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 ىلإً اضرع دتمیو رئاطلا نیع روظنمب دھشملا مسُر ،عوجلا تامالع مھیلع ودبت رشبلا نم ریبك دشحل يماروناب دھشم
 نوعلطتی امك ،ماعطلل ءانإ لوح ءاسُعتلا ءالؤھ نم ةعومجم لك قلحتت سئابلا دھشملا اذھ يف .نیرتم عافتراو راتمأ ةرشع
 ءارحصلا بونج قطانملا نم دیدعلا تباصأ يتلا ایقیرفأ يف فافجلاو تاعاجملا روصب دھشملا انركُذی .ىلعأ ىلإً اعیمج
 ةیاغ يف تناك ذئنیح ةیلودلا مالعإلا لئاسو اھفقلتت تناك يتلا روصلا .تاینیعستلاو تاینینامثلا يتبقح لالخ ةصاخ ،ىربكلا
 دھاشم تراص ذإ ،ةرورضلاب ایقیرفأل ينرقلا ھط نانفلا ةحول يف دھشملا يمتنی ال دق .يناسنإلا ریمضلل ةملؤمو ةوسقلا
 نحملا نم اھریغو ،ةیداصتقالا تامزألاو تاعارصلاو بورحلل ةجیتن ،ملاعلا نم ةریثك نكامأ يف مویلا انمامأ ةلثام سؤبلا
 انریصمب ةقلعتم تالؤاست ةرم لوأل ناھذألا ىلإ زفقت انب قیحت يتلا تایدحتلا هذھ لك مامأ .ةیناسنإلاب ةطیحملا ىرخألا
 ىلعً اقباس ددرتت تناك املاط ،ةیناسنإلاب ةقلعتم ىرخأ تاحورطأ حلاصل اننیب امیف قورفلاو تافالتخالا عجارتتو ،كرتشملا
 .يرشبلا انخیرات نم ةیریصم ةلحرم فراشم ىلع كش الب نحنف ،ةوقوً احوضو رثكأ تراص مویلا اھنكل ،تفاخ وحن

 لمحت يتلا ةریبكلا ةیمارونابلا ھتحول ربع اھسكعیو ةداحلا ةیرشبلا تافاطعنالاو تایدحتلا هذھ لك ينرقلا ھط نانفلا دصری
 امل صیخلتلاو زاجیإلا ةدیدش ةیرصب ةحمل ةحوللا انل مدقت امبر .انمامأ يذلا دھشملاب قیلی ساق ناونع وھو "عوجلا" مسا
 ءاملع .ضبقُملا ریصملا اذھً اعیمج ھجاونس رشبك انھجاوت يتلا تالضعملا هذھ لك لح نع انزجع ام اذإف ،ةثراكلا دعب
 هذھ لحب عراسن مل اذإ ،يرشبلا انسنجو انریصم ىلع ةمیخولا جئاتنلا نم ریذحتلا نع نوفكی ال ناكم لك يف ةئیبلا
 ھط نانفلا ھلعف ام .ثدحی فوس امل ةمتاقً اروص مسرت ةیملع ثاحبأل جئاتن رخآلاو نیحلا نیب رتاوتتو ،نآلا نم تالكشملا
 .انرظتنی نأ نكمی امل ةیرصب ةحمل انمامأ عضوو ،دحاو لمع يف اھتعاشب لكب روصلا هذھ دسج ھنأ ةحوللا هذھ يف ينرقلا

 

 يئانثتسا لمع

 ،ةینوللا تاجردلاب ةمختُملا لامعألا هذھ ،ةقباسلا ينرقلا ھط نانفلا لامعأب نروق ام اذإ فلتخم لمع مامأ انھ نحن
 وأ ةینول تاجرد ثالث مامأ نحنف ً،اتفال نوللا مادختسا يف فشقتلا ودبی ةحوللا هذھ يف .لاكشألاو رصانعلا تائمب ةرخازلاو
 لمعلا حطس ىلع كبتشتو رصانعلاو تاقبطلا هذھ لخادتت ،تاقبط وأ رصانع ثالث اھنیب امیف زیامتت ،رثكألا ىلع اھنم ةعبرأ
 لثمتت دھشملل يولعلا روظنملا ةعیبط مكحب انھ يھو ،ةیفلخلا يھ تاقبطلا وأ رصانعلا هذھ لوأ .ةیسیئرلا ھملاعمل ةلكشُم
 ىرخألا رصانعلا ةیقبل ةصرفلا حیتی ام ،يدامر يدایح نول تاذ ةیفلخ يھو ،تاققشتلاب ةئیلملاو ةسبایلا ةفاجلا ضرألا يف
 ،ةناكتسالاو فعضلا ةأطو تحت نوقحسنملا صاخشألا ءالؤھ اھلثمی رصانعلا نم ةیناثلا ةقبطلا .ةھجاولا ىلإ روھظلل
 ةیرشبلا داسجألا هذھ نعً اسؤب اھلاح لقی ال ،ءالؤھ نیب كرحتت ىرخأ تانئاك ةمثو .عرضت يف ىلعأ ىلإ نوعلطتی مھبلغأو
 ةینآل قرشم نول يرشبلا كابتشالا اذھ للختی .ماظعو ماعط ایاقب تاغارفلا نیب رثانتت امنیب ،عوجلا ةأطو تحت ةقحسنُملا

 انھ رخآ رصنع ةمثو .ثلاثلا رصنعلا لثمت يھو ،ةیبھذلا وأ ةیساحنلا تاجردلا ىلإ لیمت ةریدتسم لاكشأ تاذ ةغراف ماعط
 نم وھ رضاحلا بئاغلا رصنعلا اذھ ،ةحوللا هذھ يف لاعفنالا وأ ثدحلا ةرؤب لثمی ھنكل ،دھشملا نع ھبایغ مغر ةوقب رضاح
 ،ءامسلا ىلإ عبطلاب ىلعألل ةعلطتملا ةرظنلا هذھ انلیُحت نأ نكمی .ىلعألا وحن ةعلطتملاو ةقدحملا نویعلا هذھ ھیلإ ھجوتت
 نوعلطتی نم ..نحن وھ بئاغلا رضاحلا اذھ نوكی امبر وأ .ةعئاجلا ءاوفألا هذھل ریخألا ذالملا تاب يذلا ،يناحورلا اھلولدمب
 ام اذإ انلاح ھیلإ لوؤیس امب انرذحتو انریصم نعً امتح انربخت ةقدحُملا نویعلاو ةقھرملا هوجولا هذھ .ةحوللا هذھ ىلإ

   .انب ةطیحملا تایدحتلا هذھ ةھجاوملً اعم لمعلا ةیمتح نع فرطلا انضضغ
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 امبر لب ،ةریھشلا ةیلودلا زئاوجلا دحألً اراعش لمحت ةریبك ةرئاد يف لثمتی عبار رصنع وأ ،ةفاضم ةراشإ ةمث ةحوللا يف
 دیرفلأ( اھبحاص روعش نم ساسألا يف اھتركف تقثبنا دقف ،ةصاخ ةیناسنإ ةیزمر لبون ةزئاجلو .لبون ةزئاج يھو ،اھمھأ
 ةبغر نم عبان ةزئاجلا هذھل ھنیشدت ناكف ،تاعازنلاو بورحلا ایاحض نع ةیقالخألا ةیلوؤسملا وأ بنذلاب يغاطلا )لبون
 يتلا رومألا نم وھو ،يناسنإلا ریمضلا ةبطاخم ةیمھأ ىلإ اھدوجو تاسبالمو ةزئاجلا انلیحت .أطخلا اذھ حیحصت يف ھیدل
  .بكوكلا اذھ ىلع ةایحلا انعم كراشتت يتلا ىرخألا تانئاكلا ةیقب نع رشبلا زیمت امبر

 يف شیعن اننأ نیكردمو ،ةیلوؤسملا هذھل نیعاو نوكن نأ انیلعو ،ملاعلا اذھ ءازإ ةیلوؤسمب كش الب علطضن رشبك نحن
 امبر وأ ،ةعیبطلا ىلع ةرطیسلا انل ناحیتی ينقتلا مدقتلاو ملعلاف ً.اقح ھیلإ تفتلن نأ بجی ام وھو ،دراوملا دودحم ملاع
 يتلا رطاخملا دیدحتو انتایولوأ بیترت دیُعن نأ طقف انیلع ،انتامزأل لولح عادتبا كلذك امھل نكمی نكلو ،نیرخآلا ىلع ةنمیھلا
 ،ملعلل ةضراعتملاو ةجودزملا ةفیظولا هذھل انھابتنا تفلی ينرقلا ھط ةحول يف لبون راعشل تفاللا روضحلا نإ .انب قیُحت
 نوكی نأ وأ انحلاصل ھفظون نأ امإف ،ينقتلا مدقتلا ھیلع يوطنی نأ نكمی يذلا ضقانتلا اذھب انركذیل حاحلإب رركتی وھو
  .انئانفلً اببس

 

 ةبرجتلا ةدارف

 براجت .ةینفلا ھتریسم لالخ ينرقلا ھط نانفلا اھمدق يتلا ةقحالتملا براجتلاو بوؤدلا ثحبلا نم تاونس ةحوللا هذھ جوتت
 مھطاشن يف ،نیشمھملا نم نییالملا ةریس عبتت لامعأ ،سانلا ةایحب ةطبترم ةدع عیراشم اھنیب زُرَبت نانفلا اھمدق ةریثك
 ىرخألا عیراشملا نم ددعب اھبقعأ يتلاو ،ةعمجلا قوس ةریھشلا ھتحول يف امك ،ءاقبلا لجأ نم قھرملا يمویلا مھیعسو
 ھترطیسو ،لمعلا اھب لكشی يتلا رصانعلا هذھ تاتش عمج ىلع ھتردقب نانفلا انشھدی ةرم لك يف .اھنع ةیمھأ لقت ال يتلا
 ،كلذب اھل دوھشملا ةیلودلا تاسسؤملا نم ةدحاو لعفلاب ھتقثو ام وھو ،دحأ اھیلإ ھقبسی مل مسرلل ةریبك ةحاسم ىلع ةماتلا
 يف ينرقلا ھط نانفلا اھكلتمی يتلا ةردقلا هذھ انزواجت اذإو .قالطإلا ىلع يرادج ينف لمع ربكأك لعفلاب ةحوللا قیثوت مت ذإ
 كلذك انشھدتس ،اھب اھزجنأ يتلا ةیفیكلا وأ ،سناجتم دحاو راطإ يف اھتاتش عمجو ةریبكلا تاحاسملا هذھ عم لماعتلا

 لیصافتلا فالآ لب تائم ىلع ةماتلا ةرطیسلاو ،ةسالسلا ىھتنمب اھلیصافتل ھغوصو تاحاسملا هذھ لثم ةجلاعم يف ھتقیرط
 يأ انعطتقا ام اذإ كلذ ىلع للدن نأ ةلوھسب اننكمی .ءاوسلا ىلع يشماھلاو اھنم زرابلا ،ةحوللا اھب محدزت يتلا رصانعلاو
 ةحوللا تاموقمو لیصافت لكب عتمتی ،رصانعلا لماكتمو لقتسم لمع مامأ انسفنأ دجنل كلت وأ ةحوللا هذھ ةحاسم نم ءزج
 .ةیریوصتلا

 ءانب بیلاسأو راوطأ نیب اھلاقتنا يف ينرقلا ھط ةبرجت ھب عتمتت يتلا ةنورملا هذھ كش الب انھابتنا تفلت كلذ لكلً افالخ
 لالخ ةیمیداكألا میلاعتلاب ھمازتلا يف مراص ءانب بولسأ نم ،تاونسلا عم ينرقلا ھط نانفلا ةبرجت تروطت ،معن .ةفلتخم
ً اریثك اھلالخ حملن يتلا ىرخألا ھبراجتبً ارورم ،انھ ةضورعملا "عوجلا" ثدحألا ھتحول ىلإ ھلوصو ىتح ،ىلوألا ھبراجت
 يف ةیسردملا دعاوقلا نع ىلخت دق ينرقلا ھط نأ عبطلاب يعدن ال .ءانبلاو ةجلاعملا يف سلسلا لوحتلا اذھ تاصاھرإ نم
 .ھتاحورطأو هراكفأ بسانتل اھعیوطتو اھعم لماعتلا يف ةكنحوً اكاردإ رثكأ راص دق ھنأ دكؤملا نم ھنكل ،اھزواجت وأ ھلامعأ

 ةبرجتلا هذھ حمالم سملتل ةصرف ةقباسلا ھلامعأ نم جذامن بناج ىلإ ينرقلا ھط نانفلل ثدحألاو ریبكلا لمعلا ضرع لثمی
 سیل ،كش الب اھحمالم يف ةدرفتم ةبرجت يھف ،ةیئانثتسالابً اقح نیغلابم نوكن نأ نود اھفصن نأ نكمی يتلا ،ةیریوصتلا
 دعاوقلل نقتملا باعیتسالاو مسرلا يف ھتاراھم فیظوت يف ةقئافلا اھبحاص ةردقل لب ،طقف ةریبكلا تاحاسملا وحن اھعوزنل
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 غوص يف ةیبولسألا تالوحتلا هذھ نع كیھان ،ةلالد وذو عماج راطإ نمض هوجولاو يرشبلا مسجلا ریوصت يف ةیسردملا
 .مویلا ىتحو رصم يف ةینفلا ةحاسلا ىلع تفاللا هروضح ذنم ھتبرجت تللخت يتلا رصانعلا

 

 لیصافتلا كابتشإ

 حطس ىلع رصانعلا نیب كباشتلاو ماحدزالا اذھ نأ كش الو ؛لیصافتلا نم ریثكلاب ةداع ينرقلا ھط نانفلا تاحول رخزت
 رمألا ةقیقح يف رعشن ال اننكل ،عونلا اذھ نم اھجتنأ يتلا ھلامعأ هاجت انرعاشمو انتیؤر ىلع سكعنیً ارتوت دلوی ةحوللا
  ،ةحوللا عوضومب ةطبترملا ماھفتسالا تامالعو تالؤاستلا نم دیدع ىلإ انلیُحی ھنوك ،ماحدزالاو كباشتلا اذھ ةأطوب
  .لمأتلا نم دیزم ىلإ انعفدی يباجیإ لعف ىلإ رصانعلا كابتشا نع مجانلا رتوتلا اذھ لوحتیف

 رصنعلا اذھ ناك ول ىتح رصانعلا نم رصنع ىلع ءوضلا طیلستل ةردقلا ھیدل ينرقلا ھط نانفلا نأ ىلإ انھ ریشن نأ بجی
 ةریبكلا ھتاحول اھلمحت يتلا هوجولا تائم امبر لب تارشع نیبف ،كلذل ھلھؤی ھتاودأ نم ھنكمتف ،دھشملا ةیفلخ يفً ایراوتم
 ةبرجت يف ةتفاللا ءایشألا نمو .رخآلا نع هزیمت يتلا ھحمالمو ةصاخلا ھتایح ةموسرملا رصانعلا نم رصنع لكل نأ دجن
 قوس نعً الثم ریھشلا ھعورشم يف أدبی نأ لبقف ،حطسلا ىلع امسر ھققحت وأ هزاجنإ لبق لمعلا عم شیاعتی ھنأ ينرقلا ھط
 ھتارمم يف محتلتو ،ءىش لك ھیف  طلتخی يذلا ریبكلا قوسلا اذھ يف سانلا ءالؤھ ةایح يف سامغنالا ھیلع ناك ةعمجلا
 تاحول نیب ،ةعمجلا قوسل ةقبسملا تاساردلا تارشعب ينرقلا ھط جرخ ةشیاعُملا هذھل ةجیتن .مھتایوھو رشبلا داسجأ
 ةیدسجلاو ةینوللا ھتدارفو ةصاخلا ةیئانبلا ھتاموقمو رصانعلا هذھ نم رصنع لك ةسارد ىلع ھصرحل اذھو ،ةعیرس موسرو
  .ةفلتخملا ھھجو تاریبعتو

 تاصاھرإ ةریبكلا تاحاسملا عم لماعتلا يف ةردقلا هذھل نأ دجنس ينرقلا ھط دنع ةیعادبإلا ةبرجتلا راسم انعبتت ام اذإو
 وھو ةینفلا ةیبرتلا ةدام يف نیقئافلاو نیزیمملا ةبلطلا نم ينرقلا ھط نانفلا ناك .ركبلا هابصو ھتلوفط ىلإ دوعت دق ،ةمیدق

 مسر ةریغصلا نسلا هذھ يف .ةیئادتبالا ھتسردم ةریدم نم بلطو عیجشتب طئاحلا ىلع مسرلا يف ةمیدق ةبرجت ھلو ،ریغص
 تاثحابم ءانثأ ،تاداسلا رونأ سیئرلا بكوم راسم يف ةنئاكلا عراوشلا دحأ رادج ىلع مالسلا نع ةربعم ةحول ينرقلا ھط
 ةحلُم ةرورض رمألا ناك لب ً،اذإ ةفدصلا ضحمب نفلل ينرقلا ھط فارتحا نكی مل .بیرق قدنف يف يرجت تناك يتلا مالسلا
 ةجلاعم يف لوقی امك ھنم دافتسا يذلا رمألا وھو ،روكیدلا مسق يف ةساردلا راتخإ ةلیمجلا نونفلاب ھقاحتلا نیحو .ھیدل
 .لمعلا لخاد رصانعلا بیترتو روظنملا ىلع ةرطیسلاو ةریبكلا تاحاسملا

 ھتردق كلذ ىلإ فاضی ،حطس يأ ىلعو ةماخ يأب مسرلا ىلع ھتردق ينرقلا ھط  نانفلا اھدیجی يتلا تاراھملا نیب نم
 ھلامعأ يف .ةریبك وأ تناك ةریغص ،ةحاسملا هذھ تناكً ایأ ،ةركفلا ةمدخل اھیلع مسری يتلا ةحاسملا فیظوت ىلع ةقئافلا
 ،ءاوس ةرصانع لكف ،ءوضلا ةرؤبب درفتلل انھ ناكم الف ،اھعیمج ةحوللا رصانع نیب ةلوطبلاو زاكترالا طاقن عزوتت نأ داكت
 نع ریبعتلل يدصتلا ررق نیح ةیادبلا ذنم ھھجاوت تناك يتلا يھ ةیلاكشإلا هذھ لعلو ،ةلوطبلا رود اھنم دحاو لك لتحی
 يف دجت امً اردان اذل .ھلامعأ يفً الطب ءالؤھ نم دحاو لك لعجی نأ ھمھ لك ناكف ،ھتاحول روحم مھلعجو نیشمھملا ءالؤھ
 ،ةسینكللً الثمم ابابلا ةیصخشك ،ةینیدلا ةیزمرلا تاذ تایصخشلا ضعب نم الإ ،ةماع ةیصخشلً ازرابً اروضح ھتاحول
 يتلا ةیزمرلا تاءاحیإلاو تاطاقسإلا نم ةداع ھتاحول ولخت ال كلذ بناج ىلإ .فیرشلا رھزأللً الثمم رھزألا خیش ةیصخشو
 .ءاعدا وأ ةرشابم نود نم دیدش صرحب كلذك اھفظوی
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 نم اھبحاص نكمت نم ةیادب ،ةوقلا طاقن نم دیدعلاب رخزت ةبرجت يھو ،ریوصتلا لاجم يف ةیرثو ةدیرف ةبرجت مامأ انھ نحن
 يناسنإلاو يلودلا وأ يلحملا نأشلا سمت يتلا ایاضقلا ةفاكل يدصتلاو رییغتلا ىلع نفلا ةردقب دیدشلا ھنامیإ ىلإ ھتاودأ
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