍغ
ل٨ً اإلاك٩لت ُٞمً ًهض١.  ،ءهم وججاعي مهالخهمت لخىاؾب ؤهىاجل٪ اإلاباص

ومً ًضًً لهم بالىالء والاهخماء وهى ال ًضعي ؤهه بظل٪ ًدىاػ٫ ًٖ خ٣ى١ٍ ٦شحرٍة 

 ؾلبِخِه.و  لُه، وًٖ ٞغٍم ؤًٞل للخُاة ؤياٖها بجهلِه 

ِذ  ِِ الصخغاء. زغظىا وؾِ الٍغ  ٖلى ألاعى في وؾ
ُ
 / الؿُاعة

ُ
خُذ الُاثغة

  والكمـ الت
ُ
ي جىقُ٪ ٖلى الكغو١. خحن هٓغُث زلٟي قٗغُث ٦إهما الباعصة

 زغظُذ مً الٟغاٙ، ٢بل ؤن جخدضص مٗالم الؿُاعة الؿىصاء الطسمت مجضًصا.

 في الغما٫ِ وزغط مجها نىضو١ٌ ػظاجي  
ٌ
ضسم. يِٛ هاعون  اهٟخدذ ٞجىة

خذ وصزلىاهُ  ،بٌٗ ألاػعاع بِه 
ُ
 ؾإلخُه بضهكٍت: ،ٟٞ

 ىا٫؟ مً ًمىل٨م ؟مً ؤًً خهلخم ٖلى ٧ل هظه ألام -

 ضخ٪ ٦شحًرا زم ٢ا٫:

 ألاؾاؾُت إلاىٓماث الُابىع السامـ. -
ُ
 هظه هي التهمت
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ا - ًً  ؤلِـ ٦ظل٪؟ ،الظي هى ؤهخم ؤً

 وؾِ الٓالم. ؤعي مالمدُه ٖلى بياءٍة زاٞخٍت نمذ ٖلى ابدؿام
ُ
ًُ جهبِ خِه وهد

ا. ٢ا٫ هاعون:
ً
 للجضعان الؼظاظُت التي حك٘ هىًعا زاٞخ

حن ٢ُ -  مت ؤن ًُل٤ ٖلُىا الىٓام ؤ٦ثر مً اؾٍم ؟هل حٗٞغ

 اهخٓغُث بظابخُه، ٣ٞا٫:

 ؤ٦بر للىاؽ -
ً
٤ وظىصها في ٖحن الىٓام. ،هظا ٌُٗي ؤمال

ّ
 وَٗمل

، وججهحزاث حكبُه ٦شحًرا 
ٌ
 مًاءة

ٌ
خذ الباب وعؤًُذ ؤمامي َغ٢اٌث واؾٗت

ُ
ٞ

 الخجهحزاث في )وِٗؿت( ٚحر ؤن هظه ؤ٦ثر ػزًما و٢ىة.

 ٢ا٫ لي:

 ِ٪ في اإلا٣غ الغثِـ للخغ٦ت في مهغ.مغخًبا ب -

جىظه هاخُت ٢اٍٖت ٦بحرٍة اهدكغث ٞحها الخجهحزاث، وؤظهؼة ال٨مبُىجغ. وظضُث 

 بل٣ِـ تهغو٫ هاخُتي وجدخًىجي:

 ٢ل٣ُذ ٦شحًرا ٖلُِ٪. -

 ُٖىاها ناُٞخاِن ناص٢خاِن، وهى قٗىٌع لم ؤٖخضه َُلت ألاًام الؿاب٣ت.

ـُ امغؤة الكابت ع٣ُ٢ت اإلا المذ،ُٖىاها جبضوان مستر٢خان الخىاظؼ ؤمامىا ججل

 وجخإل٤ُ م٘ ٣ٖض اإلااؽ و  وألاقُاء. ابدؿامتها هاصثت
ٌ
جبضو الش٣ت في ُٖىحها واضخت

 مً ٢بل. 
ُ
 خى٫ ٖى٣ها. ؤها عؤًُذ هظه اإلاغؤة

 ٣ًضمها لي هاعون:

 .همت الخغ٦ت، وؤهم مهاصع جمىٍلهامضام ٞجغ ؾالم، مل -

 اعجضصُث في ٖى٠ٍ. نغزُذ:

 مكهىع، ػوظت نٟىث مكهىع ناخب )هغ٢ل(! هظه ٞجغ -
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ُذ ُٞما بٗض ؤن  ت، و٢ا٫ ؤخضهم، وٖٞغ
ّ
ضخ٪ اإلاىظىصون بال٣اِٖت، و٧اهىا ٢ل

 اؾمُه ال٨ىصّي ِٖسخى:

بالخإ٦ُض، هظه هي ال٣ٗل اإلاضبغ في )هغ٢ل( وناخبت ٧ل بهجاػاتها  -
ًاء الجضص للخغ٦ت. ُ٘ لها الًٟل في يم ٦شحٌر مً ألٖا  الخ٨ىىلىظُت. وٍغظ

قٗغُث ب٣ٗلي ًضوُع مً ظضًٍض مً ٦ثرٍة ما ًخل٣ى مً و  ؿُذ ٖلى م٣ٍٗض مجاوعٍ ظل

 يغباٍث مبرخت.

 ؤوضر هاعون:

ت( التي ج٣ِـ يغباث ال٣لب - بٞغاػاث الجؿض م٘ و  ج٣ىُت )الهاالث الاؾدكٗاٍع
وكغة ألازباع اإلاٗغويت بالهالت ٧اهذ ج٨ك٠ مضي ٢بى٫ عا٦بي الخاٞالث 

م بلى الهال٥، واهخ٣ُىا ا ؤعؾلىا ٦شحٌر مً و٢ىُص الىٓاللىٓام ؤو ٦غاهُتهم له. ه٨ظ

 ه.غاًٞحن لال

جظ٦غُث ٦الم ماػن ًٖ شخيٍء مكابهٍه خحن خظعوي مً ع٦ىب خاٞالث )هغ٢ل(. 

 ٢الذ ٞجغ ؤزحًرا وهي ٖلى طاث ظلؿتها:

  MRظهاػ الـ -
ٌ
مت آلان! ؾمغة ٧اهذ قُُاهت ىاص، ؤو مٍغ ٢ام بٗمٍل ممخاٍػ ًا ٍع

ِ٪ بٗ  ض ٧ل هظا. ما٦غة لخٗٞغ

 ؤوضر ِٖسخى:

ا هخاب٘ ما ًدضر في اإلاُٗم م٘ ؾمغة مً هىا ٖبر ظهاػ الـ -
ّ
و٢ض   ٦MS 13ى

 وظضها جُىعاٍث ٚحر ٖاصًت.

 ؾإلُذ باؾخٛغاب:

 هظا ؟ MS 13ما ظهاػ الـ  -

 بضث الضهكت ٖلى مالمدِه وهى ٣ًى٫:

 الجهاػ الظي مىدخُِه لىا، وؤخًغجُه بل٣ِـ مٗها. -
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 ٢ضًم. -
ٌ
 هظا هاج٠

 ضخ٪ و٢ض بضا الشجُل ٖلى مالمدِه:

هظا ؤٖتى ؤظهؼة الخجؿـ الٗاإلاُت. و٢ض ايُغعُث إل٣ًاٝ ٢ىاة بعؾا٫  -
 البُاهاث ختى ال ًى٣ل قًِئا مً هىا ألخٍض.

 عؤسخي. ل٣ض ٦ظب ماػُن ٖلّي، وبدم٤ٍ وٚباء نض٢خُه.
 قٗغُث بضواٍع حهؼُّ

 بالخى٤ِ وبٟغاٙ َا٢تي و٢ضعحي
ً
ُ٘ لهم  قاٖغة ٖلى اإلاىانلت.  ظلؿُذ ؤؾخم

 ٌكغخىن لهاعون ما خضر في م٣ابلت ؾمغة، ج٣ى٫ُ ٞجغ :

اإلاىيٕى جسُى مغخلت ج٨ؿحر الٗٓام التي ٧ان الججرالاث ًلٗبىجها. ًٟغ٢ىن  -
 ٢ايٍُت لآلزِغ 

ً
بحن نٟىث ومإمىن لُُلب ٧ل واخٍض مً ؾمغة ؤن ججّهؼ يغبت

ٟخطر ؤمغهما، ٞخ٣ىم ؾمغة بةزباعهم ًُ ؤو َلب ألامغ  بًُٗضا ٖجهما ختى ال 

ٍت 
ّ
ا. ٖملٍُت ملخٟ ًٗ مباقغة مً ٖاص٫ الؿُٗض مضًغ الجاؾا٥ ٣ُٞىُم بًغبهما م

ل ٧ل مجهما. اإلاىيٕى  وَىٍلت، ل٨جها ٧اهذ جججي هخاثًجا هاجخت في ٢ه٣هت َع

غاجـ ٖبر  سِه بلى نُاصًً ٞو جسُي ٦ظل٪ مغخلت يغب الكٗب ببًِٗه وجٍٟغ
ام الظي ع٦ٌ بلُه آالٝ ألاٞ

ّ
غاص ووظضوا ُِٞه السالم، اإلاىيٕى بغهامج ال٣ى

 جسُى ٧ل الخضوص التي ًم٨ً ل٣ٍٗل ؤن ًخسُلها ًا هاعون.

سخب مجي 
ُ
٨مل بِىما ؤقُٗغ ؤن عوحي ح

ُ
جغ ج بضا ال٣ل٤ ٖلى وظهِه العجىػ، ٞو

 ببٍُئ قضًض:

غون لهضم الضولت جماًما ٖبر ٖملُت ػعٕ ٢ىابل هىوٍت نٛحرة في ٧ل  - ًّ بجهم ًد

 خُىٍت بالبالص.ألاظهؼة الو اإلاىا٤َ

 ٖلى اإلاىانلتٖىض هظا الخض؛ جضاعى ظؿضي 
ً
ا وٖضم ٢ضعة

ً
لم ؤقٗغ بما  ،بعها٢

 خضر بٗض طل٪.

*  *  * 

 



- 296 - 

 

 بٗض ٖضة ؾاٖاٍث اؾد٣ُُٓذ.

 هاعون  ًضوُع في ؤعظاِء اإلا٩ان وهى ٣ًى٫:

 ا.ال ػلُذ ٖىض مى٢ٟي بإن زمت حٛحراٍث صولٍُت خضزذ ؤصث لهظ -

هي و  جا٦ض ٞجغ  ،م٘، وقًِئا مً الىٓغغ ؤؾتر١ُ الؿو٢ُٟذ ٖلى ظاهب اإلام

 مخّىظت:
ٌ
ـُ طاث ظلؿتها ٧اجها مل٨ت  ججل

 ًا هاعون؛ ًجب ؤن ه٨ٟغ ٖلى ؤ٦ثر مً مؿخىًي، وٖلى اخخماالٍث مسخلٟت. -

ًُ بلى م٨خٍب َىٍٍل اهخثرث ٞى٢ُه ألاظهؼة اإلاسخلٟت:  ٢الذ بل٣ِـ وهي جغج٨

 ص؟ما الخٛحراث التي جضٖىهم ألن ٣ًىمىا بخٟجحر البال  -

 ًغصُّ هاعون ب٤ًٍُ:

شخيٌء ممازل إلاا خضر ٢بل ؤعبٗحن ٖام؛ ًجٗلهم ٨ًغعون زُت صاوص ٖؼث  -

 ال٣ضًمت ٖلى هدٍى ؤؾىؤ.

 ازٍل ٢امذ ٞجغ مً ظلؿتها جخىظُه هاخُت ؤخض ألاظهؼة:مب٤ًٍُ م

هظا ؤسس٠ ؾبٍب ًجٗلهم ًؼعٖىن ٢ىابل هىوٍٍت ٖلى َى٫ِ البالص ًا هاعون،  -
ولُت و٢ؿمىا ال٨ٗ٨ت واهخهى ألامغ. لً ًٟٗلىا قًِئا ل٣ض ٣ٖضوا جدالٟاث ص

ض واهخهى ألامغ في هٓغهم.  مجضًصا ٧ي ًبرعوا وظىصهم ألن وظىصهم جغس 

:
ً
غة ِ
ّ
ـُ م٨ٟ  ٢الذ بل٣ِ

مت مً الججرا٫ ٖبض الُٗٓم ؤال ًم٨ً ؤن ًُٟضها في شخيٍء؟ -  وما ؤخًغجُه مٍغ

ً ال٣ىي جماًما بُيىا - مت ؾُٛحر مىاٍػ  وبحن هظا الىٓام. ما ؤخًغجُه مٍغ

 هٓغث ٞجغ هاخُتي ٞجإة، وابدؿمذ جضٖىوي للضزى٫.

إلا٩اثض خحن ٖبرُث الباب الٟانل بُجي وبُجهم قٗغُث بىهج الشىعِة وػزم ا

 وجباع٥ جغابُها. ؛واإلااامغاث
َ
٤ُ ٞى١ هظه ال٣اٖت ِ

ّ
 ٦إن عوًخا جدل
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 ٢ا٫ هاعون ماػًخا:

 ما عؤًِ٪ ُٞما ؾمٗتي؟ -

ـُ ُٞ ـُ وبضا ٖلى وظهي بماعاث ؤلاعها١ بدشُذ ًٖ م٩اٍن ؤظل ِه ٞإٖاهخجي بل٣ِ
 الجؿضي وال٨ٟغي، ٢لُذ:

ا؟ - ًً  ؤها ؤخاو٫ُ ؤن ؤؾخىٖب ما ًدضر بهٗىبٍت بالٍٛت ٠ُ٨ٞ ؤ٦ّىن عؤ

 هٓغث ٞجغ هاخُت هاعون بابدؿامٍت جباصلها مٗها، زم ٢الذ:

 ؤٖخ٣ض ؤن مً خ٣ها ؤن حٗٝغ ٧ل شخيء. -

ً هاعون ٖلى ٦المها، ٞإ٦ملذ:  ؤم 

مخُه لىا إلاا اؾخُٗىا ؤن ههل لهظه الغئٍت الباهىعامُت. -  لىال ما ٢ض 

ٞبضؤ ًً٘ بٌٗ  -الكاب الشجى٫ اإلاجتهض -زم ؤقاع هاعون بلى ِٖسخى

 الاؾُىاهاث الًىثُت بضازل ؤخض ألاظهؼة.

بضث نىعة ؾمغة صازل ٢اٖت اإلاُٗم اإلاتهضمت بٗض ؤن اهخهي الهجىم، ْل 

ـُ ٞحها ؾمغة بجىاع ؤخض الغظا٫ ٣ًضم وٍازغ ختى بخضي الل٣ُاث ا لتي ججل
 الباصي ٖلى مالمدهم ؾمُذ الهالبِت وال٣ؿىة، ج٣ى٫ُ باؾتهخاٍع:

ال ج٣ل٤ مً شخيء، اهًمام الُىاع٢ُت بلى السىاعط لً ٠ًًُ لهم ؤيُّ شخيٍء،  -

آزغ ما ًم٨ً ؤن ًٟٗلىه ؤن ًداولىا الخىانل م٘ ٢بُلتها في الىُجغ ؤو مالي 

 ن ًٟٗلىا هظا جدذ ؤه٠ الجاؾا٥. وؾ٨ُىن ؤ٢صخى َمىخهم ؤ

 ًا٦ض ٖلحها الغظل نلب اإلاالمذ بىبرٍة ٚلُٓت:

اث ٖبض الُٗٓم. -
ّ
 ؤجها لم جإزظ قًِئا مً ؤوعا١ ؤو ملٟ

ٌ
 ؤهِذ واز٣ت

 ؤ٦ضث ؾمغة بش٣ت:

غث ٞهي لً  -
ّ
بالخإ٦ُض واز٣ت. هظه اإلاغؤة ؤجٟه مً ؤن ج٨ٟغ في شخيٍء ٦هظا، ولى ٨ٞ

 ىظُا. بجها ج٣ىص الؿُاعة بهٗىبٍت بالٛت.حٗٝغ ٠ُ٦ جخٗامل م٘ الخ٨ىىل
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 نغر الغظل بشىعة:

ض صالثل واضخت ٖلى ؤجها لم جإزظ قًِئا. -  ؤها ؤٍع

 ابدؿمذ ؾمغة بهضوٍء لخمخّو اهٟٗالِه، زم ٢الذ وهي ج٣ترُب مىه:

لؤلؾ٠ لم ٨ًً في اؾخُاٖتي وال ؾلُتي ؤن ؤججؿـ ٖلى الججرا٫ ٖبض  -

ظض بملٟاجِه وال ب٣هغِه لىٗٝغ ما الظي الُٗٓم. ولم ٌٗٝغ ؤخض ما الظي ًى 

 
ُ
٣ِض. باإلياِٞت بلى ؤن بغهامج الخماًت والخإمحن لل٣هغ ٧له لم ٨ًً ٌٗمل خحن ـٞ

هغبذ. والىخُض ال٣اصع ٖلى ٞٗل هظا هى الججرا٫ هٟؿُه. ٞماطا ًم٨ىجي ؤن 

 ؤٞٗل ؤ٦ثر مما ٞٗلُذ؟

 ج٣غبها مىُه، و٢ض بضا ٖلُِه ال
ً
 ٣ل٤.ابخٗض الغظل ٢لُال مخجاهال

. و٢ا٫ هاعون بك٠ٍٛ:
ّ
 ؤو٠٢ ِٖسخى البض

 ما عؤً٪؟ -

 هٓغُث بضهكٍت لهم:

؟ -
ً
ىا ؤهجي ؤزظُث قًِئا ؤنال  هم لم ٌٗٞغ

:
ٌ
 ٢الذ ٞجغ مىضخت

 بل ؤ٦ثر مً طل٪.  -

ضُّ ٖلى ؤنابٗها ٢اثلت: ُّٗ  زم ؤزظث ح

ىن  - ىن بخجؿؿىا ٖلحهم ٖبر ظهاػ ماػن الٍٛغب هظا. هم ال ٌٗٞغ هم ال ٌٗٞغ
الظي ًىظض في مجز٫ هاعون. هم ال ٌٗلمىن خ٣ُ٣ت ؤن  MRلجهاػ الـ بامخال٦ىا

، ولِـ ألامغ  ًُ اث هم هد زىاع ال٣مغ هم السىاعط هم اإلاىٓمت الضولُت للخغٍّ

ىن ٦ظل٪   Showمجّغص  ىن بازخالٞ٪ و٢ّىجِ٪. وال ٌٗٞغ بٖالمي. هم ال ٌٗٞغ

 بخدالِٟ٪ م٘ ماػن.

 ؤ٦مل هاعون:
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مً ؤهىا همل٪ُّ قًِئا مً ملٟاث ٖبض الُٗٓم، باإلياٞت بلى ؤن ٖضم جإ٦ضهم  -

وق٨هم في هظا ًمىدىا مؼاًا ٖضًضة. ؤولها جىجغهم الضازلي في ؤن زُُهم ٢ض 

ٍجٗلهم مترصصًً في  يغباتهم. وزاهحها ٢ضعجىا و  ج٨ىن م٨كىٞت، هظا ٢ض ًًٟٗهم
اث.

ّ
خماص ٖلى ما وظضهاُه مً ٦ىاعر في هظه اإلالٟ  الىاضخت ٖلى الٖا

ىا  لحن ٌؿ٨ب في صماجي، وؤها ؤجدٟؼُّ وؤؾإ٫ُ مهخّمت: بضؤ ؤلاصٍع

 ماطا وظضجم في اإلالٟاث؟ -

 ضِخ٪ وهى ٣ًى٫ُ:

 بالخإ٦ُض ؤهِذ لم جيخ٣ي هظه اإلالٟاث مً م٩اٍن واخض في ٢هغِه، ؤلِـ ٦ظل٪؟ -

غ:
ّ
 ٢لُذ وؤها ؤخاو٫ُ ؤن ؤجظ٦

ٍت حكبُه ٚٝغ الٗملُاث في الجِل. -  عبما، ٧ان مً ٖضة ؤما٦ً في ٚٞغ

 مبدؿًما:٢ا٫ 

بجها ؤ٦بر جىلٍُٟت عؤًتها في خُاحي. مجمىٖت مً ألاٞالم الجيؿُت ججمُٗه  -

ًُّ ؤن ٖاص٫  بٗكغاث الٟىاهاث والصسهُاث الٗاّمت عظاال ووؿاءا. ٦ىُذ ؤْ
 الؿُٗض ٣ِٞ هى الظي حهخم بالغظا٫.

ت بحن ٦شحٍر مً الججرالاث جدخاُط  هىا٥ ٦ظل٪ مجمىٖت مً الدسجُالث الؿغٍّ

ا َى 
ً
ٍال إلاكاهضتها وجدلُلها. باإلياٞت بلى حسجُالث ٧ل خٟالث ؾمغة ومجها و٢خ

ه زغاثِ، زغاثِ ل٨شحٍر مً  ًُ خل ٞحها مإمىن ٖا٠٦. الباقي بٗ
ُ
الخٟلت التي ٢

وجمخلُئ  اإلاىا٢٘ الخُىٍت اإلاهمت بالٗالم في ٦شحٍر مً الضو٫، بما ٞحها مهغ

او  السغاثِ بالٗضًض مً الغمىػ
ّ
ها. الكٟغاث التي ؾخإزظ مى

ّ
 لخل

ً
ا َىٍال

ً
 و٢خ

 ٢الذ ٞجُغ م٣اَٗت:

ّْجي ألا٦بر ؤجها لها نلت وز٣ُت بؿلؿلِت الاهٟجاعاث التي جدضزذ ٖجها م٘ ُمهاب  -

 ٞسغ الضًً.

 ؾإلُذ مؿخٟؿغة:



- 311 - 

 

 مً ُمهاب ٞسغ الضًً؟ -

 عصث بل٣ِـ وهي حكحر بلى الل٣ُت التي ؤصاعها ِٖسخى ٢بل ص٢اث٤:

ُِه بٗض ٞترة ٖملِ٪  الججرا٫ ُمهاب، ًٖى لجىت الخ٨ماء - ألازُغ، ٠ُ٦ ال حٗٞغ
 م٘ ؾمغة.

 عصصُث ٚحر مهّض٢ت:

 ًٖى لجىت الخ٨ماء؟ هل ؾمغة بهظه ألاهمُت؟ -

 ٢الذ بل٣ِـ:

 هي ؤجها جسىجهم ٦ظل٪ م٘ الججرا٫ باًضن، وبٌٗ الجهاث  -
ً
ألا٦ثر نضمت

ًبا هي ظاؾىؾت  الساعظُت، وج٣ضم لهم اإلاٗلىماث التي جدهل ٖلحها، ج٣ٍغ

 ، ٧ل ما جبدض ٖىُه ؤن جىًم لكٗب ال٣مغ.مؼصوظت

 ٢الذ ٞجغ بىٓغٍة مخدٟؼٍة في ُٖىحها:

ًُ ألازظ بٗض َى٫ الُٗاء. ، هي ٣ِٞ ججُض اإلاىذ مً هٟؿها وظؿضها -  وجخ٣

 ؤ٦مل هاعون مىضًخا:

ؾمغة الغاسخي هي ؤٞعى لجىت الخ٨ماء اإلاهّمت. وهّمها ألا٦بر هى الِٗل في  -

 ًٍ جغبِ زُىَها و  بِه ٧اعزٍت جخىاظض لخضًغ هظه ال٩اعزت ال٣مغ. لهظا ٞهي في ٧ّلِ ع٦

ل لىا الٗحن التي هغي مً زاللها جدغ٧اث  ِ
ّ
ظًُضا. ما حهّمىا هىا، هي ؤجها جمش

حن الضازلي والساعجي وهي محزة ٞاث٣ت ال ًم٨ً ججاهلها.  الُٞغ

غُث 
ّ
ؤزظوي ط٦ُغ ال٣مغ في الخ٨ٟحر ُِٞه مً ظضًض، ٢الذ بل٣ِـ و٢ض ٞهمذ ما ٨ٞ

 :ُِٞه 

ُِه بك٩ٍل زاٍم.  - اث ٖبض الُٗٓم حهّمِ٪ ؤن حٗٞغ
ّ
 باقي ما وظضهاُه في ملٟ

 ؤ٦مل هاعون:
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ونىٌع قضًُض الىيىح  ،ِت التي ٢امىا ببىائها ٖلى ال٣مغمسُُاٌث ٧املت للمضًى -

 مً ؤخض اإلا٨ى٧اث الًٟاثُت ٢بل هبىَها. باإلياٞت بلى ُٞلٍم ٧امل 
ٌ
مإزىطة

 ،ىلُه بلى ٢هغِه الغهُب ٖلى ال٣مغى ختى ونًهىع عخلت ٖبض الُٗٓم مً ألاع 
ش لهظه الغخلت ألخٟاصِه.  ًبضو ؤهه ؤعاص الخإٍع

:
ً
 قضصث ٞجغ ٖلى هاعون ٢اثلت

ًجب ؤن ًٓهغ هظا الُٟلم للٗاّمت. هظا ؤ٦بر صلٌُل ٖلى وظىص مؿخٗمغة ال٣مغ  -

 ًُ بُاُء ٖلى به٩اعها.ّهِ التي   غُّ ألٚا

 نبِٗه:إ٢ا٫ هاعون بدؼٍم وهى ٌكحر ب

٦ما ؤهه لى ٢غعها وكغه لً ٨ًىن آلان،  ،لً ه٨ىن وخضها ؤصخاب هظا ال٣غاع -

ا، وعبما هيكغُه ٖلى خل٣اٍث وبهما ًجب ؤن هخسّحر الى٢ذ اإلاىاؾب لٟٗل هظ

 مٟاظئت ٦هظه. ،٦ظل٪
ً
 مً الهٗب ٖلى الىاؽ ؤن جخ٣بل نضمت

 ٧امل
ً
 في الجهاًت اٞتر٢ىا ٖلى وٍٖض بإن هىانل اظخماٖىا ًٚضا لىً٘ زُت

ً
ت

 لخدغ٧اجىا في ّْلِ الخ٣اث٤ الجضًضة التي خهلىا ٖلحها.

ُذ م٘  ؤًً ؾإ٢طخي لُلتي اههٞغ
ُ
ٖغيذ ٖلّي ؤن ؤعا٣ٞها في  ،بل٣ِـ ال ؤٖٝغ

 ؤزغي  ،ُتها ألِٖل مٗها هىا٥ب
ً
بال ؤن ٢ل٣ي الكضًض مً م٣ابلت ؾمغة مغة

.ٌ  ظٗلجي ؤٞع

هىا هىا باإلا٣غ الغؾمي، في م٩ا -هظه اللُلت ٖلى ألا٢ل -في الجهاًت ٢غعها ؤن ه٣طخي 
 ٞجغ وِٖسخى وباقي الكباب بلى اإلا٣غ الٟغعي بـ)وِٗؿت(.و  بِىما ٖاص هاعون

 
ُ
ت . ؤياءث ألاهىاع ٞبضث الٛٞغ

ً
ِت التي همُذ ٞحها ٢بال ظلؿُذ مٗها في الٛٞغ

 بها م٣اُٖض ووؾاثض قٗغُث ؤهجي ؤٚىُم ٞحها وؤ٧اُص ؤزخٟي.
ٌ
دت  مٍغ

ٌ
 واؾٗت

. وا٦دك
ً
 َىٍال

ُ
 ْللىا هخدضر

ٌ
ُٟذ الجاهب آلازغ مً شسهُتها. وهي شسهُت

 وبنغاعا ٦ظل٪.
ً
 وز٣اٞت لم ؤجسُلها. وجدمُل ٢ىة

ً
ت  جدمُل سسٍغ

ٌ
 آؾغة

 
ُ
خ٨ُُذ لها ًٖ خُاحي بٌٗ الصخيء. ًٖ ٢بُلتي، ووَجي الظي ٢ّؿمًه الٛؼاة

الٟغوؿُحن ٢ضًًما ٞإُٖىا ل٩ل صولٍت ٢ُٗت لىخىه في ألاعِى وهداعب ؤهٟؿىا صون 
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. ٞد٨ذ لي ًٖ عواًٍت مكابهٍت جد٩ي ًٖ مداعٍب ٢ضًٍم ٧ان ؤن ههل لصخيٍء 

 ًداعُب َىاخحن الهىاء وٍٓجها ؤٖضاًء ظهىمُت.

ٍض مً ألا ٢لُذ لها ؤن ؾبب ٢ضومي بلى هىا في ألاؾاؽ هى  ،لمؤنابجي خ٨حها بمٍؼ
ا ًٖ ؤي ٢ىاٍة للخىانل والخٟاهم. 

ً
 ٞهم ألاؾلىب الظي ٨ًٟغون بِه بدش

 وهي حؿإلج
ً
ي ّٖما وظضجُه بٗض هظه الٟترة. ٣ٞلًذ لها ؤن قٗىعي بضث مخٗاَٟت

الظي ؤخاو٫ُ ؤن ؤ٦خمه في ؤٖماقي هى ؤهه ال جىانل وال جٟاهم. وؤن الخل الىخُض 

٠ ألامغ.
ّ
 هى اؾدئها٫ الٟؿاص مً هظه ألاعى مهما ٧ل

٢لُذ لها ؤن ٢ىاٖخىا ألاؾاؾُت هي ؤن ألامت الٗغبُت وؤلاؾالمُت لً جؼصهغ ولً 
 ىِة مهغ و٢ُاصتها لها.ج٣ىم بال بصخ

 ٦ٗاصتها؛ 
ً
ِٕ ٞجإٍة، زم ٢الذ وهي جداو٫ُ ؤن ج٨ىن ؾازغة َٟغث ُٖىاها بالضمى

ؤن الٛغب ٞهم هظا مب٨ًغا ٞإخ٨م ٢بًخُه ٖلحها وظٗلها ج٣ىص باقي البالص بلى 

 مً ؤن ج٣ىصهم بلى الىهِغ والاػصهاع.
ً
 الهال٥؛ بضال

ٌ٘ خ٣ُ ـُ وا٢  ظًضا، وح٨ٗ
ٌ
 ٣ّي.بضث لي ٧لمتها مٗبرة

م ألامغ مً هظه الىاخُِت، ٞىظضُث ؤن ٧ل ال٣م٘ الظي ًماعؽ في بالص  ُّ ٖضُث ؤ٢

٣ُا ًخم بٍُض  ت ٖبر قغ٧اث ألامً الٗالم الٗغبي، وختى صو٫ بٍٞغ وختى  ،مهٍغ

هٓام الخٟىٌٍ الظي جم اؾدبضالُه بضال مً الخمشُل الضبلىماسخي ٖبر هٓام 

اث ث بحن الضو٫ هي الٗال٢الؿٟاعاث، ًىضر ؤن الٗال٢اث الىخُضة التي ناع 
ت وٖال٢اث اإلاهالر ٣ِٞ  .الخجاٍع

 ٖلى ؤهىا ٖىض مىخه٠ اللُل، وظضها هاعون ؤمامىا مً ظضًٍض.

وظهُه مهٟغ قاخب ٦إهه نإع الكُُاُن لخىِه، مالبؿُه ٚحر مهىضمت؛ نغر 

 ُٞىا مً بحن لهازِه و٢لبُه الظي ًىقُ٪ ٖلى الخى٠٢:

 ؤهخم ججلؿىن ه٨ظا!! -
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 ما خضرهببىا مً ظل
ُ
ىن وؤزظ ًيخ٣ُل بحن ٢ىىاجِه  ،ؿدىا ال وٗٝغ ؤصاع الخلٍٟؼ

ت التي ٍ٘ قضًض حٗغُى اهٟجاعاٍث  ختى ونل بلى ال٣ىاة ؤلازباٍع ٖضًضة في مى٢

 ألاهمُت.

 نغر هاعون:

ىن هظا اإلاى٢٘؟ -  هل حٗٞغ

 عصث بل٣ِـ بٛباٍء ال ًل٤ُُ بها:

 الؿض الٗالي في ؤؾىان. -

 ٫:اخمغث ُٖىاُه ًًٚبا وهى ٣ًى 

 هظا اإلاى٢٘ هى ؤخض اإلاىا٢٘ التي جىظض في زغاثِ ٖبض الُٗٓم.  -

زم اهُل٤ زاعًظا بلى ال٣اٖت الغثِؿت، وهغولذ وعاءُه بل٣ِـ، بِىما و٢ُٟذ ٚحر 

ُ٘ السبر الظي وؿب الخٟجحراث بلى زىاع ال٣مغ الظًً ال  مخىاػهٍت لض٣ُ٢ٍت ؤجاب

ىن ٖلى جٟخِذ اليؿُج الىَجي، وسخب الكٗب بلى 
ّ
اإلاى٣ُت نٟغ ٨ًٟ

ُت ٚحر الخ٣ُ٣ُت ٦ىظىص مؿخٗمغاٍث ٖلى ال٣مغ ٌُِٗل بها  ومىايُٗها الٟٖغ
 ال٣ىِم.

ُ
 ٖلُت

 بال٣غِب مً مى٢٘ الاهٟجاعاث بِىما 
ُ
زم بضؤ ٨ًُُل الًغباث بًغاوٍة وهى ٠٣ً

 بضا ٦شحٌر مً الىاِؽ في السلُٟت:

غي ماطا ٣ًهُض هاالء الشىاع السىهت  خحن ٣ًىمىا بٗمل جٟجحر  -
ُ
اٍث ؾخدؿبب ج

ت   بلى الٗهىع الدجٍغ
ُ
في ٚغ١ الهُٗض والىظه ال٣بلي بإ٦ملُه في الٓالم والٗىصة

بٗض ؤن جى٣ُ٘ ال٨هغباء ٖضة ؤًاٍم ٢بل ؤن جخم٨ً خ٨ىمخىا اإلاى٢غة  مً بٖاصة 

ضون إلاهغ ؤن ج٣ب٘ في ٖهىع الٓالم التي ًجغوجها بلحها  بنالخها؟ هل ًٍغ

 الهّضامت ؤلاهٟهالُت؟بةنغاٍع ٖبر سخب الىاؽ بلى ؤ٩ٞاعهم 

 باإلاىث لشىاع 
ُ
بضؤ الهىُث ٌٗلى زلُٟه، نىث ٖكغاث الخىاظغ التي تهخ٠

 ال٣مغ السىهت.
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 ًٖ هاعون وبل٣ِـ. 
ُ
 ؤبدض

ً
 هغولٌذ مبخٗضة

 ؤمام الجهاػ اإلاخهل بالـ
ُ
الظي ٌٗغى لىا خُاة  MS 13وظضُث هاعون ٠٣ً

ٟذ بل٣ِـ ٖلى ظهاٍػ ؾمغة لخٍٓت بلخٓت. ٣ًلب اإلا٣اَ٘ وٍيخ٣ل بُجها بِىما و٢
ُت في ملٟاث ٖبض الُٗٓم التي حٗغى اإلاىا٤َ  آزغ جداو٫ُ يبِ السٍغ

 الخُىٍِت اإلا٣هىصة.

 ٢لُذ بضهكٍت:

 بجهم ًتهمىن زىاع ال٣مغ بهظه الخٟجحراث؟ -

 لم ًغص هاعون وبضا ميكٛال ظًضا، بِىما ٢الذ بل٣ِـ با٢خًاب:

 هظا هى الُبُعي. -

 وو٠٢ ًخابٗها ب٣ل٤.ؤزحًرا جى٠٢ هاعون ٖىض ل٣ٍُت 

 ٖلى ٞغاقها  ،غى نىعة ؾمغة ٦إجها بُيىابضث الكاقت الهىلىظغامُت حٗ
ٌ
هاثمت

 ما مخًًٛ اإلاالمذ.
ً
ا عظال ًٗ  ؤزغي وهما حٗخلُاِن م

ٌ
 بِىما حٗخلحها امغؤة

 بهظاعٍ ٢ٟؼث ٞجإة 
ُ
هغولذ هاخُت ظهاٍػ ٌكبُه ٦شحًرا  ،م٘ نىٍث مخ٨غٍع ٦إهه عهت

دها ظاهًبا الجهاػ في ٢هغ الججرا٫ ٖب ض الُٗٓم وقٛلخُه خحن جبٗها العجىُػ، ًٍؼ

 ٧ي ًخدضر م٘ اإلاخهل الظي ْهغث نىعجُه.

ـُ في مجزل ا ٞازًغاٖلى الكاقِت  نىعة الججرا٫ ُمهاب ًجل غًٍ ا عوًبا خٍغ ًً  ،ِه مغجض

 ٢ا٫:

 باًضن ؤحها العجىػ! -

ت  عص باًضن باؾخٗالء: ،ًخدضر ؤلاهجلحًز

 مغ؟ظجرا٫ ٞسغ الضًً، هل جم ألا  -

 ٢ا٫ ُمهاب بىٟـ اللهجت اإلاغخت:

 الؿض الٗالي.، بالخإ٦ُض، ٦ما اج٣ٟىا -
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 عص باًضن وهى ًدخًً ؾمغة التي حٗض له ٚلُىهُه:

ت وجذجم ؤلاهٟجاع  - الهاالث ال٨هغومٛىاَِؿُت هل جمى٘ ؤلاقٗاٖاث الظٍع

 ظًُضا؟

 الابدؿام وهى ٣ًى٫ 
ً
 وًًٚبا مداوال

ً
 :ظلـ ُمهاب ناخب ؤ٦ثر اإلاالمذ نغامت

 وؤٖخ٣ض ؤن باقي اإلاىا٢٘ ؾخججي الخإزحر هٟؿُه. ،بالخإ٦ُض؛ ججغبت هاجخٍت ظًضا -

 لِـ آلان.، لِـ آلان ًا ُمهاب -

 بالخإ٦ُض ًا ظجرا٫. -

 نمٍذ زم ٢ا٫ ُمهاب:
ُ
 مغث لخٓت

٤"ؤ"و  ”IMS“وآلان؟ خهلخم ٖلى الـ  - وهٟظها ٦ظل٪ الجؼء  ٢مىا بسخب الٍٟغ

 . ٞإًً ما وٖضجم؟”X“سُِ السام بىا بخجٍغب ؤولى زُىاث اإلا

 ٢ا٫ باًضن بٗهبُت:

ًُ ٖلى ما وٖضها ًا ظجرا٫ -  الٗمل في لالاة ال٣مغ ًخم ٖلى ؤ٦مل وظٍه. ،هد

 ل٨ً الججرا٫ باؾل ًاؾحن لم ٌؿخلم ٧ل شخيٍء بٗض. -

 وال قُاَحن لُخم ألامغ بالهىعة التي  -
ً
. هدً لؿىا سخغة ٌٕ الججرا٫ ًاؾحن مدؿغ

 ها مىًٖضا، ولم ًؼ٫ ؤمامىا زالزت ؤقهٍغ.جخسُلىجها. زم بهىا خضص

 زالزت ؤقهٍغ هي ٞترة َىٍلت ظًضا ًا ظجرا٫. -

ؤهذ جخدضر ًٖ ؤ٦بر بىاء ج٨ىىلىجي ٖلى ؾُذ ال٣مغ. وهدً بُيىا اجٟا١. ال  -
ىن. ٣خ٨م هظه ؤحها اإلاهٍغ  ؤخب ٍَغ

 هضؤث مالمذ الججرا٫ مهاب؛ ؤو ه٨ظا بضث، وهى ٣ًى٫:

ًٌ ًا ظجرا٫. -  خؿ
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٣ُخُِه ُٞغص ألازغي بٛلٍٓت و٢ا٫ لؿمغة ههى باًؤ ضن الاجها٫. زم الخٟذ لٞغ

 ب٤ًٍُ:

ض اإلالٟاث  - ؾمغة، ؤهِذ ٦ؿىلت ظًضا وال جىٟظي ما ؤَلبُه مىِ٪. ؤزبرجِ٪ ؤهجي ؤٍع
٤"ؤ".  ألانلُت للٍٟغ

 ُِٞه:
ُ
 ٢الذ ؾمغة بضال٫ٍ مبالٜ

ىن مهاب ٖىضُه خ٤ٌ في ؤه٪ ال جدٟٔ وٖىص٥ ًا ظجرا٫. ؤزبرج٪ ؤهجي ؾإ٦ -

٨ُت في ال٣مغ. ؤها ختى ال ؤَلب  اعٍة للمؿخٗمغة ألامٍغ مل٨٪ جماًما بطا طهبُذ في ٍػ

ت.  ؤن ؤػوع اللالاة، ؤو اإلاؿخٗمغة اإلاهٍغ

ـُ ٖلى خاٞت الٟغاف:  ًىانل باًضن ب٤ًٍُ وهى ًجل

 ؤمغ٥ جماًما لهم. ٠ُ٦ جسخٟحن لهظه الٟترة الُىٍلت، زم  -
ُ
ما جُلبُِه ؾ٨ُك٠

ا.ؾخهحًر ،ًً ه٨ظاحٗىص
ً
ا مدتر٢

ً
 ً ٧اعج

 ا٢تربذ مىُه جضاٖب ٞمُه اإلاخًًٛ:

 وهل ال ٌؿخُُ٘ ظجرالي ؤن ًدمُجي؟ -

 وو٠٢ ًىُٓغ لىا و٨ٍٟغ. ،ؤو٠٢ هاعون الٗغى ٖىض هظا الخض

 بحن الججرا٫ ٖبض الُٗٓم
ً
باؾل ًاؾحن هظا ًٖ  الججرا٫و  جظ٦غُث خىاًعا ممازال

وخ٨ُذ لهم ما ؾمٗذ، و٢لُذ ، ٢لُذ لهم ؤهجي ؾمُٗذ خىاًعا ٦هظا ،ؤمىٍع ممازلت

٣حن اإلاخدالٟحن ومداولت  ؤهجي ؤقٗغ ؤن اإلاىيٕى بإ٦مله جالٖب بحن الٍٟغ
 للخهى٫ ٖلى اإلا٨ؿب مً آلازغ.

ُت الٗالم الطسمت التي ؤٞغصتها و  ،لم حهخم هاعون بما ٢لُذ ٦شحًرا هى ًىُٓغ لسٍغ

ٍِ مًِئٍت  جىدكغ في  بل٣ِـ ؤمامىا ٖلى الهىلىظغام وبضث اإلاىا٢٘ اإلاسخاعة ٦ى٣

 ٧ّلِ ٢اعة:

لى ؤن هظا ، سُُهم هظا. بجهم ًدًغون ل٩اعزٍت ما ٌٗىُجي آلان هى ؤن ؤٞهم م -
بي. ٞةن باقي ؤلاهٟجاعاث التي ؾخدضر في ؤو٢اث  الاهٟجاع هى اهٟجاٌع ججٍغ
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ت الٗالم جماًما وؾخيخهي  مخ٣اعبت لى ؤجها خضزذ في هظه اإلاىا٢٘ ٞؿدخٛحر زاَع
 صو٫ٌ وقٗىٌب بال٩امل.

ُ٘ وكغة ألازباع الٟاثخت: ٢لُذ   وؤها ؤؾترظ

 وؾيؿ٣ِ في الٓالم، وهغظ٘ ٖهىٍع ٧املٍت للىعاء. -

 ؤقاع لي هاعون بؿبابخِه:

 وؾُد٨م مً ًمل٪ الخ٨ىىلىظُا ومهاصع الُا٢ت والثروِة ٣ِٞ. -

 ٢الذ بل٣ِـ بكٟخحِن مغحٗكخحن:

ُه؟ -
ّ
 ؤهى اه٣الٌب ٖلى الٗالم ٧ل

 ٫:ظؼ  هاعون ٖلى ؤؾىاهِه وهى ٣ًى 

 ٠ُ٦ ٌؿخُُٗىن ٞٗل شخيء ٦هظا؟ -

جدضزجي هٟسخي ؤن هظا ٚحر خ٣ُ٣ي، وؤن  ،ىُذ ؤجمجى في صازلي ؤال ًدضر هظا٦
.
ً
 شخيٍء ما ٞهمىاه زُإ

ُ
 زمت

 ٣ًى٫ هاعون مً بحن ًٚبِه:

 مً ؾُهض٢ىا لى وكغها ؤمًغا ٦هظا؟ -

*  *  * 

ًُ هىا في مى٠٢ مٗا٦ـ إلاا ٢الُه ظىبلؼ؛ ٩ٞلما  جٟدكذ ظغاثم الخ٨ىماث هد
ما ٦ظب

ّ
 مهما ٖغيَذ لهم مً صالثل. خضوثها الىاُؽ  ٧ل

*  *  * 
 ج٣ى٫ُ بل٣ِـ:

 ال ًم٨ً ؤن هيكغُه. -

 وؤ٢ى٫ُ في هٟسخي، إلااطا ال ًم٨ً ؤن هيكغُه.
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لم وؿخُ٘ ؤن هىانل الخ٨ٟحر. وبهمٍذ وبضون اجٟا١ٍ مؿب٤ ًىهٝغ هاعون، 

خىا.  وؤٖىُص م٘ بل٣ِـ بلى ٚٞغ

 نامخخحن. زم ؤؾإ٫ُ 
ً
ا َىٍال

ً
بل٣ِـ بحن صمىعي؛ إلااطا لً جهض٢ىا  ه٣طخي و٢خ

 الىاؽ؟ إلااطا؟

ـُ ؤجهم لً ًهض٢ىهىا ٣ِٞ. بل ؾُٗاصوهىا ؤ٦ثر مما ً ٟٗلىن. ٢الذ بل٣ِ

ا ٖىا في الُغ٢اِث وجدذ  ،وؾِؿبىهىا في ؾغهم وظهغهم
ً
وؾِىُل٣ىن بدش

 ؤحجاع الكىإع ل٣خلىا. 

ًُ هداو٫ُ ؤ ا مٗىا لً ههمض امامُه وهد
ً
ا مسخلٟ ًٖ ا ن هضًغ نغ وؾِبضؤون نغا ًٖ ا

 .آزغ م٘ ؤباَغة الكغ

ًجب ؤن هشبذ لهم  ،همىا ؤن الهغإ لِـ بُيىا وبُجهم٢لُذ لها ؤجهم ًجب ؤن ًٟ

 ؤهىا لؿىا ظبهت الكّغِ التي ًجُب ٢خالها.

 في الٟغاٙ؛ ؤن الهغإ لم ٌٗض بحن زحر 
ً
 خى٫ هٟؿها مدمل٣ت

ً
٢الذ وهي مخ٨ىعة

ُٕ آلان ً، وقغ خجلى في هٟىِؽ الىاِؽ ٖلى هدٍى آزغ؛ وال بحن خ٤ٍ ويال٫.. الهغا
خُه، وبحن هٟىٍؽ ؤصمىذ  ٌٕ بحن الشىعِة والاهخهاع ل٨غامِت ؤلاوؿان وخٍغ نغا

ها لهم ٠ُ٦ 
ّ
ًِ ؤٍب ٚحر قغعٍي جتر٥ م٣الُض ؤمغها لُه ًهٞغ الاؾخ٩اهت في خً

 قاء؛ زم ج٨برُه وحٗٓمُه.

ٍت ال جمل٪ ال٣ضعة ٖلى الش٣ِت ف ٌٕ بُيىا وبحن هٟىٍؽ ٞاٚع ب نغا ي هٟؿها، وال جٚغ
 في ؤن جخدمل مؿئىلُت خُاتها ومهحرها ٞختر٥ ٧ل شخيٍء بُضه.

ا قهىة الخّٗبض 
ّ
ـِ ٧ّلٍ مى اثب ؤلاوؿاهُت –٢الذ ؤن في هٟ  ٦باقي الٚغ

ٌ
بت  -وهي ٚع

 ًٖ بلٍه ج٣ضؾُه وج٣غ له باأللىهُِت 
ُ
٦ٟكلهم  –ٚحر ؤن ٞكلهم في الخضًً ، جبدض

ً ٖلى جُب٤ُ الجاهب الُٛبّي في مٗاصلت ًجٗلهم ٚحر ٢اصٍع -في ٧ّلِ شخيٍء آزغ

 ٍ٘  و  ؤلاًمان، ُٞبدشىن ًٖ بلٍه ؾَغ
ً
واضر  وملمىؽ ٌٗغى ؤمامهم مباقغة

 عجاثب ٢ضعاجِه في ال٣خِل والخٗظًِب واإلاىذ، ُٞضًىىن لُه بالىالِء والخ٣ضٌـ.

 ٚحر ؤجهم في هظه ألاعى ٢ض وظضوا لهم ٖضة آلهت!
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 مرمية..!

 (5 ) 

 

 حٗغُى 
ُ
٤ٍ زاعجي: الكاقت

ّ
 نىعة ال٣مِغ م٘ نىث مىؾ٣ُى مخىجغة، نىُث مٗل

ُٕ ؤلاوؿاُن ؤن ًبجي  - ا اؾخُا
ً
 ؤم زُا٫؟ وهل خ٣

ٌ
الؿُٟغ بلى ال٣مغ. ؤهى خ٣ُ٣ت

 لل٣مغ؟ 
ٌ
 مؿخٗمغة

ٌض مً اإلاىؾ٣ُى اإلاخىجغة:  مٍؼ

 ًُ ًبا هس هيكُغ ل٨م عخلت الججرا٫ ٖبض الُٗٓم بلى ال٣مغ، والتي ونلذ بلُىا ٢ٍغ

 ٣ُ٣ت والخ٨م بحن ؤًض٨ًم.لىتر٥ الخ

ا.اإلاخىجغة جسٟذ نىعة ال٣مغ، ونىث اإلاىؾ٣ُى  ًُ ج  جضٍع

ُىاث حؿ
ُ
ُ٘ و٨َٗـز نىعة ال٣بت الؼظاظُت التي  حُر ٞى١ ؾٍُذ مٗضوّي ًلم

 حٗلىُه وجٓهُغ مً وعاءِه ؾماٌء ػع٢اٌء ناُٞت ٢لُلت السخب.

 وزُىاٍث ٦شحرٍة جبضو في السلُِٟت. ، نىُث خغ٦ٍت مًُغبٍت 

 جًُغب 
ُ
ٓهغ عظٍل ٖاِع الج الهىعة

ُ
ٕؼ ًبضو في ٣ٖضِه وتهتُز ٦شحًرا ٢بل ؤن ج

ًبا -الؿاصؽ   ٢اؽ اإلاالمذ وٍخمخ٘ بلُا٢ٍت بضهٍُت ٖالُت.  -ج٣ٍغ

 ٣ًى٫ُ بخىجغ:الكاقت زل٠ِ  ًإحي نىٌث مً

ً آلان ًا ظجرا٫. - ًُ ظاهٍؼ  هد

 ؤخض الٟىُحن ٌٗاوُن العجىػ ٖلى اعجضاِء عصاٍء ؤؾ
ُ
ٍ٘ ٦إهُه بجىاِع الغظل ٠٣ً ىٍص الم

 ًيخهي بهالٍت ػظاظٍُت 
ً
 ٧املت

ً
 . خى٫ الغؤؽ بضلت
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ت:  الٟجّي باإلهجلحًز

ؤًٞل البضالث الًٟاثُت اإلاهىٗت ، AS33هظا هى عصاء الًٟاء  -

 بالىاهىج٨ىىلىجي مً اإلاؿخىي ... 

 الججرا٫ بٗى٠ٍ وًٚب:

 مً ؤطن ل٪ ؤن جخ٩لم؟ هظه لِؿذ عخلتي ألاولى لدؿغص ٖلى ؾمعي ٧ل هظا -

 الهغاء ًٖ مىخجاج٨م الًٟاثُت.

 ٣ًى٫ بالٗغبُت مبدؿًما ابدؿامٍت مغه٣ت: ،ًخدى٫ُ بلى الكاقِت 

بلى ال٣مغ. مً اإلاٟترى  2153هظا هى الدسجُل ال٩امل لغخلتي ألازحرة لٗام  -
  .”X“بٗض خىالي ٖامحن ؤن ؤطهب هىا٥ ألب٣ى بٗض جىُٟظ بغهامج السُت 

: الّٟجي ًغبِ البضلت مً السل٠ ٞحهتُز 
ً
 الهىث ٢لُال

 والصي وؤخٟاي، ؤهجي ؤ٢ىُم بال٨شحر مً ؤظلهم.ؤلُٗلم  -

ٌٍ ز٠ٍُٟ المً٘إحي ؤخض   ٣ًى٫ُ بابدؿامٍت: ،ألاظاهب بم٠ٍُٗ ؤبُ

 مغخًبا ظجرا٫! -

ا:
ً
ا ومخإٟٞ

ً
 الججرا٫ مخًا٣ً

 ؤهال ص٦خىع وًٍ.  -

ا ًضًِه: ًٗ  الض٦خىع وًٍ عاٞ

 حٗٝغ ؤلاظغاءاث. ل٨ً ؤهذ ،ؤٖٝغ ؤجها لِؿذ اإلاغة ألاولى ل٪ -

 الججرا٫ بىٟـ الىبرة:٢ا٫ 

ا. جًٟل ل٨ً عظاءً  ،وؤهذ حٗٝغ عصوصي الضاثمت ٖلُ٪ - ًٗ  اهخهي ؾَغ

 الض٦خىع وًٍ ٣ًغؤ مً ظهاٍػ بُضِه:
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التي ج٣ُمها هاؾا يمً بغهامج "لالاة  2153لٗام  234هظه هي الغخلت ع٢م  -

م ال٣مغ" اإلاى٣ٗض بحن ظمهىعٍت مهغ والىالًاث اإلاخدضة. ج هُُب باإلاؿاِٞغ ال٨ٍغ

٘ حٗلُماث ألا  وهىُص ؤن هد٨ُُم ببٌٗ . مً والؿالمت اإلا٨خىبت في ٧ل م٩انؤن ًدب
 اإلاٗلىماث ألاؾاؾُت ًٖ الؿٟغ والخُاة ٖلى ال٣مغ.

 ًيخهي الٟ
ً
بها بالخغ٦ت  ،جّي مً جغ٦ُب بضلت الًٟاء ٧املت وٍبضؤ الججرا٫ في ججٍغ

ا وَؿاًعا لُسخبر مضي مغوهتهاًم
ً
ًِٛ ػًعا ظاهب ٖى٣ِه ٞخى٣ؿم الهالت زم ً ،ُى

 الؼظاظُت خى٫ عؤؾِه ٢ؿمحن وجخىاعي ٖلى ظاهبي عؤؾًه.

٨مل مً ظضًض: ًُ  الض٦خىع وًٍ 

ؤ٢صخى ج٣ضًغ ٌؿخٛغ١ الؿٟغ مً ؾبٗت ؾاٖاث بلى زماهُت ؾاٖاث ٖلى  -

السغوط مً الجاطبُت ألاعيُت ٨ًىن بٗض خىالي  ،للىنى٫ بلى ؾُذ ال٣مغ

 الؿاٖت ...

 في ملٍل وجإ٠ٞ وهى ٌٗاوص الؿحر هدى الّؿلم اإلاٗضوي اإلاخدغ٥: ٨ملًُ  الججرا٫

لتزام بم٣اٖض٦م وبكغوٍ الؿالمت ابخضاًء مً هظه لهظا هغظى مى٨م الا -
 اللخٓت.

 الض٦خىع وًٍ ٨ًمُل مبدؿًما:

 بٌٗ اإلاٗلىماث الخش٣ُُٟت ًٖ الخُاة في ال٣مغ: -

٨مُل:الججرا٫ ًىٓغ خىلُه زم ًخىظه بلى باب السغوط. الض ًُ  ٦خىع وًٍ  

ًخم الخهى٫ ٖلى ألاو٦سجحن ٖبر هٓام ٦هغبت اإلاُاه التي جم ا٦دكاٝ وظىصها  -

 ،٢ُغة مُاٍه في الاؾخسضام الُىمي ٖلى ال٣مغ لهظا هغظى الخٟاّ ٖلى ٧ل

الُا٢ت التي وٗخمُض ٖلحها هي الُا٢ت الكمؿُت التي ًخم اؾخسالنها ٖبر ال٣بت 

ت للكمـ، و  ٣حها مً اإلاىظاث ؤلاقٗاُٖتالهاثلت التي جًم اإلاؿخٗمغة وج الخغاٍع

لهظا بغظاء الاخخٟاّ بسُم ؤلاًىاء ال٨غوٍت في عخاالث الاؾخ٨كاٝ زاعط 
غ ..

ّ
 اإلاؿخٗمغة وٖضم الب٣اء زاعًظا أل٦ثر مً ًىم واخض، وجظ٦

٨مل ًُ  :بًٍٛب م٨خىم الججرا٫ 
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جىلُض  التي جًم ألالىاح الكمؿُت، ومى٣ُت Cالابخٗاص الخام ًٖ اإلاى٣ُت  -

 الُا٢ت الىىوٍت..

ا وعاءه: ًُ  الض٦خىع وًٍ ماق

 ؤن بًٗت ٦ُلىواث مً الهُلُىم -
ُ
ًم٨ً ؤن جمىذ َا٢ت ٦هغبٍُت جطخيء  3خُض

 ٦ى٦ب ألاعى بإ٦مله.

 الججرا٫ ؤمام مغ٦بٍت لها ؤعبٗت ؤعظٍل َىٍلٍت حؿحر ٖلى عجالٍث ٦بحرة، 
ُ
٠٣ً

 وجخدغ٥ لخ٠٣ جدذ ه٩ٍُل ضسٍم .

 الض٦خىع وًٍ مبخًٗضا:

 عخلت ؾُٗضة ًا ظجرا٫. -

 الججرا٫ بكغاؾٍت:

 ؾخ٨ىن ؾُٗضة بن عؤًُذ صماء٥ حؿُل. -

 ًخىظُه هاخُت الؿلم اإلاٗضوّي الٗالي. ًهٗضُه.

ا. ًُ ج  جضٍع
ُ
ٓلم الكاقت

ً
 ج

*  *  * 

ًبا. ُ٘ جإزحر هظه الل٣ُت ٖلى وظىه الىاِؽ للمغة السمؿحن ج٣ٍغ  ؤجاب
ُ
 ؤ٠٢

ا ٖلى ال ػا٫ ٦شحٌر مجهم ًً وؤ٦ثرهم ًبضو الًٛب ٖلى  ،مالمدهم ًٓهُغ السىٝ باص
 مالمدهم.

 البٌٗ ًهغر مً باب بزباث ؤهه لِـ مٗىا:

 ٌؿ٣ِ زىاع ال٣مغ السىهت. -

٣ِه. -  زم ًىٓغ خىله لُخإ٦ض ؤن الجمُ٘ ؾمٗه، ٢بل ؤن ًمطخي في ٍَغ
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ه بلى )وِٗؿت( لخًىع الاظخمإ ألاؾبىعي  ّجِ
ّ
ؤجىظُه هدى مى٠٢ الخاٞالث. ألج

ت.ألٞغاص الخغ٦ت باإل   ؾ٨ىضٍع

غ السام بي في عؤسخي ؤٖضُّ   ومدضصة. ،ه٣اٍ الخ٣ٍغ
ٌ
 وؤخاو٫ُ ؤن ؤ٦ىن مغ٦ؼة

ا باليؿبِت لي ؤجسحُر بخضي خاٞالث )هغ٢ل( التي جمشُل 
ً
جإزظوي  ،ؤ٦ثر ألاما٦ً ؤمى

ُ٘ الكىإع وع٦ًها   اإلا٩ان الٟاٙع الخالي. ؤجاب
ُ
 بم٣ٗضها بلى الضازل خُض

ُ
الهالت

ٍت بؿلؿلِت ألازباع التي ًخم ؾغصها ٖبر الكاقت اإلادمىم بالساعِط، ٚحر مبالُ

 الهىلىظغامُت.

 ججاه ؤجىُه بحن وظىِه الىاِؽ ومٗاإلا
ُ
  الخُاة.ها. وهٓغاتهم ال٣ل٣ت

ٌُ ٢لبي ٧لما قاهضُث ٖملُت ٢خٍل ؤو اٚخهاٍب جخمُّ في الكإع في وضِر  ًى٣ب

 الجهاع.

خبذ ٧لماٌث يض الىٓام ويض اللجىِت الخ
ُ
ٌِ الجضعان ٦ ا٦مت ًسصخى ٖلى بٗ

ٌُ مجغص الىٓغ بلحها.  البٗ

احي.  ؤٖىُص بظا٦غحي للىعاِء. وؤٚىُم في ط٦ٍغ

هىع عخلت الججرا٫ ٖبض الُٗٓ ًُ ا ٢غعها ٖغى الُٟضًى الظي 
ّ
م بلى ال٣مغ ٖلى ٦ى

ا ًُ ج و٢ض ٖغيىاُه مغاًعا ٖلى الكاقاِث الغؾمُِت للىٓام في اإلاُاصًً  ،خل٣اٍث جضٍع

 ألاولى في الُٟضًى التي وٗغيها آلان الٗاّمت، و٧اهذ هظه الل٣ُت هي ا
ُ
لل٣ُت

ًبا مد وؾهم لٗلهم ءاولحن بةنغاعها ؤن هض١ بها ٞى١ عللمغة السمؿحن ج٣ٍغ
غون.

ّ
 ًخ٨ٟ

 ٖاماِن مّغا.

 ٖاماِن مً الهغإ والشىعِة والًٛب.

ِ٘ في )وِٗؿت( ؤو اإلا٣غ الغثِـ. ٖاماِن  ، والخجم ٌِ في الكىاعِٕ ٖاماِن مً الغ٦

ِِ والخ ٨ٟحِر ومداوالث ٌنى٘ الىعي بحن ؤهاٍؽ جخ٣ً ؤلاوؿُا١ في مً الخسُُ
.ً ًُ ٢ىو ؤهٟؿها في ٢ىهها لآلزٍغ  ٢ُٗاٍن صون ج٨ٟحٍر، وجخ٣
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ٖاماِن مً الخؼِن والاهخٓاِع، ومداوالث الٗىصة بلى الىُجغ والسغوط مً بحن 

 ًضي الجاؾا٥ صون ظضوي.

مً ًغاُه في  مً ٧ّلِ الُٟلم صون ؤن هججي ؾىي الهمذ  ٖاماِن مً وكغ خل٣اِث 
 اإلاُاصًً.

لم ؤجسُل ؤن مداولت الؿُُغة ٖلى قاقٍت وخُضٍة في مُضاٍن ًم٨ً ؤن جمشل ٧ل 

 هظا الدجم مً اإلاساَغِة والخسُُِ لٗضة ؤًاٍم زم الازخباء لٗضِة ؤًاٍم ؤزغي.

ا في عؤؽ لجىت الخ٨ماء  ًٖ ٖلى ؤهىا بضؤها هضع٥ُ خ٣ُ٣ت ؤهىا نغها همشل نضا

 ن ب٣ًاُٞه ؤو الىنى٫ بلُه.و٧ابىًؾا ال ٌؿخُُٗى 

اقتر٦ُذ في وي٘ زُت ٦ك٠ اإلاخٟجغاث وب٣ًاٝ مٟٗىلها ٖلى َى٫ِ البالص. 

ولم اؾخُ٘ بال مخابٗت زُىاث وي٘ السُت ال٨بري التي اقتر٥ ٞحها هاعون 

جغ، وؤصاع جىُٟظها ٢ُاصة الخغ٦ت بدكب٩ُاٍث ٖاإلاٍُت لم اؾخُ٘  وبل٣ِـ ٞو

ى الىسإ في جىُٟظ زُت ب٣ًاٝ مخابٗت جٟانُلها بؿبب اؾخٛغاقي خت

 اإلاخٟجغاث.

ٓام ٖبر مٗاوهت ٞجغ في ؤؾاؾها ٖلى اهخ٣اء بٌٗ ٧اعهي الىالسُت اٖخمضث 

 وخاولىا التر٦حز ٖلى ألاٞغاص التي حٗمل بخل٪ اإلاىا٤َ الخُىٍت.  ،وقغ٦ت )هغ٢ل(

م ٦ىجهم ًمُلىن  ٧ان ا٢ىاٖهم بىظىصها وظضوي ما هٟٗلُه ٖؿحًرا للٛاًت. وبٚغ

خاولىا ؤن وٗلمهم ؾلى٦ُاث بال ؤهىا  ،ٓمهمؿلى٥ الٟغاجـ في مٗؤ٦ثر ل
البٌٗ ٧ان ًبضي اؾخٗضاًصا والبٌٗ ًسصخى الاقترا٥ مٗىا خض  ،الهُاص

 اإلاىث.

 ٖملهاهضزل هظه اإلاىا٢٘ لى٨ك٠ ٖ
ُ
ا ٣ًى  ،ً ال٣ىابل الىىوٍِت وهى٠٢

ً
 موؤخُاه

 بًٗهم بٗمل طل٪ بىٟؿِه. 

ًم بًٗها بٌٗ اإلاهاو٘ ال٣ضًمت، مى٢٘ ٖلى َى٫ِ مهغ، ً 16ما ٣ًغب مً 
ِت   ؤو ال٣غي الؿُاخُت ٖلى َى٫ البدغ اإلاخىؾِ، وٚحرها.، ؤو اإلاىا٤َ ألازٍغ



- 315 - 

 

باإلياِٞت لهظا، اؾخ٣ضمىا بٌٗ ٖلماء الُا٢ِت الىىوٍت ٖبر ٞغوٕ الخغ٦ت 

ت بًُٗضا ًٖ 
ّ
بالساعِط، وؾاهمذ ٞجغ ٦شحًرا في هظا ٖبر اجهاالتها الضولُت اإلاامى

ىُحن، لى٣ىم الجاؾا٥، ٞإجى  ا ٖبر بلضاٍن مسخلٍٟت وبزباجاث هىٍٍت بحن ٖما٫ٍ ٞو
ت خا٫ ؤن اهٟجغث بٌٗ  بىي٘ زُت بظمالُت الخخىاء ؤلاقٗاٖاث الظٍع

ال٣ىابل التي ٢ض ال ٨ًىن لىا ٖلم بها ؤو التي هٟكُل في ب٣ًاٞها. و٦ظل٪ للبدض 

 ي.ًٖ مهاصٍع ؤزغي للُا٢ِت ٧ي ال ههحر ؤؾغي ألصخاب الخ٣ضم الخ٨ىىلىج

ش ألاعى جخم بض٢ٍت بالٛت. ومىا٢٘  ٖملُاٌث ٖضة لخٟٔ البُاهاث والٗلىم، وجاٍع

٧املٍت ؤوكإث في الصخغاء الٛغبُت خُض الغما٫ والكمـ وخُض ٣ًل الخىاظض 
 ألامجي جماًما خض ؤلاوٗضام.

ؤن الخغ٧اث ؤلانالخُت ٢ضًًما ٧اهذ جسخل٠ ًٖ الخغ٧اث ؤزبروي هاعون 

ونلىا بلى مغخلٍت لً حؿخُُ٘ مٗها الشىعة بال بطا الشىعٍت. ؤما آلان ٞةهىا 

ا مً ٣ٖل الىاؽ الجمعي ًً ؛ ؤنلخذ بٗ
ً
٧ي ٌٗىا ما هم ُِٞه مً ٞؿاٍص  ؤوال

 ؤًٞل للخُاِة ًم٨ً ؤن ًهلىا بلُهوبٞؿاٍص 
ً
 .وٍضع٦ىن ؤن هىا٥ ق٨ال

  
ً
 ٢لُال

ُ
زم ؤْلمذ الكاقاُث في هاالث صازل خاٞلت )هغ٢ل(، جظبظبذ ؤلاياءة

 إة.الغ٧اب ٞج

ا ونىٌث ٣ًى٫ُ: ًُ ج  بضؤث جطخيُء جضٍع

ُٕ ؤلاوؿاُن ؤن ًبجي  ،الؿُٟغ بلى ال٣مغ - ا اؾخُا
ً
 ؤم زُا٫. وهل خ٣

ٌ
ؤهى خ٣ُ٣ت

 لل٣مغ؟
ٌ
  !مؿخٗمغة

ٌض مً اإلاىؾ٣ُى اإلاخىجغة:  مٍؼ

 ًُ ًبا هس هيكُغ ل٨م عخلت الججرا٫ ٖبض الُٗٓم بلى ال٣مغ، والتي ونلذ بلُىا ٢ٍغ

 ؤًض٨ًم.لىتر٥ الخ٣ُ٣ت والخ٨م بحن 

 مً ٞجغ.
ٌ
 عهُبت

ٌ
١.. الُٟلم ًخم ٖغيُه هىا ٦ظل٪. بجها مساَغة  لم ؤنّضِ

 مً 
ٌ
 صؾمت

ٌ
ـُ ٖلى م٣ٍٗض وزحٍر وؤمامُه وظبت ٓهغ الكاقاُث الججرا٫ وهى ًجل

ُ
ج

بت مىُه و٣ٍى٫ بخٗا٫ٍ: ٗمت. ٌكحُر هاخُت الىاٞظة ال٣ٍغ  مسخل٠ ألَا
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 ع الساعط.نى   -

اٞظة لخٗغى السخب ٦إجها ؤعيُت بًُاء جبخٗض جخدى٫ ال٩امحرا باهتزاٍػ هدى الى

ٍت قضًضة. ًبضو ألا٤ٞ ٖلى ق٩ِل ٢ىٍؽ ٚحر واضر  جماًما ومسخ٠ٍ وعاء بؿٖغ
ٖلى ؤن هظا ال٣ىؽ ًؼاُص اهدىاًءا ختى ًهل بلى هه٠ صاثغٍة ، يباٍب قضًٍض 

ٖىضها جبضو خغ٦ت ال٩امحرا مخمىظٍت. جضوُع ال٩امحرا بلى الججرا٫ الظي بضا ؤهُه 

في م٣ٗضِه و٢ض ٣ٞضث بٌٗ الصخاث٠ ؤمامُه وػجها ٞبضث ٖاثمت في  م٣ٌُض 

 الهىاء.

 نىُث اإلاهىِع مخدمًؿا:

 زغظىا مً ظاطبُت ألاعِى ًا ظجرا٫. -

 الججرا٫ُ بًٛب:

با١ بًُٗضا.ؤجغ٥ ال٩امحرا في خامل الىاٞظِة و ا -  خمل هظه ألَا

 نىعة ٦ى٦ب ألا 
ً
عى جخدغ٥ الهىعة بك٩ٍل مًُغٍب ٢بل ؤن جشبذ مٗغيت

ا في م٩اهِه.مً الساع 
ً
 ط ًبضو و٦إهُه زابخ

 ُغ ؤخض ألا٢ماع الهىاُِٖت ٖلى مؿاٍٞت بُٗضٍة ظًضا.ٓهَ ًَ 

 تهتزُّ ال٩امحرا مجضًصا.  زم جضوُع هاخُت ال٣مغ لخهىعُه و٢ض بضا ؤ٦بر حجًما ب٨شحٍر.

 
ً
 وجغصص نىٌث ٣ًى٫: ،اه٣ُ٘ ؤلاعؾا٫ُ ٞجإة

ُ
 ؤْلمذ الكاقت

ض ل٨م ٖضاءها ال٩امل لشىاع َئ ٚحر اإلا٣هىص، وها٦وٗخظُع ًٖ هظا البض السا -
غ. ،ال٣مغ  ووٗغُى ٖل٨ُم هظا الخ٣ٍغ

ت زل٠ قاقٍت هىلىظغامٍُت حٗغُى بىؾتر ُٞلم  ٌ٘ في ال٣ىاِة ؤلازباٍع  مظٌ
ُ
٠٣ً

)مً ؤظل ال٣مغ( وهى ؤخض ألاٞالم الهؼلُت الؿازغة التي ؤهخجها الىٓام للىُل 

ا. ًخ٩لم ًٖ شسٍو آمً بىظىص مؿخٗ
ّ
مغٍة لل٣مغ وْل ًخدضر ٖجها وٍجز٫ م٘ مى

ما 
ً
ًهغزىن وٍخدضزىن  -في الُٟلم –زىاع ال٣مغ الظًً ًبضون مسبىلحن جما

بك٩ٍل ٧اإلاجاهحن و٣ٍىلىن ٧لماث ٚحر مترابُت جيخهي صاثًما ب٩لمت مؿخٗمغة 
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ٞكل في و  ال٣مغ، مؿخٗمغة ال٣مغ، جغ٥ ٖملُه ٞلم ٌٗض ًجض َٗاًما ًإ٧لُه،

ا ًٖ اإلاؿخٗمغة، وٍىاُم في الٗغاِء  ٖال٢خِه م٘ ابيخُه،
ً
وْل ًضوُع في الكىاعِٕ بدش

هاًْغا هدى ال٣مغ. في الجهاًت ماث ٖلى ًض الجاؾا٥ بتهمت جًلُل الغؤي الٗام 
 وجىظحهُه للمى٣ُت نٟغ.

 زل٠ البىؾتر ؾازًغا:
ُ
 ٣ًى٫ُ اإلاظٌ٘ الظي ٠٣ً

 مً ظضًض ٣ًضُم لىا زىاع ال٣مغ صلٌُل آزغ ٖلى اجهم مج -
ٌ
بط  ،مً اإلاسابُلمىٖت

ا ًٖ ظجرا٫ٍ ؾاٞغ لل٣مغ وصزل اإلاؿخٗمغة. 
ً
 ًهىٗىن ُٞلًما مطخ٩

 ونىلي.  ُٞخدغ٥ ال٨غسخي 
ُ
 ػع السغوط مً الخاٞلِت بط جإحي مدُت

ُ
ؤيِٛ

 والهالت اؾخٗضاًصا إلزغاجي.

٨مُل اإلاظٌ٘: ًُ 

٣ًىلىن ؤن هظا الُٟلم ؤجاهم صون ؤن ٣ًىلىا اإلاهضع الظي خهلىا ٖلُِه،  -

ضوهىا ؤن هش٤ ٞحهم صون ؤن ٣ًىلىا لىا وهظا شخي ٌء سس٠ُ. بط ٠ُ٦ ًٍغ

 مهاصعهم.

٨مل: ًُ  ُ٘  هدى الباب، واإلاظٌ
ُ
 جإزظوي الهالت

ض هظا الُٟلم الهؼلّي بالخمدُو والخىيُذ.  -
ّ
 وم٘ هظا ٞةهىا ؾىٝ هٟى

ِٝ اإلاُضان ألزغط مىُه بلى الكإع الُىٍل  ٍٗت بلى َغ ٍٍ ؾَغ جىظهُذ بسُىا

ها ؤجدؿـ ؾُٟي وؾالحي ؤالظي ًهُل بلى )وِٗؿت( و ى الجؿغ اإلاٟطخي بل
 الىاعّي.

وؤن  ،ن ج٨ىن ؤؾلخخ٪ ْاهغة ل٩ل مً ًغا٥ًدخاُط الؿحُر في هظه الُغ٢اث ؤ

جىٓغ للىاِؽ بٗحٍن ًٞىلٍُت ٦إه٪ جخضزل في ٧ل  وؤن، حٗبض بها بحن و٢ٍذ وآزغ

 قئىجهم. 

ٌٌ مً ؾماث الهُاص التي حٗلمت ل٪ وجى٢٘ مخابٗت ما ًدضر خى ، هاجل٪ بٗ
ًِ الاهخ٣ام  اث الىاؽ، والكغاؾت في الخٗامل والىٓغ لهم. زم الخضًً بضً جهٞغ

 ال جغو٢٪
ً
 .ختى لى ٧ان إلاً هٓغ ل٪ هٓغة
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 ٖلى 
ٌ
ت مٗل٣ت باإلاُضان الظي ؤوقُ٪ ٖلى السغوط مىًه جىظض ٖضة قاقاٍث بزباٍع

٤ جيكغ ألازباع بحن الىاؽ، ؤو جيكغ ؤ٧اطًب الىٓام وج٣ىم بٗ مل ظىاهب الٍُغ

 ٚؿُل مٍش مؿخمٍغ ل٩ل مً ًخابٗها. 

ً  ،ؤْلمذ الكاقاُث ٞجإة ٞخى٢ُٟذ ؤهُٓغ لها و٦ظل٪ ٞٗل ٦شحٌر مً الؿاثٍغ

ً ما ٢ض حٗغيه.  مىخٍٓغ

حٗلمىا َُلت الكهىع الٟاثخت ؤن هظه هي بقاعة ؾُُغة زىاع ال٣مغ ٖلى قاقٍت 

ىا  ٦ظل٪ ؤهه مً الكاقاِث ؤو بطاٍٖت مً ؤلاطاٖاث ٧ي ٌٗلىىا ًٖ شخيٍء ما. ٖٞغ

 ال ًخم مهاظمت مً ًىٓغ لها، وهظه ه٣ُت مهمت ؤزغي.

ا. ًُ ج  جضٍع
ُ
 ؤياءث الكاقت

 
ٌ
 ٖلى باِب اإلاغ٦بت الًٟاثُت. وزلُٟه ؤعيُت ال٣مِغ واضخت

ُ
بضا الججرا٫ ٠٣ً

ا ٦إه٪  ًٗ ملُئت بالٟجىاث واإلاىدضعاث. في ألا٤ٞ ًبضو ٦ى٦ب ألاعى ؾاَ

 ؾخمؿُه بطا مضصث ًضً٪.

ـُ جبضو خغ٦ت الججرا٫  بٍت ٦إهُه بال٩اِص ًلم وٍمصخي بدغ٦ٍت ٦إهما ٣ًٟؼ  ،ألاعى ٍٚغ
 ب٣ضمُه ؤلازىحن.

ـ اإلاخٗغظت جىدكغ ٖلى َى٫ الؿُذ. ًغ٦ب لُه  ٦شحٌر مً اإلاىدضعاث والخًاَع

 ؤخض الٟىُحن ظىاخحن ٖمال٢حن ًسغط مجهما طًٌل ٌكبُه طًل الُُىع.

 الججرا٫ ٣ًى٫:

 ن ؤخ٣٣ُه ببؿاٍَت هىا ٖلى ال٣مغ. ؤ٦بر ُخلٍم لئلوؿاهُِت ٞكلذ ُٞه ًم٨ً ؤ -

وٍبضو ؤهُه مٌٗض بإظهؼٍة م٩ُاه٨ٍُُت ٢ىٍت لٗمل  ،ًًبِ الؼي خىلُه ظًُضا

٪ الظعاٖحن.  الجىاخحن بؿهىلٍت م٘ جدٍغ

٨مل: ًُ  الججرا٫ 

وٍبضو ، اإلا٨ىن مً مىاٍص مًاصٍة للجاطبُِت  F87ًسخل٠ ألامغ ٦شحًرا ًٖ الؼي  -
ُ٘ وٍىسٟ ا ًغجٟ ًُ  ٌ بٛباٍء م٘ ٢ىة الجاطبُت ألاعيُت.الُحران بِه نىاٖ
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 ًىظه ٦المُه للمهىع:

 ؾخهىع الخدل٤ُ ختى مضزل اإلاؿخٗمغة. -

 مىخهًبا. 
ُ
٠٣ً 

جبضو  ،٣ًُٟؼ زم ًدغ٥ ظىاخُِه  ،ٖلى مالمذ وظهُه اإلاخًًٛ ال٣اسخي الاؾخمخإ

 ٦إهُه َاثٌغ ٖمال١خغ٦ت الجىاخح
ٌ
 ؾهلت

ٌ
ٌُ وٍضوع  ،ن ؾلؿت ًغجٟ٘ وٍىسٟ

 .بدغ٧اٍث بوؿُابٍُت 

ٍت واضخٍت جخدغ٥ ال٩امحرا وعاءه ب  مً   ،ؿٖغ
ٌ
جبضو ٖلى امخضاِص البهِغ مجمىٖت

 ال٣باب الؼظاظُِت الٗمال٢ِت الالمٗت.

 ٖىض بخضي بىاباتها. 
ُّ
ا م٘ نىعة الججرا٫ الُاثِغ، الظي ًدِ ًُ ج ج٣ترُب جضٍع

 بك٩ٍل ال 
ٌ
وجبضو نىع اإلاؿاخاث السًغاء زل٠ ال٣بت الؼظاظُِت واؾٗت

هض١.  ًُ 

ٓ
ُ
 لم الكاقت.ج

 بٗض ٞترٍة ٢لُلٍت ٌٗىص البض الٗاصي لؤلزباع.

 الىاُؽ مً ظضًض.
ُ
 بِىما ًىهٝغ

 ٣ًىُم بجهٍض ٚحر ٖاصٍي. -اإلاؿئى٫ ًٖ مل٠ وكغ هظا الُٟلم -ًبضو ؤن بُبرؽ

ت.  هاخُت الكإع الُىٍل اإلاٟطخي بلى التٖر
ً
ت، مخجهت  ؤهغو٫ مؿٖغ

، الخ٨ىمت ختى آلان بىظىصها جخجاهلؤ٢ُُٗه وؤٖبر الجؿغ بلى اإلاى٣ُت التي ال 
وجىدكغ ٖجها قاجٗاث الجً وألاقباح الظًً ماجىا، وٍسصخى مً زاعظها ؤن 

 ٣ًتربىا مجها.

 ؤؾحُر بحن الىظىه اإلا
ٌ
وهى قٗىٌع ، خٗبِت والتي ال جىٓغ لي ٦إهجي لؿُذ مىظىة

ا.  ًُ ًظ٦غوي بكضٍة بجً )اإلاٛاعة( الظًً ال ًغاهم ؤخض، وٍد٨مىن الىاؽ ٞٗل

 ذ جبضو )وِٗؿت( في هٓغي باليؿبِت ل٩ل مً زاعظها.و٦ظل٪ ٧اه
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 ظماٖاٍث ؤو مخّٟغ٢حن لُىدكغوا في نىاص٤ً ال٣مامِت خى٫ 
ً
ًسغُط ؤٞغاصها لُال

 ظمُ٘ الٟىاص١ واإلاُاٖم الٟازغِة التي جل٣ى هه٠ َٗامها في جهاًِت ٧ل ًىم.

 مسخلٟت مً الٟىا٦ه والسًغواث ُظ سِغ ًُ 
ً
ىن مً نٟاثذ ال٣مامِت ؤق٩اال

لم ٨ًً ٖلى ما ًغام،  ٞخ٣غع  -باليؿبِت للٟىاص١ –لُمت جماًما ل٨ً حٛلُٟها الؿ

 في ال٣مامِت. ابصاعة الٟىض١ بل٣اءه

ت، وختى اإلاالبـ التي ٢ض ٨ًىن بها  ؤق٩ا٫ٌ مسخلٟت مً الُٗاِم واإلاُاه الٛاٍػ

 
َ
٢ 

ْ
 نٛحر ال ٩ًاُص ًغي بالٗحن اإلاجغصة. ٌ٘ ُ

 ف ،هظا هى ٖملهم
ً
ُت ال٣ىم. ي نىاص٤ً ٢مامت ٖلالبدض ًٖ الُٗاِم لُال

ا
ً
وفي الهباِح ًجلؿىن في ظماٖاٍث ًضزىىن ؤو  ،والخجؿـ ٖلحهم ؤخُاه

 ًخًاخ٨ىن ؤو ٣ًىمىن بمهمٍت ما هُلبها مجهم بطا اخخجىا.

المُت والش٣اُٞت؛ ٞلم  ولهظا ًدملىن وًصا ُٞما بُجهم. ولم ًخإزغوا بالهجماث ؤلٖا

ٌ٘ ؤؾُىعي  ٚغ  بضا، هً ٢ىة جغابُهم وٖال٢اتهم الؿىٍتت ٍب ال ًمّذ لي مجخم

 .بهلٍت للٗالم الساعجي

ُٕ ٖلى وقِ٪ البضء.   بالضازِل ٧ان الاظخما

ـُ م٘ ِٖسخى  بُبرؽ. و  وظضُث بل٣ِـ ججل

غ السام بخدغ٧اث ؾمغة وزُُتهاِٖسخى مكٛى٫ٌ بةٖضاص الخ  وهي م ،٣ٍغ
ٌ
همت

 ٖلى قاٍب زجى٫ٍ مشله
ٌ
ُٞلم ؤما بُبرؽ ٩ٞان مؿئىال ًٖ زُت وكغ  ،ٖؿحرة

ا، وفي ؤما٦ً مسخلٟت. ًٖ  الججرا٫ ٖبض الُٗٓم جبا

بل٣ِـ اؾخ٣بلخجي بابدؿامٍت وهٓغٍة َىٍلٍت ال جيخهى. وكإ بُيىا ٖلى مضاِع ٖامحن 

 لم ؤهحئ هٟسخي لها، ولم ؤلخٔ جُىعها بال وهي جمشل قًِئا هاًما 
ٌ
نضا٢ت

 باليؿبِت لي.

 ٧اهذ شسهُ ،ما جٟٗلهُ  ا وبًماجها الٗم٤ُ ب٩لؤ٦ثر ما ؤخببخُه ٞحها هى جٟائله
ٌ
ت

 جدمُل الشىعة في ٢لبها
ٌ
ِش والخ٨مت. ،خاإلات ُ٘ ٢غوٌن مً الخاٍع  وفي ٣ٖلها جترب

 ٢الذ بل٣ِـ بابدؿامٍت:
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 لِ٪ الُىم. -
ٌ
 ضسمت

ٌ
 لضًىا مٟاظإة

 وعاءه صزلذ ٞجغ.و  ابدؿمُذ و٢بل ؤن ؤعص صزل هاعون

:
ً
 باصعُتها ٢اثلت

 مىِ٪ ؤن ج٣ىمي بٗغى الُٟ -
ٌ
 ضسمت

ٌ
 لم في خاٞالجِ٪.مساَغة

ٍت هدى بُبرؽ الظي ٢ا٫:  حجٓذ ُٖىا ٞجغ وججمضث في و٢ٟتها. هٓغث بؿٖغ

٣ِت التي هدبٗها. - ـِ الٍُغ  ل٣ض ونلُذ بلحها بىٟ

 نغزذ ٞجغ ٚحر ُمهض٢ت:

 بالجاهب الىخُض الظي هخ٩ئ ٖلُه في ٖال٢اجىا  ،هل ؤهذ مجىىن  -
ُ
ؤهذ حٗبض

 الساعظُت؟

 ٢ا٫ هاعون:

 ٞحها مىاصها ٖلى ال٨ٗـ ًا ٞجغ.  -
ُّ
ا ٖلى بطاٖاٍث ٧املت هبض

ً
بهىا وؿُُغ ؤخُاه

المُت. ومجها ؤما٦ً حؿُُغ ٖلحها ٧ل قغ٧اث ألامً. بالخال ي وكغ هظا الُٟلم ؤلٖا

 ي ق٨ى٥ٍ ُِٞ٪ جدضًًضا. ؤلضًِ٪ لً ًشحر 

 ٢الذ ٞجغ بًٍٛب:

 ٖلى ألا٢ل ٧ان ًجب ؤن حؿدكحروي. -

 اخمغ وظُه بُبرؽ وهى ٣ًى٫:

 بلى هاعون. ،ذ بصاعحي ؤهاهظا اإلال٠ جد -
ً
غُه مباقغة  وؤ٢ضم ج٣اٍع

 اهٟجغث ٞجغ:

 ؤها اإلايؿ٤ الٗام في مهغ. ،غه ليوهاعون ٣ًضم ج٣اٍع -

 خاو٫ هاعون ؤن ٣ًلل مً خضة اإلاى٠٢:
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ا. وآلان ًا ِٖسخى، ماطا  - ًٗ ا ما ًيخج ًٖ هظا ال٣غاع ؾ٨ُىن مؿئىلُدىا ظمُ ًً ؤ

 لضً٪ ؟

 ٣ى٫ُ:يِٛ ِٖسخى ٖلى ؤػعاع هاجِٟه وهى ً

غ السام ب٩ل حسجُالث ؾمغة الغاسخي - بما في طل٪ ظضو٫ٌ ، آلان ونل٪ الخ٣ٍغ

ً ال٣اصمحن.  بالغخالث الًٟاثُت لل٣مغ زال٫ الكهٍغ

 بل٣ِـ: ذ٢ال

 بن عخالتهم لل٣مغ اػصاصث ٦شحًرا زال٫ الكهىع ألازحرة. -

 عص هاعون مىضًخا:

بذ. ؤلم ًمغ ٖامحن ٦ما ًبضو ؤن ؾاٖت الهِٟغ باليؿبِت لهم ٢ض ا٢تر  ؛بالخإ٦ُض -

 ٢ا٫ الججرا٫ُ في بضاًِت عخلخِه؟

 ؾإ٫ ِٖسخى:

 هل ؤعؾل ظضو٫ الغخالث بلى الًُٟحن الجضًضًً ٦ما هي الٗاصة؟ -

 بالخإ٦ُض. بجهم ًُٟضوهىا ٦شحًرا. -

 ٢ا٫ هاعون مدظًعا:

 ال جش٣ىا بهم ٦شحًرا.  -

ؤو ؤقاع٥ ٞحها ؾإلخُه، وؤها ؤٖلُم ؤن ٦شحٍر مً ألامىع وال٣غاعاث لم ؤخًغها 

 بؿبب اوكٛالي الضاثم بمهمتي:

 مً هاالء الًُٟحن؟ -

 عص هاعون بابدؿامٍت:

ُجهم و٢تها. -  بجهم ؾِىًمىن لىا آلان للمغِة ألاولى وؾخٗٞغ

 زم ٖاص ٌؿإ٫ُ ٞجغ باهخماٍم:
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 ما ازباع الخىُٓم الخّغ؟ -

 ابدؿمذ ٞجغ وهي ج٣ى٫:

وبحن اإلاىٓمت الضولُت ، ىُٓم٨ٞغج٪ بٗمل حكبٍُ٪ بحن اإلاىنُاص التر٧ي والخ -
ا ًُ اث التي جمشلىا صول ٘ الخهاع جماًما ًٖ  ٧ان مًُٟضا. للخٍغ الىدُجت هى ٞع

 الىُجغ ومالي، واوسخاب ال٣ىاث التي هاظمذ )ٖىالم( ٢بل ٖامحن.

 اهخًُٟذ مً ظلؿتي م٘ ط٦غ )ٖىالم(. ٢لُذ بلهٍٟت:

 اخ٨ىا لي بخٟهٍُل ؤ٦بر عظاًء. -

 ٔ لهٟتي:٢ا٫ هاعون بدىٍى و٢ض لخ

زغ او ؤمىظ بوكاء جغ٦ُا لجمُٗت اإلاىنُاص في  ،ٍث ٦شحرةألامغ بضؤ مىظ ؾىىا -

ا بلى ظمُٗت  ًُ ج ما٫ ألاجغا٥؛ جدىلذ جضٍع ال٣غن الؿاب٤ وهي ظمُٗت لغظا٫ ألٖا

ما٫ اإلاؿلمحن ؤصخاب ع ٖاإلاُت ٘ ؤلا٢خهاصًت ءلغظا٫ ألٖا وؽ ألامىا٫ واإلاكاَع

خهاصًت ال ًم٨ً ججاهلها. ٖلى الطسمت و٢ض ناعث الجمُٗت جمشل ٢ىة ا٢

اث التي حٗجي بمكا٧ل ثىاخُِت ألازغي وم٘ بوكاال ىا للمىٓمت الضولُت للخٍغ
ضٖم بمالًحن الضوالعاث 

ُ
و٢ًاًا حٗظًب اإلاؿلمحن في ٧ل ؤهداء الٗالم التي ٧اهذ ج

و٫ مً ال٣غن ى ؤهداء الٗالم زانت في الغب٘ ألا مً عظا٫ ؤٖما٫ مؿلمحن ٖل

 ؤٖضاص الضازلحن في ؤلاؾالم. الخالي خُض جؼاًضث

:
ً
 ٢لُذ مخظ٦غة

واهخمامها ب٣ًاًا حٗظًب اإلاؿلمحن في بىعما،  ،اجظ٦غ ظًُضا صوع هظه اإلاىٓمت -

 والهىما٫. ل٨جها لم جىدبه بلُىا في الىُجغ وال في مالي.

 ٢ا٫ هاعون مكحًرا بؿبابخِه:

في هٟـ   ،بالًبِ، ألن ٢ًُتها ألاؾاؾُت الخٗظًب ولِـ الؿغ٢ت اإلابرعة -

الى٢ذ وم٘ ْهىع الخىُٓم الخغ بٗض هجاح الجِل الخغ في الؿُُغة ٖلى 
الاويإ في ؾىعٍت وبجهاء مجاػع الض٨ًخاجىع وظِكه جدى٫ بلى جىظه ؾُاسخي 

 ٖاإلاي ٌؿعى لجهًٍت بؾالمٍُت قاملت.
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 ؤ٦ملذ بل٣ِـ ؾازغة:

-  
ً
صولت و٧ان هظا ؤهم ألاؾباب التي صٖذ بؾغاثُل لالجداص م٘ ٞلؿُحن م٨ّىهت

 ٢ضؾلُم، لئلخخماء بها مً ال٣ىة الؿىعٍت / ؤلاًغاهُت الهاٖضة.

 ضخ٪ هاعون وؤ٦مل:

 في ًض اإلاؿلمحن. و٢ض  -
ٌ
لهظا ٧ان الدكبُ٪ بحن الجهاث الشالزت ًمشل ٢ىة عاصٖت

ل السالٞاث بحن اإلاىٓماث الشالزت وه٣غب  خاولىا ٖلى مضي ٖاٍم ٧امل ؤن هٍؼ

ت مً وظهاث الىٓغ، وهي طي الىدُجت. اوس ٨ُت واإلاهٍغ خاب ال٣ىاث ألامٍغ

ٜ مً ؤن ٌكىىا  ً ألاماَػ
ّ
الىُجغ ومالي. ولم ًب٣ى ؾىي قغ٧اث ألامً مما ًم٨

الهجمت جلى الهجمت وٍدهلىن ٖلى اإلاىاظم. وعٞٗىا الخهاع ًٖ )ٖىالم( بٗض 

.  ٖامحن مً الجٕى

 مً ُٖجي..
ٌ
 َٟغث صمٗت

ٞحهما في قبا٥ِ هل ٧اهذ ٖىالم جدذ الخهاع إلاضة ٖامحن؟ ٖامان ٚبُذ 

 الٗى٨بىث!

 ؤ٦ملذ ٞجغ:

ُت  -  صولُت جخسُى ب٨شحر ٢ىة وقٖغ
ٌ
آلان ًخ٨ّىن بك٩ٍل ال ٣ًبل ؤلاه٩اع ٢ىة

وؾىا ب٣ًُت ؤلاعهاب التي ٣ًىم ءالضولي إل٢غاع ألامً الظي نضٕ ع الخدال٠

 بخهيُٗها وجهضًغها لىا.

 ٢ا٫ هاعون:

الظي نى٘ هظه اإلاإؾاة ال جيسخي ظهىص الض٦خىعة لُىعة ّٖؼث، خُٟضة الغظل  -

ُت الٗالم. -بٗلمِه  –مً ؤظل ؤن ًشبذ لىٟؿِه ؤهه ٢اصع   ٖلى حُٛحر زٍغ

 ٢الذ ٞجغ:

بالخإ٦ُض؛ بجها ج٣ضم ٧ل الىزاث٤ التي تهضم الخدال٠ مً ظظوعُه. وجا٦ض ؤهه  -
.
ً
 صٖم ألاعهاب َىٍال
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ـُ وهي ج٨ٟغ بٗم٤ٍ:  ٢الذ بل٣ِ

٢بل ٖضة ؤٖىاٍم خُىما ٢غعث ؤن هظه هي الهىعة التي عؤتها لجىت الخ٨ماء  -

ت مئاث الؿىىاث للىعاء.  جداعب ٧ل هظا بال٣ىابل الىىوٍت. وبٖاصة البكٍغ

 ٌكحُر هاعون بُضِه وهى ًىضر:

ى ٞغى ال جيسخي ؤن هظه اإلاىٓماث بدكب٨ُها جمشل لىبي بؾالمي ٢اصع ٖل -

عٍا باإلياٞت بلى جدالٟاث صولُت ٧املت جًغب في هٟـ الٗم٤. مشل ؾى  ،٢غاعاجه

وبًغان مشال، الهحن والُابان و٦ىعٍا، باإلياٞت بلى الٗمال٢حن جغ٦ُا 

ل ٧لها جدالٟاث ٢ىٍت ج٠٣ ب٣ىٍة ؤمامهم وتهضص الخد ،وؾىٛاٞىعة ال٠ الهٍؼ
٩ا ٧ل هظه ؤمىع جضٖى بلى ؾل٪ اإلابضؤ الحهىصي في هضم  ،مهغ/ بؾغاثُل/ ؤمٍغ

 اإلاٗبض ٖلى الجمُ٘.

 ؤ٢ى٫ُ بإلٍم:

اء١ عل٨ىُه لً ُحهضم ٞى  - ًً  ؾُىلىن الٟغاع بلى مؿخٗمغاث ال٣مغ. ،وؾهم ؤً

ًسُم الهمذ ٖلى الجمُ٘، وؤعي في ُٖىن البٌٗ ٦شحٌر مً الخؼن. ل٨ً هاعون 
 ٣ًى٫ُ بك٩ٍل مٟاجئ مىظًها ٦المُه لي:

 هظا ٣ًىصها بلُِ٪ وّٖما خ٣٣خِه في مهمخ٪. -

لؿُُغة ٖلحها. بضؤُث ؤؾغُص اإلاىا٢٘ التي ٢مىا بسخب ال٣ىابل الىىوٍِت مجها، وا

خل.
ً
بٌ ٖلحهم، ومً ٢

ُ
 وؤؾغص ؤؾماء مً ٢

 ٣ٞلُذ:
ً
 ؾ٨خىا َىٍال

ٍ٘ جم بياٞتها لسُتهم ولم  - اإلاك٩لت ألا٦بر التي ؾخىاظهىا هي بطا ٧ان زمت مىا٢

 بها. 
ُ
 وٗٝغ

 ٢ا٫ هاعون باهخماٍم:

ًُ هداو٫ُ ؤن وٗالج هظا بسُتي اخخىاء ؤلاقٗاٖاث، وبًجاص مهضع آزغ  وهد
 صاثم للُا٢ت.
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 ٢لُذ وؤها ؤقُٗغ بٍُض حٗخهغوي:

ؤها ؤجدضر ًٖ اإلائاث الظًً ؾُمىجىن ألهىا لم ه٨دك٠ ؤما٦ً ال٣ىابل  -

 ألازغي.

 
ُ
٧اهذ هظه ال٣ًُت هي ؤ٦ثُر ما ٌكٛلجي وٍدهل ٖلى اهخمامي. هي ؤن ؤو٠٢

اة ؤي بوؿاٍن.  ٞو

ا.  وؤها ٦ىُذ ؤمعي صوًما ؤن مً ؤخُا هًٟؿا ٦مً ًترصُص في ؾ ًٗ في  خُا الىاؽ ظمُ

 خاظٍت إلخُاِء ٦شحر مً الىاؽ الظًً اٞخ٣ضهم في خُاحي.

ُض إلاظبدٍت ؤزغي ؤن جخم. ٦ٟى مظابًدا في هظا ال٨ى٦ب.  ال ؤٍع

 :مغخًبالخُٓذ ؤن ألاهٓاع اهخ٣لذ لصخيٍء ما وعاجي، و٢ا٫ هاعون 

 ؤهال ؤحها اإلا٣اجل. -

 اصم. زم ٢ام الجمُ٘ ًغخبىن بِه، وخحن ٢مُذ مً م٣ٗضي، وصعُث ألعخب بال٣

ـُ مً ظضًض.  تهاوث ٢ضماي، وٖضُث ؤظل

 لم ؤنض١ ُٖىاي.

 ٢ا٫ هاعون:

 ما عؤًِ٪ بهظه اإلاٟاظإة؟ -

 لم ؤصِع ٦م مً الى٢ذ حٗل٣ذ ُٖىاّي بىظهِه ٚحر مهض٢ت.

 .٧ان هظا هى ماػن 

 :و٢ض هٓغ لي بضهكٍت و٢ا٫ في نغامٍت 

مت. -  هظه لِؿذ مٍغ
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 مازن

 (3 ) 

 

 له مً ٢
ً
 بل.اإلا٩ان لم ؤعي مشُال

ٌ٘ ٖلى امخضاِص البهغ ًدُُُه مً ٧ل ظاهٍب ألابغاط الكاه٣ِت الالمٗت  ٞىاٌء مدؿ

 في مىخه٠ الٟىاء 
ُ
ٖلى يىء الىحران في الؿاخت الجىىبُت، وألاهىاع اإلاؿلُت

 لخهى٘ صاثغة جدخىي مئاث ألا٢ؼام.

 ظىاع الىحران٦ى
ُ
 الىاُؽ جمؤل الٟىاء ب٨ثرٍة ٦إجها خغٌب. .ُذ ؤ٠٢

 نىث ٚلُٔ
ُ
في م٨بٍر للهىِث ًضٖى الىاؽ للهغوب مً الهجماث الجىٍت  وزمت

.
ُ
 بالخىظِه بلى اإلاى٣ُت اإلاًِئت

 هجماث ظىٍت؟

  .لم ؤعي هجماٍث ظىٍت
ُ
 ؿا١ُ بلى اإلاى٣ُِت اإلاًِئت.ٖلى ؤن الىاؽ ٧اهذ ح

ا 
ً
ٌُ بدش ًبا، ؤع٦ ا مٖغ ًٗ ؼ الهُلى٦ىبتر.. زم نىث الـ جاجاجاجاجاجاجاجاجا ؾَغ ُ٘ ؤٍػ ؤؾم

 ؤخخمي جدخُه ؤو وعاءه.ًٖ ؤي شخيٍء 

 الىاؽ تهغو٫ وحؿ٣ِ وجضوؽ ٞى١ بًٗها مخىظهت بلى اإلاى٣ُِت اإلاًِئت.

 الىاؽ ٖلى الخىظه بلى اإلاى٣ُت اإلاًِئت.
ُّ
 ًدض

ُ
 الهىُث الٛلُٔ

الُاثغاث جًغب ٧ل شخيٍء ختى ألابغاط الالمٗت، ل٨جها جبخٗض جماًما ًٖ اإلاى٣ُت 

 اإلاًِئت.

 ا وؤٖىا٢ها بمجغص ؤن جهل للمى٣ُت اإلاًِئت.وؤعي الىاؽ جخ٣ؼم وحٛلُّ  ؤًضحه
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 الُل٣اُث ٞى١ عؤسخي.. 

الىاُؽ حسخبجي مٗهم مخجهحن للمى٣ُِت وؤها ؤخاو٫ُ ؤن ؤع٦ٌ بًُٗضا يض 

 الخُاع.

ا: ،ٞجإة ؤظُض هٟسخي صازل اإلاى٣ُت
ً
 ٣ًى٫ُ الهىث الظي لم ٌٗض ٚلُٓ

 مغخًبا ب٨م في اإلاى٣ُت نٟغ. -

 ب
ٌ
ضة ُّ  ومبدؿمت.ؤهُٓغ خىلي ٞإظض الىاؽ م٣

ٌ
، ؾُٗضة ٌٍ  ًٗها في بٗ

ا مً 
ً
ٍب زىٞ بالساعِط ًبضو الىاُؽ ٦إجهم ؤ٢ؼاٌم ال ٢ُمت لهم. ًغ٦ًىن في ٖع

 الًغباث اإلاؿخمغة لُل٣اث الغنام، وحهغولىن هدىها.

 
ٌ
ا م٣ُضًً في اإلاى٣ُِت نٟغ. اعجٟٗىا ألٖلى ٦إن َاثغة ًٗ خُىما اظخم٘ الىاُؽ ظمُ

 ع 
ٌ
 حسخبىا، وٍدُُىا ٚاللت

ُ
 مً ماصة بالؾد٨ٍُُت قٟاٞت. جىظهىا ٖمال٢ت

ٌ
٣ُ٢ت

بت.   ومٖغ
ٌ
 هاخُت الجبا٫ ٞبضث ٢ممها جدخىا مهُبت

 ُ٘   ٞهغر الجمُ
ُ
 ؾ٣ُىا هدى ٢مم الجبا٫..و  اهٟخدذ الٛاللت

 الهبىوٍ اإلاضوي في عوحي ظٗلجي ؤٞخُذ ُٖىاي ٞجإة.

٣ت ٖضًمت التهىٍت. ُّ بت الً  خىاسخي وؤصع٥ُ وظىي هىا في ػهؼاهتي الَغ
ُ
 حؿد٣ُٔ

 ؤهغُب مً هظا الُخلم الظي ًخ٨غع ٦شحًرا.

 خاظتي في الخٟغِة الٗم٣ُت في ؤ٢صخى 
ُ
ؤ٢ىُم مً ضجٗتي ٖلى ألاعِى وؤٞٙغ

 ألاع٧ان.

. وؤهُٓغ هدى الخ٣ىٍم الظي خٟغجُه في  ؤبضُء في الّٗضِ ألٖٝغ الى٢ذ الظي ًمغُّ

لُت  ال٣ٗ ؿاثلالخاثِ ألٖٝغ ألاًام والكهىع التي ٢ًُتها هىا، وؤٚىُم في اإلا

اع لخمًُت الى٢ذ هغًبا مً الؿ٣ىٍ في ٞش الجىىن 
ّ
التي حٗلمتها مً ؤخمض الُٗ

 والاجهُاع الظي ًضٞٗىا بلُِه مً نمم السجً ٖلى هظه الىاخُت.
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ؤجظ٦ُغ ٧ل ما مغ ٖلّي مً مٗلىماٍث، و٧ل ما صعؾخُه. ؤع٦ُؼ بكضٍة في جظ٦غ ٧ل 

ش ؤو الٗلىم ؤو الُب الىٟسخي ؿُه. مٗلىمٍت ؾمٗتها ًٖ الخاٍع  اإلادّغم جضَع

٦ىُذ بضؤُث ؤعي خُاحي بك٩ٍل مسخل٠، ٢ضع مً الهٟاء الظهجّي والغوحي ٧ان 
 هٟؿٍُت لم اٖهضها فّي مً ٢بل.

ً
 ٌٛلٟجي وٍمىدجي عاخت

اثت وؾبٗت وؾخىن ًىًما مىظ صزىلي بلى اإلاٗخ٣ل صون ؤن مختى الُىم مغ ؾخ

 ؤٞهم الؿبب، وصون ؤن ؤعي سّجاوي.

ًبا خت ً ج٣ٍغ  ى ؤ٦مل ٖامحن في هظا اإلا٩ان.باقي قهٍغ

 ٖاماِن مً ال٨هغبِت باإلااِء ؤزىاء الىىم. والطجُج اإلاؿخمغ لٟتراٍث َىٍلت 

 ٖاماِن مً الخٗظًب الىٟسخي والجؿضي.

ٍب ًترصص بغجابت  ٍ٘ لٟتراٍث َىٍلٍت م٘ نىٍث ٍٚغ  بًىٍء ؾاَ
ُ
 اإلاًِئت

ُ
الؼهؼاهت

ث الخاّعة باؾخمغاٍع في واهخٓام، بٚغا١ الؼهؼاهت باإلااِء ٖىض الىىِم، اإلاىظا

اله٠ُِ، واإلاىظاث الباعصة خض اإلاىِث في الكخاِء، الغّف باإلاُاة الباعصة لٟتراٍث 

مخهلٍت جهل بلى ٖضة ؤًاٍم صون هىم، بٚغا١ الؼهؼاهِت بال٩امِل باإلاُاه إلاضة جخٗضي 
ا الض٣ُ٢خحن.

ً
 ؤخُاه

ِت الاجهُاِع والجىىن  ؤِنُل بلى٦ىُذ 
ّ
ًب مً هٟسخي صون ؤقُٗغ بالعجِؼ والٛ ،خاٞ

 ؤن ؤٖٝغ ما ٞٗلخُه جدضًًضا ألجل٣ى هظا اإلاهحر.

ً لُخ٣ابل  ٖامان مً ؤلاوٗؼا٫ ًٖ البكِغ بال ألاًام التي جٟخُذ ٞحها الؼهاٍػ
في باخت  -الظًً قدذ ٣ٖىلهم وٚغ٢ىا في ؤوهاٍم زاّنت نىٗىها  -اإلاٗخ٣لىن 

 السجً.

ٍل ٚا  ع٢حن في ؤخالم ال٣ُِٓت.٧ل السجىاِء ًسغظىن للؿاخِت ٌؿحرون بجؿٍض هٍؼ

 ٌُ ٧ل السجىاء ٣ٞضوا بصعا٥ هىٍاتهم، و٦شحٌر مجهم ٢ام باالهخداع، وؤوق٪ البٗ

 آلازغ ٖلُِه.
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٣ىن بها  ٧ل السجىاء ًهغزىن ؤو ًخ٩لمىن م٘ ال ؤخض، وٍخىهمىن ؤقُاًءا ٞحٖز

ٍب لُل جهاٍع مدضز ا وبٖغ
ً
ؾ٣ُىا في ٞش الاجهُاع، ، حن ؤقباًخا بًٍٛب ؤخُاه

 
ً
ا اؾخلب ٣ٖىلهم.ونىٗىا ٖاإلا

ً
 ا مجىىه

 ٧ل السجىاء بال سجُىحن.

سجُىاِن ؤزاعا صهكتي وخحرحي؛ حٗلمُذ مجهما ال٨شحر، و٧اها ٖىوي الىخُض في 

 نمىصي الُىٍل َُلت ما٣ًغب مً ٖامحن.

اعألاو٫ هى ؤخض ٖلماء ال
ّ
٦هٌل في ؤواثل  ُا٢ت الىىوٍت واؾمه ؤخمض الُٗ

هُضعوظُيُت في الجهيُ٘ ال٣ىبلت  السمؿِىاث مً ٖمغِه ٧ان هّمه ألاؾاسخيّ 
٩ا ل٨ىُه  ظامٗت ال٣ضؽ، و٢ض ٖغيىا ٖلُِه ؤن ٣ًىم بإبدازِه في ظامٗاث امٍغ

غ٥ في هظا اإلا٩ان صون ظهاػ 
ُ
ٌ بةنغاع. ٣ًى٫ُ ؤن ٖظابُه ألاؾاسخي ؤهه ج ٞع

 ٦مبُىجغ، ؤو ختى صون وع١ٍ وؤ٢الم.

اثُتٖلى ؤهه خّى٫ خىاثِ الؼهؼاهِت بلى مٗل٣اٌث في الكِٗغ واإلا ، ٗاصالث الٟحًز

ٓهغ وظه ػوظخُه التي جىُٞذ وجغ٦خُه ٌٗاوي في هظا الٗالم 
ُ
ولىخاث ٞىٍُت ج

 وخًُضا.

سها   ًٖ ٞلؿُحن ٢بل ؤن ًمىهىا هىٍتها وجاٍع
ُ
ا. ًخدضر

ً
اع ٧ان خاإلا

ّ
ؤخمض الُٗ

 
ُ
 اإلاسخلُت

ُ
ضؾلُم؛ الضولت

ُ
بمٗاوهاث ؤق٣ائها الٗغب لخسخٟي جدذ بهاب ٢

ش و٢ض حٗلمُذ مىُه ٧ل ما لم جظ٦غُه ال٨خب ٖضًمت الهىٍت. .ًخدضر  ٦شحًرا في الخاٍع
الم.  اإلاضعؾُِت وال اإلادكض٢ىن بالٗلِم في وؾاثل ؤلٖا

ايُاث، وهي ٖلىٌم لم ؤصعؾها  اء والٍغ حٗلمذُّ مً الُٗاع ٦ظل٪ مباصت الٟحًز

 ٍٝ اع ّٞؿغها لي بك٩ٍل  ،ألٖٝغ بن ٦ىُذ ؤمُُل لها ؤم ال بك٩ٍل ٧ا
ّ
ل٨ً الُٗ

ً ٌكغُح سخغّيٍ ٞإخ ٟخذ ؤبىاب الؼهاٍػ
ُ
ببُذ َغاٞتها ومٗاهحها، وفي ٧ل مّغٍة خحن ج

ايُت أل٨ٞغ ٞحها في ػهؼاهتي  اثُت والٍغ لي قًِئا زم ٌُُٗجي بٌٗ اإلاًٗالث الٟحًز
وخًُضا ختى مىٖض الل٣اء الخالي. ا٦دكُٟذ بٗض ٞترٍة، ما نغُث لُه مً خضِة طا٦غٍة 

 و٢ضعٍة ٖلى التر٦حز والخ٨ٟحر اإلاى٣ُي.
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٧اهذ ؤقُاٍء ٦هظِه هي ملجإي ومهغبي الىخُض ؤزىاء ب٣اجي وخُضا لؿاٖاٍث وؤًاٍم 

 ٍ٘ ـُ لؿاٖاٍث في يىٍء ؾاَ ؤجل٣ى ٞحها اله٣ٗاث ال٨غباثُت ٖبر اإلاُاه، ؤو ؤظل

ٌٗمي ألابهاع، ؤ٣ُٞض ٢ضعحي ٖلى الخ٨ٟحر ٞإبضؤ في جغصًض ألاقٗاع التي ٖلمىحها 
وسخّي.  ال٣ضُّ

وسخّي هى زاوي  مً اخخٟٓىا ب٣ٗىلهم؛ قاٌٖغ مكاٚب ؤعه٤ ؾمُذ ال٣ضُّ

الخ٨ىماث بكٗغِه الالطٕ و٧ان ًيكُض ؤمامىا ال٨شحر مً ؤقٗاعِه ٞال وكٗغ 

ًُ ٚاع٢حن في الطخ٪.  بإهٟؿىا بال وهد

سُت التي ّٚحر بها ألاصب خُاة الىاِؽ وّٖض٫  خ٩ى لي ال٨شحر مً ألاخضار الخاٍع

 ًإزظها بلى الخاٍع
ُ
ش. ٧ان الخضًض ش وألاق٩ا٫ ال٣مُِٗت التي ماعؾها مؿاع الخاٍع

 ِ٘ الُٛاة ٖلى مضاع ألاػمىِت وألام٨ىت. وهى ًامً بإن ٢بى٫ ؤلاوؿان لُغ١ ال٣م

 مهما ٧اهذ بؿُُت هى ٖبىصًت ال ٌؿخ٣ُم مٗها الهىعة التي زل٣ىا هللا ٖلحها.

ا ًمُُل للخهّىٝ. خ٩ى لي ًٖ مظاهب الهىُٞت، 
ً
وسخّي ٧ان مخضًى ٖلى ؤن ال٣ضُّ

ًِ الغومّي ال٨شحر، ختى خُٟٓذ بٌٗ ؤقٗاعه . وًٖ مىالها  ظال٫ الضً

٣ُض ؤوٗخ٤هى م٣ىلخِه ؤ٦ثر ما حٗل٣ُذ به 
ُ
٪ ، : خحن ج

ُ
ىبش ؤخخٟي، هْهل

ُ
لى ج

 اإلاك٣ى١ ٖك٤، وؤهِى٪ ؤٚىُت.

ؤزظججي هظه اإلاٗاوي الشىعٍت التي جٟخُذ مجاالث في زغاثِ ج٨ٟحري لم ؤٖٝغ 

وسخي ٠ُ٦ ًخدى٫ ا مجي ال٣ضُّ
 
لسجً وؤؾالُبه بلى خّغٍٍت مىُل٣ت بىظىصها. ٖل

ًٍ ألهه ٣ًضم خّغٍت  بال ٢ُىص، بِىما ًخدى٫ُ بغاح الضولِت وؤعايحها بلى سج

ِ٘ وؤلاعهاب.  مكغوَت بال٣م

وسخّي ًظ٦غوي صوًما بإبي، لِـ ألهُه ٌكبههُ  ل٨ً ألهُه ه٣ًُه. ؤجظ٦ُغ ، ٧ان ال٣ضُّ

مخِه وحُٛح بض، بل ر خُاجِه بلى ألا ٦شحًرا ٠ُ٦ حؿببذ زالزت ؤقهغ في السجً في هٍؼ

 جظ٦غُث ٠ُ٦ ماث في هٓغ ؤمي و٢ذ ؤن زغط مً ،وحُٛحر خُاة ؤبىاثِه ٦ظل٪
لت ُغ هٟسخي ؤهجي ال  ،اإلاٗخ٣ل ٖلى هظه الهىعة الهٍؼ

ّ
 صزلُذ بلى هىا ٦ىُذ ؤط٦

ُ
مىظ

متي ٧اهذ ؾخٗجي اهخهاعُه في ٧ل ما  هؼم هٟؿُا. هٍؼ
ُ
ًجب ؤن ؤي٠ٗ وال ؤن ؤ

اجُه مغحًٗضاٞٗل بٗض اتهامي لُه بالً وخًُضا و  ٠ِٗ والجبِن َُلت خُاحي وختى ٞو
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في ٞغاقِه. ٦ىُذ ؤ٢ى٫ُ لىٟسخي صوًما ؤهه ؤ٦غم لي ؤل٠ مّغٍة ؤن ؤمىث وؾالحي في 

 اإلاسّؼٍت. و٢ض ظاء الى٢ُذ الظي 
ُ
ًضي مهاظًما ٖضوي ٖلى ؤن ؤمىث هظه اإلاُخت

 ؤزخبُر ُِٞه مضي نضقي.

 اإلاهح
ُ
ٟذ لي في جل٪ ألاًام خ٣ُ٣ت

 
ك
َ
٤ٍ ٢اصججي بلُِه ج٨ ًه، وؤيُّ ٍَغ

ُ
ر الظي ٖكخ

 و٦غامت، وَغاث٤ 
ً
 ؤزغي مً الخُاِة ؤ٦ثر هبال

ً
و٢اج٘ خُاحي. وا٦دكُٟذ ؤق٩اال

ٍٜ ًٖ  –جخسُى ٦شحًرا الهىعة التي ْىىتها صوًما ، ؤًٞل في الِِٗل  بغًيا بال

ـِ   مشالُت ألي بوؿاٍن. -الىٟ

ت بىضٍم وزجٍل خ٨ُُذ لهم ًٖ الٗالم الظي وكإُث ُٞ ِه خُض ٧اهذ ٧لمت الخٍغ
ُ٘ في ٢امىٍؽ لل٩لماث اإلادّغمت التي حٗاصي الىٓام ألن الىاؽ جٟهمها بك٩ٍل  جىي

 مسخل٠ ٖما ٣ًهضُه الىٓام.

مت، وم٣ابلتي لها في الىُجغ م٣ابلت الخُىاهاث ٣ِٞ ألزبذ  خ٨ُُذ لهم ًٖ مٍغ

ٞال ٢ضعحي. خ٨ُُذ ًٖ ٢خلي لٟهض ؤ٢غب ؤنض٢اجي ٣ِٞ ٧ي ؤمدى آلازاع زلٟي 

مت بإ٦ثر مً وؾُلت، خ٨ُُذ ًٖ مغاث  ًدبٗجي ؤخض، خ٨ُُذ ًٖ اؾخٛاللي إلاٍغ
خهاب والؿغ٢ت، خ٨ُُذ ًٖ ٧ل طهىبي، وقٗغُث بضهكٍت ؤهجي  ال٣خل والٚا

آلان بٗض ا٦دكافي  جبضؤؤجسلٌو مجها، خحن ٧اهىا ًا٦ضون لي ؤن مداؾبتي لىٟسخي 

 ٧ل ألا٧اطًب التي جغبُِذ ٖلى ٦ىجها خ٣اث٤.

م هظا   ٖلحها. بن بٚغ
ُ
٧ان ظاهًبا مّجي ٌكُٗغ بالٟىضخى، وازخال٫ِ ألاعى التي ؤ٠٢

جسلُُذ ًٖ الهىعِة التي ٦ىتها، ٞإي نىعٍة ؤجبٗها، وؤها ٚحُر ٢اصٍع ؾىي ٖلى 

 ؤلاعجاب بإق٩ا٫ِ خُاتهم.

جي٨ٞإهما ًخٛحُر وظىصي،  ُذ مً الُٗاع ؤن  ،وجدبض٫ ؤٖماقي، ٞإ٧اُص ال ؤٖٞغ ٖٞغ

بت ٖلى الخُٛحر هى ؤعقى حُٛحر ؤؾالُب ج٨ٟحرها  لؤلًٞل، وامخال٥ ال٣غة والٚغ

 اإلال٩اث ؤلاوؿاهُت التي خبى هللا بها ؤلاوؿان.

مت، نىعة ؤلاوؿان  ا بلى مٍغ ًُ الخ٨ٟحُر في ؤلاوؿاهُِت والؿمى ٧ان ًإزظوي جل٣اث

ؤ٦ثر مً ٧ل الخٗظًب  -الكامش ٞى١ ٧ل نىىٝ الخُىاهُِت والخجبر، وٍاإلاجي 
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٨غة ؤهجي زظلتها، واؾخٛللتها، وٖاملتها بإهاهٍُت وصهّىٍ وخ٣اعٍة ٞ -الظي ؤال٢ُِه هىا

 ال جض٫ُ بال ٖلى ؾلى٧ي وطاحي.

ٟخذ 
ُ
ًِ لم ٨ًً مخهال باؾخمغاٍع.  ٟٞي الٛالب خحن ج خضًصىا في ؾاخت السج

ًىن الٗىصة  ؤبىاب السجىن للمٗخ٣لحن ٧ي ًسغظىا للؿاخت الساعظُت ًٞغ

ً خحن ًدحن و٢ذ الٗىصة، ٩ٞاه  ًٖ ظضاٍع مٗضوّي للؼهاٍػ
ٌ
 ٖباعة

ٌ
ذ جإحي لىا آلت

جسغُط مجها ٖضة ٦ماقاٍث مٗضهٍُت ؤزغي جدخىي ٖلى اؾُىاهاث ػظاظُت. ًىٛل٤ُ 

ِ٘ مً بالساعِط ُٞدهغهم بحن آلالِت /الجضاع وبحن ؤخض ظضعان  الجضاُع ٖلى ظمُ

الؿاخت، وجبضؤ ال٨ماقت اإلاٗضهُت ألاؾُىاهُت الٗمال٢ت جخدغ٥ ٖلى الجضاع 
جهم.ختى جإؾ ا بلى ػهاٍػ ًٖ  غ السجحن، زم جغؾلهم جبا

ا وؿمي هظه آلالت بالسجاهِت مخٗضصة الجهىص، ووسسُغ مجها ألجها حكبُه خغ٦ت 
ّ
٦ى

بت في الهغب مجها.  ألام في يمها للسجحن اإلاخ٨ىع خى٫ هٟؿه ٚع

 طاث الجهض الىاخض، وهي التي 
ُ
ومشل السجاهِت مخٗضصة الجهىص، هىا٥ السجاهت

ٌ السغوط جضزل للسجحِن ف ي ػهؼاهخِه ٞخجبرُه ٖلى السغوط للؿاخِت بطا  ٞع
 في الضازِل بٗض ٞخذ ألابىاب.

ً
ا َىٍال

ً
 و٢طخى و٢خ

 ًِ و٧اهذ طاث آلالِت جماعُؽ بٌٗ الخٗظًب الجماعي ٖلى السجىاء بؿاخت السج

اإلاىٛل٣ت مشل اله٤ٗ بال٨هغباء خحن ًخم ججمُ٘ ظمُ٘ السجىاء بها، ؤو السجً 

ؼظاظُت ال٣ًُت لٟتراٍث َىٍلٍت ٞخلتهُب ؤعواخىا ٞحها باأللِم، صازل ؤلاؾُىاهت ال
بِت في السالم، ٞخىُل٤  ا–وبالٚغ

ً
وسخّي بالكِٗغ والهجاء. -ؤخُاه  ٣ٖحرة ال٣ضُّ

ٌج مً الٟئران والسخالي  ؤو٢اث ؤزغي ٧ان ًخم بَال١ الخكغاث في الؿاخِت. مٍؼ

 ٖلى ؤظؿاصها وو
ُ
ا ًخم والؼهابحر بإٖضاٍص ٦شحرٍة مغه٣ٍت، ٞتزخ٠

ً
ظىهىا. وؤخُاه

ُض  ا مً ؤ٢ضامىا لخخضلى عئوؾىا ٦بىضو٫ِ الؿاِٖت. ٖلى ؤن ما ٧ان ًٍؼ ًٗ حٗل٣ُىا ظمُ

ألالم وؤلاعها١ والىنى٫ بلى خاٞت ؤلاجهُاع هى الهغار اإلاخهل لباقي السجىاء 
الظًً ٣ٞضوا ٣ٖىلهم وبصعا٦هم. والبٌٗ ٧ان ًبى٫ُ ٞخخدى٫ الؿاخت بلى عاثدٍت 

 زاه٣ٍت م٣ؼػة.

ا َُلت الٗامحن ،الهغوب مً السجً. و٢ ًٗ  ض خاولىا م
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، ألن الخ٨ٟحر 
ً
٦ىُذ ٖلى ٖلٍم ؤن ؤي هٓاٍم وؤي جهمٍُم ال بض ؤن ًىظض بِه سٛغة

 ًٖ 
ُ
ا هبدض

ّ
ؤلاوؿاوّي بإ٦ملِه ًدمل ال٨شحر مً ه٣اٍ ال٠ًٗ. وَىا٫ ٖامحِن ٦ى

ِت اإلا٣ُضة هظه الشٛغة، ٞال هجضها بال في ؤهٟؿىا التي ال ػالذ جخى١ُ بلى الخٍغ
. ولم ٨ًً ال٣َضوسخي ًغي ازخالٞاث ٦شحرة. ًِ الخّغِ  بالساعط، ٦بضًٍل ًٖ السج

*  *  * 

ايُت ٖلى الخاثِ ٢بل  باث الٍغ . ؤهٟظ بٌٗ الخضٍع
ً
٢مذُّ ألخغ٥ ظؿضي ٢لُال

٤ُ بحن الخاثُحن ختى جيخهي هىبت ٦هغبت اإلاُاه.
ّ
 ؤن حٛغ١ اإلاُاُه ألاعيُت ٞإحٗل

ت ٞخٗىُص اإلاُاُه بلى ؤٖىُص ألبضؤ مً ظضًض بٌٗ الخ ايُت بؿٖغ باث الٍغ ضٍع

٤ُ بحن الخاثُحن ختى جىدؿغ اإلاُاه.
ّ
 الؼهؼاهِت، ٞإحٗل

بُذ في ؤن ؤسسغ مً السجً وهٓامِه ؤُٞٗل هظا، لىطخ٪ مً  ٦ىُذ ٧لما ٚع

اقي بالساعط.  ط٦غِه خحن ؤل٣ى ٞع

مىا، وخهغها في ٣ُّي ؤهجي ؤقٗغ ؤهه جم ج٣ٍؼ  في ؤو٢اث ا٦خئابي ٦ىُذ ؤ٢ى٫ لٞغ

ام٩اٍن ال بكغ ُِٞه، و٧ل ما وسسغ مىُه هى آلٍت وهٓاٍم وي٘  ًُ ظ آل
ّ
. ٦ىُذ ؤ٢ى٫ُ وٍىٟ

ت الخ٣ُ٣ُت  هي في ويٗىا هىا بهظه  لهم بدؼٍن لم ٌٗخاصوُه مّجي ؤن السسٍغ

٣ت.  الٍُغ

ا لهظه اإلاغخلت مً الخؼن والا٦خئاب، ُٞد٩ي ًٖ  ًً ا ٧ان ًهُل ؾمُُذ ؤً
ً
ؤخُاه

ٝ ٖجها بال مىه. ٣ًى٫ ؤهىا مشل صون ٦ُسىجت عواًت ؾحرباهدـ الظي لم ؤٖغ 

 و٠٢ ًطخُ٪ وحهؼؤ مىا بًُٗضا.و  هداعُب َىاخحن الهىاء التي ويٗها لىا السّجان

اع
ّ
ا –ناخب ال٣ٗلُِت الٗلمُت  -ٖلى ؤن الُٗ

ً
و٣ٍى٫ُ صوًما ؤن ، ٧ان ؤ٦ثرها جماؾ٩

ا 
ً
ا وؤ٦ثرهم زىٞ

ً
مً ٌؿخسضم ال٣ىة لُسغؽ ألاٞىاه هى ؤ٦ثر الىاِؽ يٟٗ

 ظل٪.٦

 
ٌ
ٍٕ مً الاخخجاِػ في الؼهؼاهِت صون ٞخدها. وهي ٞترة ختى آلان مغ ما ٣ًغب مً ؤؾبى

ا. ًٖ  هى
ٌ
 َىٍلت

ً والخٗل٤ بالخىاثِ، أللخ٣ِ اهٟاسخي.  ؤهضؤ بٗض مماعؾت الخماٍع
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ٍت وؤلتهمه. ٟخُذ ظاهب ؾٟلي في الباب لُضزل مىُه الُٗام ٞإلخ٣ُُه بؿٖغ ًُ 

ًِ َُلت  ؤن ؤلاوٗؼا٫ في السج
ُ
اع  ؤٖتٝر

ّ
الٗامحن، ومغا٣ٞت عظلحن مشل الُٗ

وسخّي ٢ض جغ٥ ؤزًغا ال ًىمخي في هٟسخي.  وال٣ضُّ

 
ً
ا، ؤ٦ثر جإمال

ً
. ونغُث ؤ٢ل ٖىٟ

ً
هضؤث عوحي ٦شحًرا. وحٛحرث مٟاهًُما ٧املت

ا خحن ؤقُٗغ في صازلي بالصسو الظي ٧ان مً 
ً
و٣ٖالهُت وج٨ٟحر. ؤخؼُن اخُاه

 ازغي م
ً
ا١ٍ ٦هاالِء بضال مً الؿحر م٘ جُاِع اإلام٨ً ؤن ؤ٦ىهُه لى ٖكُذ خُاة ٘ ٞع

ِ٘ الظي ؤونلجي إلاا ؤها ٖلُِه.  ال٣ُُ

مت  –مغجؼ١ٌ  خهاب ٦دؿلُت. همجي  –٦ما ج٣ى٫ُ مٍغ ؤماعُؽ ال٣خل ٦ىٍُْٟت والٚا
٦ًىُذ  يمً هٓ الظي جغٌؽ في هٓاٍم لئلعهاب  ،اٍم ممىهٍج للهمِج ٚحر اإلاخدًٍغ

ً ًُ ولِـ ٞحهم.هتهمهم بما  ،ههضعُه، زم هتهم به آلازٍغ  هى ؤؾاُؽ وظىصها هد

 طاث الجهض 
ُ
ٟخُذ باُب الؼهؼاهِت وجٓهُغ وعاءه السجاهت ًُ ٢بل ؤن اهخهي مً َٗامي 

 الىخُض، ٞإضخُ٪ بٍٟم ممخلٍئ.

ج٣ضمذ مّجي ٞتر٦تها جإزظوي وجٟغُص ظؿضي في اؾُىاهتها الؼظاظُِت زم حؿحُر بي 
 ٞى١ عجالتها للساعط.

ؾاخت اإلاٗخ٣ل الٟاٙع الظي لم ٨ًً بِه ؤخض.  حعجبُذ خحن وظضتها لم ج٠٣ في

جى٢ٟذ ؤمام ظضاٍع ؤنّمٍ ٟٞخذ ق٤ٌ ُٞه ٖبرُث زاللُه بلى مؿاخٍت ؤزغي واؾٍٗت. 

 جىظهذ طاث الجهض الىاخض الظي حسجىجي ُِٞه بلى ما ٌكبه مهٍٗض.

 بلى صازل اإلاهٗض 
ُ
 ؾغاح جهضها، ٞخدغ٦ذ ألاؾُىاهت

ُ
ؤَل٣ذ السجاهت

 الؼظاجي.

ا  اعجٟ٘ اإلاهٗض ًُ ج بلى ؤٖلى وٚمغُه الٓالُم لٟترٍة ٢بل ؤن ًٓهُغ هىُع الجهاِع جضٍع

ُ٘ ًضي ٞى٢هما.  ختى ٌٗمي هٓغي، ٞإٚل٤ُ ُٖىاي وؤي

خذ بابها، ومً 
ُ
ا ألظضوي صازل ؤلاؾُىاهِت الؼظاظُت و٢ض ٞ ًُ ج ؤٞخُذ ُٖىاي جضٍع

 خىلي عما٫ُ الصخغاء مً ٧ل ظاهٍب.

ٍت وال ؤنض١ ما خضر.  ؤ٢ُٟؼ للساعِط بؿٖغ
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ٌُ ُٖىاي مً الكمـ   ٖلى ٢ضمّي ألمؿ٪ عما٫ الصخغاء اإلالتهبت. وؤٚم
ُ
ؤؾ٣ِ

ت التي ج٩اُص جدغ٢جي.  الًاٍع

ا ًٖ ؤي شخيٍء خىلي ل٨ىجي لم ؤظض بال الٟغاٙ 
ً
ُ٘ ًضي ٞى١ ُٖىاي بدش ؤي

 وؤبضؤ في الؿحر ب٣ضمحن وؿِخا مٗجي الخ
ُ
ت، ؤقٗغ بهما واهىخحن والغما٫. ؤ٠٢ ٍغ

ُ٘ ُٖىاي ب ،يُٟٗخحِن 
ّ
ا و٢هًغا.ؤمى

ً
ٍ٘ ًُُٟغ خؼه  هٗىبٍت ؤن جدخٟٔ بضم

 آلان ؤقُٗغ بال٣هِغ ٦ما لم ؤقُٗغ بِه في خُاحي.

 ٖلى 
ً
 ؾُاعة

ُ
ٍت ؤلخٔ  هل ؤهغُب مجها ؤم  ال ،امخضاِص البهِغ جإحي هدىي بؿٖغ

ُ
ؤٖٝغ

 ؤهجي مهما ٞٗلُذ لً ؤ٦ىن ؤؾٕغ مجها. ،اهخٓغها
ُ
 و٢ُٟذ وؤها ؤٖٝغ

ـٍ  و٢ٟذ ؤمامي وهؼ٫ مجها عظٌل ًغجضي  قم
ُ
 ؾىصاء و٢بٍٗت ؾىصاء وهٓاعة

ً
بضلت

 ؾىصاء.

ـِ  –خاولُذ  ؤن ؤص٤٢ في مالمدِه ؤ٦ثر، ٢ا٫ بىبرٍة  –بُٗجّي اإلاغه٣خحِن مً الكم

 مغخت:

 اع٦ب ًا ماػن. -

 ٖلى  ،ُعباه.. الججرا٫ ؤصهم الجبليّ 
ُ
هخُٟذ ٚحر مهض١ٍ باؾمِه، ٞبضث ؤلابدؿامت

 .
ً
 وظهِه ؾاَٗت

و٢بٗخُه و٢ا٫ ماػًخا ؤهجي حٛحرُث ٖما ٦ىُذ ٖلُِه في  ع٦بُذ ظىاعه، ٞسل٘ مىٓاعهُ 

 اإلاضعؾت.

 ألاخاؾِـ بهضعي، وؤخاو٫ُ ؤن 
ُ
لم ؤ٦ً ؤنض١ ما ًدضر، وألو٫ِ مغٍة جسخلِ

 ٖلى هٟسخي.
ً
 ؤؾُُُغ ٢لُال

٣ُٞى٫ُ با٢خًاٍب قضًض ؤهه ، ؤؾإلُه وهى ًىُل٤ُ بؿُاعجِه ؤن ًد٩ي لي ٧ل  شخيٍء 

ضوي مُٗه.  ًٍغ

 ؟ ٠ُ٦ ونلذ لي هىا -

 بىظىص٥ هىا مىظ صزلذ اإلاٗخ٣ل. -
ُ
 ؤها ؤٖٝغ
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 مىظ ٖامحن؟ -

 وٗم! -

نضُم بكضٍة، وٍخهاُٖض الخىجُغ بإٖماقي ختى لُىقُ٪ ٖلى َغص ٢لبي مً ٞمي.
ُ
 ؤ

 إلااطا ؤزغظخجي آلان بطن؟ -

ض٥َ معي. -  ؤٍع

 إلااطا لم جسغظجي ٢بل آلان؟ -

 ًىُٓغ باؾخٛغاٍب هدىي :

ض٥ آلان معي! -  ألهجي ؤٍع

 ازخهاٍع ًغصص ال٩لمت ٦إجها جىهي ٧ل شخيٍء، وجٟؿُغ ٧ل شخيء.ه٨ظا ب

 ٠ُ٦ ؤزغظخجي مً هىا؟ -

ٍت:  ًطخُ٪ بسسٍغ

ؿإ٫ُ لي؟ - ٌُ  هل هظا ؾاا٫ٌ 

 ما هظا السجً، وإلااطا جم اٖخ٣الي ؟ -

ملخ٤ مٗخ٣ل "٦دؿُٗىث" الخضًض. ؤما ؤؾباب اٖخ٣ال٪ ٨ٞشحرة، مجها؛  -

لى لُىعة ومسُِ وونىل٪ ب، يجمغص٥ ٖلى ال٣ُاصة في الىُجغ، وؾُٗ٪ وعاج

٧لها ؤؾباب ٧اُٞت ٧ي جُلب اللجىت بٖضام٪، ل٨ً  ،صاووص ٖؼث ال٣ضًم

ًذ حؿلُم٪ و٢غعث اٖخ٣ال٪ في مٗخ٣لها الخضًض  ضؾلُم ٞع
ُ
الؿلُت هىا في ٢

ب ؤه٪ ٞهمذ ؤؾلىبُه في ب٣ٞاص ؤلاجؼان وال٣ٗل.  الظي ال ٍع

 هؼػُث عؤسخي ؤن وٗم. ٞبضا ٖلُِه الٟسُغ:

 مً جالمُظي ٌٗخ٣ل إلاضِة ٖامحن بإ٦ثر ألاؾالُب الخضًشت وخكُتهى طا جل -
ٌ
 مُظ

بٞؿاًصا لل٣ٗل، زم ًسغط ؾلُم ال٨ِٟغ والجؿِض جٓهُغ ًٖالجِه جدذ بضلت و 

بُاء ال  ٩ان. ألٚا السجً. لخٗٝغ ؤجهم ؤٚبُاء خحن ٌؿلمىن هظه اإلاضعؾت لؤلمٍغ
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ىن ؤن هظه اإلاضعؾت ؾخهحُر ؤ٢ىي شخيٍء ٖلى ؾُذ ألاعى بٗ ض جىُٟظ ٌٗٞغ

 .”X“اإلاسُِ 

ضوي مُٗه مً ؤظل هظا.  اؾخىضخُذ مىُه مٗجى ما ٣ًى٫ُ ٣ٞا٫ لي ؤهه ًٍغ

خ٩ى لي ٦شحًرا ٖما خضر زال٫ الٗامحن الٟاثخحن، وًٖ ؤؾباب ًٚب اللجىت 

ٖلُِه، وًٖ هغوبه، ومسُُه اإلاًاص الؾترصاص خ٣ُه وؾمٗخُه. خ٩ى ًٖ ؤؾٟاعه 

ً الضو٫ِ واإلاىٓماث الضولُت وٖمل اإلاخٗضصة بالساعِط للظهاب بلى الٗضًض م

ُت الٗاإلاُت. ٍِ ٖاإلاٍي ضسٍم ٌؿعى لخُٛحر السٍغ  حكب٩ُاٍث مٗهم في مسُ

اإلاؿئى٫ و  خ٩ى ًٖ باؾل ًاؾحن، قُُان لجىت الخ٨ماء ٖلى مؿخٗمغة ال٣مغ،
 واإلاؿئى٫ ألاو٫ ًٖ اه٣الب لجىت الخ٨ماء يضُه.، ًٖ مسُِ لالاة ال٣مغِ 

م ًٖ  اإلاى٣ُت نٟغ، وًٖ 
ّ
هضم و  وظىب ٦ؿغ قى٦ت لجىت الخ٨ماءج٩ل

 .”X“اإلاسُِ 

*  *  * 

ًٍ في صولت  بالسُغ في ٣ٖل ؤي مىاَ
ٌ
 مدٟىٞت

ٌ
جمشل  ،اإلاى٣ُت نٟغ؛ مؿاخت

٠ اإلاى٣ُت نٟغ   .لىخت ال٣ُاصِة التي بطا امخل٨تها امخل٨ذ ٢ُاصة اإلاىاًَ لخٍٗغ

ِت اإلاى٣ُت  بك٩ٍل ؤ٦ثر جدضًًضا، ًجب ؤن هخدضر ًٖ الخجلُاث الشالزت لىٍٓغ

 نٟغ.

المُت اإلاىظه  .تالخجلي ألاو٫ للمى٣ُت نٟغ: الغؾالت ؤلٖا

ً ٌكضوه٨م للًال٫ في ٢ًاًا وهمُت ضاء؛ هم الظً بًُٗضا  ال َاثل مً وعائها ألٖا

 .ًٖ الٗمل اإلاىخِج الظي ٌؿاهم في جهًت بالصها

ت؛ لخإمُجها. ي ألاو٫، هى الىمىطط اإلاًاص للىٍٓغ
ّ
 الخجل

 ال٣هغ.الخجلي الشاوي: اؾدبضاص صولت 

 صاثغة الجهل؛ ؤه٪ ال حٗٝغ قًِئا ًٖ ؤؾغاع الضولت وال  ًخ٨ىن مً اجداص

صاثغة العجؼ؛ ألهه لِـ مؿمىٌح ل٪ بإن  .ؤٖضائها الظًً ًًمغون لها الكغ
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ُ
دٍت ًًٗ٪ في زاهت الاتهام. صاثغة جٟٗل قًِئا ٩ٞل ما جٟٗلُه صون ؤوامٍغ نٍغ

الم  السىٝ الىاججت ًٖ الجهل والعجؼ. صاثغة ألامان التي ًاهل٪ له ؤلٖا

ٞخدهل ٖلُه بطا ؤمىذ للخا٦م ول٣غاعاجِه الخ٨ُمت الٗلُمت ب٩ل شخيء. صاثغة 
 ؤلاًمان بالىٓام والتي جلجإ بلحها هغًبا مً ٧ل الضواثغ الؿاب٣ت. 

ُ٘ الضواثغ السمؿت ٨ًىّ  وهى الخجلي ، ن اإلاى٣ُت نٟغ في ججلحها الشاويج٣اَ

 مهغ يض مىاَىحها.الظي حؿخسضمُه صولت الججرالاث في 

اهُت.  الخجلي الشالض: اؾدبضاص صولت الٞغ

ٞالضاثغة  ،اثغ ال٨ٗؿُت الؾدبضاص صولت ال٣هغوهى ًخ٨ىن مً اظخمإ الضو 
ًُّ الىاؽ ؤن ب٣ضعتهم ٞٗل ٧ل  شخيٍء وؤي شخيء.  ًٓ 

ُ
ألاولى ؛ صاثغة ال٣ضعة، خُض

ى   الٗلم، خُض ًش٤ُ الىاؽ في ؤجهم ٌٗٞغ
ُ
ن ٧ل شخيٍء. ل٨ً والضاثغة الشاهُت ؛ صاثغة

هاجان الضاثغجان ًدضُّ مً جٟدكهما صاثغة السىٝ؛ وهي الضاثغة الشالشت التي 

جمشُل السىٝ مً ؤٖضاِء الضولت الساعظُحن الظًً الًؼالىن ًمشلىن زًُغا ٖلى 

 الشالشت بلى الضاثغة الغابٗتوجٟطخي الضاث، وظىصهم
ُ
 ألامل؛ خُض  ؛غة

ُ
صاثغة

ال٣ًاء ٖلى ٧ل لظي ًمشل الىجاح ُِٞه ًخىاظض اإلاكغوٕ ال٣ىمي الطسم ا

ضاء الساعظُحن وجا٦ض صاثغة ألامل ٖلى الضاثغة السامؿت وهي صاثغة ؤلاًمان  ،ألٖا

 بالخا٦م الظي بُضِه ال٣ضعة ٖلى بهجاح هظا اإلاكغوٕ ال٣ىمي الطسم.

 مؿخٗمغة ال٣مغ. فيوهى الخجلي الظي حؿخسضمُه صولت الججرالاث 

 ."٫ ؤصهم الجبليمً ألاوعا١ الؿّغٍت للججرا"

*  *  * 

بٗكغاث الخٟانُل خحن ؤو٠٢ ؾُاعجِه ؤمام البرط الكاه٤ ٧ان عؤسخي مخسًما 

هؼلُذ مً الؿُاعة ألظض ؤهىا ؤمام مصخٍت هٟؿٍُت. اعجضصُث  ،والسُِ وألاخضار
ا وؤها ؤهُٓغ ٚحر مهض١ٍ للججرا٫ ؤصهم الظي ابدؿم وَلب مجي ؤال 

ً
مهٗى٢

 ؤهؼعج.
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ا و  مهما ٦ىُذ مضّعًبا ٞةن زمت ايُغاباٍث ال بض ؤن ج٨ىن ٢ا٫ ؤهه مهما ٦ىُذ ٢ىًٍ

ترة  ٍٗت ٞو خضزذ بضازلي. ٢ا٫ ؤن ألامغ لً ًخٗضي بٌٗ ٞدىناٍث ؾَغ

ت ٧ي ؤنل بلى نٟاء الظهً ال٩امل.  لئلؾخجمام لً جخٗضي قهًغا؛ ل٨جها يغوٍع

غُه مى٣ُي. ؤها هٟسخي ٦ىُذ في خاظت الزخباع مضي هجاح ؤؾالُبي في  بضا لي جبًر

 ي مً مهحر الجىىن.به٣اط

ؤنُٗض م٘ الججرا٫ وهى ٌؿغص ٖلّى ألاو٢اث التي ؾُمغ ٞحها ٖلى اإلاصخت 

ا مً صٞٗتي في  ًٗ ٤ الظًً جسحرهم ظمُ ِٕ م٘ باقي ؤٞغاص الٍٟغ لُصخبجي لالظخما

ًُ هسغط مً باب اإلاهٗض بلى الُاب٤  ت الضولُت. ٢ا٫ وهد اإلاضعؾت الٗؿ٨ٍغ
صخّي ل٨ىُه ا٦دك٠ مىجُه في الشالض والشالزحن ؤهه ٧ان ًخمجى ؤن ًً

َ
م  مٗىا ٞهض ٢

 الىُجغ.

٣ُي الظي ٢خلخُه  م ؤهه ٖاوهجي يض  -جؼلؼ٫ وظىصي ٞجإة. جظ٦غُث ٞهض. ٞع بٚغ

ا مً ؤخخمالُت ؤن ًسىهجي، ل٩ي ؤ٢ُ٘ ٧ل  -اإلاؿاٖض ؤو٫ ؾلُم ٞسغي 
ً
زىٞ

ا ًٖ 
ُ
السُىٍ التي ًم٨ً ؤن جهلهم بلّي في زُتي للىنى٫ بلى ؤصهم الجبلي بدش

 ٣ُ٣ت.الخ

 مً خُاحي الٟاثخت التي وؿُتها ؤو جىاؾُتها. خُىما 
ً
ذ ؤمامي ٞجإة نىعة

ّ
ججل

٢بٌ الخؼُن والىضُم ٖلى ٢لبي ا٦دكُٟذ ؤهجي نغُث شسًها آزغ، وؤهجي لم ؤٖض 

٢اصًعا ٖلى ٞٗل ؤي شخيٍء مً  طاث الصسو الظي عخل ًٖ الىُجغ ٚايًبا زاثًغا
 هٟؿه. ؤظل

مت   مٍغ
ُ
ًُّ بلى ألامان  ،مجضًصاججلذ ؤمامي نىعة وقٗغُث بهىًي في هٟسخي ًد

ًُ ٞىىن  الخ٣ُ٣ي الظي اؾدكٗغُه مٗها لش٣تي الخامت اجها ال جضبغ اإلا٩اثض، وال جخ٣

 الخالٖب.

 ُٖجي التي ٧اصث جغاها
ُ
٨غي، وهه٠ ِٞ مت هه٠  وؤها ؤ٢ىُم ، قٛلذ مٍغ

بالٟدىناث الُبُِت وباالزخباعاث الىٟؿُت والجؿضًت، وؤجذ الىخاثج ٧لها 

 لضعظت ؤَل٣ذ مً الججرا٫ الى٢ىع ضخ٨ت ٖالٍُت عهذ في ظىباث اإلا٩ان.مغي
ٌ
 ُت
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واهخهاًعا ل٣ٗلُخِه التي ، اهخهاًعا لهُ  ؛هى ًغي في نمىصي َُلت ٖامحن

بُت وجاؾـ لٗلٍم ظضًٍض في هٓغه. و٦ىُذ ؤعي  اؾخُاٖذ ؤن جً٘ اإلاىاهج الخضٍع

ت وهٟؿُت. ل٨ً نىعجُه ا  ٖؿ٨ٍغ
ً
التي ، لؿاب٣ت في ُٖجيؤهه ؤ٦ثر ؤهل ألاعِى زبرة

ا ٢ض زٟخذ خضتها ٦شحًرا. ًُ  ٧اهذ جمشُل وهًجا َاٚ

 ٖلى قىاعِٕ ؤوعقلُم. اؾخ٨ىُذ في 
تي باإلاصخِت و٧اهذ جُلُّ اؾخلمُذ ٚٞغ

الٟغاف الضافيء وقٗغُث بٛغابخِه وٚغابت خغ٦تي ُِٞه. ظؼٌء مً ٣ٖلي لم ٨ًً 

اثِ الُُيُت ٢اصًعا ٖلى جهض٤ً ما خضر، ظؼٌء مً وٖحي ال ػا٫ ًغي الخى 

 ًٖ 
ُ
 الٟغاِف مً جدتي، ظؼٌء مً بصعا٧ي ٧ان ًبدض

ُ
ىبت الهلبت وَؿدكُٗغ َع

 ألاع٢ام لخؿاب الى٢ذ الظي ًمّغ، ظؼٌء 
اإلاؿاثل الظهىُِت لُٛغ١ ٞحها وهى ٌٗضُّ

وسخّي. وبضون ؾاب٤  ضُّ
ُ
ًُّ لٟخذ باب الؼهؼاهِت ٧ي ؤ٢ابل الُٗاع وال٣ مً عوحي ًد

 
ُ
ِٕ حؿ٣ِ  مً ُٖجي صون ب٩اء. بهظاٍع قٗغُث بالضمى

ا ضسًما 
ً
 ؤقُاٍء ٚحر مٟهىمٍت ٧اهذ جدضر في ؤٖماقي؛ ٦إن ٦ُاه

ٌ
لم ؤبِ٪؛ ل٨ً زمت

 في الاوؿالِر ًٖ هٟسخي والخدل٤ُ 
ٌ
 ٖاعمت

ٌ
بت مدبىؽ ًُلب السغوط؛ بضازلي ٚع

 بًُٗضا ًٖ ٧ّلِ شخيء. 

 ؾاٖاٍث ٢ض مّغث.
ُ
 ٖلى ؤهجي خحن اؾد٣ُُٓذ ؛ ٧اهذ ٖكغة

ىن ؤجاب٘  زغظُذ  صزلُذ لالؾخدمام، وخحن ؤزباع ما ظلؿُذ ؤمام الخلٍُٟؼ

ضون   .ؤن ًدضرًدضر، ؤو ما ًٍغ

ُ٘ بلى مهغ بٗض جماِم زُخىا.  زم قغص زُالي بًُٗضا، وؤها ؤجظ٦ُغ ؤهىا ؾجرظ

مت.  وفي مهغ ؾإ٢ابُل مٍغ

*  *  * 

 ٣ًى٫ُ الججرا٫ ؤصهم الجبلي:

هى مسُِ ج٨ؿحر ٖٓام ٖلى مؿخىي الٗالم، ٌٗخمض ٖلى  ”X“اإلاسُِ ” 

ػعاٖت الٗضًض مً ال٣ىابل الىىوٍت مدضوصة اإلاضي في ٧ل اإلاغا٦ؼ الخُىٍت في 

الضو٫ التي جمشل تهضًًضا؛ ويمذ ال٣اثمت مغا٦ؼ ألابدار والجامٗاث واإلاغا٦ؼ 
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ت الطسمت والبىى٥ والبىعناث الٗاإلاُت واإلاؿدكُٟاث ال٨بري وختى  الخجاٍع

 ألاما٦ً الؿُاخُت .

لسُا٫ لزمت خضوٍص  ًًض مهحر. ولم ٨ًمٗغ٦ت وظىص، وجدض بالٟٗلألامغ 
٩ي ت الضولُت التي  ؛لهظا، ألامٍغ ٧اهىا في خاظٍت للؿُُغة ٖلى اإلاضعؾت الٗؿ٨ٍغ

ًبا، وعهىىا ألامغ بدىُٟظ وسسٍت  جمخُض ٖملُاتها الخإمُيُت ل٩ل صو٫ الٗالم ج٣ٍغ

 ؤزغي لىا مً مكغوٕ لالاة ال٣مغ.

ُذ ؤن مً الٛباء الخام ؤن ٣ًبلُه لم ٨ًً في اؾخُاٖتي ؤن ؤ٢بل ؤمًغا ٦هظا، وعؤً

 ؤخض.

غ  ”X“اإلاسُِ ت هٟؿها، و٧ان الخبًر ا صازل الخضوص اإلاهٍغ ًٗ ٧ان ًًم مىا٢

٨ُت هى الخض مً ؾُُغة زىاع ال٣مغ؛ وهى ؾبٌب  الظي ٢ضمخه اإلاسابغاث ألامٍغ

غ ل٨خابي ًٖ  ِ
ّ
خُه جدضًًضا وؤها ؤهٓ ىاه. ؤها الظي ازتٖر ٚبّي ألهىا هدً الظًً ازتٖر

 ٣ت نٟغ.اإلاىُ

ً  اللجىت بٛ ٍ٘ في اللالاِة وا٣ٞذل٨ ، و٢غعث ؤن حٗاصًجي الزخالفي باٍء ؤو بُم
بتي في عثاؾت اللجىت.  مٗهم، وإلاا ؤقاُٖه باؾل ًاؾحن ًٖ ٚع

ازخاعث الجمُٗت الٗمىمُت ه٨ظا خغ٦هم السىٝ مجي وؤونلهم بلى مٗاصاحي، و 

٤"ؤ" ب٣ى ٦ما هى بدؿب ٖ لمي آهظا٥، وهى للمضعؾت مضًًغا ٚحري، ل٨ً الٍٟغ

٩ا التي ًبضو ؤجها ال ٖلم لها  ما ٌٗجي ؤن لجىت الخ٨ماء جداو٫ُ الخالٖب بإمٍغ
 باله٩ُل الخىُٓمي للمضعؾت الظي ٢مُذ بخإؾِؿِه.

لى مؿخىي الٗالم، وب٩ل صولت اإلاضعؾت جخٗامل م٘ ؤ٦ثر مً زمؿحن صولت ٖ

وهي الىُْٟت التي اإلاىا٢٘ التي ج٣ىم اإلاضعؾت بخإمُجها وبصاعة ألامً بها.  مئاث

بذ في ؤن ٨ًىن لها  ُمىٗذ مجها قغ٦ت ؤمان و٧ل الكغ٧اث السانت التي ٚع

٤"ؤ". ا. ٧ل هظه اإلاىا٢٘ و٧ل ألامىا٫ اإلاخض٣ٞت ٖبرها ًضًغها الٍٟغ ًُ  خًىًعا صول

٩ا، بل هي مغاه٣ت ؾُاؾُت  ٖلى ان هظا لم ٨ًً الؿلى٥ ألامشل للخٗامل م٘ ؤمٍغ

ا ؤن الىالًاث اإلاخدضة ًم٨ً ؤن حؿلمهم ؤن ًخم الخل٨ا في حؿلُم اإلاضع 
ًّ
ؾت ْى

 لالاة ال٣مغ ٢بل ؤن ٌؿخ٣غ لها ألامغ في جىُٟظ مسُُها ألاؾاسخي.
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ضؾلُم أل٦ىن مٟىى البالص هىا٥ ه٨ظا جّم هٟحي بلى
ُ
ٌٕ مً الخعجحز  ،٢ وهى هى

ا بٛباٍء ؤن هظا ًم٨ً ؤالظي ؤ٢ىٗهم بِه باؾل ًاؾحن
ً
 ن ًدضوي.؛ ْاه

 الخ٨ماء هي لج
ُ
 ٚبُت، واؾخالمها مهمت بصاعة البالص جملجىت

ٌ
لِـ ألجها ، ىت

 وزبرة، وبهما ألجهم ؤصخاب ؤ٦ثر 
ً
ت جدىي ؤط٧ى الصسهُاث، وال ؤ٦ثرهم مٗٞغ

ت الغؾمُت. وهى الخ٣لُض الظي بضؤ مىظ  ألاجبإ في الجِل واإلااؾؿت الٗؿ٨ٍغ

بإ اؾخلم الجِل خ٨م البالص مىظ ٖهغ اإلامالُ٪ وختى آلان. ألامحر ناخب ألاج

ب ًد٨م.
ّ
 ألا٦ثر وألا٢ىي هى الظي ًد٨م. ألامحر اإلاخٛل

خحن  ٞاقلتولهظا ٞهي لجىت  ،ٗلها ألاط٧ي، وال ًجٗلها ال تهؼمل٨ً هظا ال ًج
جًٓ ؤن الىالًاث اإلاخدضة ؾدؿلمهم لالاة ال٣مغ بك٩ٍل ؾلٍُم ومخ٣ً ولً 

ىن ؤهه  جىُٟظ اإلاسُِ ؾخ٨ىن  بٗضجخالٖب بهم. وهي ٚبُت ألجهم ال ٌٗٞغ

ت ٖلى ال٨ى٦ب،  ت الضولُت هي ؤ٦بر ٢ىة ج٨ىىلىظُت وٖؿ٨ٍغ اإلاضعؾت الٗؿ٨ٍغ

ىن ٖجها ببؿاٍَت مخىاهُت. وظمُٗهم ؤٚبُاء ألجهم ًداولىن الاه٣الب 
ّ
وهم ًخسل

مهم ٖلىم الخسُُِ والسضإ الاؾتراجُجي، وؤٚبُاء ألجهم ال ػالىا 
ّ
ٖلى مً ٖل

٩ا ٌٗضُّ م٨ؿًبا بٗ الخٛحراث الضولُت التي  ض ٧لًٓىىن ؤن الخدال٠ م٘ ؤمٍغ

و مّجي. ،خضزذ
ّ
 ؤٚبُاء خحن خاولىا الخسل

ا بٗض ٧ل ما ؤٖضصجُه لهم مً  ًُ ا ٚال
ً
وألجهم ؤٚبُاء ؾُضٞٗىن الشمً. وؾ٨ُىُن زمى

 مٟاظأٍث َُلت الٗامحن الؿاب٣حن.

*  *  * 

٤ الظي بضؤث الغما٫ُ جسُٟذ ٖلى ظاهبُِه وؤها ؤخاو٫ُ ؤن  هٓغُث هاخُت الٍُغ

ض:ؤجسحر ال٩لماث أل   ؾإ٫ ما ؤٍع

َُلت ٖمغي ال ؤؾخُُ٘ ؤن اجسُل ٠ُ٦ ًم٨ً لغظل واخض ؤن ًد٤٣ قًِئا  -
 ًٞال ًٖ ؤن حهؼم هٓاًما.

خُه:  ػّوص الججرا٫ ؾٖغ
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 وخًُضا  ،، وال ًجب ؤن حؿ٣ِ في هظا الكغ٥ىاُه ًا ماػن هظا ما ػعٖ -
ً
ً  عظال ل٨

 ًم٨ً ؤن ٌٛحر الٗالم.

 و٠ُ٦ ًدضر هظا ًا ظجرا٫؟ -

 ،الىٟىؽ وجىسُغ في الىٓاِم ٞتهضمهالغظل الىاخض بلى ٨ٞغٍة جدخلُّ  بإن ًخدى٫  -

ؤن ًخدى٫ الغظل الىاخض بلى هٓاٍم بضًٍل ٣ًضم ازخُاعاٍث ؤًٞل وٍغج٨ؼ ٖلى 

صٖاثم ؤ٢ىي. ؤن ًخدى٫ الغظل الىاخض بلى ؤؾلىب خُاٍة ال حؿخ٣ُُم الخُاة 

 بضوهِه.

ًُ هظا ًا ظجرا٫؟ -  و٠ُ٦ ًم٨

٤. نمَذ َىٍال وهى ًبدؿم  وٍىُٓغ للٍُغ

 لتري ٠ُ٦ ًم٨ً  -
ً
ما عؤً٪ ؤن جبضؤ في جىُٟظ هظا بىٟؿ٪؟ ؾإُُٖ٪ ٞغنت

، ؤو ٣ًلب هٓاًما، ؤو ٌٛحر الٗالم. ما عؤً٪؟
ً
 لغظٍل واخٍض ؤن حهضم صولت

 هظا ما ؤعصججي مً ؤظلِه؟ -

ا ج٨ىن مهمخُه بٞكا٫ اإلاسُِ  -
ً
٣ ُل ٍٞغ

ّ
ا ؾيك٩ ًُ . لضًىا ”X“شخيٌء ٦هظا. مبضث

ُِ، ولضي حسجُالٌث وؤعوا١ٌ عؾمُت جا٦ض هظه الاجٟا٢ُاث بحن مهغ ٨ٞغة اإلاس

٣ٍت صخُدٍت لىُل٤  والىالًاث اإلاخدضة. ب٣ى ؤن هخىانل م٘ هظه الضو٫ بٍُغ

٨ٞغجىا وجاحي زماعها. ولؿىٝ ج٨ىن هظه هي مهّمخ٪. التي ؾخضًغ ظؼًءا مجها مً 

 هىا ٢بل ؤن وٗىص بلى ِمهغ.

 وٗىُص بلى مهغ؟ -

اإلاسُِ، هي بؾ٣اٍ مؿخٗمغة  زُىجىا الشاهُت بٗض ببُا٫ بالخإ٦ُض ألن -

ولؿىٝ ج٨ىُن زُىجىا الشالشت بٗض هاجحن السُىجحن ال٩اُٞخحِن إلؾ٣اٍ  ،ال٣مغ

الىٓام اإلاهغي، هي الؿُُغة ٖلى الاظهؼة الخُىٍت بالبالص وبصاعتها بٗض 

 اؾدبٗاص لجىت الخ٨ماء.

 بىظٍه ٚحر مهض١ٍ :
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 بهظه البؿاَت؟ -

 لم ٌؿمٗجي:ؤ٦مل ٦إهما 

 والاهًمام بلى جدال٠ ال٣ىي الٗٓمى الجضًضة، ال٣ىي ؤلاؾالمُت الهاٖضة. -

 ؤن هغ٦ب اإلاىظت الٗالُت، بٗض ٧ل هظا؟ -

. ل٨ى٪ بضؤث جخظ٦غ ما حٗلمخه مّجي ًا ماػن. ولهظا ؤٖخبر٥ ؤ٦ثر جالمُظي هجا -
ً
بت

 .الػلُذ ال ؤعي ؤلاًمان في ُٖيُ٪ ،في خاظٍت ألن جامً بِه 

ا.زم ؤزظ 
ً
 هًٟؿا ٖم٣ُ

الىٓام ألامّجي ألاو٫ والىخُض في  ألؾباٍب ٦هظه ؤوكإها الجاؾا٥ ًا ماػن، -
الٗالم الظي جم بوكاءه لهضم الٗال٢اث بحن ألاٞغاص. خحن ٨ًىن اعجباٍ ؤلاوؿان 

المُت، ؤو بِىُه وبحن اقترا٦ُه في ؤخض  الىخُض هى بِىه وبحن ٢ىىاجىا ؤلٖا

ُِه او بِىُه وبحن م٩ان ٖملُه الظي حؿُُغ ٖل اإلاكغوٖاث التي ٣ًُمها الىٓام،

ا قغ٧اث ألامً وجغا٢بهُ  مغا٢بتهم، وال للخجؿـ ٖلحهم، ؛ لً وكٛل ؤهٟؿىا ب٨ٞغًٍ

 وال للؿُُغِة ٖلى ج٨ٟحرهم ومىٗهم مً ببضاء عؤٍي مسال٠.

الم لُا٦ض ل٪ ظهل٪ وٖضم  ٤ بِى٪ وبحن آلازغ، وٍإحي ؤلٖا الجاؾا٥ ٣ًُ٘ الٍُغ

خ٪ بهظا آلازغ ا م٘ قٗىع٥ بالعجِؼ ججاه ما ًدضر بؿبب ظهل٪  مٗٞغ ًُ ج وجضٍع

هُ  ِٝ بؿبب البُل بهظا آلازغ الظي ال حٗٞغ ًإحي صوٌع آزغ ، بِه وقٗىع٥ بالسى

لئلٖالم لُمض٥ باألمل، لُمّض٥ باألمان في ْل ُخ٨م لجىت الخ٨ماء التي حٗٝغ 
 شخيء وحؿُُغ ٖلى ٧ّلِ شخيء ُٞمىدها اإلاىاًَ بً

ماهُه ٧ل  شخيء وجضًُغ ٧ل 

 ٣ً٘ ؤؾحًرا في اإلاى٣ُت نٟغ. –هىا ٣ِٞ  -ال٩امل، وهىا

ي٘ ٞغًصا ؤمام ؤي  ؛مشلت ٖلى هظا. زىاع ال٣مغ مشالؤهذ حٗٝغ ٖكغاث ألا 

ُه  مىاًَ وا٢ىُٗه بإهُه مً زىاع ال٣مغ، ٣ِه. بن جهٞغ ل ل٪ بخمٍؼ
ّ
ولؿىٝ ًخ٨ٟ

السُاهت، هظا لم ًإحي مً وَىِخُه ٣ِٞ، ولم ًإحي مً زىِٞه ٣ِٞ مً ؤن ًتهم ب
ا، وبةًماهِه الضازلي الٗم٤ُ بإهُه ًٟٗل الخهٝغ  ًٗ بل مً اجداص الكٗىعًٍ م

 الصخُذ، والظي ؾُجؼي ٖلُِه بالخإًُض.
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لهظا، ٨ٞؿغ هظه اإلاىٓىمت ًا ماػن ًإحي مً اللخٓت التي ج٣غع ٞحها ؤن جخىانل 

هظا  ولؿىٝ ٨ًىن م٘ آلازغ. الاجهاالث والٗال٢اث والدكب٩ُاث هي ؤهم ؾالح. 

ت هظهالؿالح هى ؾال  ولخضًغ الٗال٢اث بىجاٍح ًجب  .خىا ألاو٫ في خغبىا اإلاهحًر
ؤن جخسلى ًٖ قٗىع٥ باؾخٛال٫ الُٝغ الشاوي ل٪ وجخدلى ببٌٗ الش٣ت 

اث و٦الم الُٝغ آلازغ. وٖىضما جغي ال٣ىة الىاقئت  وال٣ضعة ٖلى جدلُل جهٞغ

ا ولؿىٝ مً الاجداص ؾِبضؤ بًماه٪ الخ٣ُ٣ّي بما ؤ٢ى٫. ولؿىٝ جغي  ًٗ هظا وا٢

 حِٗكُه في مهغ، خحن وٗىُص لها مجضًصا الؾخ٨ما٫ زُخىا.

*  *  * 

مت لم جغص.  ٖلى ؤن مٍغ

ضعى ِٖسخى. ًُ  خحن ؤٖضُث الاجها٫ بها مغاًعا عص  ٖلّي شسٌو 

مت ٞإزبروي ؤجها بسحر،  قاب مخىجٌغ ٢ل٤ٌ، ال ٌٗٝغ ماطا ًٟٗل. ؾإلخُه ًٖ مٍغ
جي، زم ؤصزل ٖضة ؤشساٍم ؤزغي في ؾإلخُه ًٖ ماهُخُه ٞإزبروي ؤهُه ٌٗٞغ

 الخىاع.

ُذ ما خضر.  في الجهاًت ٖٞغ

 في ما 
ً
مىجظًبا لصسهُت هظه اإلاغؤة الُىاع٢ُت اإلاسخلٟت، ْللُذ ؤ٨ُٞغ َىٍال

 ؤزبرووي به.

ت، ألٖىص بلحها  ش البكٍغ  مً ؤٖتى ظهاػ ؤمجي ٢معي في جاٍع
ٌ
 مُاعصة

ً
جغ٦تها وخُضة

ُ٘ خىلها مج  قغؾت ججم
ٌ
 مً الشىاع وجىُل٤ في مهاٍم يض ٞإظضها م٣اجلت

ٌ
مىٖت

 الىٓام.

 ما قإن اليؿاء التي ؤجغ٦ها ٞخهحر ؤ٢ىي مما ٧اهذ؟!

مت خ٨خُه ّٖجي، وهى شخيٌء هاصع ؤن ًخدضر  بضا ؤجهم ًش٣ىن فّي إلِاا ًبضوا ؤن مٍغ
 ؤخٌض ّٖجي بالسحر.
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 ألعي ٠ُ٦ ؾُضًغهُ 
ً
، زم ٢غعُث ؤن ؤؾلم للججرا٫ ؤصهم مل٠ زىاع ال٣مغ ٧امال

 ه ؤزبروي ؤهه ؾُٗلمجي هظا.ل٨ى

ِٕ الجضًضة. زم ٣ٖض ٖضة اجٟا٢اٍث م٘  تي في الخإ٢لم م٘ ألاويا حعجب مً ؾٖغ
ًبا، للىنى٫ بلى الهضٝ ألاؾمى وهى بٞكا٫  ميؿ٤ الشىاع، واؾمُه هاعون ج٣ٍغ

 و٢لب هٓام خ٨م اللجىت بالشىعِة ٖلحها. ”X“اإلاسُِ 

ِم مّجي بخٟاه ُ٘ ٧ل هظا، وؤقُٗغ بالٚغ ِت ما ًٟٗلىن. وبٗضم ظضوي ٦ىُذ ؤؾم

حؿاءلُذ ٦شحًرا ًٖ . الظي لم ًىظض مشلُه في البالص مداعبت هظا الىٓام الٗمال١

.٤ حؿاءلُذ إلااطا ال ؤجغ٥ ٧ل هظا  الؿبب الظي ًجٗلجي ؤ٦مُل في هظا الٍُغ
 ًٖ شخيٍء آزغ، في م٩اٍن آزغ

ُ
 بُٗض؟ وعاجي، وؤبدض

 في الشىعة التي حٗلمتها مً ؾمُذ 
ُ
بت بت في الاهخهاع ؤهي الٚغ وسخّي؟ ؤم الٚغ ال٣ضُّ

اع؟
ّ
 التي ٧اهذ صازلي وؤجج وظىصها ؤخمض الُٗ

بال ؤن قِئاِن مىٗاوي مً هظا خُىما ؤَلُذ الخ٨ٟحر. ؤولهما هى ٖلمي باإلاسُِ 

“X” .الظي ؤ٦ضجُه حسجُالث ؾمغة والتي ؾاٖضُث بك٩ٍل ما في الخهى٫ ٖلحها 

ؤن ًدضر ؤلاهٟجاع في اإلا٩ان  بالخالي لً ًىظض مهغب مً هظا اإلاهحر. ًم٨ً

الظي ؤجىاظض ُِٞه في ؤي م٩اٍن ٖلى مؿخىي الٗالم. وبن لم ًدضر ٞؿُٗجي ؤهجي 

 ؾإيُ٘ في ٖالٍم ؾُتراظ٘ مئاث الؿىحن للىعاء وخًُضا.

٣ت ٖلى ألا٢ل، واخخمالُت الىجاح  ًُ الٞغ الب٣اء م٘ ؤصهم، وم٘ زىاع ال٣مِغ ًًم
 ؤو بًجاص اإلاإوي اإلاىاؾب خا٫ الٟكل.

مت.  ؤما الؿبب الشاوي الظي اهضهكُذ مً وظىصِه، ٞهى مٍغ

ا صازلي مً حّٛحٍر وجبض٫ ألؾباٍب ٦شحرٍة ؤهمها ما ا٦دكٟهُ  ًُ ج ؤقُٗغ  ،جضٍع

بتي في الب٣اء  بالىاظِب وبالظهِب هاخُتها، بىظىب ٢ُامي بدماًتها وعٖاًتها،  بٚغ

ـِ الى٢ذ ؤقُٗغ بهٗىبِت اٖترافي بهظا ختى لىٟو ظىاعها،  سخي.في هٟ

ُ٘ لغ٢ابت  ،ولهظا ٖضُث م٘ الججرا٫ بلى مهغ وزاَغُث بالخىاظض في ٞىض١ٍ ًسً

مت.  )هغ٢ل( طاث الخ٣ىُت الٟاث٣ت، زم طهبُذ أل٢ظع م٩اٍن  ٧ي ؤ٢ابل مٍغ
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 ؤزغي، وصاعث بغؤسخي الٓىىن. ال بض ؤن الخؼن والجٕؼ ْهغا في 
ً
ْىىتها امغؤة

 ؤزغي ػعٖها الٗؿ
ٌ
 ٨غ بِى٨م.نىحي وؤها ؤ٢ى٫ لهم ؤجها امغؤة

لم ؤنض١ بال خُىما ؤزبروي ٢اثضهم ؤهُه بىٟؿِه الظي ؤظغي لها الجغاخت 
 خُىما ؾمُٗذ نىتها. الخجمُلُت باللحزع، زم جإ٦ضُث ؤ٦ثر

في نىتها شخيٌء مً الٗخاِب وهي جغخب ب٣ضومي، زم ٖاص لي شخيٌء مً ألامِل وهي 

. غها ًٖ بهجاػاتها زال٫ ؤؾبٕى  ج٣ضم ج٣ٍغ

الكىاعِٕ  فيمجمىٖت مً اإلاجاهحن الظًً ٣ًىمىن بالغؾِم لم ٨ًً زىاع ال٣مغ 

حٗبحًرا ًٖ الٓلم والشىعة، ولم ٨ًىهىا مجمىٖت مً الخم٣ى الظًً ًل٣ىن 
ا بها بٌٗ الهجىم ٖلى الىٓام و 

ً
ٍغ٦ًىن، ولم ٨ًىهىا مجمىٖت مً ؤوعا٢

٣خل.الا  ًُ  ؾدكهاصًحن الظًً ًسغظىن في مٓاهغاٍث خاقضٍة ل٣ُخل مجهم مً 

في ججمٗهم هظا هى جىُٓم واضر اإلاٗالِم واضر ألاهضاٝ، لضًت زُِ  ما عؤًخهُ 

جىُٓم له ٖال٢اجُه ، غ ل٩ل زُت ومجمىٖت مً اإلاىٟظًًجىُٟظًت واضخت ومضً

ت، وه٩ُله الخىُٓمّي، وٍم٨ىه بطا امخل٪ ال٣ىة  الضولُت، وطعاُٖه الٗؿ٨ٍغ
 الالػمت ؤن ًىظه يغباث ٞاصخت لهظا الىٓام.

مت بلى اإلاى٣ُِت ال٣ظعة، وَلبُذ مجها ؤن هجلـ في جهاًت الاظخمإ  زغظُذ م٘ مٍغ

ا بٌٗ الى٢ذ. ًٗ  م

اعحي مخىظهحن بلى اإلا٩ان الظي حؿ٨ً ُِٞه م٘ بل٣ِـ ألهؼلها ٢بل ؤن  ُّ ع٦بىا في ؾ
ًٍ مىاؾٍب ًجم٘ ؤًٖاء للٟىض١ الظي هؼلُذ بِه جمهًُضا إل ؤجىظه  ًجاص ؾ٨

٤ بإ٦مله.  الٍٟغ

هظه اإلاى٣ُت ال٣ظعة ب٨شحٍر مً الخب ٞداولُذ ؤن ولخُٓذ ؤجها جىُٓغ للىاِؽ في 

ها ٩ٞاهذ جغصُّ ؤبدض ًٖ ؤّيِ شخيٍء ًم٨ً ؤن ؤخبُه ٞحهم ٞلم ؤظض. خاولُذ ؤن ؤخضث

 ًٖ الؿبب الظي ظئُذ مً ؤظلِه، وإلااطا آلان جدضًًضا! يبا٢خًاٍب. ؾإلخج

جي ابدؿمُذ في ؾغي، و٢ض قٗغُث بصخيٍء مً الٗخاب واللىم في نىتها. ؤزبرتها ؤه

 ؤجها جدلم بِه.
ُ
 ٖضُث إلاكاع٦تها في ُخلم الشىعِة الظي ؤٖٝغ
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 إلااطا آلان جدضًًضا؟ -

 ٢لُذ ألهجي زغظُذ مً اإلاٗخ٣ل مىظ ؤ٢ل مً قهغ.

 لم حؿخُ٘ بزٟاءها. ٖلى ؤجها لم 
ً
ذ وهي جىُٓغ لي، وعؤًُذ في ُٖىحها لهٟت ٖٞؼ
 جخ٩لم ختى جمال٨ذ هٟؿها زم ٢الذ ؾازغة:

 ن ب٨ًٗم البٌٗ. لم ؤٖٝغ ؤه٨م حسجىى  -

 ٢لُذ لها ؤهجي لم ؤٖض واخًضا مجهم مىظ ا٦دكٟذ زُاهتهم وم٨ُضتهم لي. 

جي هٟسخي بحن الكى١ِ بلحها، وبحن الُإؽ مً ؤن ؤظض ؤي شخيٍء في خىػتها  هاٖػ

 ججاهي.

 اؾخمغ الهمذ َىٍال بُيىا. ٢بل ؤن حؿإ٫ وهي جىٓغ للىاخُِت ألازغي:

 إلااطا اٖخ٣لذ بطن؟ -

ؤؾالُب بًها٫ السجحن بلى  واؾخسضاماب وبٌٗ ما ال٢ُخُه،خ٨ُُذ لها ألاؾب

ضوي مٗه.زم خحن الجىىن،   ؤزغظجي ؤصهم الجبلي ألهه ًٍغ

جي: زم ضخ٨ُذ ؾازًغا مً ٧ل هظا. ًٍ زم ؾإلخجي وهي جخٟدهُّ
ُّٗ  هٓغث لي بخم

ا ؟ -
ً
 ما ػلذ ٦ما ؤهذ بطن، لم جهغ ؤ٦ثر ظىىه

تو  ضخ٨ُذ بهض١ٍ، ٣ت. حؿاءلُذ في  عا٢جي ٢ضعتها ٖلى عص السسٍغ مّجي بهظه الٍُغ

ذ ٦ما هي؟ ؤم حٛحرث ؤقُاٌء بإٖما٢ها؟
ّ
 هٟسخي ٖما ٞٗلخُه بغوخها ألاًام. هل ْل

 زم ؤزظُث ؤ٨ُٞغ في ألامغ ٖلى هدٍى ظاص. هل ال ػلُذ ٦ما ؤها؟

 وٗم! ال ػلُذ طاث الصسو الظي زظلِ٪  -

 
َ
 و٢الذ بال مباالة ؤجها لم حٗض  ْذ ؤَل٣

ٌ
، غ ؤهجي زظلتهاجظ٦ضخ٨ت ؾازغة ٢هحرة

وؤن ٧ل ما ٞاث لم ٌٗض ٌٗجي لها قًِئا وؾِ ما حكٗغُه مً مؿئىلُاٍث ججاه 

 بوؿاهُتها.



- 351 - 

 

٢لُذ لها ٞجإة ؤهجي الػلُذ ؤقُٗغ بهٗىبٍت في الخٗامل مٗها بمالمدها الجضًضة. 

 ًٖ مالمدها 
ُ
وال ؤٖٝغ هل حٛحرث مالمدها الضازلُت ٦ظل٪ ؤم ال. ال ػلُذ ؤبدض

 ٘ ٞهمها ؤ٦ثر.ال٣ضًمت ٧ي ؤؾخُُ

 ٢الذ ب٣ؿىة:

خضاء ٖلحها؟ وحٗٝغ  -  ًٖ مالمخي ال٣ضًمت لخخظ٦غ اإلاغؤة التي خاولذ الٖا
ُ
جبدض

 بن ٧ان ًم٨ى٪ ج٨غاع هظا آلان؟

 ابخلُٗذ ٧لماتها بهٗىبٍت ونمخُذ.

٢لُذ لها بٗض ؤن َا٫ نمُتها، ؤن مٗها ٧ل الخ٤ ٞلم ج٨ً هظه هي ؾِئتي 
 الىخُضة في خ٣ها.

م ٧ل شخيٍء حك٨غوي ٖلى ٢الذ بهضوٍء ؤج  للجمُل، وؤجها بٚغ
ً
ها لِؿذ ها٦غة

 لها ؾبًبا.
ُ
 مؿاٖضاحي اإلاخٗضصة لها والتي ال حٗٝغ

ولم ؤخخمل هٓغة الك٨غ في لم ؤخخمل ؤن ؤؾخمغ في صوع الىٚض ؤ٦ثر مً هظا، 

 ُٖىحها ججاه ما هالها مجي مً ؾىٍء. 

ـٍ حكُٗغ بالًِٗت وال وبغوٍح ملتهٍب  ٍت في البدِض ًٖ وعٚبٍت زُٟ ،ىضموهٟ

 نٟدها، ؤعصُث ؤن ؤٖتٝر لها ب٩ل ؾِئاحي، وؤَلب مجها اإلاٟٛغة.

  .ضُث ؤ٢ى٫ُ لها ؤن ؾِئاحي مٗها ٧اهذ ٦شحرةٖ

ؤزبرتها ؤهجي لم ؤؾاٖضها، وبهما ٢مُذ باؾخٛاللها. ٢لُذ لها اهجي اؾخٛللتها 
٤ اإلاؿاٖض ؤو٫ ؾلُم ٞسغي ٢بل  و٢بُلتها ٧ي ٌؿاٖضوهجي في الازخباء مً ٍٞغ

اؾخٛاللهم إلاؿاٖضحي في السغوط مً البالص، ٢لُذ لها ؤهجي ؤونلتها بلى مهغ وبلى 

ضؾلُم 
ُ
 .ؾمغة جدضًًضا ٧ي ؤخهل ٖلى جظ٦غٍة آمىٍت بلى ٢

م هظا لم ؤخظعها،  ؤزبرتها ؤهجي ٦ىُذ ٖلى ٖلٍم ب٩ل ما ًم٨ً ؤن ًدضر لها وبٚغ

وي، بل ًجب ؤن ٢لُذ لها ؤن ؾِئاحي لها ٦شحرة ولهظا ال ًجُب ٖلحها ؤن حك٨غ 
 ج٣خلجي.
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ؤل٣ُُذ ؤخماال هاءث بها عوحي، ٞبضث ٦ُل٣اِث الغناِم التي وقٗغُث ؤهجي 

 ؤػه٣ذ ب٣اًا الهمىص صازلها.

 ابدؿمذ بإلٍم.

ؤٚمًذ ُٖىاها وبضا ؤجها ؾدؿخٛغ١ بلى هىٍم َىٍٍل، ؤو حؿدؿلم بلى مىٍث 

.٘  ؾَغ

 زم ٢الذ بهىٍث مسخى٤ٍ وهي ٖلى خالتها:

ذ بِه خحن ؾاٖضججي في الهغوب مً الججرا٫ ٖبض الُٗٓم. زم وؤي اؾخٛال٫ٍ ٢م -

مي؟  في بًجاص الض٦خىع ٖلى البًر

ا. لم ٨ًً زمت اؾخٛال٫ٍ ٢مُذ بِه في مؿاٖضحي لها هظه. 
ً
 ٢ُبُذ خاظباي مىضهك

ٍغ. و٦ىُذ  ب٣ُىا ٖلى خالت الهمذ اإلاخىجغ الظي ًُل٤ُ ؤل٠ اتهاٍم وؤل٠ جبًر

 ٘ امغؤٍة ٦هظه.ؤحعجب مً وظىصي في مى٠ٍ٢ ٦هظا م

ٌُ بالهمِذ اإلاخ٩لم مشل  ًُٟ 
ُ
لم ؤجسُل ؤن ًدضر بُجي وبحن ؤي امغؤة خضًض

مت.  خضًثي هظا م٘ مٍغ

 ونلىا بلى بِذ بل٣ِـ، ٣ٞالذ وهي جسغط مً الؿُاعة:

 ؤزظث آزغ ما جب٣ى صازلي. -

ؾاعث ب٣ضمحِن مهتّزجحِن  ،ما جب٣ى ماهُتؤ٢ىي ٖلى ؾاالها ًٖ  زغظذ وؤها ال

 زل٠ ألابىاب. ختى جىاعث

لٗىُذ هٟسخي ألهجي لم ؤَلب مجها الهٟذ، وبهما ؤل٣ُُذ ٖلحها ؤخمالي وعخلُذ. لم 

 حؿخُ٘ هٟسخي ؤن جُلب الٟٗى بهظه البؿاَت.

ٍٝ ضسٍم بحن ؤن جضوع الخىاصر في ٣ٖلي وفي زُالي، وبحن ؤن ؤواظهها  زمت ازخال

 ٞٗال في الخ٣ُ٣ت.
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مت في زُالي ٧ي جهٟذ، ولم ؤ٢ضع ٖلى مىاظهت ُٖىحها خحن  ل٨م لشمُذ ًض مٍغ

 خان و٢ُذ َلب اإلاٟٛغة الظي لم ؤظغئ ٖلُه.

 ٍ٘ ٍٙ قاؾ بت لي في َلِب ؤي مخٍٗت، ٚغ٢ُذ في ٞغا جمضصُث ٖلى الٟغاِف وخًُضا ال ٚع
 زم زلضُث بلى هىٍم َىٍٍل ٦إهجي ؤماعؽ هغوًبا لم ؤٖخض ٖلُِه.

*  *  * 

 ؤزظث آزغ ما جب٣ى صازلي. -

*  *  * 

مت .في ألاًاِم الخالُت ب  ضؤُث بٖاصة ا٦دكاٝ مٍغ

بخباٍ و  لم ٌٗجها شخيٌء في ٧ل ما ًدضر ؾىي ببُا٫ مٟٗى٫ ال٣ىابل الىىوٍت

 .”X“اإلاسُِ 

غ الُىمُت؛ السانت بمً ا٦دكٟهم بغهامج ألامً  السام  -جإزظ مً ٞجغ الخ٣اٍع

ا للىٓام.  -بكغ٦ت )هغ٢ل( ًُ  ممً ًدملىن ٖضاًءا صازل

 باليؿبِت 
ٌ
 ناصمت

ٌ
ا بالـ ،لي هظه مٗلىمت

ّ
ُذ مً ؤصهم الجبلي  IMS“ ”خحن ٦ى ٖٞغ

ٖٝغ ؤن ما ًدضر هى ولم ؤ ،كاع٥ في ال٨ك٠ ًٖ ؤٖضاء الىٓامؤن )هغ٢ل( ح

 ختى ٖمال٣ت مشل ؤصهم الجبلي، ًم٨ً زضاٖهم.؛ ال٨ٗـ جماًما

مت ٦ّىهذ  ا زاًنا لل٣ُام بهظه اإلاهمتمٍغ
ً
٣ ا ِٖسخى بما له  ،ٍٞغ

ً
ٌؿاٖضها ؤخُاه

زترا١ ٢ىاٖض البُاهاث، ُٞإحي بمٗلىماٍث ٦شحرة ًٖ مً ٢ضعة ٚحر ٖاصًت في ا

 هاالء اإلاىخ٣حن.

٣ها في اهخ٣اء مً ٌٗمل بإخض هظه اإلااؾؿاث الخُىٍت التي  ٍغ مت ٞو جبضؤ مٍغ
 ًخى٢٘ جٟجحرها. بٗضها جبضؤ في الخسُُِ لخجىُض ألاٞغاص اإلاىخ٣حن.

ٖىض هظا الخض ج٠٣ مٗلىماحي ٖما جٟٗلُه بالًبِ. لؤلؾ٠ لم حٗض جدمل 

 
ُ
ؤن لضحها زُىاث مدضصة  -مً بل٣ِـ –ججاهي ال٨شحر مً الش٣ت. ل٨جي ؤٖٝغ

 ل٨ُُٟت ججىُض هاالء. 
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.ؤ  ٖغُى ٖلحها مؿاٖضحي ل٨جها جبدؿم في نمٍذ وحّٛحر اإلاىيٕى

م ؤوي ؤعي في ُٖىحها  ،ؤي شخيٍء ٚايب، وال ؤهاهخجي ب٩لمتلم جٟٗل يضي  بٚغ

 ها.ؤإلاها مً ا٦دكاٞها ألازحر لخ٣ُ٣ت ما ٞٗلخُه مٗ

اءها  بماطا ؤعصُّ ٖلى ٦بًر
ُ
قمىزها. وال ًب٣ى لضي مً ؤؾالٍُب ؾىي ؤن و  ال ؤٖٝغ

 ؤخاو٫ ؤن ؤججاهل ٧ل شخيٍء، وؤمطخي في بنالح هٟسخي.

ؤ٦بر وؤ٦ثر مً ٧ل ما آمل ؤن ؤنل بلُه. هي ج٨خٟي بىٓغاتها  -بالٟٗل –هي 

 ال٣اؾُت خحن جمصخي في الكإع لخهض ٧ل مً ٨ًُٟغ ٞحها ٦َٟغؿت، بِىما ال

ً خ٣ُ٣ت مً ؤ٦ىن.  ؤؾخُُ٘ بال ؤن ؤ٢خل ؤخٌض ٧ل ٖضة ؤمتر ألزبذ للؿاثٍغ

 
ٌ
 نٛحرة

ٌ
ؤخاولها بهٗىبٍت بالٍٛت،  -مشل ؤن ؤ٠٦ ًٖ ٢خل الىاؽ –مداولت

 وؤٞكل في ٠٦ ًضي ًٖ الىاؽ.

ص ما ؤ٢ىم بِه،   ؤن بدثي اإلاؿخمغ ًٖ الخمحز، والكٗىع باالهدكاء مً جٟغُّ
ُ
ؤٖتٝر

ٗ ِٞ  ل قًِئا آزغ.ًمىٗجي مً عئٍت ؤو 

نلر هٟسخي –٧ان ٖلّى 
ُ
ـٍ و٧لمت جهضع  -٧ي ؤ ؤن ؤبضؤ في مغا٢بت ٧ل ٍٞٗل وهٟ

ضُه ؤم المّجي، ٧ي ؤ٢ِ  جدخاُط ؤال ؤٞٗل  ؛ـ بن ٧اهذ جىاؾب ما ؤٍع
ٌ
 مغه٣ت

ٌ
مهمت

 قًِئا آزغ.

اهاعون ؾاٖضوي  ًً ٌ ههاثدِه، وٍبضو ؤهُه ٧ان ٖلى ٖلٍم بما ًضوع ؤً . مىدجي بٗ

ًم٨ً ؤن ُٛحر ؤلاوؿان لىٟؿِه هى ؤنٗب وؤ٢سخى اإلاهام التي ؤن ح ٣ًى٫ُ  صازلي.
مهمت الٗمغ، التي ؾدؿحر ببٍُئ ٖلى مضاع ألاًام ، هي ٣ًغعها، ؤو ؤن ٣ًىم بها

ُٕ و  ،والكهىع ؤل٠ مّغٍة، وؾإٖاوي مٗاهاة آصم بٗض زغوظِه ألظلها هٟسخي  ؾإناع

ت. ؤزبروي ؤن هٟسخي ؾتهٟى للغاخت وؾخدضزجي بإن ٞهمي ا
ّ
ل٣ضًم للٗالم مً الجى

هى الخ٣ُ٣ت اإلاُل٣ت، وؤهه ال َاثل وعاء ٧ل مداوالحي التي ؤٞٗلها. ٣ًى٫ ؤن 

الُٟهل في ٧ل هظا هى بنغاعي وبعاصحي، وعٚبتي الٗم٣ُت التي ؤإلاؿها آلان في 
 ؤٖماقي.

 زم ٢ا٫ بٗض َى٫ ه٣اٍف:
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ٕ الخ٣ُ٣ي خحن ج٨دك٠ الهىاب والسُإ في ٧ل ما ؾُضُٖه ؤو  - ؾدبضؤ الهغا

 الججرا٫ ؤصهم. ًُلبهُ 

 ، ولم ؤٖٝغ ٠ُ٦ ونل بلُِه هاعون، وال ٠ُ٦ اؾخيخجُه.ي ٖم٣ُتو٧اهذ صهكت

 ؤوضر لي ؤهُه ال ًش٤ في الججرا٫ ؤصهم.

ًِ ٢لُل السبرة باليؿبِت ألصهم الجبلي، جدمل ٧ل  - جسُل ؤه٪، وؤهذ نٛحر الؿ

٠ ٧ل ما ٦ىذ  هظه اإلاٗاهاة مً ؤظل ؤن جهحر ؤًٞل، بٗض ؤن ا٦دكٟذ ٍػ

كه. ؤهذ ال ػا٫ الٗمغ ؤمام٪ ٧ي حٗتٝر بسُا ما ٞاث، وجداو٫ بنالح ٧ل حِٗ

ما هى آٍث. ٞهل جخهىع ؤن ٌٗتٝر ؤصهم الجبلي بسُإ ٧ل خُاجِه التي نى٘ 
 زاللها ؤؾُىعجُه لُبضؤ مً ظضًض؟

ا ظًضا. ًُ  بضا لي ال٨الم مخجى

ضُه. -  ؤجهىع ؤهه ٌؿخُُ٘ هظا. بل ؾ٨ُىن مُٗجي ٖلى الىنى٫ إلاا ؤٍع

َ٪ الظي ؾُيهئ ل٪ ألا٧ل مً الصجغة اإلادغمت. بل -
ُ
 ؾ٨ُىن قُُاه

ض لي مدظًعا:
ّ
 زم ؤ٦

و مى٪ ٞىًعا. -
ّ
 هى لى ٖٝغ بما في ؤٖما٢ِ٪، ٞؿ٣ُىم بالخسل

ا في عؤسخي.  جغ٥ هظا الخىاع وؾىاًؾا ٢هغًٍ

قٗغُث بإهه ًسخل٠ ٦شحًرا ًٖ و  ،وال ًجُض خب٨ها ،هاعون ال ًدب اإلااامغاث

ـٍ  َىٍٍل وَىٍٍت واضخت وؾلُمت. هاالء الشىاع ًمشلىن  الججرا٫ ؤصهم؛ طو هٟ
ا مً الىاؽ لم ؤٖ

ً
 مسخلٟ

ً
 ضُه مً ٢بل.هق٨ال

*  *  * 

وبحن زىاع ال٣مغ،  –الججرا٫ ؤصهم وؤها  –٢ضع ما ٧ان ل٣اء الخٗاٝع ألاو٫ بُيىا 

ا ٨ًؿىه الخٟهم والخ٣ضًغ اإلاخباص٫، ٢ضع ما ٧ان الاظخمإ الشاوي نازًبا.
ً
 هاصث
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ا بضؤث جٓهغ لي 
ً
ٍٝ بحن هاعون والججرا٫، ٖلى ؤهجي لم ؤظضُه زالٞ بكاثغ زال

 ٦بحًرا؛ بال ؤن الغظلحن ؤُُٖاُه حجًما ؤ٦بر مً حجمِه.

، وهي اإلاهمت التي ”X“في البضاًت ٧اها مخ٣ٟحن جماًما ٖلى وظىب ببُا٫ اإلاسُِ 
مت ب٨ٟاءٍة وبزالم. و٧اها مخ٣ٟحن ٦ظل٪ ٖلى وظىب بقٗا٫  ج٣ىُم بها مٍغ

 حر ؤجهما ازخلٟا ٖلى ٦ُُٟت الىنى٫ لها.الشىعة؛ ٚ

ت –الججرا٫ ؤصهم  ب في الهجىم ٖلى لجىت الخ٨ماء  -بسلُٟخِه الٗؿ٨ٍغ ًٚغ

، واهخساب مجلـ آزغ إلصاعة البالص، زم الؿُُغة ٖلى 
ً
وجهُٟتها مباقغة

 مؿخٗمغة ال٣مغ ؤو جٟجحرها.

وؤهه هاعون ٧ان ًغي ؤن هظه زُىاث واؾٗت، لم جهل بلحها مغخلت الشىعة، 

ًجب الٗمل ٖلى جىُٖت الكٗب وبًهاله بلى مغخلت ٧اُٞت مً الًٛب والىعي، 

 ضسمت وٖىُٟت ٦خهُٟت لجىت الخ٨ماء.
ً
 ختى ًباع٥ خغ٦ت

هاعون ًمُل ٦شحًرا بلى اؾتراجُجُت الىٟـ الُىٍل. الهضوء والغوٍت بِىما 

عؾت؛ الججرا٫ ؤصهم ٌٗك٤ اؾتراجُجُت الغصٕ التي ٦شحًرا ما قغخها لىا في اإلاض
 مىاظهت ٢ىجان وجغ٥ ؤ٢ىاهما جٟىػ.

بُبُٗتي ٦ىُذ ؤمُُل بلى عؤي الججرا٫. ل٨ىجي في هٟـ الى٢ذ خاولُذ ب٢ىإ هٟسخي 

 بىظهت هٓغ هاعون صون ظضوي. 

ًٖ عؤَي بىيىح، ؤزبروي ؤهُه واز٤ مً ؤن  -بٗض جهاًت الاظخمإ –خحن ؤزبرجُه 
ٍٕ آزغ ظمٗجي ب  إًٖاء الخغ٦ت وخضهم.هظا ؾ٨ُىن عؤَي زم صٖاوي بلى اظخما

م ٖضم ا٢خىاعي بال ؤهجي خًغجهُ   .بٚغ

مت خًىعي الاظخمإ بك٩ٍل مؿختر. ٢الذ ؤجها ال حٗٝغ ٠ُ٦ جم  هاظمذ مٍغ

 الىزى١ في شسهٍُت مشل ؤصهم الجبلي ٧ي ًدًغ اظخماٖاٍث مهمت لهم.

ؤن اجداص ؤٖضاء الىٓام و  عصث ٞجغ بإهُه ناع ٖضًوا للىٓام الظي خاو٫ اٚخُالِه 
 ًٗ  ا ًم٨ً ؤن ٠ًًٗ اللجىت.م
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ا، وؤن ججم٘ ألاًضلىظُاث اإلاسخلٟت ًم٨ً ؤن 
ً
مت ؤن هظا لِـ قَغ ٣ٞالذ مٍغ

 ٠ًًٗ هظا الاجداص ال ٣ًىٍِه.

 زم وهي جل٣ي هٓغة هاخُتي:

عبما ٧اهذ هظه م٨ُضة مً الٗؿ٨غ يمً م٩اثضهم التي ال جيخهي الؾخٛاللىا  -
ٍٝ آزغ ال ٖلم لىا بِه.  لهض

ُذ ؤن ألامىع لً حٗىص بُيىا ٦ما ٧اهذ ؤبًضا. زم ال بخٟهٍم  ابدؿمُذ  تهامها، وٖٞغ

ج٣ُىُذ ؤهُه لم ٨ًً زمت ؤمىٍع بُيىا ؾىي ز٣تها اإلاًُغة فّي، واؾخٛاللي الخل٣اجي 

 لها.

مت ٧اهذ الىخُضة التي حٗاعى وظىصي ووظىص  ُذ ؤن مٍغ ؤصهم الجبلي. ؤما ٖٞغ

ٍت ٧اهذ جى٣ههم إلاا ُِٞه البا٢ىن ُٞجضو  ٍت زبرٍة ٖؿ٨ٍغ جابهت ٢ىٍة ٖؿ٨ٍغ

 باَكت.

 ٢ا٫ هاعون بةعها١ٍ:

 وماطا جٓىىن اإلا٣ابل الظي ؾُُلبُه ؤمام ٧ل هظا؟ -

لى. م ؤهه لِـ ٢اثضهم ألٖا ا وؤ٦ثرهم خ٨مت، بٚغ
ً
 هاعون هى ؤ٦برهم ؾى

ا ٧ي ًمىدىا ٧ل هظا م٣ابل ؤن ههل لهضٞىا، ِٞكٗغ  -
ً
هى لِـ ؾاطًظا وال مال٧

 ؤهه ؤصي ما ٖلُِه مً مهام.

ش الكٗب، وًٖ مغاخل الشىعة التي ًجب ؤن ًخم هاع  ون ٢ا٫ ٦الًما ٦شحًرا ًٖ جاٍع
٘ ٖلى   في الخهى٫ الؿَغ

ً
بت اجباٖها بالًبِ وؤال وؿب٤ مغخلت ٢بل مغخلٍت ٚع

ت.  الخٍغ

٢ا٫ ؤن حّٛحر الكٗب ًجب ؤن ًخم ختى جىجر الشىعة وجهل بلى ؤهضاٞها، ألن 

الىخُض ؤمام الخُٛحر الظي  وعي الكٗب لى لم ًخم آلان ٞؿ٨ُىن هى الٗاث٤

صه بُضًِه، الخٛحر الظي ؾُدضر آلان 
ّ
ًُه بىٟؿِه، وؾِؿعى إلٖاصة ظال ؾحٞر

ببٌٗ الهبر واإلاجهىص، ؾِخم في خالت بؾ٣اٍ لجىت الخ٨ماء، ب٨شحٍر مً 

 الضماء وألاعواح.
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بؾ٣اٍ لجىت الخ٨ماء آلان هى بمشابت بضء زىعة مًاصة، يض زىعجىا التي لم  -

 جبضؤ بٗض.

ش وخ٨مت الٟالؾٟت.ً  خدضر بمٟاهٍُم نٗبت، و٣ٖلٍُت امخؤلث بخجاعب الخاٍع

هظا هى ما ًبدض ٖىُه الججرا٫ ؤصهم، اؾ٣اٍ لجىت الخ٨ماء، واؾدبضالها  -

 ؤخ٤ بةصاعة البالص مً ؤي ؤخٍض آزغ.و  بىٟؿِه. ألهه ًغي هٟؿه ؤظضع

م ؤه ُه ُسجً ؤعاُه الىظه آلازغ للمش٠٣ الظي لم ٌؿخُ٘ ؤبي ؤن ٨ًىهُه. بٚغ

ذ –ٖامان   بال ؤن هظا لم ٠ًًٗ مً بعاصجِه، ولم ًإزظ مً هٟؿِه. -٦ما ٖٞغ

م ّْجي الضٞحن ؤهُه عبما ٣ًى٫ ما ٣ًى٫ ألهُه ًسصخى اإلاىاظهه ؤو الٟكل في  بٚغ
ال٣ًاء ٖلى لجىت الخ٨ماء؛ بال ؤهجي ٦ىُذ ؤصع٥ في ؤٖماقي ؤن ما ٢الُه ًٖ هىاًا 

 ٣ت.ؤصهم الجبلي ٢ض ؤناب بِه ٦بض الخ٣ُ

 زم جىظه ب٨المِه هاخُتي:

ًُ ٖلى السحر  - ٠ هظه البالص ؤها ؤعاه
ّ
في صازل٪. وهى عهاٌن ًم٨ً ؤن ٩ًل

تها.   مؿخ٣بلها وخٍغ

ض ؤن  -بٗض ؤن ؤجإ٦ض مً ؤهُه الُٝغ الظي ًجب ؤن ؤمىدُه والجي -ؤزبروي ؤهه ًٍغ

 ًدهل مّجي ٖلى جدغ٧اث ؤصهم الجبلي، واجهاالجِه وٖال٢اجِه، وزُُُه. 

ؤهه ًخمجى ؤن ؤ٦ىن اإلاٗاصلت الىاجخت للشىعة. اإلاٗاصلت التي حؿدىٟظ ٧ل  ٢ا٫

ؿ٣ِ ٧ل ُٖىبه.
ُ
 مؼاًا وظىص ؤصهم الجبلّي، وح

مت اإلادك٨٨ت الُاجؿت مما ٢ض  ٦المه ًترصص في عؤسخي ٦شحًرا، وٍغجبِ بىٓغة مٍغ

 ؤٞٗله.

مت. ُٕ لم اؾخُ٘ ؤن ؤو٠٢ ؤ٢ضامي التي جىظهذ بلى مٍغ  بٗضما اهخهى الاظخما

 ؾإلخجي ًٖ ؤّيِ ٧اعزٍت ؾإ٦كٟها لها هظه اإلاغة ؟

مي.    ضخ٨ُذ بٚغ
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٢لُذ لها ؤن ألامغ ناع ًخٗل٤ بهظه البالص، وبمؿخ٣بٍل ؤؾىٍص ًم٨ً ؤن ٌِٗل ُِٞه 
 الجمُ٘ بطا ٞكلىا ُٞما ه٣ىم بِه.

 ٞؿإلخجي ًٖ الؿبب الظي ًجٗلجي ؤهخم بهظا.

ؤن ؤظض م٩اًن مىاؾًبا بٗض هي ناعث جغي ؤن ٧ل ما ؤٞٗلُه آلان هى مداولت مّجي 
ت الضولُت، ونغُث مُاعًصا بٗض هغوبي مً اإلاٗخ٣ل  ؤن لٟٓخجي اإلاضعؾت الٗؿ٨ٍغ

 ٖلى ًض الججرا٫.

ازىان مً اإلاًٛىب ٖلحهم ًداوالن ؤن ًبدشا لهما ًٖ م٩اٍن في الجاهب  -
 اإلاسخٟى مً الضولت.

 ؟ ؤها لم ؤ٦ً ٦ظل٪ مً 
ً
 ٢بل.ؾإلتها ؤال جغي ؤهجي ٢ض حّٛحرُث ٢لُال

 ما الظي ٦ىخُه مً ٢بل وما الظي لم ج٨ىه. ؤهذ ٦ىذ طثًبا قغًؾا  -
ُ
ؤها لم ؤٖٝغ
،٪

ُ
 بٗض ما خضر ل٪، وظضُث ؤه٪ ٦ىذ و  خحن ٢ابلخ

ً
٪ حّٛحرث ٞٗال

ُ
خحن ْىيخ

ض ؤن  ض ؤن ؤز٤ في ؤه٪ حٛحرث آلان ؤو جٍغ جبدض ًٖ مهلخخ٪ ٣ِٞ. إلااطا جٍغ
 زغ؟جخٛحر، وحٗمل في مهلخت مبضؤ ؤو مً ؤظل ؤخٍض آ

 ٞلً جش٤ في ؤن الشٗبان 
ً
هي لً جمىذ ألامان بؿهىلٍت. لضٚذ مً جخغي مّغة

، لخمض ًضها بلُه.
ً
 ًم٨ً ؤن ًهحر خمال

ا حّٛحرُث ؟
ً
 جغ٦خجي وؤها ؤحؿاء٫ بضوعي: هل خ٣

٪ قًِئا ما 
ّ
 في بٖاصة جمل

ً
بت ُض ؤن جمىدجي ألامان مّغة ؤزغي؟ ؤهي مجّغص ٚع وإلااطا ؤٍع

 ٧ان مل٩ي بالٟٗل؟ 

غ 
ّ
ختى في  –ُث ال٨شحر مً ألاقُاء التي ؾاٖضتها ٞحها بالٟٗل، ولم ؤٖٝغ جظ٦

 ؾبب مؿاٖضحي لها ؟ –خُجها 

ا في السلُِٟت ًم٨ً ؤن ؤخخاظه ؟ ؤم ٧ان زمت شخيء آزغ لم 
ً
هل ٦ىُذ ؤؾدب٣حها ه٣ٟ

 ؤٖٝغ ٦جهُه بٗض.

٤ الصخُذ.  اٖتراٞها بخٛحري ؾُمىدجي ؤمال في ؤن ؤ٦ىن ٖلى الٍُغ

 ههٟحن.ٖضُث بلى الٟىض١ 
ُ
 بغؤٍؽ حصجُه الخحرة
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 ويُُٛذ ع٢م الُاب٤ الؿاب٘ والشالزحن.، صزلُذ اإلاهٗض

باحي  ًدؿلُل ؤلاعها١ُ بلى عؤسخي وخىاسخي. بعها١ٌ لم ؤقٗغُه ختى في ؤ٦ثر جضٍع
ا و٢ؿىة.

ً
 ومهامي ٖىٟ

ُه مً ٢بل.  ا٦دكُٟذ وؤها ؤزغُط مً باب اإلاهٗض ؤن زمت قٗىع باأللِم لم ؤٖٞغ
 اإلاٗاهاة. ألالم ؤو الىضم ؤو

جي مً ٦ثرة ما بِه.  ٣ٖلي ٩ًاُص ًهٖغ

ـُ ؤمامي ٖلى ال٨غسخّي.  ؤٞخُذ باب الدجغِة ألظض ظؿًضا في الٓالم ًجل

 ؤمّحز مٗالم ظؿض الججرا٫ ؤصهم. ٞإجىجغ للخٍٓت.

 ؤجمال٪ هٟسخي وؤزُى بلى الضازل.

 ؤًً ٦ىذ ًا ماػن؟ -

ا ًٗ  ،عخب بِه ؤصزل بسًُى بُُئت وؤها ؤ ،ؤخاو٫ُ ؤن ؤهضؤ وؤ٨ُٞغ ؾَغ

ُ٘ مُٟٗي  ؤبدؿُم لُه وؤها ؤ٢غؤ مٗالم الهغامِت ٖلى وظهِه. ،ؤزل

 في عظ -
 ل٪ ًا ظجرا٫؟حك٪ُّ

 ٨ًغع ؾاالُه في نغامٍت ؤ٦بر.

 ؤًً ٦ىذ ًا ماػن؟ -

ـُ ٖلى الٟغاف ٢بالخُه وؤها ؤ٧اُص ال ؤعاه:  ؤظل

ٍٕ ؾغّيٍ للشىاع م٘ هاعون. -  ظئُذ لخىي مً اظخما

اٌث ٦شحرة.   جترصص في عؤسخي ٦إجها جدضر آلان.تهاظمجي ط٦ٍغ

 وإلااطا طهبذ صون ؤن جسبروي؟  -

 ضخ٨ُذ في بعها١.

*  *  * 
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 هىث ٢بًاجِه ٖلى ظؿضي. 

 "إلااطا ٞخدذ الباب صون ان جسبروي؟ إلااطا ٞخدذ الباب؟".

*  *  * 

 ٢لُذ له:

ؤزبر٥ بماطا ؟ هل ؤطهب ؤم ال ؟ في ٧ل ألاخىا٫ مً اإلاُٟض ؤن ؤطهب لهم خحن  -

ؤؾلىب ج٨ٟحرهم. زم ا٢ضم ل٪ و  بي وخضي، لىٗٝغ جدغ٧اتهمًداولىن اؾخ٣ُا

غي ٧امال.  ج٣ٍغ

 مً الظي ًخدضر؟
ُ
 لم ؤ٦ً ؤٖٝغ

ا لؿاوي؟ ؤم ٣ٖلي؟ ؤم ماػن ال٣ضًم؟
ً
 ؤهى خ٣

غ٥ ال٩امل؟ -  وما ج٣ٍغ

*  *  * 

ًِ بٗض ؤن اهتهذ لُىعة مً خ٨حهاوظمُذ لٟترٍة مً الؼ  ٢ضمذ لي الغئٍت  ،م

 ثلٍت في خُاحي:الباهىعامٍُت ٞكٗغتها ٦هٍٟٗت ها

 ؤهذ ٦ىذ مجغص هاجٍج آزغ ل٩ل ما ٞٗلُه الججرالاث.و  -

*  *  * 

 ؤها ؤجداشخى الىٓغ في وظهِه وؤ٢ىُم بسل٘ ظىاعبي وخظاجي ومُٟٗي:و  ٢لُذ 

ا بحن  -
ً
مى٢ٟ٪ بىظىب يغب لجىت الخ٨ماء وال٣ًاء ٖلحها ؤخضر ق٣

هم. لظا ٢ام بضٖىتهم ل ِٞ ؾغص ٖلى زم  ،هظا الاظخمإ الؿغّي وصٖاوي مٗهمنٟى
ش الكٗىب، مغاخل الشىعاث، و٦ُُٟت بهجاح زىعة و  مؿامٗىا مجلضاث جاٍع

 ل٣ُىٗىا بغؤًِه.

 ضخ٨ُذ وؤها ؤ٢ى٫:
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ش وال٨خب عؤؾُه، وال ٖلم لُه بما ًدضر في ؤعى الىا٢٘. -  هى عجىٌػ ؤ٧ل الخاٍع

 ؤال ججض ؤن مُٗه خ٤ في ؤّيِ شخيء؟  -

ـُ ٢بالخِه بٗض ؤن ؤبضلُذ مالبسخي  .٢لُذ وؤها ؤظل

بمىخهى الهض١ ؤها لم ؤٞهم هه٠ ما ٢الُه ًٖ مؿاوت الىٓم الض٨ًخاجىعٍت  -

الجضًضة التي ج٣ىم ٖلى ًٞالث الىٓم الض٨ًخاجىعٍت ال٣ضًمت، وال ًٖ 

 ،ا حٗلمخُه مى٪؛ اؾتراجُجُت الغصٕمدايغاث بهجاح الشىعاث. ال ؤئمً بال بم

 و٢ضعة.
ً
ىا ؾ٨ُىن ؤ٦ثر ٢ىة ًّ  ٞلخخىاظه ال٣ىجان ولجري ؤ

 ٞمىدجي ٞغنت ؤ٦بر في الخ٨ٟحر. ،خ٪ مؤل قض٢ُِه ض

تعبما  - اث ال جُب٤ ٖلى ؤعى  ،٧ان مُٗه خ٤ٌ مً الىاخُت الىٍٓغ ل٨ً الىٍٓغ

 الىا٢٘، بل جإحي هدُجت ما ًدضر في ؤعى الىا٢٘، وهى ما بةم٩اهىا حُٛحره.

ا.
ً
٤ لي ؤصهم بُضًِه مؿخدؿى

ّ
 ٖىض هظا الخض نٟ

 مً الؼهى! ٌكُٗغ  بالغيا ًٖ هٟؿِه، وب٨شحرٍ 

*  *  * 

 ببٛاٌء ال بإؽ به..! -

*  *  * 

، ؤو ٖبًضا لصخيٍء، 
ً
لم ًٌٛبجي شخيٌء ؤ٦ثر مً ٦ىوي ٦ىُذ ؤظاهُض ٧ي ال ؤ٦ىن َٞغؿت

زم ا٦دكُٟذ في الجهاًت ؤن ٧ل مداوالحي وظهاصي ظٗلخجي ؤمًٗ في الؿ٣ىٍ في 

٣صخي وٍهإع  ًُ  مً الكِٗب ٧ي 
ً
الكغ٥ ألا٦بر؛ الظي ؾعى لخىظُه  ٞهُال

 آلازغ و٣ٍىم ٖىُه بضوعِه في جل٣ُم ؤْاٞغ الكٗب.الٟهُل 

 ؤبى وآعائه 
ُ
ٓم  –وجبضث لي نىعة ٣ًى٫ُ لي ؤن ؤلؼم البِذ وال  –٧ابىسخي ألٖا

 ؤزغط، وؤن ؤصٕ الٗالم ٌؿخٗغ بالساعط في ؾ٣غ.



- 362 - 

 

ًُ لً وؿخُُ٘ مجابهتهم، وآزغها ؤن ه٨ىن ٖبُض  " ال قإن لىا بهم ًا بجّي، هد

 بعاصتهم ".

*  *  * 

 جسغط مً الؿُاعة:٢الذ وهي 

 ؤزظث آزغ ما جب٣ى صازلي. -

*  *  * 

 ؾإلجي الججرا٫ ؤصهم وهى ٖلى خالخِه:

 وما الظي َلبُه مى٪ في الجهاًت ؟ -

 هؼػُث ٦خٟي في ال مباالة.

*  *  * 

ض ؤن  -بٗض ؤن ؤجإ٦ض مً ؤهُه الُٝغ الظي ًجب ؤن ؤمىدُه والجي -ؤزبروي ؤهه ًٍغ

 االجِه وٖال٢اجِه، وزُُُه. ًدهل مّجي ٖلى جدغ٧اث ؤصهم الجبلي، واجه

اإلاٗاصلت التي حؿدىٟظ ٧ل  ،ن ؤ٦ّىن اإلاٗاصلت الىاجخت للشىعة٢ا٫ ؤهه ًخمجى ؤ
ؿ٣ِ ٧ل ُٖىبه.

ُ
 مؼاًا وظىص ؤصهم الجبلّي، وح

*  *  * 

 ٢لُذ لُه مً بحِن بعهاقي:

ض ؤن ًجم٘ ؤ٦ثر ألانىاث يض٥ لُخم ب٢غاع  - هى ًامً ٦شحًرا بالضًم٣غاَُت، ًٍغ
ًغي ؤن ب٢ىاعي  لظل٪ ؛ؤن جًمً جهُٟت لجىت الخ٨ماء صون  زُت الخغ٦ت

 بغؤًِه ًًمً ب٢ىإ آعاء باقي ؤٞغاص 

ابدؿم وهى ٣ًى٫ ؤهُه لم ًخى٢٘ ؤن ٠٣ً ج٨ٟحر هاعون ٖىض هظا الخض. ٢لُذ بال 

 مبااله:



- 363 - 

 

 الخ٨ٟحر الىٓغي ال ًهل لصخيء. -

 ؾإلجي ٖما ٢لخُه له عًصا ٖلى َلبِه.

ها. ٢لُذ ؤهجي في خاظت للخ٨ٟحر،  - اجِه ال ؤٖٞغ والبدض ُٞما ٢الُه ألن ؤ٦ثر هٍٓغ
 اهخٓاًعا لغؤً٪ ُٞما ؾإٞٗله.

 وماطا جغي ؤن هٟٗل. -

 ضخ٨ُذ وؤها ؤ٢ى٫ُ:

 اؾتراجُجُت الغصٕ. -

 ٢ُب خاظبُِه بضهكت

 ٣ِٞ ٖما ؤ٨ُٞغ ُِٞه.
ُ
 ؤهه لً ًخإزغ بغؤَي، وؤهه ًبدض

ُ
 ٦ىُذ ؤٖٝغ

 ا٦ملُذ:

ىه  - ًُ آلان ٖلى ٖلم ب٩ل ما ٌٗٞغ ت بما جدملُه مً هد وب٩ل م٣ّغاتهم الؿغٍّ

٣ىا  مٗلىماث وبُاهاث، ٞلماطا ال ه٣خىههم واخًضا وعاء آلازغ زم هدخُل بٍٟغ

ًُ صون ههضٕ عئوؾىا بمداولت ب٢ىاٖهم.  م٣ّغاتهم وهىٟظ زُُىا هد

م مً هظا ؾإلجي ًٖ  مئىان. وبالٚغ هضؤ الخىجُغ في مالمدِه ٦شحًرا، وخل مدلُه الَا

ٌ مً ؤظلُه عؤي هاعون بخإظُل الشىعة ختى ب٢ىإ الكٗب  الؿبب الظي ؤٞع

 بها؟

 ضخ٨ذ:

 ألهىا ؾىمىث ٢بل ؤن ًدضر هظا. -

غُه ؤ٦ثر. زم اهٟغظذ ٣ٖضة لؿاهُه ٦ظل٪.  اهٟغظذ ؤؾاٍع

٢ا٫ ؤن مً ًتر٥ مهحرُه بحن ًضي الكٗب ؾىٝ ًل٣ى ؤؾىؤ مهحر، لظل٪ 

ا٢ضي ألاهلُت ٞسُاع جىُٖت الكٗب هى زُاٌع ؤخم٤ ال ًدبُٗه ؾىي الخم٣ى  ٞو

ت، وٖضًمي الىعي والُمىح.  ال٨ٍٟغ
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زم ٢ا٫ ؤن وظىص زىاع ال٣مغ مهٌم في اإلاغخلت ال٣اصمت ٦ما ٧ان مهًما في اإلاغخلت 

 الؿاب٣ت.

ً  ؤن اللجىت و٧ل قغ٧اث ألامً ال حؿخُُ٘ ؤن ج٣طخى ٖلى زىاع ال٣مغ في  - ؤجٓ
اخٌض ُٞه. لخٓت؟ بن وظىصهم مهم ٦مبرع ألي جٟجحٍر ًدضر ؤو زٍُإ ٌؿ٣ِ 

وألهُه ال بض مً ؤخٍض ما ٌؿ٣ِ الكٗب ٖلُِه ًٚبه و٦غاهُخه التي ال مىٟظ لها. 

ام.
ّ
 ال بض مً جغ٥ ٞخداث تهىٍت للكٗب مشلهم مشل بغهامج ال٣ى

 ؾإلخُه وؤها ٚاع١ٌ في ؤ٩ٞاعي:

 بماطا ؾإعص ٖلُِه.، بطن -

ِه لىٗٝغ هىاًاُه وزُىاجِه. وؾ٨ُىن  - ٖلُ٪ اه٪ مىا٤ٞ بالخإ٦ُض. ؾخجاٍع

 ب٢ىاُٖه بإه٪ ا٢خىٗذ بما ٣ًى٫.

 إلااطا ال ج٣ىُٗه ؤهذ ٦ظل٪ بإه٪ عظٗذ ًٖ مى٢ٟ٪؟ -

ؾإْل مٗهم ؤخاو٫ ؤن ؤ٢ىٗهم بما  ،ن هاعون لِـ ؾاطًظا لهظه الضعظتأل  -

.
ً
ٌُ نىحي ٢لُال  ؤعي. وبن ٦ىُذ ؾإزٟ

 ه هاخُت الباب:ىّظ ٢ام مً ظلؿخِه وج

 بضؤث جبهغوي ًا ماػن. -

 ؾإ٢ىُم بها ًٚضا: زم ؤزبروي ًٖ مهمٍت 

ب٢ىاٖها بالٗمل مٗىا. و  ٢مُذ بم٣ابلتها ،قحري؛ هي ؾ٨غجحرة نٟىث مكهىع -
 ،غ، وؾ٨ُىن هظا اإلال٠ بال٩امل مٗ٪ؾخهحر ُٖيىا ٖلى ٧ل جدغ٧اث ٞج

ن، وعبما لخجىُض ٖانم ٖبض اخخاط مى٪ ب٢ىاٖها ٦ظل٪ لخ٨ىن ُٖيىا في ؤما

ت بُجهما. ؾى ،الٟخاح دخاط ألن هًمً والء قغ٧اث ؤهذ حٗٝغ الٗال٢ت الؿٍغ

 ألامً. ومٗٓم ال٣ُاٖاث الخُىٍت ٢بل ؤن هًغب يغبدىا ال٨بري.

 زم و٠٢ ٖلى الباب، و٢ا٫:، قغح لي ما ؾإٞٗلُه بالًبِ

 مغخًبا بٗىصج٪ ًا ماػن. -
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 حعجبُذ مً الترخُب آلان:

 ٖىصحي. -

خهي بالخإ٦ُض، ٦ىُذ ؤعاهً ؤن خالت ٖضم الخىاػن التي ٦ىذ حِٗكها هظه ؾخي -
 خحن حٗىص لبُئخ٪ الُبُُٗت التي وكإث ٞحها

*  *  * 

- .  ال ؤًْ ؤن ؤي قٗىٍب ٢اصعة ٖلى بخضار حُٛحر مً ؤي هٕى

 ٢الذ بمالمٍذ ٖم٣ُِت ألاؾ٠:

٢ام الٗؿ٨غ بخضظحن الكٗب بلى ٢ُاٖاٍث  ؛في بالص٥ .جًٓ هظا أله٪ مهغّي  -

ٌٕ مً الخم غ١ٍ وجغ٦ىهم ٣ٖىًصا َىٍلٍت في ؤما٦جهم ختى وكإ هى ُمُت بحن ٧ل ٞو

٢ُإ وبُئخِه، بن زغط مجها ٞهى بما ًدّى٫ِ بُئخِه الجضًضة بلى نىعٍة مهترثٍت مً 

ٕغ ٞحها. ل٣ض ٢خلىا الشىعة في  بُئخه ال٣ضًمت، ؤو ًجاهض ختى ٌٗىص لبُئخِه التي جٖغ
ا يض ؤي حُٛحٍر ًم٨ً ؤن ًدضر. ًُ ا جل٣اث ًً  هٟىؾهم ٢بل ؤن جىظض، وزل٣ىا ٞع

*  *  * 

 اب.ؤٚل٤ الججرا٫ الب

ا.
ً
 ؤم ًًٚبا ؤم زىٞ

ً
ِم مجي ٦ىُذ ؤهتزُّ في صازلي، ال ؤٖٝغ وكىة  بالٚغ

ُغبجي وكىة. ًُ ا٦دكاٞاحي و  بضا لي زضإ اصهم الجبلي هٟؿًه والىُل مىُه زًُغا 

جي ٢ل٤ٌ مً ؤن ؤ٦ىن ٖلى  اإلاخ٨غعة لخم٤ ما ٦ىخُه ًغظجي مً الًٛب. وَٗتًر

 زٍُإ آزغ.

ُٕ هٟسخي بسُإ ٧ل ما ٧ان ٌكٗغوي   بالخّٗغي. ب٢ىا

 ٖلى ؤهجي في الُىم الخالي ٢ابلُذ قحري.

 ؤعبُٗيُت ظمُلت ال٣ض واإلاالمذ، ّٚض 
ٌ
 اعة الُٗىحن.امغؤة



- 366 - 

 

اجحن الُٗىحن قحري جمل٪ ه ،لتي ال ًم٨ً الش٣ت بها خحن ؤعاهاؤٖٝغ الُٗىن ا

 .بجضاعةِ 

هم ما جبدشان ٖىُه؛  -٦ما ٞهمخهُ  –ألامغ  هى ؤن الججرا٫ اؾخٛل هاجحن الُٗىحن ٞو
 صاثمت في اإلاؿخٗمغة.

ٌ
 ب٢امت

قحري هي امغؤة نٟىث مكهىع ال٣ضًمت ٢بل ؤن جخدى٫ قغ٦خُه بلى )هغ٢ل( 

الٗمال٢ت، و٢بل ؤن ًتزوط ٞجغ ؾالم ابىت وػٍغ الُحران هٟؿه؛ الظي ًخد٨م 

في ؾماء مهغ بإ٦ملها و٣ٍغع للىاِؽ ؤًً ًظهبىا وما هي الضو٫ اإلادغمت التي لً 

 ًظهب بلحها ؤخض.

ضجُه في ج٣ىٍت قغ٦خُه بٗال٢اتها وظؿضها و٣ٖلها. هى لم ٨ًً ؤ٦ثر قحري ؾاٖ

مً ؤخض البلُجُت الظًً ال ٣ًغؤون وال ٨ًخبىن وَؿُُغون ٖلى ؤخُاء 

، وقحري اإلاش٣ٟت 2121ومداٞٓاث بإ٦ملها زاّنت بٗض زىعة الجُإ في 

بت في الؿُُغة والخم٨ً ؾ٣ُذ مُٗه  واإلاخٗلمت آهظا٥ التي جمىط هٟؿها بالٚغ

 اجٟا١ٍ ؤزل به الازىان. في

 ٞال هى جؼوظها وال هي ؤزلهذ له.

خحن ٢ابل الججرا٫ مدمىص ؾالم اؾخُإ نٟىث ؤن ٣ًىُٗه بإن جخدى٫ 

 ٞل٨ُت باليؿبِت 
ٌ
)هغ٢ل( بلى ب٢ُاُٖخُه السانت بطا جؼوط ٞجغ ابيخُه، وهي ه٣لت

ب له ؤن ًخسُى )ؤمان( التي ٧اهذ جترب٘ ٖلى ٖغى ٢ُإ ألامً والخغاؾت، بؿب
غ و  ٖال٢ت مإمىن ٖا٠٦ م٘ مجمىٖت مً الججرالاث ؤهمهم مضًغ الجاؾا٥، وٍػ

 الُحران هٟؿه.

قحري ٧اهذ ؤ٢صخى  ،قحري ٦ظل٪( بدىُٟظ زُتهما السانتهىا ٢امذ ٞجغ )و 

هظا ؤماهحها ؤن حؿ٣ِ نٟىث ٣ِٞ، وجدٓى بم٩اهٍت اظخماٍُٖت مىاؾبت ل

خ٣ضمت، ومٗاهتها التي ؤما ٞجغ ب٣ٗلُتها اإلا ،ؾ٣ُذ في قغ٥ ٖانم ٖبض الٟخاح
، َِه نٟىث مكهىع؛ ٞٗملذ ٖلى بؾ٣الم حؿخُ٘ ججاوػها م٘ الهٗلى٥ 

ًمذ ب٩ل ز٣لها بلى الخغ٦ت اهٞو٧ل صولت الججرالاث ٦ظل٪. ، وبؾ٣اٍ والضها

 لئلنالح. ىَىُتال
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ؤن حٗمل  قحري  لى الججرا٫ ؤصهم ؤن ٣ًىم با٢ىإلهظا؛ ؤٖخ٣ض ؤهه ٧ان ؾهال ٖ

بذ في   ب٢امٍت صاثمٍت باإلاؿخٗمغة.مً ؤظلِه بطا ٚع

 ؤزغي ؤ٢ىم بها ٚحر التي جل٣ُتها مً الججرا٫ ؤصهم. ٖلّى ؤن 
ٌ
 ؤن لضّي مهمت

ُ
ؤٖٝغ

 .قحري وم٨كىٍٞت اإلاهالر بُجي وبحن  ؤخخٟٔ بٗال٢ٍت ظُضةٍ 

ؾ٣ُ٘ بحن ق٣ّي الغحى ولً ٨ًىن  -الظي ناع مضًغ ؤمان –ؤزبرججي ؤن ٖانم 

٣ىا. ؾ٣ىٍ نٟ جغؤمامُه بال ؤن ًدب٘ ٍَغ  -٦ما ًسُِ الججرا٫ -ىث، ٞو

ؾُجٗلها هي اإلاضًغ الٟٗلي لـ )هغ٢ل( التي ناعث جمخل٪ ؤ٦ثر مً هه٠ ؤؾهم 

 )ؤمان( التي ؤنضعها ٖانم بٗض ؤن ٢خل مإمىن ٖا٠٦.

هي بضؤث بٗض اجٟا٢ها م٘  ،جش٤ في الغظا٫ بٗض ما ٞٗلُه نٟىثقحري لم حٗض 

ً في )ؤم ان( لخؿابها باٖخباعها اإلاغؤة الججرا٫ ؤصهم في ججىُض ٦شحر مً اإلاضًٍغ

 الشاهُت في )هغ٢ل( التي حؿخدىط ٖلى )ؤمان(. 

بىن في عيائها، لخإزحرها الىاضر ٖلى مضًغ )هغ٢ل(  ً ًٚغ ٦شحٌر مً اإلاضًٍغ

 باٖخباع ما ٧ان بُجهما.

التي ؾُٗخمض الججرا٫ ؤصهم و  قحري ؾخهحر هي اإلاغؤة ال٣ىٍت في ٢ُإ ألامً

 الجاهب.ٖلحها في الؿُُغة ٖلى هظا 

الجاهب آلازغ الظي حعجبُذ مً اهخمام الججرا٫ بِه، هى يمان ٖمل )عابُت 

 الجُل ألاؾىص( مٗىا. و٧اهذ هظه هي مهّمتي الشاهُت.

 .ً عابُت )الجُل ألاؾىص( هم مجمىٖاث ضسمت لكباب ما جدذ الٗكٍغ
ا في عؤؽ الىٓام ولجىت الخ٨ماء بؿبب ٦ثرتهم وٖضم الخىاؾ٤ في  ًٖ ًمشلىن نضا

 ؾىصاء خى٫ عئوِؾهم بصا
ً
عتهم ألهٟؿهم. ظماٖاٌث مً الهبُت ًغبُىن خباال

وٍدملىن ألاؾلخت البًُاء وحهاظمىن الجمُ٘، البىى٥ والكغ٧اث وألاٞغاص في 

، وختى ماؾؿاث الجاؾا٥، ٣ًخلىن مجهم ال٨شحرون ل٨ً ألا٦ثر ًب٣ىن.  الكإع
ؤو ٢خلُه ب٩ل  هم ٧الجغاص الظي ًىُل٤ لُإ٧ل ٧ل شخيٍء ومهما خاولىا جٟجحره

ىا مهضًعا هظا.  الىؾاثل ًخىالضون صون ؤن ٌٗٞغ



- 368 - 

 

الجُل ضزغ ظهًضا في ال٣ًاء ٖلى عابُت )، لم ًاللجىت، وظهاػ الجاؾا٥ بإ٦مله

٤ زاعط الِؿغب. بال وعٍي وال ج٨ٟحر،
ّ
زىٝ صون و  ألاؾىص( لؿبٍب بؿُِ؛ ؤجها جدل

ٖلحهم. و٧ل آما٫  مً شخيء. ًخٟازغون بإن قًِئا ال ًسُٟهم، وؤن ؤخٌض ال ٣ًضع
ت الضولُت.  اإلاىخمحن لها هى الاهخماء بلى اإلاضعؾت الٗؿ٨ٍغ

 وهظا بالًبِ ما ٢ضمُه لهم الججرا٫ خحن َلب مّجي الظهاب بلحهم.

ا بهالت الُا٢ت التي ؤزظتها مً قحري؛ طهبُذ بلحهم في ؤ٦بر اإلاىا٤َ التي  ًُ مدخم

 ًخجمٗىن ٞحها.

٧ل ؤهىإ الصسب واإلاسضعاث. ٢ظاعٍة  صسٌب لم ًخدمله ختى واخٌض مشلي اٖخاص
اٌث ًخًا ٤ِ في ظماٖاٍث جىدكُغ في ٧ل م٩ان. الٟخُاث ٖاٍع ا ٖلى الٍُغ ًٗ  ،ظًٗ م

والكباب ٌكم وٍضزً ٧ل ؤهىإ اإلاسضعاث. ؤلخٟىا خىلي ًداولً مهاظمتي 

ُٗذ  وٍخهاًدً وٍخجمٗىن؛ ل٨ً هالت الُا٢ت خمخجي مً ٧ّلِ شخيٍء. في الجهاًت ٞع

ا ٖب ًُ  ر م٨بر الهىث بالهالت ٞغّط اإلا٩ان وؤخضر الخإزحر اإلاُلىب.نىحي ٖال

ا بالُب٘ 
ً
ا، ُٞضًى ػاثٟ

ًً اهخبهىا لي ٞٗغيُذ لهم ُٞضًى ؤزظجُه مً قحري ؤً
ً وؤ ٌٞ مٓاهغاتهم، وؤ٢خل ال٨شحر ًٓهغوي وؤها ؤنإع مجمىٖت مً اإلاخٓاهٍغ

ت ؤها٫ُ قٝغ الا زم ٌٗغيجي وؤها ف ،مجهم  ا.هًمام لهي اإلاضعؾت الٗؿ٨ٍغ

ت الضولُت  نغزُذ ٞحهم بٗض اهتهاء الُٟضًى ؤن هظا ما حٗغيه اإلاضعؾت الٗؿ٨ٍغ

ىا ووظهىا  ّٗ ا وؤها ؤنغر ٞحهم؛ ؤجهم بطا ججم ًُ ٗذ قاعة اإلاضعؾت ٖال ٖلحهم، ٞع
ت الضولُت ؾىٝ  ٤ ؤي مٓاهغاٍث ٞةن اإلاضعؾت الٗؿ٨ٍغ مجهىصاتهم بلى جٍٟغ

 جإزظ ٧ل مً ٌكاع٥ في الٌٟ لُىًم لها.

ا ؤٖضجه قحري ٣ًضم لهم ال٨شحر مً الخماؽ وألانىاث زم جغ٦ُذ 
ً
لهم بٖاله

 الهازبت لُدصجٗىا وٍهض٢ىا ألامغ.

خحن اوسخبُذ مً اإلا٩ان ٧ان ألازغ اإلاُلىب ٢ض خضر. الهغار والخماؽ 
 والخهض٤ً الخام لهظا الٗغى الظي لم ٣ًضم لهم بظغاءاث الاهًمام.
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٤ الش ٍغ ىاع؛ ؤوضر لي ؤن هظه هي خحن ٖضُث وقغخُذ ٧ل ما خضر لهاعون ٞو

٣ت التي ًدغ٥ بها ال٣ُُ٘.  الٍُغ

٢ا٫ ؤن الججرا٫ ؤصهم ٌٗٝغ جماًما ٠ُ٦ ٣ًىص الضْهماء بض٢ٍت جاّمت. هى ؾ٣ُضم 
لهم بٗض طل٪ بظغاءاث ؤلاهًام خحن ًخٟصخى بُجهم ٖضم الخهض٤ً. 

ض هظا بكضة وبحن ٚحر ُمهض١ٍ  ىن بحن ُمهض١ٍ صلُلُه الىخُض ؤهه ًٍغ ؾِخهاٖع

 الىخُض هى ٖضم وظىص بظغاءاث واضخت لئلهًمام. صلُلهُ 

، ؾخدضر ”IMS”خحن ٣ًضم لهم بظغاءاث ؤلاهًمام للـؾخإحي يغبخُه الشاهُت، 

ٍٝ بٗض طل٪ ؾِخ٨ٟل اإلايؿا٢حن  الٟغ٢ت الخ٣ُ٣ُت بُجهم. ألهُه بطا ْهغ ؤي زال
الغاٚبحن في الخهض٤ً بخضمحر ٧ل نىٍث مٗاعٍى آزغ بُجهم. وؾ٨ُىن ٢ض و  مجهم

ا ُٞما بٗض.  ػعٕ ًٗ  الٟخىت التي ؾخإ٧لهم ظمُ

لجماٖاٍث وقٗىٍب ٧املت ٚحر هاضجٍت.  آلِت جضمحرٍ ه٨ظا ًخدى٫ ألامل ال٩اطب بلى 

وه٨ظا ًخم اؾخسضام ألامل ال٩اطب مً ٢بل الؿلُاث الض٨ًخاجىعٍت في ٞغى 

 ؾلُاجها ٖلى الجمُ٘.

بٗض ٢خل  اإلادخملتهى ٌٞ الخٓاهغاث  -في عؤي هاعون –لم ٨ًً هم  ؤصهم 

وبهما هضُٞه ال٣ًاء ٖلى ٢ىٍة ٖمُاء، ال جسً٘ لؿُُغجِه،  اللجىت الخا٦مت؛

 ختى ًضًغ مغخلت ما بٗض اللجىت بؿُُغٍة ٧املت.

ا  َلب مجي في الجهاًت ؤن ؤخخٟٔ بٗال٢ٍت ٢ىٍت م٘ قحري، وؤن ًُ ج ؤٞهلها جضٍع
ض و  ،ًٖ ؤصهم الجبلي

 
التي ؤن صوعها م٘ ؤصهم ؾِىدهغ في هضم حكب٩ُاجِه ؤ٦

 ًهىٗها.

ؤما اإلاهمت ألا٦بر هي ؤن ؤخخٟٔ بش٣ت ؤصهم الجبلي. وؤهمحها ألنحر عظلُه ألاًٞل. 

 بالًبِ ٠ُ٦ ؤنل بلُه.
ُ
 وهى ما ٦ىُذ اٖٝغ

 ل٩ل ما جٟٗلُه قحري للخجؿـ ٖلحها وه٣ل 
ً
٢ضمُذ لٟجغ ٦ظل٪ جٟهُال

صخئ ؾىاء ٧ان ٖانم ؤو الججرا٫.  و٧ان ٖلحها ؤن جي، زُىاتها لؤلَغاٝ ألازغي 

ا  ًُ  .مىاؾًباهٓاًما صٞاٖ
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ا هٓغتها اإلادك٨٨ت اإلاتهمت التي جُٟى بلى ُٖىحها  ًُ ج مت ٣ٞض ازخٟذ جضٍع ؤما مٍغ

 ٧لما عؤججي.

٤ الشىعة، بطا ٧اهذ جدخاُط مؿاٖضحي ُٞما ج٣ىم  ؾإلتها في جهاًت الل٣اء م٘ ٍٞغ
ىع بِه، ٞإزبرججي بابدؿامٍت ؤجها ؾخُلبجي بطا اخخاظذ قًِئا. وبضا لي ؤن ألام

 جُىعث ٦شحًرا.

 الهغإ ٦ظل٪ بضؤ ًدخضم وٍهحُر ؤ٦ثر زُىعٍة و٢ّىة. 

 التي جل٣ُتها مً ؤصهم ٧اهذ ناصمت باليؿبِت لي؛ م٣ابلت ؾمغة. خالُتاإلاهمت ال

٣ُه ألا٦برل٣ض   مهمت لها اجهاالتها وال  ،٢ام بًّم ؾمغة بلى ٍٞغ
ٌ
هي شسهُت

 ًم٨ً بٟٚالها بالخإ٦ُض.

الصسهُاث التي ًسخاعها؛ الُم٘ والسُاهت. وبضا  الخُٓذ الؿمت الٛالبت ٖلى

ٗضها والتي  ٌُ لي ؤن هظا ؤ٦بر صلُل ٖلى ؤجهم مجغص مغخلت في السُت ال٨بري التي 

 ال ؤٖلم ٧ل جٟانُلها. –لؤلؾ٠  –

ذ ٖلى الججرا٫  خحن  –٢ابلخجي ؾمغة بابدؿامٍت مكخا٢ت. ؤزبرججي ؤجها اقتَر
٤ جها٫ مٗها بدؿب حٗبحرها ؤن ؤ٦ىن يابِ الا -ٖلمذ بىظىصي في الٍٟغ

 اإلاخضلل اإلااج٘.

ت اإلاجز٫  ًٖ خ٨ذ  ٟخُذ  لي ظاهًبا مً نىضو١ِ ؤؾغاعها. وبضؤث ج ،ظلؿذ في قٞغ

ٖال٢اتها اإلاخٗضصة التي ؤونلتها في الجهاًت بلى مؿخٗمغة ال٣مغ، الخلم الظي 
 جخمجى الىنى٫ بلُه.

 
ً
 لغخلٍت للمؿخٗمغة و٢الذ: ؤزغظذ جظ٦غة

ٟجي مً ٖمغي ال٨شحر. لم ٨ًً الخهى٫  -
ّ
، بل ٧ل

ً
 ٖلحها ؾهال

 ويٗتها ؤمامي و٢الذ:

 وَؿخد٣ها بال ؤهذ.  -
ً
 ال ؤظض شسًها له م٩اهت

 نمخذ للخٍٓت زم ٢الذ:
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ً ٧ل  هىا٥ؾىُِٗل  ،صٖىا هيسخى ٧ل ما ٖكىاُه هىا - في ممل٨ٍت مؿخ٣لٍت بًُٗضا ٖ

 الجخُم الظي هغاُه هىا. 

 ؤجها جهإع هٟؿ
ُ
 ها ٧ي جبىح بما ج٣ى٫:ابدؿمذ، و٦ىُذ ؤٖٝغ

هىا٥ زالر عخالث با٢ُت ٢بل لخٓت الهٟغ التي جدضصث لخ٨ىن م٘ الُىم  -

 ألاو٫ مً الٗام الجضًض.

٢لُذ مبدؿًما مداوال الؿُُغة ٖلى هٟسخي م٘ هظه اإلاٗلىمت السُحرة التي 

ها للمغة ألاولى:  ؤٖٞغ

 ًىم ٦ؿىٝ الكمـ؟  -

 ٢الذ باؾتهخاٍع:

ا ل -
ً
ضون ؤن ٨ًىن ٦ؿىٞ ضون ؤن ًبضؤوا ج٣ىًٍما ظضًًضا ًٍغ ؤلعى ٦ظل٪، ؤو ًٍغ

 لؤلعى. لم ٌٗض ٌٗىُجي قًِئا في ٧ل هظا.

 زم ؤ٦ملذ مٛالبت هٟؿها:

ٍٝ للخ٨ٟحر في ألامغ. ؾخ٣ىم  - ازترُث ل٪ الغخلت ألازحرة ل٨ُىن لضً٪ و٢ذ ٧ا
 الغخلت ٢بل ؾاٖاٍث ٢لُلت مً بضء جٟجحراث اإلاغخلت ألاولى.

 اإلاغخلت ألاولى؟ -

 ؛ هىا٥ زالزت مغاخل للخٟجحراث بدؿب حٗضًل اللجىت ألازحر.وٗم -

 متى جدضصث هظه اإلاغاخل؟ -

 .حروجها ٧ل ٞترةبجهم ٌٛ ،مىظ ؤ٢ل مً ؤؾبىٖحن -

 الؿُُغة ٖلى ًٚبي:
ً
 ومداوال

ً
 نمخُذ مظهىال

 هل لضًِ٪ مٗلىماث ًٖ ؤما٦ً الخٟجحراث؟ -

ٍت:  ضخ٨ذ بسسٍغ
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ٓم. لً - ثت مى٢٘ ختى لى اؤخٟٔ ؤ٦ثر مً م بالخإ٦ُض ال. هظا هى ؾغهم ألٖا

 ؾمٗذ بٌٗ اإلاىا٢٘ بالهضٞت.

 ٦ىُذ ؤظاهض هٟسخي للؿُُغة ٖلى بغ٧ان الًٛب ال٩امً بضازلي.

مت َُلت ٖامحن ٞاثخحن لم حٗض طاث ظضوي.  بن مجهىصاث مٍغ

 زم اهخبهُذ بلى ما ؤ٨ُٞغ ُِٞه. 

الم مً ؤمٌغ ٦هظا ؾُاصي بلى ٢خل آالٝ البكغ، وؾِؿ٣ِ البالص في ٖهىع الٓ

ُغ في  ؛ل٣ت إلاً ًمل٪ الٗلم والخ٨ىىلىظُاظضًض، وؾُمىذ الؿلُت اإلاُ
ّ
وؤها ؤ٨ٞ

مت وخضها !!  مٍغ

 :٢الذ ؾمغة

 ؟  ”X“هل حٗٝغ ماطا ؾُدضر بٗض جىُٟظ اإلاسُِ -

 هٓغُث لها وؤها ؤجسُل الىي٘:

َُلت  ٗلمىاالظًً ح-ؾِىُل٤ الىاُؽ  ،لً ج٨ىن الخُاة ٖلى ألاعى مم٨ىت -

إلاهاظمت ٧ل شخيٍء، وعبما ؤ٧لىا بًٗهم  -٧ل ؤؾالُب ال٣خا٣ٖ٫ىٍص َىٍلت 
 البٌٗ. ألاعى ؾِخم خ٨مها مً ال٣مغ..

 جهمذ زىاٍن:

وال ؤنض١ ؤن ألامىع ؾخهحر بلى ٧ل  ،خُُ٘ جسُل ألامغ ٧لما ٨ٞغُث ُِٞه ال ؤؾ -

 هظا.

ا ضسًما ملًُئا باأل ز
ً
 وعا١ و٢الذ:م مضث لي ملٟ

احي السانت التي ًم -
ّ
 ٖلى والجي هظه هي ٧ل ملٟ

ً
٨ً ؤن ًدخاظها الججرا٫، صلُال

 له.

٨مل:
ُ
 جل٣ُُذ ألاوعا١ بضهكٍت وهي ج
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٣ت التي َلبها، ٖلى ؤوعا١ٍ ولِؿذ ٖلى اؾُىاهاٍث ع٢مُت،  - ميّؿ٣ت بالٍُغ

ا بلحها.
ً
٣ مت ل٪ ًًضا بٍُض ختى ال ٌٗٝغ الجاؾا٥ ٍَغ

ّ
 ومؿل

ًئا ٦هظا. عصث ؾإلتها وؤها ؤجهٟذ ألاوعا١ ًٖ الؿبب الظي جٟٗل مً ؤظلُه قِ
 بابدؿامٍت:

زال٫ قًِئا مً اللجىت  باقي ؤ٢ل مً قهٍغ ٖلى ؾاٖت الهٟغ. لً ٨ًدك٠ ؤخٌض  -

ولم ؤٖض في خاظٍت  ٦شحًرا، وال ؤًْ ؤن ٖال٢احي هظه ؾخُٟض الججرا٫ ،هظه اإلاضة

ٍٕ بلى ال٣مغ في  ،بلحها . الغخلت ألاولى مً الغخالث الشالرؤها ؾإؾاٞغ زال٫ ؤؾبى

ـِ الى  ا ٢ذ بطا هجر الججرا٫ في جىُٟظ مسُُُه ٞلؿىٝ ؤظض لي وفي هٟ
ً
م٩اه

م ؤخٌض بال بالىي٘ الباجـ وبن لم ًىجر لً حهخ ،مىاؾًبا في الىٓام الجضًض

 ؤها في ٧ل ألاخىا٫ عابدت. ،الجضًض

ها. جخدضر ب٨شحٍر مً الخ٨مت وألالم   ٦شحًرا ًٖ ؾمغة التي ؤٖٞغ
ُ
٧اهذ جسخل٠

 اهه ؾُدضر.والهضوء. هل جدمُل قًِئا مً ال
ُ
 خؼن ججاه ما حٗٝغ

٢الذ وهي جىصٖجي ؤن مٟاع٢تها لهظه الخُاة التي اٖخاصث ٖلحها حهّؼها مً 
ما١. ٞخظ٦غُث ٧لماث لُىعة ًٖ جضظحن الكٗىب.  ألٖا

ا جًّمجي بلحها مما ؾمذ لي 
ً
ٖاه٣خجي ٖلى مضزِل ق٣تها ٢بل ؤن ؤعخل وم٨شذ و٢خ

 .ٖلى الخاثِ بجىاع اإلاضزل RX856ؤن ؤي٘ ظهاػ 

غي ٣ًىم بٗمل مسر ٧امل للمبجي باألقٗت الهىجُت  ًُ هى ظهاٌػ نٛحٌر ال ٩ًاص 
لُى٣ل جٟانُل اإلابجي و٧ل ما ًدضر بضازله بلى الججرا٫ ؤصهم الظي َلب مجي 

 الظهاب زهًُها لها مً ؤظل هظا.

 مً ؤوعا١ ؾمغة، ؤزبرُه بالٟاظٗت. بن 
ً
 ٧املت

ً
ٖضُث له بٗض ؤن ؤزظث وسست

 ٖلى مغاخٍل زالزت.ؾُدضر  ”X“اإلاسُِ 

ا.  ًٗ  بن ٧ل ما ه٣ىم بِه لم ٌٗض لُه ٢ُمت. وؤهىا في الجهاًت ؾىيخهي ظمُ

 ٢ا٫ لي بإهه ٌٗٝغ هظا، زم َلب مّجي ؤال ؤ٢ل٤.
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ُذ ؤ ٍت وٖلى ٧ل ألاوظهوٖٞغ بالضازِل والساعط ًيهئ ألاعى  ،هُه ًخدغ٥ بؿٖغ

 الؾخ٣بالِه وٍٟغى ؾُُغجُه ٖلى ٧ل ألانٗضة.

*  *  * 

ا ًٖ ؤ٦ض لي ؤن ؤؾ
ً
لىبي في الكُغهج ٌكبهُه ٦شحًرا؛ الدؿٕغ في ٞغى ال٣ىِة بدش

 . ٍ٘  اهخهاٍع ؾَغ

 ظلؿىا ٖلى ؤخض اإلا٣اٖض وؤها ؤؾإلُه بهضوٍء ؤن ًىضر ؤ٦ثر، ٢ا٫:

 للؿُُغة ٖلى ؾاخت اإلاٗغ٦ت ٢بل ؤن جبجي  -
ً
 جيكغ ؤصواج٪ ال٣ىٍت ؤوال

ً
ؤهذ مشال

 زُت الهجىم.

*  *  * 

غوي بالعجىػ قامحر 
ّ
 الؿامغّي؟ما الظي ط٦

٣ٍت مؼلؼلٍت بالخإ٦ُض هى ما  شخيٌء ما في ؤؾلىب ؤصهم الؿاعي للؿُُغة بٍُغ

غوي.
ّ
 ط٦

ا مً شخيء. و٦إهه ٖلى ٖلٍم ب٩ل ألامىع.
ً
 لم ٨ًً ٢ل٣

*  *  * 

٢ا٫ وهى ًبدؿم ؤن هظا ألاؾلىب هى طاجُه ؤؾلىب ؤصهم الجبلي، ٚحر ؤن ؤصهم 

 في جُب٣ُِه و٧ان ٌؿتهىٍِه جغ٥ قغا٥ٍ 
ً
٤. ٧ان ؤ٦ثر خى٨ت  زاصٍٖت في الٍُغ

*  *  * 

٤ طهابي بلى م٣غ الخغ٦ت ٖلى ؤَغاٝ الصخغاء ٦ىُذ ؤ٨ُٞغ في ما  َىا٫ ٍَغ

٤ الشىاع. ٣ىا ؤو ٍَغ  ًم٨ً ؤن ٨ًىن ؤصهم جغ٦ُه ٦كغ٥ٍ في ٍَغ

الظي ٢ابلخُه في ٞىض١ "الٟغاث" ؤزىاء بدثي ًٖ ؤصهم  -ٚغ٢ُذ م٘ العجىػ قامحر 

٣خِه اإلاؼعجت في جدلُل ألاقُاء. في ج٨ٟحٍر ٖم٤ٍُ مداوال الخ٨ٟحر -الجبلي  بٍُغ
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خحن ونلُذ بلى م٣غ الخغ٦ت، وظضُث ؤجهم ٖلى ٖلٍم ب٩ل شخيٍء. ٞخظ٦غُث ظهاػ 

 الظي ًى٣ل لهم ٧ل شخيٍء. SPY 1الـ

ا ؤن زمت ؤمٍغ 
ً
ا. لم جخ٩لم ٦شحًرا. ؤما هاعون ٣ٞض ٧ان واز٣

ً
مت ٧اهذ ؤ٦ثرهم خؼه مٍغ

 زُإ.

مٗلىمٍت مشل حُٛحر اإلاسُِ ؤو  ًا٦ض ؤن -اإلاؿئى٫ ًٖ مل٠ ؾمغة –ِٖسخى 

 ؤما٦ً الخٟجحراث لم جهل بلى ؾمغة ؤبًضا. 

ب ؤن ؤعي ل٣اءها م٘ ؤصهم الجبلّي. ٣ٞا٫ ؤن هظا الل٣اء لم ًخم  ؤزبرجُه ؤهجي ؤٚع

 حسجُلُه ٦ظل٪.

 هاعون ٢ا٫:

ت ؤصهم بإمغ ججؿؿىا ٖلى ؾمغة ؤ٣ٞضها ه٣ُت جٟى٢ىا بها ٦شحًرا. بل  - مٗٞغ

ا ال ؤز ًُ ٗلىماث التي جإجِىا ٖبرها. مىظ ٖضة ؤًاٍم اه٣ُ٘ ٤ في اإلاًجٗلجي شسه

ؤز٤ في ؤن هظه الٟترة هي التي ج٣ابل  ،إلاضة زالر ؾاٖاث ،ال٣اصم لىا مجهاؤلاعؾا٫ 

ٍٕ مً ألاقٗت. ت مً الغنام جمى٘ ازترا١ ؤي هى  زاللها ؤصهم م٘ ؾمغة في ٚٞغ

 ؤ٦مل ِٖسخى:

ٖبر الهاج٠ ؤو ؤظهؼة ٦ظل٪ الخجؿـ ٖلحها ٚحر ٧امٍل، ٩ٞل مغاؾالتها  -

 .SPY 1ال٨مبُىجغ ال جهل بلُىا وال هغاها ٖبر الـ

٢ًِىا ٦شحًرا مً الى٢ذ واإلاجهىص في مداولت لخدلُل ألامغ وبًجاص ؾبب مى٣ُي 
ضاص له ٢بل ٖامحن.  ًجٗل اللجىت حٛحر مً مسُِ اهتهىا مً ؤلٖا

مت. ،في جهاًت الل٣اِء ٧الٗاصة   جدضزُذ م٘ مٍغ

 التي ؤزظتها مً ؾمغة.  ٢ضمُذ لها الخظ٦غة

ًذ.   في البضاًت ٞع

خاولُذ ب٢ىاٖها، ٢لُذ لها ؤجها الغخلت ألازحرة ٢بل ؾاٖت الهٟغ، لهظا ًم٨جها ؤن 
 حكاع٥ في ٧ل ؤٖما٫ الخغ٦ت.
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ُ٘ ؤهِذ ظئِذ بلى هىا و  ،ل٣مغ ًم٨ً ؤن ٨ًىن ُِٞه زحر ٦ظل٪زم بن ؾٟغ٥ِ ل - ظمُ

لُه آلان؟ حكاع٦حن في بخضار زىعة  ما نغِث  ي اهٓغ  ،ما خىلِ٪ ًداو٫ُ اؾخٛاللِ٪ 

 ًم٨ً ؤن جى٣ظ الٗالم بإ٦ملِه.

 جىُٓغ لي ٚحر مهض٢ٍت.

حن  -  ال حٗٞغ
ً
اؤهِذ جمل٨حن ٢ىة ًُ ج ؤها ؤز٤ُ ُِٞ٪  ،حجمها وبهما ج٨دكُٟجها جضٍع

 ٦شحًرا.

.
ً
ًها ٢لُال  ًتهاوي ٞع

بن الىاؽ التي حِٗل في ال٣مغ ؤ٢ل ٢ؿىٍة وؤ٦ثر ؾظاظٍت ممً ٌِٗكىن هىا.  -
ٍب  عبما ؾ٨ُىن ٖلُِ٪ ؤن ج٣اومي الٟؿاص الظي ؾُدضر في ألاعى مً م٩اٍن ٢ٍغ

 لهىإ ال٣غاع.

 ٖلى ألا٢ل ٨ًىن زمت ؤمٍل في ؤن هىا٥ مً ًداو٫ُ مً ؤظل ؤلانالح. -

 ًٖ ؤّي شخيٍء ؤ٢ىله لها ل٣ُىٗها. ولم ؤٖٝغ ؾبب مداوالحي. 
ُ
 ٦ىُذ ؤبدض

ؿها ؤو لتهغب مً مهحٍر ناع وا٣ٞذ بٗض ؤؾبابي ألازحرة. لم جىا٤ٞ مً ؤظل هٟ
 واضًخا. 

مت هظا ٧ان هى ل٣اجي ألازحر. ُذ ُٞما بٗض ؤن ل٣اجي بمٍغ  ٖٞغ

لم اٖٝغ ؤهجي  ،حر في صخبخِه أل٦ىن مؿاٖضه ألاو٫ الججرا٫ ؤصهم ٢غع ؤن ؤن

 خهلُذ ٖلى ز٣خِه بلى هظا الخض. ولم ؤ٦ً اج٣ُٟذ م٘ هاعون ٖلى ما ؾإٞٗلُه. 

 ؤمًغا وخًُضا.
ُ
 ٦ىُذ اٖٝغ

 صهم الجبلي ؤن ًٟىػ في الجهاًت. ًم٨ىجي ان ؤؾمذ أل ال

 

*  *  * 
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 هارون..!

(1) 

 

ام، وزانت الُٛاة مجهم..
ّ
غ الخ٩

ّ
 بةم٩اوي صوًما ؤن ؤٖٝغ ٠ُ٦ ٨ًٟ

لم ًمشل لي ٞهم الخا٦م ؤي مك٩لٍت مً ٢بل.. مهما ٦ثر ٞؿاصه، وٖٓم ٞدكه 
ٍ٘ مسخلٍٟت حهُاها له الكُُان ب  إػهى الهىع.وبزمه، ٞهى في الجهاًت ًبدض ًٖ مخ

ؾُٛخهب وٍب٣غ بُىن الخىامل، وٍىهب هٟؿه بلًها ، ؾ٣ُخل مالًحن ألاعواح
 وَٛغ١ الخًاعة ؤلاوؿاهُت في الٓالم، وَٗىص 

ً
 ٧املت

ً
ٖلى ال٨ى٦ب. ؾُضمغ صوال

بلى ٖهىع الجهِل مً ؤظل ؤن ًدٓى وخضه بال٣ىِة اإلاُل٣ت،  وؾُٓل بةم٩اوي 
هم ٠ُ٦ خضر ؤلاوؿاوي / الكُُاوي،  و٠ُ٦ ونل الٛغوع، ٞهم هظا، ٞو

 والاؾتهاهت بالخُاة ؤلاوؿاهُت بلى صعظاٍث ال ًم٨ً جهىعها.

ؾىدلل هظا ببؿاٍَت وهخ٩لم ًٖ الُم٘ والٛباء والخضوي إلاغاجب الخُىان ٚحر 
اإلا٨ٟغ والباخض ًٖ مخٗخِه ٣ِٞ، وؾخٓل لضي ال٣ضعة ٖلى ٞهمِه والخإلم 

 لخضوزِه.

 ٦ُُٟت خض
ُ
. وزه هى؛ ٠ُ٦ ٣ًبل الكٗب ٧ل هظاؤما ما ال ؤٞهمه، وال ؤٖٝغ

ا ًاٍضُه وٍضاٞ٘ ٖىُه ؟٠ُ٦ 
ً
 ًهمذ وٍغضخى، بل وؤخُاه

*  *  * 

هي ْهىع ؤ٩ٞاع مُٗىت حؿخدىط ٖلى ٣ٖل الصسو بال٩امل،  ؛مخالػمت هخلغ
مشل التي جٓهغ ٖىض ؾمإ زُب  ،وجغجبِ بإوهام ؤو يالالث مُٗىت

 الؿُاؾُحن.

*  *  * 
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دخا٫؛ شسٌو ٌكٗغ قٗىع ٖم
ُ
٤ُ بالظهب لٗض اؾخد٣ا٢ِه ما ونل مخالػمت اإلا

م ؤجها جمذ ب٨ملها بمجهىصه، ٚحر ؤهه ًًٓ اهه  بلُِه مً هجاخاث وبهجاػاث، بٚغ

.ً  خهل ٖلحها بسضإ آلازٍغ

*  *  * 

بت  مخالػمت صًىظً؛ جٓهغ م٘ ؤلاهما٫ الكضًض للظاث م٘ مٍُل للٗؼلت، والٚغ

اصة باجهُاٍع ٣ٖلي ؤو الٗاعمت في الامخال٥ ؤو ٞٗل ؤمغ ًض٫ ٖلى ؤلامخال٥. جغجبِ ٖ

.  ٖهبي ؤو ؤلانابت بدالت زٝغ

*  *  * 

مخالػمت ؾدىضا٫؛ جدضر ٖىضما ًٍٟغ الصسو في ال٣ُام بإمٍغ ما، ؤو الخٗغى 

 ألمٍغ ما. ًخٗغى للهلىؾت والاعجبا٥ والضواع.

*  *  * 

ُل٤ ٖلى الخالت الىٟؿُت التي جهِب الٟغص ٖىضما 
ُ
مخالػمت ؾخ٨هىلم؛ ج

 وَكٗغ ججاهه بالىالء، وَؿاٖضُه ُٞما ٣ًىم به. ًخٗا٠َ ؤو ًخٗاون م٘ ٖضوه 

*  *  * 

آلان بٗض ٧ل ما ؤنابُه  خالت الكٗب ما ؤَل٣ُه ٖلى مخالػمت اإلاخالػماث؛ هى

ت.  َُلت ٣ٖىٍص مً حُٛحٍر لُبُٗخِه البكٍغ

*  *  * 

)ببغاهُم زلُل( هى ؤخض الكباب اإلاخدمـ الظي ٖاف ٖمًغا بالساعِط، زم ظاء  

٤ بٌٗ اإلاٗاٝع لُىًم  للخغ٦ت. ًٖ ٍَغ

 في الًٟالث وال٣مامت لخإ٧ل، 
ُ
ببغاهُم ُنضم خحن عؤي الخاظت )ؤمُّ ظابغ( جبدض

مها 
ّ
ٍٕ َٗام ٨ًٟحها َىا٫  -وؾِ اهضهاقها –٧ل ه ؾُدًُغ لها ٧ل ؤؾبى

ّ
ًٖ ؤه

ا. ًُ ، وبضؤ جىُٟظ هظا ٞٗل  ألاؾبٕى
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وظض باهخٓاعِه عظا٫ الجاؾا٥ ، شاوي وهى ًدًغ لها َٗام ألاؾبٕىفي ألاؾبٕى ال
 إزظوهُه بٗض ؤن ؤبلٛتهم الخاظت )ؤمُّ ظابغ(.ً

ؤو٢ٟىُه في وؾِ الكإع وؾِ نغار الخاظت التي جتهمُه بإ٢ظٕ الكخاثم، 
وحؿبُه بإهُه زاثغ يض الىٓام، وزاثً للىًَ، بٗض ؤن ؤزظث مسؼون ألاؾبٕى 

 وزبإجُه في صاعها.

، ٞبه٣ذ ٖ ا بالغنام ؤمام ُٖىحها في وؾِ الكإع ًُ ٖضم عم
ُ
لُِه وهي ببغاهُم ؤ

 جىانل ؾبابها، زم صزلذ لخإ٧ل مً الُٗام الظي ؤخًغُه لها.

 ولم ج٨ً هظه هي الخاصزت الىخُضة

*  *  * 
 في بضاًاث ٖملىا بالخغ٦ت ا٦دكٟىا ؤن جدغ٧اجىا ٧اهذ م٨كىٞت.

ًاء ٧اهذ مٗغوٞت  ُت لبٌٗ ألٖا ٖملُاث وكغ اإلاٗلىماث، ؤو الخجمٗاث الٟٖغ
ا، ؤو بمدا٦ماث مً ٢بل الجاؾا٥. وجم ال٣بٌ ٖلى ٖضً

ً
ا، وؤٖضامهم ٖلى

ّ
ٍض مى

 بٖالمُت نىعٍت.

ًاء لضًىا وهى )زالض ؤبى ؾمغة( ج٣ىم  ىا في الجهاًت ؤن ؤّم ؤخض ألٖا ٖٞغ
ها ؤو ٌسجلها ٖبر ؤظهؼجُه السانت  بالخجؿـ ٖلُِه وبباٙل ٧ل جدغ٧اجىا التي ٌٗٞغ

 بلى عظا٫ الجاؾا٥.

ا الجاؾا٥،  ًُ ا خُىما واظهها بهظا ؤبلٛذ ٖىُه شسه ًُ وجم بٖضامُه ؤمامها عم
 ٢بل ٢خلِه.

ً
 بالغنام وهي حؿبُه، وجُالبهم بإن ٌٗظبىه ٢لُال

*  *  * 

)نٟاء اإلاهىضؽ( ؤبلٜ ٖجها ػوظها الهًمامها للخغ٦ت، ٞإٚخهبىها في مجزلها  
وٖلى ٞغاقها ؤمام ػوظها الظي ٧ان ٌؿبها وَصجٗهم ٖلى الىُل مجها ؤزىاء 

 ِه ظؼاًءا لها ٖلى زُاهتها للجىت الخ٨ماء.اٚخهابها، زم َلب ؤن ٣ًخلها هى بُضً

*  *  * 
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عبما ٧اهذ البضاًت م٘ اؾخحراص مٟاهُم الضًم٣غاَُت واللُبرالُت والٗلماهُت 
ت، والك٩ل الٗام للضولت اإلاضهُت الٛغبُت ب٩ل ز٣اٞاتها  ً الخٍغ والخدغع ٦بضًٍل ٖ

 وؤوياٖها ألازال٢ُت.

هإزظ في اٖخباعها ٦ظل٪ هٕى  عبما ألهىا ٢مىا باؾخحراص هظه اإلاٟاهُم، صون ؤن

اإلاخٗلم، ال٣اعت، الىاعي الظي ًغا٢ب جُب٣ُاث الخ٨ىمت، ، الكٗب اإلاش٠٣

 والظي ًىظض في البالص التي جُب٤ هظه اإلاٟاهُم.

ت ب٢غاع اإلاهحر الكٗىب بال للكٗىب التي لضحها الىعي  لم ؤئمً ؤبًضا بتر٥ خٍغ

 ال٩افي إل٢غاع هظا اإلاهحر.

*  *  * 

ُٗ مً هىا، ب  ضؤث ال
َ
ذ٣

ّ
ببساؾىا ل٣ُمت  مًجىمى في وظضاهىا الجمعّي،  ض التي ْل

 في ؤٖما٢ىا َُلت  ،ؤي شخيٍء ًيخمي لىا
ٌ
ذ هظه ال٨ٟغة اإلااع٢ت زامضة

ّ
ل٣ض ْل

والتي  2111ٖكغة ؾىىاٍث خضزذ ٞحها الصخىة الغهُبت في بالصها مىظ زىعة 

 ناعث بٗض ؤ٢ل مً زالزت ؤٖىام جدمل ؤلاؾم الغؾمي )اهخٟايت السىهت(

ىاث آهظا٥. خحن قاع٦ُذ في هظه الشىعة/ الاهخٟايت، ٦ىُذ في ؤواثل الٗكٍغ

ًُّ ؤجها ٢ًذ ٖلى ٧ل ٞغٍص في ؤخضاٍر  ؛ب٣ُُذ  ِم مً الضولت التي ناعث جٓ بالٚغ

 في زىعة 
ً
ا ومىا٤َ بإ٦ملها، زانت

ً
 ٞحها مضه

ُ
صامٍُت ٦شحرٍة ٧اهذ الُاثغاث ج٣ه٠

 .الشاهُت الخصخُذ

 ٖجهم ٢طخى الٗؿ٨غ ٖلى ؤ٦بر عؤؾح
ً
وهما ظماٖت  -ِن ًم٨ً ؤن ًمشال بضًال

ا بٗض ؤن مىدىا ٧ل  -مىٓماث الُابىع السامـ و  ؤلاؾالم الؿُاسخي، ًُ ج جضٍع

ٍٝ مجهم خ٨م مهغ إلاضة ٖاٍم ؤو ؤ٢ل، ٢بل ؤن ٣ًلبىا الٗالم والكٗب  َغ

الم يضهما، و٣ٍىمىا بٗمل اإلاجاػع ٞحهما الىاخض جلى آلازغ، في زىعاث  وؤلٖا
 و٣ٍىم  –ؾمىها آهظا٥ ٦ما ؤ –جصخُذ 

ً
ا ٢لُال

ً
٢بل ؤن ٌؿخ٣غ لهم الىي٘ و٢خ

ش الٗالم. ِٕ خضزذ في جاٍع  الكٗب ٧لُه يضهم في ؤ٦بر مٓاهغاٍث للجى
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ومً هىا جإحي مماعؾاث الىٓام الجضًض الظي ٢ام ٖلى ؤه٣اى الىٓام ال٣ضًم 

 .٢2111بل 

ي ألاو٫ لضولت الٗؿ٨غ( :) ؤو 2111هٓام ما ٢بل 
ّ
دُجت ٞؿاصه ه –ؤزغط ، الخجل

ؤؾىؤ ؤَُاٝ اإلاجخم٘ مً ال٣ٟغاء اإلاٗضومحن والبلُجُت  -اإلاتٕر بالٛباِء 

 والٗاهغاث والغا٢هاث، وٖضًمي ال٨غامت وال٣ٗل.

ي الشاوي لضولت الٗؿ٨غ( ؤو:) 2111وخحن ؤحى هٓام ما بٗض 
ّ
وخاو٫ ٞغى ، الخجل

ث ؾُُغجه ٖلى مجخم٘ ما بٗض الشىعة ٧اهذ وؾاثله الىخُضة، هي ؤلاٞغاػا

 الؿِئت التي ؤزغظها الخجلي ألاو٫ له ٖبر ٣ٖىٍص َىٍلت مً الٓلم والٟؿاص.

في البضاًت اؾخسضم البلُجُت اإلاإظىعًٍ في ٌٞ اإلآاهغاث اإلاىاهًت 

ب ض ل٩ل ؤَُاٝ الكٗب.، لىظىصِه، ٨ّٞىن خالت مً الال ؤمً، والٖغ زم  والدكٍغ

ىاؾبت له بٗض طل٪ اؾخسضم الغا٢هاث والٗاهغاث في جىٞحر الضٖاًت اإلا

ِه ال٣ٟغاء والجهلت الظًً 
ّ
مؿخسضماٍث ؤظؿاصهً، ٞاؾخُإ ؤن ًدكض في نٟ

ًىٓغون جدذ ؤ٢ضامهم ٣ِٞ لُُالبىا بٗىصة الىٓام ال٣معي ٦ما ٧ان، 
 ٞسغظىا ًدملىن بُاصاث الٗؿ٨غ ٞى١ عئوِؾهم مُالبُجهم بالٗىصة للخ٨م.

ل اهًم لُاثٟت ٖلى ؤن اإلاإظىعًٍ لم ٨ًىهىا وخضهم البلُجُت والٗاهغاث، ب

اإلاإظىعًٍ اإلاش٣ٟىن الغاٚبىن في ٢ٍُٗت مً ال٨ٗ٨ت، ؤو ٞاؾضي ألازال١ الظًً 

 ًسكىن مً ٞطر ؤزال٢هم .

ل في مجمىٖها بٞغاػاث 
ّ
هىا ج٨ىهذ ظماٖاٌث مسخلٟت مً اإلاغجؼ٢ت، التي جمش

ي ألا الخ
ّ
ج٨ىًٍ و٫ لضولت الٗؿ٨غ، والظي صزل ٦ٗامٍل ؤؾاسخّيٍ ومازٍغ  في جل

 .في ججلحها الشاوي غصولت الٗؿ٨

 هىا ؤن ما ؾاٖض ٖلى جإؾِـ الضولت الشاهُت هم اإلا٣مىٖحن واإلآلىمحن 
ُ
هلخٔ

لخإًُض  -في ؾلى٥ٍ ؤٞكُل في ٞهمه ؤو جدلُله –ولى، والظًً هغولىا مً الضولِت ألا 
 ومؿاٖضة ْاإلاحهم في جإؾِـ صولتهم مّغة ؤزغي.

 ًُ ا ٧ل مٗاعيُِه جل٣اهم الىٓام في ججلُِه الشاوي لُداعب بهم ؤمى ًُ ا وؾُاؾ

ً ٖلُِه.  والشاثٍغ
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ا ٞهاعوا  ًُ هم بٖالم ِٟ ا، ٢ام بدىُٓ ًُ ٘ البلُجُت واإلاإظىعًٍ واإلاغجؼ٢ِت ٖال ٞع
اء همهم مهلخت البالص واؾخ٣غاعها.   مىاَىحن قٞغ

ت والؿُاؾُت، وبسانت جُاع  ها٫ بٗضها مً ٧ل مٗاعيُِه في ٧ل الخُاعاث ال٨ٍٟغ
باؾخٛال٫ الضًً لخد٤ُ٣ مهالر زانت، وجُاع  ؤلاؾالم الؿُاسخي، الظي اتهمهُ 

اإلاجخم٘ اإلاضوي الظي اتهمُه بإهه َابىع زامـ ٌؿعى لبُ٘ مهالر البالص الٗلُا 

 مً ؤظل خٟىت صوالعاث.

ٗهم لو  اإلاإظىعًٍ ت ِؿضوا ٞغاٙ الخُاة المغجؼ٢ت ال٨ٟغ والٗاهغاث جم ٞع ٨ٍٟغ

ؿابهم م٩اهٍت مجخمٍُٗت ب٦ . زم جم بٗض طل٪ مىدهم ظلًضا ظضًًضا ٖبروالش٣اُٞت
 .ا٫ تهخم الٗال٢اث الٗاّمت٦ؿُضاث ؤٖم ؛مخمحزة

ؤق٩ا٫ٍ ظضًضة و  جهم عظا٫ ؤٖما٫ بإؾماٍء ؤؤما البلُجُت ٣ٞض نٗضوا ٖلى 

مً والخغاؾت، جخىلى مهمت ألامً ًٖ وػاعة لُيكئىا ٖضًصا مً قغ٧اث ألا 

ا. ًُ ج  الضازلُت التي بضؤث حسخب ًضها جضٍع

ُ٘ الىاؽ م٣ابل ًخدّى٫ ألامً هىا مً م هّمٍت ج٣ىم بها الضولت، بلى ججاعٍة ًضٞ
 الخهى٫ ٖلحها.

 يغوعة ملّخت َلبها وٍهحُر 
ً
ام ٌك٨٪ ٧ل مىاًَ في زانت

ّ
م٘ بغهامٍج ٧ال٣ى

ػوظخِه وؤبىاثِه، وٍمىدهم الضاٞ٘ والؿبب والُٛاء اإلاجخمعي ال٩امل ل٣خلِه 

 مً نٟاث ؤٖضا
ً
٠ ا٦دك٠ ُِٞه نٟت ء الضولت. وخحن بضاٞ٘ ؤن اإلاىاًَ الكٍغ

حؿُُغ مىٓىماث اإلاى٣ُت نٟغ ٖلى ٣ٖى٫ اإلاىاَىحن ال ٨ًىن زمت ٞغاٍع مً 

 اإلاهحر.

ذ واجدضث ٖبر ؾىىاٍث َىٍلت  -بوكاء قغ٧اث ألامً والخغاؾت التي جهاٖع

ىت البلُجت، -لخب٣ى الكغ٧اث الشالزت ال٨بري  ٍ٘ في قٖغ ججمُ٘ و  ٢ام بضوٍع بك

ُىي لهم بضال مً اهدشاعهم في ٞىضخى بحن ج٨ىًٍ ه٩ُل ؾلو  اإلاغجؼ٢تو  البلُجُت
ؤَُاٝ اإلاجخم٘ مما مىذ لهم ٢ىة وجإزحًرا ٚحر ٖاصّي، و٢ام بخضقحن وظىصهم 

 وجىُٓمهم الضازلي ومىدهم الخإًُض وال٣ىة مً الؿلُت الخا٦مت.
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خهاب واإلاماعؾاث  ىت ٖملُاث ال٣خل والٚا ٢امذ ٦ظل٪ قغ٧اث ألامً بكٖغ

 ٖجهم. و  ؿ٨غالٟاؾضة التي جهب في مهلخت الٗ
ً
 ٢امىا بها هُابت

ُت اإلاىته٨ت مغجحن في   2118زم في  2113هىا جدىلذ الكٖغ
ً
ٍُت مٛخهبت ، بلى قٖغ
ٍٟت لكغ٧اث ألامً، التي ٢امذ بمىذ  ٍُت مٍؼ ظبًرا، اؾخسضمذ في مىذ قٖغ

ُت ؤزغي.   ٖملُاتها قٖغ

ت الضولُت  ٖلى ؤن وظىص عظل مشل ؤصهم الجبلي، وبوكاثه للمضعؾت الٗؿ٨ٍغ

م بى٣ل ألامىع بلى ؤبٗاٍص ازغي. ٞخدىلذ البالص مً صولٍت حٗخمض ٖلى اإلاغجؼ٢ت ٢ا

 بلى صولت مغجؼ٢ت ٞٗلُت.

ؤصي بلى مىهجت ٧ل هظه اإلاماعؾاث وجدىٍلها بلى هٓام ٢اثم  ”IMS”بوكاء الـ

 بظاجِه بضال مً ؤن ج٨ىن مماعؾاث ٞغصًت ٦ما ٧اهذ.

ت الضولُت بالُب٘، بٍت  اعجبِ بوكاء اإلاضعؾت الٗؿ٨ٍغ بٗضة مماعؾاٍث ٍٚغ

لئلعهاب ٖلى مؿخىي الٗالم وفي مهغ ٦ظل٪ وختى في بؾغاثُل، ؤو ٢ضؾلُم 

 ٦ما ًُل٣ىن ٖلحها بمىخهى السساٞت آلان.

٣ٞامذ اإلاضعؾت ب٣ُاصة الججرا٫ ؤصهم بخىلى ٖملُاث خٟٔ ألامً مضٞىٖت 

 ألاظغ ل٨شحٍر مً الكغ٧اث الساّنت ٖلى مؿخىي الٗالم.

ت، ومه٨ظا ؤناب بغهامج  ىٓىماث مشل ال٣ىام، باإلياٞت بلى ُٚاب الكَغ

ب والٗى٠ السىٝ والخسىًٍ ؛  ٢ُاٖاث م٘ ، ٦بحرة مً الكٗب بمغى مً الٖغ
ىت الٗى٠. زم ج٣ضًم الضواء والٗالط آلامً ٖبر  جىٞحر الضولت ظاهًبا مً قٖغ

 قغ٧اث ألامً.

ص ٢ُمهم نٗىص البلُجُت واإلاغجؼ٢ت بلى ٢ّمت الهغم ؤلاظخماعي، ؤصي بلى نٗى 

ن الش٣افي خالت الال مباصت مٗهم. وناعث هظه الٗىامل هي اإلا٨ىِّ و  وؤزال٢هم

 الجضًض في اإلاجخم٘ واإلادغ٥ الؿلى٧ي له.

ناع مً الُبُعّي ؤن ٌؿىص الٗى٠ والؿب وجإظُج خالت الظ٦ىعة اإلاجخمُٗت، 

الم بإصواجِه اإلاسخلٟت مً بغامج، وؤٞالم.  وٍؼ٧ي ٧ل هظا ؤلٖا
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تمشل  ازخٟذ ٧لماث وحٛحرث مضلىالث ٧لماث ؤزغي ، الٗض٫، واإلااازاة، والخٍغ

ش الظي ًغمي بلى  مشل الٗلم الظي ناع مٗبًرا ًٖ الجيـ ٣ِٞ، ؤو الخاٍع

 ؾلى٦ُاث عا٢هٍت ما.

لى جخىلى ٧امل جدّى٫ اإلاجخم٘ بلى صعظاٍث وعجٍب في ؤلاصاعة، وناعث ٧ل عجبٍت ؤٖ

ً، وبلى  صي بلى الخضزل اإلاؿخمغؤهظا  ،قئىن الغجبت ألا٢ل في قئىن آلازٍغ

 جإظُج خاالث الٗى٠ والًٛب.

ًُ ٖلحه ا اإلاجخم٘ بلى الهىعة التي هد ًُ ج  قضًضة جدى٫ جضٍع
ٌ
 مى٢ىجت

ٌ
ا آلان، ٢ىبلت

ب الججرا٫ ؤصهم،  ،هٟجاعالا  ، وٍجٕز ببؿاٍَت مخىاهٍُت ؤن ٌكّض ٞخُلهاوالتي ًٚغ
 الظي ًب٣ى جىاظضه في هظه اإلا -لجىت الخ٨ماء –الُٛاء ال٣معّي 

ً
غخلت يغوعة

زِٕ.
ُ
 ُملخت، ؾِىٟجغ ٧ل شخيٍء بطا اهت

 

*  *  * 
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 أدهم ..

(1) 

 

 ؤها البضُء واإلاىخهى..

 ؤؾخمغُّ مىظ بضاًت السل٤ِ بلى الؼوا٫..

 وآلازغون 

  ..خم٣ى

 جتهاوي ًٖ عصاِء مهابتي.. 
ٌ
 ٢ُغة

 ..٠ُ٨ٞ ًٓىىن ججاوػي

 بال اهدضاًعا للمىخهى،

ش  وؾ٣ىٍ مً متِن الخاٍع

*  *  * 

ع لي بٗضة ٢غوٍن ٖلى بمىظ وٖحي ٖلى الٗالم،  ُجي الخام٣ً ٣ض  ًُ هجي زل٣ُذ ٢بل ؤن 

ه  ،جل٪ ٧اهذ مهّمتى ألاولى ،الٗالم لم ٌؿخٗض بٗض إلاجُئي بلُهألا٢ل. وؤن  ؤن ؤٖضُّ

 بىٟسخي ألصاِء مغاؾم اؾخ٣بالي.

*  *  * 

 نغُث ٖلى صعظاِث ال٣لٗت..

 لم ٌٗض ًِٟهلجي بال زُىاٍث ٢لُلٍت ٖلى جمام الىنى٫.
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٣ي زم وؿىا ؤو جىاؾىا ؤمغي.ججاو   ػُث ٧ل الٗثراث التي جغ٦ها الخم٣ى في ٍَغ

متهم ؤنى٫ الخ٨ٟحر،
ّ
ٖلم وي٘ و  ال ؤٖٝغ ٠ُ٦ وؿىا ؤهجي مً ٖل

 الاؾتراجُجُاث. 

متهم ٠ُ٦ ج٨ىن الًغبت مؼصوظت
ّ
ؤو زالزُت ، هل وؿىا ؤو جىاؾىا ٠ُ٦ ٖل

 الخإزحر ؟

*  *  * 

 ٧اهذ م٘ ا٢تراٍح نٛحٍر ٢لخُه في 
ُ
ٍٕ للمجلـ الٗؿ٨غي في البضاًت  2122اظخما

خحن واظهىا مك٩لت جُب٤ُ ق٩ل الضًم٣غاَُت الهخساب )ؤو حُٗحن( عثًِؿا 

ا مً  ًً ُٗت وؾِ قٍٗب ًهإع بًُٗه بٗ للبالص، زم بضء الاهخساباث الدكَغ

 ؤظل جظا٦غ الُٗام.

٢لُذ ؾازًغا ؤهىا ًم٨ً ؤن هضمج ٧ل هظه اإلاٟاهُم واإلااؾؿاث في مٟهىٍم ظضًٍض 
هى مٟهىم )لجىت الخ٨ماء( هجٗلها او٩ٗاًؾا آلزغ ما ونلذ لُه ال٣ٗلُت  واخض

 الخىُٓمُت في صولخىا مً بهجاػاٍث. 

ا  ًُ ا صًي ًٗ ُٗت، زم همىدها َاب ٢لُذ ؤهىا ؾىضمج ٞحها الؿلُخحن الخىُٟظًت والدكَغ

ا  –باٖخباع ؤن بصاعة البالص ًجب ؤن ج٨ىن قىعي بحن ؤًٖاء اللجىت  – ًٗ وَاب

ا في  ًٍ ت.زىع  اإلاٟهىم والخُب٤ُ، ووٗلً ؤجها جًم ٧ل الُىاث٠ ال٨ٍٟغ

٣ت. اخخٟاًء ال ًهض١ بإ٦ثر ؤ٩ٞاعي  لم ؤجسُل ؤن ٨ًىن عص ٞٗلهم بهظه الٍُغ

ٖضُّ له ؟
ُ
ىا خ٣ُ٣ت ما ؤ  سساٞت. ٞماطا لى ٖٞغ

 ًٖ ؤن 
ً
ُذ في هظه ألازىاء ؤن ؤخًضا لً ٌؿخُُ٘ ؤن ًٟهم ٣ٖلُتي ًٞال ٖٞغ

ها. و٧اهذ جل٪ هي ا
ُ
ضع٦ للخٓت التي ؤٖضُث ٞحها ه٩ُلت َمىحي، وؤؾؿُذ زُتي ًُ

 ال٨بري.

ت الضولُت ٢ضمتها لهم ببؿاٍَت لم ٌؿخىٖبىجها؛  ،بوكاء اإلاضعؾت الٗؿ٨ٍغ
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ت ال٨ٟغة. جدىٍل ٧ل الكباب الٛايب في  لم ٌؿخُُٗىا اؾدُٗاب ٖب٣ٍغ

الكاعِٕ بلى جغوٍؽ في آلٍت ضسمٍت لٟغى الؿُُغة ٖلى الجمُ٘ في الضازِل 

 .والساعط

و٧ان بضهي ظًضا ؤال ًٟهمىا الًغبت ألازغي جدذ الخؼام التي ؤ٢ىُم بدؿضًضها 

 لهم ؤهٟؿهم.

ىدجي ال٣ىة ال٩اُٞت ج٨ىًٍ ظِل مً اإلاىالحن لي ٖلى مضاع ؾىىاٍث ٦شحرة ًم

ب ًد٨م.لئلَاخِت بهم ِ
ّ
 ؛ ألامحُر اإلاخٛل

*  *  * 

ت الضولُت بضؤُث في جإؾِـ ٖلٍم ظضًٍض ؛ هى ٖ لم نىاٖت في اإلاضعؾِت الٗؿ٨ٍغ

 الىالء.

ا ووكىة؛ ٞغى الؿُُغة ٖلى الجمُ٘. ٖلى مضاع  ًٖ ٦ىُذ ؤماعؽ ؤ٦ثر ؤٖمالي بمخا
ش لم ٣ًم بوؿاٌن بٟغى ؾُُغجِه ٖلى الجمُ٘ وٖلى ؤ٩ٞاعهم وٖلى  الخاٍع

 جمخ٘ بىالئِهم الكضًض وخماؾهم له.و  ؤهٟاِؾهم

في  عبما ٞٗل هخلغ بٌٗ مً هظا، ل٨ىه لم ًهل بلى اإلاغخلت التي خ٣٣تها

، واهخم ؤ٦ثر بالؿُاؾت وبالك٩ل الضًم٣غاَي اإلاٟغوى ٖلُِه مً ”IMS”الـ

 اإلااضخي.

ت الضولِت وؤؾؿُذ ٞلؿٟت ظضًضة لها. خما ٞٗل ُه في ِمهغ هى ؤن ٚحرث هٍٓغ

 وؤٖضُث ه٩ُلت البالص بإ٦ملها.

غُث ل٣ُام لجىت الخ٨ماء ٦بضًٍل ًٖ ؤي ؾلٍُت ازغي. ؤوكإُث اإلاضعؾت. زم 
ّ
هٓ

 .ث ٖلم )اإلاى٣ُت نٟغ(ؤؾاؾُا ويُٗذ 

اهتهُُذ مً جىُٟظ مغاؾم م٘ الخجلُاث الشالزت للمى٣ُت نٟغ؛ ٦ىُذ ٢ض 
 ب٣ُذ ٣ِٞ زُىاث ٢لُلت.و  ،اؾخ٣بالي

*  *  * 
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ٖىضما جم بوكاء لجىت الخ٨ماء ٧ان حٗضاص الكٗب اإلاهغي ًخجاوػ ألاعبٗحن 

ؤصخاب و  وؽ الٟؿاص والش٣اٞتءلُل؛ هم ٧ل مً جب٣ىا بٗض بػالت عملُىن ب٣

 ىظاث الخٍٛغب والباخشحن ًٖ الهىٍاث ألازغي.م

اإلا٣ضعون لجهىصها واإلاؿخٗضون جمام ، ٧ل مً جب٣ىا هم الهامخىن، اإلااٍضون 

ت اإلاى٣ُت نٟغ.  الاؾخٗضاص لخىُٟظ هٍٓغ

ٍٝ ال بض لُه مً ؾبٍب جسخل٠ ٢ىجُه  الؿببُت هي التي جدغ٥ ؤلاوؿان. ألي جهغ

ى٣ُت في ٣ٖىلىا التي جىظهىا بازخالٝ ز٣اٞت الٟغص. والؿببُت هي جل٪ اإلا

ًها، ٍم٨ً زلُها في ؤٚلب ألاو٢اث بجاهٍب و  لئلًمان بغئٍت مُٗىت ؤو ٞع
ت ) اإلاى٣ُت نٟغ(. ل٣ذ هٍٓغ

ُ
 قٗىعّي مىظه. ومً هىا ز

 مً الىعي ؤلاوؿاويٞاإلاى٣ُت نٟغ هي م
ٌ
 مجهىلت

ٌ
 مً السُغ ،ؿاخت

ٌ
 مؿاخت

لجماٖاث والخجمٗاث جمشل لىخت ال٣ُاصة في ال٣ٗل الجمعي ل ٣ًىصها السىٝ،

ت.  البكٍغ

ت في طاث الٗام الظي ج٨ىهذ ُِٞه  ُٟت ألاولى ًٖ الىٍٓغ ٢ضمُذ الىع٢ت الخٍٗغ
 لجىت الخ٨ماء.

ٝ مً الخضزل ألاويإ و٢تها ٧اهذ مهُئت للسىٝ طي البٗض ألاوخض، وهى السى 

ت السىٝ ٦مىٓىمت مخ٩املت جخد٨م في اإلاهحر.في الؿُاؾت. ٣ٞضمذ   هٍٓغ

ت   مً ججم٘ زمـ صواثغ ًجب بصاعتها بك٩ٍل ٢ىي.جخ٨ىن الىٍٓغ

ت ٧ل  المي والضٞ٘ بؿغٍّ الضاثغة ألاولى هي صاثغة الجهل: جخ٨ّىن مً الخٗخُم ؤلٖا

 اإلاٗلىماث والاخضار.

الضاثغة الشاهُت هي صاثغة العجؼ: جإحي مً الُض ألامىُت الخاػمت التي جمى٘ ال٣ُام 

الضاثغة -هدُجت ٖضم ويىح الغئٍتبإي ؤٞٗا٫ٍ في الجاهب اإلاضوي ؤو الؿُاسخي. ) 

 (-ألاولى

 الضاثغة الشالشت هي صاثغة السىٝ: هخاط َبُعي إلاىٓىمتي الجهل والعجؼ.



- 389 - 

 

الم ل٨ُىن ؤلاًمان  الضاثغة الغابٗت هي صاثغة البدض ًٖ ألامان: وٍضٞ٘ بها ؤلٖا

 بالخا٦م والخهض٤ً بِه هى مهضع ألامان اإلاجخمعي.

ا هدُجالضاثغة السامؿت هي صاثغة ؤلاًما ًُ ت الهغوب ن بالخا٦م: وهي جخ٨ىن جل٣اث
 ،،مً اإلاىٓىماث الؿاب٣ت. 

الم الٛغبي ٍب خهل ؛ بٗض خُىما اهدكغ مٟهىم اإلاى٣ُت نٟغ بحن ؤلٖا حؿٍغ

ت بلى اإلاؤل الٗام.  ٖلُِه زىاع ال٣مغ. ٢امىا بإ٦بر ٖملُت حؿٍغب اإلاٗلىماث الؿٍغ

الم اإلاًلل الظي ًىهم الىاؽ بسغاٞ اٍث، وًٖ الُض ال٣مُٗت جدضزىا ًٖ ؤلٖا

 التي حؿى١ الىاؽ بلى مى٣ٍُت ًهبذ وظىصهم ٞحها ٌؿاوي نٟغ. 

 هىا ٧ان ًجب ج٣ضًم مٟهىم مسال٠ ؤو ججٍل آزغ، مىظٌه للٗىام.

المُت اإلاىظهٞجاء الخجلي ألا   . تو٫ : الغؾالت ؤلٖا

ب ؤٖضاء  و ٢مُذ بخ٣ضًم اإلاى٣ُت نٟغ ٖلى ؤجها اإلاؿاخت اإلاًللت التي ًٚغ

همُت في سخب الغؤي الٗام بلحها ٖبر بَال١ ال٨شحر مً ال٣ًاًا الى  الضولت

ُت بال ٢ُمت. ،واإلاًللت لٟ٪ اليؿُج الىَجي  وبٚغا١ الكٗب في ٢ًاًا ٖٞغ

ا للخجلي الشاوي الظي ؾاهم في  ًً وجم وكغ هظا اإلاٟهىم ٖلى اإلاؤل لُهحر ه٣ُ

المُت وألامىُت إلصاعة البالص.  ج٨ىًٍ السُِ ؤلٖا

 في ألا٤ٞ بٗض ٖلى نىث قٗب ال٣مغ.ؤزغي ججلذ  ٖلى ؤن مك٩لت

  *  * 

 مؿخٗمغة ال٣مغ؛ هي ؤ٦بر وؤٖٓم بىاء بوؿاوي خ٣٣ُه ؤلاوؿان ٖلى مغ الٗهىع.

 وبصاعجُه مً ٞى١ ال٣مغ. ،الِٗل زاعط ٦ى٦ب ألاعى

ما  ،ةها وؤخٟاصها للِٗل في اإلاؿخٗمغ ئ خُاجىا ٧لها، و٧ل ٖاثالجىا وؤبىاه٣لىا 

وؿاٍن ٌِٗكىن في ظىٍت ونٟها الكُش ُُٖت هللا ٣ًغب مً زمؿت مالًحن ب
 بإظمل الهٟاث البضٌٗت.
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 ل٨ً ججم٘ البكغ صوًما ٧لُه قغ.

 وكإث بُجهم، والاهخمام بالكإن ألاعضخّي بضؤ بٗض ٖكغة ؤٖىاٍم ؤو ؤ٦ثر 
ُ
الٟغ٢ت

ا.  ٨غًٍ ا ٞو ًُ مً الِٗل في الىُٗم. و٧ان ال بض مً مىٓىمٍت ؤزغي ألصاعتهم هٟؿ
أله٣ظهم مً الاه٣الب الظي ؤوق٪ الكٗب  ؛ليىت الخ٨ماء و٧الٗاصة لجإث لج

 ٖلى ال٣ُام بِه.

  *  * 

اهُت. ت اإلاى٣ُت نٟغ ؤؾمُخُه: بصاعة صولت الٞغ  الخجلي الشالض لىٍٓغ

ا للضواثغ ال٨ٗؿُت إلاىٓىمت صولت ال٣هغ.  ال بض مً جىظُه الكٗب ٨ٞغًٍ

التي ال  الكٗىع بال٣ضعة ٖلى ٞٗل ٧ل شخيء، والٗلم ب٩ل شخيء هما الضاثغجان

اهُت.  ًجىػ بٟٚالهما في صولت الٞغ

 زالشت؛ هي صاثغة السىٝ. 
ٌ
ل٨ً صاثغحي الٗلم وال٣ضعة ًدضُّ مً جٟدكهما صاثغة

وهي اإلاىٓىمت التي ٢ضمها زىاع ال٣مغ لىا ٖلى َب٤ٍ مً طهٍب خحن بضؤوا في وكغ 

 مٗلىماٍث ًٖ اإلاؿخٗمغة وَالبىا بإن ًخم ال٨ك٠ ٖجها. 

ِٝ هىا هي ػوا٫ ظىتهم بطا ٖلم ؤخٌض بىظىصهم، ؤو ٖلى ؤ٢ل ج٣ضًغ  صاثغة السى

إ لهم.  مكاع٦ت الٖغ

اهُت ال ً  ثجب خهاعه بالسىٝ ٣ِٞ، مً هىا ظاءٖلى ؤن قٗب صولت الٞغ
الضاثغة الغابٗت وهي صاثغة ألامل؛ اإلاكغوٕ ال٣ىمي الطسم الظي ًضاٖب 

ب "ماؽ ال٨ى٦ؤزُلتهم وٍشحر ًٞىلهم وَمٗهم؛ و٧ان هظا اإلاكغوٕ هى 

 خمغ".ألا 

  *  * 

ا٦دكٟذ الىالًاث اإلاخدضة ؤن ؤمُاًعا مً ال٨غبىن في ق٩لِه  2113في ؤوازغ ٖام 

ضًت جدّى٫  ،جدؿا٢ِ ٖلى ٦ى٦بّي ػخل واإلاكتري  ال٨َغؿخالي وؤن الٗىان٠ الٖغ
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إلاُشان بلى ال٨غبىن الظي ًؼصاص نالبت ؤزىاء ؾ٣ىَِه ٖلى ؾُذ ال٨ى٦ب اٚاػ 

 ُذ جخدى٫ بٗض طل٪ بلى اإلااؽ.بدُض ًهبذ في نىعة ٦خل مً الجغاٞ

ًٍ مً اإلااؽ ٌؿ٣ِ  ٧ان لهظا السبر و٢ٗه ال٨بحر في ٧ل صو٫ الٗالم؛ بن ؤل٠ َ
 ٞى١ ٦ى٦ب اإلاكتري ٧ل ٖام.

٨ُت جغجدل بلى اإلاكتري  بٗض طل٪ بؿىىاٍث ٦شحرة، بضؤث الغخالث الًٟاثُت ألامٍغ

ٍت جامت ولم ٌٗلى  ىا الىخاثج.إلخًاع ٦مُاٍث مً اإلااؽ، زم ؤخاَىا ألامغ بؿٍغ

ا.  ًٗ  طَع
ً
 خاولىا ؤن هغؾل عخالجىا السانت بلى هىا٥، بال ؤن ألامغ ٞكل ٞكال

٢ضمُذ للجىِت الخ٨ماء م٣ترح اإلاكغوٕ ال٣ىمي لكٗب ال٣مغ. هى عخلت بلى 
ىان ألال٠ التي حؿ٣ِ ٞى١ ال٨ى٦ب  ا واخًضا مً ألَا

ً
اإلاكتري إلخًاع َى

 ًُ ا، ٖلى ؤن ٌؿا١ لؤلمِغ بٖالم ا ٣ِٞ، وٍخم بٖضاص صٖاًت مىاؾبت، ألاخمغ ؾىىًٍ

 مخخالٍُت بمى٤ٍُ ًغاعي جى٢ُذ الغخالث الًٟاثُت.

*  *   

ذ الضاثغة الغابٗت َٗ هت؛  -ألامل -ؤقَب
ّ
ت اإلاٞغ الخاظت ؤلاوؿاهُت للخجمٗاث البكٍغ

وهي الخاظت بلى الخُىع وجد٤ُ٣ الظاث. وؤ٦ضث ٖلى ججمُ٘ الىاؽ في الضاثغة 

 ًمان بالخا٦م الظي بُضِه ٧ل شخيء.السامؿت للمى٣ُت نٟغ؛ صاثغة ؤلا 

*  *   

 في البضِء ٦ىُذ..

 و٧ان الٗالم مً خىلي 

 بي 
ُ
 هثًرا ًُىٝ

. ٌٍ  َىٝ اقدُا١ٍ واقتهاِء ٚام

 في البضِء ٦ىُذ ،،
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 وفي اإلاىخهى ؤب٣ى 

 ال٨ىُن مً جدتى و 

ه خغملتي.
ُّ
ا؛ جلٟ

ً
 ٖغق

  *  * 

 هل وظض ٢بلي بضٌء ؤو مً بٗضي مسخخٌم ؟

  *  * 

 “ ٍت للججرا٫ ؤصهم الجبليمً ألاوعا١ الؿغّ ” 

 

*  *  * 
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 هارون ..!

 (2 ) 

 

 ج٣ى٫ ٞجغ:

 وإلااطا ال ه٣ىم بشىعجىا آلان؟ -

 وٍدؿاء٫ ِٖسخى:

 وإلااطا ال هش٤ بإصهم الجبلّي ؟ -

 وَٗلى نىتهم مجضًصا:

ا ٖلى ألامغ. -
ً
 ٞلىإزظ جهىٍخ

*  *  * 

 لهظا ؤ٦غُه ألاهٓمت الضًم٣غاَُت.

 –بل حٗجي ؤن ال٣غاع ؾ٨ُىن  ،ٗىبال حٗجي ٖلى الضوام نالح الك الضًم٣غاَُت
ٍُت ؤ٦ثر ِٞؿى١ لغؤًِه  -بازخهاٍع قضًض المُت بدٞغ في ًض مً ًمخل٪ ألاصواث ؤلٖا

ظماٖاث مً الضهماء التي ؾخهىث ٖلى ألامغ وهي جدمل عؤؽ جخٍل م٩ان 

 اٖاث ألا٦ثر ٚباًء.م٣ٖلها، ُٞٗلىا نىث الج

ُب٤ بال
ُ
 مً الىعي جاهلها م٘ الكٗىب التي جمخل٪ صع  الضًم٣غاَُت ال ج

ً
ظت

ا إلاهالخها، بالخالي 
ً
لضعاؾت البضاثل اإلاسخلٟت وازخُاع البضًل ألا٦ثر جد٣ُ٣

ٍٍ قضًض ألاهمُت لخُب٣ُها هى ؤن ًىظض اإلاىاًَ الغقُض.  ٞشمت قغ
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لئلنالح ٌٗخمض في ألاؾاؽ ٖلى ج٨ىًٍ  ىَىُتلهظا ٧ان ٖملىا في الخغ٦ت ال

طوي صعظاث الىعي اإلا٣بىلت، والتي بطا  ألاعيُت اإلاىاؾبت مً اإلاىاَىحن الٗا٢لحن

ا. ًُ  اهدكغث ٖلى مؿخىي ال٣اٖضة ؾدؿ٣ِ ٢مت هغم الٟؿاص جل٣اث

 ٌؿإ٫ ِٖسخى بضهكٍت:

ؤهه ناع يض لجىت الخ٨ماء آلان، بالخالي ، وإلااطا ال هش٤ في ؤصهم الجبليّ  -

 مهالخىا ناعث واخضة.

 ؤ٢ى٫ُ بهبٍر قضًض:

ٍ٘ مضوّي. ؤصهم الجبلي ٖؿ٨غي، وال ًم٨ً الش٣ت  - ؤبًضا بغظٍل ٖؿ٨غّي في مىي
الغجب. الىاُؽ جهحر في ُٖيُِه صعظاث مً و  ألن ٣ٖىلهم عجبذ ٖلى الخضعط

٤ مهالخِه. ولِـ مٗجى ؤهىا يض شخ يٍء واخٍض ؤن مهالخىا ألاهمُت ًغجبها ٞو

 ًٖ مجلـ الخ٨ماء، بِىما  ،ناعث واخضة
ً
هى هضُٞه ألاؾاسخي ؤن ًهحر بضًال

ًُ ًسخل٠ جما  ًما.هضٞىا هد

 ٞخ٣ى٫ ٞجغ ب٤ًٍُ:

الم  ،بطن إلااطا ال ه٣ىم بشىعجىا آلان - ٦ما ٢ا٫ الججرا٫ ؤصهم، ؾيؿُُغ ٖلى ؤلٖا

وه٣ىم بخهضًغ الكٗىع باألمان وبإن ٧ل شخيٍء جدذ الؿُُغة ٞلً حّٗم 

 الٟىضخى التي هسكاها.

 ضخ٨ُذ ختى صمٗذ ُٖىاّي:

مً ٌٗٝغ ؤهُه مً  ا٢تراح ؤصهم بهظا ؤ٦بر صلُل ٖلى ؾىء هىاًاه، ألهه ؤ٦ثر -

 اإلاؿخدُل الؿُُغة ٖلى الٟىضخى التي ؾدخم ؤو ٖلى بدىع الضم التي ؾدؿُل.

ٕ الجُ ٕ مً ؤظل اؾ٣ىٍ لجىت الخ٨ماء وخضها ٖلى هظا الىدى ٌٗجي ؤن ًخهاع

ت الضولُت  الىنى٫ إلا٩اجها. ماؾؿاث مشل الجاؾا٥ واإلاضعؾت الٗؿ٨ٍغ

ا مً ؤظل الؿُُغة ٖلى ًُ ا وؾُاؾ ًُ م٣اٖض لجىت الخ٨ماء. وبطا  ؾِخُاخىان ؤمى
جم ال٣ًاء ٖلى ظمُ٘ ٢اصة هظه اإلااؾؿاث ٞؿخٗم الٟىضخى ل٣ٗىٍص َىٍلٍت ما 

ا وٍخدّى٫ بلى ؤ٦بر ص٦خاجىعلم ٌؿُُغ ؤخٌض ٖلى ألاويإ  ًٗ ت. ؾَغ خُه البكٍغ  ٖٞغ
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غ:
ّ
مت وهي ج٨ٟ  ٢الذ مٍغ

ي؟بطن إلااطا ال وٗغى ٧ل ما لضًىا مً مٗلىماث ٖلى الغؤي الٗام الٗاإلاي  -
ّ
 واإلادل

، ابدؿمُذ لها:
ً
 و٧ان هظا الغؤي هى ؤ٢ل آلاعاء سساٞت

ا في بالصهم ؾدخّٟجغ وؾخمؤل ؤلاقٗاٖاث  - ًٗ ما هدُجت ؤن ٌٗٝغ الىاؽ ؤن مىا٢

الىىوٍت ؾماءهم؟ ال شخيء ٚحر الٟىضخى والظٖغ والخسبِ، هظا بٟغى 

ت للمى٣ُ بىها ٞؿُل٣ى ألامغ في الخل٣ت اإلاٟٚغ
ّ
ت نٟغ جهض٣ًهم لىا. ؤما بطا ٦ظ

التي وكض الىاؽ لها. وفي ؤًٞل الاخخماالث بطا اه٣ؿمىا بحن ماٍضًً وم٨ظبحن 

ٞؿِخدى٫ ألامغ بلى نغإ ؾُاسخي. والهغإ الؿُاسخي هدُجخُه نٟغ ٖلى 
ٌؿخُٟض ؤخض.  ؤن الضوام. لً ًدضر شخيء ؤ٦ثر مً جباص٫ الاتهاماث صون 

لهم ؾِىبههم وٍجٗ باإلياٞت بلى ؤهىا في خالت ؤن ؤطٖىا ما لضًىا مً مٗلىماث

 ًىٟظون ألامغ بدٍُُت ؤ٦بر.

 ٢ا٫ ماػن ؤزحًرا:

بطن ٞلماطا ال ج٨ىن زىعة آلان ولخٗم الٟىضخي وجخ٣ابل الجهاث ال٣ىٍت لىجض  -
 مً ؾحربذ في الجهاًت، ولُد٨م ألا٢ىي وألا٢ضع ٖلى ٢ُاصة البالص.

٤ الؿلُم:  ٦بذ ظماح خماؾِه وجىظحهها للٍُغ
ً
 ٢لُذ مداوال

-  ٌ  وٚحر ٢اصعة ٖلى ٢ُاصة البالص؟ وهل هٞغ
ً
 اللجىت آلان ألجها يُٟٗت مشال

 جغاظ٘ في ظلؿخِه ٞإ٦ملُذ:

ؾُاؾت الغصٕ التي جخدضر ٖجها عبما ج٨ىن نالخت في الخغوب، ؤو بحن ال٣ىي  -

الضولُت، ل٨جها ال جهلر ؤبًضا في ٢ُاصة قٗب واخض. جالقي ال٣ىي ؾُاصي بلى 

يُغاباث بحن َىاث٠ الكٗب، هاهُ٪ الٗى٠ والضماء والٟىضخي والٟتن والا 

به ٖلى هظا َُلت ٣ٖىٍص مًذ. ؾِخدى٫  ًٖ اؾخٗضاص الكٗب لل٣خل وجضٍع

ألامغ بلى مجؼعٍة عبما جىهي الكٗب بإ٦ملِه وحؿ٣ُىا في اخخال٫ٍ ؤمجّي خ٣ُ٣ّي. في 
هٟـ الى٢ذ البضًل الظي ج٣ضمُه خغ٦خىا وحؿعى بلى جُب٣ُِه هى بخضار 

ا ابخض ًُ ج والش٣ت في اًء مً جىُٖت الكٗب وؤٞغاصِه ومىدهم ألامل الخُٛحر جضٍع



- 396 - 

 

مت بدىُٟظِه  ،وظىص ظبهت مٗاعيت ٢ىٍت وؤ٦بر هجاح ونلىا له هى ما ٢امذ مٍغ

لى  ،ؾاٖضوها في ببُا٫ مٟٗى٫ ال٣ىابل مً ججىُض ٦شحر مً ألاٞغاص الظًً

اؾخمغعها ٖلى هٟـ الىهج لٟترٍة َىٍلت ًم٨ً ؤن هيكغ ؤ٩ٞاعها في ٧ل ٢ُاٖاث 
ا ختى ٌؿ٣ِ الىٓام مً جل٣اِء هٟؿِه  ًُ ج ٢ُغة  صون وماؾؿاث الضولت، جضٍع

صماٍء، و٨ٍىن الىعي اإلاجخمعي ٢ض جّم بك٩ٍل ٌؿمذ ب٣ُام صولت ٧املت ٖلُه. ؤما ما 

 ج٣ضّمه مً ؾُاؾت ال٣ىة ٞال ًاصي بال بلى صماع الضولت.

٦ ،
ً
٤ بلى ،ىُذ ؤٖٝغ ؤجهم مسلهحن في هىاًاهمنمخىا َىٍال الٟىاء  ل٨ً الٍُغ

 مٟغوف صوًما بالىىاًا الخؿىت.

 بٗض ٞترٍة َىٍلت، ٢لُذ:

ؾخٗضاص هى ظه اإلاغخلت مً ٖضم الىعي وٖضم الا بن ٢ُ٘ عؤؽ ألاٞعى في ه -

ُت هٟؿها، بالخالي هي بضاًت الشىعة اإلاًاصة التي ؾخ٣ىم ٢بل بضء زىعجىا الخ٣ُ٣

 لىا
ٌ
 ولً هىاظه ٞحها الججرا٫ ؤصهم الجبلّي ٣ِٞ، بل  ،زُاهت

ً
ؾىىاظه هٓاًما ٧امال

ألاصهى ؤهىا ؾىىاظه الكٗب هٟؿه ٚحر الغاٚب في و بماؾؿاجِه وؤٞغاصِه،
 الخُٛحر.

 ؾإلخجي ٞجغ:

 ؤَاح بلجىت الخ٨ماء؟و  وماطا لى هجر الججرا٫ في مسُُِه  -

 ٢لُذ بك٩ٍل خاػم:

 هظا بإي ق٩ٍل. ً٘جب مى -

الظي ه٣ضمُه في مى٠ٍ٢  وبطا ٞكلىا ؟ ماطا ؾ٨ُىن عص ٞٗلىا؟ ما الىمىطط اإلاشالي -

 ٦هظا.

 ٢لُذ:

ا -هظه الخالت-ض في ال ًىظ - ًُ مهما ٧اهذ ؤٞٗالىا مشالُت ؾِخم  ،همىطًظا مشال
مهاظمخىا ومداولت بزباث زُإها. الهغإ ٌٗخمض في الجهاًت ٖلى ال٣ىة 

والىٓام له الُض الٗلُا  ،ٖلى الخكض، وال٣ضعة ٖلى ؤلا٢ىإ الخىُٓمُت، وال٣ضعة
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الم و  ٢اصة الجاؾا٥ وقغ٧اث ألامًفي هظا. ٧ل  اإلاضعؾت ؾِخدضون م٘ ؤلٖا

وؾخٗخمض ٧ل جدغ٧اجىا ٖلى البِئت  ،اء يضها وؾخ٨ىن ٞغنىا ٢لُلت ظًضاوال٣ً

 اإلاخىاظضة آهظا٥.

ٞىظضتهم ًدىا٢كىن ًٖ مضي  بٗض ٞترٍة، ظخماٖاثٖضُث بلى صازل حجغة الا 

 مهضا٢ُت ؤصهم الجبلي.

ُ٘ مً ٖ  م٤ ججاعبي:ٖضُث ؤئ٦ض لهم بش٣ٍت جيب

 ال ًم٨ً الش٣ت بإصهم الجبلي بإي ق٩ل. -

 

*  *  * 
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 أدهم

 (2 ) 

 

ٍِ ٢ىٍة في اإلاىٓىمت  ال٣ضعة ٖلى جدىٍل ٧ل اإلاخٛحراث التي جدضر بلى ه٣ا
 اإلاؿتهضٞت هى الخّٟغص الظي ال ٌؿخُُ٘ بصعا٦ُه ؤخض.

لخُٛحر اإلاىٓىمت الٗاإلاُت  ”X“خحن ٖغيذ الىالًاث ٖلى اللجىت اإلاسُِ 

ت الضولُت م٣ابل جىُٟظ وَلبذ اقترا ٦ىا ٞحها وحؿلُمهم اإلاضعؾت الٗؿ٨ٍغ

ًُذ جماًما اإلا٣ترح ألهىا ًم٨ً ؤن هدهل ٖلى ٖغٍى  مكغوٕ لالاة ال٣مغ؛ ٞع

 ؤًٞل مً هظا.

مىا قًِئا مّجي َىا٫ ؤ٦ثر مً 
ّ
ؤصاعوا ألامغ بٛباٍء، وؤخبُىوي ٦شحًرا ألجهم لم ًخٗل

ً ٖام.  ٖكٍغ

*  *  * 

ضؾلُم و٢ض ؤص
ُ
 .ع٦ُذ هُتهم في جهُٟتياهخ٣لُذ بلى ٢

ضؾلُم بضؤث زُىاحي التي اؾخمّغث َىا٫ ٖامحن جالُحن، ابخضاًءا مً 
ُ
في ٢

لؼعٕ ال٨ٟغة التي ، الخٗاون م٘ البروِٞؿىع صاوص ٖؼث؛ زم لُىعة مً بٗضهِ 

ؾدىسغ في الٗال٢اث الضولُت؛ بن بٌٗ اإلاىٓماث الضولُت الضاٖمت إلاهغ 

٩ا هي في ألاؾاؽ مىٓماث ٞاؾضة.  و٢ض ؤجذ الىدُجت بإؾٕغ مما ٦ىُذ وؤمٍغ
.٘
ّ
 ؤجى٢

ا بلى السُىة الخالُت؛ ٞطر اإلاسُِ  ًٗ في ألاوؾاٍ الضولُت  ”X“اهخ٣لُذ ؾَغ

التى ٌؿتهضٞها اإلاسُِ. بضؤث حكب٩ُاث اإلاهالر في الاو٣ٗاص واؾخُُٗذ 

 ب٢ىاٖهم بىٟسخي ٦بضًٍل بؾالمّي ًٖ اللجىت التي جبدض ًٖ بٞىائهم.
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٤ٍ ٧امٍل مً َلبت الـ في -في طاث الى٢ذ -بضؤُث  الظًً اهدكغوا  ”IMS“ج٨ىًٍ ٍٞغ

في قغ٧اث و في مسخل٠ الكغ٧اث واإلااؾؿاث. مجهم مً ٌٗمل في الجاؾا٥،

٤"ؤ" بإ٦مله الظي ٧ان ٌٗمل جدذ بصاعحي في اإلاضعؾت.، ألامً  باإلياٞت للٍٟغ

ا؛ لم  ام، ؤو ٢اثض اله٠ في مىجم ػاٍع
ّ
ماػن ببغاهُم ٖلى نالر، اإلا٣اجل ال٣ى

ا ًٖ خ٣ُ٣ت ما خضر لي. لهظا لم ٨ًً ٨ً
ً
ً الىخُض الظي ؤحى بلى ٢ضؾلُم بدش

٤ ل٨ُخمل بضوجهم.   الٍٟغ

ت بياُٞت  هي ٢ضعجه السُابُت الٗالُت،  -بسالٝ بزالِنِه الكضًض –وإلااػن مٍؼ

 وٖال٢اجِه اليؿاثُت اإلاخٗضصة التي ًٟغى ؾُُغجُه ٞحها.

٣ي لٗضة ؤؾباب مجها ٢ضعجهُ  ٖلى اؾخالم الؿُُغة ٖلى  لهظا يممخُه بلى ٍٞغ

٢ُإ ألامً، ٖبر ؾُُغجِه الظ٦ىعٍت ٖلى امغؤٍة مشل قحري، اله٠ الشاوي في 

 ٢ُإ ألامً.

 جإ٦ضي مً مهضا٢ُت ؾمغة الغاسخي. -وهظا ألاهم –٦ظل٪ 

 بؿُُغجِه 
ُ
 ٖال٢تهما الخمُمُت ٢بل وبٗض الخدا٢ه باإلاضعؾت، وؤٖٝغ

ُ
ؤٖٝغ

ٌؿخُ٘ ٚحرُه جغوًٍها. َلبي ل٩ل ملٟاتها ال٣ىٍت ٖلى هٟؿها اإلاخمغصة التي لم 

بل وقب٩اث ٖال٢اتها صازل مهغ وزاعظه وجٟانُل ما خضر ٧ان ًم٨ً ؤن ٣ً

هىا ظاءث يغبتي اإلاؼصوظت خحن َلبُذ مجها ؤن  ،بال٣بى٫ زم الخالٖب مً ظاهبها

ة مّغاث، هي حٗٝغ ؤن جم حُٛحرها وحٗضًلها ٖض ”X“جسبرُه ؤن ؤما٦ً اإلاسُِ 
 ،ظاهًبا ٦بحًرا مً مهضا٢ُتها معي ًا٦ض ،جدالٟها معي يّضه ،هظا لم ًدضر

ٖبر ظهاػ الخجؿـ  ظا السبر عؤًؾا بلى هاعون وخغ٦خهباإلياٞت بلى جىنُل ه

ىن ٖبره ٧ل جدغ٧اتها.  الظي ٌٗٞغ

 ٍٕ زبٌر ٦هظا ؾُمشل يغبت ٢ىٍت جهِب مٗىىٍاتهم في م٣خٍل وجضزلهم في نغا

 مً  ،لت الؿُُغة ٖلحهاً الجضًضة ومداو وهمّي للبدض ًٖ ألاما٦
ٌ
 نٛحرة

ٌ
ٞخىت

 .ؤصهم الجبليّ ٞتن 
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٤، ؤونلخجي بلى ٖم٤ زىاع ال٣مغ، الظًً ٧ان بةم٩اوي  بياٞت ماػن للٍٟغ

مي ؤؾخاط  ا لىال وظىص شسو مشل الض٦خىع ٖلى البًر ًٗ الؿُُغة ٖلحهم ظمُ

ش، ؤو هاعون ٦ما ًضٖىهُه.  الخاٍع

البلض، وٍبدض ًٖ مهلخت  لم ؤجهىع ؤن ًىظض عظل ًدمل عئٍت خ٣ُ٣ٍُت لهظا

ؤٞغاصها ومداولت جىُٖتهم، والىسُغ في ٖم٤ الىٓام ختى ًتهاوي وٍخ٨ىن الىعي 

 بًُاء صون ٢ُغة صٍم واخضة.
ٌ
 اإلاجخمعي ٞخ٣ىم زىعة

خ٣ُ٣ي.  . وبضون هاعون ال ًمشلىا ؤي زُغ٧ل مً خى٫ هاعون هم ال شخيء

 مشل ٞجغ 
ٌ
م ط٧ائها  –ولهظا ٢امذ امغؤة ن باٖخباعها يض بضٖىحي وماػ  –ٚع

 ٠ًٗ الىٓام.ًُ ن جدال٠ مىاهطخي الىٓام ًم٨ً ؤن الىٓام، وؤ

بدثي ًٖ بخضار زىعة مٟاظئت آلان، هى الخهىع الىخُض الظي ًجب ؤن ًدضر 

 آلان. ٞال ًم٨ً الاهخٓاع ٣ٖىًصا ؤزغي ٦ما ًغي هاعون.

٤ الظي ؤ٢ىصه ومً هىا ؤجذ ؤهمُت وظىص ماػن  ٢ضعجُه  ،مً ظضًض صازل الٍٟغ

 في الؿُُغة ٖلى الهضإ اإلاؼمً الظي حٗاوي مىُه اللجىت  " الس
ٌ
ُابُت، مُٟضة
 الجُل ألاؾىص". 

ٌٍ بًغب -صون ؤن ٌٗٝغ –ىاهُت ؾ٣ُىم خمببؿاٍَت  ا ببٗ ًً ا ، هم بٗ ًٗ ويغبهم م

 بؿبب مجهىصاث زىاع بَ بإي مٓاهغاٍث ًم٨ً ؤن جدضر مً ٢ِ 
ً
ل مً ؤٞا٢ىا ٢لُال

 ال٣مغ الخىٖىٍت.

ىص  بٗض طل٪ بمغخلخحن؛ اإلاغخلت ألاولى هي مغخلت جىُٟظ ؾُمّغ الجُل ألاؾ

اإلاُالب والاههُإ لهم ٣ُٞىمىن بظبذ ٧ل مً ًسغط للخٓاهغ. زم اإلاغخلت 

الشاهُت بااله٣الب ٖلى ؤهِٟؿهم خحن ال ًىًم مجهم ؤخٌض للمضعؾت متهمحن 

بًٗهم البٌٗ بالسُاهت والٗمالت. ه٨ظا ًخهٝغ الال٣ٖل في الجماٖاث التي 

 ها الكٗىع بال٣هِغ والًٛب.ًد٨م

٤ ًًم ظاؾغ و٦ُل مشل ال٣ُٗض  ،ؤٞغاًصا مهمت في ٢ُاٖاث مهمت باقي الٍٟغ

الظي ؾ٣ُىم بالؿُُغة ٖلى الجهاػ بإ٦ملِه في السُىة  ،م٨خب الجاؾا٥

 الخالُت.
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اخ لهظا جمشل  ،ت ب٩ل عظا٫ اله٠ ألاو٫ في الضولتخحن ج٣ىم الشىعاث، جخم ؤلَا

 الشاوي؛ ؾُُغة ٖلى ٧ل هخاثج الشىعة. الؿُُغة ٖلى عظا٫ اله٠

 وهظا ما بضؤُث في جُب٣ُه.

اله٠ الشاوي في ؤهم ٢ُإ في الضولت وهى ٢ُإ ألامً، ًخمشل في ٧ل مً قحري؛ 

٤ "ؤ"؛ في ال٣ُإ في ال٣ُإ السام، وال٣ُٗض ظاؾغ؛ في ال٣ُإ الٗام ، والٍٟغ

ال  ،الضولي  في باإلياٞت بلى الؿُُغة ٖلى اله٠ الشاوي في ؤلٖا
ً
م وال٣ًاء مخمشال

 الخىُٓم الُلُعي الظي بضؤ مب٨ًغا ظًضا في الانُضام باللجىت بةٌٗاٍػ مّجي.

 جضمحرباإلياٞت بلى جدًحر بٌٗ السُِ الضٞاُٖت إلاا ًم٨ً ؤن ًدضر، مشل 
 ."الجُل ألاؾىص"

جغبُُاث اإلاهالر التي جمذ في البالص زال٫ ٞترٍة و  ٦ظل٪ الٗلم بإهم الخدغ٧اث

ل ه٣ُت جٟى١ ؾخاحي زماعها ٖلى ألاظل الُىٍل.َىٍلٍت ٞا
ّ
 ثخت؛ ًمش

 زىعٍت جل٣اثٍُت زاهُت، جُُذ و  بٗض طل٪،
ٌ
عبما ٦ٗاصة الشىعاث، ؾتهب مىظت

بغئوؽ اله٠ الشاوي، لُإحي عظا٫ اله٠ الشالض الظًً لم ًخهىعون ؤن 
 ِّ ا في الخٟا

ً
ٖلى  ًهٗضوا لله٠ ألاو٫ ؤبًضا، مما ًجٗلهم ؤ٦ثر قغاؾت وٖىٟ

، ل٨ً هظه مامهم ؤَُذ زاللها ب٩ل ٢اصتهمؤهم، بٗض ججغبخحن جمذ مىا٢ٗ

 مً السُت.
ٌ
 مخ٣ضمت

ٌ
 مغخلت

اخت بغبٗض الؿُُغة ٖلى الجبهت الضازلُآلان؛  وؽ ءت جماًما. جبضؤ مغخلت ؤلَا
لخ٨ىن طاث اللخٓت التي خضصتها الىٓام. و٢ض خضصُث لها لخٓت الهٟغ 

 اللجىت.

ت لل٣مغ، ً ٖلحها ٣ِٞ؛  التيو  آزغ الغخالث الؿٍغ لم ٌٗٝغ بها ٚحر اإلاؿاٍٞغ

ًبا، وؾِخجّم٘ ٞحها  ٧ل  –بٛباٍء مد٨م  –ؾدخم ٢بل ؾاٖت الهٟغ بؿاٍٖت ج٣ٍغ

حهم، و٢اصة الجاؾا٥ وقغ٧اث ؤًٖاء لجىت الخ٨ماء، ومؿاٖضحهم ومؿدكاع 
ضون ؤن ٌكاهضوا الاهٟجاعاث  ،ألامً بازخهاع ٧ل عظا٫ اله٠ ألاو٫ الظًً ًٍغ

 مً مخابٗتها مً ال٣مغلخٍٓت ؤزحرٍة ٢بل ٞىاء البكالىىوٍت ًٖ ٢غٍب ٦
ً
ت، بضال  ،ٍغ

 ٚحر ؤجهم لً ٨ًىهىا ٖاإلاحن ؤن الاهٟجاع ؾِخم ٖلى ناعوزهم الساعط مً ألاعى.
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ـُ في م٣غ ٢ُاصحي، ؤجاب٘ اهٟجاعهم  بٗض زغوظهم مً هُا١ الجاطبُت  –ؾإظل

 ٦ى٣ٍُت مًِئٍت هاثمٍت بال ٢ُمت في ٖم٤ الًٟاء. -ألاعيُت

*  *  * 

 

 وخًُضا  ، وال ًجب ؤن حؿ٣ِ في هظا الكغ٥،هظا ما ػعٖىاُه ًا ماػن  -
ً
ً  عظال ل٨

 ًم٨ً ؤن ٌٛحر الٗالم.

 و٠ُ٦ ًدضر هظا ًا ظجرا٫؟ -

 ،الىٟىؽ وجىسُغ في الىٓاِم ٞتهضمهبإن ًخدى٫ الغظل الىاخض بلى ٨ٞغٍة جدخلُّ  -

وٍغج٨ؼ ٖلى ؤًٞل  ؤن ًخدى٫ الغظل الىاخض بلى هٓاٍم بضًٍل ٣ًضم ازخُاعاٍث و 

ؤن ًخدى٫ الغظل الىاخض بلى ؤؾلىب خُاٍة ال حؿخ٣ُُم الخُاة  ،صٖاثم ؤ٢ىي 

 بضوهِه.

*  *  * 

الجبهت الساعظُت ؤو الٗال٢اث م٘ الساعط ٢مُذ بةصاعتها ٖبر ٖامحن ٧املحن بٗض 

خُا٫ الٟاقلت.  ازخٟاجي بزغ مداولت الٚا

ي يض اؾخسضمخُه ببؿاٍَت ٦ضٍٖم للخهى٫ ٖلى جإًُض صول ”X“اإلاسُِ 
زم ناع ألامغ ؤؾهل بٗض ج٣ضًم  ،ض الىٓام، بل ويض الىالًاث هٟؿهايو  اللجىت

 بٌٗ مىا٢٘ الخٟجحراث في جل٪ الضو٫.

ؤما٦ً الخٟجحراث، ٦ىٕى مً الهضاًا لهظه الضو٫، ًٟٞٗها ٧ل لم ؤ٢ضم 

 بٗض ؤن جىبؿِ لي ألامىع واإلاهاثغ.
ً
  ؾُهب في مهلختى مباقغة

*  *  * 

 بٗضي مسخخٌم ؟هل وظض ٢بلي بضٌء ؤو مً 
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ضظى  َمت ٧اٍع  ما ال ٢خه مغٍَ

 ...في عخلتها ألازحرة
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 (2 ) 

 

 لم حكٗغ بخى٠٢ ال٨بؿىلت..

 نىٌث ًستر١ مىؾ٣ُاها التي ٚغ٢ذ ٞحها بِىما جً٘ ؾماٖخحها.

ً، مغخًبا ب٨م في اإلاغ٦ؼ اإلاهغي ألبدار الًٟاء. -  الؿاصة اإلاؿاٍٞغ

ُـّ الغ٦ب بجىاعها ٦خٟها لُ   ،جخلٟذ خىلها ،سغطًم
ً
ج٣ىُم  ،جبدؿم لُه مٗخظعة

اٌح باعصة.  وجخىظه هاخُت ؤخض ألابىاب اإلاٟخىخت التي صزلذ ٖبرها ٍع

 ٣ًترُب مجها الكاب.

ِ٪ ألاولى؟ -
ُ
 عخلخ

 عؤؾها بًجاًبا.
 جىٓغ له بضهكٍت ٚحر مٗخاصٍة ٖلى هظا الخىصص. تهؼُّ

 اؾمخي لي ؤن ؤ٦ىن مغقض٥ِ في الغخلت بطن. -

 ال جغص.

قاٌب نٛحر في ؤواثل  ،جتر٦ُه وعاءها جتر٥ ُٖىاها جخٟدهت للخٍٓت ٢بل ؤن

ىاث.  الٗكٍغ

 ألاعِى الىاؾِٗت ج٣ترب هاخُت الباب 
ُ
 مؿاخت

ُ
ؿماء التي جىُٓغ هاخُت ال ،وجلخٔ

ها ٖبر الباب آزغ اإلاىا٤َ الخُىٍت البا٢ُت في  –ج٨ُٟغ في مى٫ مُامي  ،ًٓهُغ َٞغ

 لبُبرؽ. هّمخهٍٖت، والظي جغ٦ذ مالظي ؾِىٟجغ بٗض ؾا– ”X“اإلاسُِ 

 حكُٗغ ب٨شحٍر مً ألالم.

آلان ؾيخىظه بلى ٢اٖت الخجّى٫ الاٞتراضخي. ؾدكاهضًً ٞحها عخلت اٞترايٍُت  -

 للغخلت التي ؾى٣ىُم بها لل٣مغ. وؾدخٗلمحن بظغاءاث الؿالمت وألامً. ؛٧املٍت 
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ذ الباعصة.  ج٣ترُب مً الباب وجلٟدها الٍغ

 خًىعها ختى لى لم ج٨ً مّغجىا ألاولى في الؿٟغ.رون ٖلى بَ ْج هدً ُم  -

 :ًطخ٪

 بظغاءاث ؾالمت وؤمان. -

 مما ٣ًى٫.
ً
 لم ٌٗجها للخٍٓت ٧لمت

الىاُؽ خىلها ٧اهذ جطخُ٪ وجىُٓغ ألٖلى بلهٍٟت، هي الىخُضة التي جىُٓغ وعاءها 

وحكُٗغ باأللم إلاا ؾُدضر وؾتهغب مىُه بسؿٍت. حكُٗغ بخإهٍِب ال جدخملُه 

 لًمحرها.

 لها الكاب بُٗىحن مدؿٗخحن. ٣ًى٫ُ 

حن ؤن هظه هي الغخلت ألازحرة لل٣مغ.  -  هل حٗٞغ

 ًدغ٥ ًضًِه ٖلى احؿاٖهما.

 ؾدىٟجُغ ألاعى بٗض طل٪. -

 ًطخُ٪ باهدكاٍء.

.
ً
 جلخُٟذ بلُِه ٚايبت

 ؤهذ ؾُٗض لظل٪ ؟ -

 ًطخيُء مهباٌح ؤخمغ ٞى١ الباب. نىٌث مٗضوي  لٟخاٍة.

 بغظاء الالتزام بالهضوء لؿالمت الجمُ٘. %.11خالت ًٚب جهل بلى  -

 جخجمُض للخٓت.

 ًبدؿم الكاب.

جسُلي ؤن حكاهضي  ال٨غة الؼع٢اء جىبش٤ُ مجها الب٣٘ البرج٣الُت لدؿُُغ ٖلى  -

 الؿُذ بٗض طل٪. ؤهِذ لم حكاهضي الهىعة ٖلى بغامج اإلاٗاٌكت.
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٣ٍت ًخدى٫ُ الًٛب بضازلها بلى خؼٍن وهضم. هي ؾاٖضث ٖلى خضور هظا بُ ٍغ

ما، وآلان ؾترخل ًٖ ٧ل هظا مً ؤظل ٧لمت ٢الها ماػن، ًٖ ؤن جؼعٕ بظعة 

ا ًٖ ٦ُُٟت جُب٤ُ هظا.
ً
 السحر في اإلاؿخٗمغة وجداو٫ بهمائها. ال حٗٝغ خٞغ

الؼظاظُت اإلاه٣ىلت. جدذ  ىلى مؿاخٍت قضًضة الاحؿإ مً ألاع حٗبر الباب ب

 ألاعى جبضو مُاه البدِغ ٞاثغة ومخالَمت.

 اإلا٩ان مً ٧ل ظاهب. جىُٓغ خى 
ُّ
 البدغ ًل٠

ُ
 لها. ٖلى امخضاص البهغ جلخٔ

بت الك٩ل.  ألابغاُط الكاه٣ت ٍٚغ

 ٌكحُر الكاب بُضِه.

 وعاء مغ٦ؼ الخجّى٫ الاٞتراضخي جىظض مىّهت ؤلاهُال١. -

 ل٠٣ُ ؤمامها لُمىٗها ًٖ الخغ٦ت.
ّ
 ًل٠

 إلااطا ؤهِذ م٨خئبت.  -

ُ٘ في ُٖيزم حهؼ ٦خُِٟه   ُِه هٓغ باؾتهخاٍع، وجلم
ٌ
 .ة

 ظّغبُجي. ،مً ؤظل بؾٗاص٥ِ  ًم٨ىجي ؤن ؤٞٗل ؤي شخيٍء  -

ه، ل٨جها جخظ٦غ اإلاغا٢ب ؤلال٨ُترووي  جىقُ٪ ان تهبِ بُضها ٖلى وظهِه ال٨ٍغ

 الظي ًىظض في م٩اٍن ما.

 جضوع خىلُه صون ٧لمت، ج٨مل ؾحرها.

 جطخُ٪ وجدؿامغ. ،هاخُت مغ٦ؼ الخجّى٫، في ظماٖاٍث  الىاُؽ جخىظهُ 

 ج
ٌ
٣ُاتها.امغؤة  ٣ى٫ لٞغ

 ؤزحًرا ؾخ٨ىن هظه هي الغخلت ألازحرة.  -

ٍ٘ في اججاه. ٍٕ ًظهُب ٧ل عب ٟخذ الباب الؼظاجي الطسم بٗض اه٣ؿامِه ألعبٗت ؤعبا ًُ 
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ل٣ض مللُذ مً بنغاع ؾامذ ٖلى هؼولي ٧ل ٞترة. لً جخهىعي ؾٗاصحي بجهاًت  -

 ٖهغ الِٗل ٖلى ألاعى.

٣ُتها.  جطخُ٪ ٞع

ا مللُذ مً - ًً هظه الجاطبُت التي حكضها باؾخمغاٍع بلى ؤؾٟل. اقخ٣ُذ  ؤها ؤً

 لغخالث الُحران في ؾماء ال٣مغ.

ت الباعصة ب بالخٗغي وؾِ هظه ألاعى ومؿاخاتها الٟاٚع ، ٌٗترحها قٗىٌع ٍٚغ

 وؤهاِؾها الٛغباء الظًً حٗٝغ ؤجها لً حؿخُُ٘ الِٗل مٗهم ًىًما.

جمٗىا في هظه الغخلت ؤهاٌؽ ظمٗىا الكغ والٟؿاص السام في هٟىِؾهم، وج
 زاعظحن مً ال٨ى٦ب بٗض ؤن ٢امىا بخضهِـ ٧ل ب٣ٍٗت ٖلى ألاعى.

اى ؤمام ُٖىحها اإلاىق٨خحِن ٖلى الا جخال
ً
م ظمالها  ؛هٟجاِع خؼه  ٚع

ٌ
غة
ّ
وظىٌه مىٟ

اِء.  بال٨ظِب والٍغ
ٌ
اطة، ملُئت

ّ
م عواثدها الُٗغة الىٟ  ٚع

ٌ
 وؤها٢تها، ٦غحهت

كٗغ بىظىصها حم ها ٖلى ؤعٍى ػظاظٍُت لجضزل بلى ٢اٍٖت ٦غوٍٍت جترام م٣اٖض

 ِٙ وم٘ نىعة الًٟاء ٖلى ، بال خُىما و٢ُٟذ ٞى٢ها. جبضو م٣اًٖضا مخٗل٣ت بالٟغا
 في ٖم٤ الًٟاء. قٗغث ؤجهاال٨غوٍت اإلادُُت ب٩ل شخيء  الكاقِت 

 ٧اُٞت 
ٌ
ظلؿذ ٖلى اإلا٣ٗض اإلاسهو لها، ًٟهلها ٖمً ظىاعها مؿاخت

 للسهىنُت.

 ًٟاء.حكُٗغ ؤجها في ٖم٤ِ ال

ًخدغ٥ اإلا٣ٗض في هٟـ الى٢ذ الظي ًبضؤ ٖغى ألاظىاء بالساعِط ٖلى الكاقِت 

 ال٨غوٍت.

 ٌٗلى نىث مٗضوّي لٟخاٍة.

 مغخًبا ب٨م في عخلت الًٟاء ألازحرة بلى ال٣مغ. ؾيخضّعب زال٫ هظه الغخلت ٖلى -

 وآلان؛ بغظاء عبِ ؤخؼمت ألامان. ،اإلاغاخل التي ؾخىاظهىا بالخٟهُل
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قٗغث باهُال٢ٍت  ،مً اإلا٣ٗضٞجإة، م٘ خغ٦ٍت مٟاظئٍت  ىعةاهُل٣ذ اله

 مباٚخٍت ألٖلى ٦إجها ٖلى ٢مت ناعٍر مىُل٤ٍ للًٟاء.

ا مضوٍي. حكٗغ بابخٗاص ألاعى ألؾٟل مً جدتها.  ًُ نىُث مدغ٧اث الهاعور ٖال
جخ٣لُو اإلاؿاخاث الكاؾٗت إلاغ٦ؼ الًٟاء وٍبضؤ اإلااء ًدُُها مً ٧ل ظاهب. 

ا خُىما جىُٓغ ألٖلىسخُب جضٍعج٣ترب ال ًُ ؤهٟاؾها جخالخ٤. حكُٗغ ب٣ٟضاِن  ،ج

 ألاعى مً جدتها.

جخمّؿ٪  ،حكُٗغ بهىائها ويبابها جدذ ؤهٟهاالسخب خىلها مً ٧ل ظاهب. 

 بم٣ٗضها ب٣ىٍة ؤ٦بر.

ٍت ال جهض٢ها  ا ألؾٟل، بِىما جىُل٤ُ هي بؿٖغ
ً
الىظىص ًخدّغ٥ بإ٦ملِه هابُ

 ألٖلى.

اث بلى زماهُت ؾاٖاث ٖلى ؤ٢صخى ج٣ضًغ ٌؿخٛغ١ الؿٟغ مً ؾبٗت ؾاٖ -

بىا ؾِؿخٛغ١ ؤ٢ل مً ٖكغة ص٢اث٤.  للىنى٫ بلى ؾُذ ال٣مغ، ل٨ً جضٍع

 مً الس
ً
 بُٗضة

ً
 .ألاؾٟلخُب ناعث ؤعيُت

السغوط مً الجاطبُت ألاعيُت ؾِخم آلان، لهظا هغظى مى٨م ؤلالتزام بم٣اٖض٦م  -

 وبكغوٍ الؿالمت.

ُ٘ أل  ٖلى ٞال ًغصها بال خؼاُم ألاماِن في اإلا٣ٗض. حكُٗغ ٞجإة ب٣ٟضها لىػجها، جغجٟ

ٌب بالغهبِت ٨ًدسر عوخها.  قٗىٌع ٍٚغ

ا
ً
 ضسًما، مهًُبا.، ؤؾٟل ٌؿاعها ًبضو ٦ى٦ب ألاعى، ؤػع٢

ذ جغي بٗحِن زُالها الب٣٘ البرج٣الُت التي خضثها ٖجها الكاب الظي ازخٟى ووؿِ

ٌُ ُٖىاها بإلٍم وحك ،وظىصه، جخمضص ٞى١ الؿُذ اإلاهُب  ُٗغ بإلٍم قضًٍض.حٛم

 آلان ؾىسبر٦م بٌٗ اإلاٗلىماث الخش٣ُُٟت ًٖ الخُاة في ال٣مغ. -

 ٙما حؿخُُُٗه مً ظهٍض مً ؤظل ؤػواجخظ٦غ وٖضها لؤلمىى٧ا٫ بإن جبظ٫ ٧ل 
 ال٨بري.
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ًخم الخهى٫ ٖلى ألاو٦سجحن ٖبر هٓام ٦هغبت اإلاُاه التي جم ا٦دكاٝ وظىصها  -

٢ُغة مُاٍه ؤزىاء الاؾخسضام الُىمي.  ٖلى ال٣مغ، لهظا هغظى الخٟاّ ٖلى ٧ل

الُا٢ت التي وٗخمُض ٖلحها هي الُا٢ت الكمؿُت التي ًخم اؾخسالنها ٖبر ال٣بت 
ت للكمـ، و  الهاثلت التي جًم اإلاؿخٗمغة وج٣حها مً اإلاىظاث ؤلاقٗاُٖت الخغاٍع

لهظا بغظاء الاخخٟاّ بسُم ؤلاًىاء ال٨غوٍت في عخاالث الاؾخ٨كاٝ زاعط 

غ ..الابخٗاص الخام ًٖ اإلاؿخٗمغة 
ّ
وٖضم الب٣اء زاعًظا أل٦ثر مً ًىم واخض، وجظ٦

 التي جًم ألالىاح الكمؿُت، ومى٣ُت جىلُض الُا٢ت الىىوٍت. Cاإلاى٣ُت 

ٖلى الُمحن، وٍبضو ؤ٦بر مً اإلاٗخاص ب٨شحٍر. جمخلئ ؤعيه ؤج٣ترب نىعة ال٣مغ 
ٌب ظًضا باليؿبِت لها ؤن جغي ال٣مغ ٖلى هظه  بال٨شحر مً الٟجىاث والىصًان. ٍٚغ

 اإلاؿاٞت.

ٗىاُه  - بطا هٓغها بلى م٣بٌ اإلا٣ٗض ألاًمً ؾىجُض ُٚاًء ؤخمغ اللىن، بطا ٞع

ا. الًِٛ ٖلُِه ؾ٣ُىم بٟهل م٣ٗض٥ ب٩ابُيخ٪  ًٖ ؾىجض ؤؾٟله ػًعا ٦بحًرا هى

ب في الؿ٣ىٍ  الخغ ٖلى ؾُذ  بال٩امل ًٖ اإلا٨ى٥ الًٟاجّي في خالت مً ًٚغ
 وَؿغة بدؿب ٨ً اؾخسضامهما في جىظُه ٧اال٣مغ. طعاعي اإلا٣ٗض ًم

ً
بُيخه ًمىت

بت وؾى٣ىم بدكُٛل الؿاث٤ آلالي بٗض الؿ٣ىٍ لًمان ٖىصج٨م بلى  ،الٚغ

 اإلاؿخٗمغة.

ا ختى جٓلم، وتهضؤ  ًُ ج خغ٦ت اإلا٣ٗض والخإزحراث جسٟذ نىعة الًٟاء جضٍع
 ال٣اٖت. ءزم جطخي ،ؤلاياُٞت

بلى ؤن الغخلت الخ٣ُ٣ُت ق٨ًغا ل٨م ٖلى خؿً حٗاوه٨م. وهىظه ٖىاًخ٨م  -

بغظاء الخًٟل بالسغوط مً ال٣اٖت  ،بضؤ زال٫ عب٘ الؿاٖت مً آلانؾد

ال١ خؿب الخٗلُماث.  والخىظه بلى مىهت ؤلَا

 ج٣ىم مً م٣ٗضها. 

 جخىظه هاخُت باب السغوط.

*  *  * 
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 اإلا٣غ الغثِـ للخغ٦ت الىَىُت لئلنالح.

ميكٌٛل بٗمل  ججلـ ٞجغ ؤمام ٖضة قاقاث ضسمت جخاب٘ ألاخضار. بُبرؽ

ٖضة اجهاالٍث جلُٟىهُت. ِٖسخى ٌٗمل بجهٍض ؤمام ؤظهؼة ال٨مبُىجغ. ًضزل 
 هاعون.

 ٞجغ، ما ألازباع؟ -

جلخُٟذ له هه٠ الخٟاجٍت ٢بل ؤن جىانل ما جخابُٗه ٖلى الكاقاث التي حكحر 

 هاخُتها.

ٟجي هظا مً مجهىص.  ،ى ججهحز مغ٦ؼ ال٣ُاصة الخ٨ىىلىجياهخه -
ّ
لً جخهىع ما ٧ل

جمُ٘ ؤخضر ألاظهؼة الخ٨ىىلىظُت، وؤخضر ألاؾلخت، ومغ٦ؼ الاجهاالث ج

باأل٢ماع الهىاُٖت. بازخهاع اؾخُٗىا في و٢ذ ٢ُاسخّي ظًضا ؤن ه٨ىن ٢لٗت 

ت ههٟها جدمل ؤظهؼة ومٗضاث قغ٦ت )هغ٢ل(.  ٖؿ٨ٍغ

ضاصث اإلاسخلٟت صازل "   ظىاعها ًخاب٘ بخضي الكاقاث التي جى٣ل ؤلٖا
ُ
٠٣ً

 ىىلىجي".مغ٦ؼ ال٣ُاصة الخ٨

 ٌؿإلها وهى ٌكحر هاخُت قاقٍت حٗغى ما ًدضر في مى٫ مُامي.

 وماطا ًٖ زبراء الُا٢ت الىىوٍت ؟ -

 لكاقٍت ؤزغي.
ً
 ج٣ى٫ُ مكحرة

جم الؿماح لبًٗهم ؤزحًرا بضزى٫ مى٫ مُامي جدذ خغاؾٍت مكضصة. هظه هي  -
وؾِ ال٣ىابل ب٩ل هظا الصسب  يُضة التي ًخم ٞحها ببُا٫ ٖمل بخضاإلاغة الىخ

 الىاؽ.

مت. -  ال و٢ذ لضًىا إلاضاعاة ألامغ ٦ما ٧اهذ جٟٗل مغٍّ

ما٦ً اإلاخى٢٘ جم جىهِب هاالث ٦هغومٛىاَِؿُت ٖمال٢ٍت ؤزغي خى٫ ألا  -

لم ٨ًً لضًىا و٢ذ ٧افي لخىُٟظ ألامغ ٦ما ٧اهذ جٟٗل  ،خضور بهٟجاعاٍث بها
مت بخجىُض البٌٗ صازل اإلا٩ان.  مٍغ
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 :٣ًى٫ُ هاعون بًٍٛب 

ٛحرة ؤق٪ُّ ٦شحًرا ٞحها جإجِىا مً ؾمغة في اللخٓت ألازحرة ججٗلىا وّٛحر مٗلىمت ن -

 ٧ل زُُىا.

 :٫ بُبرؽ بٗض ؤن اهخهى مً هاجِٟه ٣ًى 

ا هجغحها زاعط البالص جى٢ٟذ جماًما آلان، ال وؿخ -
ّ
٘ اجهاالجىا التي ٦ى ُُ٘ ؤن ظمُ

 .هخىانل م٘ ؤخض زاعط ال٣ُغ

 هاعون بىٟـ الًٛب.

 .هظا مً ٞٗل ؤصهم -

 ٣ى٫ ٞجغ.ج

 لم ٌٗض لضًىا بال الش٣ت في ماػن إلٞكا٫ مسُِ ؤصهم الخضمحري. -

ا ٞؿُٗٝغ ؤن هضُٞه  ”X“لى ؤن ؤصهم ٖلى ٖلم بإن اإلاسُِ  - ال ػا٫ ؾاعًٍ

، ؾخظهب ٧ل ؤَماٖه في خ٨م ألا٦بر هى ال٣ًاء ٖلى اللجىت والؿٟغ لل٣مغ

ت. ،البالص  ٌؿإلُه ِٖسخى وهى ٌٗمل ٖلى ظهاػِه بظاث الؿٖغ

 هل ال٣ًاء ٖلى اللجىت ًٓل زًُغا ختى آلان؟و  -

ا وٗم ،ال بالخإ٦ُض -
ّ
ؤي في  ،ل في ْل ٣ًُيىا بٗضم هجاح اإلاس٢ُِبل طل٪ ٦ى

آلان ألامغ حّٛحر ٦شحًرا، الٟىضخى وال٣خل والخضمحر ؾُدضر  ،الٓغوٝ الُبُُٗت

 في ٧ل ألاخىا٫، بالخالي ال٣ًاء ٖلى اللجىت ؾُهحر م٨ؿًبا مهًما.

 ٌٗىِىا ؤصهم في شخيء.بالخالي لً  -

ىا، وَٗٝغ ال٨شحر ًٖ ؤؾغاعها، ويمان ؾ٨ىجه وابخٗاصِه  - بل ؾُٗىِىا ألهه ٌٗٞغ

٣ىا،  ًُ لىا ؤن وٗمل بتر٦حٍز ؤ٦برًٖ ٍَغ  .ؾًُم

 :جإحي بل٣ِـ، ج٣ى٫ 
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يممىا مىؾىٖاث ٧املت في مسخل٠ الٗلىم،  ،اهخهى جىُٟظ الجامٗت الٗلمُت -

ٍث ع٢مُت لخٟٓها م٘ الاخخٟاٍ بالٗضًض مً مسخل٠ قب٩اث ؤلاهترهذ في ٦بؿىال 

 .الدكُٛل، ومهاصع الُا٢ت اإلاسّؼهتمً ؤظهؼة 

 قه٤ُ بُبرؽ وهى ٣ًى٫. ٌٗلى

ًُ وؿخٗ - شهد  .ض إلاىاظهت جهاًت الٗالم والخاٍع

 جٓهغ مالمذ الخؼن ٖلى وظه هاعون.

 .ٚحر مخ٩اٞئت الٟغم م٘ الكغ السامبل وؿخٗض إلاٗغ٦ٍت  -

 ؤمام الكاقاِث 
ُ
 اإلاسخلٟت. بل٣ِـ ج٠٣

 ،ٌٗض ؤمامىا بال اهخٓاع ما ؾُدضر لم ،ل٣ض ٞٗلىا ٧ل ما بم٣ضوعها ٞٗله -

 .والضٖاء بإن ًس٠ٟ هللا ال٨غب

 جغانىا ؤمام الكاقاث.

*  *  * 

ال١ِ   .مىّهت ؤلَا

ً هدى ٢اٖضة الهاعور الظي بضا ؤمامها   ضاص الطسمت للمؿاٍٞغ جخىظُه ألٖا

جهٗض ٖبر اإلاهٗض  ،ُى بلى الضازلجس ،ٍت ٖمال٢ٍت جغجٟ٘ بلى ٖم٤ الؿماء٦بىاً
مخشا٢لٍت هدى  جسُى بإ٢ضاٍم  ،٨ى٥ الًٟاجي ال٩اثً بغؤؽ الهاعوربلى اإلا

ن ظؼًءا مً ن ٢ىة مجهىلت حكضها لؤلعى، وؤؤحكُٗغ  ،اإلا٣ٗض اإلاسهو لها

ـُ في اإلا٩ان اإلاسهو لها ،عوخها جغ٦خُه بالساعط ضسم ؤمامُه  م٣ٌٗض  ،ججل

٨هما طعاعيّ  ،قاقت ٖغٍى ٦َغؿخالُت  وَؿغة اإلا٣ٗض ًم٨ً جدٍغ
ً
ًبضو  ،ًمىت

جىُٓغ هاخُت الُٛاء ألاخمغ  ،اإلا٨ى٥ خىله ٩٦ابِىٍت ملخه٣ت به اإلا٣ٗض وظؿض

 .الظي ًٟهلها ًٖ اإلا٨ى٥و  ألاًمً ٖلى طعإ اإلا٣ٗض
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، وجخاب٘ بُٗىحها مً خىلها ـُ غة ،ججل
ّ
 ومىٟ

ٌ
ال حكٗغ ؤجها  ،الىظىه مبدؿمت

ُتها بك٩ٍل لم اث التي بضؤث في ٦غاهحؿخُُ٘ ؤن جخٗاٌل م٘ هظه الصسهُ

 :نىث اإلاًُٟت .جٟهمهُ 

 .بغظاء عبِ ؤخؼمت ألامان ،وؿخٗض لئلهُال١ آلان -

  ظضعان اإلا٨ى٥ ٖباعة ًٖ قاقٍت ٦َغؿخالٍُت 
ً
 ،حٗغى ما ًدضر بالساعِط مباقغة

 
ً
ض ؤن جغخل ، ٞدكُٗغ باوسخابِت عوخها ألؾٟل ًىُل٤ُ الهاعور ٞجإة هي ال جٍغ

 ًٖ ألاعى.

 ،ج٣ترب السخب ،جبخٗض ألاعى ، ما ًدضر بالساعِط ٨ى٨م آلان مخابٗت ٧ل ًم -
 ٨ًمُل نىث اإلاًُٟت.

 .باقي هه٠ الؿاٖت ٖلى السغوط مً الجاطبُت ألاعيُت -

٨مل اإلاًُٟت. ،زلٟها نىُث ٞخاجحن جخًاخ٩ان
ُ
 ج

ًم٨ىىا ؤن وكاهض الاهٟجاعاث التي ؾخدضر ٖلى َى٫ ال٨ى٦ب وٖغيِه في  -

السغوط مً هُا١ الجاطبُت ٍض ًم٨ً ان ًغاُه بكغ، بمجغص ؤبهى وؤعوٕ مكه
 مً ُٖىحها، ألاعيُت

ٌ
 مٟاظئت

ٌ
 صمٗت

ُ
 ٧اعزٍُت ٦هظه  ،حؿ٣ِ

ً
هل ؾدكاع٥ لخٓت

 نىث الٟخاجحن ٌٗلى بطخ٩اٍث ٖابشت.، م٘ ؤهاٌؽ ٦هاالء

حن ؤن ؤمي ؾخ٨ىن مٗهم؟ -  هل حٗٞغ

 نىُث ػمُلتها باهبهاٍع.

 .تهي لم جإحي مٗىا ٖلى هظه الغخل -

 جطخُ٪ الٟخاة.

رتها مّجي، ل٣ض مللُذ ٚح ،ؤن ؤِٖل مٗها ٦ظل٪ ٖلى اإلاؿخٗمغةهل جخهىعًٍ  -

  ،ومداوالث ؤزظ ؤنض٢اجي
ٌ
ًت ،هظه امغؤة  .مٍغ

 م٘ نىث اإلاًُٟت في طاث اللخٓت.
ُ
 نىُث ػمُلتها ًسخلِ
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 ماطا ٞٗلِذ ًا مجىىهت؟ -

 ٖكغ ص٣ُ٢ت ٖلى السغوط مً هُا١ الجاطبُت. -
ُ
 زمؿت

ؤبىاب ال٣هغ بٗض  ٖلحها حجغة هىمها، وباب الُاب٤، زم ؤٚل٣ُذ ظمُ٘ ؤٚل٣ُذ  -
 .ؤن َغصُث السضم

ا ًٗ  ٚحر مهّض٢ت ،ٌٗلى نىُث ضخ٩اتهما م
ً
ُ٘ ُٖىاها طهىال ًضها جمخضُّ ال  ،جدؿ

ا بلى الُٛاِء ألاخمغ  ًً ج٨ُٟغ في ؤن ٢ىٍم  ،الظي ًسٟي ػع ؤلاهٟها٫ ًٖ اإلا٨ى٥بعاص

 ىبذ ٞحهم زحًرا.٦هاالِء عبما ال ٌؿخد٣ىن ؤن ً

 ص٢اث٤ٍ ٖلى السغوط مً هُا١ الجاطبُت ألاعيُت -
ُ
جٟخُذ الُٛاء ألاخمغ، ، ٖكغة

 لخجض الؼع ال٨بحر مؿخ٣ًغا ؤمامها.

*  *  * 

 .الٗؿ٨غي الظي ؤؾؿه الججرا٫ ؤصهم م٣غ ال٣ُاصة

 مؿخضً
ٌ
 واؾٗت

ٌ
ت  في مدُُها ٖضة قاقاٍث ٚٞغ

ُّ
ـُ في الىؾِ  ،غة، جلخ٠ ًجل

ُ٘ ٢ضمُِه ٞى١ اإلا٨خب الججرا٫ ؤصهم الجبليّ   ،وٍخاب٘ باهدباٍه ما ًضوع ٖلحها، ًٞغ

ِٝ اإلا٨خِب   ماػن مؿدىًضا ٖلى َغ
ُ
ى٣لُه جبضوعِه ما وٍخاب٘ ًٖ ًمُىِه ٠٣ً

ُاصًً ال٨بري في مسخل٠ بٌٗ الكاقاث جى٣ل نىعة بٌٗ اإلا، الكاقاث
 ٌكحر ؤصهم باؾتهخاٍع بلى بخضي الكاقاث التي حٗغى مى٫ مُامي. ،اإلاداٞٓاث

ظهىصهم إله٣اط هظا الكٗب  ًًُٗىن  ،باًء ال ٌؿتهان بِه هظه الخغ٦ت جملُ٪ ٚ -

 ؼألاخم٣

 ًغص ماػن.

ا ؤقُٗغ باالختراِم ججاههمؤ -
ً
 .خُاه

ًلخُٟذ له الججرا٫، ٞخبضو نىعجُه في ٖحِن ماػن م٘ زلُٟت ما ٌٗغيُه الخلٍُٟؼىن 

 و٢ىىاجِه الغؾمُت في قاقاٍث ؤزغي.



- 415 - 

 

٣ُي الىخُض في ؾاٖت الهٟغ؟هل حٗٝغ إلااطا ازترج٪ لخ -  ٨ىن ٞع

 ًٓهغ الدؿائ٫ ٖلى ُٖجّي ماػن.

 .ما في هٟؿ٪ صون مىاعبٍت وصون زىٝأله٪ ناص١، ج٣ى٫  -

 ؤزغي لُخاب٘ اهُال١ اإلا٨ى٥ الظي ًخجؿـ ٖلُِه بإص١ ال٩امحراث ً
ً
لخُٟذ مغة

 وؤبٗضها مضًي.

ا مً ؤن ؤقّ٪  -
ً
 ُِٞه. لى ٧ان ؤخٌض ؾىا٥، لسصخى ان ٣ًى٫ ٧لمٍت ٦هظه زىٞ

 :٣ًى٫ُ ماػن 

 مشل٪ ًا ظجرا٫ لً جدخاط  -
ٌ
 .ل٩لمٍت ٦هظه ٧ي ج٣غع ؤن حكّ٪ فيّ ٣ٖلُت

ٌكحُر هدى  ،بةنبِٗه ججاهِه بمٗجي" مٗ٪ الخ٤"ابدؿم الججرا٫ وهى ٌكحر 

 اإلا٨ى٥ اإلاىُل٤.

 .هل حٗٝغ ما هظا ًا ماػن  -

 :ن هدى الكاقِت و٣ٍى٫ ػ ًىُٓغ ما

 .غ بٗضلم جسبروي باألم -

 :٣ًى٫  را٫ عخلت اإلا٨ى٥ وهىًخاب٘ الجج

 .اهبت بلى ال٣مغ ؤزىاء ؾاٖت الهٟغهظه هي آزغ الغخالث الظ -

مت ،ًىدبه ماػن بكضةٍ   .و٨ٍُٟغ في مغٍّ

 .ن اهٟجاعاث ألاعى مً زاعط ال٨ى٦بًىصون ؤن ًخابٗى  -

 الهاعم. ًلخُٟذ ٞجإة بلى ماػن الظي ًداو٫ُ ؤن ًًبِ مالمذ ووظهِه بلى الىي٘

 ب -
ُ
 ٖلى ألاعِى امبراَىعٍ ،الِٟٗل ٖهٌض ظضًضآلان ؾِبضؤ

ُ
مخ٩املٍت  تؾدبضؤ

ش بالخًاعة الجبلُتخًاعة ٧املت ؾ ،ًاؾؿها ؤصهم الجبلي  ،ُضٖىها الخاٍع

الضو٫  ،غ، ؾخدؿا٢ِ صو٫ٌ ؤزغي في الجىاعِ بٗض ٞغى الؿُُغة ٖلى مه
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٩ا وعوؾُا ؾخسخٟى مً الىظىص، والضو٫ الهاٖضة التي جدمُل  ال٨بري ٦إمٍغ

ا ٢بل ؤن وؿُُغ ٖلحهم ؤلاؾالمُت ؾيخٗاون  الٟلؿٟت
ً
ا  ،مٗها ما٢خ

ً
س  جاٍع

ُ
ؾإبضؤ

 .ًدضر آلان هى ال شخيء باليؿبِت لهو٧ل ما  ،ظضًًضا ًا ماػن 

 ٌٗىص بلى مخابٗت اإلا٨ى٥.

ال بض مً الؿُُغة ٖلى  ،في هظه اإلاغخلت مً السُت ال٨بري  ؤها ٖال٤ٌ آلان ٣ِٞ-

ل٣ض ؤّصوا  ،الءلشىاع ال٣مغ ها  مهغ بال٩امل، وصخٌ ؤي مٓاهغاٍث ؤو وظىٍص 

ب٣ى لجىت جلً  ،ؾُدىدىن ظاهًبا ،عهم بال٩امل ؤًٞل مً ؤي شخيٍء آزغصو 

ختى لالاة ال٣مغ التي جمشل  ،ال ٧ل عظا٫ اله٠ ألاو٫ في الضولتالخ٨ماء، و 
 .ؤ٦بر ألازُاع

 ٌكحُر بلى قاقٍت ؤزغي حٗغُى بىاًءا مهًُبا ٞى١ ؾُذ ال٣مغ.

وؾىي بٌٗ ال٣ىي الضولُت التي ؾُمشل  ،٣ى ؾىايلً ًب ،٧ل هظا ؾُيخهي -

ا مً ٞتراث الاؾتراخت ٢بل بضاًت ا ًٖ إلاغخلت الشاهُت مً اإلاسُِ اللٗب مٗها هى

 .ألا٦بر

  ،حٛؼوه صهكت ٦بري  ،جخٗالى ؤهٟاؾهُ  ،ًخّٛحر وظُه ماػن 
ُ
جترصص في زُالِه ٧لمت

ؿاِٖت في ع٦ً ًىُٓغ الججرا٫ هدى ال، إال ٌؿمذ للججرا٫ بإن ًٟىػ ؤبًضاهاعون ب

 .كاقاث الٗلىّي ال

٩ل الٗالم بٗض اهٓغ ٠ُ٦ ؾِخٛحر ق ،باقي زمـ ص٢اث٤ ٖلى ؾاٖت الهٟغ -
 .داو٫ُ ماػن ؤن ًًبِ هبراث نىجِه ً، هظه الض٢اث٤ السمـ

 ،ما الظي ؾُدضر -

 ،ًلخٟذ لُه مبدؿًما

 ٧ل اليكىة -
ُ
هذ ؾخ٨ىن مٗاووي ؤ ،والخماؽ التي جضوع في نضع٥ آلان ؤٖٝغ

 .ي لً ؤز٤ في شسٍو ٚحر٥ألهج ،ي ٧ل شخيءألاو٫ ف

 ظًضا
ٌ
 .جمغُّ الض٢اث٤ بُُئت
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 جمشل ٌكحر بُضِه بلى قاقت اإلا٨ى٥ الظي لم ٌٗض ًبضو مىُه 
ٌ
 مًِئت

ٌ
ؾىي ه٣ُت

 .وهج الظًل

  اهٓغ ما الظي ؾُدضر هىا آلان -

بدماٍؽ  ،لى الهىعة التي حٗغى لالاة ال٣مغبُضِه ب ؤصهم ًىٓغ ماػن، ِٞكحر

 .و٣ٍترب مً الكاقاث الججرا٫ مً ظلؿخِه  ػاثٍض ٣ًىم

شؤه -  .ذ آلان حكاهض لخٓت جدّى٫ الخاٍع

اهٟجاٌع ضسٌم مهٌُب ًىُل٤ في ق٩ل ِٖل الٛغاب  ،جىٟجغ لالاة ال٣مغ ٞجإة

لم ًخهىع ؤن ٌكٗغ بهظا  ،ى٣بٌ لُه ٢لب ماػن وجى٣ُ٘ اهٟاؾهالكهحر، ً
ب
ّ
 .الكٗىع آلان بٗض ٧ل ما ٢خل وٖظ

 ،وجٓلم الكاقت ،ُ٘ ؤلاعؾا٫ ٞجإةالاهٟجاع زم ًى٣ُ جدىازغ الكُٓاث ًٖ

 الججرا٫ ٚايًبا.

بُاء ؤزبرتهم ؤن ًبٗضوا ال٩امحرا ًٖ مجا٫ الا  - هٟجاع ختى جى٣ل ٧ل شخيٍء ألٚا

 .باؾخمغاع

ل اإلا٨ى٥ جخىهج في قضةٍ الى٣ُت اإلاًِئت في الؿماء و 
ّ
ًطخ٪ الججرا٫ُ  ،التي جمش

 ٞجإة.

بُاء - ا لجىت ألٚا ًٖ  ،م ًخهىع ؤن هظا ؾُدضرل ،ٟـ ماػن جماًماًى٣ُ٘ ه ،وصا

ـٍ ياج٘.   ٌؿإ٫ بىٟ

 ما الظي خضر؟ -

ًغص ٖلُِه الججرا٫ وهى ًىلُِه ْهغِه وَٗض ال٩امحرا التي ؾدى٣ل نىعجُه بلى 

ىن.  قاقاث الخلٍُٟؼ

ىا اإلا٨ى٥ الظي ًى٣ل لجىت الخ٨ماء لِكاهضوا اهٟجاعاث ال٨ى٦ب، ل - م ٌٗٞغ

 .ؤجهم هم الظًً ؾِىٟجغون

مت ،ّمض ماػن في م٩اههًخج  .هى الظي ؤعؾلها بلى هىا٥ ،٨ًُٟغ في مٍغ
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ٟتًبضو  - ٍت ٍَغ ل ؤهجي قاٖغّي بلى هظه الضعظتلم ؤج ،لي في ألامِغ ٖضالت قٍٗغ ُّ  .س

 .بضو مخجمًضا ٦إهما ماث في و٢ٟخِه ماػن ً

جيخ٣ل نىعجُه بلى الكاقاث التي  ،الججرا٫ ًًِٛ ٖلى بٌٗ ؤػعاع ال٩امحرا
ىن  حٗغى ما ًضوع   .الججرا٫ ًسُب ،الغؾميٖلى الخلٍُٟؼ

ىا، ؤحها اإلاىاَىىن في ؾاخاث اإلاُاصًً،  -
ّ
ؤحها اإلاىاَىىن في ٧ل م٩اٍن ًهل بلُِه بص

سُت وٗلم٨م بإن  ،٢ُاٖاث الٗمل اإلاسخلٟتو  اإلاىاػ٫ وفي  في هظه اللخٓت الخاٍع

ت الخُاِة في ب ى لجىت ل٣ض جم ال٣ًاء ٖل ،لضها الخبِب ٢ض حّٛحرث بلى ألابضزاَع

ؾدكاهضون آلان لخٓت اهٟجاع اإلا٨ى٥ الًٟاجّي الظي ٧ان ًى٣ل  ،الخ٨ماء
 لجىت الخ٨ماء بلى مؿخٗمغة ال٣مغ.

 .اإلاكهض الظي عآُه ماػن مىظ لخٓاثجسخٟي نىعة الججرا٫ لخٗغى 

بٗض اهتهاء ٖهىع ْلمهم  وآلان ،٣ض ٦ظبىا ٖل٨ُم َىا٫ ؾىىاث خ٨مهمل -

 م، ؤهخم ؤخغاٌع  ،الؿىصاء
ُ
ا ٖهًغا ظضًًضا مً الـ...ؾيبضؤ ًٗ 

ذ ببٍِء بُٗىٍن ًلخٟ ،، م٘ الغنانِت التي ازتر٢ذ ْهغهُ ًسخى٤ نىث الججرا٫
 .ظاخٍٓت مً الضهكت

بٗحٍن ظاخٍٓت مً  ٌكحُر الججرا٫ بُضِه هدىه ،عنانت ؤزغي جستر١ ع٢بخهُ 

 .الظهى٫ والضهكت

اجدؿا٢ِ الضمٕى مً ُٖجّي ماػن وهى ًغ٧ل ال
ً
في  ججرا٫ الظي ؾ٣ِ ٚاع٢

 ،الضماء

ؽ إلاجغص ؤهه ًمل٪ ال٣ضعة ٣ٍهغ الىاو  ؤهذ مجّغص خُىاٌن ال ًغي ؾىي هٟؿهٌ  -

 ٖلى هظا

ض مً الغناناث ظؿض الججرا٫ الظي ٞاع١ الخُاة.   جستر١ اإلاٍؼ

 ٌؿ٣ِ ماػن ٖلى ٢ضمُِه ًب٩ي.

*  *  * 
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 زاجمت
 

 .وؾِ جىؾالث هاعون لي بإن ؤب٣ى الكهُغ الشالض ًمغُّ 

 ب
ُ
وا ٖهًغا ءلجىت الخ٨ماء ٧ي ًبضخضصتها  يت التٗض الخٓت الٟاع٢الكهُغ الشالض

ماٍء ٖلى الٗالم  .جهاًتهم ٞحهاٞكاء هللا ؤن ج٨ىن  ظضًًضا ٦ٖؼ

ل٨ً ؤوان  ،بر هي م٘ الىاؽ، ولِؿذ م٘ الىٓام٦ىا وٗٝغ ؤن مٗغ٦خىا ألا٦

 لم ٌٗض لب٣اجي مٗجًى.  ،بل ؤن وؿخٗض اؾخٗضاًصا ٧امال لهااإلاٗغ٦ِت آن ٢

 في الؿ
ُ
جغي ختى لى ؤٞهم ٧ل ما ً ،خضوص ما ؤٞٗل ومضي جإزحرهُ  اب٤ِ ٦ىُذ ؤٖٝغ

لم ب٩ل جٟانُلهُ 
ُ
 في جٟانُله وؾِ  ،لم ؤ

ُ
مِت وهبدض ٦ىا هضع٥ مؿغح الجٍغ

ِم صسبِه وظىىهِه م ًٍ بٚغ ٍ٘ ؾا٦   .جخم

 بلى هظًاٍن لم ٌٗض لُه مٗجًى، و 
ُ
 إلصعا٦ه خضوص.ال ؤما آلان ٣ٞض جدىلذ الؿاخت

ًداو٫ُ ؤن  ،الخغ٦ِت التي ؾ٣ُذ في الخُهداو٫ُ ؤن ًلم قخاث هاعون ال ػا٫ ً

ٝغ اإلاغا٢بِت ًخاب٘ ؤخىا٫ ًٚىٗؼ٫ في  ،آزاعهُ و  هم وٍضع٥ ؤبٗاص ما ًدضرًٟ

، ًبدض في اجهاالجِه الضولُِت ًٖ مٗىهٍت ؤو  ،ًٌض جمخضُّ باإلاؿاٖضِة والخإًُض الكاعِٕ

دِه ألٖٝغ ؤن ظمُ٘ الضو٫   -ى اإلاخٗاوهت مٗىاخت –ولم ؤ٦ً في خاظٍت لخهٍغ

عبما ال  ،٫ بلُِه ألاخضار لخدضص اججاهاتهاج٠٣ ٖلى مؿاٍٞت جيخٓغ ما ؾخاو
م نغاٖها اإلاؿخمُذ  ا بال اإلاىٓماث والخغ٧اث ؤلاؾالمُت بٚغ  مٗىا مٗىىًٍ

ُ
٠٣ً

ي ٦شحٍر مً ٧ي جا٦ض ٖلى ه٣اِء ًضها مً ٧ل الخٟجحراث الىىوٍت التي خضزذ ف

 ث اإلاخدضة.الىالًا ابلضان الٗالِم؛ ؤ٦ثره

 ٧اعسّي مشل 
ً
 .ؤصهم الجبلي ًم٨ً ؤن ًٟٗل ٧ل هظالم ؤجسُل ؤن عظال
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ـِ في ؤٖحن ظمُ٘   ٧الكم
ٌ
ا ؤن مؿخٗمغة ال٣مغ خ٣ُ٣ت واضخت ًُ آلان ناع ظل

والٍٛغب ؤن الىاؽ لم جىضهل، ولم  ،الىاِؽ ممً ق٨٨ىا، وؾّبىا ويللىا

في البضاًت، زم  ج٨ٟغ، ولم جغظ٘ لغقضها؛ بل هاظمىا ٞطر ألامغ، واؾدى٨غوه
ىن في البدِض ًٖ وؾُلٍت لبلٙى اإلاؿخٗمغة، صون ؤن ٌٗلمىا  بضؤوا ًخهاٖع

 .ٟجحر اإلاغ٦ؼ ألاؾاسخي للُا٢ِت بهابخ

 
ُ
هاعون  ما الظي ؾىٟٗلُه، وما الظي ؾُدضرٖكُذ ٖضة ؤًاٍم مكدخٍت ال ؤٖٝغ

وي٘ ٧ل زُُُه في البضاًِت ٖلى الىنى٫ بالكِٗب لضعظٍت مً الىعي ٧ي ٌٗٝغ 

اج٘ ما ؤلم بِه، زم إلاا ٖلمىا بسُت الججرا٫ ويٗىا ٧ل زُُىا ٖلى بٞكالِه، ٞج
ا بضًلت.

ً
 واٖخمضها ٖلى ماػن، صون ؤن هً٘ زُُ

ا بطا ؤجم الججرا٫  –وؤٖلُم ٦ظل٪  –هاعون ٌٗلُم  ًٗ بإن الىي٘ ؾ٨ُىن مٟج

 ،ظا٫ اله٠ ألاو٫ ٦ما ٌؿمحهم هاعونها٫ مً لجىت الخ٨ماء وع و  زُُِه 

 ًٗ ُ٘ ٧ل السُِ لخالفي هظه الهىعة صون الىي٘ ٧ان مٟج ا لضعظٍت ظٗلخىا هً

 إلاىاظهتها.
ً
 واخضة

ً
 ؤن هً٘ زُت

ه٨ُٟغ آلان وهماعؽ الخ٨مت بإزٍغ عظعّي، و٢ذ ال جىٟ٘ الخإمالث في اإلااضخي، وؾِ 

 ٖىان٠ٍ هىاظهها صون ؤي ٢ضعٍة ؤو ؤصواٍث لهظه اإلاىاظهت.

ٍٕ وظىصّي م٘ ؾ٨غجحرتها قحري، ألا  ٞعى ألازغي التي حكبُه ٞجغ ؾ٣ُذ في نغا

 ؾمغة الغاسخي في بضاًاث خُاتها.

قحري جدٓى بخإًٍُض ٦بحٍر مً ٦شحٍر مً مغا٦ؼ ال٣ىي بكغ٦ت )هغ٢ل( وحؿعى 

 للخهى٫ ٖلى جإًٍُض ممازٍل في )ؤمان( زانت بٗض ؤن ٢خلذ ٖانم ٖبض الٟخاح.

ُه ؾى  اها، ماػن لم ًسبرها بمىث الججرا٫، بل ّْل م٣خلِه خبِـ خغ٦خىا ال ٌٗٞغ

 ٖلى ٢ُإ ألامً، 
ً
 مؿُُغة

ً
ا ظبهت ًٗ ٌ ٖانم الاهًمام لها ل٨ُىهىا م وخحن ٞع

 .ثدت السُاهِت، ٞلم جمهلُه ٦شحًرااقخمذ مىُه عا

ُٞما بٗض بضؤث ٞجغ ج٤ًُ السىا١ ٖلحها، ٞؿغث بُجهما خغًبا ٚحر مٗلىٍت، 

٤ السىا١ ٖلحهاخاو  ُّ ل٨ً السىا١ يا١ ٞٗال خى٫ ٖى٤  ،لذ زاللها ؤن جً

 خحن ٢غع ماػن ؤن ًسغط مً ٖؼلخِه وخؼهِه م٣غًعا الاهخ٣ام مً الجمُ٘. قحري 
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دت م٘ قحري اؾخُإ   ومبخظلت ونٍغ
ً
ت  –بضؤ ماػن ٖال٢ت ٞجت باجٟا٢اٍث ؾٍغ

اإلا٣خى٫ الظي ال حٗلم  –ؤن ٣ًىٗها بىظىصِه في ظاهبها، وبخإًُض الججرا٫  -م٘ ٞجغ

 لها. -بم٣خلِه 

اعؾُه في وظىص الججرا٫، وجدغ٥ زاللُه ماعؽ الضوع الظي ٧ان مٟترًيا ؤن ًم

 بؿل٣ُخِه ال٣خالُت اإلا٩اثضًت.

وم٣غ )هغ٢ل( وم٣غ ، ؤعاُه ًخدغ٥ بال قٗىٍع، وج٨ثر جى٣الجِه ما بحن م٣غ الخغ٦ِت 

ا م٘ ال٣ُٗض ظاؾغ، الغظل الظي ناع 
ً
الجاؾا٥ خُض ًداو٫ُ ؤن ٣ٌٗض جدالٟ

 ألاو٫ في الجهاػ.

مت لم ؤجسُل ؤهُه هى هٟؿه الظي اه٨ٟإ  ا ٖلى مٍغ
ً
ٍ٘ خؼه ٖلى وخضجِه ٖضة ؤؾابُ

 التي ؤعؾلها بىٟؿِه بلى بلى خخٟها في ٖم٤ الًٟاء.

مت، ٟٞي ؤٖماقي ؤقُٗغ ؤجها ال جؼا٫ُ بٗاإلاىا.  لم ؤؾمذ لىٟسخي بالخؼِن ٖلى مٍغ

ًبا مّجيؤها ؤقُٗغ بمً   بطا ٧ان ٢ٍغ
ً
ولم ؤ٢ابل في خُاحي مً ا٢ترب  ،ًمىث، زانت

مت.مّجي وإلاؿجي ٦ما ٞٗلذ   مٍغ

 ٠ُ٦ ؾإ
ُ
وزبرُث هظا الكٗىع  ،٣ٞض جىانلي الغوحي مٗها خحن جمىثؤٖٝغ

 خحن اهخدغث ؤمي وؤها مغاه٣ت لم ًيخه٠ ٣ٖضها الشاوي مً الٗمغ.
ً
 ٢بال

٦إهجي ٣ٞضُث اجهالي بٍُض ؤو ٢ضٍم، ونغُث ؤخغ٦ها في  ،٧ان قٗىًعا بالخّٗغي 

ا، وصون ؤن جىظضؤٖماقي صو  ًُ   ،ن ؤن جخدغ٥ ٞٗل
ُ
ًٖ ؤمي ل٨ً ٖهًبا  ٦ىُذ ؤبدض

 بها في  ما ٧ان
ً
ٖماقي ٢ض اه٣ُ٘، وناعث جخىاظض في صازلي ٣ِٞ صون ؤي ؤمخهال

 او٩ٗاٍؽ ٖلى الىا٢٘.

ًّ مّجي ٧ان ًهلجي بهً ؤٖهابً  ،ج٨غع هظا ٦شحًرا ٖبر خُاحي ا مؿخترٍة ٧ل مً ا٢ترب

 ؾىاي بىظىصها
ُ
مت ال ػا٫ مخىاظًضا. ،ال ٌٗٝغ  وهظه الٗهب الظي ًغبُجي بمٍغ

مت لم ج ت، ٩ٞل ما  ،مذمٍغ ٠ٍ ؤو عوماوؿٍُت مخُٞغ ولِـ هظا هاجٌج ًٖ جسٍغ
 .لغوماوؿٍُت صازليٖاهِخُه في خُاحي ٢خل ؤي اخخما٫ٍ 
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م ؤهه هٓغ لي ٦مً ًىٓغ إلاجىىٍن  ْهض١ جى٢عي، بٚغ ًَ ًسبروي ماػن ؤهه ًخمجى ؤن 

 .خحن ؤزبرجُه بهظا في باصت ألامغ؛ في مداولٍت باجؿٍت إلاىاؾاجِه 

 مهىوؾت باخخمالُت  ،ألاولى م ازخٟائهافي ؤًا
ً
مت لم ػعٕ هظا ُِٞه ٨ٞغة ؤن مٍغ

لم ٨ًً في ٦المِه وْىىهِه مى٤ٌُ ٌٛىُِه ًٖ خضسخي،  ،جغ٦ب اإلا٨ى٥ الًٟاجي

 ًٖ  ،هترت هظا ٖلى الال مى٤ُ في ٦الميل٨ً ًبضو ؤهه آزغ اإلاى٤ُ اإلا
ُ
٦إهه ًبدض

٤ُ بها، وإلاؿُذ نض١ قٗىعِه ججاه مٍغ
ّ
 مت في هظه ألازىاء.ؤي ٢كٍت ًخٗل

٧ل هظا ظٗلُه ًخدب٘ خغ٦تها في عخلتها ألازحرة بلى مغ٦ؼ الًٟاء اإلاهغي، وٍداو٫ُ 

 الخإ٦ض مً ونىلها للم٨ى٥، ٖلى ؤهه لم ًهل بلى شخيٍء ؤ٦ٍُض ختى آلان.

 ،لجاؾا٥ لصخيٍء ٚحر مٓاهغاث الشىاعلم ًىدبه ؤخٌض مً عظا٫ ألامً ؤو عظا٫ ا

ل الىنى٫ بلى هاالء ا
ّ
لظًً جىاظضوا في ؤما٦ً جىاظضها نٗىبت لم بل مش

 ؤ٦ثر 
ً
ٌؿخُ٘ ماػن ؤن ًجاوػها، ختى الكىإع ناع الؿحُر ٞحها ًمشُل مؿخدُال

 مما مشلُه مً ٢بل.

 في الكىإع آلان، ؤقُاٌء ؤ٦ثر مً الٟىضخى 
ُ
لم ؤٖض ؤظُض مؿمًى إلاا ًدضر

خهاب ُٞما  والجىىن والهمجُت، ختى ناع الخىخل وال٣خل وال٣ىو والٚا

 هخمجى ؤن حٗىص مً ظضًضؾب٤ ًمشُل ؤًاًم 
ً
  .ا هاصثت

٤ٍ ًىنل الىاؽ بمؿخٗمغِة ال٣مغ  ،لم ٌٗض ًى٠٢ الىاؽ شخيء البدض ًٖ ٍَغ

 في ظما
ُ
ٖاٍث ؤنابهم بجىىٍن وحٛى٫ ال ًم٨ً مجابهخِه، الهجىم ناع ًدضر

لل عظا٫ الضولت، مى٣ُت الخجم٘  ،حؿتهضٝ ؤما٦ً الؿلُت وال٣ىة ٢هىع ٞو

نمت خُض ٌؿ٨ً ؤًٖاء لجىت الخ٨ماء، وختى ؤٕٞغ الجاؾا٥ الٗاقغ بالٗا

ا في ظمُ٘ اإلاداٞٓاِث واإلاضن، و٦ظل٪ مغا٦ؼ قغ٧اث ألامً.  ًُ  جخم مهاظمتها ًىم

 مئاٌث مً الطخاًا وآالٝ اإلاهابحن الظًً ال ٌٗخجي بهم 
ً
اإلاظابُذ ناعث ًىمُت

هٟىؾهم  ؤخٌض ُٞمىجىن ؤو ٌِٗكىن بٗاهاٍث مؿخضًمٍت بسالٝ ما ًدملىهُه في
 مً حكىٍه و٢هىع.

بُه بإ٦ثر ألاؾالُب وخكٍُت وبَال٢ُه في ؾاخاٍث  الكٗب الظي جم جضظُىُه وجضٍع

ٌٍ ًى٣لب ٖلى الجمُ٘ وٍدى٫ُ الىا٢٘  لؤللٗاب الضمىٍِت ل٣ُطخي بًُٗه ٖلى بٗ
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ختى عظٌل ب٣ٗلُِت هاعون ًٟكل في جٟؿحر ٧ل  ،لى هظًاٍن ال مى٤ُ لُه وال مٗجىً ب

 غ خضزحِن ؤو زالزت ل٨ىه ًٟكل في ٞهم الهىعة ؤلاظمالُت.شخيٍء؛ بال٩اِص ًٟؿ

ا 
ً
هى وظىص لجىت الخ٨ماِء ًٖ ٞٗل هظا ؤؾإلُه بن ٧ان ما ؤو٠٢ الكٗب ؾاب٣

 ٣ِٞ، ُٞترصص في ؤلاظابِت. 

ا ٣ًى٫ ؤن اه٨ؿاع لجىت الخ٨ماء عبما ظٗلهم ًٓىىن ؤن ا ًٗ ا مىُ لىٓام لِـ ٢ىًٍ

 ،ًى٨ؿغ الىٓام بإ٦ملِه عبما مىدهم بٌٗ ألامل في ؤن  ،بما ٨ًٟي

ل٨جهم ٖلى مضاع زالزت ؤقهٍغ مً الهغإ والخغب اإلاؿلخِت ًغون ؤن الىٓام ال 

 ًضاٞٗىن  ،هم ٌؿ٣ُىن ٢خلى باإلائاِث وآلاالًٝى٨ؿغ، وؤج
ً
لم ًدملىا ٣ُٖضة

ّغِٚىا مً ال٣ٗاثض ٖبر ؾىىاِث اخخاللهم الُىٍلت، ولم ٨ًً لهم مً 
ُ
ٖجها، ٞل٣ض ٞ

ٍؼ ًؼوصون ٖىه، ٞه لم ًدملىا ٚحر  ،ؤمىالهم وطوحهمو  م ًدخمىن بإوالصِهمٍٖؼ

بت في الىنى٫ بلى ٧ل اإلامىىٖاِث واإلاذجىباِث والجىاُن  الُم٘ في الخمل٪، والٚغ

 التي زبإها الىٓام بًُٗضا ًٖ ؤُٖجهم.
ُ
 اإلاؿخترة

ا٣ًى٫ُ بُبرؽ ؤخُا
ً
هاالء  ،الكٗب ًخدغ٥ بٟٗل ال٣هىع الظاحي ن هظاب :ه

 ٖلى
ً
ىا لىظىصهم ؾبٌب آزغ، وال  اإلاخضعبحن َىٍال ِٕ لم ٌٗٞغ ال٣خا٫ِ والهغا

ا آزغ ٚحر الخُاخً.
ً
 وكاَ

غاث، وؤعجُؼ ًٖ ج٣ضًم جٟؿحٍر مىاؾٍب إلاا  ٚحر ؤوي ال ؤ٢خى٘ بإٍي مً هظه الخبًر

 ًدضر.

٣خدم، وال مً امغؤٍة لم حٛخهب لم ٌٗض مً بٍِذ لم ختى قغ٧اِث ألامً  ،ًُ

غوٖها ال٨شحرة  ذ لخماًت هٟؿها ٞو وجغ٦ذ ٧ل ٣ٖىصها وٖمالئها، الظًً جٟٚغ

ا مً الٟغ١ اإلاخىازغِة التي تهاظم 
ً
٣ سخبهم اإلاىُط اإلاخالَِم للخُاخً ٞهاعوا ٍٞغ

 ٧ل شخيء.

ظهاػ الجاؾا٥ جٟٙغ هى آلازغ ب٩ل ٢ّىجِه بلى ٖهبت )الجُل ألاؾىص( التي 
ى ؤٖلىذ جمغصها وًٚبها خحن لم ًبضو ؤي بهٍُو مً ألامل في اهًمامها بل

ت الضولُت اإلاضعؾت هظا الًٛب ججم٘ واخدكض واههب ٖلى اإلاضعؾت  ،الٗؿ٨ٍغ

كلىاالت بر مجهم اإلاضعؾت حؿخسضم ج٨ىىلىظُا ؤ٦ ،ي خاولىا ا٢خدامها مغاًعا ٞو
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خُجها جدّىلىا بلى زاوي ؤ٦بر ألاظهؼة ألامىُت، ال ؤٖٝغ الؿبب في الخ٣ُ٣ت  ،ب٨شحرٍ 

جغص ٫ اإلاضعؾت ؟ ؤم موعاء هظا الخدى٫؛ ؤهى مداولت للبدض ًٖ وؾُلٍت لضزى 

بت في ٞغى الؿُُغة ا  قٛب، ؤم ٚع ًٗ ىا مخدضًً م
ّ
وجإ٦ُض الىظىص، ل٨جهم ْل

ًًغبىن يغباث هىظاٍء، وٍبرع هاعون طل٪ بإن ؤصهم لم ٌؿخ٨مل اؾتراجُجُخُه 

 مٗهم.

 ولم ؤٖض ؤٞهم لب٣اجي ؾبًبا، ،في هظه ألاخضار واإلاجاػع لم ٌٗض للخٓاهِغ مٗجى 

 و و 
ً
 ال وُْٟت.ال ؤظض لىٟسخي مهمت

بٍت ٞاث٣ٍت في الاب ؤقُٗغ بالٟىضخى في  ،خٗاص، والازخالِء الٗم٤ُِ بالىٟـؤقُٗغ بٚغ
الظي ؤؾ٨ذ ٧ل واخٍض  العجؼ والكلل ،جِؼ في هظا اإلا٩انؤٖماقي، وؤقُٗغ بالع

ا ٖما ًٟٗلُه. 
ّ
 مى

ا، وال ًٗ ؤزبروي  ،ظي جدّغ٥ هى ماػن ؤٖتٝر ؤن الىخُض الظي جمال٪ هٟؿُه ؾَغ

 جي ؾإ٦ىُن زاوي مً ًخدغ٥، وؤن هاعون ؾ٨ُىن آزغها.طاث مّغٍة ؤه

غ لؤلمىعِ  ِ
ّ
٦شحًرا مشلما ًهغ هاعون ؤن  وخحن ؾإلخُه ًٖ الؿبب ٢ا٫ ألهجي ال ؤهٓ

ت ال جإحي بال مً الىا٢٘، وٍامً ؤهه هى الظي ًهى٘  ،ًٟٗل ماػن ًامً ؤن الىٍٓغ

اث.   الىا٢٘ لهظا ٞهى ٞى١ الىٍٓغ

 ًُ  مُٗه ألهجي ؤو٢
ُ
ؤهه لم ٌٗض مً ظضًٍض جدذ الكمـ، وؤن ٧ل عبما ؤزخل٠

ًُ وِٗل في آزغ الؼماِن، ٞلم  ،ؤ٢ىالىا خضزذ مً ٢بل آالٝ اإلاغاثؤٞٗالىا و  هد
٤ُ ٞهمىا للىا٢٘، و٨ٍؿبىا  اِث ٌّٗمِ همىا للىٍٓغ ٌٗض لضًىا ظضًٍض لىإحي بِه، ٞو

 زبراٍث ال ج٣اعن. 

خدغ٥، ؾإلجي ؤن حهؼؤ مً ٦المي و٣ٍى٫ ؤن لهظا الؿبب ؾإجإزُغ ٦شحًرا في ال

اؤ٢اعن ويعي  ٪ ٨ٞغًٍ
ّ
ا بىيِٗه و  اإلاهخ ًٍ ا، يم قحري  ،قٗىع ًٗ هى جدغ٥ ؾَغ

جدذ ظىاخِه بٗض ؤن ؾُُغ ٖلى ظؿضها، وٍداو٫ُ آلان ؤن ًًم ال٣ُٗض ظاؾغ 
 للىاثِه مؿخسضًما زُا٫ ؤصهم الجبلي.

ا  :٣ًى٫ُ ماػن  ًُ ا، وناع ًضًغ ٞٗل ًٗ ؤهه ٞغص ؾُُغجِه ٖلى ؾاخت اإلاٗغ٦ِت ؾَغ

ًبا في ٢ُ إ ألامً، وَٗٝغ ب٩ل ما ًضوع في البالص ٖبر ظهاػ الاجهاالث ألا٦ثر ٖع
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ش لهظا ؾ٨ُىن هى الىخُض ال٣اصع ٖلى الخهٝغ خحن ًبضؤ ؤي  ٥،لجاؾا؛ االخاٍع

غاٝ ألازغي الخدغ٥.  مً ألَا

ا بلى  ًُ ج ـٍ بإهُه ؾِخدّى٫ جضٍع  هاظ
ُ
ا ججاه ماػن، زمت

ً
 ؤهجي ؤخمُل ٢ل٣

ُ
ؤٖتٝر

ٌُ ٧ل هظا ًٖ عؤسخي اإلاخٗب،  ،ظجرالِه اإلاٗلم الظي ٢خلهُ  ٍت مًوسسٍت مكىه ؤهٟ

 وؤها ؤئ٦ض لىٟسخي باخخُاجي الكضًض لخجاوػ ٧ل هظا والسغوط مىه. 

ضؾلُم" هٟسخيؤٖضُّ 
ُ
اإلا٩ان الىخُض الظي حهىإ باألمً، ولم جدضر  ؛للغخُِل بلى "٢

 للخغ٦ت بلى ،”X“بِه جٟجحراٌث بزغ مسُِ 
ٌ
 زانت جابٗت

ٌ
مترو  ؾخإزظوي َاثغة

 ألاهٟا١ الضولي الظي حؿُُغ ٖلُه اإلاضعؾت وجضًغُه بٍُض قضًضِة الهغامت.

اقي، وؤوصٕ ٧ل ما ظمٗجي ب  ألوصٕ ٞع
ُ
ٍِ وزىعةؤ٠٢  ،هم مً خلٍم وخماٍؽ وجسُُ

ـُ ٖم٤ عوحي، وؤن م٩اوي   ٞحها ؤهجي ؤإلا
ُ
ُٕ ؾىىاٍث ٦شحرٍة مً ٖمغي ٦ىُذ ؤٖٝغ ؤوص

 ٢ا٫ هاعون بهىٍث متهضٍط:، ٢اءهىا بحن هاالء ألا٦ثر مً ؤنض ألاوخض هى

 صي.ى بض ؤن حٗ ال ،ؾخٗىصًً ًا بل٣ِـ -

ُ٘ ٖبراحي م : ،ً الاهٟالِث وؤها ؤزبرُه ؤن عبماؤمى
ً
 ٣ُٞى٫ُ بدؼٍن لم ؤعاُه ٢بال

ها بإٖماعها، لً ًدل م٩اهِ٪ ؤخٌض في هٟىؾىا وال في هظه الخغ٦ت التي بىِىا -

ؤها  ،الخلبت ٧ي هى٠٢ الهغإ هضزُل بِه ؾإظض السُِ الظي  ،وصماثىا وؤخالمىا

 ؤٖمُل ٖلى هظا، و٢ض ؤوق٨ُذ ٖلى الىنى٫.

 وؤها ؤصوع خاملت خ٣اثبي.
ٌ
 ٖبراٌث زاثغة

ُ
 حؿ٣ِ

 
ُ
وؤوي لً  ،ؤهجي ؾإٖىُص بلى هىا مجضًصا –حي في ظاهٍب زّٟيٍ مً عو –ؤٖٝغ

اؾخُُ٘ ؤن ؤمدى ؤخالمي التي بضؤث هىا، وال ؾىىاث ٖمغي التي ٢ًُتها بُجهم، 

ٌ الظي ًىاصًجي ولً اؾ بإن ؤب٣ى  -مىظ آلان  –خُُ٘ ؤن ؤججاهل الهىث السُٟ

ا م٘ ٧ل زبٍر ظضًٍض ؤؾمُٗه ًٖ هظه ألاعى الخبِبت. ًُ ج  والظي ؾُٗلى جضٍع

ا  ؤهجي ؾإجلهُو ألازباع ُٞما بٗض ٧لما ؾا٢جي الخىحُن و٢اصججي الظ٦ٍغ
ُ
ُث ؤٖٝغ

ا ؾُإحي لً ؤؾخُُ٘ مٗ ،لهظا اإلا٩ان
ً
 ؤن و٢خ

ُ
 ؤن  ،بخٗض ؤ٦ثرؤن ؤ هُ ؤٖٝغ

ُ
وؤٖٝغ
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 ظضًضة مً الهغإ الظي بضؤهاُه ؾُدحُن و٢تها، وؾخضوع بإصواٍث مسخلٍٟت 
ً
ظىلت

ا. 
ً
 وفي ؤظىاٍء جبخٗض ٧ل البٗض ًٖ ٧ل ما قهضهاُه ؾاب٣

 ٦ظل٪ ؤن هظا الى٢ذ لِـ آلان.
ُ
 ل٨ىجي ؤٖٝغ

 

 

 اهلل وتوفيقه ت حبمِدمتَّ

 

 مصطفى حييى

 

53/35/4336 

 

*  *  * 
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 :facebookٖلى الـ نٟدت الغواًت

 

 

https://www.facebook.com/twabeeralkhawf 
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