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 سْنن  .ئخ - «ٌؾننحـ»ذٷٍيننس  ٢٧٩١ڂننڅ ڂلجپ ننى   سوونحمموو يا  

ً »ٚنكٳ  دبؿٿنس   ، ؾحڂ٫نس ٚن ٫ح    سٲٿٓٳ سغحپػ ڂنڅ جپ٫نحڀ    «چلجٲن
وذحقننننننع ذننننننحؾبٍٺُ جپنننننن ڃ  پٿىٌجْننننننحش  ،١٠٠٢وقطنننننن   ٢٧٧١

، «زجپٛنكل » :ٺحضد ڂطٳ٬ٍ پٛنكٱ . يجصبح زجالْرتجض ؿ س يف جپٳرت
 «ٚن ٱ »ٚنىٌ ـبٿنس   أّ وّْأ .«سجپػٷحٲ »و ،«جپٗلٌى»، «جپػلٌي»

ڂل٦نٱ   .«ڂنىڄ ال ي٫ٍٲانح جپ٫نحذٍوڄ   »پن  ٺطنحخ    .١٠٠٧جپ٫حڀ  ڂ ً
 .جپ ڃ  س $ْرأ# ألچرح جوٺحپس يف 
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 [1 ] 

 يبطڃٽ جؼب حز يف ضىج٪ حض  جپًه  س. جپ٫ُّيمل ي٫ى 
يبنىظ   .ٚ ٫ح  #٢$«ڂٷحيٽ»ڂڅ  جپ٫ُّيه  ڂح ًبٍؼ ذ   جپٟٯ  س ٮحپرحً

. «جٚنٽ ٪ نٱ جپطل »پ  أڄ ي٣ٟٯڅ ذٓرد ڂح ي٣ٿٵ ٪ٿ   ذ  ن  وذنن چٳٓن     
څ پن   جالْنط ح  جپنًي ينإڂّ    جپٟٯ  س جؾبراڃس ضٿٹ رب٫ٿ  ڂٓطح  ذٷ س جؾبٓح ،

يپننٹ أڄ ڂٓننح جش ٚننكٳ  وق ننى يف ٚنن ٫ح       ؛جپٷننىٌ جپٻننحيف ڂننڅ جؿبننُ    
ٶنحڀ  . ذىوهبح هنُ  وجو٪نح  جپطرنلټ ٪ٿن  ٌأِ جپ٫نحمل      ْطٻلڄ ڂٍو٪س پٿٯحيس

ح ذطىويڅ ٌٶځ ضٿٳنلڄ جؾبنٍأز پ طٛنٽ ذبنح ٲ ڃنح ذ٫نى وٶنى ينطڃٻڅ ڂنڅ ئٶ ح٪ان          
ذحْطٟحٲط  جپٿ ٿس. جٺطٗٱ أچ  ٺطد جپٍٶځ ٪ٿ  ٌأِ جپر حڄ جپطٟحڂ  ڂ٩ 
جؾب٣ننحپرن دبكحٺڃننس ٪حوپننس پٿٳٻننٍ جؾبط٣ننٍٰ جپننًي ٌبػٿنن  ٶحضننٽ ؾننحٌ ج      

. وؾى أڄ هًج يٓ   پٍوـ ڂػٷٱ جٖرتجٺ  حبؿنځ ؾنحٌ ج ، وٺنحڄ    #١$٪ڃٍ
ْننح٪طاح ٶننى ٮننحوٌ ڂٷ ننٽ جپٿٷننح  جپطٟننحڂ  جپننًي ٪ٷننى يف ذ ننص جپٗننا ى    

َڂ ٿنن  جپٛننكٳ ، وؾٿننّ ٪ٿنن  جؾبٷ٫ننى جألڂننحڂ  يف ْنن حٌز هننًج         ذٍٲٷننس
جپٛننكٳ  جپننًي يطٓننٿځ ٌجضرنن  ذحپننىوالٌ ڂننڅ وٺحپننس أچرننح  ٖننا ز، ئٞننحٲس     

 جپطٛنٍٰ ٺٍؾنٽك ٺٍين    وٶىٌضن  ٪ٿن     ،ؼب حَض  ٪ىوجً ٺر جً ڂڅ جپٛىيٷحش
ڂطرحهٍ ال يٻٱ ٪څ جإلٌبح  ٺ حؾف و٪حؾب ، وٺأچ  ي٫طڃنى ڂٓنطلى ؾبٛنحٲكس    

 وٲٷحً أل٫ْحٌ جپٍٰٛ. َڂالت  جپٛكٳ ن

ٌٶنځ ضٿٳنلڄ جؾبنٍأز     جپ٫نُّي ٺلچن  ڂنڅ أ٪٣ن     ئىل وٺحڄ ىبىٌ ذ ح جإلٖحٌز 
ي ضٿٹ ٪ٷد قىيػ ح ٪څ ق حَض  پ٫ىو ٺنر  ڂنڅ جپٛنىيٷحش، ون٣نٍ پٿ٫نُّ     

                                                           
 # ـبحپّ ض٫ح٢  جپٷحش يف جپ ڃڅ.٢$
 جؾبٓنح٪ى.  جپ٫نحڀ  أڂ  ن   وأٚنرف  جپن ڃ ،  جالٖنرتجٺ   أقنى ڂإْٓن  جؼبنُخ    ْ حْ  ٌبن ،  #١$

 .١٠٠١ ويٓڃرب ١١ جٮط ٽ يف
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چ  وذح٪طرحٌه ٺٍيانًح ٲڃنڅ جؾبإٺنى أچن  سبٿن  پن  ٪نڅ جپرٗن٫س يف ـبڃل٪طن           أ
اح ووٞن٫اح ٪ٿن    ڄ هًج جپطٍٰٛ ٶى يٻلڄ ٢ٍيٷس پٿطهٿٙ ڂ أجپٻر ز، و

ضلجؾننىجً يف  جپ٫ننُّي. وئيڄ ٲنن كڅ ئَج  وجقننىز ڂننڅ أٺػننٍ ٢ننٍٴ  جپ٫ننُّي٦اننٍ 
ضٳهنن م ٲننٍ٘ جؾبٿننًجش، وهننًج جپ ننل٨ ڂننڅ جپٗننطحش ذننن چُ٪حضنن  وجپطُجڂحضنن   

جؾبطلجؾننى يف جؾبػننحا جپننًي ٌبػٿنن  ؾننحٌ ج  ٪ڃننٍ،  جألنالٶ ننس ربننحه جؾب٫ نن   
ٲ ننن  جؼب نننحز وجپنننًي ضنننٍٸ ٲٍجٮنننحً ڂ٫ٷنننلالً يف جأل٪ٿننن  پطڃنننحٌِ   ،جپلٌٶنننس

جپطنل٠ٌ   جپ٫نُّي لجٶ٫ س ي رٯ  ؾبػٷٱ ڂطلضٍ ڂػٽ جپوجٶ٫ طاح. يپٹ جپ ل٨ ڂڅ 
يف أال٪ رنناح جپ لڂ ننس وٺأچنن  ٶننى ٪ٿننٵ يف ٲننم جپطأٺ ننىجش جؾبط٫ننًٌز ؾبننىى         
جپطُجڂ  ذٻٽ جپًي ٺحڄ ٶى وجٲ٩ ٪   حبڃحْس أغ ح  جؾبٷ نٽ، ضٿنٹ جؼبڃحْنس    

٫ىجپنس ألڂ  ناځ جپ٫نحڀ    وجؾب٣ٛٿكحش جپيت ضٍوٴ جالٖرتجٺ ن يف پٷح  يٍيى جپ
 جؾبٓح٪ى.

ٲ ڃح ج٪طٷى -  وه ،مل يٓڃ٩ ٖ ثحً ڂڅ چٛحتف َڂ ٿ  جپٻٍي  جحمل٧ل٤
ڂرحهننحز ٌؾننٽ ٺٍينن  ال أقننى ٌبٿننٹ ضٳٓنن جً ؼب حَضنن  ٪ننىوجً   -القٷننحً جپ٫ننُّي

 ،ٺننر ًج ڂننڅ جپٛننىيٷحش. ٶ٣نن٩ ٌٶننځ ْنن ثس جپٓننڃ٫س ڂننڅ جپر ننحڄ وجضٛنننٽ         
وؾى چٳٓ  هٻًج يٿٷ  و .ٍٲأنربض  جؾبٍأز أوبح سبٗ  أڄ ي٫ٿځ َوؾاح ذحألڂ

ڂٻطٗنٳحً جپطؿٿن  جؾبٍين٩ ؾبلهرطن  يف      ،ـبڃل٪س چٛحتف ٪حتٿ س چُياس شبحڂنحً 
لبحَ ضلجٚٽ فبرتڀ ڂ٩ ٺٽ ْ ثس غب٫نس ٚنحوٲاح يف ق حضن ، ئي ال ينىٌي     ئ

 ئال وٶى أٚرف ذ    وذ  اح جقرتجڀ ڂطرحوټ.
٪ٿ  جپىوجڀ ي٫ُي چٳٓ  ذٷىٌض  ٪ٿ  ڂ كاڅ جپ٫ٗلٌ ذٗهٛ س ْ ىز 

ٲ ڃنح ذ٫نى يٗن٫ٍ     .ٞڃڅ ڂ اؽ ض٫ٿڃ  وج٪طڃنىه يف ضٳٓن  ن رحضن    فبرتڂس 
َ    ربحهاڅ ذٟٯ  س ڂح وپٻ ناح ٞنٯ  س    ،، پ ّ ٺٍؾنٽ ض٫نٍٜ پ٫ڃٿ نس جذطنُج

ځ ٌوقنن  جپ٧٫ ڃننس وقٍڂحچنن  وجپٷ ننحڀ دبرننحوٌز   څ ٺننحڄ ذلْنن٩ جتنننٍ ضٳا نن ڂ نن
ٺٌٍبس، ذىالً ڂڅ جهطرحټ هًج جالقرتجڀ جپٳنحوـ وئڂٟنح  ذ٫نٝ جپلٶنص ٪ٿن       

ًي ْننطٳ٫ٿ  جڂننٍأز ْنن ثس جپٓننڃ٫س ذبننًج جالقننرتجڀ جپننًي   قٓننحذ ، ئي ڂننح جپنن 
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ٶىڂ  ٌؾٽ ڂطنل٠ٌ يف أچٓن س أٖن ح  ٺنػ ز ٞنڃڅ ٌٞنلن  پٿنل٪  جؾبرٻنٍ         
 ذحؽبًالڄ.

وئيڄ ْنن رىأ ـبنننىوجً يف ٌغننح  جػبانننى جإلچٓننحچ  پٿلٚنننلټ ئىل ٚننن ٯس    
ڂط٫ًٌز ڂن٩ ٪نحمل ڂٯٿنل٠، ٪نحمل يبنىظ يف ٚن ٫ح  ڂن٩ شبطن٩ هنًج جپ٫نحمل           

ٌ أڄ ي٫ ٗنن  جؾبننٍ  ذننىوڄ أَڂننس، ڂنن٩  ڂننڅ ض٫ننًُّ جپٷننحتځ ه ننح دبٓننطلى ڂطٷننىڀ 
هًه جألَڂس پ ٓص جبال  وڂا  س جألَڂس جپلؾلوينس جؾبطرحوپنس   أڄ جپطأٺى ڂڅ 

يف جپٻطد وجپيت زبىظ ؾبػٷٱ يف پ نىڄ ٌدبنح، ق نع يبطٓن  هنًج جؾبػٷنٱ       
جپر ز جپٍن ٛس ويًهد ئىل جپٟحق س حبػحً ٪څ ٪حهٍز ڂڅ ڂحٞ   ٌبٻ   

ٌوقاننح جپٗننرٷس  يف جالچطكننحٌ ٪ٿنن  ْننر ٽ ئيٺننح    جپرننلـ ؿبننح ذ  طنن  جپٻحيذننس  
پٻننڅ أَڂننس يف ٚنن ٫ح  ض٫نن  ڂننح ذ٫ننى چٗننلز جپٷننحش وجؾبننٍوٌ ئىل    جؾبط٫ح٢ٳننس.

ؾلجٌ ڂڅ ضرٷ  ڂنڅ ٌؾنحټ جپٷرحتنٽ وٌغنح  جپنًجش وجپ٫نحمل ذٟن٫ٱ وؾنلوي         
ؾٿنن  أغ ننح  جقطٓننح  ٖننحي ذحؼبٿ نند. پٻننڅ ڂننحيج پننل مل أ٦اننٍ ٖهٛنن يت       

 !لڄ أٲٟٽ؟أٺحچص جألڂلٌ پطٻ ؟!جحملرتڂس پٿ٫حهٍز
يٛننىٴ قبننحوٲاڅ ويننطٳاځ ٪ٿنن  جپننىوجڀ قحؾطنناڅ       جپ٫ننُّيجپٯٍينند أڄ 

وپ٫ٽ أٺػٍ ڂح يبطحؾن  جإلچٓنحڄ يف ق حضن  يطؿنحوَ هنًج جپٓن٫         .پالقرتجڀ
چ  ْن ٻلڄ ڂنڅ جؾبإْنٱ    أجؾبٍٞ  پٿطڃط٩ ذٻحڂٽ جپ ُجهس وأچٓ س جألٖ ح ، و

 قٷحً پل ٫ٍٖش وجقىز ڂڅ ْ ثحش جپٓڃ٫س ذحقرتجڀ ٲكلپس جپٍؾٽ أو پ ٷنٽ 
، وأوبنڅ حبحؾنس   جپ٫نُّي جقرتجڀ ٪ڃحه جپٗرٷ  أٺػٍ ڂنڅ ضٷنىيٍهڅ إلچٓنحچ س    

ق نع ٌبٻ ناڅ ٲانځ هنًج جپ٫نحمل و٪ ٗن         ،پرٷح  ٪حؾباڅ ٺڃنح هنل ذنال ضٳانځ    
جؾبٿطرٓس، ئي ٮحپرحً ڂح ي٣ڃنثڅ جإلچٓنحڄ پطٻنٍجٌ ضٳحٚن ٽ      جپ٫ُّيذىوڄ چرحپس 

ق حضنن  وؾبننح يبننىظ ذرٓننح٢س، وٺننأڄ جپ٫ننحمل ه ننح يف ٚنن ٫ح  هننًه مل ي٫ننى      
 جپًي يطؿلټ ٺطىج٪ حش يه  س فبٟس. جپ٫ُّيحبحؾس پطلجؾى 

 ،٪نڅ وؾنلو ڂٿڃنلِ ٮن  ڂ٫ٷنى      جپ٫نُّي ٶى چٳاځ ڂنڅ ه نح ذىجينس حبنع     
وٶنى   .وٌبٻڅ پٷٍيط  ضٷىيځ هًج جپلؾلو ذنال ڂٷنلالش ڂ طُ٪نس ڂنڅ جپٻطند     
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ي ٓ  ڂ٩ ڂٍوٌ جپلٶص ڂالڂنف ڂٍٞن  جپٳنڅ جپٗنا يڅ وهنځ يطؿلپنلڄ يف       
وڂنح ئڄ ٲنطف ذنحخ ٮٍٲطن  وقنىٴ يف جألٮٿٳنس        .يه   ڂأَٶنحً ذنحپ٭ جػبحيذ نس   

جؾبر٫ػننٍز پٿٍوجيننحش وجپننىوجويڅ قطنن  جڂننط٫ٝ پٿٯحيننس ڂننڅ ضٳحٚنن ٽ وأٖنن ح     
وجقطٷٍ قط  جپٳلٞ  وه  ٲ ڃح يًٺٍ مل  ،وأ٪ٷحخ ْؿحتٍ ٮٍٲس جؾبػٷٱ

ضطٓرد يلڂحً يف ئؿبحڂ  چٛحً ڂىهٗحً ذٷنىٌ ڂنح ضٓنررص يف جقطٷنحٌ جؾبنإؾٍ      
أينٕ  أيٕ ڂڅ ٚكحٲس »يف وؾا : پٯٍٲط  وپ ڃ١ ٪ ٗ  پىٌؾس أڄ ٍٚل 

قىظ هًج يف ڂٓح  ْحذٵ ؿبًج جؾبٓح ، ويف جپ لڀ جألوټ يف  .«؟!!ڂڅ ٶًجٌز
وپ٫ٽ ٌنٙ أڂط٫ط  هنل   .ق  ڃح أپٷ  ذأڂط٫ط  جپٍن ٛس ه ح ،هًه جپٯٍٲس

وق  ڃننح أپٷنن  ذحپٻطنند ذ٣ٍيٷننس ضٟننڃڅ شبط٫نن    ،ڂننح وٲنن٩ جؾبننإؾٍ القطٷننحٌه
يف  جپ٫نُّي چىٌٸ ٺ ٱ ٨ٍٖ  وٌبٻڅ ه ح أڄ .ذحپٗهٛ س جپٳلٞليس جپٳ  س

ٺطحذننس ڂًٺٍجضنن  جپننيت ْنن كحوټ ٲ ڃننح ذ٫ننى زبليٿنناح ئىل ٌوجيننس ي ؿُهننح يف   
ٶٍيط  ٪ٿ  أْحِ ڂڅ جقطٳح٦  ذحؼبٵ يف زبليٽ جپطىج٪ حش جپًه  نس ئىل  

يرننىأ جتڄ يف ڂٗننٍو٨ ڂننًٺٍجش جٶننرتـ ؿبننح ضٳحٚنن ٽ ضٿننٹ   .ضلجؾننى ڂٿڃننلِ
: ذحٚننحش، جألڂٓنن س ٺٛننٳكحش أوىل. ٺ ننٱ يٍٞنن  جپ ننحِ حب ننحز ٺاننًه      

 ڂٓح جش جپ ڃ  فبٝ هلټ.؟! و٪لوز نحترس
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 [2 ] 

ڂُننننٍٰ ألؾنننٽ يوي  ٮٍٲنننس ٢ليٿنننس وذال٢انننح   يجش ڂنننٍز جْنننطأؾٍش  
يف ضأٺ ننى أڄ هننًج  ،ووجتننٍ وڂٍذ٫ننحش ضطننلجىل ذننال هننلجوز ،جؼب٧ننل٤ جپ٫ننحغٍز

ْ طٻٌٍ شبحڂنًح. يف جپٯٍٲنس ضٿ ٳنلڄ ال ًبنٙ أقنىًج. وأچنح وق نى وڂطٟنٌٍ         
: ٌجتكس ڂٻرلش ربحوَ جألٌذ٫ن وڂٟ . ٌدبح ڂڅ ٌجتكس جؾبٓطأؾٍ جپٓحذٵ

 !ضطٛننٽ ئقننىجهڅ وپننل ن٣ننأً يبٿننځ ذنن  جؾبٿٷننلڄ ٪ٿنن  ذننال٠ مل ض٣ننأه جڂننٍأز  
هٻًج ڂڅ ٪طڃس ڂح ذ٫نى جپٷنحش وجپُوجينح جپ٣حٌتنس ٶنى يبنىظ ن٣نأ  أچػنلي         

وذننىالً ڂننڅ أڄ ضطٛننٽ ئقننىجهڅ، ٞنن٠ٍ أقننىهځ يف   !ذٍ٪حيننس ڂ طحٲ ُيٷ ننس
ٯٽ ٪حڂٽ ٢ال  ذحپ لڂ س. ڂح أْنلأ  جؼبڃحڀ ججملحوٌ. أ٦   ؾحٌي جپًي يٗط

ٞنن٠ٍ جپرإْننح  پر٫ٟنناځ! كؾبنن  يپننٹ ٺننػ جً وٖنن٫ٍش ذننحإليالټ وٲىجقننس       
جؾبٛ  جإلچٓحچ . پٷى ٺٍهط ، ٺٍهص جپٍؾٽ وٌوجيحش أپر  ٶٛن ي وهن    
ضٓؿٽ، ٞڃڅ ٺٗنلٲحش ٶح٢  انح جؾبطنُجظبن يف ٶنحهٍز ڂحٞن  ٶٛن ي،       

ځ ذاچٓنحچ س جؾبٍجٶند   ضٿٹ جػبڃل٨ جؾبٿطاڃس ذٗنىز. وأچنح جپنًي أْنٳص ألؾٿنا     
جألڂن نحٌؼ أْلجٌ ضٿٹ جپٍوجيحش. أڂح أڄ أٚرف وجقىجً ڂ اځ ٲًپٹ ڂح مل 
ًب٣ٍ ا ئ٢الٶحً. ومل ي٫ى جألڂٍ ڂٓأپس غٷحٲس وٌغنح  پٿڃٛن  جإلچٓنحچ .    
پٷى قلپط  ٲ٫ٿس ٪حڂٽ جپ٣ال  ئىل ٪ىوجڄ وصبىيى أغب٫  ٶاٷانحش چٓنح    

ڂن ، ٲأڂٓن ص ڂٿطناڃحً    ٶحْ حش يف جػبحچد جتنٍ ڂڅ جپطٿ ٳلڄ. ٞنكٻڅ  
أچننح جتنننٍ. وضأٺننى ا أڄ ٶٛنن ي ٺننحڄ يٷٛننىچ  أچننح ذننحؿبُ . وٺ ننص، أچننح،    

ويٻطند ٌوجينحش ووڄ   »هىٲحً ٺٓلالً ڂطكحيٶحً ي٫ ٕ ٪ٿن  ٌغنح  ق نحز ضطنأمل     
، «ڂٍج٪حز جپرطس. وٲٻٍش يف أچ  ٺ ص ألضٯحذ  ٪څ جپطٷح٠ ٚنلٌز ا ٺانًه  

يرننىو هحَتننحً، ذننال  ى ٚننلٌز ڂػٷننٱ وق نن  ال ض٫ننٍٜ ٪ٿنن م ٲ ڃننح ذ٫ننى ٪ٿنن  أ
يف وٞن٫ س ؾحچر نس    ،ڂػٷٱ ٢ٿ ٫  جْطأؾٍ پٿطنل ٮٍٲنس   ڂ ٳٟس ْؿحتٍه.

أغ ح  ئٚٯحت  ؾبح ي رٯ  أڄ يٻلڄ ٖلذحٌش. ٮ  أچ  ٺ ص ٶى ٌأيص جپٛنلٌز  
ٶرٽ أڄ ضٿطٷ٣  ذٓ لجش. ٺحچص ٚلٌي جؾبطه ٿس جپيت أقطٳ٥ ذبح ضىوٌ يف 
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ف ٪نڅ أمل ٪٧ن ځ   ڂلجچة وڂ٣حٌجش ال ضٳحٌٶ . يحٶس جپرحپ٣ل جألْنلو ضٳٛن  
ىبلخ جؾبلجچة. غځ جپٛلٌز جپيت جپطٷ٣ص ا يف جپٯٍٲس ئىل ؾلجٌ ڂلْن ٷ   

ئي ال ٖن     ،ٖلٌذحش، وجپيت جقطٳ٧ص ذبنح ڂنڅ ٶر نٽ جپطلجٞن٩ وجالقط نح٠     
، #٢$«ځَ ڂٷٿّل ٫ْڂ »س ذ ٟح  چٛٱ ٺُځ، وٿڂٷٿٷحً يف أڄ يٗحهىٸ جپ٫حمل ذٳحچ ٿ

ذ٫ ننن ن  ،هٻنننًجضٛنننٯ  ؾبنننح ي رٯننن  أڄ يٻنننلڄ ٖنننلٌذحش. أڂنننح أڄ أقنننىٴ      
ڂٳطلقطن، ئىل جأل٪ٿ  أٺػٍ، ٲًپٹ ي٫  أچ  ٌدبح ٶنٍأش ذ٫نٝ جپٍوجينحش    
ٶرٽ هًه جپٿك٧س. ٮ  أڄ جألٺ ى أچ  غب٫نص قٷ ٷنس ؾلهٍينس ال ٪الٶنس     

ىي ؼب٧ننس جچٻٗننحيف، ذننال هليننس  ؿبننح ذٗننلٌذحش. ْننٷ٣ص جپٓنن ؿحٌز ڂننڅ ينن 
پٯلظ، هًه پ ٓص زبىيٷس ٺٍوي زبص ٌجيس وٺحپس ج ،قط  أمل أٶٿ س پألمل.

وال ضالتځ قط  ذ ٯحپ حً ٲحؾأه جپٓ ٽ. پ٣حؾبح أڂ٫ ص يف زبنىيٷحش ٞنكحيح   
پٍؾننٽ يٗنن٫ٍ ذننحؽبُي،   حًجپ٫ ننٱ جپ٫ٍٶنن  وڂننٍٜ جإليننىَ. ٌأيننص ذلٌضٍيانن   

وؾ٫ٿ  جپٳ حڄ يبىٴ ذ٫نن يٓنٍى وجتٍينس وٚنلٌز ٌؾنٽ ٲٟنكط  جپ٫ىْنس        
 يبىٴ يف ًٖويه.

څ يف يپنٹ  ال أقى ڂڅ هإال  طب ٫حً ذ٫ ن ن ڂٳطنلقطن ئىل جأل٪ٿن ، دبن    
ْن ىز يف جپٛنٱ جألوټ     ْ٪حَٰ ٺڃحڄ أڂٟ  ْح٪طن ڂڅ جپلپ  أڂحڀ ٪   

ؾ٫ٿنناح ضٿطٷ٣نن  ڂننڅ أٺػننٍ ڂننڅ َجويننس، ؼب٧ننس جٺطٗننٱ أوبننح زبننىٴ يف أيچنن    
ضٟنٌٍش   أٖنر  ذنأيڄ ڂنىذٍّز ڂ نُټ     –قى وٚنٳاح –جپٓمحويس جپيت ذىش ؿبح 

ل٨ ڂڅ جؾبڃحٌْحش جپٓحويس أيحڀ ٺحچص ض٫ڃٽ ذحپرٯح . ال أقنى أيٟنحً ڂنڅ طبن    
ٺحڄ پ ٓنڃف ذٛنلٌز ٺانًه. ال أقنى ڂنڅ ٪نحغٍي        ،جؾبٿطاڃن ذٗىز ،ٶٛ ي

جؼب٥ ٌب  ؿبًه جپىٌؾس. ال أقى يٓنڃ٩ ٶاٷانحش چٓنح  ٺنڅ ٞنؿٍجش يف      
ذأچ  ڂح ڂڅ ٪حڂٽ  جػبحچد جتنٍ ڂڅ ضٿ ٳلڄ ذال ٌٶځ. أ٪ُي چٳٓ  أق حچحً

 ٢ال  يف جػبلجٌ.
ال أوٌي  غب٫ص أچ  أٚرف ڂٷحوالً حبڃنحڀ ننح٘، وأچن  ينًٺٍچ  خبن .     

 ڂح ئڄ ٺحڄ ي٫ٍٰ أچ  ضٍٸ ا يپٹ جپٛلش ٺًٺٍى پٿ٫الٶحش جپ٣ رس.
                                                           

 # جؾب٫َْل َ: ڂڅ جألَيح  جپ٫ٗر س جپ ڃ  س يٯ٣  جپ ٛٱ جألْٳٽ ڂڅ جػبٓځ، ٺحپٍوج  جالْٻطٿ ىي.٢$
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مل ينًٺٍ ٖن ثحً ٪نڅ     جپ٫نُّي وجػبٿ  ه نح أڄ   .جچطاص ڂًٺٍجش ضٿٹ جپٿ ٿس
 ،جؾبإؾٍ وجٶرتـ ضٳحٚ ٽ أنٍى ي٧ اح جْطؿحذس أوپ س ضٿٷحت س ؾبٍٗو٨ أوذ 

       ٍ جالچطڃنح    چحه ٹ ٪نڅ أڄ ٲٻنٍز ٪لوضن  ئىل جپٷٍينس جْطكٟنٍش ڂ٫انح ٲهن
ِ  »نجپ٫حتٿ  و٪ٿ   جپطلجؾى يف هًه جپٛلٌز ٺن  ياڃن  جپنطهٿٙ ڂنڅ     «جذنڅ چنح

 جپ٫ننُّيٺننٽ ڂننح ٶننى يرننىو ڂ حٶٟننحً پطٿننٹ جپٛننلٌز، ذحإلٞننحٲس ئىل ڂرننحوٌز      
 ،پالٖننطٯحټ ٪ٿننن  نٿننٵ ضٳحٚننن ٽ ق ننحز ذىيٿنننس، ألؾننٽ ق نننحز ؾىينننىز أوالً    

چن   رٽ أڄ ي نحڀ نٿنٙ ئىل أڄ جؾبانځ هنل أ    وپٿڃٍجڄ ٪ٿ  ٫ْس ن حټ جپٳ حڄ. ٶ
وْلج ً ٺحڄ ٪ٿ ن    .ڂح ٺحڄ ٪ٿ   ضٍٸ جؾبإؾٍ يبطٷٍ أغحغ  جپرٓ ١ وٌبٟ 

ٲاڄ ضٿٹ  ،جپرى  ذٍٓو ضٳحٚ ٽ وٶحت٩ قٷ ٷ س أو ج٪طڃحو جؽب حټ وجالذطٻحٌ
وذنلوه پنل يطه٣حهنح. پٻ  نح ْ ٻطٗنٱ ٲ ڃنح ذ٫نى أڄ         ،جؼبحوغس ڂإؾبس پٿٯحيس

ض  يف ضٿننٹ ؾ٫ننٽ جألة ننس ؼبٻحيننس جچط٧ننحٌه جضٛننحالً ضٿٳلچ ننحً ٶننى يننأ  جپ٫ننُّي
جپٿ ٿس ڂڅ ٺلچ  جتڄ يٍَـ زبص و٢أز ئنٳحٴ جضٛحپ  جألن  ذحڂٍأز سبنحٰ  

وٺأچنن  يننطهٿٙ ڂننڅ جؾب٫ٟننالش أواًل ذننأوټ ويٻطنند، وأچنن  يٓننٍو         ،َوؾاننح
فبنحوالً ئپٷنح     ،ٺطٳٓ  ڂ٫ٷلټ ؾبح يبنىظ پن  جتڄ   سضٳحٚ ٽ يٺٍيحش ٶىٌب

جپ ننلڀ جپالتڃننس يف ن رننس هننًه جپٿ ٿننس ٪ٿنن  ٞننٍج٠ جپ٫ننحمل. مل يننطڃٻڅ ڂننڅ    
ي رٯن  جپنطهٿٙ ڂنڅ هنًج:      .وربحهٽ قٻحيس جپٯٍٲس جپٷىٌبنس أينحڀ جپػحچلينس   

وهننن  چطنننحؼ ڂ ننناؽ جپطنننىج٪ حش جؾبٍهنننٵ، چحه نننٹ ٪نننڅ      ،جپٯٍٲنننس جپٷىٌبنننس 
يف جؾبننًٺٍجش، وذحپطنحا ضلٶٳننص ٚننلٌز   جپ٫ننُّيقٟنلٌهح جتڄ أغ ننح  ٖنٍو٨   

ضلٶٳنص ٪نڅ    ،#٢$ئخجپٷىٌبس ٪ٿ  ٣ْف ڂٷٍ قنُخ جپر٫نع يف    ضٿٹ جپٯٍٲس
وهننل ڂننح ْنن كىظ پننًٺٍيحش ٺننػ ز أٚننركص ٶ ننى       ،ـبننٍو يٺننٍى ٺلوبننح 

 وڂحٞ  . جپ٫ُّيجالْطهىجڀ وٞڃڅ ٪ڃٿ س صبٻځ ذن 
                                                           

  لخ ٚ ٫ح #.ٺ ٿلڂرت ؾ ١٠٠# ڂىي س ٌب  س $٢$
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٪ٷند جپط٫ىوينس ڂرحٖنٍز، أينحڀ جپػحچليننس جپ٫حڂنس يف ئخ، ٺ نح چركنع ٪ننڅ        
ٮٍٲس، ٲأنربوچح أڄ يف ٣ْف ڂٷٍ قُخ جپر٫ع ٮٍٲس ضٗرت٠ ٲٷ١ ض٫رثس 

 ٶٓڃ ح ٌبن جؼبُخ.جْطڃحٌجش جچطٓحخ پٿكُخ. ڂألچح جالْطڃحٌجش وأ
٢ٍيٷننس ض٫ح٢  ننح ڂنن٩ ٚننلٌ وڂٷننلالش     ذط ننح پ ٿط ننح ٪ٿنن  ْنن٣ف جؾبٷننٍ.   

وؾٽ أقىچح ڂڅ جْځ ئال ڂ ٗ ٽ ٪ٳٿٵ ٲ ڃح ذ٫ى مل ضٻڅ ڂاڃس ٺػ جً، جپٿاځ 
، أڂح جپرٷ س ٲٻحچص ٶلڂ س ٪ٍذ س مل لبى ٫ٚلذس يف جپ لڀ ڂ٫انح  «ڂ ٗ ٽ»

جپ٫حوينس  ٪ٿ  ٣ْف وجقى. ٺحڄ أقىهځ ٶنى ٪ؿنُ ٪نڅ وٲن٩ ئىبنحٌ ٮٍٲطن        
څ وجپطنىي   #٢$«جپٗن٫  جؾبنإشبٍ  »ٲحْطٟٳ حه پ ٿطناح، وهنل ٢حپند نٿن ١ ڂنڅ      

وؾى چٳٓن  ٲؿنٍ جپ نلڀ جپطنحا ٪ٿن        «جذڅ چحِ»،  جپًي ال ي٣ڃف ئىل ٖ 
أقنننى ڂٷح٪نننى جپرنننح٘ جپنننًي ْننن ٷٿ ح ئىل ٚننن ٫ح  پٿطٟنننحڂڅ ڂننن٩ جپ٫نننٍجٴ   
جحملحٍٚ، وجال٪طٛنحڀ أڂنحڀ ئقنىى جپىذٿلڂحْن حش جپٯٍذ نس. ذ٫نى ربحوَچنح        

، وقٛننلپ ح ٪ٿنن  ئٲ٣ننحٌ ؾ ننى، جچطٗنن  ٞنن ٱ ْنن٣ف جپر٫ػنن ن،   #١$«ٍيځينن»
جڀ وجؼبننُخ. ٺننحڄ يف قحپننس جچطٗننح  ٲٗننٿص وجٌربننٽ ن٣رننس ٪ننڅ ڂنن غٍ ٚننىّ

ْن ن، أڂنح   ٞنكٻ ح ٪ٿ انح ذ٫نى     حوالض نح زبلينٽ جألڂنٍ ئىل و٪حذنس    ڂ٫اح فب
وأقٍؾ ح مبڅ جپًيڅ مل چًٺٍ ٖ ثحً ٪څ جؼبُخ  ْح٪طاح ٲٷى ٺحڄ ٚحوٶحً،

هٷن ڂٓننطٳ ىيڅ ڂننڅ ئوٌجٺ ننح جؾبٓننرٵ پىڂحغننس جپر٫ػنن ن   وٌڂننلَه. ٺ ننح ڂننٍج 
ڂننػالً،  #٢$«جإلٚننالـ»ئي ئڄ جؾبر ننص يف ٮٍٲننس، ذأقننى ڂٷننٍجش  ،وجْننرتنحتاځ

ٍ »أٶٿن  جپ نالٜ شبنحڀ جپٍجذ٫نس پٛنالز جپٳؿنٍ        ،ٺحڄ پ ٻنلڄ ڂٻٿٳنحً   . «قحٞن
ئي ئچ  يف جپٓ س جپيت ْرٷص جچٟڃحڂ ح پٿر٫ع،  ،هًج پ ّ سبڃ  حً ٲكٓد

كٷس ذر ص جپ٫حٶنٽ جپنًي ي طڃن  جذ ن  پ.ٚنالـ. چحٖن١       ْٻ ّح يف ٮٍٲس ڂٿ
ئْننالڂ  ٺننحڄ يٷننطكځ ٮٍٲط ننح ٺننٽ ٲؿننٍ ٲ ٗنن٫ٽ ؾبرننس جپٻاٍذننح  يجش جپٿننلڄ  

                                                           
 .١٠٢٢ -٢٧١١جؾبإشبٍ جپ٫ٗ  جپ٫حڀ: جؼبُخ جؼبحٺځ يف جپ ڃڅ  #٢$
 # ڂىي س ضطر٩ فبحٲ٧س ئخ.١$
 جپطؿڃ٩ جپ ڃ  پ.ٚالـ: أٺرب جألقُجخ جإلْالڂ س يف جپ ڃڅ $ئنلجڄ ڂٓٿڃن#. #٢$
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ٍ »، ويٷلوچح ذ٫ىهح ئىل ١٠٠جألٚٳٍ جپٻٍي  ذٷلز  . ٺنحڄ جپٟنل    «ؾحڂ٩ ٪ڃن
جپ٫  ٱ يٓكد ٶىٌض ح ٪ٿ  جؾبٷحوڂس، ڂٷحوڂس أي ٖ  ، وٺ ص أٲٻٍ يف أڄ 

جإلٞننح ز جپٷليننس جؾبٳحؾثننس يف وٲنن٩ جؾب٫ننطٷٿن     أؾاننُز جألڂننڅ ٶننى ضٓننطهىڀ  
پ.ٶٍجٌ ذأي ٖ  ، وٺ ص أضرحه  ذطٿٹ جؾب٫ٿلڂس، وٺحڄ جذڅ جپ٫حٶٽ يأنًهح 

 ٪ٿ  فبڃٽ جپى٪حذس جؾبٓطكرس.
ٻٍيځ يطلٞأ، وٺحڄ ياڃّ يف أيڄ أٶٍذ ح ئپ   يف جپٛٱ: ٪رىجپ مل يٻڅ

څ ٲلجتى هٽ جچطا  جپطٗاى جألن ؟ وچ٫لو پ ٓڃ٩ جپٻالڀ يجض  ٪څ وجقىز ڂ
ٚننالز جپٳؿننٍ، وهنن  جْط ٗننحٴ جألوَوڄ جپننًي ال ٌبٻننڅ جْط ٗننحٶ  ئال يف   

. ٪ىچح ڂنڅ ٚن ٫ح    «ؾحڂ٩ ٪ڃٍ»هًج جپ٣ٍيٵ جإلْٳٿيت جؾبًُټ ذن جپٯٍٲس و
يف ٌقٿس ج٪طٛحڀ جپر٫ع ضٿنٹ، مبنحوټ ذٗنط  جپ٣نٍٴ زبلينٽ أڂنٍ ظبحْنس        

مل و . ٞنكٻ ح ذحپٳ٫نٽ وٌووچحهنح ٺنػ جً،    ٞ ٳ ح وجٌربحپ  جپٷلي ئىل و٪حذنس 
يلجٚٽ يپٹ جپٟ ٱ ڂٗلجٌه ڂن٩ جپر٫نع. ٮن  أچ نح يف جالچطهحذنحش جپطحپ نس       

جڀ، وچطكنىظ ٪ننڅ  ٺ نح چ٫ڃنٽ ٺڃنح ي٫ڃننٽ جپر٫ػ نلڄ ٪نحوز: چ٫ٿنٵ ٚننلًٌج پٛنّى       
ڂ٣ڃثن ن پ ٷ٧ط نح طب ٫نحً، وقٍٚن ح ٪ٿن        ،ڂإجڂٍز جپٯنٍخ ووقنىز جألڂنس   

جْطر٫حو ٲٻٍز جپطؿلټ ذن جپٍ٪ س ذٛلٌ ڂ ٗن ٽ ٪ٳٿنٵ. يپنٹ ٮن  قٻن ځ      
يي ؾنننىوى. جْننطر٫ىچحه ڂ٣ڃثننن ن پٻلچ نننح چٟننڃٍ پننن  يف أ٪ڃحٶ نننح   وٮنن   

جپطٷىيٍ جؾبالتځ، أو هٻًج ٦  ح. أو أچ نح مل چٳٻنٍ، ڂنڅ ٶٍيند أو ڂنڅ ذ٫ نى،       
جڀ ضٳننن  ذحؼبحؾنننس جپػٷحٲ نننس جپٳ٫ٿ نننس پٿكنننُخ، وڂنننح ئڄ ٺحچنننص ٚنننلٌ ٚنننىّ  

 ذحپٯٍٜ أڀ ال.
جڀ وأپٛننٷ حهح ٪ٿنن  َؾننحؼ جپٓنن حٌز جپلق ننىز جپننيت   ظبٿ ننح ٚننلٌز ٚننىّ 

ظبٿط ح جالچطهحذ س. ٺحڄ ڂٍٖنف جؼبنُخ ئىل ؾلجٌچنح ومبنڅ چ نحٶٕ       شبٿٻاح
 ،أياڃنننح ْننن ٳلَ يف قٷ ٷنننس جألڂنننٍ: ڂٍٖنننف جإلٚنننالـ أڀ ڂٍٖنننف جؾبنننإشبٍ  

ڂ٣ڃث ن پلجٶ٫ س جؼبُخ، و٪ىڀ ض٣ٿن٩ ٶ نحوز جپٳن٨ٍ ألٺػنٍ ڂنڅ جؾبٗنحٌٺس.       
وقٛنٽ ڂٍٖنف جپر٫نع جبالوچنح      ضٿٹ جپٯٍٲنس وٲثنحً وأيحڂنحً طب ٿنس،    ڂ كط ح 
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ٚنلش. مل يٻنڅ جپر٫ػ نلڄ ذٯ چنح، مبنڅ ٌؾنحټ جپٯٍٲنس،         ١٠٠٪ٿ  أٺػٍ ڂڅ 
 ْ كٛٿلڄ ٪ٿ  غٿع هًج جپ٫ىو، وٺحڄ يپٹ ٪حوالً يف ڂح أ٦څ.

ومل يطڃٻڅ يف جپٛنرحـ ڂنڅ ئوٌجٸ    ،وچحڀ ،«!ذىجيس ڂ٫ٷلپس»ٶحټ پ ٳٓ : 
أڄ ضٍجؾ٫ننًح يف ٺڃ ننس أقننالڀ جپ ننلڀ ٶننى قننىظ ذٓننرد ج٪طڃننحوه جپرننلـ يف        

وأڄ جإلچٓننحڄ ڂٟنن٣ٍ   ،قننىظ قٷننح  وٺننحڄ يننلو پننل أڄ هننًج ٶننى   ،جؾبننًٺٍجش
ٲانًج ڂ٣ڃنثڅ أق حچنحً، ٪ٿن  أڄ      ،أق حچحً پٿطأٺى ڂنڅ أوج جضن  جپٓن ٻ لپلؾ س   

ٲٻنٍز جپ٫نلوز ئىل جپٷٍينس ٶننى جسبنًش ٖنٻاًل ڂ٫ٷننلاًل ڂنڅ جپلجٶ٫ نس. پ٣حؾبننح        
يف جألينحڀ جألنن ز يف ٶٓنٍ أوج جضن  وٌووو ٲ٫ٿن  ٪ٿن  ڂٓنطلى         جپ٫ُّيؾاى 

يف جپلٶص يجضن  ذط٫نىجو ڂُجينح جػبنٍأز.     ڂڅ جپلجٶ٫ س وقط  جؼبًٌ فبطٳ٧حً 
ذال َڂال  وال چٗح٠ ٌبٻڅ ڂڅ نالپ   ،ٺحچص جػبٍيىز ڂػٽ ٺٽ جپٛرحقحش
ڄ ضبس قٍٺس ضطرن٩ أنرنحٌ وڂٛنحوٲس    أو ،جپٷلټ ئڄ جپٍؾٽ ي٫ڃٽ يف ٚك ٳس

وال أقنى   ،ڂٛلٌ ٖٯلٰ ذٓرٵ ٶى شبٻڅ ڂڅ ئلبحَه. جؾبٻطرس نحپ س شبحڂنحً 
٪ننڅ أؾننلج  جپٛننكحٲس وڂ نناؽ جپ٫ڃننٽ  جؾبا  ننس جپ٫ننُّيٮنن  جؼبننحٌِ وأْننثٿس 

ذ  ڃنح چ٫طڃنى مبنڅ ٪ٿن  جپ ٓنم وجپٿٛنٵ. ال        ،جؾبطر٩ يف ٺنٽ ٚنكٱ جپ٫نحمل   
وٺأچن    ،أقى ٮ  جؼبحٌِ جؾبطٳنحچ  أٺػنٍ كبنح ي رٯن  يف ظبحينس جپٛنك ٳس      

ئي ؾٿننند أٶٳنننحالً ٞنننهڃس ألٮٿننند ٮنننٍٰ ڂٷنننٍ  ،يبڃننن  وغنننحتٵ جپر طنننحؾلڄ
ن٣لٌصبنح، وپ٫نٽ أن٣نٍ    ڂلَ٪حً جپلغحتٵ ٪ٿ  جپٯٍٰ وٲٷحً ؾبىى  ،جپٛك ٳس

جپلغننحتٵ قننى ج٪طٷنننحوه هنن  ضٿننٹ جؾبه٣ل٢نننحش جألوپ ننس پٿطكٷ ٷننحش جپنننيت       
  يف أٺػنٍ  ، وٺنحڄ جؼبنحٌِ ٶنى چرّن    #٢$چٍٗصبح جپٛك ٳس ؾبًحبس ٺٿ نس جپ٣ند  

  رّڂڅ چٷحٔ ٚحوٰ جؾبٍوٌ ٶٍذ  يف جؾبٻطرس أو يف ڂٻطد ٌت ّ جپطكٍيٍ، چ
ق ننحڄ ذٗننٍـ  ، ويٷننلڀ يف ذ٫ننٝ جأل «ڂًحبننس»ئىل وؾننلخ ضٓننڃ س جؼبحوغننس  

يطڃط٩ ذٷىٌ ڂڅ جپ ُجهس يف  ، وهل ٪ٿ  ٺٽٍّ«ڂًحبس»و« ؾٌٍبس»جپٳحٌٴ ذن 
ٌٮنځ جچطڃحتن  پٷر ٿنس ڂطحعبنس پٛن ٫ح  ض٫ڃنٽ يف جنط٣نحٰ         ،ٺٍجه س جپ٫ ٱ

                                                           
 ٶٟ س ٮحڂٟس ٌجـ ٞك طاح ٪ىو ڂڅ جپ٣حپرحش. #٢$
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جألؾحچد وٶ٩٣ ن٣ل٠ جپٻاٍذح  وڂڅ غځ جپطٳحوٜ ڂ٩ جپىوپنس. هنل يٍؾن٩    
ٛنٱ  جپجپٷر ٿس پٻلچ  يبد جپ٫ٿنځ ٌٮنځ لبحقن  ذحپٻنحو ڂنڅ       ض ْرد ڂٯحوٌ

ٮ  أڄ جپ٫ٿځ ڂلؾلو يف ڂٻطرس جپٛك ٳس ويف ڂنُجؼ جپٛنكٳ ن    ،ٓحوِجپ
چحه نٹ ٪نڅ    ،جپًيڅ ٌب كلچ  جإلقٓحِ جپٻحيف ذٍٲٷنس جپ٫ٿنځ   ،ڂڅ ض٫ُ وئخ

  ٍ ٰ ڂ ن   جْط٫ىجوه جپىجتځ إلٶٍجٜ هإال  جؾبط٫ٿڃن ڂڅ ٌجضر  جپنًي ال يٛن
 «ٽجپنن ڃڅ جألْننٳ»وذحإلٞننحٲس ؾبنن ف ڂط٫ٿڃنن   ٲٿٓننحً وٲٷننحً پٷننلجتځ جپٷننٍوٜ.

ٲاننل ٌبنن كاځ ئىل ؾلجٌهننح چٛننحتف ؿبننح ٪الٶننس ذحال٪طننىجو    ،ٶٍوٞننحً ڂحپ ننس
٪ٿن  أچن  أٺػنٍ      ذحپًجش وٺ ٱ أچن  ال ىبنىٌ ذأقنىهځ جپ ٧نٍ ئىل أي ٶر ٿن     

 ، ٻلٰ ڂإٺنىًج ؿبنځ أڄ أي جڂنٍأز يف جپٷر ٿنس ٌبٻ ناح ظبنٽ جپٻالٖن        ،ٌؾلپس
 پٻڅ ال أقى ٌبٻ   يف ٶر ٿط  جپٛرب ٪ٿ  ڂٻحٌه جپىٌجْس.

أڄ نحپن  هنل ڂنڅ    ذن  ،ٚنرحـ يپنٹ جپ نلڀ    ،جپ٫نُّي يف أيڄ ةّ جؼبحٌِ 
وأچن  ال يٍينى    ،وأڄ نحپن  هنًج هنل ؾنى جألوالو     ،جنط٣ٱ جپٓحتكس جألؾبحچ س

« ٲٟنحتٽ »جْطهىڀ ضلٚن ٱ   أڄ يط٫ٿڃلج ٖ ثحً ڂڅ ٲٟحتٽ ؾىهځ. والوهأل
ٺ ل٨ ڂڅ جپطناٻځ ئَج  جؼب نحز ٪ٿن  قٓنحخ جپ٫ نٱ ٞنڃڅ فبحوپطن  جألغن ز         

صبٻنننځ جؾبنننىچ ن جپنننًيڅ ي٫ڃنننٽ ڂ٫انننځ يف ڂإْٓنننس ضٷٿ ننى ؿبؿنننس جؾبنننػٷٳن و 
ٍو هننل ؾحچنند كنننٍ ال ٪الٶننس پنن  ذحپ ٗننح٠ جؾب٣ّنن    جپ٫ننُّيوجقننىز. ڂننح ياننځ  

پٿكحٌِ يف شبىيڅ يجضن ، ئي ٺنحڄ جپٍؾنٽ يٓن  ذحربنحه ؾنحچ  ڂػنٽ ْن حٌز         
ض٫ٍٞننص پٛننىڂس ٖننحق س. غننځ ئڄ هننًج جػباننى جؾبننىچ  جپننًي يننىأخ ٪ٿ نن     

ىل جپىٌؾنس جپنيت ٌبٻنڅ جپٷنلټ     ي وئجؼبحٌِ ٮ  يي ؾنىوى ذحپ ٓنرس پٿ٫نُّ   
ٲٻٍ أڄ جؼبحٌِ  ،ويف ظب  ضٳحٶڃ  ذٷٍجٌ جپ٫لوز ئىل جپٷٍيس جپ٫ُّيه ح ئڄ 

وأڄ  ،ٯحوٌز ٶر ٿط  ٶى ٪ُټ چٳٓ  ٪څ ڂٻڃڅ ٶلضن  دبٶى نى٨ شبحڂحً، وأچ  
څ ٶ حڀ نحپ  ذًپٹ ٺحڄ پ ٛرف أؾىى پ  ڂٶ حڂ  ذحنط٣حٰ جألؾبحچ س ذىالً 

كٳ ن ٶننى ي٧اننٍوڄ ئ٪ؿحذننحً َجتٳننحً ڂننڅ جقننرتجڀ جپ٫ٿننځ وجپطؿننلټ ذٍٲٷننس ٚنن 
دبىجنالضنن  جؾبىچ ننس جملننٍو جذطننُجَه ذٷننٍٜ ْننٍي٩ ڂننڅ يپننٹ جپ ننل٨ جپننًي       
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يبطحؾ  جپ ڃ  يلڂ حً يف ٦ا ز حبػ  ٪څ ٮىج  وٶحش. ن٣ٍ پ  جإلڂٓحٸ 
چ ح ال ٌبٻ نن  أڄ ذٻطٳنن  جؼبننحٌِ وڂلجؾاطنن  حبٷ ٷننس ٺلچنن  قبننىو٪حً ذننى       

وأڄ نحپن  أٺػنٍ چُجهنس     ،ي ٖن ثحً وأڄ جپلغحتٵ جؾبهرأز ال ضٓنحو  ،يب حهح ٺٿ س
وأڄ جؼب ننحز پ ٓننص ٲٷنن١ جپننال    ،ڂ نن  وهننل يطٛننٍٰ وٲٷننحً ؿبليطنن  و٢ر٫نن    

 ،ڂنح أٚنرف ٶٍيرنحً ڂنڅ چُ٪نس ٖنٍيٍز       يف ،٪ ٱ. وٞڃڅ قحپس ڂڅ جپطڃنحوي 
جٶرتجٜ ڂرٿ٭ ٺر  ڂڅ جؼبحٌِ، هل ڂح ربڃن٩ پىين  ڂنڅ ٶ ڃنس      جپ٫ُّيٶٌٍ 

ِ    يپٹ أڄ ٌت ّ جپطكٍيٍ ،ئ٪الچحش جألْحذ ٩ جألن ز  ،ال يػنٵ ذٯن  جؼبنحٌ
ڂ٣ڃث حً يف جپلٶص يجضن  پٻنلڄ    ،ي ضٿٷ    وٌْحً ڂإؾبحً يف جؾبىچ سوٌبٻڅ پٿ٫ُّ

جؼبحٌِ ٶى ضل٠ٌ يف شبٿنٵ أننالٴ جؾبىچ نس ومل ي٫نى ٶر ٿ نًح ٌبٻنڅ نٗن س        
ڂالقٷطننن . مل يٷنننٌٍ يف ضٿنننٹ جپٿك٧نننس أڄ ذلْننن٫  أڄ يٻنننلڄ ٖنننٍيٍجً ؿبنننًه 

ح قٍٺنس ينىي جؼبنحٌِ    وذٷ  يبىٴ يف قحپس جپٍٞنح ضٳٛنف ٪ نا    ،جپىٌؾس
جؾب اڃٹ يف ٺٽ ڂح يرىو ٪ڃناًل ڂاڃنًح ويرتضند ٪ٿ ن  ڂنىى ٺٳنح ز جپٛنك ٳس        

ذحپٷنح٘ جؾبرطٓنځ جپنًي ٺنحڄ      جپ٫نُّي وؾحهُيطاح پٿٷ حڀ دبح ي رٯن . ٲنلؾة   
ٶى و٪نىه جألْنرل٨ جؾبحٞن  ذا٪نىجو وٌٶنس أو وٌجْنس پٿڃٗنحٌٺس يف ٲ٫حپ نس         

پٻنڅ جذطٓنحڂس    ،ٶٛٛ س ؿبح ٪الٶس ذنى٪ځ جپٷٛنس جپ ڃ  نس جپٷٛن ز ٌدبنح     
 ،ئچنن  ىباننى يف شبػننٽ نٿنن ١ ڂننڅ جألڀ ضٍيننُج وٮحچننىي      !جپٷننح٘ ڂٓننطٳُز 

چحه ٹ ٪څ جو٪حت  جؼبُڄ جپ٫ڃ ٵ پٍؾٽ ضأمل ٺػ جً. ٚحٲك  وهل يٳٻٍ يف 
قٷننحً كبننح  جپ٫ننُّيٶننٍجٌ ڂننڅ چننل٨ أڄ يٛننرف هننًج جپٷننح٘ چرحض ننحً، وجڂننط٫ٝ  

خ ج٪طننربه ذٍوذحؾ ننىج جإلذننىج٨ پىٌؾننس ڂٷح٫٢ننس جپٷننح٘ ق  ڃننح وٚننال ذننح     
 ال سبربچ  ٪څ أٮ  س پٳ وَ وال ضٷنٽ ا ٶٛنس   !أٌؾلٸ»جپٛك ٳس ٶحتالً: 

 .«!ؾىيىز پٿٻٿد جپًي ضر  ط  ڂإنٍجً
چن  ٌجٲنٵ هنًج جپٷنح٘     أٮن    .ال وٌٶس چٷىيس پ ٗحٌٸ ذبنح يف جپٳ٫حپ نس   

 وڂڅ جو٪نح  جپٗنٯٱ ذنحپٳڅ ئطبنحالً.     ،جڂطأذ٣حً جْط ح ه ڂڅ هًه جپربوذحؾ ى
 ز وهُهح وئيٷح٦اح ڂنڅ جپنلهځ. ذٷن  ٪ٿن      ٪ٿ   ئيڄ جإلڂٓحٸ ذأٺطحٰ ٺػ
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ذ  ڃننح جٶطٛننٍش ٌوجش ٲ٫ننٽ جپٷننح٘ ٪ٿنن  جْننطهىجڀ    ،ضربڂنن  ٮنن  جؾبڃ نناؽ 
 څ ٫ٍٖ ذٟٯ  س.پٛڃص ڂ  جپ٫ُّيكبح وٲ٩  ،جذطٓحڂط  جؾبإچٓ س

ال يىٌي ڂح  ،مل يٓڃ٩ ٖ ثحً ڂڅ جپػ ح  ؾبٷحپط . ٺحچص وؾلهاځ ڂطىجنٿس
يرىو ٶى چًٌوج ق حصبځ پٿٷ حڀ ٮ  أوبځ ٲ ڃح  ،حًئڄ ٺحچلج ٶحٚن أڀ ٶٛحٚ

دبح يف يپٹ جپٗاٍز، ال أقنى ڂنڅ هنإال  ْن ٻلڄ      ،دبح ال يرتضد ٪ٿ   ٖ  
ٮ  أچ  ٺحڄ حبحؾس ٲٷن١ پ رٷن  ٪ٿن  هنًه جؾبٓنحٲس       ،ٖا جً، ال ڂ ٻٍٲلڄ

وٌ يف هننًج ڂننح جپننًي يننى ذننىج٨...جپننيت ألبُهننح ڂننإنٍجً ذ  نن  وذننن وهننځ جإل 
چٷننٍأ ٪ننڅ  !پ نن  ڂٷننلالش جپٳٿٓننٳس؟ڂننح جپننًي كپننص ئ ؟!جپ٫نحمل جپػٷننحيف جپٳنن  

ه ؿٽ وٖلذ احوٌ وچ طٗ  ووڄ أڄ يٻلڄ ؿبًج ٪الٶنس ذركػ نح ٪نڅ ئؾحذنحش     
ڂنح جپنًي كټ ئپ ن  أڂنٍ جپٳٿٓنٳس جپلؾلوينس، ومل        !ڂٿكس ؾبنح يبنىظ پ نح جتڄ   

چٓنڃ٩ ڂنإنٍجً جغبننحً ڂطنىجوالً زبنص ڂٛنن ٱ ٲ ٿٓنلٰ، ئي ال ٌبٻنڅ حبننحټ       
پٷننى وىل َڂننڅ وٌيننىج    ؟!لڄؿطنن ٺليحڂننح ٲ ٿٓننلٲحً، أو قطنن  ه ط  ج٪طرننحٌ ٲل
ومل يبنننىظ َڂنننڅ ٲٿٓنننٳ  القنننٵ. وٺحچنننص ذ٫نننٝ فبنننحوالش     ،وؾنننحٌووي

جپطػحٶٱ جپٛكٳ  ٶى ٲٗٿص ٺٿ س يف جؼبٛلټ ٪ٿ  ٲ٫ٽ ٲٿٓنٳ  قنىيع   
ٺڃٷلپس وٺحْځ، وجمبٍٛ جألڂٍ يف ـبنحوالش قحپنس ڂنح ذ٫نى جؼبىجغنس. ئىل      

څ وڂننڅ يٍْننځ جتڄ پلقننحش ٌبٻنن  !ٌيحپ س وجپىجوجت ننس؟لأيننڅ جچطننا  أڂننٍ جپٓنن 
يرىو أڄ جپ٫حمل ٺٿ  ىبرت ڂح  !ذ ٫اح يف ڂح ذ٫ى ذ٫ٍٗجش ڂالين جپىوالٌجش؟

يٗر  شبؿ ى ذٍج٪س يهڅ جؾبحٞ  وڂلهرط  جپٳ  نس. ٺحچنص ئٮنٍج جش ئلبنحَ     
ٶٳنحش جألغبنح  جپ٫حؾب نس جپٗنا ز جؾبطىجوپنس يف      حٚكحٲس غٷحٲ س ضٓنطر٫ى ڂػ 
ذنحٌيّ  ڄ يف وجپركنع ٪نڅ أوج جش زبنىظ جت    ،جپٳٿٓٳس وجپٍْځ وجؾبلْ ٷ 

ـبٍو ظبحْنس ٚنكٳ س ض٫ نى ئچطنحؼ أنرنحٌ جپٳٻنٍ        .أو ذٍپن ويف چ ليلٌٸ
وجپٳڅ جؾبٷطٟرس وجؾب ٗلٌز يف ٺربيحش ٚكٱ جپ٫حمل وووٌيحض  جؾبطهٛٛس. 

كننىظ ضٿننٹ نالٚننس جألڂننٍ أڄ جؼبننىظ جپٳنن  وجپٳٿٓننٳ  جپٻننر  مل ي٫ننى ي    
٪ٿن    جػبٿرس وقحپس جالچراحٌ وجإلؿبحڀ. جپٳنحتُوڄ ذ لذنٽ ڂنإنٍجً مل يبٛنٿلج    
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جينحش  أو ذٍو« ڂحتنس ٪نحڀ ڂنڅ جپ٫ُپنس    »يپٹ جالچراحٌ جپ٫حؾب  ذٍوجيحش ڂڅ چل٨ 
ومل يٛننٽ أي ڂننڅ جؼبحٚننٿن ٪ٿنن  چلذننٽ   ٳٓننٻ  جؾبحٞننلي پٿٯحيننس،يويٓطل

نالټ جپ٫ٷى جؾبحٞ  ٺٿ  ئىل ڂٓطلى وؾلو چلذٽ جپٓط   حش وجپٓر٫   حش 
پٓنٍو  ومل ضٗنٯٽ ٌوجيحضن  ٪نحمل جپلپن  ذح     ،ڂػالً. مل يٍٲٝ أقىهځ جػبحتُز

 ِ جپننًي ٶننحڀ جپ٫ننحمل ذطننىجوټ  ،وْنرب أٮننلجٌ جإلچٓننحڄ، ذحْننطػ ح  ؾننلچرت ٮننٍج
ٌوجيحض  ذٗٯٱ ٶٍيد چل٪ًح ڂح ڂنڅ يپنٹ جپٗنٯٱ جپنًي ٶلذٿنص ذن  ٌوجينحش        
ئيُجذ ننٽ جپٿ  ننىي. هننٽ يٛننحوٰ أقننىٺځ جْننځ لب نند فبٳننل٤ يف ووٌيننحش  

يرٷن    !وـبىوجً ڂح جپًي يبىظ يف ٪حمل جپٳڅ وجپ٫رٷٍينس؟  !جپ٫حمل جألوذ ؟
ٍ ئلبننحَ ٚننكحٲس ڂىهٗننس ٪ننڅ ٌْننحڀ يط٫ڃننى جإلْننح ز پٓننڃ٫ط  پ رٷنن    أڂنن

وؾننحٌ وىبننحه، يرٷنن  جإللبننحَ ڂط٫ننًٌجً، يپننٹ أڄ      ئوق ننىجً ٺڃننح ٺننحڄ يٳ٫ننٽ    
جؾب٫طلهن جؾبىهٗن مل ي٫لووج يطؿلپنلڄ يف جپٓنحڄ ؾٍڂنحڄ وذنن ٚنحالش      
جپ٫ننٍٜ. وأٚننرف ڂننڅ جؾبط٫ننًٌ ئٶ ننح٨ جپٷننحٌب ذٷٛننس پلقننس   ٪ٍٞنناح يف  

ٍْٶص ڂ   پلقس ؾبحض ّ أغ ح  ڂح ٺحڄ هًج جپٳ حڄ ي٫نحچ   جؾبٻحڄ يجض  جپًي 
ضننىج٪ حش ٲٟنن كس ؾ ٓنن س، وأڄ جپننًي ٶننحڀ ذٗننٍج  پلقطنن  هننل وجقننى ڂننڅ  

٪ٿنن  أڄ ض طننا  جپٷٛننس  ڂننڅ َڂننڅ ذحٌوچننحش جٶط ننح  جپٿلقننحش،  جپننًيڅ ضرٷننلج
ذحْطٟننحٲس هننًج جپرننحٌوڄ ألقننى ٲالْننٳس ؾحڂ٫ننس ؾننلٌؼ ضننحوڄ ڂننڅ ٶر ننٽ     

جپ٫نحمل ڂنح ٌبٻنڅ ج٪طرنحٌه وپ٫نحً ذحپ٫رٷٍينس        جؾبرحهحز. ال يٻحو يبىظ يف هًج
وجؾبلهرننس، وال يرننىو أڄ ذٷ ننس ٪ح٢ٳننس يف وچ ننح جپ ننلڀ ال ضننُجټ ضٻننڅ ضٷننىيٍجً    
٪ڃ ٷحً پ٫ط  جپ٫رٷٍيس وؾحيذ طاح. يٷطحش جپ٫حمل جپػٷحيف جؾب ٗلٌ ٮٍجتر نحش  

جؾبطىجوټ ذٗىز  ،ذحْطػ ح  وجڄ ذٍجوڄ ،وؾحيذ س أيحڀ ڂحٞ س، وأغبح  ٶىٌبس
ٳٍز  ٖننن»يحضننن  جألٶنننٍخ ئىل ٌوجينننحش ذلپ ٓننن س ٪ٿننن  ٮنننٍجٌ  ڂنننڅ ننننالټ ٌوج

وٮ  ؾًجذس.  ،وْ ز ق حز وجڄ ذٍجوڄ ئىل جتڄ ٮ  ڂٿاڃس جپرطس«. وجٲ ٗ 
 ١٠»ئچ  وؤوخ وٖا  پٿٯحيس، فب٧ل٤، و٢ر٩ ٪ٿن  ٌوجيحضن  ٌٶنځ ڂنڅ چنل٨      

پٻ   مل يىٲ٩ أقىجً يف هنًج جپ٫نحمل پالو٪نح  أڄ ذنٍجوڄ ٶنى       ،«ڂٿ لڄ چٓهس
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لجؾننى جتڄ ذننحوپل ٺليٿننال ٺڃكحوپننس پٿطڃٓننٹ ذأيننحڀ ـبننى      ٮنن  ق حضنن . يط 
ٮ  أڄ ٺليٿال مل يطڃٻڅ ئىل جتڄ ڂڅ ئلبحَ يپنٹ جپلؾنلو جؾبنلق      ،جپٍوجيس

وجؼبٛلټ ٪ٿ  ٶٍج  يى٪لڄ أوبځ أوٌٺلج ڂح جپًي ي٫     ،جپٯحڂٝ جپٯٍجت 
ڂأَٴ جپلؾلو جإلچٓنحچ  ڂنڅ ننالټ ٌوجيحضن ، ٺڃنح هنل جؼبنحټ ڂن٩ أغبنح  ال          

ى جؼب نحز، ڂػنٽ ٺلچنىيٍج، جؾبلؾنلو جتڄ ٺٗنحهى ٪ٿن  ڂحٞن         ضُجټ ٪ٿ  ٶ ن 
 ضٗ ٻلْٿلٲحٺ ح أٺػٍ ڂڅ أي ٖ   كنٍ.

ٌدبح ي٫ٍٰ ڂػٷٳل جپ٫نحمل أغبنح  ڂاڃنس ض ؿنُ ٺطرنًح وٌوجينحش دبٷنلالش        
وڂح جؼبىظ جؾبلْن ٷ  جؾبانځ    !پٻڅ أيڅ ه  هًه جألغبح ؟ ،ٲٿٓٳ س ؾىيىز

ٶٱ جپ٫نحمل ٪نڅ ئلبنحَ    ! يرىو أڄ جألڂٍ پ ّ يف ضل؟جؾب الوي ١٠٢٠يف ٪حڀ 
ذٷننىٌ ڂننح ضلٶٳ ننح مبننڅ ٪ ننى ة ؿننلجي   ،٪رننحٶٍز ڂىهٗننن وٺطنند ڂٿاڃننس 

ٳٓٻ ، وض٣لٌچح ئىل ٶٍج  ؾب الڄ ٺلچىيٍج، ٪حٌٲن ذحْنځ أوٌهنحڄ   يوويٓطل
ووڄ أڄ چطڃٻڅ ڂڅ ضٍطبس ٪الٶط ح ذٻٽ جپًي كټ ئپ   أڂٍ ڂىجٌِ  ،ذحڂلٸ

ىجً، جپٳننننڅ وجألوخ وجپٳٿٓننننٳس. كنننننٍ ٪ننننٍوٜ جپننننربوووجي مل ضٗننننٯٽ أقنننن    
وٺننأڄ جؾبػٷننٱ جپننًي يطڃننطځ    «. حبنن ز جپرؿنن٩ »وجألٮننٍوٰ مل ي٫ننى ي٫ننٍٜ   

أڂننح جپٳ ننحڄ   !أٚننرف ڂننى٪حز پٿٓننهٍيس  « هٻننًج ضٻٿننځ ٌَجوٖننص  »قىيػنن  ذنننن 
جؿبحپنٹ جػبننًجخ جپننًي يبطٓنن  جپننر ز جپٍن ٛننس يف ئقننىى قحچننحش پ ننىڄ  
جپٷىٌبننس، ويٗننطځ جپ٫ننحمل وي٫ننلو يف كنننٍ جپٿ ننٽ حبػننحً ٪ننڅ ٪ننحهٍز ڂحٞنن س،  

ال أقننى ي٧ نن   ،ذٍٮرطنن  يف جالچطكننحٌ، ٲاننل ٲ ننحڄ جٲرتجٞنن    پ ٳٟنن  ئپ اننح
ومل ضطىجوټ جپٛكحٲس جپٳ  س ٶٛس ڂڅ هًج جپ ل٨، ٌدبح ألچ   ،ڂلؾلوجً جتڄ

مل ي٫ى ڂڅ جػبحيذ س دبٻحڄ ٶ حڀ ڂلهنلخ ذنأٺػٍ جچٳ٫حالضن  ٌوڂحچٓن س ذنن      
ڂنڅ ٺنلوبڅ قحپنس     ،يىي ٪حهٍز. ٺحچنص ٪نحهٍجش جؾبحٞن  قحپنس ڂنڅ جإلؿبنحڀ      

مل ي٫ننىڄ قحپننس جپطرننحِ   ،جپٳنن  جپ٫ننحپٵ يف جؼبٷننٽ جألنالٶنن    يٌوز جپ٫ننحمل
ٞننحؾس ذحپٍٮرننس وجإليالټ، ذٷننىٌ ڂنننح أٚننركڅ شبػنن الً ؼبحپننس جْنننطاالٸ       
وجٶ٫ ، ال يػ  ٲٟنلټ أقنى. پٻنأڄ جپ٫نحمل ضلٶنٱ ٪نڅ جالٍبثنُجَ وجؼبن ز         
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ػٷنٱ جپرحقنع ووڂنحً ٪نڅ ٶٛنس      ذٗأڄ جؼبٻنځ جألنالٶن ، وضلٶنٱ ذنًپٹ جؾب    
ومل ينطڃٻڅ ڂنڅ ئلبنحَ ٪الٶنس كبٻ نس ڂن٩        ،ىيٍجضلٶٱ يف َڂنڅ ٺلچن   شبٿإه.

ٺليٿنننال، أو وجڄ ذنننٍجوڄ. يٷنننلټ پنننٹ أقنننىهځ: چٗنننٍوج ڂنننإنٍجً ڂٷحذٿنننس ڂننن٩  
ئچن    !ج  ٺنځ أڄ هنًج جپٍؾنٽ ڂطڃنحؾڅ وقٷن       .ٺلڂربوٲ طٕ أو ْن لٌجڄ.. 

ٍ يف ٚنك ٳس  ي٫ ٕ ٪ٿ  شبؿ نى ٲلٞنحه ووچح جضن ، وًبنربٸ أڄ هنًج چٗن      
 جغباح ؾًجخ هل جتنٍ!

طػحٶٱ جؾبٿاځ، پٻڅ ال أقى ًبربٸ ٪څ ڂٷحذٿس پ٫  س ڂ٩ وضٓطڃٍ ق حز جپ
ذننحوپل ٺليٿننال أو وجڄ ذننٍجوڄ. ي ننىهٕ جؾبػٷننٱ جؾبٳننرتٜ أڄ يٻننلڄ هننىٲًح         

٪ٿ  ٌوجيحش وجڄ ذٍجوڄ، ووڄ أڄ  «ڂٿ لڄ ١٠»پٿٛكحٲس جپػٷحٲ س ڂڅ جپٍٶځ 
يبحوټ وپل ؾبنٍز وجقنىز جْنطى٪ح  ڂٷلپنس پنىجڄ ذنٍجوڄ ذٛنلش أؾنٕ أغ نح           

غ ز يف ٌغح  جپًجش وجپ٫حمل. پ ّ جپُهنى ذنىجڄ ذنٍجوڄ،    كبحٌْط  ٪حوجض  جأل
جپنًي ينرتوو جتڄ ٪ٿن  ه ثنس      ٢ر ٫ن ، وپٻنڅ جپُهنى ذرنحوپل ٺليٿنال،     ٲًپٹ 

أٌٶننحڀ هننل جتنننٍ. ٪ننىو جپٿٯننحش جپننيت ضٍطبننص ئپ اننح ٌوجيحضنن  أ٦ نناح طب نن٩  
ٮ  أڄ ڂٷحپنس چٷىينس پٻحضند     ٌ جپ ٍٗ.پٯحش جپ٫حمل، و٪ىو جپ ٓم و٪ىو وو

هٛ  ربحه وجقىز ڂڅ ٌوجيحش څ قحپس جچٳ٫حټ ٪ح٢ٳ  ٖٖا  مل ض ٍٗ ٪
 ط  ٚحٌنحً: أياح جپٻًجخ!ٺأڄ يٯحوٌ هًج جپ حٶى جؾبٳرتٜ ڂٻطر ،ٺليٿال

ٺحچننص جپٛننكحٲس جپػٷحٲ ننس ضٷننىڀ جنطٛننحٌجش ڂىهٗننس، ضٓننحچى ڂننىڂ  
جپطؿٿ حش جپلؾلويس جؾبطؿحوَز جپيت يٷلڀ ذبح ڂٍٞ  جپ٫ط  جؾبلهلخ، أو ضٿٹ 

پننيت ضٷننىڂاح چطحؾننحصبځ جپٳ  ننس. وأڄ يننًهد هننًج     جپٿك٧ننحش جالْننطػ حت س ج 
جپٷننننحٌب ئىل قٳٿننننس يف ٞننننحق س ڂىي طنننن  جپ٫ىوجچ ننننس پ ٛننننٍل يف وؾننننله   

فبحوالً فبحٺحز ْحٌضٍ يف ضٍٰٛ ڂٗحذ  ٶنحڀ   !جؼبحٍٞيڅ: أياح جپٻٍيالڄ
ڂًٺٍجضنن  جپٗننا ز. أ٦ننڅ جپٛننكحٲس جپػٷحٲ ننس ٶننى     ،«جپٻٿڃننحش»ذٓننٍوه يف 

ځ، وقٛٿص ٪ٿن  يپنٹ جپ نل٨ ڂنڅ     چٍٗش ضٳحٚ ٽ ٶٛس هًج جالْط ح  جؾبٿا
جپطػحٶٱ جپٛكٳ  جؾبىهٕ، جپًي يٿ  ٌدبح ٢حتٳس ڂلَ٪س يف ذٷح٨ جپ٫حمل 
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ضٷطحش جچٳ٫حالش جپلؾلويس جؾبلهلذس. ضٷطنحش ڂ الصبنح وج٪رتجٲحصبنح وٞن٫ٳاح     
ذنننحپ٭ جػبحيذ نننس. ق نننع ضٛنننرف جؼب نننحز جؾب ٳ٫ٿنننس كبٻ نننس وڂطىجوپنننس ٪ٿننن     

لي ذننن جإلچٓننحڄ ويجضنن   وذلْنن٫اح ئقننىجظ يپننٹ جپطٷننحٌخ جؾبٯنن  ،جپٛننٳكحش
جؾبط حٶٟننس جؾباننىوز. ض ٳننٍو وچ ننح جپ ٗننٍ ڂننإنٍجً ذٯٍجتر ننس ٲننڅ وٖننهل٘       

جؾبطنننلجٲٍ قحپ نننحً ينننىوٌ ذنننن    ٍٜ جپٓننن  ڃحت  وقبٍؾ ننن  جؾبىهٗنننن. جپ٫ننن
و وذننن هننًج جپ نناځ جؾبطؿننلټ يف جپ٫ننحمل حبػننحً ٪ننڅ أي  وجْننطلويلهحش هلپ ننل

ٺڃنح   ،مل پ ٿطٳصوڂ ٝ ڂٿاځ. جپرحٶ  ـبٍو ئلبحَجش وجٶ٫ س، ومل ي٫ى جپ٫ح
پٿڃطلقىيڅ يف جپٟلجق  جؾب اڃٻنس يف ئلبنحَ ٌؤى سبنٙ     ،ٺحڄ يف جؾبحٞ 

جؾبٛ  جإلچٓحچ . وجؾبطرٷ  جألٺػٍ قٟلٌجً هل قحپس ڂڅ جالْط٫ال  جپلجٶ٫  
ٞى قحپس جو٪نح  ڂ٫ٍٲنس أ٪ڃنحٴ جإلچٓنحڄ جپنيت جقطٳن  ذبنح جپ٫نحمل ْنحذٷًح.          

ٿنن  ٮننٍجٌ ْننلَجڄ  أغبننح  ڂاڃننس أو ٶننٍج جش ڂاڃننس ػب ننٽ ڂننڅ جؾبط٫ننحپن، ٪   
  جپٷنىٌز.  ْلچطحؼ، يٷلپلڄ ٺٽ ڂح ڂڅ ٖأچ  جپطٷٿ ٽ ڂڅ ٖأڄ جپ٫رحٶٍز ٺٿ ّ

ٺحچننص جأليننحڀ جؾبحٞنن س ضطٓنن٩ ػبحيذ ننس ـبحَٲننس ٪رٿننس جپننٍوي  حب حصبننح يف    
جپ لڀ ڂ٫  ٪ٿن  أْن٣ف جپ٫ڃنحٌجش     ،ٌٲٷس ق حز جپٗح٪ٍ أڂٽ وچٷٽ جپٟحت٫س

حيذ ننس جپٳلٞنن  جؾباؿننلٌز، جپ ننلڀ ذننال ٪ٗننح  وال ٞننڃحچحش ڂٷحذننٽ ٌٲٷننس ؾ  
جؼبحيٶننس وجػبحٌقننس جپننيت ٺننحڄ ٌبػٿنناح أڂننٽ يف ٶننحهٍز جأليننحڀ جؾبحٞنن س جپننيت 
ٺحچص ال ضُجټ ض٫طٷى أڄ ضبس ؾحيذ س يف ٲٻنٍز جؾبطنلقٕ جپ ر نٽ. ٶٛنس ڂنڅ      

ئيج ڂنح چٗنٍش    ،ٶر ٽ سبٿ  ٪رٿنس جپنٍوي  ٪نڅ ٺنٽ ٖن   ألؾنٽ أڂنٽ وچٷنٽ        
 ڂإنٍجً پڅ زب٧  ذًپٹ جؾبٓطلى ڂڅ جپٗٯٱ.

 جؽبننربز أٺػننٍ ڂنن٩ ڂننٍوٌ جپلٶننص. وٺحچننص جپٛننكحٲس     يطكننلټ جپ٫ننحمل ئىل 
جپػٷحٲ س وجألوذ س يف جؾبحٞ  ال ضُجټ ضٷنلڀ ذلجؾرناح يف ضٯ٣ نس ق نحز جپٳنڅ      
جپًي ٺحڄ ذٍيثًح وذنال ننربز. يپنٹ أڄ جؽبنربز ضٷٟن  ٪ٿن  جپنربج ز وضٷٟن          

٪ڃننحٌز »٪ٿنن  جپٗننٯٱ أيٟننحً. وذحپطننحا يٻننلڄ جؼبننىظ يف جپٷننحهٍز ٌوجيننس     
ٿٯحيس، جپيت ٺطراح ٌؾنٽ ال يطنأنٍ ٪نڅ ڂلج٪ نى ٪ڃٿن ،      جپلجٶ٫ س پ« ي٫ٷلذ حڄ
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أ٪ڃننننحټ ضطٓنننن٩ پالو٪ننننح  جإلچٓننننحچ  ذحٶطٳننننح  أغننننٍ جؾب٣رل٪ننننحش وٲٍَهننننح، 
وپنل يف قنىووه جپنىچ ح. جإلٖنرح٨ جپلؾنلوي       ،وجؼبٛلټ ٪ٿ  قحپس جإلٖرح٨

وؾنحٌ وىبنحه أيحڂن  جألنن ز، فبنحوالً      ئٲلٌ جالچطاح  ڂڅ ٶٍج ز ٺ نٱ أڂٟن    
پٓڃ٫ط .   نالټ ض٫ڃى ئ٢الٴ ئٖح٪حش ضٓ  ٪ُټ چٳٓ  ٪څ جتنٍيڅ ڂڅ

ٲننلٌ أڄ يٳنن٬ٍ جپ٫ننحمل جپػٷننحيف ڂننڅ ٶننٍج ز ڂركننع ذ ٻحْننل ٪ننڅ ڂ كلضننحش       
ضٗننن٫ٍ أڄ ڂ كلضننحش ؾ نننحٺلڂ يت ٶننى وؾنننىش   »ؾ ننحٺلڂ يت وهنننل يٻطنند:   

 !ٌجتن٩  «.ڂاليهح كنٍ جؾب٣حٰ يف يپٹ جپلهڅ جپٍٓي جپًي ٌبنىهح ذحپ٫ُپنس  
لا وَيى ڂ٣ ٩ ٪رىجپ فبڃىأيڅ  !پٻڅ ڂح ٪الٶس هًج ٺٿ  ذحپٷٛس جپ ڃ  س

 سڄ هًه وٌٖس ٶٛن ئغځ  !؟وؾ ٿ ح هًج جپًي يب ح ٪ٿ  جپٍٓو وڂحؼ ومبڅ
 .وپ ٓص ٲ٫حپ س ٌغح  جملى جپٳڅ جپ٫حؾب  وٌغح  جپٗٯٱ زٶٛ 

ڄ ڂنح أٶٿنٵ   أٮن   . هٻًج زبىظ جپٷح٘ جپًي يطٛنٍٰ ٺٷحتنى ڂنڅ چنل٨ ڂنح     
ٶنٌٍ أنن ج    وهل جپنًي  ،قٷح هل شبؿ ىه پٳلٞ  ق حز جپٳڅ وؾحيذ طاح جپ٫ُّي

جإلٲالش ڂڅ ٲلٞحه وجؼب حز يف ضىج٪ حض  جپًه  س حبػح ٪څ وچ نح ڂٿڃلْنس يف   
وفبحٍٞض  جپ حٶڃس . وچ ح ڂٻط٧س ذحپ٣٫ٕ وجپ٫ٍٴ وجالقٓحِ ذحپٍيف ،سجپٷٍي

ىل ئجپنننيت أپٷحهنننح ٪ٿننن  جپٷٛٛننن ن ضٗننن  دبٷحوڂنننس ٪  ٳنننس ؾبٗنننٍو٨ جپٳنننٍجٌ 
ال چىٌٸ ٪ٿ  وؾ  جپىٶس  ؿبحڀ.يليس وجإللِ جؾب طٗ  ذحپطًوٴ وپ ّ ذحپٍؤجؾبٿڃ

ٶننٍجٌه جؽب٣نن  ذنناقٍجٴ ڂٷننٍ جپٛننك ٳس پٿطٗننٳ  ذحپٻطنند    جپ٫ننُّيڂطنن  جسبننً 
ٺ ٱ ْطٻلڄ ڂٍجٶرنس أٮٿٳطناح جؾبى٪ نس پٿ٫ڃنٵ وجألة نس وهن  ضطٿنلڄ         زبىيىج،
ْن ٻلڄ  . ون٣ٍ پ  وؾلخ جپط ر  ؾب ف جؾبٻطرس ٺڃ س أٺرب ڂنڅ جپر نُيڅ   ،وض ٫ٷٱ

پٻ ن  حبحؾنس ڂحْنس پٳ٫نٽ      ،حوڂنس ٪ڃال ؾ لچ ح ٶنى ي نحٶٝ وجٶ٫ نس ق حضن  جپٷ    
 .سڂٿڃلِ ٞى جپٻطد وٞى جألڂٻ س جؾبًپ
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ال ي٣٫ٕ  ىب٫ٿ  ن حپ حً ،ي ٢لجټ جپلٶصپٿ٫ُّ ًالًٺحڄ ڂٷٍ جپٛك ٳس ڂ 
٪نحو ئىل  . ىب٫ٽ جؾبٍ  پ ّ يٺلٌينح شبحڂنح   ه حٸ يف جؾبٷٍ ٖ   .وال يط٫ٍٴ

ٍ  ٮٍٲط  ڂٓح ً پٷر ٿ  وٚنٳ  ذنح  . وجٲط٫ٽ ڂ٫ٍٺس ٺٍجڂس ـبٍوقس ڂ٩ جؾبنإؾ
يف  ،قنحوټ جپٍؾنٽ  . جؾبط٫حپ س ٪ٿن  جؾبنإؾٍيڅ   جإلوجچسوذٻٽ ڂٳٍوجش  ،جػبٿٱ

ج٪طڃننحو جپ٫ٷالچ ننس ٺننأي س، ٮڃننٍز وهٗننط  ڂننڅ ضٛننٍٲحش جپٛننكٳ  جپٯٍيرنن 
شبحوى پىٌؾس ٶًٰ  جپ٫ُّيپٻڅ  .جنطحٌوه ؿبًج جؾب ٛد ڂإنٍج ز٪حٶٽ قحٌ

 ٲٓننكد جپٍؾننٽ ،ال جپٷٿ ننٽئه ڂ٫ىچ ننس مل يٗننٍخ ڂ نناح حجؾبننإؾٍ ذٷ   ننس ڂ نن
ِ   چ  پ ّ ڂٓط٫ىج شبحڂح پٿط٫حڂٽ ڂ٩ ٖ أ جپ٫ُّيو٫ٍٖ  ،ڂٓىْ   ڂٿڃنل

ال أقننى يننىٌي ڂننڅ أيننڅ يٷٳننُ جپ ننحِ يف ٚنن ٫ح  إلچٷننحي  .سپىٌؾنس ٌٚحٚنن 
پٹ  ڂح» :ْكر  أقىهځ ٚحٌنح !سجؾبط٫حٌٺن ڂڅ جؾبٻحذٍز وجپٍؾلپ س جؾبٻٿٳ

 .«!زٺػٍ ڂڅ ٪حٶٽ جؼبحٌأ٪حٶٽ  ؟! جچصيح أْطحيچح
  وٌبى ٌأْ  ڂڅ ذن ـبڃل٪س ٲٝ جپ٫نٍجٸ  ي ُٰ ڂڅ أچٳ جپ٫ُّيٺحڄ  

 ٍ ال ْننطٻلڄ هننًه ذىجيننس ٮنن   ئو ،پ طأٺننى ڂننڅ ٺننلڄ جؾبننإؾٍ ي ننُٰ هننل جتننن
چنص ـبڃل٪نس ٲنٝ جپ٫نٍجٸ ٶنى      حٺ. ڄ يب حهنح أڂلٲٷس پٿرىجت س جپيت يُڂن٩  

وضػرطن  يف وٞن٫ س ينطڃٻڅ     ٱ ٢ٍٲنحً ٺنال ڂ ناڃح ضٻطّن    ،جچٷٓڃص ـبڃل٪طن
جؾبنإؾٍ يٿ٫نڅ جپٗن ٣حڄ    . سٲ اح ڂنڅ ٖنطځ ٮٌٍبن  وضل٪نىه ڂنڅ ڂٓنحٲس كڂ ن       

ىل ئوجؾبٓىِ ٶى جچطٷٽ  ،وٺحچص يىه ضٍض٫ٕ ،ڂڅ ئٖاحٌه پٿڃٓىِ ڂٍو٪حً
يننى ٲطنن  ڂننڅ أذ ننح  ئنلضنن  ٪ٿنن  ْننر ٽ جؼبننإوټ ذننن ٪ڃنن  وذننن جٌضٻننحخ        

وج  » يٗننطځ ٚننحٌنح: جپ٫ننُّيو ،جؾبننإؾٍ ياطننُ ڂػننٽ طبننٽ ڂٳننُو٨ . سظبحٶنن
  هننل جْننطهىڀ ضٓننڃ س وجٌؾننس ٮنن    . «ٽ قٷننٹ جؾبٓننىِ دبإنٍضننٹ  ألونّنن

ڂٳنٍوجش  چ ح چٍٓو ڂنح قنىظ ٪ٿن  أْنحِ ڂنڅ نربض نح يف       أٮ   ،«زجؾبإنٍ»



 

 24 

٪ٿن  ؾىينس ٶنٍجٌه     ڂٿڃلْنحً  ڄ وپن الً هًج جپٛنكٳ  جپنًي مل يٷنىڀ ئىل جت   
چنن  أج٪طڃننحو ٪ٍجٺن  ڂن٩ جؾبنإؾٍ ٪ٿن       چن  پن ّ ٺحٲ نحً   ئئي  ،سذحؼب نحز جپرىجت ن  

جپٯٍٰ ٲٿ٣حؾبح ض٫حٌٸ جؾبػٷٳلڄ يف ، جپٍٗو٨ جپٳ٫ٿ  يف ق حز ڂڅ هًج جپ ل٨
ؼب ننحصبځ  حوي٫ننلووڄ ذ٫ننىه ،ڂنن٩ ڂننإؾٍياځ ،وقطنن  يف جپٗننٷٵ ،جؾبٓننطأؾٍز

 طن  ڂنڅ   ڄ أقنىهځ ٶنى ننحٜ ربٍذنس ٚنحوڂس ڂٻّ     أذٯ  ڂنح جو٪نح     ،جپ٫حويس
 .جپطٯ  

 ،وپٓننرد وؾ نن  پٿ ننلڀ يف ڂٷننٍ جپٛننك ٳس ،حبحؾننس پٿطٯنن   جپ٫ننُّيٺننحڄ 
ح ئڄ وڂ ،ڂح قحؾس ؾبٿڃّ جپىڀ يًٺٍ چُيٱ أچٳ  ذٯ  پ طڃٻڅ ڂڅ ئقٍجٶاح.

، وهنننًه جپ٫رنننحٌجش «ڂٿڃنننلِ  ٖننن ، سوڂنننح  وجٲثننن» : ٷلټ پ ٳٓننن ٺنننحڄ ْننن
أو أڄ يطأٺى ڂڅ ْنٿلٺ  جػبىينى   ، س س ذرلجوٌ وچ ح جألٖ ح  جؾبٿڃلْقطٳحتجال

ومل يٓطهىڀ طبٿس ڂڅ ٺطحخ أو ڂڅ يپٹ  ،ٶحڀ ذحْطهىجڀ ڂ ىيٽ ،ڂ٩ جپىڀ
 ٚٱ جپ٫ٍجٸ ڂ٩ جؾبإؾٍ ذٿٻ سجپ ل٨ جؾبطىجوټ پلٚٱ جپطؿحٌخ جػبىيىز وو

 .زيبطحؾن  ذٗنى   ذنىجت حً  ڂطاٻځ ضل٠ٌ يف ٪ٍجٸ أو جٲططف ذن  ْنٿلٺحً  ڂػٷٱ 
پٷننى ڂٓننف جپننىڀ وڂٟنن  پ  ننحڀ يف ڂٷننٍ     ڂننڅ هننًج ٺٿنن ،   مل يبننىظ ٖنن  

وهل ٶى ٶنٌٍ خبٳنس أچن      ،ڂڅ ٺٽ أٖ حت  جپيت يف جپٯٍٲس نٳ ٳحً ،جپٛك ٳس
 سجپٻطد وجپٓؿحتٍ جپ حذٓ، ٪الٶس ڂڅ أي چل٨ سمل ي٫ى ذ    وذن جپٯٍٲس أي

 س. لپلؾحش جپىجنٿ وجؾب

%  %  % 
ٍ    جپ٫ُّيال يًٺٍ  ذنىوڄ ٖنٯٱ    ٺنحڄ يجهنالً   .ضٳحٚ ٽ ٶ حڂن  حبنٍٴ جؾبٷن
جپرىجيننس »يننًٺٍ ٲٷنن١ أچنن  ٺٓننٍ چحٲننًز جؾبٻطرننس ذأقننى ـبٿننىجش    . ذننحؼبٍيٵ
أڂننح ؾبننحيج ٺٓننٍ جپ حٲننًز ڂننڅ   .ذننڅ ٺننػ وأچنن  ٪ننٍٰ أڄ ججملٿننى ال ،«وجپ احيننس

ًج جإلؾنٍج  جپنًي يرنىو    جپىجنٽ ٲٿنځ يٻنڅ پىين  وجٲن٩ أڂن  ؾٿن  پٿٷ نحڀ ذبن        
ٶ نح٨ جحملٷٷنن ذنأڄ َؾحؾنس     ئؾٍج  فبنرتٰ يٷنلڀ ذن  قبنٍخ يٍينى      ئوٺأچ  

ٺننحڄ و٪ نن  جپرننح٢څ ٶننى   .جپر ننُيڅ ٶننى ٌڂ ننص ئىل ٶننح٨ جؾبٻطرننس ڂننڅ جؽبننحٌؼ  
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ضىوٌ قلټ ٪ ٛنٍ جْنطهرحٌجض  ٶنحڀ ذحپ٫ڃٿ نس ٞنى       سجقطٳ٥ ذٳٻٍز ذىيا 
ِ     ٌأى .سٚك ٳس جپ٫ىجپن  ڄ جغبن   جپنًي ٺنح   ،جپنىنحڄ وغبن٩ ٚنٍجل جؼبنحٌ

چٓنحڄ  ئذبنًج جالْنځ ق  ڃنح ٖن٫ٍ أچن  ذٛنىو ٶطنٽ         جپ٫نُّي ٪ٍٲ   - «ظبلو»
وؾنلو   وىس. ٪ نىڂح چطان  ومل ي ځ ضٿٹ جپٿ ٿس يف ٮٍٲس جؼبٍجْ ،يبڃٽ جغبحً

 ...أٍٞجْن  جپ٫ٗنلجت س وٺػحٲنس قلجؾرن     ، چٓحڄ چٍى هليط  وڂح هل ٪ٿ  ئ
وٺنأڄ   ،پٿٯحينس  ٺحڄ نٳ ٳنحً  ألچ  نحتٱ ومبڅ ٶى أنٳ حه پىٌؾس ٌؤيط  ٺٿ .

أچنن   جپ٫ننُّيوٲ ڃننح ذ٫ننى ٲٻننٍ  .سيبڃننٽ ٌَڂننس ڂننڅ ڂٍربنن٩ جپٛننك ٳ  جپ٫ننُّي
أچنن  مل يننىٌٸ ٌجتكننس   ،أغ ننح  ظبننٽ ظبننلو وهننل ي ٷننًه ڂننڅ جؼبٍيننٵ   ،شٲننلّ

أو ألچن  ٶنى    ،ٌدبنح ذٓنرد جپنىنحڄ   . زجؾبٳرتٜ ذن  جپٷنًجٌز جپٗنىيى    ٍْوجپ 
ووڄ أڄ يىٌي ٪څ ٪حوض  جپٯٍيرس يف جالهطڃحڀ ذطٳحٚن ٽ ٚنٯ ز أغ نح      ٺٱّ
ال ينُجټ  . ٺحچنح ٪ٿن  جپٍٚن ٱ    .پالچطرنحه  ألقىجظ جؾبهطٿٳس وجپالٲطس شبحڂنحً ج

ٌ  جپ٫ننُّي ومل يٗنن٫ٽ   ،وجؾبٷننٍ يبننرتٴ   ،جؼبننحٌِ وجتهننحً   . ضٛنننىٌش زْنن ؿح
 ،ٚلٌض  ذ٫ى يلڂن جپٛٳكحش جألوىل پٛكٱ جألْرل٨ جپٛحوٌز جؽبڃ ّ

لبحَ ڂٗاى ؾىينى يف  ئوشبٻ ص جألؾاُز جألڂ  س ڂڅ  !أچٷً جؼبحٌِ ذ٣الً
ٶٿ ال ذنربج ز   جپ٫ُّيهٽ ٲٻٍ  .سنٍجِ ٚلش جؼبٷ ٷئجالچطاحٸ و ڂٍٓق س

ئ٪نحوز ٲنٍَ   چ  جٺرتظ پٳٻٍز جؼبٷ ٷس جپٯحترنس و أ ڀأ ؟!جألڂڅ هًه جؾبٍز ٲٷ١
ٚننلٌض   !يف پ٫رننس جپٛننكحٲس وجؼبُذ ننس وأؾاننُز جپ ٧ننحڀ؟   ججملننٍڀ وجپننربي

ذ  ڃنح ٺنحڄ هنل ٪ نى ٶر ٿنس ظبنلو ٌبٟن٭        ، ضطؿلټ يف ٚ ٫ح  وڂىڄ جپن ڃڅ 
 س.س وپ ٓص أؾبحچ وبح يلچحچ أ ڂٻطٗٳحً ،ؾلجٌ جپٓحتكس جپٷحش ئىل

حملحوغننس  سٺحٲ نن سلبٿ ُيننئوپىينن   ،ذبننًج جپطٻننٍيځ جپٷرٿنن     حًٺننحڄ ڂ طٗنن 
 ڄ هنًج جؾبطڃنٍو جپ لچنحچ    أوٺ نٱ   ،«َوٌذنح »قلټ  ،ڂحٌي ح ڂڅ ؾ لخ جپ لچحڄ

چحه ٹ ، زپ س وجؾبٓحچىوٺحڄ يبد جپ ٓح  حبًجٶس ڂڅ ٌبٻ   جإلٮلج  ذحؾبٓإ
 ٪ٗنٷص ذٗنٍجً   ٶحتڃس ٢ليٿنس ذأغبنح  جتؿبنس جپ لچحچ نس جپنيت      ٪څ جْط٫ٍجٜ

يپٹ  ،وأٮلصبځ وپ٫ طاځ ٲ ڃح ذ٫ى. مل ضٛى ضٿڃ كحض  جإلٮلجت س ومل ضٍضرٹ
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اح ضٗن٫ٍ ذنر٫ٝ   طن لبٿ ُيط  وَوٌذح ٶى ؾ٫ٿئأڄ وؾلوه ذحپر ٣ٿلڄ جػب  ُ و
 قطنن  أوبننح أنربضنن  ٪ننڅ جپُنٍٲنس جؾبىهٗننس أْننٳٽ جپػننلخ جپ ٓننحت  ، جألڂنحڄ 

ذ  ڃننح ٺننحڄ ڂننح ي٧اننٍ ڂننڅ  ، «قننٍيځ جپٗنن م»ٛننٿص ٪ٿ نن  ڂننڅ هننًج جپننًي ق
وڂنڅ   ،ٶٿ ٿنس جؽبنربز  ، ڂطىٌذنس  سذ ٣ٿلوبح جػب  ُ يٳٛف ٪څ ٖهٛ س ذحقػ

 نٿنن ١ ڂننڅ وؾننٽ جپر ننص وهنن  سبطننرب ڂٯننحڂٍز     .ؾ ننلخ جپ لچننحڄ ذحپطأٺ ننى 
ذرتض رنحش وذٿلڂحْن س غبن٩     ٌب كاح هنًج جپٟن ٱ جؾبػٷنٱ أڂنالً     وذلوهح پل

ڄ أجؾبٓنطڃٍ   ٌٮنځ ضأٺ نىهح   ،٪ڃٿ س جنط٣حٲاحأوبح ٶى جسبًش ذٗأڄ جچطاح  
ظبننلو يطٳٷننى ٞنن ٳ    ز.ڄ يف ڂ٫حڂٿننس جؾبننٍألڂاننًذ جپٷرحتننٽ جپ ڃ نن نأذ ننح  

ووڄ أڄ يٯٳٽ ، ٺڃ حش ئٞحٲ س ڂڅ جپٷحش ڂٷىڂحً ،وڂ ٷًه ٺٽ چٛٱ ْح٪س
ىل ؾلجٌ جؾبهط٣ٳس جپيت يٍٛ ئْطحي وهل ځ الچطٗح  جألذحپ٣ر٩ جذطٓحڂس ضٳاّ

ذ  ڃنننح ٺننحڄ جپٗنن م وـبڃل٪طنن  ڂننڅ جپٟننن لٰ      ،أوبننح أؾبحچ ننس  ظبننلو ٪ٿنن    
 جپ٫نُّي جپلجٲىيڅ ڂڅ ٲنٍ٪اځ جپٷرٿن  دبكحٲ٧نس جػبنلٰ يرطٓنڃلڄ پن٢ٍن       

 ُي ذاؾالټ ڂڅ ىبٿّ ڂرطٓڃن پٿكىيع جاللبٿ ،وجؾبهط٣ٳس ذحاللبٿ ُيس
 حبٍٟز جپًٺح .

ٍ    ،ٺننحڄ جذننڅ جپٗنن م    ذٳٟننلټ  يٿننفّ ،زجپننًي مل يطؿننحوَ جؽبحڂٓننس ٪ٗنن
ينننٕ ٶحپنننص پنننٹ ينننح أو ؟!...ٶٿنننص ؿبنننحينننٕ أ» :ڂٍجهنننٵ وهنننل يٓنننأټ ضرح٪نننحً

ڂنڅ   ڄ جپٳط  ال يىٌي ٺ ٱ يبٛٽ ٪ٿ  ٖن   أي پٿ٫ُّ ؾٿ حً جذى .«!ن٣ ؟
ٮننحوٌ  .«!ج  ج  يننح ڂحٌي ننح » :چلغننس ڂحٌي ننح ٲ ٯننحوٌ جؾبٷ ننٽ ڂننٍووج   ذبننح  وأ

ٶى غب٩ ٪څ ڂ حوٖحش  جپ٫ُّيو ،ٺحڄ جؾبٯٍخ ٶى أيڄ .جپٗ م وٌٲحٶ  ٲؿأز
ڄ أپن    جوذنى  إؾنٽ وٚنٿف جوبنحٌ ڂنإنٍج،    ذ  ناڃح غنأٌ ڂ   ،ذن جپٷر ٿس وأننٍى 

 ،پ٣ٍيٷطناح جألغن ز يف جپٟنٯ١ ٪ٿن  ٶر ٿنس ظبنلو       جپىوپس ٶى ػبأش أنن جً 
ل ؾب٣حپند  ڂٻحچ س ڂڅ جپٍٞنل ئيپٹ أٺػٍ ، ٿس ألنٍى ذحٲط٫حټ قٍخ ڂ٩ جپٷر
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٢ننالٴ ْننٍجـ ئچحه ننٹ ٪ننڅ  ،ٺاٍذننح  و٢ٍٶننحشجؽبننح٢ٳن ذاڂننىجو ن٣ننل٠ 
 .اځ جنط٣حٰ أيٟحًغالغس ڂ٫طٷٿن ڂڅ جپٷر ٿس   جقطؿحَهځ ذط

٪ٿن  ئ٢الپنس ڂنڅ     جپ٫نُّي وهن  ضنُجقځ    ٺحچص ڂحٌي ح ٶنى جٌضرٻنص شبحڂنحً   
 چحٲًز جپٗ م وةح يٍجٶرحڄ ـبڃل٪نس ڂنڅ ڂٷنحضٿ  جپٷر ٿنس ىبنٍوڄ ڂنىٲ٫حً      

قننحوټ ٢ڃأچطنناح ذر٫ننى   جپ٣ننٍجَ جؾب٫ننٍوٜ يف جؾبطكننٱ جؼبٍذنن .   ڂننڅ يپننٹ  
ڄ يٓنٳٍ  أذنن جپٷرحتنٽ ووڄ    ڄ هًج يبىظ ٮحپرحًأو جالٖطرحٺحش ٪څ جؾبٻحڄ،
 ،ٲرٻننص ،ڄ ٺحچننص ٶننى ٲٻننٍش يف جؿبننٍخئْننأؿبح ڂننح . ٪ نن  ْننٷل٠ ٞننكحيح
ويف ٚنىٌهح   ،پٷى ذىش پ  ؼب٧طاح أٚٯٍ ذٻػ ذٗىز. وٚىڂط  وڂل٪اح 

قحوټ ٲ٫نٽ  . ٍض  ذبىيس أڀ يلچحچ س پٳطحز قب٣لٲس يف ڂٻحڄ ذ٫ ىْٿٓٿس يٺّ
ٳٍوْنن س يجش الضن  جپ حؽب  ڂ ٓنكرحً  ،ٲٳٗنٽ  ،وپنل جپطلجٚنٽ ذنحپ٫ لڄ    ٖن  ، 
الش حڂنننح يطٛنننٍٰ ذ رحپنننس يف ضٿنننٹ جؽب ننن ٮحپرنننحًچٷنننحي جپٳط نننحش. اٿس ذجپٛننن

يٍى ٚلٌض  ضٿٹ ڂڅ نالؿبنڅ   ي٫٣ڃاڅ ويالڂٓاڅ ذٯ  ٶٛى، ،سجپٳٍوْ 
أڂٓنن  ؾبحٌي ننح نننحٌؼ . ٺڃٍجيننح وؾٿننس ضٿڃننف ڂ نن  ؾحچرنن  جؾبطلقننى جپ ٍؾٓنن  

وهل ه حٸ يٍٺٝ يف سبنلڀ جپٷر ٿنس    ،زوْٿٓٿس ٪ٿ  ٚىٌ ٲطح ن حالض  أڀّ
ً  حبػننحً پ٣ٍيننٵ ڂٗننڃلټ ذحپٍظبننس وجػب ٓننحچ س. قننحوټ    ڂطه ننٽ ٪ننڅ ڂ ٳنن

ٌضٽ ڂڅ جپٍْحتٽ وجؾبٻحؾبحش جپيت مل ينٍو  ، ىل ضٿٳلچ  جؾبٯٿٵ ڂ ً أيحڀجپٳٍجٌ ئ
قنن أٲنحٴ ظبنلو يف     ،وهل ٺحڄ ٶى أننرب فبٷٷن  جپركنع جػب نحت      ٪ٿ اح،

ٶح٪ننس جپ ننىوجش   يف  حًأچنن  ٺننحڄ ڂٓننطٿٷ  ،جؾبٓطٗننٳ  ٶرننٽ ٲؿننٍ ضٿننٹ جپٿ ٿننس  
وننحڄ ومل  ڄ جٖنطځ ٌجتكنس   ، وڂح پرنع أ يطٻٍٓ ٩ َؾحؾحًذحپىوٌ جپػحچ  وغب

هحپنٹ  »أڂح ظبلو ٲأنربهځ أچ  ٺنحڄ   .ڂڅ جؾبر   ٶٍيرحً أو ڂٗطراحً يٍ ٖ ثحً
ئال جؼبٍيننٵ يف ومل يلٶ٧نن   ٲٿننځ يٓننڃ٩ ٖنن ثحً  ،ڂننڅ جپٿ ٿننس جپٓننحذٷس  «ٍا ْ نن

ىل أيڅ هل وال ڂڅ ظبٿ  ئذ٫ىهح  ، ومل يىٌجپ٫ُّيْطحي جپر٣حچ س وٚلش جأل
 .«قٍٟض  يح ظبلو» :جپ٫ُّيٲٷح٫٢   ، جؾبٓطٗٳ
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 ،وأعبنىش ؾننًوز ْنن٫   پطٯنن   يجضنن   «ظبننلو»ڄ جؼبحوغننس ٮنن ش أيرنىو  
ڂػننٽ ڂننڅ ي٫ننلو  ،وجپ لچحچ ننس ذٷرٿ ننس ڂٳ٢ٍننس جپ٫ننُّيٲٷننى ٺننحڄ يطٛننٍٰ ڂنن٩ 

يٛنٳ  ٲ ن  ذننحؾبٯلجٌ    #٢$«َجڂنالً »ي قطن  أچن  ؾٿند پٿ٫نُّ     ،سپٿطنىنن ذٗنٍجه  
أي » :ڂطٓننحتالً جپ٫نُّي ٫٢ن   ٲٷح ،ٺنٍجڀ جپٟن ٱ وٺٓنٍ جپ٧ٿنځ    ئوأٖن ح  ٪نڅ   

يف ضٿننٹ ڂحٌي ننح ٺحچننص  .«!؟ٿننس وأي ٌؾحپننس يف جنط٣ننحٰ هننًي جؾبٓننٻ  سٶر  
ڄ يٳاننځ أووڄ -ض ٷننٽ چ٧ٍجصبننح ذننن جالغنن ن ذٓننًجؾس ڂننڅ ٖنن٫ٍ      جپٿك٧ننس 

ڄ حقحٌْنن ،ڂٳحوٞننحش ڂاڃنس ذٗننأچ  ٶنى سبٿٛنن  كبنح هننل ٲ ن      أڄّ -شبحڂنحً 
حوڂنس ةنّ   وظبنلو يٓنطڃ ص يف ڂٷ   ،ڄ أْٳٽ جپنىيلجڄ حڄ أو ڂٍجٲٷحڂٓٿك
ْننٳٽ أقننحوټ جؼبحٌْننحڄ ڂننڅ   س. يبننحوټ ئٶ ح٪نن  ذطنناٍيد جپ لچحچ نن    جپ٫ننُّي

ذ  ڃننح ٺحچننص ڂحٌي ننح صبننُ ٌأْنناح  ،جپننىيلجڄ جپطٷننح٠ ٺٿڃننس ڂننڅ ةننّ ڂٍينند
ذاوبحٸ وال ضٻحو  -ٲٛك -ضطكىظ جپ٫ٍذ س  .٪ٿ  ْر ٽ جپطٗؿ ٩ ؼبڃلو
 ..سأووڂ ..سڂٓٻ   ..ٱڂٻٿَ»وجؿبڃّ يىوٌ ذحپىجٌؾس جپ ڃ  س ٪څ  ،ضٳاڃاح
وجقى ْٷ   ..حټ يح ظبلوٌؾّ ٩ْٶَ ...اح ونبرت٠ ٮىٌچح وجچص چٗٿّأ ..سٌؾحپ

 ..ؾطٹ ڂڅ ذن جؼبٍيٵضٗط  ضٍو ا جؾب٫ٍوٰ يلڀ نٍّ ..سٺٿد وونٽ جػب 
 ...«..جال ڂػٿڃح يٿكّ جپػنلٌ أچٳن    زوجػبلو سى يرٍٛ ڂح ذن جپٳٓحپوال جقّ
مل ي٣نٽ   .ساڃن غ ح  ٮٍٶن  پٻنٽ جتڂنحټ جؾبر   أچٓحڄ يف جپٯحپد يط٫ٍٰ پٻڅ جإل

ٶنلڂ  ينح    !ج  ينح » :ئي ٪نحو جپٗن م وهطنٱ ؾبحٌي نح     ،أڂٍ جألڂٽ جؾبراځ ؾبحٌي ح
وبنص أڂنٍ جالنط٣نحٰ    أڄ وْنح٢س ٶرٿ نس ٶنى    ذنأ  جپ٫نُّي أننرب   .«!ذ ص جپ حِ

ٲكنىٶص يف   ،مل ضٛنىٴ ڂحٌي نح   .پ ٷٿناح ئىل ٚن ٫ح  جتڄ   زؾحهُ زحٌ وجپٓ
 وقن هځّ. «ٕ جالْطحوڂػٿڃح ٶحټ پ ز،أيل زأيل» :جپًي أٺى ؿبح ،وؾ  جپٗ م

ز يننح ٢ننالٴ ڂننح ضننىي ن٣ننل وقننٍجڀ » :قٿننٱ جپٗنن م ،حبڃننٽ قٷ رننس ٦اننٍه 
ڂنڅ ٞن حٲس ٶٓنٍيس     ىل ظبنلو ڂٍو٪نحً  ئٲحپطٳص  ،ذبلټ جألڂٍ ٫ٍٖ. «أْطحو

ٲحچط٨ُ جؾبٍجٲٷلڄ قٷ رط   ،قحوټ ربحهٽ ٌبن جپٗ م س.پػالغس أيحڀ ئٞحٲ 
                                                           

 # ڂڅ ٍٞوخ جپ٫ٍٗ جپ٫ٗ  جپ ڃ .٢$
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ومل  ،ٶرٿنن ڄ هننًج ٪ننٍٰ أٲأنربهننح  ،مل ضٳاننځ ڂحٌي ننح ڂننح يبننىظ ز. ذننحپٷل
جپٻنننٍڀ »٫ ننن  جپٻحڂنننٽ پٳٻنننٍز  ينننطڃٻڅ ذالبٿ ُيطننن  جؾبطلجٞننن٫س ڂنننڅ چٷنننٽ جؾب 

ىل ئڄ شبٟ  ذبًج جالپطرحِ جپًي ٶنى ي طنا  ٪ نىهح    أ ضٍٸ ؿبح. «جپلقٗ 
أڂٽ وجهڅ ذٳٻٍز ضٟك س ْحيؾس ٶى زبڃٿ  ڂ٫اح  .وبځ أذٷله ٺرىيٽ ٪ احأ

 ،ٺلؾلو ٌوڂحچٓ  ْ طالٖ  دبؿٍو وٚلؿبح ٚ ٫ح  وٲاځ جألڂٍ ٺڃنح هنل  
 هځ ٌوڂحچط ٻ  ْحيؼ.ىل ٚ ٫ح  وپل ٺل ئڂٍجٲٷطاح  پٻ   أٌجو

ڄ جپٗن م  أيٓطٍٛل ظبنلو جپنًي يرنحپ٭ يف ضٷنىيٍ      ڂٟلج وذٷ  وق ىجً
ج   ؟!يننٕ ڂننڅ ؾننڅ أيننٕ ڂننڅ قننٍجڀ و أ»: ٲ ٛننٍل «٢ننالٴوقننٍجڀ »قٿننٱ 
پٻڅ جؾبلپى جپٻاٍذحت  ٺحڄ ٶنى ڂٟن  ٪ٿ ن      ،ال يىٌي ٺځ جپٓح٪س .«!يٿ٫ ٹ

ڂڅ نالټ ٫ٖلٌه  ،هٻًج يٷ ّ جپلٶص أق حچحً، ٓح ىل جپ٫حٍٖز ڂئڂح يٗ  
٪نحو جپٗن م ؾبطحذ٫نس ٌقٿنس      .ذٻځ ڂٟ  ٪ٿ  أووجش زبلټ جپنُڂڅ يف جپ٫ڃنٽ  

يبننىو ؿبننځ جؾبهننح٢ٍ جحملطڃٿننس  ،ئ٪ننحوز جپ لچحچ ننس ڂننڅ نننالټ ضٿٳلچنن  جپٓنن حٌ
َ   ويبػّ  ،ٺنحڂالً  حًي نٍوٲن ٶنىڂلج پٿ٫نُّ   .اځ ٪ٿ  جپطنأچ  وربحهنٽ أي جْنطٳُج

ٺنحڄ   .ٲانل ىبٿند جپ نلڀ    ،ذحپطناحڀ جؾبنم   چحٚكحً ،ٰقىو جپٗ م ٌأِ جؽبٍو
  ٰ ويالقنٵ يه ن  ويىٲ٫ن  ذنال هنلجوز       ،يىنڅ ويبٷى ٪ٿ  جپٗن م وجؽبنٍو

 .الٶرتجـ ڂاٍخ
 ،وؾٿّ جپٗ م يٓأټ ٪څ جپٓ حْس وجألڂس جپ٫ٍذ س ،مل يٻى يأٺٽ ٖ ثحً

وجٲنٵ جپٗن م ٪ٿن  جقطٷحٌهنح پطٳٍي٣انح       .ذأڂنس قٷن ز   جپ٫ُّيجپيت وٚٳاح 
 ،ڃننحټ وٖننحي وپنن  جػبيف ضٷننىيځ قٿ نند  ٺننحڄ ظبننلو يٿننفّ  ذ  ڃننح ىِ،ذحپٷُنن

وجپٗننأڄ جپٓ حْنن  جپننىجنٿ  يٻننحو يبڃننٽ جپٗنن م الچطننُج٨ ج٪رتجٲننحش ڂننڅ       
وال٪نرتجٰ ٖهٛن  ذنأوبځ يٳاڃنلڄ      ،حبحؾنس جپٷرحتنٽ پٿڃٗنحٌي٩    «ْطحوجأل»

يٟننكٹ ڂننڅ  ٺننحوئىبننحو ووپننس جپ ٧ننحڀ وجپٷننحچلڄ.  وجألهننځ ڂننڅ يپننٹ ،أيٟننحً
هنٍخ ألڄ يپنٹ    ،زٷر ٿس شبحڀ جپػحچ س ٪ٍٗپٷى هٍخ ڂڅ جپ. جؾب٣ٿد جألن 

 َ ٺنحڄ ڂٷنحضٿل جپٷر ٿنس ه نحٸ      .ڂح ٺحڄ ذل٫ْ  ٺٍؾٽ ي٫حچ  ٌهحخ جالقطؿنح
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 ،پًپٹ ٺحچص قبحٌؼ جپٷٍيس نحپ س شبحڂحً ،زق ع جپطلضٍ ڂ٩ جپٷر ٿس ججملحوٌ
  نحٚننس جپٻاٍذننحت أوټ ڂ ٣٫ننٱ نننحٌؼ جپٷٍيننس ٚننلش جؾبلپننى   وغبنن٩ ڂننڅ 

 ڂحمبننحً  ،هننًج يف ٶٍيننس ڂحٞنن   يبننىظجپٗنن م يطننىج٪  ويٛننڃص شبحڂننحً.   
يٛنٯ  پٿٻنالخ ذ٫نى ضنىج٪       يحڀ ٺحڄ ڂٍجهٷنحً أ  جؾبٍجهٵ نحٚ س وپَ جپ٫ُّي

 جپ٫نُّي ٪ٿ  مبل ڂط حٮځ ذن جپٷٍى جپيت ٺحڄ  سأٚلجش جؾبلپىجش جپٻاٍذحت 
أيحڂاح يطلجؾى يف جپ٧الڀ جپ٫نحڀ پٷنٍى هٟنرس جپٟنحق س جپر٫ نىز ْنح٪طاح       

ٰ  »ڂڅ ننالټ   ،٪څ جؾبىي س ًي ٌب كن  جؼبنحؾُ ذنن جپنلهؽ     جپن  «ؾرنٽ جپٗنٍ
مل يٻڅ ضبس  .پ الً ز٪ٍٗ سجؾبىي  وجو٪حت  جپطؿلټ يف ٪طڃس ڂح ذ٫ى جؼبحوي

ٺڃنح ٺحچنص ضٳ٫نٽ ٌوـ جپٓن حٌجش      ، ڂح يالڂٓ  وهل ٪ٿ  ٣ْف ذ طاځ ٖن  
هح ضننطٿڃّ ڂ٣رننحش   يٍجٶنند أٞننلج  ،جپ٫حتننىز ذٗننٻٽ ڂطٷ٣نن٩ ڂننڅ جؾبىي ننس    

ٿنٹ  ڄ يف ضذنأ  ،حخ جپنىجٲة وٺحڄ ياڃّ يف نربض  جؾبىڂ نس پٿنلڄ جإلين    جإليحخ،
ُ  جپٓننن حٌز ٌؾنننالً ذ٣ ننناح ڂػنننٽ قحڂنننٽ يف ٖننناٍهح   ،زًبنننٙ جڂنننٍأز ڂٻط ننن

وضٓطكٟنٍ ضٿنٹ   س، ٌَج٪ نس وجْن٫   وهن  ڂنڅ أْنٍز شبٿنٹ أٌٞنحً     ، جؽبحڂّ
 وٶى ض٫ٍٶص أٮٿد جپ احٌ.   جڂٍأز ـباىز شبحڂحًجؾبٍأز ڂ٫اح ٲٻٍز ضٗاّ

نٟنٍج   ذٓنٍجويٽ   ،لټ جپنًٌز ٷن تىجش ڂنڅ ق حجپ٫ ،جپ٫ُّييٿا  ٌٮرس  ٺڅم
، وجپطؿٓنن ى پىٌؾننس جؼبٛننلټ ٪ٿنن  ٌوجتكاننڅ   ،ْننٳٿاح ڂ٫ؿننلڄ ذننحپ٣ن  أ

ٍ أڄ ذ  ڃح هل ي٫نٍٰ  أز جپيت ٺحچص يف جپٻطد، ٽ پٿڃٍػڂجأل جپ٫حتنىز ڂنڅ    أزجؾبن
نت ٺننڅ يػننرّ ز.ألؾننٽ جپرٷننٍ وجػباننى زبڃننٽ ٪ ننىجڄ جپننًٌز جؽبٟننٍج    جپنن٨ٌُ

 وٺحچنص جألغنىج    ،ُڀجؼبُ سقُڂس جپ٨ٌُ ٪ٿ  ٌؤوْاڅ ٌجٲ٫حش جأليىي ؼبڃحي
 جپ٫نُّي ڂإٺىز ئقنىجغ حش جپٗنالز ٺڃنح هن  يف ٚنىٌ       ،صبطُ وضرىو وضطٳحٶځ

ٍ    أڂٍيسڂ ً ٢ٳلپط  ق  ڃح و٫ٞط   مل ينىڂڅ  . زيف ْنٍوجؿبح حبٟنلٌ جپرٷن
ڂنڅ   جپ٫ُّيجپيت يطٟحيٵ  أزڂح ٺحچص جؾبٍ ٌجتكس جپٍوظ ٺرح٪ع ؾ ٓ  ذٷىٌ

 ،زبٍٟ ٺحڂٿس ذرٷ نس ضٳحٚن ٿاح   ،يف ٪حؾب  زجپٗال زجؾبٍأ ،ضلٚ ٳاح جپ٫ٿڃ 
پ ّ ألچ  ، زجپٗال أزشبٻ   ذىوڄ ؾاى ڂڅ جپط٫ٍٰ ٪ٿ  جؾبٍ زوٺحچص جپرٷٍ
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 ٌ ڂنح هن  ڂٓنأپس ٚنلٌز      يبحوټ فبحٺحز ٲٿٻٿلٌ ٖالز جپ٣ن وجػبٓى ذٷنى
غ نح   أومل ًبطنرب ٮ هنح يف ظبن  جچٳؿنحٌه جپٗنالجچ        قٛٽ ٪ٿ اح ضٻنٍجٌجً 

ـ     ،ڂنٍوٌ جپ ٓنح  جألٺنرب ڂ ن  ْن حً       ،ڂ ناڃٻحش يف جپ٫نٍٴ وأٖن ح  ذ نص جپٳننال
وهل ي ؿد پٿىچ ح جڂٍأز ڂٓط٫ىز پٍڂ  قُڂنس جپن٨ٌُ ڂنڅ ٌأْناح      ،جپٍ٪لي

  ، فبحوپننس يف ضٿننٹ جألغ نح  ضػر ننص ٮ٣ننح ىل ؾحچنند َوؾانح ئوننلٜ ڂ٫ٍٺننس  
د جچٻٗننحٰ اڅ پطؿ ّننٺننڅ يط ننرّ .ٌأْنناح ذحپ ننى جپ ٓننٍى وجپط٫ننحٌٸ ذننحپ ڃ    

ڂننح  ٲٯحپرننحً س،  ؾبهننح٢ٍ جچٻٗننحٰ جپٛننىٌ جحملطڃٿنن  ٺػننٍ ڂننڅ جپط رّنن  أجپننٍأِ 
قى أهحا جپٷٍيس وهڅ ي٫ٍٞڅ أ٢ٳنحؿبڅ ڂنڅ أغنىج     أجؼبىيع ڂ٩ يطؿحيذڅ 

ٺػنٍ ڂ ن    أٺحڄ جپٗن٫ٍ ڂٷنحِ ق نح  جؾبنٍأز وڂر٫نع جچٻٗنحٲاح جؾبانن        ز. ٺر 
 ئىل ؾلجٌ َوؾاح.٫ٍٖ جڂٍأز ضط٫حٌٸ  ىڂر٫ع جٖطاح  پٍؾٽ ٌأ

أڄ ضٻنلڄ  پٿلٞن٩ جؾبٳنرتٜ    سڂطه ٿ زڄ هل ٪حؾُ ٪څ جْطى٪ح  ٚلٌجت
وٚ ٫ح   ،ڄ ٪ٿ   ٲٷ١ ڂطحذ٫س ٢ٍيٵ جپٓ حٌجشٺح٪ٿ   چٓح  جپٷر ٿس هًه. 

ٿنس جؿبنٍخ   ڂنڅ ه نح ٺحچنص ٌق    .٪ٿ  ٶىڂ ن   ال ضر٫ى أٺػٍ ڂڅ ْح٪طن ْ جً
 :ويٷنلټ پ ٳٓن    .نً ٖٻٽ جألوج  جػبحو جپٍه ند ذٍٲٷس ڂحٌي ح ٶى ذىأش ضأ

 .«!چُالٴ ذٓرد هًج جپ٣نڂڅ جال حٺ ص ْأظب ا ،يف هًج جؾب ٣٫ٱ ،ه ح»
 وأپ هطرننة ڂنن٩ ڂحٌي ننح   سوذننال قٍجْنن سذٓننيح سوجٶننرتـ ڂٌُ٪ننس ٶننحش ٶىٌبنن 
 ٍ وٺنننحڄ ْ ٛنننٯ  ألچٳحْننناح  ،پٿٗننن م سو ضحذ٫نننأ زًبرثاننح ڂنننڅ ْننن حٌز ٪نننحذ

وجؾطحقطننن  ٪ نننى هنننًه ٖنننالز جقطنننلج  ٺنننحتڅ يبڃ ننن  ويٳرتْننن     س،جؽبحتٳننن
 .دبلجٲٷط 

ڂنح يف ڂٗناى    ىل قنىّ ئ پًپٹ ؾ٫ٽ ڂڅ چٳٓن  چرن الً   ،ٺحڄ ٶى ذىأ يط٫د
 ،يبؿنځ ٪نڅ جپطٿٛنٙ ٪ٿ انح    ڂطه ٽ ؾبحٌي ح وه  ضطرنلټ نٿنٱ جپٛنهٍز و   

ذ ٧حڂ   سي پ٣حؾبح زبٻڃص ٢حٶط  جػبٓىيئ، وبحٸأڄ ْرراح جالٍ ذ رحپس ٲٻّ
ڄ هحضٳ  ذٷ  ذال ٖكڅ ڂ ً جپىٶ ٷس جپيت أٌٮځ  ،و يطٛٽلظب .جألنالٶ 

 .ڄ ظبلو يطٛٽ ذحپطأٺ ىأٮ   ،ٶٌٍ ٲ اح جؿبٍخ
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پٻ ن  َڂنڅ ٢لينٽ يٷنحٌخ      ،ال يىٌي ٺځ ڂٟ  ٪ٿ   قط  وٚٽ ٚن ٫ح  
يف ٢ٍيٵ ضٍجذ  ٺٿ  جْط٫حوجش وضأٺ ىجش  ،ذن جپٷٍى ْح٪حش ْ جً ٌذ٩جأل

ڄ ـبنٍو  أيپٹ ، سپطهٿٛ  ذىٌؾس ڂٗؿ٫س ڂڅ جؼب حز يف ضىج٪ حض  جپًه  
پٻڅ سب ٽ ٌٲٷس ڂحٌي ح يف ٌقٿس جؿبٍخ ٺنحڄ   ،جپطه ٽ ي ٣لي ٪ٿ  قبح٢ٍ

 .ٮٍيننٵ ٪ننڅ ٺػنند ٺػننٍ ڂننڅ ڂالڂٓننس جإل أذٓننرد ٞنن٫ٱ ڂحٌي ننح  ، ال يٷننحوڀ
قٓننحِ ئذننن  زض طٷننٽ حبننى سغ ننح  جؼبڃحيننأ  جپٟنن٫ ٱ وٺحچننص ٲٻننٍز ضٗنناّ

يف جپ نلڀ جپطنحا قنحوټ جپنطهٿٙ     س. ؼبحـ ٲٻٍز جپ ًجپن ئ ذ رحپط  وذن جپ٫ُّي
ٺنحڄ   س.ي ٷً قحٌِ جپٛك ٳ ڂڅ ٺٽ جپ٫لج٢ٱ يجش جپٛٿس ذٳٍوْ ط  وهل

ذٿٷنح  ٌتن ّ    چ  ٌدبح ٺحڄ ڂ ٗٯالًأيپٹ  ،حبڃٵ ٖىيى «٪حوي»يٍوو ٺٿڃس 
ذننحپ ٷلو وچٛننك   ڂٻط٧ننحً ٶننىڀ پنن  ڂ٧ٍوٲننحً  ،سپ٫ڃٿ ننؾٍج جضنن  جئجپطكٍيننٍ و
ُ  »ويف  .ىل ٶٍيط  پالْنرتنح  ذ٫نى جؼبٍينٵ وضىج٪ حضن     ئذحپٓٳٍ   «ٖنح٨ٌ ض٫ن

  يطكٍٸ يف جپٓ حٌز جپيت جْطأؾٍهح ذػٷنس ال ٪الٶنس ؿبنح ذٗن      جپ٫ُّيٺحڄ 
ٺننحڄ يٯننحوٌ  .قٓحْنن  ذٟننهحڂس ڂ٧ننٍوٰ جپ ٷننلو يف ؾ نند جػبحٺننصئ ج٪ننى
جپٗڃّ وجپ٫نٍٴ ي ط٧ٍجچن  يف    ،٫ى جپ٫ٍٛويطٗڃځ ْح٪س ڂح ذ «ٖح٨ٌ ض٫ُ»

غبح  جپٳ حوٴ أيٷٍأ  «ٖح٨ٌ ض٫ُ»يف كنٍ و، «ٖح٨ٌ ض٫ُ»ال يُجټ يف  .سجپٷٍي
ٺننأڄ يٯڃٯننځ   ،ويرننىي ڂالق٧ننحش چحذبننس قننلټ أيوجٴ ڂننحپٻ  هننًه جپٳ ننحوٴ   

 .«ٲ ىٴ جپ ڂلٸ، ضٓڃ س ضلق  ذ كحٲس جؾبحپٹ»
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 ةالقنواث ذاكر
جڀ وضٷنىيٍ پٿنًجش ًبٳنٱ ٪ ن  و٢نأز      ڂ ً ٮحوٌ ٶٍيط  ذحقػنحً ٪نڅ جقنرت   

 .ٺنننحڄ يٓنننرتؾ٩ ضٳحٚننن ٽ هلجچننن  ٌْنننحپس ٌْنننحپس   جؾبٍٲنننلٜ، ٪نننحٌ جؾبٯنننٍڀ
ينننح ذ نننص  »: فبحوالضننن  جپرحتٓنننس پ رنننىو ٪حٖنننٷحً الڂ٫نننحً ي نننحوي فبرلذطننن       

وذننىوٌه  ،ن اننحٶننى ْننٿڃص ٌْننحتٿ  أل   «ذ ننص جإلٮٍيننٵ »ٺحچننص  .«!جإلٮٍيننٵ
ٖننأڄ  ،ٍ پٿ ُجهننسوٺحچننص كؿبننس ضٳطٷنن ،ٺحچننص ئٮٍيٷ ننس ْننٿڃاح ألن نن  جألٺننرب.

ٲ٫حٶرطنن  ذٿ٫ ننس جؾبًپننس يبڃٿنناح ڂ٫نن  يف      ،«جؿبنن و»مل يٻننڅ  جپ٫ننُّيو ،أغ  ننح
ويٿلٺاح ڂ٩ جپٷحش وضػد ٪ٿ   ڂڅ ذن ٣ْلٌ جؾبٷنحالش. پ٣حؾبنح    #٢$«جپر ؿل»

ٶننٍأ ٪ننڅ  .ضٳٻننٍ ٪ٿنن  ٢ٍيٷننس ن ٳٓننح  ،وٚننٳاح ذحپٳطننحز جپرحٌ٪ننس جػبڃننحټ
ينٍوٴ وٌبؿنى طبنحټ    يطٷىڀ ويٍٺٝ و .ٮرح  جػبڃ الش ووبحيحصبڅ جؼبٷ ز

وذٷ نص   .جپٍوـ ويبٛٽ ٪ٿ  ٚىجٶحش يٺ نس وڂٷنحالش غ نح  ٪ٿن  ڂلهرطن      
ڂًپس ضٯطنحټ لبحقن  جؾبنىٲل٨ ذحپركنع ٪نڅ ئلبنحَ        .ضرتٚىه ذال هلجوز ٲٍـ

أضٍجهح ضٷٍأ »ضٓح ټ:  .ٲٍـڂح ذًپ  ڂڅ ؾالو القطٷحٌ  يٷحغب  جپ٫حٌ، وٺٽ
جپنننًي ي٫نننحچ   وٚنننٳط  ذنننحؾبلهلخ  حپ٫ُّيجؾب٫ؿرنننس جألوىل ذننن  .«!ڂنننح أٺطرننن ؟

يف جألْرل٨ جپػحچ  ڂڅ فبحوپطاح جپٍوڂحچٓن س ڂن٩    ،جچٳٛحڂحً يف جپٗهٛ س
ٺحضنند ال ضننىٌي ڂننح جپننًي يالقٷنن . جؾب٫ؿرننس جپػحچ ننس ٺحچننص ڂننڅ جپننًٺح  دبننح  

ٲهحً كبلهنحً   جپ٫ُّييٟڃڅ ضٳاځ ڂُجؼ جؾبرى٨ وجپٗٯٱ ذٯٍجذس أ٢لجٌه. ٺحڄ 
 ،وٺحڂنٽ جپٟنٍذحش   ڂطاٻڃحً ونٳ ٳنحً  ،ْه حً وٶٍيرحً ڂڅ جپٷٿد ،خبٳس جپ٧ٽ

، ٶلز ڂنڅ ال يٍينى ٖن ثحً، ٶنلز     «جؾب٫ٿځ وڂحٌٮٍيطح»وٺأچ  جپٗ ٣حڄ يف ٌوجيس 

                                                           
، ڂحٌٺس جپٓ حٌجش جپٳٍچٓن س، ضٓنطهىڀ يف جپ ٷنٽ جپ٫نحڀ ذنن جؾبنىڄ       «ذ ؿلش»يٍ وجٌؼ پن# زبل٢$

 جپ ڃ  س.
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ڂڅ ال يط٫ٿٵ ذٗن  ، ق لينس ڂنڅ ال صبنىوه ٮٍجڂ نحش، و٪ نىڂح يٍينى ضٷٳنُ         
جپٍْننحتٽ جپٷىٌبننس ڂننڅ ڂٻحڂ نناح وزب ٿنن  ؾػننس يف يلڂاننح جپػننحڂڅ. ضطاننىوه     

يٛنرف   جقنىز. ٣ٳنل چٷحتٛن  ٪ٿن  جپٓن٣ف وٲ٫نس و     وض ،جپٍْحتٽ ڂڅ ؾىينى 
، ياٍخ ڂڅ جؾبلج٪ ى وال يٻٱ ٪څ جپطًڂٍ وفبحوالش أڄ يرىو حًأنٍٶ جپ٫ُّي

وي طنا  جألڂنٍ    ،وفبحوالضن  ضنى٪ل پٿٍغنح     ،الڂ٫حً، و٪حذحض  ضٛرف ْنهحٲحش 
لخ وٲحضڅ ٪ ىڂح ال يٍيى... ٚىيٵ قرّ جپ٫ُّي س ڂرطًپس.ذطٿڃ كحش ؾ ٓ 

ٺننحتڅ  قرننح٠.ٮنن  أچنن  يٛنن د جؾب٫ؿرننحش ذحإل   ،ٌجتنن٩ وڂرنناؽ ذننن َڂالتنن   
ين ٻڃٕ   «...قب ٿس ٚىيٵ ويٷ٧س ْ ثس پٿنًجش ٲٻٍز ٌجت٫س يف » ،ٺحٲٻحوي

جپ٫ٛ س ٪ٿن    ،ٲٍـجپر ٣ٿلڄ وي ٨ٍ٣ٛ پلچ  ڂ٩ ڂٍذ٫حش جپٻلش، ذن يىي 
وأيڅ ًبطرنة   قحت١ يٻٳ ؟!أي  !وٺ ٱ ي ٓ ؟ ،ن٣لجش وأوج جش ،جپٍٞ 
وٶانح  ال ضٍ ؟!٭ جپٷحش ڂػٽ ٪حڂٽ ٢ال  ذحپ لڂ نس ضٍجٶر  وهل ٌبٟ ڂڅ پ٫ س

 ط اح أغ ح  ربٿ حض  جپٍوڂحچٓ س...وال ضٻٱ ٪څ ڂ١ ٖٳ ،ڂىجنالض  جپ حذبس
يطكننٍٸ أڂحڂاننح ًبٳننٵ ويبننر١ ويٛنن٨ٍ٣ ڂنن٩ ٖننٻٿ  وهلجؾٓنن ، يٛننرف    

وٌبٓ  ٺٿرحً ڂ٣ٟاىجً أ٪ڃن ، يطٻنلڀ يف ٌٺنڅ     ،چٻٗطحيڅجڂٓم جپىٺطلٌ ٲٍ
  جقطڃننحالش ٌؾننحټ وپ ٿنناح جؾبٳطننلـ ٪ٿنن ٲننٍـجپ٫ننحمل وق ننىجً ئال ڂننڅ ٍبحضننس 

 «ذ ننص جإلٮٍيننٵ»وڂٯطنن   . ويرٷنن  ه ننحٸ ڂ ٳ ننحً، وقحْننىجً. مل ئال ٪ٿ نن جپ٫ننح
 ىبننلخ جپٍوجيننحش ذحقػننحً ٲ اننح ٪ننڅ ض٫ٍيٳننحش       ،ذ٫ننًجذحش جپ٫ننحمل وڂًالضنن    

« ٺٿد ڂٟن٣اى أ٪ڃن   »جذطىج ً ڂڅ  وٌأياح ٲ  ، ٲٍـ س ڂالتڃس پًوٴ ئذىج٪
 ٍ  .چٻٗنطحيڅ وپ نحا جؾبٿٷن  ه نحٸ قحْنىجً وڂ ٳ نحً      جڂٍوٌجً دبٓم جپنىٺطلٌ ٲ

ـ ٺحچنص  « أقنىخ چنلضٍوجڀ  »ڂح قنحوټ يف يٌوز ڂحَون طن  أڄ يٻنلڄ    و٪ ى  ٲنٍ
أقننىخ يننًوو ٪ نناح ذرٗننح٪ط   پ ٓننص حبحؾننس پٗننؿح٪س ،طب ٿننس وڂٓنن ؿس

وئهبنح   ،ٱ. وأوٌٸ أچ  ڂح قحٌخ ألؾٽ جؾبٷالٌيڅ ٪ٿ  أ٪ڃىز جپٛكجپ ر ٿس
جخ ڂ٣ٟاىي جألذل ألؾٽ جؾبٷالٌ جپًي ٺحچ . جأليطحڀ وجألٌجڂٽ وجؾبهًوپن،

ٟنڃلڄ وجقنى ڂنڅ جإليالټ    هبنحيؼ ڂط٫نىوز ؾب   حتڃن ٪ٿن  ٶٿنلذبځ،  جؾبٯٿٷس جؿبن 
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جپطٟنحڂڅ جإلچٓنحچ  ربنحه     ٺحڄ ىبى ٲن اځ وٰ  جپٷ٣ ن٩ وڂنالي    جإلچٓحچ .
.. ويطٿننل وذٯنن  سب٣نن ١ ٺننحڄ جؾبطكننىظ جپٍغبنن  ذحْننځ جؾبٿ٫ننلچن.  جؾباحچننس.

جؾبٓنننح  جؾبا نننأ ي طٷنننٽ جتڄ ذنننن » :«جپػحچ نننس پ ٿنننس جألقنننى»پٓننن٫ىي يلْنننٱ 
قننحڂالً يف ٶننٍجٌز أٺ حْنن  جؾب طٷننحز    ،ٿنناح ٖننٷس ذ٫ننى أنننٍى  يىن ،جپ٫ڃننحٌجش
ونرننُجً  ٢ٌٿننن ڂننڅ غبننٹ وجنننڅ وَؾحؾننس ٲلوٺننح،ؼبڃننحً ٶىيننىجً و :هننىجيحه

نحٶ  نٿنٱ أذنلجذبځ     .وعبٍجً وأٮ  س پٿر حٜ جپرا ؽ جؾبٓح  جؾبا أ قّٛڅ ٪ٗ 
 .«وأڄ جألٚحذ٩ ڂٍهٷس ذحپٟؿ ؽ ،وڂٟ  ووڄ أڄ يطًٺٍ أچ  وق ى ذ٫ ى

وٲ ننحوٴ جؾبلؾننس جألوىل ڂننڅ   ،ْننس ؾحڂ٫ ننس ڂط٫ػننٍز وٌج ،ووّنطنن  ٚنن ٫ح  
ٌٲٷس جپ ُٴ جپٳٷ  ڂ٩ وينلڄ جألٚنىٶح  جپرنحقػن ٪نڅ ْنهح        ،جپٳٟحت حش

غحپنع غالغنس ٶنٍوين     -ٶر نٽ جپٛنكحٲس  - جپ٫نُّي ٺنحڄ   .جپطٿٳُيلڄ جپٳٍچٓن  
 جپٳٻننٍي وذًننن  وڂالذٓنن  جپىجنٿ ننس،   ؾننحت٫ن ي٫لپننلڄ ٪ٿنن  ٺننٍڀ جپٯننُو    
ٖنح٨ٌ  »ي يف ٮٍٲس ذأقى ٲ نحوٴ  پ ٿس ڂاليٍه لڄ ْح٪حصبځ جپ ىويس ڂٷحذٽ 

أقننلجٜ ْننحن س وٶ ننلجش ڂطٷٿرننس جؾبننُجؼ وٲٷننحً ؽب ننحٌجش جپٌٍبننلش     .«ض٫ننُ
ٶحذٟن ٪ٿ  أ٢نٍجٰ جألْنٍّز    جپٷحوڀ ڂڅ ٮٍٲس جْطٷرحټ جپٳ ىٴ، جؾبٍٺُي

ٮحپرحً ڂح ي٫نلو ڂل٦نٱ    ،يف جچط٧حٌ ٪ٍي ٲٟحت  ال يٻٱ ٪څ ٺلچ  صبىيىجً
وضرنننىأ جضٛنننحالصبځ   ،«جٶنننٍأ» ٶ نننحز ج  ٲ  كنننٍٰ ذبنننځ ئىل  جالْنننطٷرحټ ئىل

وضلْالصبځ ڂٳٛكس ٪څ ٌٮرحصبځ جؾبًپس وال ي حڂلڄ. يٯحوٌوڄ جپٳ ىٴ ٪ٿ  
ڂنح أٺػنٍ جپ٫ نلڄ جؾبرتٚنىز پ نُٴ       قبنحذة. ٚرحقحصبځ جپ حذٓس جپرحقػس ٪نڅ  

ٺنٽ وجقنى    !وج  ڂنح چٍؾن٩ ٲ نىٴ   » جؾبٗنلٔ ذٓن ٻٿلپلؾ ح جؾبٷنحڂٍ:   جپٳٷ  
ٹ ڂنڅ أٲنٵ   يانر١ جپٷنحش جؾبٓنطاٿ    .«ه ٽ أو ٚنحقد يٍٶنى ٪ نىه...   ٌ أَيىوّ

ٚٯحٌ ڂڅ أٚكحخ جپرالو  جپطٳاځ وڂٓحچىز جپ٣ٿرس، ٪ڃحټ ذحپ لڂ س وربحٌ
حً وْؿحتٍ وٶٍوٞحً ذحتٓس ڂٷىڂن پٿػالغس ٶحض ،يطؿٗڃلڄ ٲىجقس جپٍ٪حيس

ألقنننُجخ وجپٳٓنننحو  حيٶنننس ٪نننڅ ج جؼب ځرننناٍوڄ ذحْطهالٚنننحصب  . يڂ٫ىوڂنننس
 چٳننلي ڂننح ذ٫ننى جػبحڂ٫ننس.ؾبٳطننلـ ٪ٿنن  ٪ننڅ ڂٓننطٷرٿاځ ج وقٷننلٶاځ جؾبإؾٿننس،
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ٚٯحٌ جپطؿحٌ وجپ٫ڃحټ ذحپ لڂ س ي٫ٿٷلڄ ٪ٿ  جپ٫ٿنځ كڂنحالً ٪ٍيٟنس ويٻ ّنلڄ     
ٺحڄ جپػالغس يبٛٿلڄ ٪ٿ  جپ ٗلز جپٷٿ ٿس ٪ٿ  قٓحخ  .پ  جقرتجڂحً ٪ڃ ٷحً
ٯ ڂنح ٲٟنلټ   ڄ ڂڅ جپرالو ي رٯن  ڂٓنحچىصبځ ذ  لڂط٫ٿڃ ٿ٫ٿځ.هًج جالقرتجڀ پ

حوټ جپػالغننس چ٧ننٍجش جپطلج٢ننإ   ياننر١ جپ٧ننالڀ ٲ طرنن   ٪ننڅ پ ننحپ اځ جؾبراڃننس.  
زبنص ٌظبنس ٞنؿٍ ڂنح ذ٫نى جپٷنحش يف ڂٯنٍخ         ،وجألْثٿس ٪څ ڂٛ  جؾبُجؼ

ڂلٚننى ٪ٿنن  ٪طرننحش ڂىي ننس ٪ىوجچ ننس ال ي٫ٍٲننلڄ ٲ اننح ؾٓننىجً وال ْننطحتٍ  
ّ پ حپ اح ضٻٓنٍ جپن ٳ   .و ضلٶ٥ جپٷڃٽ وجؾبٍجٌجشڂٓىپس. پلٺ ىز أهٽ جپرال

 ،ڂنننُوقځ وال ڂرنننحټك  #٢$«ذنننحخ جپننن ڃڅ » .وضٿكنننٵ أٞنننٍجٌجً ٲحوقنننس ذنننحؾبٍو ز  
ض٫نننٍٜ ٺنننٽ ڂنننح هنننل أڂٿنننّ      «زٖنننح٨ٌ قنننى »يف وجپٳرتي نننحش جپُؾحؾ نننس  

ُ  :وڂٓنننطك ٽ ڀ ٲننن اځ يوجضنننحً ڂط٫حپ نننس  ضٿٳُيلچنننحش ذٗحٖنننحش ٪ڃالٶنننس ضٷننن
ىوٌ نٿٱ چلجٲً ٲٿنٽ  وڂحيج ي ؟!ڂڅ يٗرتي ٮٍٰ جپ لڀ جپرحينس وڂطٍٗوز.

ً ٪ ننلڄ ضطٓنن !؟جؼبن  جپٓ حْنن   ٦ننالټ  .ٻ٩ ذنن جپرلجذننحش جپٳهڃننس وجپ لجٲنن
ٛلڄ ٪ٿ اح خبال٪حش وچ ح وجٲثس ڂٿٓح  يطٿٛ .يف ٢ٍيٷاح ئىل ظبحڀ أچػ 

وذٍو  .پٻ اځ ال يبرلڄ أچٳٓاځ يف جؾب ٳ  ،هځ ال يبٷىوڄ و٪ اځ جپرح٢څ.
 ِ ال ي٫نىڂلڄ ٖنؿح٪س جؾبٷنحڂٍ     .وجألضٍذنس ضرتجٺنځ ٪ٿن  جپٷٿند     ،ٚ ٫ح  ٶنحٌ

 ٪ٍي ضٿٳُيلچ  ڂطٷٿد جؾبُجؼ.پٍهڅ نٛلٚ حض  ڂٷحذٽ جقطڃحالش ٌذف 
يٗنطا  جؾب٫نىڀ ٺنٽ     .٫حش يٷ٧س ڂطأنٍز وجپطلٴ قط  پٿٛٿٛنٿس ضرىأ ضر

يٍٮند يف غنلخ چ٧ نٱ وٺنلش      .ٖ   ينىٌأ ٪ ن  ضٷٿرنحش جپلؾنله وجألڂٻ نس     
ڂ٣ڃث ننس وڂٗننڃلپس ذٟننڃحچحش  فبرتڂننس ٪ٿنن  قٓننحخ يجشٍ «ٶ ٿننس»أْننلو و

قنُجخ جپ ٓنحٌ ئىل جپ٫نلوز ئىل    ڂڅ أ ،قحوپلج أٖ ح  ٺػ ز وٌجضد أٺ ى. ٪ڃٽ
يننح ٪ننُي ڂننح يٛننىٶلٸ    » :ٌب  ننحً ذننح  جپ٧٫نن ځ   ٫ُُّي٪رننىجپ وقٿننٱ ج ،

 ٲؿننٍ قحٞنٍ، وذ٫ننىج يركػننلج  جإلٚنالق ن ئال ذ٫ننىڂح ضٛنٿ  ٪ٗننٍ ْن ن   

                                                           
 # أقى جألذلجخ جپٓر٫س ؾبىي س ٚ ٫ح  جپٷىٌبس.٢$
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وٖننلٰ  #٢$ٿ ح ٲ ننىٴ يننىي جپٌٍبننلش پ ننىٸ  أهننځ ٖنن  جتڄ قّٛنن  ڂٿٳننٹ...
أڄ  جپ٫ننُّيأٺننى  .«ڂننح ي٫ٍٲننلٔ جپٓننٍجويٽ...ٚننلٌصبځ  ،هننًي ٶ ننحز ؾىيننىز

يف جپ لڀ جپػحچ  ضنحذلج ئىل   .«...!جپٍوِ ٶحوڂلڄ»ٚحٌنحً:  ،ؿبؿطاځ ٌوْ س
يف ٌقٿطن   ٲؿنٍ ڂن الوه ٺن نٍ ڂٍقٿنس      جپ٫ُّيأيڄ  .ج  و٪حووج ئىل جپٷٍيس
ْن  ڃح  »ذ٫نى أْنرل٨ أپٷنلج ٪ٿ ن  جپٷنرٝ يف ذنحخ        .ڂڅ جپ٧ٿڃحش ئىل جپ نلٌ 

 .ٲحْرتجـ ڂڅ ٚالز جپٳؿٍ وڂڅ وقٗس جپٓڃ٫س جؼبٓ س ،«جپٿلج  جألنٍٟ
ڂٓط٫ٳ حً ڂڅ ٚ حڀ  ،ُخ جإلٚالـيف جألْرل٨ جپطحا أٶٓځ ٌبن جپلال  ؼب

 ن وجؽبڃ ّ وڂڅ جپٍقالش جپٻث رس.جالغ 
ڂػٷنٱ ٶنٍأ ڂنح     جپ٫نُّي و ،٪ٿن  أذنلجخ جچطهحذنحش چ حذ نس     ،ٺحچلج ڂطٳاڃن

يٻٳ  وأن٣أ دبح يٻٳ  و٪ٗٵ ذال جٺطٳح .. قط  أچ  مل يٻڅ پ ؿى جپلٶص 
ـ ضٳحٚن ٽ ڂأْننحض  جإلٮٍيٷ نس ڂنن٩   جپٻنحيف وال جپٗنؿڅ الؾننرتجٌ    و٪ نن   .ٲنٍ

ٲنحپيت شبنٍ    لوجً ؽب حالض  جپٗطليس قى جپ٫ڃ ،وٶ أڂٍيس ٓ  أذٷ  ٪ٿ  جػب
ڂڅ أڂحڀ جپر ص وجقىز ڂٓٻ  س، وجٶ٩ ؾٓىي ال يٓط ٷ٥ ئال ذ٫نى جپٷنحش،   

 ، يننأِ يٷنن   و٪ ننلڄ ئٚننالق س. ن٣ ثننس ڂطه ٿننس ووڄ قٷ ٷننس جڂطالٺاننح 
ويف ٮڃنٍز حبػن  جپ نلڂ  ٪نڅ      ڂ اح يف وهىز ٞ ح٪  وجچٷٓنحڂحض ،  جْرتجـ

 ،«ذحقػنحً ٪نڅ جؼبٷ ٷنس   »  ي٫نرتٰ ذن    ٍ وٺطند وٚنٹ ئٚنالق   ٶحش وْنؿحت 
 !ال ينىٌي ٺ نٱ أڂٓن  ڂطناٻڃحً أيٟنحً      .وووز ضركع ٪څ جؼبٷ ٷنس ذلٶحقنس  

جؾبننإشبٍين ٲٟننكٹ جإلٚننالق لڄ قطنن    ٪ٿنن  جپ٫ننُّيصبٻننځ  ،هٻننًج ٲؿننأز
 -ٷ ٷنس يجش حبنع ٪نڅ جؼب  -وٶٍأ  ،ذىش چلجؾًهځ، ٲطاٻځ وذ٨ٍ يف جپطاٻځ

ٲحْنننرتجـ ڂنننڅ و٢نننأز    ،ش ن حٌجضننن ض٫نننىو  أڄ جپٓنننهٍيس ْنننالـ جأل٪نننُټ.  
ٌبٟن٭   ،يٓط ٷ٥ وووز ويٛٿ  جپ٧اٍ ٪حتىجً ئىل ج  .جپٗهٛ س جپلجقىز

ٶننٍأ ٺطرننحً ٺننػ ز أ٪ٳطنن  ڂننڅ جپركننع ٪ننڅ    .جپٷننحش ذٓننالق  ٺڃطنناٻځ أ٪ننُټ 
غنځ ئڄ جپركنع ٪نڅ جڂنٍأز أٲنىـ ڂنڅ جپركنع         ،جپ ٓح  ذحپركع ٪څ جؼبٷ ٷس

                                                           
 # ئىل يىٸ.٢$



 

 38 

حش ڂٷحذننٽ ٪ننڅ ڂٛننكٱ ؾٿننىي ڂ٣ٿننلخ ؾب ٧ڃننس ووپ ننس ض٫ نن  ذحؾبه٣ل٢نن  
ضطڃطنن٩ ذنن  ڂننڅ ڂٿ ننلڄ ووالٌ. مل يٷٿنند قطنن  يف نُجچننحش جپ٫حتٿننس ٪ٿنن  ڂننح   

ال أقى يطلؾّ ڂڅ ن حټ  غب٫س ضٍجغ س ڂٗؿ٫س، جٺطٳ  ذحؽب حټ جؾبطٳحتٽ.
ي ٪نُّ  وڂڅ ينٍى  ،ڃ ى٪رىجؼب يركع ٪څ ڂٛكٱ ؾٿىي يف نُجچس جؼبحؼ

 ، ٲحْنطرحـ ٺنٽ ٖن     ٖ ثحً، جپ٫ُّي! مل يٻڅ ؟ي حڀ ڂ٩ طب ٩ جپ ٓح  ڂطه الً
   ٕ  ً أنالٶ نحً  ي ٮ٣نح جپنًي ٶنىڀ پٿ٫نُّ    ،ٺڃح ٲ٫ٽ جپٻحضند جپرٿٷنحچ  ٺڃ وٲنط

و٪ ننىڂح جٖننط٫ٿص جالچطهحذنننحش جپ  حذ ننس و٪نننىوه     پٿننطهٿٙ ڂننڅ جألننننالٴ.  
ّ  وٺنحڄ يحتٓنحً ڂنڅ ڂ٣نحٌو     ،ڂنح٢ٿله  .ذل٦ ٳس ٲحچٟځ پٿڃإشبٍ  .ز ضبنڅ خبن
يبنىٴ يف   .ڂ كنحَجً ئىل ٺنٽ ڂنح هنل ٞن٫ ٱ ويطن ځ      جڂطأل ذأَڂط  جپلؾلويس 

ؾننىوى ڂٯطر٣ننحً ذٍغننح  جپننًجش و٪ننًجذحش جتنننٍ. أپٷنن  ذٻننٽ  يحش وجپالجپ نناح
ٺطنند يف ٺننٽ  .ٲلٞنن٫ط  يف ٢ٍيننٵ جپٛننكحٲس  ،جپٛننىٲسٖنن   ٪ٿنن  ٺحهننٽ  

وضٍطبنننس ڂىهٗنننس  ،غنننالظ ٶٛنننٙ ٶٛننن ز ،وجؾب ػلپلؾ نننح : جپنننىيڅٖننن  
٪ٿنن  أڄ جألوټ ڂٛننح٨ٌ غنن جڄ   ٨ جؾبأْننحوي ذننن ة ؿننلجي وجؾبننلش.  پٿٛننٍج

وجپػنحچ  $جؾبنلش#    ،ٽ جؼبنٍخ جپٟنحت٩  أٚ ٽ ألبُ ٌوجينحش ضطكنىظ ٪نڅ ؾ ن    
جْننطٳُجَجً ػبننربوش   ٮننٍيځ أ٪ڃنن  ٢ننحتٕ جپٟننٍذحش وال يٻننٱ ٪ننڅ ٺلچنن      

وٺ ٱ أڄ ٪ٿ  جپٍؾٽ أڄ يًهد ئىل جؾبنلش ووڄ أڄ يٷن٩ يف    جپٷٿلخ جپٷليس،
حٍْ وفبطٷنٍ وٺىڂ نس ال ٶ ڃنس    ؾك ځ ٲ٫ٽ، وأڄ يطٍٰٛ ٢لجټ ق حض  ٺه

 ؿبح.
الً پٿطرنلټ ٪ٿن  ٌأِ وچ نح    ذ ڃليؾ  جألغن  ووؾنى ٲ ن  ڂػنح     جپ٫ُّيضلهؽ 

ځ د ؿبن أقٛنحهځ وٌضّن   ، و٪ ى أوټ ن٣أ يٷطٿلچٹ.ضٷًٲٹ ئىل جؾب ىجڄ أ٪ُټ
ٻٍيځ ويحٍْ ٪رىجپ قٓڅ ظبحوي و٪ٿ  ،ؾك ڃحً ذٷ  ٖحهىجً ٪ٿ  ٲلٞحه

وجذڅ نحپ  ونحپ  وجپ٫حذٍ يجش ٪ٍٛ وؾ ىي جپُٺحز وٚحقد وٺحڄ جپٷٍيس 
جؾبنلش ٪نرب ؾكن ځ     جپنًي يهند ئىل   ،جپ٫ُّيوجألْطحي قٓڅ و٪رىه جذڅ ٪ځ 

 .ٺهحٍْ وفبطٷٍ وٺىڂ س ال ٶ ڃس ؿبحٲ٫ٿ  وضٍٰٛ ٢لجټ ق حض  
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 نس  ضُوؼ جذ .ظبحوي ٮ  جپركع ٪څ ٶرلټ ڂٓطك ٽمل يٻڅ أڂحڀ قٓڅ 
 نٽ  ڂٟ٭ جپٷحش ذٳځ وڂ س ڂٍٺنلَز يف ڂٷ  .جپلؾ   وٲ٬ٍ الچط٧حٌ نٓحٌصبح

يطٷنننحيٲلڄ أْنننٍجٌه جپُوؾ نننس وق حضننن    .ال يٗنننط٫ٽ ئال ذ٫ىڂ نننس ڂطٓنننحفبس
حټ ذ ننص جپلؾ نن  ٚننس جپننيت ضطٓننٍخ ڂننڅ أٚننحذ٩ جپ ٓننلجڄ ويٿلٺاننح ٌؾنن  جؽبح
حچص ٶٍوڄ جپػ جڄ ٲ ڃح ٺ ،پ٣حؾبح ؾاى قٓڅ يف جپطٳحچ  .ڄ ذٗڃحضسلجپٳ٫ٿ 

 #٢$ڂ ننً جپٿ ٿننس جألوىل قننىٴ قٓننڅ يف وؾننله جپٗننلج٪س      ضٯننٍَ يف ٲٍجٖنن . 
يبىٴ ڂڅ ٢نٍٰ جپلْنحوز يف    .ڂڅ مل يٛىٴ أچ  َوؼ ذ ص جپلؾ   ذًهلټ

يف  ،ذٍأْن  جپٻنر  جپٟنحؼ    ،يبنىٴ  . جپٷحذٿنس پالڂنطالٸ  ڂالڂف َوؾطن  ٮن   
وبنىياح  ق نى وي نُټ ذ ڃ  ن  ئىل ْنٳف      سٲّن حأچٳاح جؼبحو ٺڃڅ يٍجٶند ڂنڅ ق  
وذ  نناڃح وْننحوز  ،وؾاننن ؽبٓننحٌز وجقننىز .ٺڃننڅ يطٿٛننٙ ڂننڅ ذننن جؾبننحٌز 

ٹ أ٪ٟنننح ه ٲ ك ننن ،ضلپ ننن  ٦اٍهنننح  ٲ انننح ٌجتكنننس ٌؾنننحټ ٺنننػ يڅ.  يطٗنننڃځ 
ويرنننىأ يف كبحٌْنننس جپ٫نننحوز  ،پ ٷننن  جؼبٓحْنننس ڂٛنننٯ حً ألچٳنننحِ چلڂانننح ج

وڂنن٩ جأليننحڀ ج٪طننحو ٌجتكننس   هنن الً َوؾطنن  يف ظبننحڀ ذ ننص أذ اننح. ڂط ،جپٓننٍيس
جپٍؾحټ ٪ٿ  وْحوض  جپُوؾ س وأوڂ اح قنى كبحٌْنس جپ٫نحوز جپٓنٍيس ٪ٿن       

ڂڅ ٲ٠ٍ جپٿًز ڂ٩ ڂٗحهى جٲرتجٞ س يٍجٶد ٲ اح َوؾط  ؾحق٧س جپ٫  ن 
ڄ يف ضٟنحٌيّ ؾٓنىه ٺن  ال    حٌؾٽ ٮ ه يطكحٖ  جإلڂ٫ ٌؾٽ ذال ڂالڂف،

يهننند قٓنننڅ ظبنننحوي ئىل جؾبنننلش ووڄ أڄ ينننىٌٸ قطننن  ؾك ڃننن     ي٫ٍٲننن .
 ٺهحٍْ وفبطٷٍ ووڂ س ال ٶ ڃس ؿبح.پٻ   ضٍٰٛ ٢لجټ ق حض   ،جپٳ٫ٿ 

ويب ننح ٪ٿنن  جقطٷننحٌ ق ننلجش  ةڂننڅ ة ؿننلجي ٺ ننٱ ٌبطٿنن جپ٫ننُّيض٫ٿننځ 
جالڂنننطال  ذنننحپ ٧ٍ ڂنننڅ ٪نننٽك ئىل وچ نننح ضحٲانننس وڂٻط٧نننس ذحپ٫نننًجذحش  ،أنننٍى 
٪ننحمل ال  ه قٓننڅ ظبننحوي يف أٺػننٍ ٚننلٌه ؾننال ً، حچ ننس. جپ٫ننحمل ذح٪طرننحٌججمل
، قنٽ  وق ػڃح قٽ ٲنحتٝ ڂنڅ جپ٫ٿنځ       ٲ   ٮ  جپطٳحهس و٪ًجخ جپٍوـ،ٖ

قُچننحً ڂ كنن  ٖنن٫لٌجً حبنند    جپ٫ننُّيٲٳحٞننص أ٪ڃننحٴ   ٲننحتٝ ڂننڅ جؼبننُڄ، 
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أغ ح  ٌغحتن  جؾبٛن  جإلچٓنحچ  ٺحچنص وچ نحه       .حپ٫ُّييٯٍڀ ذ جپ٫ُّي. ذىأ چٳٓ 
 .ح حبڃحِ ڂٳ٠ٍ ووهبح ضلن  جؼبنًٌ ٍ ذبڂڅ وڂٟحش أو٪ س ذّٗڂ طُ٪س 

ي ننحڀ يف ڂٓننٍق س ويٓننط ٷ٥ يف پلقننس ويٻطنند فبحٺننحز يف ٢ٍيٷاننح ئىل       
وي٫ٿځ يف جپلٶص يجضن  أچن  ْن ىٲ٩     ،هٻًج ٺحڄ ي٫ى چٳٓ  .جػبىز وجألٚحپس

قنننىه دب طحٲ ُيٷ نننح وأوخ أڂنننځ أننننٍى، أڂنننځ  ضبنننڅ ظبحْنننط  جؾبٳ٢ٍنننس وضل
 أڂځ ال شبٟ٭ جپٷحش. ،سبٿٛص ڂڅ يه  س جپطكٍيځ

%  %  % 
ٌوجت ننس ذٍوجيننحش  ڂننح ْننرٵ فبحوپننس ڂ٫ٷلپننس پطربيننٍ جٺط٧ننح٤ فبحوپننس      

ڂطرنحهٍ   «ي٪نُّ »وٺأچ ح يف حبع چٳٓ  ٪څ ْ ٻٿلپلؾ ح  وڂٷلالش ڂطىجوپس،
ويپٹ ڂح قنىظ پن     ،جپ٫ُّيل پٻڅ يپٹ ه ٺٽ جپًي يٷٍأ.يٛىٴ  «ي٪ُّ»أو 

ذننىأ يٓننطػڃٍ  يٗنن٫ٍ، وبحيننس جألڂننٍ ذننىأ يبننحوټ أڄ  قطنن  أچنن  يف ذحپٟننر١،
ٍ      جألوخ يف جؼبٛل ټ جپنٍوجت ن  قنلّ  ،ټ ٪ٿن  ڂٗنح٪ٍ ضٷٍذن  ڂنڅ چٳٓن  أٺػن

٪ نىڂح يرنىأ جْنطػڃحٌ    » :وجچطنا  جألڂنٍ ذٷنٍج ز    ،ئىل ٶلجويڅ ذ    وذن يجضن  
ٲٳٷنى جؼبنُڄ جپٳنحتٝ ألؾنٽ ڂٛنحتٍ       ،«جپىڂل٨.. ضٻٱ ٪نڅ ٺلوبنح وڂل٪نحً   

رٷنن  پىينن  ڂننڅ ودبننح ض .٫نن  ٲٷننى ٪الٶطنن  جپٯٍجڂ ننس ڂنن٩ چٳٓنن وڂ ،جتنننٍيڅ
ٺٿڃنننحش وأْنننحپ د جْط٫ٍجٞننن س قنننحوټ جپ٫ننن ٕ ٪ٿننن  قٓنننحخ جؾبلجٶنننٱ        

وٶن٩ ڂنٍز أننٍى يف     .ٲأوٌٺ  جپٟؿٍ و٪حووه جپ٫ٗلٌ ذحپٟ ح٨ ،جپٓ حْ س
يف جپٿ حا جپرحٌوز يبنحوټ يحتٓنحً    .«أچح... ،أچح ٺحضد ،جپ٫ُّيأچح »و ٲٍـپ٫ س 

٫ نى  چرٕ ڂٷحذٍ قٓڅ ظبحوي پ ؿى يف ٌٲحض  ذٷ س ڂڅ ضٟحڂڅ ئچٓنحچ  ي 
أٶٓځ ذح  ڂنح   !أٶٓځ ذح  !٘نال» :ئپ   ْح٪س ڂڅ أيحڀ جؼبُڄ جػبڃ ٽ

ْنطڃلش وق نىز، ئڄ جپرٻنح      !جأل٪ٍؼ #٢$ڂٓٻ  س ڂٍز !ج  !ْطػڃٍ جپىڂل٨أ
 !ىبد ٲ٫ٽ ٖ  .«!قٷ  ڂ٫ ، الَڀ أٲ٫ٽ ٖ ! ٘ٚالز جحملحٍٚ... نال
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ٛنس  ٪ٿ  جؾبٍ  أڄ يٻلڄ ٖؿح٪حً وچُياحً پ ؿى يجضن  ڂنٍز أننٍى، ٌدبنح يف ٶ    
أو ٪ٿ  ٢ٍيٷس  ،أو جپ٫لوز ئىل جپٷٍيس ،ٌدبح يف جپ٫لوز ئىل ج  !قد ٪  ٳس

 #ذنحوال $ئيُجذ ٽ جپٿ  ىي ٪ ىڂح قحوپنص ضٟنڃ ى ؾٍجقحصبنح پٍق نٽ جذ طناح      
وپٻنڅ   ،ٲٻنٍز جپٍوجينس   جپ٫نُّي ٲٿڃ٫نص يف ٌأِ   ،«ذنحوال »ذٻطحذس ٌوجيس جغباح 

 حبػحً ٪څ جؼبُڄ.
  ىڂنڅ ه نح ٌبٻ ن  جپرن     .ذحپٷنحش    وٲڃ  ڂٿ #٢$«زحٌ ڃ  ٽ ْ ٷِچَ»ئىل وٚٽ 

ويٛنٽ   سٺػنٍ ڂنڅ ْنح٪   أي مل ي٫نى ه نحٸ   ئ ،چ  يف ذنالوه أيف جپطٍٰٛ ٪ٿ  
ذننىأ يهننڅ جپٛننكٳ  يطكننىظ ال   ،وپٓننرد ڂننح  س.ىل جپٷٍيننئوڂ نناح ، ئخئىل 

يف جالْنننط٣ال٪حش  سويٛنننٱ جؾب ٣٫ٳنننحش ذطٿنننٹ جپٿاؿنننس جؾبطىجوپننن    ئٌجوينننحً
ىل ئٞنحٲس  ذحإل، ٌٜحألچٓحڄ ذق ع جؾبرحپٯحش وشبٿٵ جٌضرح٠ جإل س،جپٛكٳ 

وحبڃحْنس ڂنڅ يرنحوټ ڂحٞن        .سْن٣لٌي أجپركع ٪څ قٻحيحش يجش ٚرٯس 
پ ل٢ٌن    ،ـبحٌجز جپٛكٳ  جپًي ٺحچن   يف جپ٫ُّيذىأ  ،ڂڅ چل٨ ٪ڃٿ  صبٻڃحً

پ نطڃٻڅ ڂنڅ جپط٫نحا ٪ٿن  جپٛنكٳ  جپنًي        س،يف ْٿٓٿس ٪رنحٌجش ڂٓنطاٿٻ  
حپ٫لوز پٛنلجخ ٶنٍجٌه جؾبٛن ي ذن     سٞنحٲ  ئوجؼبٛلټ ٪ٿن  ضأٺ نىجش    ،ٺحچ 

 .ىل جپرىج ز وجپ٣٫ٕ وجپ٫ٍٴ وجؼب حز يف ڂح ٌبٻڅ ڂالڂٓط ئ
ٺڅ قنًٌجً وال ضرنحپ٭ يف جپٟنٯ١ ٪ٿن  ٺنلجذف جپٓن حٌز        وذىأ جپٛكٳ : 

وئال وٶ٫ص يف جؿبلز جپٓك ٷس وجچطاص قٻحيطنٹ ئىل قنحوظ ڂإْنٱ يطٻنٌٍ     
  ٌ ق نع   ،ڂنڅ ه نح ضرنىأ ئخ    !جپنًي يٗنر  أڂ٫نح  ذٯنٽ     ز،يلڂ حً يف چٷ نٽ غبنح

تٿننس وضننىج٪ حصبح جپننيت ذننىأش ڂننڅ ٶننىٌصبح ٪ٿنن  ئ٪ننحوز ضلَينن٩      جؽبٟننٍز جؿبح
 ،جػبٯٍجٲ ح جپٓٻحچ س ٪ٿ  ٪حضٵ جپًٌز وقٻحيحش ڂلؾحش جؿبؿٍز جپىجنٿ س

وجچطناح ً ذٛنٍج٨ جپطٻنطالش جپٷرٿ نس      ،ڂڅ جپركع ٪څ ڂالي ڂڅ ٮحتٿس جػبنل٨ 
أٚننرف ٪ٿ ننٹ جتڄ   !زحٌڃ جػبىيننىز. أننن جً ربحوَچننح كنننٍ ڂ ٣٫ننٱ يف ْ نن     

جپنًي جنطٛنٍه ٪ٿن  وپنى      ،ٍْجٌ ئخ وڂٳطحـ جْطػ حت طاحجؽبلٜ يف أوټ أ
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ى ڂڅ جؾبلش چنحؾ ، وئڄ ٺ نص هنحٌخ    قّجئڄ ٺ ص هحٌخ ڂڅ جؾبلش ڂح » :َجيى
و٪ٿ  وپى َجيى هنًج ٌؾنٽ ال ي٫ٍٲن     «. ڂڅ جػبل٨ جهٍخ ْكلټ جذڅ چحؾ 

ٺحڄ يلڂحً ڂح  .ڂإٌل ئڄ ٖث ح جپىٶس، ئچ  أٺػٍ ڂڅ ٖح٪ٍ وأٶٽ ڂڅ ٲ ٿٓلٰ
ځ جپٍؾلپنس  ٻَن وض٫نىوش قِ  ،ڃحٌز. ض٫ىو جپنٍوجز أ٪ٿ  ْ  ،«عڂ ٻ»يٓٻڅ ٶٍيس 

ومل ىبنىوج   ،وٺٿڃحش جپ٫ٗٵ ؿبًه جألٌٜ ؾبثنحش جپ نحِ ٪نرب ڂثنحش جپٓن ن     
ٲأڂحڂنٹ   «ذنڅ چنحؾ   جْنكلټ  »أڂنح   .ْلى ٪ٿن  وپنى َجينى ڂطكنىغحً ٌغب نحً     

جپ٫ڃٿننس جپلق ننىز جپننيت   :ڂرحٖننٍز: أقننى أٖنناٍ أوويننس جپنن ڃڅ وقٷننلټ جپننًٌز  
يبڃنٽ جپٳنالـ ٺن ّ جپنًٌز ويٓنطرىپ  ذنحؾبالذّ        ذٷ ص ڂطىجوپس ئىل جپ نلڀ. 

جؾبحٞنن  جػبڃ ننٽ جپرٓنن ١ ال يننُجټ ي ننحٲّ جپ٫ڃٿننس جپلٌٶ ننس   .وجپٯننحَ وجؾبٿننف
 .٪ٿنن  ؾحچنند جپ٣ٍيننٵ «ْننلٴ جپٓننرص» وجپٍيننحالش جؿبُيٿننس ٪ٿنن  جْننطك ح .

أقننى أٖنناٍ أْننلجٴ  ،«ْننلٴ جپٓننرص»ٺحچننص جؽبٟننٍز جپرحينننس ضٳٟنن  ئىل 
ْننحقس  .رص وض طننا  ذٓننلٴ جػبڃ٫ننس جپننيت ضرننىأ ڂننڅ جپٓنن  ،جأليننحڀ يف جپنن ڃڅ

ڂٓننط٣ ٿس ض طننا  ئىل ـبڃل٪ننس وٺننحٺن ٚننٯ ز ڂٟنن  ٪ٿ اننح ٶننٍوڄ ڂننڅ     
ٞننؿ ؽ هحتننٽ وَقننحڀ ربحوَچننحه     .جقطننلج  جؾبٷط  ننحش وجؼبرننلخ وجألؾرننحڄ   

$ْلٴ جؼب لجچنحش#. يطنىجنٽ غٯنح  جؽبٍٲنحڄ ذٛنٍجل       «جؾبٍذح٨»ذ٫ٛلذس ئىل 
جپننًي يٍذننص ٚننحقر   ي٫ٿ ننلڄ كنننٍ ْنن٫ٍ ؿبننًج جپػننلٌ جؾبڃٿننف #٢$«ح٢نڃّننجپٷَ»

ؾنح  ئىل ْنلٴ جپٓنرص پر ن٩      ،ُجپ٫ُّيجغب  فبڃنى ٪رنى   .٪ٿ  ٦اٍه ذأْ 
ُ ربنحوَ  جپ٫ُّيالؼ َوؾط  $هٻًج ٶحټ#. وفبڃى ٪رنى غلٌه دبح ٶى يٛٿف پ٫

ڂٟن  ضحٌٺنحً    .جپ٫ٷى جؽبحڂّ ڂڅ ٪ڃٍه ووڄ أڄ يٳلضن  ْنلٴ ْنرص وجقنى    
ويف ٪  ن   أٶٓنځ أچن  ٺنحڄ يطٿٻنأ      .يطٿٻأ نٿٱ ٚحقر  جػبىيى« ٍهََِ»غلٌه 

أڂننح  .يپننٹ جؼبننُڄ جؼب ننلجچ  جپٛننحڂص وجپ٫ڃ ننٵ يف ٞننؿ ؽ ْننلٴ جپٓننرص
ڂٓط٫ٍٞنننحً  ،ي٫نننىو كب نننُجش جؼب نننلجڄ ذربج٪نننس ،ح٠ ٲلْننن ١ قنننحيٴڃّنننجپٷ

ح٢ن پٯنس نحٚنس   ڃّن وذنن جپٷ  .ٶىٌجش جپػلٌ ٪ٿ  قنٍظ چٛنٱ وجوٍ يف ينلڀ   
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قط  ال يىٌٸ جپرحت٩ أو جپٗحٌي قٷ ٷس جپٛٳٷس.  ،ضٗر  جپٍْحتٽ جؾبٗٳٍز
 .قننحڀ أٺػننٍ ڂننڅ قننُڄ جپننػ جڄ وجپركننع ٪ننڅ ئؾحذننحش ألْننثٿس ٺننػ ز ٺننحڄ جپُ

ڂننڅ ٌبٻ نن  جچطننُج٨  ،ْننٷ٣ص جپٻننحڂ ج ڂننڅ يننىي ٲحؾطننحقط  ڂٗننح٪ٍ ضنن ّ
ئوبنح   !؟يجٺٍز ْلٴ جپٓرص ڂڅ ڂحٞ   جپًي ال يُجټ ي رٝ حب لينس ٲحتٷنس  

 :ْلٴ جپٓنرص ي٫ن  جٶط نح  جألٚنٿ      .و٢ٌس ضٗر  ضٍويى جپٻٿڃحش جػبلٲح 
أٖ ح  جپٳالـ وقٻحينح جؾبٻٓند    !«وظبحٌ جؾب س ٌن ٙظبحٌ جپٷٍٔ ٮحا »

  جپرٿىي ضطٳلٴ ٪ٿ  أٖاٍ ڂحٌٺحش جػب  جپ٫حؾب نس.  وجؽبٓحٌز وچٻاس جػبُ
ويبٿننځ جأل٢ٳننحټ  ،ٲ طننًٺٍ جپٳننالـ غننلٌه جپلق ننى  ،«ْننلٴ جپٓننرص»يٷلپننلڄ 

ٲ إؾٽ ظب ى  «ْلٴ جپٓرص»يٷلپلڄ  .ٌٮځ أچٱ جپٗلٺلالضح #٢$«جپ٣٫لي»نذ
حخ ڂ٩ ئٮٍج  جپُذ د ٪ٿ  ڂىى چٛٱ ٶنٍڄ. يٷلپنلڄ   ٿا  نالٲحض  وي ٓڂ 
  ؾ ن « ٿ٫سٚ ن »ٲطنىٲ٩ جؼبلجڂنٽ جؾبنىپالش ٌؾنحؿبڅ الٶط نح        «ْلٴ جپٓنرص »

حڄ   نننيف قبنننٍؼ جپٓنننلٴ ٺنننحڄ ذننن  ٪ِ .#١$«ئال ننننٍؼ جؾبلپنننلو أ٪نننلٌ»و ،ذٿنننىي
ڂٍووو  .ذح٪طرحٌهځ أٚكحخ جپٓلٴ ،يأنًوڄ قٷاځ كبڅ ذح٨ وڂڅ جٖرتى

 ، نحڄ لالش ذىأش ذٓٷل٠ جپٗ م ٶحْځ ٪ِأْرل٪  وٲ٫اځ پالٶططحټ ٪ٿ  ؾ
ي ننالڄ نالٲننحصبځ  ،ال يُجپننلڄ ٪ٿنن  ٪ننحوصبځ .وجچطنناص دبٷطننٽ جپٳطنن  چٗننلجڄ

جپٓنكلټ مل  «.  نحڄ ذٓنلٶاځ  قٻنځ ذن  ٪ِ  » :وپًپٹ ٶنحپلج  ،جپ٫حتٿ س ذحپر حوٴ
يطلٶنننٱ ذ٫نننى ٪نننڅ جْنننطٷرحټ جؾبانننحؾٍيڅ جپرنننحقػن ٪نننڅ ٲنننٍ٘ ق نننحز يف    

ئيج « غب٫طن  ْن ثس  »٨ ٶحش زبلپص ڂ٧٫ځ قٷلټ جپًٌز ئىل ڂُجٌ .نٛلذط 
و٪ڃٿ نحً: جپٷنحش    ،غٷحٲ حً جپًٌز أٲٟٽ ڂنڅ جپٷنحش   .ڂح ٶلٌڄ ذحپٷحش جؾب طڃ 

ئىل « ٌ٪ ننس»أٲٟننٽ ڂننڅ جپننًٌز ذٻننػ . پٷننى زبننلټ ٲالقننل جپٓننكلټ ڂننڅ       
ٶىجڂ  وًٖجي كٲحٴ ٖ ٷلج جػب نىي   #٢$ٌؾلجَيس ٚٯ ز جؾطًذص ڂٷحوضسلذ

                                                           
 # قٿلى فبٿ س.٢$
يف جپػٷحٲس جپ٫ٗر س جپ ڃ  س أڄ ضٿر س جالٖنطاح جش جپ٣حٌتنس ٪ٿن  جؾبنٍأز جؼبحڂنٽ يٓنح٪ى يف        #١$

 جٺطڃحټ نٿٷس جػب ن.

 ربحٌ ٶحش. #٢$
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٪ٛننحذس  .حش٪ٿنن  قحٲننس جػبٓننٍ جپننًي يننٍوڀ ٞننٳيت ْننحتٿس وجوي جػب نن      
أٲٓىش ڂ٫   وجوي جپٓكلټ يف جپًجٺٍز جػبڃ٫ س. ٶطٿلج جؾبحٌز أو وبرلهځ. 

حچطالج ئىل ٪ٛحذس ڂ ٧ڃنس ٺحچنص ضٷ٣نڅ وجوي جؾبنلش     ٲ ،ٌو جػب لو ذحپ  جڄ
 .ئىل ٌب  ٹ شبحڂحً ق ع جپطٿنس جپٛنٯ ز زبطٗنى ذحپر نحوٴ وجپنطن جپٗنلٺ       

 ىل فبٻلڂن ذحإل٪ىجڀ ويٺٍى ْ ثس.جچطاص ٶٛطاځ ئ
٫لو جپٓننن حٌز يف جپ٣ٍينننٵ ئىل ڂىي نننس ئخ ٺنننحڄ وجوي جپٓنننكلټ ڂننن٩ ٚننن

    ٍ وڂننڅ  .يٓننطكٵ جپطٳحضننس ؾننىيٍز ذننىٮٽ أٚنن ٽ مل يٻننٱ ٪ننڅ ٺلچنن  أنٟنن
ضننٍٺاڅ جألخ ئٌٞننح ً   ،ٺحچننص جپٳط ننحش جپٓننر٩ يط ڃننحش    ،جؾبحٞنن  جؼبٻننحت  
جؾب٣ٽ ٪ٿ  جپٓكلټ، وڂنڅ   ،ه حٸ يف ڂٯحٌز ؾرٽ ذ٫ىجڄ .پُوؾط  جپٍٗيٍز

ٺځ پنٹ ضرنلټ،    ...أذحه أذحه» :٣ْلٌي يطٛح٪ىٺحڄ چىجؤهڅ جأل ،ٶٿد جؾبٯحٌز
ذٷ نننص جؼبٻحينننس ٚنننحؼبس ؾبٷحوڂنننس جؾبٿنننٽ «. أْنننٷ ص ٪ نننس ووجوي جپٓنننكلټ

ٰ »ٶنٍى   ،پ٫ؿنحتُ جپٷنٍى جؾب٣ٿنس ٪ٿن  جپنلجوي       «جؾبنٍَوڀ »و «٪ط نٵ »و «جپٗنٍ
ق نننع شب نننُش ٪ؿحتُهنننح دبننن جظ جؼبٻحينننحش جؾبٓنننحت س    ،«ٖننن٫د ينننحٲ٩»و

وڂڅ ٞنڃ اح قٻحينس    ،  وأٖ حت وضٳحٚ ٿ ،جپٓكلټ :جؾبٍضر٣س ذ ٻاس جؾبٻحڄ
قٻحيننس جپرٷنٍز ؿبننح ضٍطبطنناح   !وڂننح أٺػنٍ ذٷننٍ جپٓننكلټ جؾبٌُٺٗنحش   ،جپرٷنٍز 

وٺننٽ ذٷننٍز   ،«ڃأزْ نن»ٲٻننٽ قٻحيننس ض٫نن    ،«أز جپىيننىزڃْْ نن»جپٗنن٫ر س ذحْننځ  
ڃأز جپىينىز هنًه قٻحينس ڂ ٯٛنس     ْ ذحپ ٓرس پأل٢ٳحټ ٪ٿ  جألٶٽ.  ،«ويىز»

 ،«ڃأز جپىينىز؟ أٶلټ پٹ ْ »ًج: ئي يرىأ أو ضرىأ هٻ ،ڂڅ ؾاس ٢ر ٫س جپٍٓو
وضٓنطڃٍ   ...#٢$«؟ز  ضٷنلټ أينل  ؾبُن ». ٲ ٷنلټ جؼبنحٺ :   «زأينل »ٲ ؿ د جپ٣ٳنٽ:  

وضٟكٹ  ،ئىل أڄ ي ٳؿٍ جپ٣ٳٽ ذحٺ حً ،ڂطلجپ س جإلؾحذس ٪څ جپٓإجټ ذٓإجټ
جػبننىجش ذ٫ننى قٛننلؿبڅ ٪ٿنن  ڂننح يرننىو جؾبٿننٽ. جألڂننٍ ٪ٿنن  ٶننىٌ ٺننر  ڂننڅ     

٪ٿن  ٮٍجتر طناح جحملٿ نس ضٓنطكٵ     « غبنأز جپىينىز  »ٲكٻحيس جپرٷٍز  ،جػبىيس
ٲٿٷى ٦انٍش يف جألوخ جپٗن٫  پنر٫ٝ ٖن٫لخ أڂٍيٻنح       ،ٺالڂحً كبالً ٺاًج

                                                           
 ؾبُ : ؾبحيج. #٢$
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٪نحڀ ڂنڅ    ڂحتنس »وٞڃّ اح ؾحٌْن ح ڂنحٌٺ ُ يف ٌجت٫طن      ،جپالض   س وجػب لذ س
ق ننع يبننحوټ ْننٻحڄ ٶٍيننس ڂحٺلچننىو ڂٷحوڂننس وذننح  جپٓنناٍ جؾبڃننٽ    ،«جپ٫ُپننس

 ٿاځ جؾبٿٽ.٪ٿ  ذ٫ٟاځ قط  ال يٷط ذٍٓو جؼبٻحيس يجصبح
ٲڃڅ چٷٿاح ئىل  ،ضبس ئٖحٌز ئىل جپطؿحٌ جپ٫ٍخ« ڂحتس ٪حڀ ڂڅ جپ٫ُپس»يف 

جتننننٍ؟ و٪ٿننن  چٻاطننناح جپٓنننكلپ س جپٳحتٷنننس يرنننىو أڄ جؼبٻحينننس ذرتطبطننناح  
جؼبٍٲ س ٶى هحؾٍش ڂڅ أڂٓ حش ٪ؿنحتُ جپٓنكلټ ئىل ٪ؿنحتُ ڂحٺلچنىو     

٫ ط  يف أٶحٚ  ٌيٱ ٺلپلڂر ح. پٷى ٺحڄ ڂحٌٺ ُ فبٷحً ٪ ىڂح ٶحټ ٪څ وجٶ
جپٓكٍيس ئوبح جؼبٍيس وجپرٓح٢س يف جؼبٻ  وضٛىيٵ جؽبٍجٲس جپيت أنًهح 

يبٳن٥   ،ڂحٌٺ ُ هًج وپنى ڂٗنحٮد  »وٶحټ ڂطاٻڃحً:  ،٪ٿ   پليّ ذلٌن ّ
وڂن٩ أٶڃٗنس جپطؿنحٌ جپ٫نٍخ، جپنيت ٺحچنص ضرناٍ چٓنح           .«ٺٽ قٻحيح جػبنىجش 

ڂحٺلچىو، ضبس قٻحيس ويىز ٺحچص قبرنأز يف غ حينح ٶڃنحٔ ْنكلا، وزبنلټ      
وٶرنٽ   ،ڀٓنال جپٛنالز وجپ ڄ ئىل ـبٍو يٺٍى ٪٣ٍز، يپٹ أڄ جپ   ٪ٿ ن   جت

ذ٫نى ٶٿ نٽ ْنط٣ٽ ٪ٿن       أڄ يٻٳنڅ ذنربويڅ ْنكلپ ن.   ذن أوٚن    ،ڂلض  ذأيحڀ
ڂننٍوًٌج ذٍؤيننس ذ٫ ننىز پٗننالټ يٓننٷ١ ڂننڅ ٖننحهٵ ذ٫ننىجڄ. ال         ،ڂىي ننس ئخ

 !ٲانًج هنل جؾبٻنحڄ جپلق نى پٍؤينس ٖنالټ يٓط٫ٛن  ٪ٿن  جالٶنرتجخ          ،زبحوټ
 ،٪ٿنن  ج٪طرننحٌ أڄ جؾبٓننح  مل يبننٽ  ،  ئخ ڂننح يرننىو جؾبٿننٽٲٳنن ،وٮنن  جؼبٻحيننح

ٲٿنن ّ ه ننحٸ ڂننح هننل أٺػننٍ ٞننؿًٍج ڂننڅ ڂٓننح  ئخ. ٪ ننىڂح ٌكهننح أڂننن           
ٌ      جپٍيبحچ  ذبٍه جؿبڃّ   ،ذن َظبنس جپنىوٌ وٲطنلز جپٓن حذٽ يف وجوي جپ٧انح

ٍ  »ٲٷحټ:  پنل ٌكهنح جپ نلڀ ال٪طٷنى أوبنح       .«ئخ ٶرٟس پإپإ ٪ٿ  ذٓنح٠ أنٟن
٢نننال  ذحپ لڂ نننس. يف ٢ٍيٷنننٹ ئىل ئخ   ذ ٣ٿنننلڄ ٌظ سبٿنننٙ ڂ ننن  ٪حڂنننٽ   

جپٷىٌبننس ىبننىٌ ذننٹ ربحهننٽ َ٪ٷننحش جپننىٌجؾحش جپ حٌيننس أو جپركننع ٪ڃننح       
ي ر٫ننع  «ڂ نىجڄ جپٻرٓنن  »ئىل يٓننحٌٸ  .«ٖنح٨ٌ ٚنن ٫ح  »ينىهٕ. ربحوَچننح  

 «جالزبنحو »و «جپٗن٫د »ٲػڃس ڂرنحٌجز ذنن ٲٍيٷن      ،ال ضىنٿ  ،ڂ   ووي هحتٽ
٪ٷنلو وهنځ    ٣ڂ نً   !ْط طا  ذ٫نى ٶٿ نٽ ذحٖنطرحٺحش وجڂ نس ذنن جؾبٗنؿ٫ن      



 

 46 

يطٷنننحيٲلڄ ذحپُؾحؾنننحش جپٳحٌٮنننس يف ْنننر ٽ ٲنننٍيٷن ٖننن٣ٍج جؾبىي نننس ئىل    
أٖاٍ وؾرس  ،«صْٗجپٻِ»چٛٳن پىوويڅ. أڂح هًه جپٍجتكس جپ٫حتٿ س ٲرٓرد 
 «صْٗنننجپٻِ» .#جپٿنننلذ : يف ٚنننرحـ ئخ $ي٣ٿٷنننلڄ ٪ٿ ننن  يف جؾبٍجؾننن٩ جپ٫ٿڃ نننس
 «٪ ٷنٍز »و «جؽبٍذنس »ڂٓأپس ئطبح٨ ٮًجت  ٌب ُ ئخ وٌب ف ْٻحڄ ٞحق س 

ٴ يف ٙ يف ٌَج٪طنن  وضٳننل ٪ٿنن  نٿٳ ننس سبٛ نن ،ٲٍٚننس ٪ڃننٽ وٌحبننحً ؾ ننىجً 
ضطٛح٪ى أخبٍصبح ڂ٩ ْح٪حش جپٛرحـ جألوىل وقط  ٦ا ز ٺاًه.  .ئ٪ىجوه

وئيج ٶحټ پٹ ئذّ  ئچ  ٲ٬ٍ پٿطل ڂڅ جپطاحڀ أپً ئٲ٣حٌ يف جپ٫نحمل ٲنال ضنًهد    
 «صْٗننٺِ»ٚننكڅ جؾبٓننأپس ال ضط٫ننىى  !ذ٫ ننىجً وضٳٻننٍ يف جپٻحٲ ننحٌ أو جپٓننؿٵ 

ٺٓنحتف   :ضطٛح٪ى ڂ   جألخبٍز. أڂحڂنٹ ن نحٌجڄ پٿٛن٫لو ئىل ئخ جپٷىٌبنس    
غبٓنننٍز »ڂنننڅ جپىٌؾنننس جپػحچ نننس، ربطنننحَ جپٓنننٿځ جؼبؿنننٍي ڂنننٍوٌجً ذرٷحينننح  

ٌ     #٢$«جپىٖٽ  .جپيت ٦ٿص وقط  ٶ حڀ جپػلٌز ذ ح ً وق نىجً يٷرن٩ ننحٌؼ جألْنلج
د ْننلى ٲننال ىبننى جپٯٍينن  ،ذ٫ننى جپ٫ٗننح  ٺحچننص ئخ ضٯٿننٵ أذلجذبننح جپٍت ٓنن س  

أو ذٯٿطنن  ئڄ ٺننحڄ ڂننڅ  ،ىبننى ٲ اننح ڂنناليجً و٪ٿٳننحً ؼبڃننحٌه  ،غبٓننٍز جپىٖننٽ
و٢نٍـ   ،٪ٿ س جپٷلڀ. يٛٿف جؾبٻنحڄ الپطٷنح٠ ٚنلٌز ضًٺحٌينس إلخ جػبىينىز     
جپنننًيڅ ال  ،ذ٫نننٝ جألْنننثٿس جپٓنننڃؿس ٪ٿننن  جؾبنننحٌز ڂنننڅ أذ نننح  ئخ جپٷىٌبنننس  

 ،پنل غبكنص   ،ينح قنحؼ  »ٶٿنص:   .ض ٷٛاځ جپٻ حْنس وجپٷنىٌز ٪ٿن  جپٓنهٍيس    
ألؾنٽ ڂنح   »ٶنحټ:   .«!حچلج ٶرٽ جپػلٌز يٯٿٷلج ذحخ جپٻر  ذ٫نى جؾبٯنٍخ؟  پ ٕ ٺ

وجپرنحٶ  ه نحٸ يف    ،. ٺحڄ يپنٹ ـبنٍو زب نس ڂرىت نس    «يىنٿٕ أهرٽ ڂػٿٹ
جپننيت ضإٺننى أڄ هننًه جؾبىي ننس پ ٓننص أٺػننٍ ڂننڅ ڂُقننس. جألْننٿلخ أو    ،جألَٶننس

٪ٿنن  ٦اننٍ وٌجؾننس چحٌيننس نٿننٱ أقننى      ،جپ٣ٍيننٵ جپػننحچ  هننل جألٺػننٍ ڂط٫ننس   
پٷنى ٲٗنٿص ٺنٽ فبنحوالش ئوجٌز      جؾبا س ٪نڅ أذ ن  يف جپٯحپند.    وٌظ ،جپٳط حڄ

ڂٍوٌ جؾبىي س جنرتج٨ ٢ٍيٵ پٿرحٚحش جپيت شبٍ ٖر  ٲحٌٮس ئال ڂڅ جؾبٓن ن  
ئوبځ يٳٟٿلڄ جؾبلضٍجش $جپىٌجؾحش جپ حٌيس# وذأؾٍز ڂٟح٪ٳس. يٷنلټ   .ؾىجً

                                                           
 ذحؽبحڄ. ي٫ٍٰ ٺحڄ ؾبح ڂ٫حوالً جپٓڃٍٓز ج٪طرحٌ ٌبٻڅ #٢$
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 !ڂڅ يٗلٲٹ وأچص ٌجٺد ذنح٘؟ »٪حَٰ جپ٫لو جپٗا  يف ئخ:  ،چر ٽ ٪ٿلي
وذ٫ننىيڅ ضٍٲنن٩ يننىٸ جپ ٓننٍى پطك ننس جألٚننكحخ،       ،ٷننٹ وقننىٸ ضٍ قلجؾبنن

٦ننٽ وٲ ننحً پنن  قطنن  أيننحڀ ٪ٟننليط     #٢$پىٌؾننس أڄ جألْننطحي فبڃننى جپٍذننحوي 
جؼبٻلڂنس ٚنٍٲص   »پًپٹ ٪ٿٵ ڂ حٲٓ  ٪ٿ  جألڂنٍ ٶنحتالً:    ،جملٿّ جپ لجخ

٪ نننىڂح ڂنننحش «. ضُننننٍ پٿٍذنننحويلْننن حٌز وڂ  ٢٠٠أل٪ٟنننح  ـبٿنننّ جپ نننلجخ  
دب حٞٽ وڂػٷٱ ٶلڂ  ٍٖيٱ ٌٲٝ ٺٽ  جپٍذحوي ذٻط  ئخ حبٍجٌز ؾىيٍز
 «ذننحخ جپٻننر »ْننطؿىه ٪ ننى جؾط ننحَٸ   .ئٮننٍج جش وڂ ننُجش چٳننحٴ جپٓننٿ٣س 

 ٌ  حٚنٍ وذلڂنىيڅ   ٪رىجپ ٚلٌز ضًٺحٌيس ذٷر٫ط  جؽب ٌُجڄ جپٗا ز ئىل ؾنلج
 وئذٍجه ځ جؼبڃىي.

ينن ٳٝ جألضٍذننس جحملطڃٿننس ٪ڃننح   .  ويٳننطف وٺحچنن  جپٛننٯ  مننػَيٓننط ٷ٥ ڂ 
پٻنأوبځ پ ٓنلج    ،پيت ٺحچص ض٫  ذحپ ٓرس پ  ق حزج ،ضرٷ  ڂڅ ٌؾحټ جپ٫ٍوذس
وٺأچنن   ، حٚننٍ جهطڃحڂنن  جألٺننرب٪رىجپ ٌبنن ف ٚننلٌز !ـبننٍو يٺننٍى يف ئ٢ننحٌ

  يبنحوټ  ػ ّيٛٿف و٩ٞ ٌذ٣س ٪ ٵ جپٍت ّ ٶرٽ جٲططحـ ڂاٍؾحڄ ٶلڂ . ڂ 
ْ ڃٍ ڂڅ أڂحڂ  ٌجٺرل وٌجؾحش چحٌيس وڂٗحز ال  .ئيٷح٤ ڂحٞ   ٺٽ ٚرحـ

  ٞننى جإلڂربيحپ ننس  ػ ّننپ٣حؾبننح هطننٱ ڂ   .وزٌبٿننلڄ جپطكننىيٵ يف ٪ ننلڄ جپٷننح  
ذٷ ننص ئخ ٶلڂ ننس ال ضأذنن  پٿطكننلالش.    و .وجؾبٿٻ ننس  «ئْننٍجت ٽ »وجپٍؾ٫ ننس و

جپنًي ڂنحش ذ٫نى ٲنلَه      ،يف أوټ جچطهحذحش وقىويس پٛححل جپٍذحويجٶرت٪لج 
وٮن    ،ٌٮنځ أڂنلجټ وٞنٯل٠ جپٓنٿ٣س     ،ٶٿ نٽ جؽبنربز   ،ٲ ٛرلج جذ   ،ذٗالٌ

پٛننححل ذٷننحتاځ. ٺننحڄ جپٗننح٨ٌ جپٟنن ٵ    پٷننى جٶرت٪ننلج   .كذبننن پ.ْننالڂ ن 
 .ق ع جپٓلٴ جأل٪ٿن  وجؾب نىجڄ   ،جؾبٍٚلٰ ذحألقؿحٌ يٷلو ئىل ٶٿد جؾبىي س

وال  ،حش ٢ٍيننٵ يٳٟنن  ئىل جپٓننط     .٢ٍيننٵم ڂٿٓننط  جألقًيننس وجإل٢ننحٌجش   

                                                           
ل ڂإْننّ الزبننحو جألوذننح  وجپٻطننحخ جپ ڃ نن ن،   أوينند وئ٪الڂنن  ون٣ نند وْ حْنن ، ٪ٟنن   #٢$

 .٢٧٧٢، ضليف ٪حڀ ٢٧٧١-٢٧٧٠وٌت ٓح پالزبحو يف جپٳرتز 
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ڂٍوٌجً ذٛنلٌ أْنح٢ن    ،٣س وجپٻرحخٿَجذطىج  ڂڅ جپٓم ،حش ٖ   ٮ  جپٓط  
ْن٫ ى يٻنٌٍ   وأظبنى   «ٚلش جپ٫نٍخ »و جپٷلڂ س وجؽب حٌ جالچطهحذ  جپلق ى

ٍ    ...ذ حچحض  ٪ٿ  ٍٖي١ ڂٓؿٽ جپنًي   ،ال ضرتوو يف ونلټ ڂ٫٣نځ جذنڅ ٪ڃن
 .قحٌٶس ٪ڃٍهح ٶٍوڄ «ْٿطس»يٗر  ڂىنٽ ٍْوجخ. ْطكٛٽ ٪ٿ  وؾرس 

يف جػبلجٌ ضبنس ٲ ؿنحڄ ٖنحي يف جچط٧نحٌٸ ياطنُ ٪ٿن  ينٍى ڂ٫ٍوٶنس ٶنىڂص          
ؾٿنّ جپنٍت ّ   و٪ٿن  هنًه جپىٺنس چٳٓناح      .جپٗحي يلڂحً پٿنٍت ّ جؼبڃنىي  

هًه جپ٣حٶس ٪ٿ  جالْنطڃٍجٌ يف ضٻنٍجٌ   « جپٍذ٫س»جؼبڃىي يجش ٚرحـ ڂ ف 
جپنًي أْٓن  ٪ڃنٍ     ،٪حڂحً. أچص جتڄ أڂحڀ جػبنحڂ٩ جپٻنر    0٠ٚرحـ ربحوَ 
أٖناٍهځ ٲٷ ن  جٖنرتجٺ  جغبن       ،ون٣د ٪ٿن  ڂ نربه ٺنػ وڄ    ،ذڅ جؽب٣حخ

يف  «جػباننحو»جپننًي نٿٳنن  ٌٖنن ى جپٛننرحق  ذ٫ننى ٪لوضنن  ڂننڅ     ،«جپٍذننحوي»
ألچن    «ٌٖن ى »ٲنحچطهرلج   ،مل يطهنٽ  أذ نح  جؾبىي نس ٪نڅ ٶلڂ طناځ      .أٲٯحچٓطحڄ

جچطهرنله ومل يطلٶٳنلج ٪نڅ جننرتج٨ جپ ٻنحش       .ڂطلج٩ٞ ويى٪ل ؾبٷحوڂس جپ٧ٿنځ 
حش جألقننالڀ  ْننط   :جپننيت ضٓننهٍ ڂننڅ جؼبننُخ جپننًي ٌبػٿنن . هننًه هنن  ئخ  

ڂٯنح٢ّ جػبنحڂ٩ جپٻنر  زبطٗنى ذبؿڃنحش       .وجؾبٳحٌٶحش وجؾبُقس جؾبأْنحويس 
ه ڃْاِځ ٪ٿن   ٻالټ وٲلٞ  جؾبح  جپًي ًبٿٛاځ ڂڅ جپ٧ا ز وجپٷ ٥. مل أُجپ

 .ْر ٽ جپطأٺى، وونٿص جؾبٯ٣نّ ألٲحؾنأ ذٻانٽ يبنحوټ جپ٣ٳنل ٪ٿن  ٦انٍه       
     ٰ ضٳٟنٽ  »ٶنحټ ا:   .ٺحڄ ٪حٌيحً شبحڂحً و٪ٿن  وؾان  جذطٓنحڂس ٌؾنٽك ڂٟن ح

. ٪ٿ  هًه جؾبثًچس ٦ٽ جپٯٍذحچ  يٍْنٽ ضرحٖن  جپٳؿنٍ ٪نرب ٚنلض       «!ج ىٮ
چٛٱ ٶٍڄ  .ٛٽ ئىل جپٟحق س ٺأٶلى ڂٻرب ٚلش ؾح  ذ٫ى ٌق ٿ جپًي ي

 .ي جپٻرننحخ ڂل٪ننى جْننط ٷح٦اځ  ٫ننىّوجپٯٍذننحچ  يبننىو پرحت٫ننحش جؽبرننُ وڂ    
. ضٯحوٌ جػبحڂ٩ جپٻر  چٷ حً «فٺ ص أٶلڀ ڂڅ جپ لڀ وجپٯٍذحچ  يٓرِّ»يٷلپلڄ: 

جپنًي مل يٻنڅ ينرتوو     ،ذٓ ٣حً و٪ٿ  ٖٳط ٹ جذطٓحڂس پًٺٍى ٶحْځ جپٳٷ  
ْننحووج جپٛننٱ پ٫ ننس ج   »ٿ٫ ننحش ٪ٿنن  ٌؤوِ جؾبٛننٿن ٶننحتالً:  يف ٚنند جپ
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هًج جپُٶحٴ  .«!أپٱ وأٌذ٫ڃحتس ْ س وڂٕ ٶحوٌيڅ ضٓحووج جپٛٱ؟ !٪ٿ ٻځ
جپنيت ض٫نٍٜ ٲ ٿڃنحً ه نىيحً ٖنحهىض  ٶرنٽ        ،، وجپٓن  ڃح #٢$«جػبح ز»يٷلو ئىل 

 ،ئىل ٢ٍينىز  ٪حڂحً ٪ ىڂح أض ص ڂڅ جپٷٍيس ذحقػنحً ٪نڅ جپر٣نٽ ٲطكلپنص      ١٠
ط حڄ جػبح ز ضلٶٳنلج ٪نڅ ڂطحذ٫نس جپٳن ٿځ پ ٫رػنلج ذ٣حٶ نس جپٷنٍوي        يپٹ أڄ ٲ
جپ٣حپنند جپػننحچلي ْننلى ٞننؿٍ ڂٓننحتاح      سال ٖنن   پننىى ڂىي نن   .جؾبطٓننهس
 ْ ٿلي ذ نٍ ْ حٌجش جپٷٍيس ڂڅ ڂلؾس جپٟؿٍ جألوىل. .جپ٫ط ى

ٺحچص رب ٕ ذٍٮرس ٪حٌڂس  جپ٫ُّيپٻڅ ٌوـ  ،جؿبحٌخ ال يٓط٣ ٩ جؼبُڄ
ىجڀ جْننط ٷ٧ص ٲ نن  ٖننالجش جؼب ننحز ذننال   يف جػبڃننح٨، ڂػننٽ فبٻننلڀ ذحإل٪نن  

وڂح ضرٷ  ڂڅ چُٴ جپٓحتٷن وڂ٣رحش جپ٣ٍيٵ  ،هلجوز. جپٓحتٵ ڂٍزً أنٍى
يٍربننٱ ٖننؿ حً وٌٮرننس، ٪ح٢ٳننسً جْننطػ حت س ٮنن   جپ٫ننُّيوڂ٫ننحمل جؾبحٞنن ، و

قحوټ جپٳٍجٌ ئىل جْنط٫حوز وڂٟنحش ٶىٌبنس ضٛنٿف پ٫نلوز ڂانحؾٍ        .ڂأڂلچس
٢ٍينٵ ڂٍجهٷطن  ڂنڅ ٶر نٽ جپلٲنح       ذحْط٫حوز ڂٍجقنٽ   جًيف جپ٫ٓلويس، قبىٌ

ق نع  ئىل  ،پألڂٻ س، وڂڅ غځ جپطهٿٙ ڂ اح ڂٍقٿس ڂٍقٿس، ن٣نلز ن٣نلز  
پٻ ن  مل   ،جپ٫نُّي ٪ٿن  چٳنّ    ٪ُينُم  ئچن  ووٌم  جػبٓى جؾبٗط٫ٽ وٲنح ً وٮٿڃنس.  

ڂٻٿننلڀ يف ٚنننىٌ   ئي ٺنننحڄ يٿننف ٪ٿ نن  نٳٷنننحڄ ٶٿنندك    يننطڃٻڅ ڂننڅ ضٷڃٛنن ،   
٪ٿنن  يجٺننٍز  ي يٿننلٮحڂٷننحً وڂػٿلڂننحً ال جپ٫ننُّيٺننحڄ  ٪ٓننٻٍي ٌجضرنن  ٞننث ٽ.

ٌ »وپنن ّ ذنن  ٌٮرننس يف جو٪ننح  ٚنن٫لو      حبڃ ڃ ننس أو دباحچننس   «چٷ ننٽ جػبننُج
 ٪ٿ  ٖهٛ س ڂالتڃس پٿطىٲٵ جتڂڅ.ؾىيٍضن جبُجٌ ٢حَؼ قٛٽ أن جً 

ينىڂڅ ڂػٷٳنل جألمل    .حً وٚنٍنحش أ٢ٳنحټ   مٺحڄ ٶى جٲرتٜ أڄ يف أ٪ڃحٶ  ؾِ
جٲننحش جپ٧٫نن ځ جنننرتج٨ ٢ٳلپننس سبٛنناځ ذ٫ننًجذحصبح، نننًالچحش وذننلـ وج٪رت    

وفبڃنننى ٖنننٻٍي ٺطننند ڂاحچحضننن    ،ويننن ؿف جألڂنننٍ ڂطلؾنننحً ذٍوجينننس  ...پ ٿ نننس
أو  «جؽبرننُ جؼبننحيف »جػب ٓنن س ونننًالچحش ڂ٫ىضنن  يف ٚننٳكحش ٪ لوبننح ذنننن   

                                                           
 ئقىى قحٌجش ڂىي س ئخ جپٷىٌبس. #٢$
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ڄ ذٍوـ جپطٳاځ له جؾبٗڃلپووپٻٽ َڂڅ ٶحپر  جپٍوجت  و٪حهٍ .يلڂ حش ٪حهٍ
   وجچٍٰٛ ذ٫ىهح پٻطحذس جپطٳحٚ ٽ.پٗؿح٪س ٲ حڄ ضرلټ ٪ٿ  ٶرب أذ 

%  %  % 
، يٟننٍخ ومل يٻننڅ ڂ ٳ ننحً جپرطننس  جذ ننحً ٪حويننحً ؾبٯننرتخ ٪ننحوي  جپ٫ننُّيڄ ٺننح

  ٚنحقدم  پىين  ،«يٷرتخ ڂڅ ڂٿ٫ند » هوىبٳٽ ٺٿڃح ٖحهى ذال ٌظبس، «٪ٿ »
وال  ،ْننلٴ وأڀّ ض٣٫ نن  ٺننٽ أٌذ٫ننح  ٌيننحټ  قبطٛننٍ وْننه  جغبنن  جپٻننًجخ، 

ٲطٻٍٓ ٪ٿ  ؾٓڃ  غنالظ ٪ٛن     ،ضٛىٴ ضربيٍجض  جپلجه س پٟ ح٨ قًجت 
 ى جؼبٳ٥ وجؿبٍوخ ىب #ڃ ٿ٫َْڂ $ جپ٫ُّيوڂ٫ٿځ ٶٍكڄ و #٢$الڂس٫ْڂ٫ڃٍجش. ڂِ

وهٻننًج  ٿننځ جپ٫ننلڀ وكنننٍ ڂننڅ يٯننحوٌ جپٓننحتٿس.  أوټ ڂننڅ ض٫ وضٿٷنن  جپننٍٺالش.
أچننص  »پٿ٫ننُي:   أڂٍيننسٶحپننص   .جؼبڃننحٌ وي٫ننلو ڂننڅ ووچنن      ، ويٍ٪نن وهٻننًج

ويجش ڂٓنح  ونٿنص ئىل    .«.... ض٫نحټ ينح َوؾن    .َوؾ ... وينڅ ٌجـ َوؾن .  
جٌضننىش  .ڂػننٽ ڂٍجٲننٵ ٪ننٍوِ ذٻحڂننٽ ه رطنن     #١$ ر ننسجپر ننص ذحپٗننحټ وجػب 

ڂالذّ َوؾانح جؾبٯنرتخ ونٍؾنص ٪ٿن  جػبن جڄ ضٳنحؾة ڂٓنح هځ ذى٪حذنس         
 ،ٌؾنالً ذ٫نى   جپ٫نُّي ز وأوٶىش ٪ نلڄ جپٍؾنحټ. مل يٻنڅ    ٌأٌذٻص چٓلجڄ جؼبح

پ ٛننٍل ذ٣ٳلپننسٍ  أڂٍيننسٮنن  أچنن  ضٍؾننٽ ڂٯننٍخ جپ ننلڀ جپطننحا وونننٽ ٪ ننى   
ٲل٪حً ذًٺح  جپٯٍينُز جپنيت أوٌٺنص أڄ    ٺحڄ ڂى .«؟أڂٍيسأيڅ َوؾيت »وْهس: 
 ىض  دبح ضرٷ  ڂڅ ٌجتكس يٺٍ ذ٫ ى.ٲٟڃ ،ٶى جْطرى ذٿ ٿاح أڂٍيسؾٓى 
ٶحؿبح قٓڅ ذ ربز ْحتٵ نحا جپرحټ  .«!وي ٹ ْحٌـ؟ !٪ُي وٚٿ ح يح» 

٪ٗنن ٷس  أڂٍيننسذطٗننحؤڀ أڄ  جپ٫ننُّيجٲننرتٜ  .ئال ڂننڅ ٪ٗنن ٷحض  جپٷننىٌبحش 
ال يرٷ  ؿبح ْنلى وڂٟنحش   ْحتٵ ي٫لو ٪ ىڂح ي٧ٿځ يف چٳٓاح ٺٽ ٖ   ٲ

ؿبؿط  ٦حٲٍز وٌجتكس  .يٍْٿاح قٓڅ ڂڅ أوټ ڂ ٣٫ٱ يٍٰٗ ٪ٿ  جپٷٍيس

                                                           
 .«جپٻُط حخ»جؾب٫الڂس ه   #٢$
 جؽب ؿٍ جپ ڃ  جؾب٫ٍوٰ. #١$
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ٵ ْنلٶ   تأڄ قٓنڅ ْنح   جپ٫نُّي ڂالذٓ  ضنىول جپ ٓنح  جپلق نىجش. ج٪طٷنى     
ڄ يبڃنٽ ذن    قٓنڅ جپنًي ٺنح    «حخٶٿّ»وضًٺٍ  ،ٲٻٍه  قىم جؾبًپس ،وفب٧ل٤
ٺحڄ  .ڂحڂ وٺ ٱ ٺحڄ ي٩ٟ ٚلٌز غب ز ضلٲ ٵ ٪ٿ  جپُؾحؼ جألجألقؿحٌ، 

 ،يف هنًج جؾبٻنحڄ   ،قٓڅ يجش ٪ٛنٍ ٶنى سبٿنٙ ڂنڅ ظبلپنس جألقؿنحٌ ه نح       
وضلؾنن  ذبننځ ٚننلخ    ،وجْننطرىؿبح حبڃلپننس ڂننٍجهٷن ڂننڅ أٺػننٍ ڂننڅ ٶٍيننس      

ٺحچنص   جپطحًٌب  پٳ ٿځ ي٫ٍٜ جڂٍأز ٪حٌيس.ق ع جپ٫ٍٜ  ،جپٓ  ڃح يف ئخ
ؼب٧ننس ضٳننحٶځ وچٗننلز طبح٪ ننس أ٦اننٍ ٲ اننح قٓننڅ شبط٫نن  ذننٍوـ جپٗننٯٱ      

ٳط ننحڄ ٶالذنن  جألظبننٍ جپٗننا . ڂننح ئڄ ٌأى جپ ننحِ ذٍضننس      وجپننطٳاځ وٶننىڀ پٿ 
جپٓ  ڃح ذاخ قط  جقطٗى جپ٫ٍٗجش ٶنٍخ جإل٪نالڄ جپٓن  ڃحت  ٪نڅ ٲن ٿځ      

 ،٢ننحٌ جؽبننرب يف جألٌؾننح   !ألوټ ڂننٍمز ،ٺننحڄ ٲ نن  ْننحٴ ٪حٌيننس شبحڂننحً  .جپ ننلڀ
٫ٿ ٷن طوضٷح٢ٍ جپٷٍويلڄ ڂڅ جپٟنلجق  ٌجٺنرن ٶالذنحش چٷنٽ جألقؿنحٌ، ڂن      

 ،#٢$«جپػٍذنحش »يجش  «پٗحٚنحش ج»نحڂٽ جؽبٿٳ  پويف جؼبٶٍخ چحٲًز جپٓحتٵ 
 .وجپننًي أوٚنن  الذننڅ نحپنن  ذٍْننلټ ي رانن  ألة ننس جؾبٗننحٌٺس يف جؼبننىظ     

 ،ػ يڅٻٍيځ، جپٷحتځ ٪ٿن  جپرنحخ، أچحْنحً ٺن    ٪رىجپ قط  ٌوم ،جڂطألش جپٓ  ڃح
. ضنىوٌ أقنىجظ جپٳن ٿځ يف ٮحذنس ڂ٣ٍينس،      وأونٽ ذ٫نٝ ڂ٫حٌٲن  ذحپلْنح٢س   

ذٓن ح ڂننح ً وجچط٧نحٌجً الهٳنحً پطٿنٹ جپٓنحٴ جپ٫حٌيننس      ومبنڅ وجٶٳنلڄ ضٷ٣نٍ ڂال   
 #.جإل٪الڄپلقس $جپربضس جپيت ٖحهىچحهح يف 

ٺ ننص ضٿڃننف جذننڅ جپٗنن م وجذننڅ ْننحتٵ جپرننحذلٌ، وٌؾننالً ٪ننحٶالً ڂننڅ ذننالو    
.. ٺٿ ڃح جٖطى .أنلجپٹ أض  هل جتنٍ ضٿر س پى٪لز جپٓحٴ جپ٫حٌيس جؾبٻٗلٲس

ذحپطننحا يٗننطى جؾب٣ننٍ يف ئخ، جؾب٣ننٍ يف جپٳنن ٿځ ذننىأش جپٳطننحز ض٧اننٍ أٺػننٍ، و 
وْٷٱ جپٓ  ڃح ٺحڄ ڂڅ جپُچٹ، ٲطٓڃ٩ ڂح يٗر  ٚنٍجل جپٓنڃح  زبنًيٍجً    

ٺنحڄ يطٳنحٶځ ذنال     «ْ  ڃح جپٿلج  جألنٍٟ»ؾبح أچص ڂ ٷىڀ ٪ٿ  . ڂ٣ٍ ْٷٱ 
                                                           

جپ٣نن أو  # أپلجـ ذالْط ٻ س ڂٍچس يطځ ض٫ٿ ٷاح نٿٱ ئ٢حٌجش جپٓ حٌجش پٿُي نس وؾب ن٩ ض٣نحيٍ    ٢$
 ألوبح ضٗر  غٍذس $ييٽ# جؽبٍوٰ. «غٍذس»جألضٍذس، ويٷحټ ؿبح 
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ٌظبننس، چننًيٍ ڂٓننطڃ ص يٟننٯ١ ٪ٿنن  أ٪ٛننحذٹ ذٗننىز، وأقننىهځ يٟننٯ١  
ڄ ڂننح ٺ ننص ٶننى يهرننص ئپ نن  ذٗننأ  ٺننٽ٪ٿنن  ٶننىڂٹ وأچٳحْنن  ضٟننٯ١ ٪ٿنن   

ٺٗٱ ٪نڅ ٺرنص ئخ جؿبحتنٽ، وڂنح وٚنٽ ئپ ن         يپٹ جپ لڀ  .جپ٫لوز ئىل جپر ص
ٺننحڄ  .أڂننٍ جپٟننلجق  ڂننڅ قحؾننس ؾبٗننحهىز جپ٫ ننٍي وپننل يف قننىووه جپننىچ ح   

كبمح قحټ ووڄ ربل ټ ٖهٛ س ٖا ز جپٛلش، وذنال جْنځ    ،جپُقحڀ ٖىيىجً
ّ   .مل چٓنڃ٫  يپنٹ جپ نلڀ    .«كيٓٻٍيځ، ذحٌو وجال  قٿ د» :ضٷٍيرحً  أ٦ ن  ؾٿن

ٺحچص ضٿٹ  .يف ضٿٹ جؾبٓحقس جالغب ط س ذن جپٗحٖس وڂٷح٪ى جپٛٱ جألوټ
ٖطحتځ ڂڅ ه ح وه حٸ،  س ذ٧ٍوٰ جْطػ حت س ڂڅ هًج جپ ل٨.جؾبٓحقس نحٚ

وجپٷرحتٽ جپرىجت س ضالقٵ ٲطحز جپٳ ٿځ، وال يرىو ڂڅ نالټ ڂالذٓناح أو ڂنڅ   
ن نننالټ جؾب٣ننحٌوز أڄ ضبننس ٪ٍٞننحً ئذحق ننحً پٿڃ٣ننحٌويڅ، ٲاننځ ٺننحچلج ٚننحت٫   

  پٻنلوبځ ينأٺٿلڄ   رمن يپٹ أڄ جپٳ ٿځ يف ذىجيط  ٺحڄ ٶى چ ،ڃس وپ ّ الڂٍأزٷْپٿُ
ٮنن  أڄ أڂننٽ ؾننحت٫  ئخ ذٷنن  ڂ٫ننلِّاًل ٪ٿنن  أڄ يأنننً ؾننل٨ ضٿننٹ          ،جپرٗننٍ

ججملڃل٪س جپرىجت س جپٗٻٽ جپًي يٍيىوچ  وٌب كاځ ڂٍجٶرس جپٓنحٴ جپ٫حٌينس   
پٳطحز ذ٣ٍيٷس َوڄ ذىأش ض٫ٍُِّي ضٿٹ جحٮ  أڄ ـبڃل٪س جألڂ ،يطځ ڂالڂٓطاح

ڂن٩   .پالپطناحڀ  ڀال ٌبٻڅ ڂڅ نالؿبنح زبىينى ڂنح ئڄ ٺنحڄ يپنٹ پٿڃالڂٓنس أ      
 وضٳننحٶځ جؾب٣ننٍ، ،«ٶ٫٣ننله» ،ٶننٱ جپٳنن ٿځ٦اننلٌ جػبننُ  جألوټ ڂننڅ جپٓننحٴ ضل 

  ٌ  ،يو جپ ىذننس ؼبننٍٴ ٪ٷنند ْنن ؿحٌز يف ٪ ٷنن     ،وٚننٍل جذننڅ ْننحتٵ جپرننحذل
 .«!!جٌ٪نلججججججججججججججج جينح  » :ٍٚنس هحتٿس ضٳٛف ٪څ ضحٌيم ڂٻرلش يبٍٗؼ

وپ٣حؾبح ضلٶٱ جؾب٣ٍ جپٯحٞند   .   ْ ط٫حٲ  ذ٫ى ضٿٹ جپٍٛنس جپرطسمل أ٦
ٶنى شبٻنڅ ٺ٫حوضن  ڂنڅ جؼبنإوټ       «جأل٪لٌ»٪ٿ  ٣ْف جپُچٹ، ڂ٣ڃث حً پٻلڄ 

ڂڅ ٶٍيط ح پلق٥ ٪ٿ  جپرنحخ   جؾبٓ نذن أنالٴ ئخ وذن جپٓٷل٠. أقى 
ً ئڂنح أڄ ينىنٽ پ  نحوي ٚنٯ      ،ٻٍيځ٪رىجپ ذ٫ڃحڂط  يٳحوٜ ويطل٪ى ي ه جپن

. ٺحڄ چىجؤه ڂٿكحً، ومبڅ ذن أٶنىجڀ  ٪ٓٻٍ أچ  ْ أض  ذ٣ٷځ ئڂحو ،جبحچ 
يٓننڃف ؿبننح جپ ننحِ چٳننٍٜ فبحوپننس ڂٓننطڃ طس الچطُج٪ ننح ڂننڅ ن٣ ثننس ٌذمڃننح 
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 ،ذىأ ٚنلش ذنحت٩ جتيٓنٻٍيځ ينرتومو     .ٺ ح ڂ٣ٍٟذن جأل٪لٌ ذحؾبٍوٌ أڂحڂ ح.
وجنطٳ   ،ٍ. أن جً ْٻڅ جؾب٣ز ْ ٣لټ أڂٍهحكبمح ي٫  أڄ جپٻاٍذح  جؾبٟح 

ٚلش ؾى جپٳط  جپًي ٺحڄ يبنىِّٴ يف وؾان  ٺڃنڅ يطڃٿ ن  وؾن  جپٗن ٣حڄ       
 جؾب٣ٍٟ پٛكرط .

يف جأليحڀ جپالقٷس ٺ ص أضٿػ ځ وأيهند ئىل جپٓن  ڃح، وأڂٗن  أ٪نٍؼ  وأچنح      
ُمڀ ڂنڅ ٖنرحٸ ضننًجٺٍ جپٓن  ڃح قطن  ال ي٫ننٍٰ أقنىهځ ن٣نلجض          ٺننحڄ .أضٷن

أچنح أ٪ٍٲنٹ وپنل    »: دبنح ي٫ن   ٻٍيځ يٷ٩٣ چٛٱ جپطنًٺٍز ويرطٓنځ ا   ٪رىجپ
پٷننى  جپٷننىيځ ذنناخ وأچننح أض ننحوټ جپٯننىج .  پٷ طنن  ڂننإنٍجً يف جپٓننلٴ «.ضٿػڃننص

أٚرف ٶ ِّځ ؾحڂ٩ ال يطرؿمف ذٍقٿط  ڂڅ جپٟالټ ئىل جپ لٌ، ٲاًج هل جؾب حل، 
ق  ڃنح مل   ،غځ ئچ  يًٺٍ جپٓن  ڃح ذنلوٍّ ويٍغن  أيحڂانح جألنن ز ٶرنٽ أڄ ضٯٿنٵ       

څ ٖهٛننحً يٷلڂننلڄ حبٍٺننحش ٪ٗننٍيي٫ننى يننأض  أٺػننٍ ڂننڅ عبٓننس ٪ٗننٍ أو  
ٺحچص جپٓ  ڃح أيحڀ َڂحڄ ْن  ڃح أذ٣نحټ جألٲنالڀ جؿب ىينس ذحپىٌؾنس       ڂٷَُز.
ق  ڃح ٺحڄ جپٳ ٿځ يٷنىڀ   ...#٢$«جپٳٍجٖس» ،«ٖحٺح» ،«جپٓ حْٽ»أيحڀ  ،جألوىل
ق نحز جپر٣نٽ يي جپٷنلز وجپ لجينح      ٫ٍجٞحً ؼب حز ضنٍٲٝ أڄ ضرٷن  ڂًپنس،   جْط

سبٿنٵ   ،يف ٞن ح٨ جألڂانحش وجأل٢ٳنحټ    ،ٺحچص ق حز جؿب ى وقحالصبنح  .جپ٣ رس
ٺحچنننص جپٓننن  ڃح  .قحپنننس ٌغنننح  وضٟنننحڂ حً ئچٓنننحچ حً ظب ڃنننحً ربنننحه جپٳٷنننىجڄ  

ٮنن  أڄ ئخ ذننىوڄ   ومل سبٿننٵ ـبڃل٪ننحش ن ِّننٍز.   ،ٍ چننح٪ځضٓننٍيبحش ٖنن٫ 
سب مٽ «. زجػبح »ضٛرف ذحپطحا ذىوڄ  ...«ؾ طح»و «ٽْ حْ»وذىوڄ  ،ْ  ڃح

 ..!جپٻنٍيځ.  پنس وٚنلٌ ڂىهٗنس و٪رنى    حٲٍَْوڂِس چَن ل طْڂىي س پ ّ ٲ اح قحٌز ٲَ
قط  يف جپربو، وٺحڄ يٷلڀ ذ٫ڃٿ  ذٗهٛن س زبنرتڀ    ځّٺحڄ ذٷڃ ٙ چٛٱ ٺُ

ٺحڄ ٺأچ  ٪ٿن    .وپ ّ وٺأچ  ٪ٿ  ذحخ قحٺځ أو ذحخ أي ٖ   ،ڂح ضٷلڀ ذ 
ڂنڅ جپرنحخ ئىل جپٷح٪نس فبنًٌجً      ٣ٽُّيذحخ جپٓ  ڃح. ي٧اٍ ذن ٲ  س وأنٍى 

حش ذنىأش   يف ذىجينس جپطٓن٫     .لش وجغٵ ٞنىم أي قحپنس ٞنؿ ؽ ڂٳط٫نٽ    ذٛ
                                                           

 أغبح  ڂرطٻٍز پر٫ٝ أذ٣حټ هلپ لوو. #٢$
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»  ٍ يف ْننن  جألٲنننالڀ   «أل٪نننلٌج«ضٻنننرف ضنننىنالش   «ْننن  ڃح جپٿنننلج  جألنٟننن
أچح ال أوٌي پِنځ  أضنل٠ٌ   ح ه .وٖحهى جپ حِ ٪ ٍيحً ٺحڂالً وٮٍيرحً وڂٳحؾ صبح،

چ  ٺنحڄ  ئئي  ،ٍييف قحپس وٲح٨ وضلٞ كحش. أچح أٺڅ  ٖ ثحً وال أوجٲ٩ ٪څ جپ٫ 
حؾأوڄ ذحنطرحٌ ٚنحٌڀ پٻنٽ ڂنح   زبنًيٍهځ     يٳ ،ڂٍذٻحً شبحڂحً ألچحِ ڂػٿ ح

ڂ ن . وٺنًج يف جپُقنحڀ يٳٷنى جؾبنٍ  أينس ٶنىٌز ٪ٿن  ٲانځ جپ٫نٍي أو جپط٫حڂننٽ           
ڂ٫ . ىب٫ٿٹ زبىٴ ذرالهس ٺڃڅ ضٷنىڀ پن  ٪نٍوٜ ْنٍٶس ڂٯلينس وڂٍيرنس       

جپُقنحڀ يبنحوټ جإلْنح ز ئپ نٹ وجپ  نٽ ڂنڅ ٺنٽ  ڂنح هنل           .وٮ  ڂأڂلچس جپرطنس 
ٽ ؾنىجٌز ذنأي ضٷنىيٍ زبنحوټ جچطُج٪ن       ٪ُيُ وضبن يف أ٪ڃحٶٹ، پٻأچٹ أٶن 

ڂڅ فب ٣نٹ، ئي ينأض  جپ٫نٍي ٲططٷنحٲُ ٪ڃنحتځ أْنٍضٹ وٚنلٌز جپنىٌؼ يف         
وأوجننٍ جتينحش ڂنڅ چنل٨     « وٶنٱ   ض٫نحىل  » ٪رنحٌز ڂ نرب ڂٓنؿى ٶنٍيطٻځ، و   

أٺػنٍ ئؼبحقنحً ڂننڅ   « جؽبحْننٍيڅ»جبڃن٩ جؾبننًٺٍ جپٓنحمل. وٺحچنص     ،«جپٓن ثن »
أقننىهځ ٪ نناح ْنن  ڃح، ئي ٮ هننح. أٮٿٷننص ْنن  ڃح ئخ، ومل يبننىظ أڄ ٶننحټ 

پٻأوبننح ٺحچننص قحٞننٍز ٲكٓنند حبحپطنناح   ،«جپٓنن  ڃح»وبننح ٪ ٍٲننص وجتڃننحً ذننن ئ
ٺحچنص ضٿ٫ند ووٌ جپنل٪      ٟنس ؾبنح يٳنرتٜ ذن  أننالٴ جپ نحِ.       ٷ وهليطاح جپ

جپرح٢څ إلخ جػبىيىز وٞلجق اح، وقن وؾنى هنًج جپنل٪  ٢ٍيٷنس أننٍى      
 أٮٿٷلج جپٓ  ڃح. ،پٿط٫ر  ٪څ وؾلوه
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 عليك القيام هبا تسشياء ملموأ
ٺننحڄ ٌؾننالً   .ووؾٿنن  جألغنن   جپ٫ننُّيئال  #٢$جپٷٍيننس «ٍجڄؿْننڂِ»ال ٖنن   يف 

٪نلج  ٺٿند وق نى     .ال يٻٱ ٪څ ضٍٚنىه  ًالڄيطلْٽ جپٍظبس ڂڅ ن ،ٖرٷحً
 ذ٫ نلڄ ڂٗنط٫ٿس.   جپ٫نُّي يلؾبلڄ پ ٽ  ؾڅٌّ .٪ؿلَ يبٍٗؼ ٪ٿ  ٪طرس جپرلجذس

چص. يجش ڂٯٍخ وننٽ  سً ٺڃح ٺحٲثال ٖٹ وج أڂٍيسو ،ونٽ ڂڅ ذحخ جپٍ٪ حڄ
ٲلٞنن٫ص چٛننٳ  جألْننٳٽ يف ْننٍوجؿبح     ،جپ٣ٳننٽ جپلْننم  ،«َوؾاننح»٪ٿ اننح 

ذ  ڃح ٺحچص چ٧نٍجش جپرٷنٍز ضرنحٌٸ ڂٯنٍخ جپٓنٍوجټ. أٮڃٟنص        ،وجٌض٫ٗص
. پٻأوبڃنح ڂٯڃٟنطحڄ ڂ نً    «!ْنطحي جق نح ج  ڂنڅ ؾنح  ينح     » :٪   اح وٶحپنص 
٪طٷنى  أٮڃٟنص ٪ٿ انح قطن  ال ضٯنٍي. هٻنًج ج      چٗلز نر ز !٪ٍٗيڅ ٪حڂحً

ذ نىهح جؾب٫ٍوٶنس جپنيت ذنىأش جؽب٣نلز جألوىل       أڂٍيس٪ ىڂح ٚحٲكط   جپ٫ُّي
مل ي٩ٟ قٓحذحً پٿٗٳٷس يف قٿځ  جپ٫ُّيو ،يىهح ڂ٫ٍوٶس .يف پ٫رس جؽبًالڄ

جػبٓننى جؾبٓننط٫حو، ٮنن  أڄ ٌجتكننس جپننٍوظ أ٪حوضنن  ئىل ڂٯٍذنن  جپٷننىيځ وذننىأ  
 أڂٍينس وؾٓنى   ذ١ ذن ٌجتكنس جپنٍوظ وهلْن  جػب ٓن .    و٪   جپٗرٷ  يٍ

دباننحٌز  جپ٫ننُّيأڂننحڀ قٍٺننس جپننُڂڅ وٞننل  جپٓننٍجؼ يٓننٍو ٲٍٞنن س     وٶننٱ
ٍ    ،أڂٍينس شبٻ ص ڂڅ ض٫ٍيس  .ٲحتٷس ٺحچنص ضركنع    .ئال ڂنڅ ْنٍوجؿبح جألنٟن

ق ننحٸ ج  يننح »٪ننڅ ڂننالي ڂننڅ ٪ ننلڄ ٢ٳننٽ وْننم يرننىو أچنن  مل يٻننرب أذننىجً.  
ٺطاىينى   أڂٍينس أڂنحڀ و٪نح     جپ٫نُّي وؾٳنٽ   .«أْنطحي وج  ىب٫ٿنٹ ٶنٍز ٪نن    

ضبنننس، چحه نننٹ ٪نننڅ جقطڃنننحټ أڄ يٻنننلڄ جپنننى٪ح  ـبنننٍو   ڂٷنننىِ پ لجينننحه جت
ذننىأ  .ضلْننالش جڂننٍأز ڂٯننٍوٌز پ ٓنن حڄ ن٣ ثننس وجةطنناح ڂننڅ ڂٯننٍخ ٶننىيځ

ٍجٌجش دبن   نل  ض أڂٍينس و ،«ـبنٍو ن٣ ثنس  » ي طٳٝ زبص ٶرٟس ٺلچ  جپ٫ُّي
                                                           

 ذ ىٌ جپٷٍيس. #٢$
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نننلض  چرٗننلج جپٷننرب وڂننح ئ» ألؾننٽ ٲٟنن كس ٲننځ أذ اننح جپننًهد، وقٗننٍؾص:
 ٢ٳٽك أنٍٴ ٪    جپ ٍٓى وجتٍيس.ڀ وذىأش ض ٗؽ أڂح ،«!ذحٶ  ڂ٫  ئال أچص

ڂنح ذنحٶ    » ْنلى:   ّ، وپن ضأنٍ ٺنػ جً  جألَٶس ضطٿٛٙ ٪ٿ  ن رس ٪حغٍ
وجپٿ ٽ ڂ٨ٍٗ ٪ٿ  ڂ الو ڂػٷٱ ئچٓحچ  ًبر١ يف جپ٫طڃس  ،«!ڂ٫  ئال أچص

حبػًح ٪څ ضٳٓ  پٷًجٌز جپٷٿند جؾبلپن٩ ذحچطناحٸ جپ نطځ. ٺنحڄ ـبانىًج پىٌؾنس        
وأچنح   !ڂنح ڂ٫انح ئال أچنح   » :ٶر نٽ  جپ٫ُوٰ ٪څ جإلٚٯح  ؽبحشبس ج٪ط حوينس ڂنڅ  

ىأش ٲرنن  ،ذٛننىٴ جپ٫ننُّي ٺننحڄ يپننٹ چننىڀ جقطٷننٍه     .«!أچننح ال ٖنن    !ڂننحيج؟
مل  .ربحهن  ذحپٍغنح    جپ٫نُّي ٺنحتڅ يٗن٫ٍ    جپٻٿڃحش ضرتوو ه حٸ، ويف ٚنىٌه 

يلپى ڂػٷٱ ٪ٿ  ؾػس ٢ٳٽ، ٲؿػح ٪ٿ  ٌٺرس أڂن  ذطٗنٍو ڂطٻٿنٱ، ووڄ أڄ    
ـ   ٺػٍ ٪ٍوٞ يٓأټ ٪څ قحټ جپرٷٍز ٺڃح ج٪طحو يف أ . جپ٫ح٢ٳ س ئغنحٌزً پٿڃنٍ

و٪ ننىڂح ٶرننٽ ٪ڃحڂننس أذ نن  أوٌٸ پٿڃننٍز جألوىل ٺننځ أڄ أچٳنن  كبٗننلٴ ڂػننٽ     
أذننىى ٲٍقنن  جپٗننىيى خبننٍجخ ڂلپننى   .«!پ ننص ا ڂػننٽ هننًج جألچننٱ » :ق ننى

وجٶننرتـ ذٗننٯٱ أڄ ضٓننٍو ٪ٿ نن   ،جٌزپ نن ٫ځ ذننىٰ  جپ ننلّ نحٚننطاځجپٻاٍذننح  
ئي  ،و ْإجالً ٪څ قحپ ووڄ أڄ يٓڃ٩ و٪لزً وجقىز أ «أز أذل ٺٿرسڃّْ »جپلجپىز 

ٲ ڃنح ٺنحڄ    چن  يلڂنحً،  حذطالذ ند جپ٣ٳنٽ جپنًي ٺ    ٺحڄ ڂطاحٲطحً ٪ٿن  جإلڂٓنحٸ  
ڂ٫ٿٷنس يف ٌٺنڅ   ٞلڄ خب رط  ڂڅ ٚنلٌزٍ ٺنر ز   ئنلض  جؾبٯرتذلڄ جپػالغس ي٫ٍّ

وذنن و٪نح     .«زبٛٽ جألڂاحش ٪ٿن  ٺ  لچطناڅ ڂنڅ ذٷحت نح أ٢ٳنحالً     » جؾبٓح .
لبننف أذننل جؾبٯرتذننن يف    لڂننس،وضٳٓنن ه جألنننٍٴ پٻ  لچننس جألڂ   أڂنن  إلنلضنن  

جإلڂٓحٸ دبك٣ط  جألغ ز: ڂىيبس جؾبىٲ٫  ڂڅ پ ىڄ. قٿٱ أچ  ض٫ٗن  يف  
وٺحڄ يطٿلى زبنص ٖهٛن س ٢ٳنٽ ڂٓنطرىټ يبنحوټ ْنٍٶس ڂٓنح  ال         «ئخ»

 .   ڂػٽ أي فبطحټ يطكىظ ڂڅ أيچ  ٦ًبٛ ، وذىأ ىبحڂٽ أذلي  ذٛلش أ
پلْن ځ ٪نڅ جپٍجوينل    سبٿن  پن  جپ٫ؿنلَ ج   و .ٺحچح وجطبن ٺڃح مل يٳ٫نال يلڂنحً  

 جپ٫نُّي ذبنص ٞنل  جپ نلجٌز ٲحچٓنكد      .ٞ ٱ ڂٿسذأْٿلخ ال ًبٿل ڂڅ ـبح
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ال ضننُجټ  س وپننل يف ٪ننحوز ْننٍيس. ذحقػننحً يف ٮٍٲننس ڂٍجهٷطنن  ٪ننڅ ذٷحيننح أپٳنن   
 ٺحٲ حً ؾبلٶى ڂڅ أؾٓحو جپٷٍويحش.جپ حٲًز جپٗڃحپ س ضٷىڀ ذٍوجً 

 .يٳاڅجچط٨ُ چٓح  جؾبحٞ  ڂڅ نٍ .ٺٽ ڂاحٌض  وأومل ذرًل جپ٫ُّيٖكً 
جٶننطكځ جؾب٣نننحذم وضٗنننرع ذحپنننىهحپ ُ. ْنننٻد ؾنننٍجٌهڅ يف جؾب٫نننن وجچطننن٨ُ  

ذلجذنس    نى جپر٫ٝ ڂڅ ٢ٳلپس جؾبٍ٪  وٖى جألن ز ڂڅ ٫ٍٖهح وقٗنٍهح ٪ 
  ذٷنن .ڂٍيننسجٌربننٽ ٢ٷٓننحً طبح٪ ننحً مل يٿڃننف ٲ نن  ٢ ٳننحً أل .نٍيننٱ جپ٫ڃننٍ

أياننح جپ٣ٳننٽ » :ٌٲنن٩ ئٚننر٫  وذننىأ يٻطنند يف جپ٫طڃننس  .ه ننحٸ ڂػه ننحً وڂٿٷنن 
ذنحپ٣ن وجپنًهلټ    ٿ٣نم ووؾانٹ جؾب  ،ٺځ أقند أيچ نٹ جپٻنر ضن    !ط جپًي ٺ 
وچٓن ص أڂن  قٻحينح     !٪حو أذلٸ ڂڅ جؼبؿحَ، أذ  مل ي٫ى ئال جتڄ !جپٷٍوي

ٌذ٣نن  ئىل ييٿنن  وؾٍچنن  ئىل نننلٰ يلپننى ٺننٽ    ،جؾبٓننح  ٲٓننٍٶ  أذننل ٺٿرننس 
وٶرننٽ أڄ ٌبننلش ٪ٿڃنن  جْننطػڃحٌ جپٳؿ ٫ننس وقننلپ  ئىل ٺحضنند.        ،ٮننٍوخ
٪ٗنٍز ْنح٪س چنلڀ     ح: جغ طن أڄ ض حڀ ٶٙ ٪ٿ انح قٻنحييت   وٶرٽ ،ذأڂٹ ضٗرعْ

 .«ذال أقالڀ
وئڄ مل ضٻننڅ  ؽبحْننٍ وڂٻحذننىز پ ٿننس قب رننس پ ڂننحټ،   يٳننرتٜ ذنن  أٌٴ ج 

أڄ زب نٽ ذنٍووز جألذنليڅ پ نٽ     ح ٶى ٲ٫ٿص ٖ ثحً، ٲؿىيٍ ذب أڂٍيسن رط  ڂ٩ 
چننحڀ  !٪ننٍٴ ويهننحڄ ونالٚننحش ٌوجت ننس چحذبننس. پٻ نن  چننحڀ جپ٫حتننى جؾبٿٷنن  ئىل 

ڂنننح  مل ي٫نننى پننىيّ »  جؾبٍيبننس:  قطننن  ٶرننٽ أڄ يٻڃنننٽ طبٿطنن  ڂننحً،  شبح جپ٫ننُّي 
 .«أنٍٓه
 ،جپ٫نُّي ـبٿس ڂٻط٧س ذلٌٴ ڂنًٺٍجش سبنٙ    وٌٴ ٺػ  ذن ٮاليف ،وٌٴ

 ،ٺحچنص ڂط٫ٿٷنس ذن     ڂطڃٓنٻسً ذاچٓنحڄ ال يطڃٓنٹ ذٗن  .    ذٷ ص ڂ٫ن  هٻنًج   
و٪ نىڂح   .و٪حٖنٵ ال يٻنرب   ،٪ٓٻٍي ٌجضر  ٞنث ٽ و ،وهل ڂٛٿف جؾطڃح٪ 

ٳ٩ أ٢نٍجٰ  وٺحچص جپنٍيف ضٛن   ،ٌٴ ڂطٗرػحً ذاذ٣ ڄ جپلٺح ،أڂٍيسپٳ٧  ذحخ 
وذٷ نص ڂًٺٍجضن  ٪ٿن  ْن٣ف أوټ      جپ٫نُّي وچحڀ  .ٖ ثحً ومل يٓڃ٩ ،جؾبًٺٍجش

غٿػاننح ٢ٳلپننس ڂٻطلذننس ٪ٿنن    ،ٺڃننح ضإٺننى جؾبننًٺٍجش  .ضٿٳُيننلڄ ونننٽ جپٷٍيننس 
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ٿننننل ڂننننڅ جپٗنننن٣د وجػبڃننننٽ  وضٻننننحو سب ،«جپٻٿڃننننحش»٢ٍيٷننننس ْننننحٌضٍ يف 
َ   »هٻًج: جپػحچ   ويرىأ جػبُ جال٪رتجٞ س،   .«...ٺحڄ أذن  ٪نحڂالً يف جؼبؿنح

جپٓنن٣ٍ جألننن  ڂننڅ جپٛننٳكس جألوىل ي٫ننلو القطڃننحالش ڂط٫ننىوز يف ٲاننځ       
ّ    ،جپ٫ُّيٖهٛ س  ٺ نص أننحٰ جػبڃ ن٩    » :ض طا  ئىل أچ نح ئَج  ٺنحتڅ ڂطٿنر

وٺنننحڄ جؾبنننح  يٗنننٿ   ،وأٮ٣ٓننناځ وجقنننىجً وجقنننىجً يف جپٓنننحتٿس ،يف جؾب٫الڂنننس
ووڄ أڄ  ،س ْنحٌضٍ ذطناحٲص وؾنال    وٌبٟ  ذ٫ىهح يف ٍْٶس ٢ٳلپ .«شبحڂحً

. مل «ىبانى يف أڄ ينٍوٴ  »يٯٳٽ ذحپ٣ر٩ جپٓرد جپلؾ   يف ٺلچ  ڂػٽ ْنحضٍ  
 .أڂ  ٚٯ ز و٪الٶطاڃح أٶنٍخ ئىل ضلج٢نإ ٚنىيٷن    ضالتڃ  ٪حتٿس ْحٌضٍ،

 ،٪ٿ  ضٳاڃ  جپٗهٛن  يف ٺلچن  ڂٿطرٓنحً قنى جپٟنٍوٌز      جپ٫ُّيٌدبح ٌجهڅ 
وذٷن  جألخ ه نحٸ يف    .ح جألملڂ طا حً ئىل ٢ٳلپس ڂٍٺرنس ڂنڅ أؾنُج  القٷان    

مبنحً جپ٫ٗن حش ألڀ   حڂ ،وڂالذّ ْطار١ يجش ڂٓنح   جؼبؿحَ، و٪لوجً ذأڂحڄك
وچ ننح ڂطٳحٶڃننس ذلؾننله   .ٚنن ح٪س جؽبننلٰ وضٷحضننٽ ألؾننٽ ٚننٯحٌهح  ضننرب٨ يف 
ضٛ ٩ جؽبلٰ وضٷىڀ جؼبڃحيس يف  ٪ٿ  ٚلٌض . ٖهٛ حش جپ٫ُّيٖ ىهح 

وٶٍينس،     أٺػٍ ڂنڅ أڀّ أٺػٍ ڂڅ ٢ٳٽ جنرت٨ ألؾٿ جپ٫ُّيٺحڄ وجٞكحً أڄ  كڄ.
ننن ١ وٶ ننٵ يننٍذ١ ٖهٛنن محض  وأڂاحضنن  وٶٍجتنن ، يپننٹ أچ ننح أڂننحڀ ٢ٳلپننسٍ     

وؾله ي٫نحو ٌْنځ    .ڂاىوز ض٫ٿڃص ٺ ٱ ربحذ  ٺٽ صبىيى ذٗهٛ س ڂالتڃس
وچ ننح ڂطٷٿرننس ذٳٟننح جش رباننى يف أڄ    .ڂالفباننح ٺٿڃننح جٶطٟننص جپٟننٍوٌز  

 ،وجٲثنننس څحٞنننأَٶطننناح فب ،ٲأٚننن رص جپٷٍينننس ذحچٳٛنننحڀ   ،ضٻنننلڄ ڂالتڃنننس 
ٌٲنٝ  »هٻنًج:   يف ٪رحٌز ٢ليٿنس ٺطند   .وأْلجٌهح ڂ طُ٪س ڂڅ ٪لجمل جػبڅ

  َوؾس ٪ٿن  چنحؾ  ذأچن     قحڂّ جػبٿلِ يف جپٓحٶ س پ كؿُ جؾبح  ٲحصبڃط
ٌٲ٫ص غلذ  جپًي مل يٻنڅ زبطن  ٖن   وؾٿٓنص يف جپٓنحٶ س،       ٌج٩ٞ ٺٿرس.

پٻ   غب٫ص:  ز يف جپٓى جپٛٯ  جپًي أٶڃط  ؿبح،مل أپطٳص ؾبح ضٯٓٿ  جؾبٍأ
 :غنځ ي٫ نى ٺطحذننس جپٳٷنٍز ڂنڅ أوؿبننح     .«!يى ڂ٣ ن٩، ج  يٛنٿكٹ يننح ٪نُّ    ْن پَو 
ٿ٫ننڅ قننحڂّ ٪ٿنن  أچنن  ٌٞنن٩ ڂننڅ   جپٓننحٶ س ضطننىٲٵ وَوؾننس ٪ٿنن  چننحؾ  ض  »
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ڂطڃٓنٻحً ذٍٲٟن  جػبٿنلِ يف      وذٷن  ،مل يٻڅ قحڂّ پ أذ  پٗن    جپٻٿرس.
غننلذ   ٌٲ٫ننص  . ضٯٓننٽ ٲ نن  جؾبننٍأز ٲٟننالش ٚننٯحٌهح جپٓننحٶ س ٺٓننى ٚننٯ 
ڂنڅ   ال أوٌي ڂطن  ٲٍٮنصْ   .   وؾٿٓنص يف جپٓنحٶ س  جپًي مل يٻڅ زبط  ٖ
س قٷنٹ ضٷن٩     جپُچّٮ  أچ  غب٫طاح ضٷلټ: ال سبٿّ ،قحؾطاح پٿٓى جپٛٯ 

 سوقننن جؾبٯننٍخ ربڃ٫ ننح زبننص جپٓننحٶ     !٪ننُي ج  يٛننٿكٹ يننح  ،يف جؾبننح 
قنحؼ  چركع ٪نڅ  ٺ ح  ضأٺٽ ذٷٍز ٪ٿ  چحؾ  أْٳٽ جؼب ى.ؾبٗحهىز جپ ٓلٌ 

دب ننحٶ  ڂطٗننحذبس، ال چٓننٍ دب ٷننحٌ ٢ليننٽ     پٻ نناح طب ٫ننحً ٺحچننص    ،جپ ٓننلٌ
وٍٚل قحڂّ. ٖناى   !قبٟد، ٺٿاح قبٟرس، ؾبحيج مل يأشِ قحؼ جپ ٓلٌ؟

ٿنن  چننحؾ  وٲ٫ننص قننحڂّ ڂننڅ قننٍٰ    لب نند يف ذ ننص جپٗنن م أڄ َوؾننس ٪  
أغ نح  وٶلٲن  ٪ٿن       د أچ  ٌكه ي٣كّ ذنٍوظ ذٷنٍز  ٍٶ٪رىجپ وقٿٱ جؼب ى،

ص ٪  ننح قننحڂّ ٺحچنن .جؼبحٲننس حبػننحً ٪ننڅ قننحؼ جپ ٓننلٌ ذ٫ننى ٚننالز جپ٫ٗننح  
ٶحټ ئڄ جػبنڅ جقطؿنُوه ذنن جپٛنالضن وأٲٿطنله       .زبىٶحڄ ڂڅ ذحخ جػبحڂ٩

 .«ڃ ى ڂڅ ٌأِ جؾب حٌز٪رىجؼب أيڄ ٪ ىڂح
عبنننّ ٚنننٳكحش ألپ٫نننحخ ٢ٳلپطننن  وأذ٣حپننن   جپ٫نننُّيذ٫نننى يپنننٹ أٲنننٍو 

وَچن   »وذىأ يٻطد: ذ  ڃح ٺحڄ أ٢ٳحټ جپ٫حمل جپٯٍذ  يٿ٫رلڄ يف  ،جپٻٍضلچ ن
چ ننحش ويطٛننحوڂلڄ ذحپٓنن حٌجش جپٻاٍذحت ننس، ٺ ننح   يبٿٷننلڄ يف جألٲ٫لج «الچننى

ال ي٫لو أقىچح ئال وؾراط  ڂٗلهس ذنلٌڀ ڂنڅ    .چٿ٫د يف جپٷٍيس ٌؾځ قؿحٌ
ئيج ٺحڄ جپ٣ٳٽ جپٯٍذ  ي٫لو ڂنڅ   يپٹ جپ ل٨ جپًي يٷٿٽ ڂڅ پ لچس جپ٣ٳلپس.

ڂىي نس جؾبالهن  دبهنحوٰ ڂٿاڃنس ؿبنح ٪الٶنس ذحپٗنٯٱ وجؾبٯنحڂٍز جؾبالتڃنس،          
أو أڄ يط٫نٍٜ پٿ٫ٷنحخ. وض٣نلٌ     ٰ أڄ يرنىو يپن الً  دبهنحو ي٫نلو  ڄ أقىچح ٲا

جپٟننهڃس ڂننڅ أْننٳٽ جپ٫ٷرنننس ئىل  «جپٷالذننحش»جألڂننٍ ئىل وقٍؾنننس ئ٢ننحٌجش 
ألؾنٽ ڂط٫نس ضنٍٸ جإل٢نحٌ جؿبحتنٽ يطنىقٍؼ ننالټ ٪ٗنٍ          ،أ٪ٿ  چٷ٣س ٲ انح 

ووٲنن٩ جإل٢ننحٌ ئىل أ٪ٿنن     ىل جألْننٳٽ ڂٷحذننٽ ـباننلو ٪ٗننٍ وٶننحتٵ،   غننلجڄ ئ
وڂنح ئڄ چٓنڃ٩ ٪نڅ     !ٚنهٍز ْن ُيٱ   .وهٻنًج..  ،جپ٫ٷرس ـبىوجً ووقٍؾط 
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جپ٣ليٿنس   #٢$يف جپٷٍيس ججملحوٌز، قطن  چطٓنحذٵ يف جؾبهنحپ ٱ    «وٌٺطٽ»وؾلو 
س كپس هحتٿس ال ضٻٱ ٪څ جپٍٛيٍ وچٷنٽ جألقؿننحٌ وجپنرتجخ. ٮحپرنحً ڂنح      ؾبٍجٶر

ٌٮنځ أڄ جپ ٗنح٠    ،ٺحڄ يرتضد ٪ٿ  أي چٗح٠ ڂڅ يپٹ جپ ل٨ ٪ٷحخ أْنٍي 
. چالقنٵ  سي ٷ٩٣، وڂ حَالش ٮ  ٪حوپن ٺحڄ ٪ٷحذحً حبى يجض : ؾٍي ال يٻحو 

وجپٓحتٵ يٿ٫نڅ أذنحٸ وأڂنٹ وأچنص      ،پ ٍٺد ذىوڄ وؾاس سبٛ ح «جپٷالذحش»
چ٫لو ڂڅ أذ٫ى ٶٍينس يف جؾب ٣ٷنس   أٚحذ٫ٹ ڂػٽ ٺالپ د ٺحتڅ ذىجت .  ٖدمحچ

ويٛىٌ ٚلضحً قبُينحً   ،ٺحڄ قًجت  ٞ ٷحً ٪ٿ  جپىوجڀ .ڂٗ حً ٪ٿ  جألٶىجڀ
ئىل ْنلٴ جؾب ٣ٷنس   يلڂ نحً  چٯحوٌ ٺ ح  !ٿٳُيلڄؾح  جپطوأغ ح  جپٓ  يف جؾب٣ٍ. 

وهننل ي ٣ٿننٵ  «ؾٍجچننىجيٌُ»چٷننٱ ذننايالټ ؾبطحذ٫ننس  .«ٚنن ىٶس طب ٫ننس»ق ننع 
پ٣حؾبننح جڂط٫ٟننص ذنن   وذننن چٳٓنن  ڂننڅ ضٓننڃ س    .ويننىڂٍ ٚننكڅ جپٳٟننح  

جپٷحتننى »ئي ٺحچننص أٶننٽ ضٷننىيٍجً كبننح يرننىو ٪ٿ نن  جپننلقٕ. وٺننحڄ    ،«ٚننكڅ»
ى هًه جپطاىيىجش يف وؾنىجچ ح  ي٣ٿٵ صبىيىجض  ٺٽ يلڀ ووڄ أڄ ضٳٷ «ؾ ىجټ

جپٷحتنى  »ٌٮځ أڄ  ،«ؾٍجچىجيٌُ»أي وٌؾس ڂڅ جػبىيس وئغحٌز قبحوٲ ح ألؾٽ 
وٺنحڄ و٪ نىه هنل     ،كننٍ ٺنٽ قٿٷنس   يف ويطل٪نى   ،اُڀ ٺٽ يلڀ ٺحڄ ي «ؾ ىجټ

جپًي يطرٷ  وجتڃحً. ٺحڄ يپٹ ضأٺ ىجً ٪ٿ  ئنٳحٴ هنًج جپ٫نٍٜ جپطٿٳُينلچ     
جپٗنٍ. يف جپ احينس ي ٳؿنٍ ٚنكڅ     يف ئٶ ح٪ ح حبطڃ نس جچطٛنحٌ جؽبن  ٪ٿن      

 ،ٮ  أچ  ينطځ ضٷىٌبن  ذٛنلٌز ڂالتڃنس پٿٷنىٌز ٪ٿن  ئؼبنحٴ جأليى        ،جپٳٟح 
وٺحڄ يپٹ هل ڂح يبرر  ئىل ٶٿلذ ح. وڂنح ئڄ   ،أچ ٷحً «ؾٍجچىجيٌُ»ذ  ڃح ٺحڄ 

يف ئ٪الڄ ضربڂن    «سطب ٫»قط  يرىأ  «جپٍَز جؾبُووؾنس»: «ؾٍجچىجيٌُ»ي٫ٿڅ 
٘ »ياطٱ ذ٫نى أڄ يٛنٳٵ:    .حڄ ٌَٶ جپ لڂ  ڂڅ ڂُجظبط ح پ  يف ڂٻ  !ننال

ذحپ٫ٷرس جپيت ٪ٿ نٹ ضٓنٿٷاح    «جپٍَز جؾبُووؾس». ضًٺٍٸ «!نٿلچح چ٣ٿد ج 
يف ٢ٍيٵ جپ٫لوز. وذبنًج جؾب كن  جإلؾرنحٌي إلغرنحش لبح٪نس أْنٿكس ذىجت نس        

ومل يبىظ  .قى ٖٷحز جؼبٳٍ يف ٶٍيطٹ  أجپًي يٓطهىڂ «جپٳحٌو٨»ضٗر  
                                                           

 جؾبڃٍجش. #٢$
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طننٹ يف ضٿننٹ جپٿك٧ننس جپننيت يٷننلڀ ٲ اننح  يلڂننحً أڄ ضٗننحٌٺص وأقننى ٪ٷننحټ ٶٍي 
يف ٍو٨ جپنن  . ضبننس ڂننح ٺننحڄ يٿٷنن «ٌٌبنن »ذٷننٙ ذ ٣ٿننلڄ   «جپٓنن ى ٲ طننحپّ»

ٺحچنص ڂإؾبنس وأٺنرب ڂنڅ ٶنىٌز ٢ٳلپط نح        «ٌٌب »ٶٛس  .٢ٳلپط ح ٪ٿ  جپىوجڀ
ّ »ئي مل ًب٣ننٍ ألقننىچح أڄ   ،٪ٿنن  جالْننط ٫حخ  ٺننحڄ ٌؾننالً   «جپٓنن ى ٲ طننحپ

ٶنحڀ ذٷٛنن  قطن  ڂنح      حٿلچن وجٖنرتى پن  ذ ٣   «ٌٌبن  »ٲال ٶنى جٖنرتى    ،٢ رحً
جپ ڃليؼ جؾبٷحذٽ ؾبح جْطٷٍ يف ٪لج٢ٳ ح  «جپٓ ى ٲ طحپّ»ٲلٴ جپٍٺرنس. ٺحڄ 

ذ٫ح٢ٳطنن   ،جپننًي يٓننٍٴ جأل٢ٳننحټ. ٲڃننڅ ڂ ننح ٺننحڄ پ ننىٌٸ   «أذننل ٺٿرننس»٪ننڅ 
س ٲ حڄ ڂطؿلټ ٚلض  يبٍٗؼ ٺڃنڅ ننرب   س ضٿٹ، ڂ٫   جپٓ  ذٍٲٷجپرٓ ٣

ٶنى نٳنٱ    «ٌٌبن  » ٺنحڄ ٚنلض  وهنل ينٍوو جْنځ      ؟!جؼب حز أٺػٍ كبح ي رٯن  
ّ  »جْنطٷٍ   .«أذنل ٺٿرنس  »نٶٿ الً ڂنڅ ٪الٶطن  ذن    ٪ٿن  أچن  يپنٹ     «جپٓن ى ٲ طنحپ

وأچننص ئىل ؾننلجٌه ال شبٿننٹ يف هننًج   ،جألخ جپٷحْنن  هحتننٽ جؽب٣نن  جپػٷ ٿننس 
ويپننٹ جپ ننل٨ ڂننڅ   ،ْننلجه، وذ  ٻڃننح جپٷننىٌ أٺػننٍ ڂننڅ جپ٫ح٢ٳننس   جًجپ٫ننحمل أقننى

 ،جپلٶنص ٲكٓند  لا ڂ٩ ڂٍوٌ جپلٶص. ؾب ْ  جپيت ي٫طحوهح جپلؾىجڄ جپ٣ٳج
ّ  »هل ڂح ٺحڄ ين ٷٙ   پ ڃٿنٹ جؼبنٵ جپٻحڂنٽ يف جٚن٣كحخ      «جپٓن ى ٲ طنحپ

ئىل جألٶحٚننن  وذنننًپٹ جپ نننل٨ ڂنننڅ جڂنننطالٸ جؼبنننٵ جألنالٶننن  يف   «ٌٌبننن »
ٮن  أچن  ْن ڃلش ٶٍيرنحً وٚنلض        ،«أذنل ٺٿرنس  »ئٞڃحٌ جپٍق نٽ. ٌؾنٽ پن ّ    

 يس  ولبحذب  ْليحً ڂڅ أٶٛ  ٶٍچٍجٶر ٪حؾبحً هحتالً «ٌٌب »نڂركلـ، ضٍٸ پ
حٌز وـبڃل٪نننس چٛنننحتف ٲ انننح پٻ نننس ضنننٍٸ پننن  ٺالذنننحً وٶ ػننن .«ئخ»يف ٌينننٱ 

 «ٌٌب »٪ٿ  يپٹ جپ كل جپًي يإٺى أڄ  «ٌٌب »وهل ي ٣ٵ جْځ  «ٲ طحپّ»
ٞنڃڅ ٲٻنٍز أْحْن س هن       ،وْ ؿحذ  ڂح هنل أٺنرب ڂ ن     ،هًج ْ طأمل ٺػ جً

ٺڃننح هننل  ،پ  طٛننٍ يف أي قٿٷنننس «ٌٌبنن »جپٟنن ح٨ يف ٪ننحمل ٶننحِ. مل يٻننڅ 
ومل يط٣ننٍٴ أقننى يف جؾبٓٿٓننٽ ئىل ٲٻنننٍز جؽبنن     ،«ؾٍجچننىجيٌُ»جؼبننحټ يف 

وپٛنڃص ٮٟحٞنط     «ٌٌبن  »وجپٍٗ. ٺحڄ جپٿلڄ جپنىجٺڅ جؾبٛنحقد پٟن ح٨    
يپنٹ جپٿنلڄ هنل ڂنح ىب٫نٽ ٢ٳلپط نح        ،ئَج  ٪ىوجچ س ٪حؾب  جؾبٳحؾة جپٛنحڂص 
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سبطرب يپٹ جپ ل٨ ڂڅ جپطٓٿ س جپٷٍٓيس يف ڂطحذ٫نس قٻحينس ضنرتٸ ٺنٽ ڂٓنح       
ّ  ،أغٍجً ڂٷرٟحً ضٟنحڂ ًح ئچٓنحچ ًح ئَج  ٖنؿح٪س جپ٣ٳلپنس، ذٷنىٌ ڂنح هنل         پن 

ٍز ٮٍيرنس ڂنڅ أَٶنس    جنطرحٌ ٶحِ پٗنك حش أمل ڂٿطنرّ أغ نح  ضٛنح٪ى أخبن     
ئچنن  يپننٹ جپ ننل٨ جؽب٣ننٍ ڂننڅ ض٫ننٍيٝ جأل٢ٳنننحټ پٳٻنننٍز         پ ننىڄ جپٷىٌبننس. 

جپلجٶ٫ نس جؾب٫حٖنس    ،جپٍٞلل جپ احت  پ٫ٍٜ وجٶ٫ س جؼب حز ڂڅ نالټ جپٳنڅ 
أو پٿٗننٍ. وجؾاننحش جپر حيننحش ٚحڂطنننس. وٺننحڄ    ذننال ڂُجيننح پٿهنن   ،ٺڃننح هنن  

ٶى ٪حو پٿطل ڂڅ ـبحذبس أمل ڂح ضرٷ  ڂڅ ٺٿر  جپًي أٺٿط  جپًتحخ.  «ٌٌب »
وضبنس ٖن٢ٍ  ٚنحٌڀ يٛنٍل     ي طا  ٚٱ جپر حيحش يجٸ دبهٳٍ پٿ٢ٍٗنس، 

ٙ    «ٌٌبن  »يف وؾ   يبنىٴ ذنال ٖنؿح٪س وال وڂنل٨،      «ٌٌبن  »و ،٪ٿن  أچن  پن
پٷننى وٶ٫ننص يف ٶرٟننس   »٪ننىجً: ذ  ڃننح ًبننر١ جپٗنن٢ٍ  ٪ٿنن  جپ٣حوپننس ڂطل   

 ،«جپٓن ىز ڂٿن ؿځ  »حبؿنځ   ڀّ. ٌٮځ قٛلپ  كنٍ جألڂٍ ٪ٿ  أُ«٢ٍٖس پ ىڄ
ٺحچننص أذ٫ننى ڂننح ضٻننلڄ ٪ننڅ   «ٌٌبنن »ئال أڄ ْنن ز ق ننحز ئچٓننحڄ ٪ٿنن  ٖننحٺٿس  

ٺننحڄ ذ٫ ننىجً ٪ننڅ أي ٪ننٍٜ     ئي ،ٓٿ نننس أو جپطڃػ ٿ ننحش جؿبحوٲننس  ٪ننٍوٜ جپط
ٺنحڄ   .يف أ٪ڃحٶ نح ذٷىٌ ڂح ٺحڄ ٶٍيرحً ڂڅ ٺٽ ڂح هل ٪ڃ ٵ وٞحت٩  ،ڂٗلٴ

ويف ٺٽ يلڀ مل يٳٻٍ ٢ٳٽ ٶنٍوي ڂ نح يف    ٪ٍٞحً ٶٍيرحً ڂڅ وؾٿ ح جؾبٿطرّ.
ئي مل يٻڅ ألقىچح ذ٫ى جؾبٯٍخ ْلى  ،وال ؾىوى جالْطڃٍجٌ «ٌٌب »سب٣  

 .«ٌٌب »
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ـ »٪ٿن  ٌجتكنس    جپ٫ُّيجْط ٷ٥  ٺنحڄ چٗن ٣حً    .ٌجتكنس جألڂلڂنس   ،#٢$«جؾبٿنلم
ٌجٶنن  أڄ  ،ڂٓننطٿٷ سً ٪ٿنن  جپطٿٳُيننلڄ  وٺحچننص ڂًٺٍجضنن    ٪ٿنن  ٮنن  ٪حوضنن ،  

: جپ٫نُّي جؾبًٺٍجش ذٷ ص ڂالَڂس پ  ذٯ  جهطڃحڀ ينًٺٍ. يف جؼبڃنحڀ ضٓنح ټ    
ٌجتكنس   .«!أڂٍينس ْن ٿ٫   ويٿ٫نڅ    ؟!ڂحيج پنل وننٽ جپلجپنى وٲنطف جؾبنًٺٍجش     »

 !ڂنح ٖنح  ج   »دبحٞ   جپ٣٫ٍ، وٶحپص جألڀ:  جپ٫ُّيجؾب ٗٳس ڂألش ن ٗلڀ 
ْنٿڃص   .#١$«ٻٓنٱ ڂنڅ ٚن ٫ح  ڂ    ٹْوٚنٿْ أڂّ جپ٫ٗ   ،وؾاٹ ٌجوي جپ لڀ
قنى ڂٓنٻن چنرٕ    وزبىغص ٪نڅ وج  ،ـ ذال ذٓڃٿسٕ جؾبٿلّه٪ٿ   وهل ًبٗ

٢ٿنن٩ جپٓننلٴ پ ننأض  ذحپٿكڃننس   و٪ننڅ قننحؼ   ،أوالوه جپٷننرب حبػننحً ٪ننڅ جپننًهد  
جؾبننٍكز ذ٫ننى غالغننن  يف وؾنن  أڂنن  پٻأچنن  ي ٧ننٍ يف   جپ٫ننُّيأڂ٫ننڅ  ...وجپٷننحش

 جپلؾن  ڂٓنطٷرالً ڂ٫ٷنلالً.      هنًج ڂٓكس ئٌبحڄ وٌٞح ْطرٷ ٪حڂحً، ٮ  أڄ
ـ وجؽبنلٰ  جؾبٿلمـ جؾبٿنلم  .جپٓڃڅ ذٿىي وجپ٫ؿلَ جپ٣ رس مل ضٳٷى چٻاطاح ذ٫ى
ٮٍذطناځ أٺػنٍ ڂنى٪حز     !جؽبلٰ. ؾبحيج سبحٰ ٪ٿ م وال سبنحٰ ٪ٿن  ئننلض ؟   

  ؾحهنٽ ينح   ٪نحوٸ ذ٫ن   » أش ضٓحؤالض  يف چ٧ٍجضن  جؿبحٌذنس.  پ٫ٗلٌ ٺاًج. ٌ
 .«جػبحهنٽ »قحوټ جپنطهٿٙ ڂنڅ هنًج    حؾبح پ٣ .#٢$«٩ْ هًج ذڅ أنلٸ !ي٪ُّ

ٶننحپلج يننح وپننىي ئچننٹ »ضٳننحٶځ جألڂننٍ: وجػبحهننٽ. غننځ  ٺطنند ڂطكننىيحً جپٓننٿ٣س
ح أٚنن ف: يننح وجٲنن٩  ر ننچنن  ذحػبُججپننٍت ّ ذحػبٍيننىز، وغننالظ پ ننحا و    ٹْْننرّ
 .«ججملاحپس»وپڅ ض٣ٿٷ  ڂڅ  ،رحڅ جػبُ. يرىو أوبح ال ض لي جپ ُوټ ڂ#٣$«جپرال

                                                           
 نرُ ڂىهلڄ ذحپٓڃڅ. #٢$

 وٚٿْٹ، ض٫ : وٚٿص؛ ئي ضٷلڀ جپٻحٰ يف ؿبؿحش ذ٫ٝ ڂ ح٢ٵ جپ ڃڅ ڂٷحڀ ضح  جپٳح٪ٽ. #١$
 .ڂحَپص ٢ٳالً يف چ٧ٍي٪ڃلڀ جػبڃٿس ڂ٫ حه:  #٢$
 ؾ رح جؾب ُټ: ٣ْك . #٣$
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أٺڃٿنص ٶحتڃنس قبحوٲانح:     ح ؾ٫ٿط  ىبٳنٽ. طىٲأ ذأڂلڂس پ٣حؾبٮ  أچ  جْ
 ،أَينى  ٫نٹْ ويلڀ ٶطٿلج هًج جپٍؾحټ قٵ جالٖرتجٺ  ذن جإلٚنالق ن أٲطؿ  »

ٺننحڄ ْننح٪طاح ؾ نند جپطٿٳُيننلڄ   جپ٫ننُّي. وجؼبٷ ٷننس أڄ «!ؾ رنن  ٹْٶننحپلج ٺ ْنن
 ،ڂٍيٻ جألٳ ٿځ جپ ،«ٚڃص جؼبڃالڄ»يط حوڀ ٪ٿ   «ٖح٨ٌ ض٫ُ»ذأقى ٲ حوٴ 

طنٽ ؾنحٌ ج  ٪ڃنٍ يف ڂنإشبٍ     ٶُ»ٍأ جپٍْنحپس:  و٪ ىڂح ٲطف ضٿٳلچ  جپٓ حٌ ٶ
. ٶٍأ جپٍْحپس پٿڃٍز جؽبحڂٓس، «؟!جإلٚالـ ذحپٛحپس جؾبٯٿٷس، أي ٹ يح ٪ُي

هننٽ  !ٺالٌيننّ»يننرتوو حب ننحو:  «پٻننرتهحچ رننحټ »ذ  ڃننح ٺننحڄ ٚننلش جپننىٺطلٌ 
أغ نح    «ٚنڃص جؼبڃنالڄ  »ٮن  أچن  مل يطنًٺٍ     ،«!؟ٺٳص جؼبڃالڄ ٪نڅ جپػٯنح   

ڂٷ ٽ قحڂّ  #٢$«ڂلجپ٫س»نڂإٺىجً پ ڂح وٚٳ  جبٌٍبس جپٛحپس جؾبٯٿٷس، ٍْو
أچ  ٫ٍٖ حبٍجٌز جپٍٚحٚس وهن  شبنٍ ٶٍيرنًح ڂنڅ ْنح٪ىه جألٌبنڅ ٶرنٽ أڄ        

ٍ   ضٓنن وٌٮننځ ج٪ننرتجٜ قننحڂّ ٪ٿنن      .طٷٍ يف ٶٿنند جپٗننا ى ؾننحٌ ج  ٪ڃنن
مل يٿطٳننننص  جپ٫ننننُّيئال  أڄ  ،جْننننطكٷحٴ ؾننننحٌ ج  جپ٫ٿڃننننحچ  پٿٷنننند ٖننننا ى

مل يٻننڅ حبحؾننسٍ الٌربننحټ ٶٛننس    حڄ ٶننى أٌذٻنن  ٶٿنن الً.  ، وئڄ ٺننپال٪ننرتجٜ
مل يٻننڅ ٪ٿ نن  ْننلى ضٻننٍجٌ جپٷٛننس ٺڃننح    .جالٮط ننحټ ٺڃننح هنن  ذ٫ننن ٶٍيرننس 

غب٫اح ڂڅ ٚكٳ  ٺحڄ ٶٍيرحً ڂڅ جپٷحضٽ وٌأى جپٷط نٽ ىبػنل ٪ٿن  ٌٺرط ن      
ٺحچص چ٧ٍجش جپ٫ٓلجچ  وهنل  »ٶٛط  هٻًج:  جپ٫ُّيويبىٴ ذًهلټ. ونطځ 

يح قحڂّ ٪ٗ س ٌؾ٫طٹ ڂنڅ ٞنحقس    ي٣ٿٵ جپٍٚح٘ چٓهس ڂڅ چ٧ٍجضٹ
قطن  أڄ   ،أوٌٸ ٺځ ٺحچص هنًه جؽبحشبنس ذحتٓنس    .«!جػبڅ ٶرٽ ٪ٍٗيڅ ْ س

 :قحڂّ ڂ١ ٖٳط  
١ ج  وجپٗا ى قٷٹ ٺحڄ ٖ ٣حڄ ْٿّ ...ٺالڀ ذٍأِ ڂحپ  يح أْطحي -

 هى جپ٫ٓلجچ  ًبٍؾ  ڂڅ ٌأِ جپ ڃڅ.٪ٿ   ججملح
-     ّ كيجڄ  ؼ جػبننڅ ڂننڅ ٶننحپلج ٶننىٸ سبننٍّ   ،أيننله، هننل َڂ ٿننٹ يننح قننحڂ

 !وٺٿ  ؾاحو جپ ٓلجڄ،

                                                           
 جؾبلجپ٫س: جؾبىڂ لڄ. #٢$
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 يىه ڂٓطأيچحً: جپ٫ُّي وجپىٌٲ٩ جإلٚالق  ئىل ٌبن 
أچح ٺ ص يف جپٷح٪س وغب٫ص  ،جغبف ا يح أْطحي پل غبكطځ يح ئنلز، -

ٺٿڃنس جؼبننُخ جالٖننرتجٺ  جپننيت أپٷحهننح ؾننحٌ ج  ٪ڃننٍ، وٲ اننح و٪ننلز پٿهنن   
ٌبنحڄ وهنځ   ٖاى پ  جپ حِ ذحإل وجپط ٌَ وكيس ٶٍكچ س، أي ـبحهى يٷطٽ ٌؾال

وذ٫ىيڅ ال ىبلَ يح قحڂّ ضٷلټ ٪ٿ   ٖ ٣حڄ. ج٢ٿد  ؟!يٍوچ  يف جؾبٓؿى
ڂ٫نن  ٌذ٣ننس ٶننحش  ،ٲٷننى أٲٟنن  ئىل ڂننح ٶننىڀ... نٿلچننح نبننُڄ ،پن  جپٍظبننس 

 !ذأپٱ
ٲٟح  جپٷحش وهنل يٓنڃ٩ ٪ٿن  يب ن  ينٍوو جؾبىجنٿنس        جپ٫ُّيڂ ً و٪  

وال ڂٿٓح   سىبٿّ ٪ٿ  ٌٺر .ڂطٻأه ٶٍيد ڂڅ جپرحخ .٪ ى ٺٽ ؾىجټ حيجصب
زبًيٍ وبنحت    .«!نٿلچح نبُڄ»ڂٍووجً ذحڂط٫حٜ:  أْ حچ ، سبٿ ٽيٻٱ ٪څ 

وئال  ٲاڄ ٪ٿ  يب ن  ْن ٯحوٌ جؾبٷ نٽ پ ٻڃنٽ جپطهُي نس يف       ،پٿؿٿرس جپٳحٌٮس
، يطٳحننًجڄ  #٢$ځْك ڃٍْز ذنحؼبُ ٷ ٗ ٌٺرط  ڂڅ چٗلز َوؾط  جؾبُ ةىٲي، ق ع ذ ط 

ْن  حٌيل ٪ٿن  يب ن      ينس وًبلٜ ڂلجپ٫س جپٷٍ ،وجپ٫ٍٴ #١$ٽ٣َويطرحوالڄ جپٷَ
  جوب نحٌ چٻنٍز جؾبٷ نٽ ڂنڅ     وأڄ يٯحوٌ ٪ٿ  يب   ٲًپٹ ي٫ن  ٪څ ٦اٍ ٶٿد.

. أوڂ له ڂ٩ جپٷحش ٺػ حت  چٗلز ال ي٫ڃٽ أقىةح ذٯ  جتنٍ. ئچن   أْحْاح
ال أقنى   .«ٽؾْن ٩ جپ٫٣نځ ڂنڅ ٶح٪نس جپٍِّ   ي٣ٿّن » جپ٫نُّي  وجپنى ٪ٿ  قى ضلٚ ٱ 

ٍينند مل يطؿننحوَ ٮ !هننر١ ٪ٿنن  يب نن  ٶرننٽ أٌذ٫ننن ٪حڂننحً   يننىٌي ڂننڅ أيننڅ 
يبڃننٽ جألٺ ننحِ ويرننحوٌ  ،هننر١ ٪ٿنن  جپٷٍيننس أيننحڀ قٛننحو جپننًٌز .جپ٫حٖننٍز

وٲإجو جپٷٍيس ٺحڄ يرب٨ يف ٍْو قٻحيح ٪ٿن  جپنًي هنٍخ     ،ؾبٓحچىز جپ٫ؿحتُ
طنن  جپٷٍيننس ڂٓننطؿ رس ذٗننٻٽ طبننح٪   ڂننڅ َوؾننس أذ نن  يف ڂٻننحڄ ذ٫ ننى. ضر ّ 

ڄ أو ،پ ٧ٍجضنن  جپرحقػنننس ٪ننڅ ٌ٪حينننس. يٷننحټ ئڄ زبىيٷحضننن  ٺحچننص ال ضٷنننحوڀ    

                                                           
# ضلٞنن٩ ٪ٿنن  «جؼبُڃك ننځ»جؾبَْٗننٷٍُ: ـبڃل٪ننس ڂننڅ جپٯٛننلڄ أو جپننلٌوو جپ٣٫ٍيننس $ٺأٮٛننحڄ    #٢$

 جپٍأِ پٿُي س.

 أٮٛحڄ جپٷحش جپٛٯ ز جؾبطٳٍ٪س ڂڅ ٮٛلڄ ٺر ز. #١$
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چٗننح٢  جؾبٓننطڃ ص يف ظبننٽ أٺ ننحِ يٌز أغٷننٽ ڂننڅ ٪ڃننٍه جپٯننٝ وئٚننٍجٌه 
ٶى ؾ٫ٽ ڂ   جپ ڃنليؼ جألٲٟنٽ    ،٪ٿ  ظبٽ فبٛلټ جپ٫ؿحتُ ذىوڄ ڂٷحذٽ

پالذڅ جپًي زبطحؾ  جپٷٍيس ٺٿاح. ٮحوٌ ٪ٿن  يب ن  وذٷن  ڂطٻنأه قٟنلٌجً      
ِ  وهل يطٿهّ سأٌذ٫ن ْ » .ڂٻٍٓز «ڂالنم»هحتالً و چنح  جو ،م وال ٶٿن٩ ٞنٍ

ڂنڅ   يهنٍخ جپ٫نُّ   .#٢$«ڂػٽ ذ ص جپ ر حخ ي،پٷٳ  يح ٪ُّ ڂ   وجذٍْٛٚٯٍ أ
نٿن  ٪ حپنٹ يٗنرتوج    : »ٌجتكس ٲځ جؼبحؼ ڂانىي ئىل جٶنرتجـ ذنحپ٭ جپرٓنح٢س    

 ،ڂػنٽ جؼبنحؼ ڂانىي    ،وذحپ ٓنرس پٍؾنٽ َجٌ ڂٻنس ْنر٫س ڂلجْنځ      .«پٹ ٢ٷنځ 
قنٵ ج   »و «خ جپ٫٣ځًبٍّ»وجپ٣ٷځ  ٺ د ٢ٷځ ي٫  ٌٲٟ  إلٌجوز ج ،ٲرت
٪څ وجقى ٢ٿد ڂڅ جذ   جپًي ي٫ڃٽ يف  ٌوٰ جؼبحؼ ڂاىي ذ ٻطس. وأ«غحچ 

 ٻٍيحً وٲن٩ أؾٍضن  ٪ٗنٍيڅ أپنٱ ٌينحټ،     ٚ ٫ح  ٢ٷڃحً ٲأٌْٽ پ  ٢ٷڃحً ٪ٓن 
ئي ال يٿ نننٵ  قطننن  أوٖنننٻص أٍٞجْننن  ٪ٿننن  جپطٓنننحٶ١،    جپ٫نننُّيٲٟنننكٹ 

جق ح چٳطهٍ ذٹ » :ذحألْطحي ربحهٽ و٪حذس قحؼ ٖٯلٰ مل يٻٱ ٪څ ضٍويى
ذ٫ننىهح النننرتج٨ ؾننل ڂننڅ جألپٳننس وٺ ننٱ أڄ     جپ٫ننُّيجچٛننٍٰ  «.ذننحپطٿٳُيلڄ

مل يٍٶنن   .«ذحذننح چليننٽ »جپٗننحټ جألنٟننٍ ىب٫ننٽ جؼبننحؼ ڂاننىي أٶننٍخ ئىل     
مل يٻننڅ  «ذحذننح چليننٽ». غننځ ئڄ «هننًجٸ چٛننٍجچ  وهننًج قننحؼ» ؛جپطٗننر   أذننىجً

 غننځ ئچنن  ال يٍضننىي ٖننحالً، ،«أذننل قنن ٕ»پ ٓننٻد ٪ٿنن  ٖننحپ  َؾحؾننس ٪٣ننٍ 
چحه ٹ ٪څ أڄ جؼبحؼ ڂاىي  ،جپ٫ُّيڂٷحٌذحش وڂٳحٌٶحش ٮٍٴ ٲ اح وهٻًج 

وأپٛنٵ أچٳن  ذحپٗنحټ جألنٟنٍ ٪ٷند ٚنالز        جپ٫ُّيٺحڄ ٶى جقطٟڅ ٌأِ 
جػبڃ٫ننس ومل يٳٿطنن  ئال وٶننى ضأٺننى أڄ جألْننطحي ٶننى جْط ٗننٵ چٛننٱ ٪٣ننٍ    

د ئام ڂنڅ وچ نحٺځ   رّن ق » :جپٗحټ. و٪نڅ ٢ٍينٵ جپطهنح٢ٍ ٶنحټ جؼبنحؼ ڂانىي      
پن   ٚنٿ    ڀ جٶنىّ  .غالظ: جپ٣ ند وجپ ٓنح  وؾ٫ٿنص ٶنٍز ٪ن   يف جپٛنالز      

ڂنح ٺنحچٕ جپن      » :جپ٫نُّي ٲٯڃٯنځ   .«! ٪ٿ   وْٿځ جپ٣٫ٍ ٪ٿن  جپ ٓنلجڄ  ج 
 ٕ ٍ  ،«!يط٣٫ٍ ذأذل قن  ٍ ٪٣ن  غن  ؾ لذن  جألچٳ نس ٪ٿن  يٷنن ڂنڅ أڄ      وذنىأ ي

                                                           
 أْ حچ . وجپ ر حخ أو جپ  رْ  د: جؿبىهى.ًبٿٽ  يطٿهّم أو يطٿهٿم ذحؾبٿهحل أو جؾبٿهُم: #٢$
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يٓطهىڀ ينىه جپ ٓنٍى    ڂاىي ٺحڄ جؼبحؼ جؼبحؼ ڂاىي ٶى أ٪٣راح شبحڂحً.
جپننيت هُهننح ٲ ڃننح يٗننر  جپطك ننس وجإلؾننالټ پٿنن   وهننل يٓطٗنناى حبرنن          

ٿ٣٫لٌ، ذ  ڃح ٺحڄ ٚحقد جپر ص ٌب١ ٖٳط   ٪ٿ  ْنر ٽ جپٳانځ، وضٛنٽ    پ
 ٍ خبنالٰ جپ٫ نح  جپنًي     ،جؾب٫حچ  وجپ ٻحش ووالپس جؼبٻحيس ذٯ  ڂح ؾاى ينًٺ

٪ ننى هننًج جإلوٌجٸ  جپ٫ننُّيجچٓننكد  .ي نناٹ جؾبننػٷٳن يف ْنن٫ اځ پٿطلجٚننٽ 
ومل  ،ٚٽ جپٷٍوين ئىل ڂ لپنلؼ ڂٷحٌچنس وٌغنح  پطكنحيٴ جؾبنػٷٳن     لى ضلؾبٓط
٪رننىه  ٺنحڄ جؾبٷ نٽ زبننص ٌظبنس جپطنىج٪ حش.     يٓنڃ٩ أقنىجً ٮنن  پٻ طن .    ي٫نى 

، وقحڂّ ٌبطىـ ٪٣نٍه  «ًبٍخ ٫٢ځ جپٷحش»جپٗلق٣س يٿ٫څ جپ٣٫ٍ ٺلچ  
ضنىي  »ضٍٺ رنس ٌه رنس    ڂ طنا حً ئىل  ،جؽبح٘ جپًي ٌٺر  ڂنڅ ٪٣نلٌ ڂط ل٪نس   

ٕ ڂ ن  ،جپرِ  ّ ضىي جػبنڅ ڂنٍذ٣ن  » :لق٣سپ و ٪ٿ   جپٗ ،«جػبڅ ڂٍذ٣ن
... أچنح  س  ىبٿنّ ٲنلٴ جپُچنس ڂػنٽ ڂنڅ ضٳ نٽ ذٛنىٌٸ ٍب ن        قٷٹ جپ٣٫ٍ جپٿ

ڂننڅ ٲننلٌز ٮٟنند ذننىش ڂٳط٫ٿننسً   جچننطٳٝ قننحڂّ .#٢$«!أٌٺنند قٷننٹ جػبننڅ 
وهُ جپٗلق٣س ٌأْ   ،«غالؾس جپٗحه »  نر١ ؾراط  ٪ٿ  قط  أچ شبحڂحً

أڂٓننٹ قننحڂّ دبٷننرٝ جػب ر ننس  «. !چننح نبننُڄنالّ» :غننځ ذٛننٵ يف جؾبطٳننٽ 
صبننننىوچ  يف  !يح٪ رننننحه ؟!ر ننننسجٌضننننأِ ٪ٿنننن  جػب » :وضننننىجنٿص جألٚننننلجش

  أذ نن  وٺأچنن  ي٣ٿنند ئپ نن     يبننىٴ ذرالهننس يف وؾنن   جپ٫ننُّي  ذٷنن .«؟!ذ طننٹ
وذ ينس ٶٍجچ ن  شبٻنڅ جإلٚنالق  ڂنڅ ضٷنىيځ جؾبنربٌ جپنًي جچط٧نٍه           .جپطىنٽ

٪ٍٶنحً   ٺحڄ ؾر    جپ حٚن٩ يطٛنرد   ٿطهٿٙ ڂڅ ٮٟرط  جؾبٍهٷس.پحڂّ ق
ٿف قنننحڂّ جٚننن٣ ،ڂطرحوپنننس ٪ٿننن  جػبنننرن سوذٷرٿننن .وق نننح ً ڂنننڅ جألْنننطحي

 .«ٖن ٣حڄ جؾبٯننٍخ »انىي ذحپالتڃننس ٪ٿن    ٲ ڃنح أپٷنن  جؼبنحؼ ڂ   ،وجپٗنلق٣س 
  ڂڅ ال أڂحچ جپ٫ُّيوڂڅ جپٯٍٲس ججملحوٌز ذىأ ٚلش جإلٚالق  ي ط٨ُ ٶٿد 

ن ٷط  جپ٫ربجش ٺڃح يبىظ  .«وئيج ْأپٹ ٪رحوي ٪   ٲاچ  ٶٍيد» :جپ٫ط ى

                                                           
ٗمنڃمس: ڂٓنكلٴ ضرن٭ يلٞن٩ يف جپٳنځ غنځ ي رٛنٵ ٪ نى جٺطڃنحټ              #٢$ ُمچ س: غ نحخ. ضٳ نٽ: ذٛنٵ. جپ جپ

 جپٻ ٱ.
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ؾبٯنٍخ  . ٺحڄ ٶى زبؿنؽ حبٷن  يف ضنأن  ٚنالز ج    ٪ ىڂح ي حوي  ڂالي وجتڃحً
 ،پٻنڅ جپ نىج  مل يٻنڅ پ ٷنحوڀ     ٻلچن  ٪ٿن  ْنٳٍ ڂإؾنٽ،    پ ،اح ذحپ٫ٗح پ ؿڃ٫

يف جپٍٺ٫نس   حش جپنيت جچٳؿنٍش ذ٫نى ٢نلټ جچط٧نحٌ.     وپل ضٗرػص ذن  چٗنلز جپٷن   
ٶٽ يح ٪رحوي جپنًيڅ أْنٍٲلج ٪ٿن  أچٳٓناځ ال ضٷ ٣نلج      » :جپػحچ س ٶٍأ جإلڂحڀ

 ڃحًٿّٲٛٿ  ڂ٫اځ ڂٓ ،جپٷٍكڄ  مل يطڃٻڅ ڂڅ ڂٷحوڂس ٖؿ .«ڂڅ ٌظبس ج 
ضطٻٳنننٽ ذطلجؾنننىه ضٿنننٹ    سٶنننلز ڂ٣ٿٷننن  ىلئپٳننن٠ٍ قحؾطننن    ،هٻنننًج ،ٺ حچننن 

٪ٿنن  ٮننٍجٌ جپرتجؾنن٩ ٪ننڅ  ،ٺحچننص هلجؾٓنن  جپطٳٓنن يس پرتووجضنن  .جپٿك٧ننحش
قحيٶننس  سئي ٺننحڄ ٪ٿ نن  وجتڃننحً ئىبننحو ٚنن ٯ ،ضٗننٯٿ  ذننلهڅ ،ضأؾ ننٽ جپٛننالز

ڂ طُ٪ننس يف جپٯحپنند ڂننڅ نحشبننس ضٳٓنن  ڂننٍـ پٳ ننحڄ أو ٲ ٿٓننلٰ ٺننر  ضننٍوو   
غځ ٶىڀ پٿ٫حمل ڂٷلپس شب ف جإلچٓحڄ جؼبٵ يف جپرتوو. پٻنڅ   ،ڂح ذٗأڄ ضٍٰٛ

ئي ٺحچص ؾحهُز ويف جؾبط حوټ ڂنڅ   ،حبع ىلئ جپ٫ُّيهًه جػبڃٿس مل زبطؽ ڂڅ 
 جپ٫نُّي ڂڅ قٵ جإلچٓحڄ جپط حٶٝ ڂ٩ چٳٓ . پٷى ٚنٿ    :ٺػٍز ڂح جْطهىڂاح

ٿنن  قٟننلٌ  وٺننحڄ قٟننلٌ ج  ٶننى ٢ٯنن  شبحڂننحً ٪    ،ڂٿڃلڂننحً ذىٌؾننس ٺحٲ ننس  
 وڂٷلالش جپٻرحٌ. جپٳٿٓٳس

يبنىٴ   ،ؾبف وؾا  ذ٫ى جپٛالز يف ڂٍكز ڂ٫ٿٷس ٶٍخ جپرحخ. ٺحڄ ؾنًجذحً 
ذ٫ لڄ ڂط٫رس ڂػٽ ڂٯٍڀ ٲحضڅ. قن جْط٫حو ڂطٻأه جٺطٗٱ جپط حْٵ جؾبا د 

ذايبنح  ٶنٍوي كب نُ يٗن       ،غلذ  جألذ ٝ ڂ٩ جپٻلش جألْلو ځّذن ٢ٍٰ ٺُ
ٺنٍيځ   هنل ننحټ   ذٻػحٲس جؼبٟلٌ جپ٫حتٿ . ٫ٍٖ ضٿنٹ جپٿك٧نس ئىل أي ڂنىى    

يٍوڄ شبحڂنحً ض حْنٵ    ،ؼب٧طاح ٶٍيرن ڂڅ جپٷٿد «ٿلڄجؾبٷ ّ»وجذڅ ٪ځ. وٺحڄ 
ڂ٧اٍه، هًج جپ ل٨ ڂڅ هرحش جؼب حز ٪ٿ  ڂىى چٛٱ ْح٪س ڂڅ جپطلجؾنى  

پٛلٌز ڂٍٮلذس ضٓنط٧اٍهح ضٿنٹ جپنىٶحتٵ وزبڃٿناح ڂنڅ ذنن ـبڃنٽ         وٲٷحً
ض٫ند ڂنڅ   ضٛلٌجش جإلچٓحڄ پ ٳٓ  ڂ٩ جتنٍيڅ. أوٌٸ ْح٪طاح ٺځ أچ  ٶى 

يننى٪   .«ضنن  ٖننٍش» س ٿٿننچحذننحپر ٣ٿلڄ جػب  ننُ وٲ ،ٖهٛنن س جپننال ڂ طڃنن 
 ٍ قنحڂالً   زجپطرلټ ٪ٿ  ٌأِ جپ٫حمل أغ ح  ٪لوض  جؾبطأنٍز ئىل ٮٍٲس ڂٓنطأؾ
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ومل أ٪ننى  ، ننحقٷّ ،جپٓ ىوضٗننحش وووٌيننس غٷحٲ ننس. ه ننح ْننأ٪لو ئىل ذ ط ننح    
 يف يپنٹ  جپ٫نُّي يٳنرتٜ خبن١ ْن  وؾنلو      .ألچ  ڂطلجؾى ٺٳحينس  ؛وؾلويحً

جؾبٓننح  جالڂطننىجو وٲٷننحً ؽبح٢ٌطنن  جپ ٳٓنن س جپننيت ٖننٻٿص قٟننلٌه جپ٫ننحتٿ       
ئىل  «جپطهُي نس »جؾب طڃ ، ٺأڄ يٓطأيڄ پُيحٌز ٪ڃط  وئڂٟنح  ڂنح ضرٷن  ڂنڅ     
ٮن  أڄ هنًج      .ؾلجٌ ٌٺرنس أڂن  ًبربهنح دبلجٲٷطن  أنن ًج ٪ٿن  أڄ يطنُوؼ       

ئي چٳننى جپٷننحش و٪ٿ نن  جپط٫حڂننٽ ووؾننلخ قٛننلپ  ٪ٿنن  جألٖنن ح   ، جْننطر٫حوه
 .پٍؾننٽ يننلا ڂُجؾنن  جألة ننس جپٷٛننلى  ٲطٿننٹ أوپليننس ذحپ ٓننرس ، حٶٛننسجپ

وجٺ ننحً ڂننڅ يپننٹ جپ ننل٨ جپننًي يٍضىينن     «ڂٷ٣نند»٢ٿنند ڂننڅ ٚننحقد جپر ننص  
ڂٓننٿكل جپٷرحتننٽ يف چٷننح٠ جپطٷ٣نن٩ جپٷرٿ ننس. أوٌٸ ٚننحقر  وجٲنن٩ جألْننطحي 

جؾبٯحڂٍز جپٷىٌبس يجصبنح ٺٿڃنح جچطنا  جپٷنحش يف      ؛جپٛكٳ  پ٣ٿد ٌوج  ٺاًج
وجٺ نس ويطٓنٿٿلڄ پٓنٍٶس جپٷنحش ڂنڅ       «ڂٷح٢د»يٍضىوڄ  ،هٷسڂٓح جش جؾبٍج

 چحؾ . ٪ٿ  «٫ِٖرس»
و٪رنىه وقنحڂّ.    جپ٫نُّي  ،ٺحڄ جؾبٷ ٽ ٶى ٲ٬ٍ ئال ڂنڅ جپػالغنس جپٷنىجڂ    
٪څ جٌضٻحخ ظبحٶس:  جپ٫ُّيذىأ جألن  ڂٍجٲ٫س يحتٓس ٺڃكحوپس أن ز پٍو٨ 

ج أينٕ يٷلپنل   !وجٲٍٜ ڂٓنٻلٸ ووٶ٫نص ٲٟن كس    ،شبحڀ يح أْطحيچح جپٻر »
يٓننٍٴ  ڂطٓننٹٚننكٳ  ٖننٯٿ ح ٺطحذننس ٪ننڅ ْننٍٶس جؾبننحټ جپ٫ننحڀ وج    !جپ ننحِ؟

وهل أڄ ٪ٿ   ،. ضبس ْرد أن  وهل جؾباځ پٿرتجؾ٩ ٪څ ـبحَٲس ٺاًه«!ٶحش
جپننًي ذٓنن١ ٪ٿ اننح ذٷننلز     ،أٚننركص الذننڅ ڂننحچ٩   «جپٗنن٫رس»چننحؾ  ڂننحش و 
يٍجهڅ ٪ٿ  ٶلز جپٓرد جألن  دبؿٍو أڄ يٺٍ جْنځ ٚنحقد    جپٓالـ. ٺحڄ

وٺٿڃنح قنىغص ڂٗنٻٿس جْنط ٳٍ      س،، ٌؾٽ ڂڅ أٚنلټ ٶرٿ ن  جػبىيى «جپ٫ٗرس»
وي٫ننلو ڂٷننحضٿله ئىل   ،ٶر ٿطنن  جألڀ وجْننطهىڀ ڂٷحضٿ اننح پرتوينن٩ جپ ننحِ ه ننح    

ضننحٌٺن الذننڅ ڂننحچ٩ قٟننلٌهځ جپ٫  ننٱ جپننًي يبلپنن  ئىل    «جپنن ڃڅ جأل٪ٿنن »
ٞڃڅ ٪ڃٿ نس   ،جْطكلجي كب اؽ ٞڃڅ ضلجؾى چُٴ يٗ  ذحپطكًيٍ جؾبط٫حا

ٻحڄ جپنًي مل يٷرٿن ، ٌٮنځ ڂٟن  أٺػنٍ ڂنڅ ٶنٍڄ        جچطٷحڀ ٢ليٿس جؾبىى ڂڅ جؾب
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 .٪ٿن  وٚننلټ ٪حتٿطنن  أغ نح  ڂننح هننٍخ جػبننى جؾبإْنّ ڂننڅ غننأٌ يف ڂ ٣ٷطنن    
  ٶطنٽ  أچن ذٍضلٺلټ ڂطىجوټ يٍجٲٵ جپ٣حٌب جپٷرٿ  جپنًي يبٻن  ٶٛنس ٺ نٱ     

ذٷٍجٌه أٺػنٍ   جپ٫ُّيٺحڄ هًج ٺحٲ حً پ طڃٓٹ وٲٍ ئىل ئخ.  ،ٖهٛحً أو أٺػٍ
طلجٞن٫س إلقنىجظ ضنلجَڄ ٞنث ٽ يف     ٞڃڅ ڂح ج٪طنربه ڂٓنحةس ٖهٛن س ڂ   

ٲٻننٍ ؾننىيحً يف أي جؾبٛنن٣ٿكن  .چننُٴ جالچػٍوذلپلؾ ننح وٌدبننح جالغ لٮٍجٲ ننح 
ووڄ ٮ هنح، پن ّ    «وبند »أٶٍخ ٪ٿڃ حً پ٫ڃٿ س وبند ذنڅ ڂنحچ٩، ڂػرطنحً ٺٿڃنس      

وپٻ نناح جپٻٿڃننس جؾب حْننرس يف قننلجٌ أهننٽ ئخ      ،«سْننٍٶ»شبٿٛننحً ڂننڅ ٺٿڃننس   
٪ٿنن اځ ٜ پٿ نناد پ ٿننس وجقننىز پ طننًوٶلج ٫٢ننځ جپط٫ننٍ». ٮڃٯننځ: «جپ ٷحتننٽ»و

. ج٪طنًٌ قنحڂّ ٪نڅ جؾبٗنحٌٺس يف هنًه جپ٫ڃٿ نس وهنل        «هح ٺڃ الذنئڂٟح 
أڂنح ْنرد    .«جْطحو» !هٻًج ،«!وج  جچٹ ـب لڄ يح جْطحو»يٟكٹ ويٍوو: 

ٺربچننح يننح »٪ننىڀ ڂٗننحٌٺط ، ٲٷننى أٌؾ٫نن  إلٚننحذط  ڂننإنٍجً ذحپ٫ٗنن  جپٿ ٿنن .  
 ،ڂٿ ثننس ذننػالغن ٢ٿٷننسوٶننىڀ پنن  جپٻالٖنن ٻلٰ ٪ٿنن  أڄ جؽبُي ننس  ،«!أْننطحو

ذ٫ننىٸ يننح  »ذ  ڃننح ٺننحڄ جپٗننلق٣س وذننال ڂرحپٯننس يٷننلټ:     ،وقرننس يف جؼبٿننٵ 
ووؾنى   ،ځ ٺنحٺ    وٶڃ ٙ چٙ ٺُذ ّ «ڂٷ٣د». «حبٍ حبٍ، ؾل ؾل !جْطحو

ؾٓىه يٍضؽ ٪ٿ  ئيٷح٨ ڂٗ س پ ٿ س ڂطه ٿس ألقى ٲط حڄ جػبراس يف قٍخ 
جؽبٿٳ نس  ٺحچص نُي نس جپٻالٖن ٻلٰ ضنىٴ ٪ٿن  جؼبحٲنس       .جؾب ح٢ٵ جپل٣ْ 

ٺنحڄ  وؾنلوه ٪ٿن  نحٚنٍض  ضٿنٹ جپٿك٧نس.       جپ٫ُّيپٿڃٓىِ جپًي جٺطٗٱ 
وقٍٟ ٪ ىڂح أٲٛف ٪څ هليط  جپ٫ٟليس يف  ،جؾبٓىِ ٮحترحً ٢لجټ جپ لڀ

ڂٓح  جپ اد وجؽب٣لجش جػبٓلٌز. مل يٿطٳص مبل ذ لش جپٷٍيس پ طأٺى ڂڅ 
 وال ٖن   ٮن    ،ئي مل ي٫ى يٍى ئال وؾ  ذڅ ڂنحچ٩  ،كنٍ ٞل  يف كنٍ چحٲًز

ٚننڃص ڂننح ٶرننٽ جچٳؿننحٌ مل يٻننڅ پ ه٣ننٍ ٪ٿنن  ذننحټ پ ٿننس ڂننڅ پ ننحا ٶننٍى     
جؾبلپىجش جپيت ضٛڃص ڂٍز وجقىز ٪ ى جؼبحويس ٪ٍٗز شبحڂحً. ٪رىه ٌبٗ  

ألووجض  ٺنأي ْنحٌٴ فبنرتٰ، ال ڂٗنح٪ٍ ظبحْنس وال قنًٌ ٪ٿن          ڂ ٍٛٲحً
جألْننطحي جپ ننح٪ځ يف پ ٿننس ٪ٿنن  هننًج جپٷننىٌ ڂننڅ جػبىيننس. ٺننحڄ ٪رننىه ي ٓننٽ  
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ينطڃرتِ   جپ٫نُّي وذنىوڄ ٺٿڃنس وجقنىز ضنٍٸ      ،يّ يف جپ٫طڃنس وي حٮځ جپطٟحٌ
٪ ى جپٛنهٍز جپٳحٚنٿس ذنن جپ٣ٍينٵ وٖن٫رس جپٷنحش، وجچٓنٽ ذ پ نس ڂنڅ ال          
ٌبٿٹ جپلٶنص جپٻنحيف پٿٷ نحڀ ذ٫ڃنٽ ڂطٻنٌٍ ون٣نٍ. يف جػبانس جؾبٷحذٿنس ٺنحڄ          

وٌبٻنڅ جپط٫نٍٰ ٪ٿ اڃنح ڂننڅ     ،ذ نص ذنڅ ڂنحچ٩ وفبنٍجِ ٶحضن  أْننٳٽ جپر نص      
ِ  ٞل  ڂٛرحـ يىوي يطؿنلټ ذنن   وجپٿ نٽ ينىٌٸ أڄ هنًج     ، جپر نص وجحملنٍج

ئؾننٍج  ضٷٿ ننىي پٍؾننٽ ڂ٣ڃننثڅ الْط٫ٛننحت  ٪ٿنن  جپ نناد. جپننطڃرتِ نٿننٱ  
جپٛهٍز وو٫ٞ س جپٻالٖ ٻلٰ وجپ٫طڃس وٶلز جپٻٍجه س جپٗحٲ س ٞنٯ٣ص  

حٌ مل يننطڃٻڅ ڂننڅ جالچط٧نن .جپ٫ننُّيىجً ڂننڅ ٢حٶننس جپ٫ ننٱ يف ٪ننٍوٴ ٺٿنناح ڂُينن
وهننل يٳننٍٸ ڂٗننحٰ  ٪ٗننٍيڅ وٶ ٷننسأٺػننٍ. ٺننحڄ ٶننى ڂٟنن  ڂننح يٷننٍخ ڂننڅ 

جپٻالٖنننن ٻلٰ ويننننرتٸ پلؾننننله َڂالتنننن  جپٛننننكٳ ن جپطننننلجٌو ذٳلٞنننن       
ي ىهٗنننلڄ ذٍجقطننناځ   جپ٫نننُّيجؾبطنننُجظبن ٪ٿننن  ئذنننىج  وهٗنننطاځ. ضنننٍٺاځ   

وذىأ ي٣ٿٵ جپ نحٌ ٺٍؾنٽ يف قحپنس جچطٗنح  وٞنٯ  س. مل يٓنڃ٩        ،ٺٛكٳ ن
غځ ذىأ جپٍو. َننحش ڂنڅ أْنٿكس     ،ٖ ثحً ذ٫ى ٍٚنس ذ ىٶ ط  پػالغن غحچ س

 «ؾٍڂننٽ»ڂا نند. أوٌٸ أچنن   «ؾٍڂننٽ»يجضنن  ض طننا  ذننىوي ْننالق  ل٨ ڂننڅ چنن
جپًي ٺحڄ أوټ ٪ٓٻٍي ڂنڅ جؾب ٣ٷنس وننىڀ يف جپٳنلؼ جألوټ ڂن٩       ،جپ ٧حڂ 

جپرىٌ و٪نحو ئىل ٶٍيطن  ذ٫نى جپػنلٌز ووڄ أڄ يبنىو ڂنح ئڄ ٺنحڄ ٶنى ٶحضنٽ يف          
يطكننىظ ذٿاؿننس جپٷرحتننٽ ويطٷننٍخ ڂننڅ     .ٚننٳلٰ جػبڃاننلٌين أو جؾبٿٻنن ن 

والً جؼب حز يف هليس ذىيٿس ضطكنىظ ڂنڅ ٲلهنس جػبٍڂنٽ.     أٍْز ذڅ ڂحچ٩ فبح
ومل يننىٌ ٺ ننٱ چننحوجه جألننن  ڂننڅ زبننص    ،مل ًب٣ننٍ پنن  جپٗننلق٣س ئ٢الٶننحً 

ـ »جپٛننهٍز فبٗننٍؾحً:   ، اللال٪ننس٢ٳّنن  جپ جچطنن  وئال هننځ؟ ،ڂ ننل ذننىأ جپٷننحٌ
ٌوِ  ،جپٷننحش قننال ٚننىٶ  جچطنن  ضرٛننٍه ذحپٓننڃٍز      !ضٳٟننك ح يننح ٪ننُي  

. ٺنحڄ  «جپلال٪س أچنح ٪ نى ج  و٪ نىٸ   ٮٿس ْ س، ٢ٳة  ،ٶحش عبٍ ،ڂٯحٌِ
ًبطنننرب جْنننطكٷحٴ ججملحَٲنننس وضأٺ نننى وؾنننلوه جپ٣نننحَؼ جپنننال ڂرنننحا  جپ٫ننُّي 

« وقنننحمل»ذحپلال٪نننس ينننلڂٝ يف أٮٛنننحڄ جپ ٗنننلز جؾب الذنننس. جپٷنننحش طب نننٽ 
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وڂ ط٨ُ ڂػنٽ جذ نس ٖن م پىچنس ڂطٻنربز ضنإؾؽ پ نٽ جپ٫حٖنٵ جؾبنىهٕ. أٖن٫ٽ           
ٲٍأى ڂالڂف ٌج٪ن    ، الذسوال٪ط  پ طأٺى ڂڅ أڄ جپٷحش جذ س ٖ م طب ٿس ڂ

ٲننحڂط٫ٝ ڂننڅ  ،حٌپرلٌو ضطڃننحوؼ ٪ٿنن  وؾانن جؾبننجپرٷننٍ جألڂٍيٻنن  يف ئ٪ننالڄ 
ئي ال ضُجټ هليط  جپٯٟس زبص صبىينى أقنالڀ ڂٍجهٷطن  جپٓنحيؾس.      ،جپٳٻٍز

  ڂٷ٣ر ،جپ٫ُّيأچح  ،ڂحچحٔ ٌج٪  ذٷٍ أڂٍيٻ »ٶحټ پ ٳٓ  ذٿاؿس ٶح٫٢س: 
أچنح   !وال هنل وجٌي ڂنڅ ٺنځ   يٓاٍ جپٿ ٽ ڂ طٗ ، ي٫ڃٽ جپٿن  ذٍجْن     ،پٿٍٺرس

جپٳكنٽ جپنليف، ؾرنايت ض٫نٍٴ وأچنح ٌجؾن٩ ڂنڅ ٖن٫رس جپٷنحش           ،أڂٍيسٚحقد 
ٖن ثحً   جپ٫نُّي . ال ينىٌي  «!ڂٳ٢ٍنس. ذ٫نىي ينح ٖنلق٣س      وجپٍٚح٘ ذٍؾحپ

قطنن  يرننىأ  جپ٫ننُّيڂننح ئڄ يلپننى  .جپٿ٫رننس جپٷننًٌز يجصبننح ،«ْننٍ جپٳٷننىجڄ»٪ننڅ 
يٷٳُ ڂڅ ئ٪الڄ  ڂٳحوٞحش ٖحٶس ڂ٩ جؾبلش. هح هل ٌج٪  جپرٷٍ جألڂٍيٻ 

ي يٗنرت٠ جػبٓنحٌز.   جؾبحٌپرلٌو ڂٷرتقحً ڂرحٌَز ٲ ٿځ پألؾىٌ ذحقطالټ ٪نُّ 
هٻًج ضلڂٝ جؿبلينحش جؾبط٣ٳٿنس وجتڃنًح. شبٻنڅ يف پ نٽ جپٷنحش جؾبنىهٕ ڂنڅ         

أٶٽ ذٻػ  كبح  پ وأَجـ ٌج٪  جپرٷٍ دبؿالو ذىج  ،ْكد ڂٓىْ  جپٍوْ 
لز ٪ٿنن  ڂٍڂنن  جپ ٗنن« ٲننحٌِ»يرًپنن  ٪ننحوزً يف ڂ٫ننحٌٸ جؿبليننحش جؾبٟنن  س.   

ٺالٖنن ٻلٰ ڂننڅ ڂٓننڃٍ ٪ننحذّ. ال يننُجټ ٚننحقر ح ٌبٟنن٭ جچط٧ننحٌ جپٍٲننحٴ 
٪ٿ  ؿب د ڂٛرحـ جپٯحَ. هنًج هنل جپٟنل  جؼبڃن ځ، وضٿنٹ چلجٲنً جپٓنڃٍز        

پٿهنننلٜ يف  جپ٫نننُّيوجچػ ننن   !جألٚنننٿ س، وڂنننحيج پنننل ٲٷنننى جپٷنننحش ٫٢ڃننن ؟  
وٺ ٱ أڄ جپل٪  جؾبرٻٍ ذحؽبًالڄ ٠ٍٖ پ.ذنىج٨ وٲٷنحً    ،ڂ٣حٌقحش جؽبٓحٌز

ٌوجينننس  َجقنننصأالٸ ڂٟنننٯس جپٷنننحش حب لينننس  الڀ ڂٓنننطٯحهب ، ٮننن  أچننن ألقننن
 ڂٓطٯحهب .

يف ٢ٍيٵ جپ٫لوز ٖځ ٌجتكنس ننلٰ ٪رنىه وهنل يٿنف ٪ٿن  جپٓنإجټ يجضن          
جپ٫طد  كؾب  ڂح يٗر  .وٌبٟ٭ ڂح ضرٷ  ڂڅ ٌيٷ  فبحوالً ضٿ ن ٲڃ  جپ حٖٱ

ٺنحڄ ٚنلش    جپٛحڂص ڂڅ ٪رىه ربحه جپالڂرحالز پٓنالڂس ٚنحقر  جپ٣ ند.   
 ،يف پ ننٽ ذننڅ ڂننحچ٩ جپننًي ضٍٺننله نٿٳاننځ ال يننُجټ ي٣ٿننٵ ذٓننهح    جپٍٚننح٘ 
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ٶى ٌٞ  وهنل يط٫نٍٴ ويٿناع     جپ٫ُّيوٺحڄ  .ٍجڄ جپٷٍيسؿْذ  ڃح ؾٿٓح يف ڂِ
ڂطهٿ نحً پن  ٪نڅ     ،ويٷٓځ پ٫رىه أچ  جپٛحقد جپًي ضرٷ  پ  يف هًه جپىچ ح

وهنل   جپ٫نُّي ڂإٺىجً أچ  ٶى جٺطٳن . ٮر٣نس ٞنحٌيس أٖن٫ٿص      ،جپٷحش جؾب الخ
ٽ ويطه ٽ ٚلٌ جپٗلق٣س ٪ٿ  جپٛٳكحش جألوىل يف ـبحذبسٍ ي٣٫ٱ جپ ٷ 

ڂنن٩ ذننڅ ڂننحچ٩ جپٗننٍيٍ وٌه٣نن  جػب ننٍجالش جپٷننحوڂن ڂننڅ ذننالو جػبٳننحٰ        
وجپٷٓنلز. ْنطٻلڄ جؾباڃنس جألنن ز پٿٛنكحٲس يف ڂرنحٌجز ج٪طنُجټ جپٛننكٳ         
ألؾٽ جؾبٯٿلذن وهبليؾاځ جألپ ځ جأل٪ُټ. جپٗلق٣س أ٪ُټ، أذ نح  ٪ڃلڂطن    

ش وڂننىٌِ، وذننڅ ڂننحچ٩ ڂننىؾؽ ذطحًٌبنن  جؾبننٍو٨     ڂٷحوضننس وْننحتٷل ٖننحق ح  
أچٳنحً   :ْنح٪طاح ضٿنٹ جؾبالڂنف جپٷح٫٢نس     جپ٫نُّي جْطكٟنٍ   .وقىٶحض  جؿبحتٿنس 

ڂ٫ٷلٲحً، و٪  ن وجڂ طن، قٟلٌجً هنحتالً ڂطل٪نىجً ٞنحٌذحً يف جالْنطكلجي.     
 .هننًج جپٍؾننٽ يبٛننٽ ٪ٿنن  ڂننح يٍيننى ويٷننلټ ڂننح يٻٳنن  الچط٧ننحٌ جپ٫لجٶنند    

 ،أغ نح  چنًٌ ججملحذبنس يف جؾبٷ نٽ     جپ٫ُّيىبٳٽ ٚلض  ٲلالي ذال ضأويالش. مل 
ٚنحٌنحً: ئخ. ْنطٻلڄ    «جؾبٳنٍٴ »ٮ  أچ  ضلؾّ ٶٿ الً ٪ نىڂح ٌٲن٩ ينىه يف    

جپطٷننحٌيٍ هٻننًج: يف ئخ جپٗننلق٣س وق ننى ذننن يننىي جپٷر ٿنن  وجػب ننٍجټ.      
حً ض٫نحچ  ٌوڂنحض ُڀ   وأڂّن  ،جنرت٨ پ  ٶٛنس ق نحز ؾنىيٍز ذحالهطڃنحڀ جؾبأْنحوي     

ٌوو  .اننٍجً ڂٻٗننلٲحً ذننال قننُخ وال ٶر ٿننس    و٦ ،جپٷٿنند، أقننى ٪ٗننٍ ٢ٳننالً   
پ٣نٍٴ  ڂنڅ وبند جألٌجٞن  ئىل ڂٓنحچىز ٶ٣نح٨ ج      ،ْأٲطف ڂٿٳحصبځ» :ڂطل٪ىجً
ٌوجضند جػب نلو جؾبٷٟنلڂس وٺٗنلٲحش جػب نلو       ڀ وجپٳنلټ پٿطؿنحٌ،  ى وذ ٩ جپٻُن 

جپٍ٪لي جپًي ض٫ٳڅ يف  ،جپلة ن، جپىٺطلٌ جپًي ْكٷله ذأ٪ٷحخ جپر حوٴ
 ...چُٴ جالچطهحذحش ،جإلضحوجش ،څيڀ جؾبً٪لٌڂىٌج  جپ٫ڃل ،َچحَي اځ جؽبحٚس
ْنطٻلڄ ٶٟن س ٌأي    ذلپلؾ س.وال جْطهالٚحش جچػٍو ،ال ئقحالش ضحًٌب س

وذ حچحش ڂإغٍز ض طا  ئىل ڂٿٳنحش جؾب ٧ڃنحش جحملٿ نس وجپطٷٍينٍ      جً٪حڀ وٚلٌ
جپٓ لي پألڂځ جؾبطكىز، ٺٿڃحش ٺٿڃحش وچٓم ڂ٫ىپس ڂڅ ذ حچنحش ضحًٌب نس،   

ٌ  ،قٻنحڀ ڂٓنرٷس  ال أقٷحو ڂ ح٢ٷ س وال أ وچحهنح ڂ ح٢ٷ نس وپٻنڅ هنًج     وڂنح أ
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ذحػبڃٿس  جپ٫ُّير١ طٮجو .«ئوبځ ي٫رػلڄ دبلج٢څ جپىٌؾس جپػحچ س ،هل جؼبحټ
 يرتؾٽ أڂحڀ ذلجذس جألڂڅ جؾبٍٺُي.جألن ز وهل 

ٌ       ڂڅ جپٳطن   جپ٫ُّيال يًٺٍ   ٌدبنح   .جپنًي قنحوټ جپٳنٍجٌ ڂنڅ ٲنلٴ جپٓنل
أو أچ  غب٩ جؼبٻحيح  ڂٳٍ،حً ڂڅ ٲٍٞ س حبػ  جپىجتځ ٪څ جچ٣الٶ ،يٻلڄ هل

 !ڂڅ َڂ نٽ ضنل٠ٌ يف ڂ٫ٓنٻٍ جپٛن ٱ ڂنح ذنن غحپنع ئ٪نىجوي وأوټ غنحچلي         
ح ٲٷننىش ظبحْننطاح يف جپ ننلڀ  پٻ ننا ،ٺحچننص جپرىپننس جؾبنن ي ؾننىيٍز ذحپٗننٯٱ 

غنځ ئڄ   .جپ٣لجذ  جڂطكحڄ أپ ځ پٍؾلپنس ئؾرحٌينس ال يٻنرتظ ؿبنح أقنى      جپػحچ .
ىل ٺٍجه ننس جپنننًجش  ٲننلټ جألڂننڅ جؾبٍٺنننُي فبننر١ پٿٯحيننس وي طنننا  أقننىچح ئ     

چحه ٹ ٪څ جٺطٗنحٰ ٌهنحخ جؽبنلٰ     ،جؾب طٳهس أٌٶحً يف پ ٽ جپُقحڀ جپٟ ٵ
فبننحوالض   قٻحيننس شضٛننح٪ى ،ڂننڅ ه ننح ذحپطأٺ ننى ٪طننىج  جػبٓننىي.ڂننڅ جال
يف  جپ٫نُّي . ٲٻنٍ   يىي زبًيٍ ٢ٿٷحش چلذس جؼبٍجْنس ذن صوْٷ٣ ،جپٳٍجٌ

س جپىوپ س وچٓ  ذ٣حٶط  جپٛكٳ  ،يپٹ ٺٿ  أغ ح  ٢ٿر  ڂل٪ىجً ڂ٩ جؾبٓإوټ
ڂنرت   حٞڃڅ ضٷٿ ى ٪ٍيٵ إلذىج  جپالڂرحالز. ذن جپرلجذس وْحٌيس جپ٫ٿنځ ڂحتطن  

ه ننح جٺطٗننٱ جپ٣ٿرننس   وجؼبٻحيننح وجألٺحيينند جؾبٓننٿ س.  ،ٍينند٪ٿنن  وؾنن  جپطٷ
ه نح وجٌوج قنلټ جپ٫نحمل     .ٷح٠ ٫ٞٳاځ وشبط٫اځ ذٍوـ جپى٪حذنس قبحوٲاځ وچ

ٲس وـ پٍوـ ججملحَحبػحً ٪څ ٌؾلپطاځ ٲحٺطٗٳلج ڂُجيح جؾبٍجهٷس وجپػڃڅ جپٳح
 يف وچ ح ال ضٻنٱ ٪نڅ چٛند جپٳهنحل. مل يٛنڃى أقنى قطن  نن١ جپ احينس،         

يف ڂ٫ٓنٻٍ   ،جپًي جٺطٗٱ أغ نح  حبػن  ٪نڅ ٌؾلپطن      ،ٍق ځ٪رىجپ ذحْطػ ح 
ٍق ځ جػبننرب. وأڄ ٪رننىجپ پ٣حؾبننح پ٫ننڅ .، نالٚنن  ڂننڅ جػبننربجألڂننڅ جؾبٍٺننُي

ٲحٌٮنس   يبحوټ جؾبٍ  ٲاځ ٖنهحذ ١ ڂنح أچنُټ ج  ذبنح ڂنڅ ْنٿ٣حڄ وأڂ٫نحؤه       
ٍق ځ جؾب٫حوپنس  ٪رنىجپ  پنًپٹ ضنٍٸ   ،ٲًپٹ ٍٞخ ڂڅ جپرالهنس  ،ڂڅ جپٛرلـ

ذٍجضند   ،أٚنرف ؾ نىيحً ڂىهٗنحً    ْحقس جؾب٫ٓٻٍ. يف٦حٲٍه چحٶٛس وچٗد أ
 يت يٷنلو   ٧انٍه ڂػنٽ ؾ نٍجټ ْنلٲ    وذُز ٪ٓٻٍيس قنٍ٘ وجتڃنحً ٪ٿن  أڄ ضُ   

ٮنن  أچنن  وؾننى أننن جً  . ال أقننى يننىٌي ٺ ننٱ،«جؾب ننىجڄ جألظبننٍ»جپ٫ننٍٜ يف 
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يٷ٫نڅ يف   ،ذ حش جپٷٍيس ذىجت حش .جؾبػٿ  پٿط٫ر  ٪څ ٶلجڂ  جؾبًهٽٷس جپ٣ٍي
و٪رىجپٍق ځ وڂ ځ ذ٫ٟالش أ٣ْلٌيس  .ڂح جپطٳحش پٿٷلجڀٮٍجڀ جپلؾ  ذٯ 

ويبٍٶاننح ڂننڅ جأل٢ننٍجٰ   ،يٻطنند ٌْننحتٽ َوؾننحش جؾبٯرتذننن   ،وننن١ طب ننٽ 
ٺحضننند چٓنننلجڄ » ننن  ٺحچنننص ڂرنننحوٌز ڂًهٿنننس ؾ٫ٿنننص ڂ  .ض٫نننر جً ٪نننڅ جپٿل٪نننس

ٲطٓننٍذص  ،و٪رننىجپٍق ځ غٍغننحٌجً وچُياننحً ،ٺننڅ وق ننىجش .لق ننىجپ «جؾبٯرتذننن
ضىجوټ جپٳط حڄ قٻحيح چُوجش چٓح   ٩ جذڅ جألٌڂٿس.پ حپ اڅ جؽبٳ س ڂڅ أٚحذ

ٍ »وه  ڂح ٺحڄ ي٣ٿٵ ٪ٿ   ٪رنىجپٍق ځ   ،جپٷٍيس ذن  ألٺػنٍ ڂنڅ      يٳٟن « ْن
 !ٹر ك ٽ ٚ ننوج  پننل ضٷننلټ ألقننى الذ٣ّنن !هننًج ْننٍ»ڂننٍووجً:  ،٪ٗننٍز َڂننال 

 .ٿص جپ ٓلجڄ ٚكرط ٲر٣ّ ،«!لچ وج  پ ٷطٿ
يٛننٍٰ ٌوجضنند  ،أڄ ٪رننىجپٍق ځ أٚننرف ٺحضنند جؾب٫حٖننحش  جپ٫ننُّيغبنن٩ 

. أينڅ أچنص   وٶنحش ٺنػ    «ؾ ند »ُوٌ جپٷٍينس ذٓن حٌز   ين  ،أٺػٍ ڂڅ أپٱ ؾ ىي
ٗلٖننحً ذننًٺٍى وؾننله پنن ّ ؿبننح  ٺننحڄ جؾب٫ٓننٻٍ ڂ !جتڄ يننح ٺحضنند جپٍْننحتٽ؟ 

 ٶٟن  پ ٿنس ْن ثس.   يرىو أچن    ،س ٌجتىذٍضر ،وٺحڄ جپٟحذ١ جؾبٓإوټ .ڂالڂف
ڂإٺىجً  ،وقًٌّه ڂڅ جػبٍأز جپُجتىز ،جپ٫ُّيأقد ٺطحذحش  .ٶٍأ ڂٷحالش ٺػ ز
جٶنرتـ ؾانطن ڂرنىت حً:     مل ي٫ى پىين  َچُجچنس پٿڃنلج٢ ن.    أڄ جألڂڅ جؾبٍٺُي

و٢ٍيٷنننس وجقنننىز پٻطحذنننس أٺػنننٍ جألٲٻنننحٌ ٪ڃٷنننحً  ،جألڂنننڅ جؾبٍٺنننُي وجپ ؿنننىز
 «. ٩جپٓاٽ جؾبڃط»ٓ ١ أ٢ٿٵ ٪ٿ   ون٣لٌز ذأْٿلخ ذ

 :وچحتند ڂنىيٍ جألڂنڅ    جپ٫نُّي ٺحچص ذىجيسً ٪حويس يف ؾٿٓس ضٳنحوٜ ذنن   
 قبحپر  يف قبحوٰ جپ٫ڃ ى، جپ٫ُّيٗد وچ .«أچح ڂح أنحٲٕ ڂڅ جپٛكحٲس»

ٓحوِ جپًي يٍذ١ جپ٫ڃ ى وذڅ ڂنحچ٩. مل  جذطىج ً ڂڅ ڂ٫ٍٲط  ذحْځ جػبى جپ
٩ ٌجٲ٫نحً ئٚنر   ،وال ضًجٸٍ، أٌٮ  يف وؾ  جپ٫ڃ نى وأَذنى   يبٍ٘ ٪ٿ  وڂحغس

ٰ  ...وأٲ٫نننٽ ...ْننأٲ٫ٽ » :زبننًيٍ ڂطاٻڃننس وٚنننٿرس    ...وأ٪نننٍٰ ...وأ٪ننٍ
 ،. الي جپ٫ڃ نى ذحپٛنڃص  «...ٲ نىڀ وَچحَي نٹ جؽبحٚنس    وْأٲطف ڂٿٳحضٹ ينح 

قنى جپطاىينى ذحْنطهىجڀ جپٷنلز ٌوًج ٪ٿن  ج٪طنىج  ٖهٛن          جپ٫نُّي ٲطڃحوى 
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ڃ ننى يٿ٫نند ٲ اننح جپ٫ سشبػننٽ يف جْننطهىجڀ ؾاننحَ جألڂننڅ يف ڂٓننأپس ٖهٛنن م
جو ٺحڂننٽ وٮننحوٌ ڂٻطرن  ٦نحٲٍجً و٪ٿن  جْنط٫ى     ٽ ٮن  جپ٫ڃ نى.  ٮٌٍبنحً ال ٌبػن  

 ٲٿ ننننًهد جپ٫ننننحمل ئىل ...!ٶطننننٽ، ؾننننڅ، وڀّ» جملحذبننننس جپ٫ڃ ننننى ذحؾبٓننننىِ.
ووِ يف ؾ د أوټ ٞحذ١ ٚحوٲ  يف  ،«مل ي٫ى ه حٸ ڂح أنٗحه !جػبك ځ

جؾبڃٍ أپٱ ٌيحټ ڂٷحذنٽ ٌؤينس ٚنحقر . الڂنّ أٚنحذ٫  جپٯٿ ٧نس وقنىٴ يف        
، وال ىبىٌ ذحپٍؾٽ ٷٟرحڄ. مل يبحوټ ٢ڃأچط ڂالفب  وه  سبطٿؽ وٌج  جپ

ش، وأٶٓننځ ذننح  ألٖنناى ٪ٿ ننٹ  ْنن أض ٹ جپٿكننځ وجپٷننح » .أڄ ًبننحٰ ٖنن ثحً
ؾبنف ٪رنىجپٍق ځ يف    .«!نُّڄ وج٪ٍٴ ونٿ اح زبرٽ ذٍذف ،پل سبحٰ ذ ٳٓ 

ڂنح جپنًي يالقنٵ     ٍٺسً وؾٿس وي٣لـ يىين  يف جپٳنٍج٬.  ال يُجټ ق؛ كنٍ جؾبڃٍ
س جؾبطنل٠ٌ يف وجؾرنحش ٮن     ٪نڅ چٳٓن    ٪رىجپٍق ځ پ ٣نلـ هٻنًج ڂٳٛنكحً   

ٲننىجٌ قننلټ چٳٓنن  ذحقػننحً ٪ننڅ    ،«!يننح ٺحضنند جپٍْننحتٽ جحملٍٶننس  » ؟!ڂطٳاڃننس
هننٍوټ و٪ننحچٵ ؾننحق٥ جپ٫ نن ن ڂننأنليجً ذأٖنن ح  ٺننػ ز      .ڂٛننىٌ جپٛننلش 

ال ينُجټ ي٣نلّـ ويطٓنح ټ     أڄ يٻلڄ پٷح  َڂ ٽ ٶىيځ أقىهح. جپ٫ُّيجْطر٫ى 
 !ٚننكحٲس وٞننرح٠ ٺرننحٌ ؛جپننيت وجةطنن  هننًه جؾبننٍز يف ٪ٍي نن ٪ننڅ جپل٢ٌننس 

 ٪ٿ  أڄ يطكڃٽ ئوبح  جألڂٍ ذبىو . ،سوجٶرتـ ذٷح  جألٖ ح  ؾبح هل أٺػٍ أة 
يف وجؾننند ذنننحؽبٍوؼ ذأٶنننٽ   څ ضنننل٠ٌيف ؿبؿطننن  ننننربز وؾٿنننس وئٚنننٍجٌ ڂ ننن 

أينحڀ  »ڂٿٷ حً ذحپالتڃس ٪ٿن  ٪نحضٵ    ،مل يٳٛف ٪څ ٢ر ٫س قبحوٲ  جألٍٞجٌ.
ً   «ڂٿ٫لچننس ذ ننص ڂٿ٫ننلڄ  وجپط٫ٷننٽ پطؿننحوَ  ٌ ي رٯنن  پ.چٓننحڄ جپطكٿنن  ذحؼبنن

وال ٪نڅ ضٳحٚن ٽ جؾبٗنٻٿس ڂن٩      ،جپ٫ُّيمل يٓأټ ٪څ قحټ  أٍٖجٺاح جؾبڃ طس.
ئؾٍج جش و٫ٞاح  سوْٿٓٿ ڄ ٚلٌز ٲلٌيسٺحڄ وجٞكحً أچ  ٶى ٺلّ .ذڅ ڂحچ٩

أڄ  جپ٫ننُّيٖنن٫ٍ  .٪ٿنن  ه ثننس ڂٷرتقننحش ضننىوٌ طب ٫اننح قننلټ ڂرننىأ جپط٫ٷننٽ
إلوجٌز جؾبٛححل  وپٻڅ هًه جؾبٍز ڂ٩ ـبڃل٪س ؛٪رىجپٍق ځ ٶى ضل٠ٌ ٺ٫حوض 

. أٚنننرف ڄ جپ٫ڃ نننى ٪ ٛنننٍ ٲح٪نننٽ يف ججملڃل٪نننس   وال ٖنننٹ أ ،جپ٫ٓنننٻٍيس
وال  ،ؾُ جً ڂڅ ڂحٲ ح جألٌجٞ  وجپٍوجضد وجؾبإڄ جپ٫ٓنٻٍيس  ڄ٪رىجپٍق ځ ئي
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ويإٺنى پٿ٫نُي ڂنح     ،يُجټ غٍغحٌجً چُياحً ًبنر١ جپٗنلج٨ٌ جػبحچر نس ذنال هنىى     
ٍ      ٛن ٳٺحڄ ٶى يهد ئپ ن  ڂ  هنإال   » .كحً ٪نڅ ٺنٽ ٖن   ٪ٿن  ْنر ٽ جپطكنًي

چحِ ٪ٿن  جْنط٫ىجو پٷطنٽ أي وجقنى يٓنطٳُهځ أو يانىو ڂٛنحؼباځ، چنحِ         
ٍ وجتڃنحً ذأة نس   ٺحڄ ٪رىجپٍق ځ يًٺّ .«ٌين أچ  ال ووپس وال هځ يبُچلڄوج

ٞننٯ١  .قطنن  ال ضطٳننحٶځ جألڂننلٌ ،جْننطر٫حو جپٛننكحٲس ڂننڅ جؾبلٞننل٨ وبحت ننحً
 ْنأوٲ٩ ضب نحً   حً!ٺنڅ ڂطٳاّڃن   !أٌؾنلٸ »٪ٿ  ڂٻحذف جپٓ حٌز ذ٫ ٱ وقٗنٍؼ:  

ووڄ  ،أٖنن ح  ٺننػ ز  جپ٫ننُّيقننحوټ  .«!ذح٪طرننحٌي جؼبڃننحٌ جپٷٛنن    ،ٲحوقننحً
يف  جپ٫ُّيومل يٓڃ٩ ٖ ثحً ڂڅ ئْاحخ  ،ٓٻڅ ٌوـ ٪رىجپٍق ځضمل  .ؾىوى

وڂنح  » ٓطاىٲن ڂڅ ضىنٽ فبطڃٽ پٿٛكحٲس.ضلَي٩ جؾبٓإوپ حش وجٶرتجـ جؾب
ٖننأچٹ أچننص ذح٪طٷننحټ ڂننلج٢څ ڂٓننٻن ذ٣ٍيٷننس ةؿ ننس ويف َچُجچننس ٮنن      

وٶننٍأش  ،أ٪ٍٲننٹ يننح ٪ننُي   !ئال  ئيج جصبڃننلٸ ذُڂحپط ننح جپٷىٌبننس   ؟!ٶحچلچ ننس
ْطىنٽ ڂڅ ج٪طٷحټ جپٗلق٣س ئىل ڂح ض٣ٿٵ ٪ٿ   ڂحٲ ح  .ڂٷحالضٹ جؾبطالٌز
 !وي٫ٍٲننلڄ أچ ننح ڂننڅ ٶٍيننس وجقننىز ، زض٫ننٍٰ أٖنن ح  ن٣نن .جألٌجٞنن  يف ئخ

وؾا  ي٣ٿٷلج جپٗلق٣س ٶرٽ وپٹ  ؟!أپٓ ح أٚكحذحً !جهىأ ألؾٽ ٚحقرٹ
 .«!جؾبٯٍخ
وئڄ قنحوټ ئنٳنح  هليطن  نٿنٱ جپٗنحټ       حً،ٺحڄ ٌؾالً وجذنڅ أٌڂٿنس ٪ٍيٷن    

 .جپ نننربجش يجصبنننح .پ٫ٓنننٻٍيس يجش جالچ٣٫حٲنننحش جؾبا رنننسجپٛنننلٰ وجػب ننند ج
ه ننحٸ وجتڃننحً ڂننڅ    .«!وج  پ ٷطٿننلچ » :طننحڄ يف جچط٧ننحٌ ٺحٌغننس  ٯ٪  ننحڄ َجت

حضند ڂ٫حٖنحش   أو ٺ ،ْ ٷطٽ ٪رنىجپٍق ځ. ٺحضند ٌْنحتٽ چٓنلجڄ فبٍوڂنحش     
وٍْٴ ٖ ثحً ڂڅ وچ حه يف پ٣حؾبح جنطرأ ٪رىجپٍق ځ  !أيٟحً ؾ لو فبٍوڂن

ٶنى وٖن  ذ٫رنىجپٍق ځ ذ ٳٓن س ٖنحخ چٗنأ يف ٪رنحوز         جپ٫نُّي ٺنحڄ   جپ٫طڃس.
ڂ ٛند وطبنحټ ٲٷنحټ ئچن      ٌؾنٽ و٪طن  جڂنٍأز يجش    »ج  أغ ح  ننح٢ٍز ٪نڅ   

ٮ  أڄ جػبڃ ن٩ ي٫ٍٲنلڄ    ،هل مل يٳٛف ٪څ جْځ ٪رىجپٍق ځ .«أنحٰ ج 
يف ضربينٍ ضٿنٹ جپنىچح ز     جپ٫نُّي جچ٣ٿنٵ   ٍٴ أ٢ٍجٲانح. ڂڅ يٻطد جپٍْحتٽ ويب
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وٲٻنٍ پلهٿنس يف    .وأچن  پن ّ قحْنىجً الذنڅ جألٌڂٿنس      حً،ال ٖ   ٖهٛ ڂڅ أ
پػٷس أوىل ڂُجيح ضلذطن   جأڄ جچ٣الٶحً ڂڅ  ،جقطالټ ٪حمل ٪رىجپٍق ځ جؾبٓحت 

ذٿن٭ ؾانلوًج ڂٟن  س يف وٲن٩ وْنحوِ جپٗن ٣حڄ وهنل يلْنلِ:          جپ٣حَؾس.
ْننطٻلڄ ٪الٶننس  .«ذحچننحً پ٫الٶطننٹ ذننح  يننح ٪ننُي!  ٶٍ ٶننىڂص جذننڅ جألٌڂٿننس »

پٷنى ٪ٿنځ    حتٽ يٳٛف ٪څ قبحوٰ ٺحضد جؾب٫حٖحش.و٪  ٺحضد جپٍْ ْ ثس،
ًجش جؾبحٞن  ووٞن٫  زبنص    هل ڂڅ ذحٮط  يف ٪طڃنس ڂٿن   جپ٫ُّيذحپطأٺ ى أڄ 

ّ فبٍوڂننس ضٳٟنن  ةْنن ٌ٪نند جپٟننل ، ضٿننٹ جؾبٿننًجش وجپ٫ننُج جش جپالٲكننس،
ٜ  أٌڂٿس يٻ ذٻٿڃحش فبٍٗؾس يف أيڄ جذڅ . ال طد ٪ٿ  ٞل  ٲنحچلِ فبنٍ

ٲٍدبننح ضلٶننٱ  ،ياننځ ئىل أيننڅ وٚننٽ ٪رننىجپٍق ځ يف وهننحپ ُ ضٿننٹ جؾبٓننح جش
پٻ   وٚٽ ئىل ؾلجٌ جپٳحچلِ ذحپطأٺ نى وٖن٫ٍ ذأچٳنحِ     ،ٶرٽ ن١ جپ احيس

 !چٓلجڄ ڂٯرتذن مل ياڃٓڅ ڂ ً ْ ن
أغ ننح  ڂٳحوٞننحش جپٓنن حٌز أڄ ٪رننىجپٍق ځ يطٿننلى زبننص       جپ٫ننُّيأوٌٸ 

و٪ ى ٌؾٽ ٚلض   وأڄ و٪ ىجً يبطىڀ نٿٱ ضلْالض ، ،ٌ٪د جپٟل  جپٷىيځ
قطن  ال ًبٓنٍ ڂننٍز     ٫نٽ أي ٖن   ضلْنالش ڂنڅ پىين  جْنط٫ىجو پٳ     ،يطانىؼ 
وپل ٺنحڄ ٪رنىجپٍق ځ ٶنى ضنحخ      ألؾٽ ن حچس جؾبحٞ ، جپ٫ُّيمل ي ىڀ  غحچ س.

پٳٟنك  ٪رنىجپٍق ځ    ،ڂطٿٛنٙ ڂٿنًجش   جپ٫نُّي وٺنحڄ   ،ئىل ج  ضٿٹ جأليحڀ
 ،. هننًه هنن  جؼب ننحز   ٢ٍيٷنن  ئىل جػب ننس يبننٍٴ جؾبٍجقننٽ يف حبڃحْننس ڂننڅ  

 جپ٫نُّي وأٖ ح  ڂڅ ٶر ٽ جػبڃٿس جألن ز ٞڃڅ ڂ لپنلؼ ڂطناٻځ يطؿنحوَ ذن      
ٺنحڄ ٪ٿ ن  أيحڂانح     س ضٳطٷٍ ئىل جپ ُجهنس. وچح جش وچ ح ض٩ٟ جپ حِ يف ـبحذب

يپننٹ أوبننځ يبرتڂننلڄ جپ حٖننة يف     ز ئىل ج  وجپطلذننس كبننح ال يننًٺٍه،  جپ٫ننلو
و پ٫حتالصبځ ٪څ ٢ٍيٷ . جپػٷس ٌأِ ڂنحټ هنر١   پلڄ جپ ٷلويبلّ ،٪رحوز ج 

ٍ       يف جپ٫ُّي د يف ؾ  ضنل٠ٌ يف   .أٶٽ ڂنڅ ٖناٍيڅ ڂنڅ ٚنالز جپٳؿنٍ قحٞن
 ٍ وٺننحڄ يطٿننلى زبننص ةٓننحش جپٗنن ٣حڄ وٖننحت٫حش جپٍْننحتٽ       ،جألڂننٍ أٺػنن

جپٯٍجڂ س جپيت ٺحڄ يٳطٷىهح يف أ٪ڃحٶ . ضلٶٳص جپٳط حش ٪څ ڂٯحَپس ڂإيڄ 
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حتى چننُجٌ ٶرننحچ  وٮحپر ننس   جپٳؿننٍ، نٓننٍ ؾننًټ جپر ٣ٿننلڄ جػب  ننُ وٶٛنن     
أغ نح  زبنلټ    .ڂنحً ذٷٓنلز جپطنىيڅ وجپلٶنحٌ جألپن ځ     أٚىٶحت . ٺحڄ َڂحچحً فبرت

٢ليٿس جؾبىى ذن و٢ٌس فبرتڂس  ٶح  أهىجٲحً پالْطٷ٣حخ يف ـبحذبسجألٚى
ٿ ځ ٪رننىجؼب وقننىه ٪رننىجپٍق ځ ڂننڅ سبٿنن  ٪ننڅ أٮننحچ     وڂٍجهٷننس ڂىجچننس، 

ضٳنن٬ٍ  ،ٺننٽ ٖنن   و٪ننڅ ،ضننحخ ٪ننڅ أٖنن ح  ٺننػ ز قننحٲ٥ وضننحخ ذننال ٖننٍو٠،
وٶ ٽ ٪    ،يبىظ هًج ٺػ جً ييالً ػبالوه.وأٚرف  ،جپ٫ُّيپرتويى ڂٷلالش 

 ه حٸ وجتڃحً ش يف ٪ٿځ جپ ٳّ وجألچػٍوذلپلؾ ح.ٌوجيحش ووٌجْحش وڂٷحٌذح
ووبحينننس  ،ه نننحٸ وجتڃنننحً ٞنننك س وؾنننالو .ق نننلجش ٚنننٯ ز شبنننطكڅ ذٷٓنننلز

ىڄ ٞنكحيح  أڂانحش يٿن   ه نحٸ  .س ضٛرف ٲ اح جپٟنك س يينالً پٿؿنالو   ضٷٿ ىي
پننڅ ضٷننىڀ جؼب ننحز ْننررحً وؾ اننحً إللبننحَ ٪رننىجپٍق ځ        ...وؾالويننڅ يف كڄ

 ،ي مل ي٫ننى ذلْنن٫اڃح ٲ٫ننٽ ٖنن   حبٷ ٷننس أوٌٺحهننح ذ٫ننى ٲننلجش جألوجڄ و٪ننُّ
ٺننحڄ حبحؾننس ؿبننًج   جپ٫ننُّي . ٺننأڄمحقػن يف جپلٶننص يجضنن  ٪ننڅ وهننځ ؾىيننى ذنن

ضلذس  ضٍْرص ڂڅجؾبلٶٱ يف جپٓ حٌز پ ؿى ضٳٓ جً پىوجٲ٫  جپ٫ىوجچ س جپيت 
. مل يٗن٫ٍ ذحپنًچد ألؾنٽ ڂنح ٲ٫ٿن  ذنحذڅ جألٌڂٿنس، يچند         جؾبٍجهٵ جپًي ٺحچن  

زبڃنٽ ضر٫حضن . وأي ٶٿند يٻٳن  پطكڃنٽ يچنلخ وچ نح         حپ٫ُّيَڂڅ ال ىبىٌ ذن 
ي٫ٿځ أڄ جپٛنىٲس أ٪حوضن     ؟!ض٩ٟ جپ حِ ٪ٿ  ٢حوالش ربحٌخ ضٳطٷٍ پٿ٫ٿځ

ُ   ،ئىل ج   ،يوٲٟكص ٪رىجپٍق ځ وأپٷص ذ  ٪ٿ  ن١ وبحيس جألڂنڅ جؾبٍٺن
وپل مل يٻنڅ ئال هنًج جإلوڂنحڄ ٪ٿن  جپ نىڀ ڂٷحذنٽ ننال٘ ٪رنىجپٍق ځ ڂنڅ          

و٪ٿ  أڄ جپ نىڀ ٖنأڄ كننٍ ٮن       ،٪ٿ  أڄ چىجڂحش طب٩ چىڀ ؛چىجڂحش ٺػ ز
. هنحهل ٪رنىجپٍق ځ يبٛنٽ ٪ٿن  وچ نح ٮ  نس ذنٍَڀ چٷىينس ڂنڅ ٲثنس           جپًچد
ڂ نً   «ٖنح٨ٌ جپ٫نىيڅ  »وجٖرتى أٌٞ س ضطڃطن٩ ذٓنڃ٫س ٪ٷحٌينس ٖنٯٿص      ،أپٱ
پٻ ن    ،ض٫نليٝ ؾ نى. ٮن  ڂٗنٍو٨     .ق ځ جذڅ أٌڂٿس ٶٿ ٽ ق ٿسڄ ٪رىجپٍٺح

 ،ح ٺحڄ ٶى يهند ئپ ن  ذٗنأڄ جپٟنك س وجػبنالو     ڃّ٪ جپ٫ُّيضٍجؾ٩  ض٫ليٝ.
أڂننح ٪رننىجپٍق ځ  جؾبطننأنٍز.ٲحپ٫ننحمل ڂٻننط٥ ذحألييننس ججملحچ ننس وجپط٫ليٟننحش 
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پٍؾٽ يف أوج١ْ  حًوٌَٶ حًوٲٍٚ حًق٧ ،ٲ٫لٞط  جؼب حز يف جپلٶص جؾب حْد
ٌبٻننڅ پٛننكٳ  فبننرتڀ جالٶننرتجٜ ڂننڅ َڂ ننٽ ٶننىيځ يبننحوټ     .جپػالغ   ننحش

وال  ،وجپ ٷنلو  رب د ٲٟ كس ٪ٿ  أ٪ڃىز جپٛكٱ. ئچ  ڂٻط٥ ذحپٟلٞح 
. جٖننرتى ٪رننىجپٍق ځ ٶحضننحً ٺننػ جً وضٳننلمه حبڃحٶننحش ٞننٯحتڅ يننح ٪رننىجپٍق ځ

ڂ٫ٿ نحً   ر١ وهل يٷىڀ پٿ٫ُي ڂحتنس أپنٱ ٌينحټ،   وجٮط ،مل يرتوو پلهٿس .ڂإغٍز
ٶى ڂٍ ذطؿٍذس ٺاًه ٶرٽ چُوپ  ڂڅ  جپ٫ُّيوپل ٺحڄ  .أوبح هىيس ڂڅ ٚىيٵ

ال٪طربهنح ئهحچنس    ،أينحڀ أَڂنس جؾبػٷنٱ جپلؾنلوي وچٍؾٓن س جپٻٍجڂنس       ،ٚ ٫ح 
٪ٿ  أڄ جؾبرٿ٭ ضبنڅ خبنّ ڂٷحذنٽ جپٛنڃص. پ٣حؾبنح أٌّٶطن         .جنطحٌهح ذ ٳٓ 

جپٻٍجڂس ٪ ىڂح ٺحڄ ڂلهلذحً ضرتٚىه أٖٻحټ جؾبٓحچىز وڂرحپ٭ جپى٪ځ جؾبحپ س 
ضطؿٿ  يف جپركع ٪څ ضربينٍجش ضٷ ن  جقطٷنحٌ جپنًجش،      ٓ سچٍؾ .يف ٚ ٫ح 

ڂننڅ َڂ ننٽ يٍجْننٽ ٚننك ٳس ٪ٍذ ننس ضننىٲ٩  «سبُي ننس ٶننحش»قطنن  وئڄ ٺحچننص 
ذحپىوالٌ. ٺحڄ يٷٟن  جپٿ نٽ يف ئٌجٶنس ٪نٍٴ ججملحذبنس ڂن٩ جقطڃنحالش ئٌجٶنس         

ٞڃڅ هلينس ْن ة    ،٢ٳ ٿ  وأٶٽ ٖأچحً ڂ   جپ٫ُّيوأڄ ي٧څ أڄ  ،ڂح  جپلؾ 
جؾبػٷنٱ جپلؾنلوي   »أي  ىيٍ جتننٍيڅ پٿڃلهرنس،  ٫ ٕ ٪ٿن  ضٷن  جؼب٥ جپًي ي

ڂن٩ ڂنح يرتضند ٪ٿن  يپنٹ ڂنڅ جْنطى٪ح          ،جچطناح ً ذحپٗنٍيى جؾبط٫نحا   « جؾبأَوڀ
وپ٣حؾبنح ذنىو ٌجضرن  يف     .«ڂطٓنلپلڄ ڂطٻنربوڄ  »جت س ٪ٿن  ٮنٍجٌ:   وڂٟحش ٌو

  ذننىجٲ٩ جؿبننٍخ ڂننڅ ٲٻننٍز ٺلچنن ،يننلڀ وجقننى ٪ٿنن  ٌ٪حيننس َڂننال  ذننال ٌوجضنند 
جپٿ٫ننن يف جألڂنٍ أچنن  أغ ننح  ٖننٍج  جپٷننحش  و .يڅوجقنىجً ڂننڅ جؾبطٓننلپن جؾبطٻننرب 

پٿُڂال  ٺحڄ يٍى ٲ اځ ڂطٓلپن ڂطٻربيڅ يف قحپنس جْنط ٳحٌ ٶٛنلى ٞنى     
٪ٿنن   ىل أڄئأيحڂانح   جپ٫نُّي ونٿنٙ   .جپ٫نُّي ئٌبنح ز جْنط٫ال  ٶنى ضرنىٌ ڂننڅ     

ڂننس جؾب ٻننلوز ذلْننحوِ جؼبنن٥   جؾبننٍ  ڂ حٲٷننس ڂننڅ يننٍَـ زبننص و٢ننأز جپٻٍج   
قطن  ي طٗن     ،ڂڅ ٌؾٽ جٖنرتيص پن  ٶحضنحً    ٪ٿ ٹ أڄ ضرىو أٶٽ ٖأچحً جپ٫حغٍ.

  يپٹ ٺٿ  أغ ح  جٺطٗحٲ  ض٫حٲ ن  جپ٫ُّي. جْرتؾ٩ ذ٫ىهح ويٓاٍ ذال ٞٯحتڅ
ٿن    أٺرب أو أٶٽ. وجقى ڂ ،و٪رىجپٍق ځ ي٫ى جپ ٷلو ذال ٖأڄ ،ڂڅ يپٹ ٺٿ 
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ؾنٽ  أچ٫ڃس ْ ثس جپٓڃ٫س ڂٓط٫ىز پٿرًټ ڂنڅ   ذحپٍَٴ جپٓاٽ جپٻػ  جؾبٿلظ،
ڂڅ هًج ٺٿ  وڂح هل ئال ٺٍڀ چٳّ يطڃطن٩ ذن    ٮٝ جپ٣ٍٰ، وٌدبح ال ٖ   

ٺحضنند ڂ٫حٖننحش ٌبنن  يٓننڃ٩ ٪ننڅ جپٳٓننحو وال ًبننلٜ ڂ٫نن  ڂ٣حٌقننحش        
ڂػننٽ ٮنن ه ڂننڅ     ،٪ٿنن  أچنن  ًبننلٜ ٲ ڃننح هننل ٪ننحوي       !أنالٶ ننس ڂٟنن  س  

ئي مل يبىظ أڄ ؾلذ  ٪رىجپٍق ځ  ،جحمل٧ل٦ن جپًيڅ ال ي٫ٍٗوڄ ذحؽبُي
ٿ نلڄ ٌينحټ ذ  ڃنح ال    ذٷٿس جقرتجڀ أو جَوٌج  ٺلچ  جٖرتى أٌٞن س خبڃٓنن ڂ  

 ،٪ٿ  جپ٫ٻّ ڂڅ يپنٹ ٲٷنى جقرتڂن  جػبڃ ن٩     .يطؿحوَ ٌجضر  جپ٫ٍٗيڅ أپٳحً
٪رننىجپٍق ځ ٌذنن   »جپٷٍيننس: ضٷننلټ  .وٖنن٫ٍ ذٻ  لچطنن  وٶىٌضنن  ٪ٿنن  جپٳ٫ننٽ   

يف ٚىٌ ججملٿّ ٪ٿ  ذ٣حچ س مل ضٳٍٔ ألقى، ٲٿڃحيج يطنأَڀ   ، يطٻة«ٶ ٌََ 
نلٞناځ يف ڂٓنأپس    ڂنڅ ْنٿر س جپ نحِ و٪نىڀ     جپ٫نُّي وؾبحيج يطأَڀ  ؟!أٚالً

ال ي رٯ  ؾبڅ ٺحڄ ڂػٷٳحً جپ٫ٗلٌ خب رس جألڂٽ ئَج  ڂح ٺحڄ يٻطرن    ؟!جپٍٰٗ
وئيڄ » .وجپٛكٱ ال ضٛٽ ئىل جپٷٍيس ،ٲ٫الًٞى جپٳٓحو، ٲحپٻٿڃس ڂٿطرٓس 

ٚك ف أچ   .«!ٮ  غ ح  ٶ حوجش جؾب٫حٌٞس؟ قٛىش وڂحيج  ؟!ؾبڅ ٺ ص أٺطد
پٻ ن  يف جچطڃحتن  ؾب٫ ن      ،وڄمل ٌبطٿة ذر٣لپس جؾب ٗنٵ جپٷنٍوي جپنًي ال يانح    

جْطر٫ى جپٷٍٜ جپٓاٽ جپنًي ڂنأل    .«ؾُ  ڂڅ قحپس ٌٲٝ أچ ٷس»ؾلهٍي 
وٲٻنننٍز  ، ذ رحپنننس ٶنننٍويؾ رننن  وجپٷنننحش جپرنننحيل جپنننًي ظبٿننن  ٪رنننىجپٍق ځ 
ڂننڅ » :وجمبٛننٍ جألڂننٍ يف چٍؾٓنن س، وڂننڅ أقٓننڅ كبننڅ يف ْننلٴ جپٷننحش،  

ڂلجٶننٱ  ،أچننح جپننًي ٺ طنن  ٞننى جپٳٓننحو   !أچننح أڀ ٪رننىجپٍق ځ؟ جحملننرتڀ ئيڄ،
ْ حْنن س، ٌؤى، وٌغننح  ؼب ننلجش ئچٓننحچ س شبننطكڅ ذٷٓننلز، أڀ ٪رننىجپٍق ځ    
جپًي أٚرف ٲحْىجً ي٫طٷى چٳٓ  فب٧ل٦حً يب٧  ذنحالقرتجڀ ڂطهٳٳنحً ڂنڅ    

 .«؟!ٌغح  جذڅ جألٌڂٿس جپًي جڂطك ص ق حض  ذٷٓلز
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 [8 ] 

ٞننڃڅ و٢ٌننس  ،ڂ٫ نن  يو چُ٪ننس ڂأْنحويس  جپ٫نُّي پٻنٽ ٖنن   يف وؾننىجڄ  
 .ٺحڄ ٪رنىجپٍق ځ يب نٽ ٪ٿن  جؼبن٥ وضٷٿرنحش جألينحڀ      ذإِ جإلڂ٫حڄ، ذ  ڃح 

 ،٪څ ٲٻٍز أڄ يرىو ڂػٷٳحً ْ حْ حً ياڃن  ٚن حچس جؾبنحټ جپ٫نحڀ     جپ٫ُّيضٍجؾ٩ 
 ؛٪ٿنن  ضٟننحٌيّ جؾب٣رننحش  س نند جپ٫ٓننٻٍيجػبِ« نٿهننس»ضحٌٺننحً پ٫رننىجپٍق ځ 

ٖنن٫ٍ  .پٻأچنن  ي طٷنن  جؾب٣رننحش وجؼبٳننٍ جپ٫ڃ ٷننس پ طأٺننى ڂننڅ ٺلچنن  ٮحٞننرحً 
پ نننطهٿٙ ڂنننڅ ٖننن٫لٌه ذحپػٷنننٽ، ڂنننڅ ضر٫نننحش   أڄ ٚنننحقر  ي نننطٳٝ جپ٫نننُّي
ٛننند ؾنننحڀ ٮٟنننر  ٪ٿننن   ٲ، وپ سإوپ س ڂ ح٢ٷ نننس سبطنننربه ذنننال ڂٓنننإڂٓننن

ڂٯطٛرحً جذطٓحڂس أپ ڃس ضٍطباح جألن  هٻًج:  جپ٫ُّيجپٓ حٌز ويٿطٳص مبل 
 !و٪  وٖأچ 

جپٷٍيننس ذ٫ ننلڄ ٖنن م ٪ننحو ڂننڅ جؾبىي ننس      جپ٫ننُّييف جؾب ٣٫ننٱ جألوټ ٌأى 
أن نن ، فبڃ طنن  وٲٟننح   ٓننٻٍيس الذننڅذننىٌؾحش و٦ ٳ ننس پٿٗننرحخ وٌضرننس ٪

جؼب حز ٍٖذس ڂح  ذحٌوز » ْٿ٣حض  جپالفبىووه ضطڃحوؼ ٍبّ چٗلز وچٓح ،
ٍ      ڂٗحٌٰ ٶٍيسيف جؾب ٣٫ٱ جألوټ ٪ٿ ٪رنىجپٍق ځ   .«ضطنأؾؽ قنن جپ٫ٛن

. «!وپ يت، هنل وج٨ك وڂػٷنٱ يٷنىٌچ    إهٻًج أقٓنڅ، ٪ٿن  ڂٓن    ،شبحڀ»يٍوو: 
٪رننىجپٍق ځ ذٛننڃص  ئيڄ ٲٷننى أ٢ٿٷننلج ْننٍجـ جپٗننلق٣س ڂٷحذننٽ ٞننڃحچس    

وأْننناد ٪رنننىجپٍق ځ يف جؼبنننىيع ٪نننڅ ٖننناحڂس     .ي ڂػٷنننٱ فبنننرتڀ ٪نننُّ
ِ »ـبڃل٪طننن  جپ٫ٓننننٻٍيس وٺ نننٱ أوبننننځ     «ٌوڄ جپٍؾننننحټويٷننننىّ ،٪ ننننحټ چنننح

وجْط٫ىجوهځ جپىجتځ پطٷىيځ نىڂحش ن٣ ز، ٺ ٱ أڄ جپٷٍيس فبٍوڂس ڂڅ 
ٺحڄ ڂطكڃٓحً  ...وپ س جپ ٳلي وجْطهىجڂ  ؾبٛٿكس جپ حِإوڂٓ ،جؽبىڂحش
يطٛننرد ٪ٍٶننحً وٶننى أٞننڃٍ جْننطرحقس ٺننٽ ٖننن  :        جپ٫ننُّي ٺننحڄ  و ،پٿٯحيننس 

وجپٓنناٍ، ٦ننالټ جپٿ ننٽ وچٷننلو ٪رننىجپٍق ځ وأٌجٞنن       سرك جپ ٓننلجڄ وجپٛ نن 
ْأ٪ ٗناح ڂنڅ جألپنٱ    »ٺحڄ يإٺى پ ٳٓ  ٶٍجٌجً ڂطكىيحً ن٣ن جً:   ...ٶٱجپل
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أيانح  »وٺأچن  يٷنلټ پ ٳٓن :     ،«! ح ، ْأ٪ ٗناح وپ نًهد ئىل جػبكن ځ   ئىل جپ
٩ ذ  ناڃح  ضٍؾال ڂڅ جپٓ حٌز خبٳس ٚىيٷن طب .«!و٪  وٖأچ  !جپٻًجخ

وٺنحڄ جپٗنلق٣س يٷنٱ ڂرطٓنڃحً      ،ْح٪س ٲٷن١  جؽبال٘ ڂڅ ڂػٷٱ ڂٿطُڀ.
ض٫حپنننص جألٚنننلجش ضٍق رنننحً وپ٫ نننحش. أْنننثٿس مل ىبننند  .٪ٿننن  ذنننحخ جؾبٷ نننٽ

ذرالهس ٮ  ڂٛنىٴ   ئي ٺحڄ يرطٓځ ٲٷ١، يرطٓځ ،جپٗلق٣س ٪ٿ  أي ڂ اح
جؾبحٞننن  يف  م پ٣حؾبنننح جو٪ننن  ٖنننذ ٳنننلي  جپ٫نننُّيوجڂنننطأل  .پرالهنننس جألڂنننلٌ

وو٪ننىوه ذٓنن حٌز.  «ؾبننإشبٍج» ىلئٖنن٫ٍ أچنن  ٖنن م جچٟننځ ڂننإنٍجً   ٺٍجه طنن .
أؾٿّ جپٗلق٣س ئىل ؾلجٌه وأٮىٴ ٪ٿ   ڂڅ ٶحش ٪رىجپٍق ځ، هٻًج ذنال  

 !ڂح ٌبٿٹ ئي مل ي٫ى ه حٸ ڂح يىٲ٩ پالْطثًجڄ وهل ٌبى يىه يف ،جْطثًجڄ
ىجپٍق ځ ڂاحذننس ال ٩ ذحپٗننحټ جپٛننلٰ جپننًي أٞننٳ  ٪ٿنن  ٪رنن    ڃِننقطڃننحً ٢َ

ذحٶطٟنحخ ضحٌٺنحً پٿٗنلق٣س جإلْناحخ      جپ٫نُّي زبىظ  !ض ٓؿځ وٖهٛ ط 
ٖحټ  .ٴ يف جپٗحټ ڂٍز أنٍىيف أٺحييد ْؿن مل يٛىٴ أوبځ ضٍٺله. قىّ

أو أڄ  ڂڅ و٫ٞ  ٪ٿ  ٺطٳ  ذ٣ٍيٷس ڂالتڃنس،  ڂا د مل يطڃٻڅ ٪رىجپٍق ځ
رن ،  پىٌؾنس أچن  يٻنحو ي٣ن . جپٗنحټ يبند ڂنڅ يب        ،نٍكجپٗحټ يطلٴ پٻطٱ 

وٌدبنح ذنًټ ؾانلوجً ڂٟن  س      ،«جپ٣ن  وجپ ؿڃنس  »وذحپٻحو يبند ٪رنىجپٍق ځ   
پٿطلقى ذحپ٣  وجپ ؿڃس ٞڃڅ وقىز ٪ٟليس ضٳٛف يف جألن  ٪نڅ هلينس   
جپٍؾٽ ڂڅ نالټ ٌوجت . ضٍوو ٶٿن اًل غنځ ڂنى ينىه دبالڂنف ڂنڅ ربنحوَ پٿطنل         

هنًج جپٗننحټ  »ٶنحتالً:   ،وجچطن٨ُ جپٗنحټ ڂنڅ ٺطنٱ ٪رنىجپٍق ځ      ،ڂٯٛنحً ٪نحذٍجً  
٪ٿن  ضأٺ نى وبنحت     ، وجذطٓځ جتننٍ ذٳٍقنس ڂنڅ قٛنٽ     «!ٿٷ  ج  ألؾٿ ن

پٷنى ننرب    ؛قنى جٺطٗنحٰ قٷ ٷنس ڂ ٯٛنس     جپ٫نُّي جچطٗن    پ٫الٶس ڂطٻحٲثس.
وصبىيى جؾبٻحٖٳس، وأڄ جپٛكحٲس وجػب  ُ وؾنلو ڂالتنځ   « جپ ٷ  حش»ٌجتكس 
قط  أڄ ڂ الڄ ٺلچىيٍج ٚ ٱ ٲٍجٌ ٌجڂرل ڂڅ ڂُجؼ ذحٌيّ جؾبطٷٿد  ،شبحڂحً
ٷننحتٵ جؿبڃؿ ننس  ذبٗحٖننس جپٗننح٪ٍ ئىل ق ،ٍي يي جپٓننڃ٫س جؾبٿطرٓننس جپٗننح٪

ى ٮحڂٵ وأ٢نٍجٰ  وٺ ٱ أچ  ْ ٫لو ڂڅ أٲٍيٷ ح جبٿ جپرٓ ٣س يف أٲٍيٷ ح،
هًج ي٫   «.صبٍيؽ ٺط د»ٿ  أڄ يپٹ ٺٿ  ـبٍو ٪ .قىيىيس و٪ن ٮٟلذس
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٫رس جپٷننحش وجچطنناحٸ ْننرت   أڄ فبننحوالش ئلبننحَ ةؿ ننس ٲحض ننس يف پ ننٽ ِٖنن    
  ؾننىيحً يف زبليننٽ ڂحٞنن  جپٛننكحٲس جپ٣ننحَؼ ئىل ٶننلز   جپٷٍيننس، غننځ جپننطٳٻ 
ويف جألن  ْٿد ٪رىجپٍق ځ ٖحپ  ڂڅ ٶر ٽ جؾبٍجڄ ٪ٿ   ،جْطكلجي وأٌجٜك

ڂنحش ٌجڂرنل يف ال ٌوڂحچٓن س وال     !جؾبٗ هس. أهًج ٺٿ  ـبٍو صبٍيؽ ٺط ند؟ 
٣ن  ٌْنحڀ چٛنٱ ڂلهنلخ     يف ذلٌضٍين  ن٣ّ « ٪نىڄ »٪ن ٮٟلذس، ڂحش يف 

ڂالڂف چٷٿص ذحقط نحټ ڂنڅ ٚنلٌز جپ٣ٳنٽ جپرنحٺ       ذىج ٲ   ٌجڂرل ذال ئ٢حٌ، 
 !ذىج ٌجڂرل ڂ طحً پٿٯحيس ...جپٗا ز

ال يىٌي ڂنڅ أينڅ هر٣نص ٪ٿ ن . مل      أڂحڀ ٲٻٍز جپ٫ُّيضٛٿرص أ٢ٍجٰ  
جچطٗ  أٺػٍ وهل ٌؾنٽ قنٍ    .وڂ  يف وهىز ن رس جألڂٽ جؾب٫طحوزصبر١ ووٌز 

ٍ »يأض  أقىهځ ڂنڅ   !قٷحٌز !ي٫ڃٽ زبص جپٟٯ١، پٻڅ صبٍيؽ ٺط د؟ « ج٬ذن
 ،پ ٷٿٽ ڂڅ ٖأڄ جإلچٓحڄ ذنال چُجهنس. ٌجڂرنل هنٍخ ئىل جقطڃنحالش ڂط٫نىوز      

وال صبننٍيؽ ٺط نند أيٟننحً. جپطنناٍيؽ هننل    ،پنن ّ ڂننڅ ذ  نناح أ٢ننٍجٰ قىيىيننس  
ڂٛحٌ٪س ٌوجتن  ضٗن ٻ  ضٍجؾن٩ جهطڃنحڀ جپٳٍچٓن ن ذن  ٪ٿن  ؾػنس ٖنح٪ٍ          
ٲٍچٓ  مل ض٫ى ڂٯحڂٍض  ضٿٷ  جهطڃحڂحً، ويپنٹ يف ڂٷ نٽ ٶنحش ينىٌٸ ٲ ن       

ٌؾنناًل يٓننط٫ى پٿطٿٛننٙ ٪ٿنن  قٍڂننحصبځ ذننال جهطڃننحڀ يننًٺٍ         جػبڃ نن٩ أڄ
يطٛنن ٩ جپٍوجيننس ذٟننٍجوز. پننڅ ضٻننلڄ ٌوجيننس   جپ٫ننُّيپٿٓننڃ٫س جػب ننىز. وذننىأ 

ٖنرتجٺ لڄ ٶٿن الً أغ نح     ٌدبح يبرناح جال  .وپڅ يٷٍأهح ؾلچرت ؾٍجِ ،٪٧ ڃس
ٻنرت ينٍوو: ئپنن، هنٽ     پجٮط ٽ ؾحٌ ج  ٪ڃٍ ذ  ڃح ٺحڄ جپنىٺطلٌ  »ڂٍوٌهځ ذن

پٻڅ يٳرتٜ أڄ هًج ؾُ  ڂڅ ق نحز قٷ ٷ نس    !«!٪څ جپػٯح ؟ٺٳص جؼبڃالڄ 
ذ٣نٽ   پٻنرت، قنىظ هنًج يف جپٳ نىٴ وجپنىٺطلٌ      ؟!ؾبػٷٱ يٳٻنٍ ذالبنحَ ٌوجينس   

جپًي ٖحهىض  أغ ح  حبػ  ٪څ ڂٯنحڂٍز جپ٫نلوز ئىل   « ٚڃص جؼبڃالڄ»ٲ ٿځ 
 ،وڂڅ غنځ زبلينٽ جؾبنًٺٍجش ئىل ٌوجينس، وئيج ڂنح ٺنحڄ هنًج يف ٌوجينس         ،جپٷٍيس

و٪رنننىجپٍق ځ هنننًج ٌبٻنننڅ  ،٭ جپٷنننحش يف ڂ طٛنننٱ ٌوجينننسٲأچنننح جتڄ أڂٟننن
ئي ال چًجپس يف جْنطهىجڀ ٖهٛن س ٌوجت نس. جپ ٓنح       ؛جْطهىجڂ  ذال ٞڃ 

ذننال جْننطثًجڄ وال ٪لجٶنند. أيٺننٍ أچنن  ٺ ننص أقٿننځ يف ٢ٳننلپيت       ،ٺٿنناڅ ا
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وأوٌٸ أچ  أقٿځ ٲأٮحوٌ ذ ط ح پٳ٫ٽ ٺٽ ڂح أقٿځ ذ  ذنال وؾنٽ. أڂٓنٹ أي    
څ ڂ حٌز جؾبٓؿى ذال جٌض٣حڀ. ٌبٻڅ جپطهٿ  ٪څ ؾُ  ڂڅ أي جڂٍأز وأٶٳُ ڂ

ئي مل ي٫نى ذلْن٫  جپنطٳٻ  يف ٲنطف جپ حٲنًز       ،جپٳٻٍز جألن ز پر٫ٝ جپلٶص
وٞنٍذ  ٪ٿن  ٌأِ هنًج     #٢$«جؾبىج٪نس »ڂنڅ ٌأِ   «جپرلٌي»وجپٷٳُ، أو جچطُج٨ 

جپٟنن ٱ جپٻٍينن  وهننل يبننىٴ ذنن  ذٯٍجذننس، غننځ ذٗننٯٱ نٿ ننٵ ذٍؾننٽ ٮٍينند  
وقطنن  هننًج جؾبلچلپننلؼ جپننىجنٿ    ،جپٳٻاننس جأل٢ننلجٌ. قٍٺننس يننىي، ض٫ٿ ٷننحض  

پ   ذحهطڃحڀ. قط  پل ٺ ص يف ٌوجيس ال ي٫ٓ  ئهحچس ٞ ٱ يبىٴ ئيٛٯ  
 :جپنًي ٶنحټ ٪ ن     ،«وپ ٿنس وجپُيرنٵ  »ذ  وٺأچ  يٗنحهى جؼبٿٷنس جألنن ز ڂنڅ     

٪ٿن    .«أقٓڅ شبػ ٿ س ٖحهىهح جپ حِ وال يطڃ لڄ ڂٗحهىصبح ڂنٍزً غحچ نس  »
ٍ  جپ٫نُّي أڄ ٲٻٍز پ٫  س ؾ٫ٿص  ٌبٻنڅ جپطال٪ند دبٛن      ،ٸ يىين  جبنًټ  يٳن

وڂڅ غځ وٲ٫ن    ،هًج جپٍؾٽ، ٺاذٷحت  يف جپٷٍيس ألْرحخ ٶى ال ضرىو وؾ اس
ئىل وبحيس قٷ ز ؾنُج  ٪رػن  ذنحؽب ١ جپنىٶ ٵ جپٳحٚنٽ ذنن جپلجٶن٩ وجپٳنڅ         

    ٍ ٲٻنٍز ٌجت٫ننس   ،وٲٷننحً پٿٟن ٱ  ،٪ٿن  أچن    .قطن  ٦ ن  ڂنلّه أقننىةح ذنحتن
وپنننل ڂنننڅ ذنننحخ ٶىٌضننن      ، نننحًپٻ ننناح پ ٓنننص قٷ ٷ نننس، وهنننًج پننن ّ ڂ٣ڃث   

ال ٖنن   ْنن رٷ  ڂننڅ ذ٫ننى جپٛننٳكس    وهننل ڂننڅ جتڄ يننىٌٸ أ   ،جالْننطرحٶ س
ٍ    ،جألن ز ٖهٛن س ٌجت٫نس پٻنڅ ال أقنى يٍينى      » :وٌدبح يٷنلټ يف ڂٷ نٽ كنن

ٍ         !«ڂٗنحهىصبح ڂنٍزً غحچ نس     ،هنًج ئڄ أٲٿنص ڂنڅ ينى جپٳنڅ وهن  ضٷنٌٍ جؾبٛنحت
 !وق  جؽبالٶسوٶى ض٫ٳ   ڂڅ جپ احيس جؼبٷ ز ضٷىيٍجً پٍ

٪نحوٸ  » :٪ٿ  پٻُز ڂڅ جپٗلق٣س يٓطأيڄ يف جؾبٯنحوٌز  جپ٫ُّيجْط ٷ٥ 
ڂنىٌٺحً   ،جپٓنإجټ ٪ ن    جپ٫نُّي ومل يٗأ  ،ال أغٍ پٿٟ ٱ .«!ڂٻ ٱ يح أْطحي؟

 .وپٻڅ هنًه جؾبنٍز ڂلؾنلو دبلجهند     ،وأچ  ڂلؾلو ٲ٫الً ،أڄ هًج ٺٿ  يبىظ
جچطا  ئىل أچ  ذل٩ْ جپٍؾٽ ٲ٫ٽ أٖ ح  ٺػ ز يبراح ذٯ  قحؾس پٿٷٳنُ ڂنڅ   
جپ حٲًز، أو جپٗٹ يف چلجيح ٞ ٱ ٮحوٌ ذ٫ى أڄ ذح٨ أقىهځ ڂٍةحً پٿٍٺرس. 

                                                           
 جؾبىج٪س: جپ حٌؾ ٿس. وجپرلٌي: ؾُؤهح جأل٪ٿ ، جپًي ضل٩ٞ ٪ٿ   جػبڃٍ. #٢$
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ذٍو٪س ٶى ضٍوٴ ذحت٩  «جپطهُيڅ»و ،ذل٩ْ جپٍؾٽ نلٜ ڂٯحڂٍجش ڂىهٗس
ال يننًهد ئىل ٶٍيننس  ي رٯنن  ئذٷننحؤه يف جپٷٍيننس جملننٍو أ   ال ،ڂننٍجهځ ڂطؿننلټ 

ٌجت٫س، ٲانل ذحپطأٺ نى پنڅ ينًٺٍ      جپ٫ُّيٖهٛ س ڄ ئأنٍى يٷلټ يف ڂٷ ٿاح 
هًج يٷلپ  ذحت٩ ڂطؿلټ يف «. ال أقى يٍيى ڂٗحهىصبح ڂٍز غحچ س»ثحً ٪څ ٖ 

وال يرننىو ٪ٿ نن  أي  «وپ ٿننس وَيرننٵ»أڂننح هننًج ٲٗننحهى  ،«َوٌذننح»ٌوجيننس ڂػننٽ 
ومل ي ٧ننٍ ئىل ْننح٪س جؼبننحت١  ،ڂطٻننأه جپ٫ننُّيٖننٯٱ ذحؼبًجٶننس. مل يٯننحوٌ 
و وڂح ٪حو ڂاڃحً أڄ ضطكٍٸ ٪ٷنحٌخ جپٓنح٪س أ   ،جپيت غب٫اح پٿطل ضىٴ ٺػ جً

 ،پنن ّ ڂننڅ ٞننڃ اځ ٚننحقد جپر ننص ،ال ضطكننٍٸ، هنن  ضننىٴ ألچننحِ كنننٍيڅ
جپًي ال يرىو أڄ ٪الٶس ڂح ضٍذ٣  ذبًه جپٓح٪س جألغ ز جپيت ؾٿراح ڂ٫  ڂڅ 

پٻ ناح أضنص    ،جؼبؽ ٌدبح، ٲحپٍؾٽ مل يٷٽ ٖ ثحً ٪نڅ جؼبنؽ وال ٪نڅ جپٓنح٪س    
وهننًه  ،«هٍڂ ننس جؾبٷط  ننحش »ذننن جپ٫ننُّييف قٷ رننس قننحؼ ٞننڃڅ ڂننح ي٫ٍٲنن      

ٞن ٱ ڂٓنرتيف مل    پٯن   ثحًذٷرحخ وڂثًچس، ْح٪س مل ض٫ى ض٫  ٖ جپٓح٪س 
 ي٫ى يٻرتظ پٿلٶص.

يف حبػن  جپنىؤوخ ٪نڅ أٖن ح  يطأٺنى ڂنڅ نالؿبنح ڂنڅ          جپ٫نُّي هٻًج هل 
ٺننرتجظ جأٖنن ح  يف وجنٿنن ، وهننل ٶننى أقٛنن  ضٓنن٩ وٶننحش پ ننطڃٻڅ ڂننڅ جپننال  

پٻلوبح جپطح٫ْس وال يُجټ ٌبٟ٭ جپٷنحش وال ي٫ن  چٛنحتف ڂٟن ٳ  جهطڃحڂنحً      
ذٷ نس   ىلئوهنًج ئلبنحَ ؾىينى أٞنحٲ       ،ًٺٍ. ٲ٫ٽ يپنٹ ٺٿن  ذأٶنٽ ـبانلو    ي

ڂ ؿُجش جپ لڀ. وهٻًج شبٻڅ ڂڅ جإلٚٯح  پٿٍؾٽ ذحهطڃحڀ ذ٫ى ضأٺنىه ڂنڅ   
ذننىج  .أي ٌٲننٝ ڂنح ي رٯنن  ٪ٿ نن  جپٷ ننحڀ ذنن   ؛جؽبنال٘ ڂننڅ ئذننىج  جالهطڃننحڀ 

٪ٿن  أڄ ڂنڅ    ،«ڂنىالَز جؾبنػٷٳن  »جپٍؾٽ ڂطالٌجً وهل ينػ  ٪ٿن  ڂنح أغبنحه     
ٺأڄ يٻلڄ ٚكٳ حً يٓنٍٴ   ،چٓحڄ جپٷ حڀ ذأٖ ح  ال ضالتځ ٖهٛ ط قٵ جإل
ذ نص جپ٫حٶنٽ وهن  صبڃنّ      ىلئفبحوالً جْرتجٴ جپ ٧نٍ   جپ٫ُّيجذطٓځ  !جپٷحش

ڂڅ ذحخ جؾبٷ ٽ ذأچلغس ض٫ٓ  پٿٳص جالچطرحه. ٌجتكنس جپٷانلز ضإٺنى أڄ ٪ حينس     
 ٍ قننى وٚننٱ   ،« ننس ڂننىپلَز  ِذ » .ٶننى ذننًپص ٲ اننح  زذ ننص يف جپٓحوْننس ٪ٗنن
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جپًي ذىج وٺأچ  ي٫ٓ  إل٦احٌ ڂٗنرتٸ ذنن جذ طن  وٞن ٱ يٓنرتٴ       ،جپ٫حٶٽ
ٜ  .«أَوّؾننٹ؟»جپ ٧ننٍ. ٶننىڀ جپٷاننلز ڂننٍووجً:    وهننًج ٌؾننٽ   ،ٲننلؾة ذننحپ٫ٍ

ٺنحو   .ي رٯ  ڂٷحذٿس ٪ٍٞ  ذٿ حٶنس  ،وهل وووو ،ڂٗالٌ ذالبحخ جػبڃ الش
يٷرننٽ ٪ٍٞننحً ٺاننًج، ٮنن  أچنن  مل يننٍ  ٲ نن  أٺػننٍ ڂننڅ ڂٯننحڂٍز دبُجيننح    جپ٫ننُّي

چٓنننح   جپ٫نننُّييف قنننن يٳٟنننٽ   ،. جپٳطنننحه ٚنننٯ ز ؾ ٓننن س ٮننن  ڂٗنننؿ٫س 
يٛنٿف ٶرنلټ ٪نٍٜ ٺانًج يف ٲن ٿځ       .يوجش جپٛنىوٌ جپرحيننس   ،جپػالغ   حش

ڂٍٛي ٺطر  چٛٱ ڂلهلخ يبٿځ جبحتُز جپىوپس جپطٷىيٍيس وپىي  ڂلٶنٱ  
جؾطڃننح٪  چٗننأ ٪ٿنن  ٪ننحضٵ ٞننٯحتڅ يٓننحٌيس جپطٷ٣اننح يف جػبحڂ٫ننس. أڂننح       

ٍه، وٺ نٱ ْن إوټ أڂنٍ جپنىٌجڂح     ٲٳٻٍ ذحألڂٍ ڂڅ ٶر ٽ ٖ   ال يًٺ جپ٫ُّي
 ،ْن ٻلڄ ؾٓنىجً ٮٟنحً    .جالؾطڃح٪ س يف ٲٛٽ ٺالْ ٻ  ؾىيٍ ذحپطٗؿ ٩

ذاٲٍج٠. ٮڃٯنځ   «جؾبىپلَز»ال ىبىٌ ذحؾبٍ  ضٷىيٍ ٌوقاح  زپٳطح ،ذال ربحٌخ
ضالٲ  أٍٞجٌهح ٪ٿن  جپٍؾنٽ    ،يف ونحڄ جؾبٷ ٽ ذح٪طًجٌجش ضٳطٷٍ پٿطاًيد

وضٓنح ټ ٶرنٽ   «. ٪حٶٽ ن٣ن  »ڀ أ« ٪حٶٽ يٺ »أه   جپ٫ُّيجبڃٿسٍ ال يىٌي 
أياڃننح ْننرتوٶ  أٺػننٍ؟  :ذىجيننس ْننٍو ٲٛننٽ جؾبػٷننٱ وٲطننحز جپٓحوْننس ٪ٗننٍز 

ٲننحؽب٣لٌز ڂ٣ٿلذننس   ،پننىوج٨ك پ ٓننص ضحٲاننسً شبحڂننحً   ،«ن٣نن »أ٦ نن  يٳٟننٽ  
 څ جػبحچد ال ض ٧ٍ جڂٍأض  ؿبًج جپٿن ذطٷىيٍ يًٺٍ.پٍؾٽ پ ّ

ى أچن  مل  ال أقى يىٌي ٪ٿ  وؾ  جپىٶس ٢ر ٫نس ٌوز ٲ٫نٽ جپ٫حٶنٽ. جألٺ ن    
ٌبطٷ٩ كبح ج٪طربه ٌٲٟحً ڂا  حً، وٌدبنح جٺطٳن  ذحپطرنحِ جألڂنٍ ٪ٿ ن ، ٺأچن        
ٌؾٽ ڂٟ حٰ ال ىبىٌ ذ  نٿ٩ جپ٫ڃحڂس يف وؾ  ٞ ٱ ال يرىو أڄ ٪الٶنس  

وذنىأ يف ْنٍو جالقطڃنحالش     ،جقرتجڀ ضٍذ٣  ذحپٓح٪حش. مل يٗن٫ٽ ْن ؿحٌز  
ووڄ أڄ  ،ذٿٯس هحوٲس ٪ٿٷص يف يه   ڂڅ ٶٍج ز ٌوجيس پ٫رىجؼبڃ ى جپٓكحٌ

يف جپنرتجظ وي٫نحچ    « ٞنٿ ٩ »ڃ ى هنًج ٌؾنٽ ذٻنلش أذن ٝ     ٪رىجؼب يٯٳٽ أڄ
مل ضٍٶ  جپى٪حذس جپيت قحوټ ڂڅ نالؿبح جپطأٺنى ڂنڅ ٺنلڄ     .جپطاحخ جؾبٳحٚٽ

ٲٻ  يلٖٹ ٪ٿ  جپنطهٿٙ ڂنڅ ضر٫نحش ٌوجينس ٶٍأهنح ٪ٿن  ْنر ٽ جالهطڃنحڀ         
ال لـ چٛننٌؾننٽ  ،ذننأڂن ڂٻطرننس جؾبىٌْننس جپػحچليننس جپننًي ٺننحڄ هحوٲننحً پٿٯحيننس
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٪ٿن  قنىز. ڂنح     ى٨ ذأهنٽ جپنىچ ح ٺنٽّ   څ ن ن يٻٱ ٪څ جپطكىيٵ خب رس أڂنٽ ڂ ن  
جپنًي   ،ٯٳحٌ٪رنىجپ  ٪الٶس ٍْو ٲٛٽ فبطڃٽ ڂڅ شبػ ٿ س هحوٲس ذحألْنطحي 

 ؟!ڃ ى ٖ ثحً ڂڅ قٷىه ٪ٿ  جؾبٻطرس٪رىجؼب مل ًبٳٱ ٌٞحه ٪څ
ڂٓطكٟنٍجً ٌوجتنف جؾبنلض  يف     ،يف جپٯحپد أغنٍ جپطنىج٪ حش   جپ٫ُّييٷطٳ  
ٺنحڄ يف ْنر ٿ     .أغ نح  حبػن  ٪نڅ وال٪نس     ،أچلٰ ْ ثس جپ٣لينس و ،ٲٻٍز َوجؼ

وٚنننحوٰ جألْنننطحي  ،«؟!ڂنننحيج پنننل ٶرٿنننص ٪نننٍٜ جپ٫حٶنننٽ»پٓنننٍو ضٳحٚننن ٽ 
 ٪رىجپٯٳحٌ ڂٷطٳ حً أغٍه قط  جپنٍٺڅ جپٗنڃحا پٿڃٻطرنس. مل يٿطٳنص جألْنطحي     

جؾبٻطرس يف غالغس ٺٍجضن جٖرتجهح ڂڅ ڂحپن   « ىچٛحٌ»ٯٳحٌ وهل يىٲڅ ٪رىجپ
ٶننى  جپ٫ننُّيڃننحِ ڂننإڂڅ ي٫ڃننٽ پٳٻننٍز ٪٧ ڃننس. ٺننحڄ    وٲ نناځ حب ،جؽبننح٘

، ٲطٓننح ټ څ ٌٲنن٩ جپٻٿٳننس ضٓننح ټ يلڂاننح ٪ننڅ ڂٛنن  جألل ْننحٌضٍ ذ ننربز ڂ نن     
٪ٿن   « جألل»ڂٓنط ٻٍجً ٺٿڃنس    ،نجپٯٳحٌ ٪نڅ ْنٍ وپ٫ن  ذنحؾب كٿّ    جألْطحي ٪رنى 

يف جپ نلڀ جپطنحا    جپ٫نُّي ٍ ذٻّ .«!؟وذ٫ىيڅ جچص قحزبحْر »وؾ  جپطكىيى: 
ن٣ن  ڂن٩ ٌؾنٽ ينطكٻځ ذحؾبٻنحڄ جپلق نى جپنًي         ڂطكڃٓحً إلَجپس ْنل  ٲانځ  

ٖنن٫لٌجً ذننحپطڃ ُ، وًبٳننٱ ٪ ن  يپننٹ جپٗنن٫لٌ ذننحپ ٷٙ جپننًي   جپ٫ننُّيٌبن ف  
چحه نٹ ٪نڅ فبحوپنس ئَجپنس ْنل  جپٳانځ        ،ي٫حچ   ٪ٷد ٺٽ قٛنس ٌيحٞن حش  

پٻ   جنطٳ  هل جتنٍ يف  ؛ذحپركع ٪څ لب د فبٳل٤ ڂڅ ٶر ٽ ججملحڂٿس
مل يٳانځ جپٓنرد أيحڂانح، قطن      و ،پن ٻرتظ  جپ٫نُّي مل يٻنڅ   !٦ٍوٰ ٮحڂٟس

 ،ٲًپٹ ٮ  ڂ ٛٱ ،ٯٳحٌ وطبح٪س جپطٻٳ ٪رىجپ أچ  مل يٗأ أڄ يٍذ١ ذن
ٲحپٍؾٽ ٺحڄ ٶى زبىظ ٪څ ڂٓٿٓٽ جْطهٿٙ ڂ   أڄ جؽب  ي طٍٛ ٪ٿ  

ٶننى  «غٍغننٍز ٲننلٴ جپ  ننٽ»قطنن  أڄ  ،جپٗننٍ. غننځ ڂننحيج يٍيننى ذانٳننح  جپػالغ ننس 
ؿبح أڂنن جؾبٻطرنس ؼبڃحينس     ٨جنطٳص أيٟحً ٞڃڅ جؾباڃس جألنالٶ س جپيت ض٣لم

وذنىجٲ٩ ضٍذنلي زبنلټ ڂ٫ن  ئىل ٞنٌٍ وؾنلوي        ،جپ٣ٿرس ڂڅ جپٻطد جؾبٟنٍز 
وأوجٲ٩ ٪څ  ،أٚركص أوجٲ٩ ٪څ جألٲالڀ .مل أ٪ى أٶٍأ ٺڃح ٺ ص .ڂڅ جپٻطد

يپٹ  .رص ا ڂح يٗر  قحپس جوب حٌٲطلٌ ٪الٶيت ذحپٻطد. أيٺٍ أڄ ٌوجيس ْرّ
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جپٍوجينس ضٿنٹ ٖنٳحٲحً أو      ٶنٍأش ال يى٪ل پٿڃرحهحز جپٍوق س، ئي مل أٺنڅ قنن  
أضٷكنځ ٪الٶنس ڂٟن  س ڂن٩      ،ٺ نص يف ڂنح يرنىو ْنحيؾحً ْنح٪طاح      .ڂح ٖنحذ  

وٌدبنح پ رٷن     .ذ٫ٝ جپٻطد ألضأٺى ٲٷ١ ڂڅ ٺلچ  سب٣ نص ضٿنٹ جپنًٺٍى   
ال يلؾننى ْننرد   ىب ننى ٖنن ثحً كنننٍ يف هننًه جؼب ننحز.ٲاننل ال ،أقننىچح ڂػٷٳننحً

پٻطند ئىل ڂنح   ټ ٪الٶط نح ذح ٌبٻڅ جال٪طڃحو ٪ٿ   يف فبحوپس ٲاځ ؾبحيج ضطكلم
وٺنأچ    ،وال ْنرد ڂٳالڂنحً أيٟنحً يف هنًج جپط٫ڃن ځ      يٗر  ڂأْحز ئٮٍيٷ س،

ٌ  »أزبننىظ ٪ننڅ ؾ ننٽ ذأْننٍه ٶننٍأ ٌوجيننس      پرننحوپل « ٲ وچ ٻننح ضٷننٌٍ جالچطكننح
ل، يف ؼب٧ننس ْننًجؾس ٪ننحذٍز، وهننل جتڄ يٷننطكځ ٪الٶننس ڂٟنن  س ڂنن٩  اٺليٿنن

ٲننٍجٌجً ڂننڅ « لاٿننٺلي»جپٻطنند، قطنن  أچنن  ذٷ ننص ٲننرتز ٢ليٿننس أزبحٖنن  جْننځ  
قى جپ ٷحو يف ڂح ذ٫ى دبٷلپنس  أٲٓمٍهح  - ئيٷح٨ جپالڀ وجؿبح  وجپلجو زبىيىجً

ڂنح أ٪  ن  ٪ٿن  وؾن  جپىٶنس هنل أڄ ٖن ثًح ڂنڅ جپطنلؾ ّ           .«ؾٍِ جپٻٿڃحش»
ٱ وْ ١ ذن جؾبػٷ #جپطلؾّ$يطىنٽ يف ٪الٶس وچ حچح ذحپٻطد، وهل أيٟحً 

يف ٺٽ ٚنٯ ز   رىو ڂ ٛٳحًحوټ أڄ يال يبوٍٞوخ جؾب٫ٍٲس. وي رٯ  پٿڃٍ  أ
جپٻطند  وٺر ز، پ طكىظ ذرٓح٢س ٪څ ٲٻٍز جألمل جؾبٍضر٣نس ذحؼب نحز ذٍٲٷنس    

چحه نننٹ ٪نننڅ هنننًه جؾبٗنننٍو٪حش جپٍوق نننس     وٲ طحَيحصبنننح وضنننأڂالش جپٳنننڅ،  
يرنىو أڄ ٪ٿن م    جتځ ٪څ كپ نحش وٲنح٨ پنٍوـ جؾبػٷنٱ.    وجپربـب حش وجپركع جپى

٩ ٪ننڅ قٷن  يف زبليننٽ  ألوجٲن « يف أوٌوذننح وجپنىوټ جؾبطٷىڂننس »جپطكنىظ ذٿٯنس   
چٛمنند »ووڄ أڄ أنٗنن  ٲٻننٍز  ،٪الٶننيت جپٿ٫  ننس ذحپٻطنند ئىل ڂأْننحز ؾ ننٽ  

چن  يف أوٌوذنح وجپنىوټ جؾبطٷىڂنس ٌبن ف جپٳنٍو       ئ، ئي «...چٳٓ  ڂطكنىغحً ذحْنځ  
ويٍينى ضب نحً ؾ نىجً     ،چٳٓ  قنٵ جو٪نح  ٲانځ ڂنح ًبٳ ن  جپ نحِ يف أ٪ڃنحٶاځ       

ٹ جپ ل٨ ڂڅ جپرالهس ، ومل ي٫ى جألڂٍ يف يپ«ڂح ي٫طڃٽ»ڂٷحذٽ ئٲٛحق  ٪څ 
ڄ جپٳڅ ٺٿ  ال ئ، ئي «ضٯلٌ يف أ٪ڃحٴ جپ ٳّ جپرٍٗيس»يف وٚٱ ٌوجيس ذأوبح 

وجحملٛٿس أڄ جؼب حز ٪ ىچح ٪ٿ  قٓحخ  .يٷلڀ ذٗ   كنٍ ٪ىج يپٹ جپٯَلٌْ
ئوبنځ   .مل ض٫نى ٲٻنٍز ؾ نىز    ،جپٍٓو جؼبحيٴ پطٳحٚن ٽ جألمل وضٍض رن  ذنًٺح    
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ؾبرننى٨ نٿننٵ ڂٷحٌذننحش ويٛننرف ٪ٿنن  چٳٓنن س ج ،يٛننىٶلڄ ڂنن٩ ڂننٍوٌ جپلٶننص 
ڂإؾبننس وٺحٲ ننس ؿبليننس جپٗننٍيى جؾبط٫ننحا أو جإلچٓننحچ  جپننًي ي٫ننحچ  ذٓننرد        

ويف  أڄ يطننأمل جإلچٓننحڄ ذٓننرد أچنن  ٪ڃ ننٵ.  ٖهٛنن ط  جپٳننًز، ئي ال ي رٯنن 
٪څ هًه جپٳٻٍز جپيت ضىم٪  ٺٗٱ أقى أن٣ٍ ٲم  أٺػٍ ڂڅ ـبحوپس وجٲ٫ص 

ِ   ض ٛر  جپػٷحٲس وجإلذىج٨ زبىيىجً يف ٢ٍيٵ ْن  ق نحز أ    .قنى هنإال  جپ نح
ئچنن  ٞننٍخ ڂننڅ جؽبننىج٨ جالْننرتجض ؿ  أڄ ضطلج٢ننأ جؼب ننحز إلٶ ننح٨ ٖننهٙ     
ذٻلچنن  ڂطأؾبننحً ويٺ ننحً ڂ٫ننحً، وأڄ ضٿننٹ هليطنن  وپٻ ننس وؾننلوه، وي رٯنن  ٪ٿ نن        
جپٗنن٫لٌ ذحپٍٞننح جپ ٷنن   أڂننحڀ ٞننٍوخ ٖننٻ  ونالٲحضنن . جپٗننٹ جؾبهننحو٨    

أٚنرف  جپًي يطځ ضٷىٌب  پٹ ٪ٿ  أچ  ڂلٶٱ جچ٣لپلؾ  ال ضنىٌي ئال وٶنى   
ويف جألنن  يط٫ند     ڂنس ٺنٽ ٌووو أٲ٫حپنٹ ئَج  ٺنٽ ٖن  .     ٌيرس يف ڂىى ڂال

وينننلو  پننننل ينننرتٸ پٿڃطنننأچٵ جپننننًي يف أ٪ڃحٶننن  ٲٍٚنننس أڄ يطؿننننلټ       ،جؾبنننٍ  
 ٱ ڂ٣حٌقحش جؾب٫ٍٲس وجپٓ ٻ لپلؾ ح.نٳ ٳحً ڂڅ أ٪  ،ذ٣ٓك ط 

 ،أو ه  أڀ جپٿ٫ نحش يف ق نحز جؾبرنى٨ جؾبٿطرٓنس     ،أ٦څ و٦ ٳس جپٳڅ وجقىز
ؾبأْحز ئىل َجويس ٌؤيس پٳٟح جش جؼب حز، وضٷٳُ جپطٗن٧ حش ڂنڅ   ئي ضطكلټ ج

 حؼب٧س جچٳ٫حټ جپٳڅ وڂڅ جپٛٳكس جألوىل يف جپىيلجڄ ئىل ٶ٫٣س جپٗلٺلالض
ٌبٻننننڅ زبليننننٽ هننننًه جپٿك٧ننننس ڂنننن٩  » .وضطكننننلټ ئىل و٦ ٳننننس ،وضٗنننن٧ اح
ئي  ،ئىل ْننن٣ٍ يف وينننلجڄ أو ٪ نننلجڄ ٢ڃنننلـ يف ڂٗنننٍو٨ أٺنننرب« حجپٗنننلٺلالض

ح جپٍوق  جؽبح٘ ذبح وقٷاح يف ڂٻحوبح جپالتنٵ  ضط٣ٿد ٺٽ ؼب٧س ـبالوه
ذن ٚىٌٸ وَجويس ٚك ٳس، أو يف هًج جپٳٍج٬ جؾبطػحتد ذ  ٹ وذن ٚىيٵ 

ڂطٗن٧ س هن     حٖنلٺلالض »ضىٌٸ ئىل أي ڂىى هل قحيٴ يف ضٷنىيٍ وڂٟنس   
ضى٨ پ  أڄ يرطُٸ وضىٲ٩ ٪ٿ  جپىوجڀ وضإٺى، ومل يبىظ يلڂحً أڄ  .«جألنٍى

حوٴ ألمل جپ ننحِ و٢ٍيٷننس جؾبرننى٪ن يف   چ٧ننٍش ووهبننح جقننرتجڀ ٺحڂننٽ وٚنن    
ٮ  أڄ ه حٸ ٢ٍيٷس أنٍى قطڃحً پٿط٫حڂٽ وهًج جألمل، ٪ىج جپٷرلټ  .جپرلـ

غننځ ئڄ هننًج ٮنن    .دبٷننلالش جپ٣ٳلپننس جپٓنن ثس وجپٻرننص وجؾبٛنن  جإلچٓننحچ    
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أڄ يطؿلمټ أقىچح ڂ ٍٗ٪حً ٌوق  يف جپٳٍج٬ پ.ڂٓحٸ ذطالذ ند   ،٪حوټ جپرطس
أال أوجٲن٩ ٪نڅ ٺنلچ  ڂٓنطح ً ڂنڅ جألمل جپنًٺ        جپٿك٧حش جؿبحٌذس. ًب٣ٍ ا 

پل ينأض  ٌٲنحٴ جؾبحٞن  ئىل     قط  ال أذىو ڂػٽ ٖح٪ٍ وجةط  جپطؿحٌز وذلوه
ٺٽ ڂح ه حپٹ أچ  مل أ٪ى أنٗ  ذحوپل ٺليٿال، وٲ وچ ٻنح ٶنٌٍش    جپٓلٴ.
وضبننس ڂننح ىب٫ٿنن    .وپٻننڅ ألوبننح ٲ وچ ٻننح  ،پنن ّ ألوبننح ْننحيؾس  ؛جالچطكننحٌ

ڂننڅ وٲنن٩ ٲ وچ ٻننح السبننحي ٶننٍجٌ ٮٍينند ٺاننًج،    ڂطأٺننىجً ڂننڅ أڄ ذننحوپل هننل 
ضٍجووهنح أٲٻنحٌ ٮٍيرنس     ويهد ذ٫ىهح پط نحوټ جپ٫ٗنح  ڂن٩ ْن ىز الض   نس ال     

أيڅ أ٩ٞ ٲٻٍز أڄ ٚڃلت ٽ ذٻ  ص ٺحڄ يٳحوٜ ٪ٿ  ٺٽ ذ ّ  ڂڅ أي چل٨.
أهننًج ٖنن٠ٍ  ؟«ڂٓننٍق حش جپ٫رننع وجپننال ڂ٫ٷننلټ » ٱ ڂننڅ قٷلٶنن  يف ضننأپ 

ئچننن  أ٪نننحچ    !ىياځ أٌوجقانننځ؟أڄ چطؿنننلټ ٺڃ نننالذن ال ضنننُجټ پننن   ؛ق حض نننح
ال أٌيى أڄ أٚنىٴ يپنٹ جؾب ٣نٵ جپنًي يٳطٷنٍ       .وأٶرتٜ وأزبحٖ  جپ٫ٟٱ

ڃحْنس  . أحبنع ٪نڅ جؼب  يٷىٌ أڄ هًج هل جؾبٛ  جإلچٓحچ  ئىل جپٍظبس وهل
٪ىجپنس يف أڄ يٷ ٫نٹ ْنحٌضٍ ذأچن  وأچنص يف       سأين  .وأچح ال أٌيى أڄ أضأمل ذ٫ى
 ،وأينحً ضٻنڅ ڂا طنٹ    !؟جؾبر ن   أو ضٻن ّ ذلجذنس هنًج    ،جپىوٌ جپٓحذ٩ ڂنڅ ڂر ن   

 ننٹ أڄ ضٻننلڄ ٮنن  جپننًي ٺ طنن  ٲاچنن  ال ٌبٻ ،ڂنىيٍ ٖننٍٺس أو ٢حه ننس ذحٌ٪ننس 
 .ٲٿ طلٶٱ أقىچح ٪څ ٺٽ ٲ٫ٽ ال ي ٧ٍ ئىل جپ٫حمل ذربج ز ووؾٽ ڄ،ئي ٢ٳالً.

 ،ئىل ٲڃن   حوٺحچص كالڀ ْحٌضٍ ضٷٳنُ ڂنڅ ٢ٳلپطن  پطٯطنحټ ٶ٫٣نس جپٗنلٺلالض      
پٳ ٿٓننلٰ جپلؾننلوي ؾننحڄ ذننلټ  پٻننڅ أ٦ننڅ ج«. جپٻٿڃننحش»هننًج يف ڂًٺٍجضنن  

ْحٌضٍ أ٫ٖٽ وڂ ٝ جؼبڃحْس يف أٌوجـ ٺػ ز يف جپ٫حمل، وشبٻ ص ٢ٍيٷط  
يف جپطٳٻ  ڂڅ ضٯ   ق حز أچحِ ٺػ يڅ، قط  أچن  ٺنحڄ ڂطأچٷنحً وَينٍ چٓنح       
يننىيڅ ٲ٧ننحت٩ جالقننطالټ جپٳٍچٓنن  پٿؿُجتننٍ ويٷننلو ڂ٧ننحهٍجش، ووؾلويطنن   

يلڂننحً پطٷننىيځ ؾٓننىه     ٲٍچٓنن س يف جألَڂ ننس جؼبىيػننس، ومل يٻننڅ ڂٟنن٣ٍجً    
قطن    ،ٶٍذحچحً يف ڂ٫ٍٺط  ڂ٩ جپرتجظ. ال أ٦څ وؾلويط  ٺحچص جپطرحْحً حبنحټ 

جپٍؾننٽ جؾبطرننًټ  »و «جپٓنن ىز يجش جپٷر٫ننس »قطنن  وهننل يننلو٨   ،«جپٯػ ننحڄ»يف 
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ينلو٪اځ ذٿٻ نس ڂط٫حپ نس: ووج٪نحً      ،وأهبح٢نحً ذٗنٍيس أننٍى    ،«ْرتض  جپٓنلوج  
ٶ  چربز ٌوـ ٦حٲٍز ضطٛح٪ى ڃحال ٺحڄ يٷلڀ ذًپٹ ويف أ٪ٲ !أياح جپٻٍيالڄ

ال أقننى ْ طٻحْننٽ ٪ننڅ ئذننىج  جإل٪ؿننحخ ئَج  ٌؾننٽ   وٺننحڄ ي٫ننٍٰ أ  ذ ٗننلز.
ڄ پىينن  أْنرحذحً ٪ڃ ٷنس ذحپطأٺ ننى،   ئ و٪ڃ نٵ ؾننىجً ينلو٨ جپٻنٍيان، ئي    ٖنا  

ڂحضنص جپٓن ىز ؾحٌض نح ومل أٺنڅ ڂطلجؾنىجً      »وٺحڄ يىٌٸ أڄ ٲٻٍز ٪ٿ  ٮٍجٌ 
ٺحچنص ضٿنٹ زب نس پٍوقانح     وأيحڂاح وقن ٪ىش قٿڃص دبإنٍصبح يف جپٿ نٽ  

٫نحمل  چل٨ ڂڅ جْطرحقس وؾىجڄ أذ ح  ْ ىز ڂطلٲنحز ي٫ٍٲنلڄ أڄ جپ   «جپ٧٫ ڃس
ؾن جڄ ڂحٞن  ٲ ٿٓنلٰ     :٪ٿ  وؾ  جپىٶس جؾبطحنځ ؼب حصبځ ي٫ٍٰ ڂڅ هځ

 يٻطد ڂًٺٍجض .
وضٍٲن٩   ،وضٍٞم جؼب نحز كننٍ جألڂنٍ پرناٿلجچ حش جألٖنهح٘ جؾبىهٗنن      

أڄ ْنحٌضٍ يبٟنٍ ٪ نىچح ڂػنٽ      جپطك س ألٌوجقاځ جپ٧٫ ڃس. ٺٽ جپًي أٌيىه
 ،هل ٺحڄ فبح٢حً ٪ٿ  جپىوجڀ ذٛىجٶحش يٺ س .ٺحهڅ يرحٌٸ ٢ٷلِ جپ٫ُپس

وئال ؾبنح وؾنى جپلٶنص جپٻنحيف      ،ومل يٻڅ ؾك ڃ  پ طؿلټ ڂ٫ن  ٪ٿن  أي مبنل   
پطأپ ٱ ٺٽ ضٿٹ جپٻطد، وؾبنح وؾنى جپٗنؿح٪س جپٻحٲ نس أيٟنًح پنىنلټ ٶح٪نس        

ويٍينى   ،«جپٯػ نحڄ »لوينس  ڂٍٓـ أوٌوذنح ڂطأذ٣نحً فبحٞنٍز يف جپٳٿٓنٳس جپلؾ    
ئپٷح هح ٪ٿ  أوبح ڂٓنٍق س. ڂٓنأپس ن نحٌجش ڂط٫نىوز، وزبلينٽ ٺنٽ ٖن          

 وپ ّ هىٌهح. ،وڂربٌ يٺ  النط حٌ هب١ ق حز ،ئىل وٶلو ڂڅ چل٨ ڂح
ؾن ڃّ أڄ ينربهڅ ٪ٿن  ؾنىوى     أٌجو ه نٍي  « ٌذس جؾبأْحز»يف ڂٍٓق س 

حڀ ٲ اح ذأٖ ح  جإللبحَ جؾب٫ٍوٰ وجؾبطىجوټ يف ق حز ي رٯ  پ ح جپٷ  جإللبحَ،
وڂڅ أؾٽ جپىٶس ٲال مل يطرحه  ئَج  جؾبٍٗو٪حش جپٍوق س، ٮ  أچن    .ڂٿڃلْس

وأڄ ٫ٖلٌجً ؾ نىجً ْن أض  ڂنڅ جإللبنحَ      ،أٌجو جپطأٺ ى ٪ٿ  ٺلوبح ٮ  ٺحٲ س
وٌبٻننڅ ڂالڂٓننط  شبحڂننًح أٺػننٍ كبننح ٶننى ضننطڃٻڅ قننحالش جؾب ٳنن           ،جپٳ٫ٿنن 

 إلوٌجٸ ٺ   جألٖن ح .  طڃ صجالنط حٌي وـبحهىجش جالڂطال  أو جپ٫ٓ  جؾبٓ
ال ينننى٪ل  ، وپٻنننڅ هنننًج ڂنننح هننن  ٪ٿ ننن  جؼب نننحز.  پننن ّ حبػنننحً ٪نننڅ جپٍٞنننح 
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جْطكٟننحٌ ه ننٍي ؾنن ڃّ ٪ٿنن  هننًج جپ كننل جپرٓنن ١ الٶننرتجـ أچنن  ٺننحڄ        
يٓط ٷ٥ شبحڀ جپػحڂ س ويٓاٍ ٪ٿ  ٚكس أ٢ٳحپ ، ٲانل مل يطنُوؼ، وجنطنحٌ    

 وپ ّ پ طڃٻڅ يف ٪ُپط  جپٗىيىز ڂڅ جپلٚنلټ ئىل  ،يپٹ ڂڅ أؾٽ جؼبٍيس
جؾب٣ٿننٵ. ويف أٺػننٍ ڂننڅ ڂٓننٍق س أٖننحٌ ذننىوڄ صبحٲننص ئىل ٮٍجتر ننس ضٷننىيځ   

ٌ     ؛جؼب حز ٶٍذحچحً پٿٳنڅ  جينس دبنح ٌبٻنڅ    نٓنٍجچحش وؼب٧نحش ٲٷنىجڄ و٪نىڀ و
يطننل٠ٌ  ،«ٌذنس جؾبأْننحز » ،ويف ضٿنٹ جؾبٓننٍق س زبىيننىجً  پ.چٓنحڄ جپٷ ننحڀ ذنن . 

يف يپننٹ ججملننحټ جؿبحتننٽ    ،جؾبٗننطٯٿلڄ ذأچٗنن٣س ڂ٫ٍٲ ننس وغٷحٲ ننس    ،أذ٣حؿبننح
ٶحڂنص ٲٿ نىج ذٻنٽ    « ٮ نحتځ ذنلجچنت  »ٌدبح يف ڂٓنٍق س   .٫ليٽ ٪ٿ  جپٍوـپٿط

ٖ   وذٯن  ظبحْنس ٌوق نس، ومل ينًٺٍ ه نٍي ؾن ڃّ ٪نڅ ٲٿ نىج ڂنح ٶنى           
يٗ  ڂڅ ٶٍيد أو ڂڅ ذ٫ ى پٻلوبح ڂػٷٳس أو ٌوقحچ س ذىٌؾس ڂح، وذحپطحا 
مل ٌب كاح أؾبًح ينلجَي قحؾنس ڂٓنٍق ط  پٿطكنًيٍ ڂنڅ جپٍوقحچ نحش. ٺحچنص        

ق  ڃننح يٷننرتـ  ؾب٫ننٍوٰ ٪ننڅ جپننًٺح  يف هننًه جؼب ننحز، ننس ٺڃننح هننل جٲٿ ننىج يٺ
جپًٺ  أٖٻحاًل ڂط٫نىوز پٿ ؿنحز ڂنڅ جپلقنىز وجؼبٍڂنحڄ أو ئ٦انحٌ جپٟنٯ  س        

 لٴ ئپ  . ڂطكٳ٧س پٿٯحيس،ؼب حز ٶٌٍش پٳٿ ىج ٖهٛ س ضطٛحوڀ وٺٽ ڂح ضط
يف جپط٫ٿنٵ   مل ضنرتوو پلهٿنس   .ٺأي جڂٍأز ڂٷطٟرس وچُياس ضركع ٪نڅ جؼبند  

ٌؾننٽ ٮنن  ڂٷطٟنند وٮنن  ڂننطكٳ٥ جپرطننس. ٺننحڄ   ،ٓنن ٻ لپلؾ ذ ٷ ٟنناح جپ
وڂنح أٚنٳ  يپنٹ     .٢لياًل وؾنًجذًح ٲكٓند. پٻ ناح أنٳٷنص ٪ٿن  ٺنٽ قنحټ       

وٶنى   !جپ ل٨ ڂڅ أمل جڂٍأز أقرص وأنٳٷص يف ؼب٧س ٪حٚٳس وأؾلج  ٶحشبس
ذ  ڃح ه   ،ٞحق س پ ىڄ ٍي ؾ ڃّ جڂٍأز ٶليس ڂٯٿلذس حبٵ يف ؾ٫ٿاح ه

هنًج جپ نل٨ ڂنڅ ربنحٌخ      .«!لٰ أ٪لو أوٌجؾن  أن جً ْ»س ضٷلټ: يف جپ٫حٚٳ
 قط  وٲٿ ىج ض٫لو أوٌجؾاح. ،جپرٍٗ هل ڂح ىب٫ٽ أقىچح يإڂڅ ذححملحوالش

وٺحچنص ڂاڃنس جؼبنإوټ ذنن      .ٯٳحٌ فبٷنحً ذىٌؾنس ڂنح   ٪رنىجپ  ٺحڄ جألْطحي
ي ٶننى يبڃ ننٹ أقننىهځ ئ ،جپ٣ٿرننس وٲهننحل جپٻطنند ٪ٿنن  وٌؾننس ڂننڅ جػبننىوى

 وأوج  ْحيؼ. سذىوجٲ٩ ضٍذلي
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ينح أيانح جپنًيڅ كڂ نلج ئڄ     »ٚنالق  ٶنى جْنطأيڄ جپ٫حٶنٽ وذنىأ ذننن      ڄ جإلٺح 
ٚنحقر  ڂننڅ ووٌجچن  جؾبٳٟنلـ وقٗننٍه     جپ٫نُّي وؾننًخ  .«...ؾنح ٺځ ٲحْنٵ  

 !نٿ نٹ ٪نحوي   .ذنڅ ڂنحچ٩  څ الال ض٫ن ّ »ٞٯ١ ٪ٿ  يىه وٮڃٯنځ:   .ذىټ جؾبطٻأ
 ،جپ٫نُّي ٶٿند جپٗنلق٣س يٻنحو يػند ٪ٿن  ٺطنٱ        .#٢$«!هحضٳٟنك ح  ؟!ڂل ذنٹ 

٪ٿنن  جپ٫حٶننٽ ويبننىٴ يف وؾنن  جپٗننلق٣س. ضٛننح٪ىش  وجإلٚننالق  يب ننٽ 
نٿلچنح چٓنڃ٩... هنًج ذنڅ      ! ْٚ ن أ» وٍٚل جپ٫حٶٽ: ،جپىيلجڄ و١ْٿرس ڂڅ ؾ

ڂحچ٩ يح ٖلق٣س يطاڃٹ حبٷ  جپٷحش وجچٹ ٺحڄ ڂ٫ٹ چحِ يٍڂلج ڂڅ ٌأِ 
وذڅ ڂحچ٩ ٢ٍـ غالغس ذ نحوٴ   ،څ جپٯٿ١هحه نٿلچح چ٫ ّ !جپ٫ٗرس وجچط  ضٷ٣ٱ

وجق ننح  ،ڄ ٖننح  ج  ڂننح يٷنن٩ ئال ننن ئو ٪ننىجټ، ج٢ننٍـ ٪ننىجپٹ يننح ٖننلق٣س 
ى٪  جپر  نس  ٪ٿن  جؾبن   .أٚكحخ ذالو وأٍْز وجقىز وڂح چٗط ٕ ٲلٞنحش.. 

مل يٯٳنٽ ذنڅ ڂنحچ٩ أڄ     .«؟ڂل قٷٹ جپر  س يح ذنڅ ڂنحچ٩   و٪ٿ  جؾب ٻٍ جپ ڃن.
وج٪طٷننىهح  ،ياننُ ٌأْنن  أٺػننٍ ڂننڅ ڂننٍز ٪ٿنن  ْننر ٽ جپرتق نند ذحپٛننكٳ       

أٚنالً ٺٿ نح وجٌينن    » ىه:ز صبىينى ٲٓنٷ١ ٪نلو جپٷنحش ڂنڅ ين      جپٗلق٣س هُ
 جوڂح نٿ ٕ ٫ٖرس ذحؾب ٣ٷس، وجٖاىو ،وڂح ٲ ٕ وج٪  چٯحپ١ ،ذحپٗلق٣س

ذنّ ينىي ا    ،يح نربز وينح يي جپلؾ ن  ئچ نح ٪نحيف ٪نڅ جپٗنلق٣س وْنحڂف       
ٖٽ قٷن  ڂنڅ   جچح أضٳحهځ ڂ٫  وججپر٣ٽ جپٿ  ٺحڄ يٍڂ  ڂڅ ٌأِ جپ٫ٗرس، و

 ،ال وذ٫نىٸ ذ٣نٽ  چٹ ڂنح ربنٍج ٪ٿن  ٖن٫ريت ئ    جچح وجٌي يح ٖلق٣س جٺرىه، و
 .«أٖيت أ٪ٍٲ 
پنٹ سبنلّٰ    ڂنح » :٪نڅ ذ  نس ذنڅ ڂنحچ٩ ٞنى هنًج جؾبٓنٻن        جپ٫ُّيضٓح ټ 

ال جٲڃنح ڂ٫نٹ    الّجذ  نس ينح ذنڅ ڂنحچ٩ و     !جؾبٓٻن وضطاڃ  هٻنًج ٪ٿن  جپٛن ص   
يطانىّؼ ذنأٮٿ٥ جألٌبنحڄ     أوذنى  ،ڂى جپٗلق٣س يىه يف ٲنٍج٬ جؾبٷ نٽ   .«جپ ڃن

                                                           
 # ض٫ ّڅ: ض ٧ٍ.٢$
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 ڃنح ٺننحڄ ذنڅ ڂننحچ٩ ياننُ   ٲ ،وذنٍؤوِ ٪ حپنن  وڂٓنط٫ى يبٿننٱ ذٷرٿنس جػبننحڂ٩   
 ،جپ٫نننُّيپٷنننحش ذنننن جپ٫حٶنننٽ وجألْنننطحي. ٌٲنننٝ  ، وڂلَ٪نننحً جٌأْننن  ڂطننناٻڃحً

   ٍ ٺحچننص فبحوپنننس ؾ نننىز   .ڂطكؿؿننحً ذأچننن  ال ًبٿنن١ جپٷنننحش قطنن  ال يٓنننا
وٺحڄ ٌٲٟ  ٶنى وٞن٩ قنىجً پطنأغ جش جپ٫حٶنٽ جألٶنٍخ ئىل        ،جپ٫ُّيپطك  ى 

 جألننن  ٪ٿنن   ضلْننالش ٌؾننٽ يطكحٖنن  ٮٟننرس ٶننح٩٢ ٢ٍيننٵ، ٪ ننىڂح ٺننُّ    
وئيج جچطنن   ،چننح ٌجٞنن  ذنن ڃن جپٗننلق٣سجال ڂ٫نن  ذ  ننس وال »أْنن حچ  ٶننحتالً: 

 .«وٺ ٿ  يح ٚكٳ  چطٳحهځ
 ،وچطٳحهځ ذحپ٣ٍيٷنس جپٿن  ض٫ؿرنٹ    ،أچح وٺ ٽ هًج جپٍؾحټ يح ذڅ ڂحچ٩ -

 !وذ٣َّٽ ؿبؿس جپطاىيى، جپىچ ح ضٯ ش

 !هًج ٶىٸ ٮٍيځ -

 !ٮٍيځ ز،يلأ -

و٪نال ٚنلض     ٓنحً ڂنڅ جپ٫حٶنٽ،   چ٩ ڂطؿحهالً قنىيػحً وپٯ٣نحً ذحت  ٶحڀ ذڅ ڂح
ٝ  »ڂطل٪نننىجً:  ٺنننٽ جپر نننحوٴ  »: جپ٫نننُّيٲُـبنننٍ  .«جپلؾننن  ڂنننڅ جپلؾننن  أذننن 
ٲ ڃح ٶحڀ جپ٫حٶنٽ ڂط٫ػنٍجً ذلؾٿن  وضلْنالض  وهنل       ،. جَوقځ جپ حِ«يٷٍقن

ذ نحوٴ    ْ٘ نٿّن ننال »يلو٨ ذڅ ڂحچ٩ وڂٍجٲٷ   ذحيالً فبحوپس أنن ز ذحتٓنس:   
 .«قٓن پٹ ئال ڂح ي٣ د چٳٓٹ يح ذل جپ٫ىجټ ٪ ىي وڂح

يٿننلٸ   ،وضٛننٍٰ ٺٷحتننى وجغننٵ   ،چلذننحش جؼبٍجْننس  جپ٫ننُّييف جپٿ ننٽ و٨َّ  
جپٷننحش ويٷننلڀ ذنناؾٍج جش جقط ح٢ ننس، يٿٷنن  جپننى٪حذحش ويطؿننلټ ذننن چٷنن١         

قنىغاځ   .وْن٣ف جػبنحڂ٩   «جپرنحخ جپ٫نىچ   »ئال  «ذحخ جپٍ٪ نحڄ »ڂڅ  ،جؼبٍجْس
ئىل ٪څ ضحٌيم ذڅ ڂحچ٩ ذح٪طرحٌه هبليؾحً ؼبٷرس ڂا  س أٚرف ٪ٿ انح جپطكنلټ   

ظبنحوي  ٪ٿن  ذنڅ   » :ٲٛنلټ ڂنڅ ٺطنحخ ىبند أڄ چٟن٩ مبنڅ نحشبطن  جپالتٷنس        
پنٹ ؾنىه ٶطنٽ وجقنى وهنٍخ پ٫ نىچح،       حٶ، ذنٍجه ځ أ٪نُ ڂنڅ ذنڅ ڂنحچ٩     جٍٰٖ و

وهل ٍْٴ وؾحؼ وپرؿله وؾح پٹ ٪ٿ  چحِ ٌ٪ س وٶن٩ ٪ٿن اځ ٲٍچنحؼ. جؾبانځ     
چننح وجپٗننلق٣س  جڂننح چننحٔ وجٌي يننح ٪ٿنن  ڂ ننله ٌڂنن  ٌٚننح٘ ٶرننٽ أڂننّ و       
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ّ   ،ْحڂٍيڅ ٪ ى ٪حذّ الذنحً  أڂٓنص ٺُ  س. ينى جپٗنلق٣  #٢$«وجال ٶٿنى ج  ٪نحذ
ڂننح پننٹ أهرننٽ » :قننحوټ جپننطهٿٙ ڂ نن  أٺػننٍ ڂننٍز  .جپ٫ننُّيقننلټ يٌج٨  ٲلالييننحً
ىبن     ْٺنځ. نٿّن   چح وجٌي ڂڅج وج  ڂح يٳ٫ٽ ٖ  وال ؟!ڂل ذٹ نحتٱ ؟!هٻًج

 ؟!ػبنىضٹ  حڂن  !... ٺٿاڅ ٌٚنح٘ ينح ٪رنىه   !جپٿ ٿس ويٗلٰ جق ح ٌؾحټ وئال ال
 .«!؟يح ٪رىه زٚحٲٍ  ه يټ ڂڅ ٚحٲٍز. ڂڅوج  ئچ  أ

وجپٍؾنحټ   ،ڄ ٚنلٌز جؾبٓنأپس ڂنىٌي ٺ نٱ    جوج   !ڂٕ وٶص يح ٪نُي  -
ِ حٶ وهننحيو چننحِ ال   ،وىبڃنن٩ ٪ ننحټ ٪ڃنن  ڂننڅ ٺننٽ ذٷ٫ننس    ،پننٹ ڂٷ٣ننل٨ ٌج

ٶننننحټ الڂنننن   هل ننننوجپنننن ٳّ ٪ ننننىهځ ذٍيننننحټ، ڂ  ،ج  وال ٌْننننلپ  جي٫ٍٲننننل
أٚال جچط  ڂ٫نٹ   !٢لټ جپٿ ٽ زَل ٷّْ مبٍِ وچَٿڂح يؼبن لب ؟!!أٚىٶٹ

جپٿن  يٓننڃ٫ٹ   !صبؿنى. أٶٓنځ ذننح  ڂنح ضطهننحو٘ جپٿ ٿنس وال ضرٛنٍ ڂٻٿننٱ     
ْنحٌـ ضطٻٗنٱ نٿنٵ     !يٷلټ جپٍؾحټ يٗيت يٍٶى يرٻٍ يٛٿ  ذحپ حِ ٲؿٍ

جچطرن  ڂنڅ يٓنڃ٫ ح، ٪ٿن  ذنڅ ظبنحوي        !ج  وضرلټ جي ڃح ذحټ جپٻٿد ينح ٺٿند  
 .#١$!حض ىنط  يح جْطحو جالْحذ ٹْ ح، ٺڃح وج  پٻٿڃ  ڂل ٲ٫ٿْيثٶى ةؾحي

ٺحڄ ٪ٿ  يطٓح ټ ٪څ ٢ر ٫نس جپطٛنليد ئيج ڂنح أٶنىڀ ذنڅ ڂنحچ٩ ونربضن         
ْنننطحو چٍڂننن  وْننن١ وال هننن ، نٿٳننن ، أٺ نننٱ ينننح »٪ٿننن  ڂاحطبنننس جپٷٍينننس: 

يح ٪ٿ ، ج٢نٍـ جپٍٚحٚنس ذنن    و١ْ »ذٿاؿس ٶح٫٢س:  جپ٫ُّي. ٌو «؟!ؾ ر 
ذننّ هٻنًج جقط ننح٠، وذ٣نٽ ضٿ٫نند    !، ٚنىٶ  ةوذ٫ننىيڅ ڂنٕ ؾننحي  !٪ لچن  

ٚننلٌضٹ  ،ى جتا ڂننڅ ٶرننحټ وؾانن ا وجچطنن  ضٻٿڃنن ، جذ٫ننذحألڂننحڄ قننٵ جت
 ،«...يٺنٍٸ وجپٿ نحا  أ» :جپ٫نُّي . وجچر٫ػص چٯڃس ٖنؿ س ڂنڅ ضٿٳنلڄ    «!ٮٗ ځ

ٌبٻنڅ   ،وج  ڂح چح وجٌي ڂط  أ٢ٿ٩ ٚ ٫ح  !پ  جپٷٿٵاأهالً ذ»هطٱ جبًټ: 
 ذنن ٌٲنحٴ جپنُڂڅ جػبڃ نٽ،     ،د جپٓحؾسؾ  ،أضأنٍ ٺػ ، پل ضٗلٰ ويڅ جچح

 ؟!ذننح  ٪ٿ ننٹ ضرٛننٍ لبننلڀ ذٛنن ٫ح  ...خ وغبننح  ولبننلڀپ ننٽ وچرننحـ ٺننال
 ،پ  ڂننڅ جپ٫ڃننلو ج  يٍٞنن  ٪ٿنن  أذننلٸ  جؾبٷحپننس؟ چننُِّ .وج  ڂننح ا ٪ٿننځ..

                                                           
 ڂڅ هل.پرؿله: ٍٞذله. ٲٍچحؼ: ويٹ. ڂ له؟:  #٢$

 ڂٻٿٱ: جڂٍأز. ٶىيث ح: مبلچح. #١$
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ٕ   جٖط ٕ ٪ڃلو وال ٚٳكس أنن ز، جچطن  وجٌي   حڂ٫ . ..ڄ جپنُپ١ ڂنح صبڃ ن 
وڂٍوج وج  ڂح جق نح   ،پڅ ٌبٍوج پڅ ٌبٍوج :جضٟحڂ لج ،ؾحٌ ج  ٪ڃٍ؟ شبحڀ

جچطننناص  ،ٕ وجٞنننفجإلٌْنننحټ ڂ ننن ،ٷ٣ننن٩طٚنننلضٹ ي !٪ٳنننلجً ..ٲنننح٪ٿن ٖننن .
 ؟!ڂنڅ جضٛنٽ ذنٹ   » :وٲ٫اڃح أڂحڂن  يف ٲلٞن  جپطٓنحؤالش    .#٢$«جپر٣حٌيس...
 .«؟ڂل يٗطلج

 !أٖيت هحيه جپ ٯڃس يح أْطحو -

ذٍجه ځ وجٌڂن  وْن١، وجچطن  ينح     ججٌؾ٩ جقٍِ ڂ٩  ،ڂٕ وٶص چٯڃحش -
  ڂ٫نن  ئال قننٵ أذننلٸ وذحٺننص ٺڃننٍجڄ، ڂ٫حذننحٶ   سا جپىؾٿنن ى٪رننىه ٌوـ جوّ

 !قرس

وأٖنن٫ٿاح وؾٿننّ وق ننىًج ي ٳننع چُٶنن  وال ڂرحالضنن  يف وؾنن  ذننڅ ڂننحچ٩        
 ويبىٴ ڂڅ ٶٿد جپ٫طڃس.

 ؟!وي ننٹ يننح أْننطحو  » :جچطُ٪نن  ٚننلش جإلٚننالق  ڂننڅ ضلقننىه جپٻننحڂڅ    
قطن    جپ٫نُّي وٶنٍٲٙ أڂنحڀ    ،«ٸ ڂڅ ڂٯٍخ، ٪ٳلجً، جپٓنالڀ ٪ٿن ٻځ  وٌىوّ ْپَ

 ،٫ ح ڂ٩ جإلنلز يح أْطحوجؾطڃ» جؾبٻٗلٲس پٿٍيف. جپ٫ُّيك ط  ٌٺرس الڂّ ذٿ
وجچطن  زبٍؾ نح    ،وجق ح أٚالً مبرتڂٹ وڂح چٗنط ٕ مبٍؾنٹ   ،وهًي ٲط س

 !جچط  ڂ٫  يح جْطحو؟ .ضٻرب ويٷٿرلهح قُذ س..وجؾبٓأپس ٪ح ،جؼبٍجْس يذبً
قننى يٷننٍخ جپرلجذننس ڂننڅ ٮنن  ڂننح    جڄ ڂننح جوجچطنن  وجٌي  ،  ذ٫ننىچحوجپٷٍيننس ٺٿّنن 

ـ  ..يٌىچننن ح فبٓنننلخ ٪ٿننن   وجچطننن  أيٟننن  ،. هننن  فبٓنننلذس ٪ٿننن  جإلٚنننال
څ وزبىي ذ سوٌؾٽ ٲٻٍ وْ حْس أٺػٍ ڂڅ جپىٲح٨ ٪څ جپٗلق٣ ،جإلٚالـ

ذنڅ ڂنحچ٩ ٪ٿ  نح، جپ نحِ       ْونٿّ ،ٲٓحو ڂحچ٩، جچط  ضىجٲ٩ ٪څ ٫ٖد وضطكىى
 ...وجؽب٣ٍٶننس ٪ٿنن  أذننلجخ جپر ننلش جچطنن  وجٌي ڂننٕ قننال ،يؼبننن ٌجٶننىيڅ

ڄ جپٗننلق٣س هننًج ڂننح ًبٿنن ٕ جٲ ٣ڃنن٩ جپننًي يف ٶٿرنن  ڂننٍٜ، جچطنن  وجٌي 
 .«!.  حً ض حڀ..٪

                                                           
 جپٓحؾس: جپٻحٲلٌز. جپُپ١: جپ ٷلو. ڂ٫حٖط ٕ: ڂح ٪ىش أٌيى. #٢$
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 !ٺ ٱ ڂح ًبٿ ٕ ٪  حً ض حڀ؟ -

 !ؿ د جپ٣حٶس قٵ ذ ص جپلؾ   يطهحو٘ي٣ٿ٩ ٶرٽ أڂّ پَ أٶلټ پٹ -

ٶرننٽ أڂننّ ْننحڂٍ ڂ٫نن  ٢ننلټ جپٿ ننٽ وٺ ننٱ ي٣ٿنن٩ جپ٣حٶننس قننٵ ذ ننص    -
 ؟!جپلؾ  

پٻڅ ي٫ٿنځ ج    ،چح ال أَٺ  چٳٓ جو ،ْأټج !٪ؿرٹ ذبًج جؾبىپلَ؟جڂل  -
 !..ٖ ح  ڂٕ التٷس ذٹ.ىبٍٸ أل جپٍؾحټ هًج  ڂح أٺًخ، ال سبٿ

وڂ٫ننحٺځ يؼبننن   ،نننًوج جپ ننحِ ذننحپ٧څ حجچطننل ض ز!جغبنن٩ يننح أذننل ٶطننحو   -
ٚنحقر  وڂنح ىبنلَٔ     ،وجپٗلق٣س ٺرٕ ٲىج ، أ٪ؿنر  هٻنًج   ،جچطهحذحش

ضٷٿرلج جپٷٍيس وٺطحضلٌيس فبڃ س، ڂح ذنحٶ  جال ض٫ٿ نلج ق٧نٍ جپطؿنلجټ. ي٫ن       
ي٫ ٗلج ٪ٿن    ، حِ أقٍجٌن  جپجضٷحٌيٍ ٪څ أنالٴ ٲالڄ وڂُجؼ ٪الڄ، يح 

جؼبنٍخ جپٟنحٌيس جپٿن  ضٷلووهنح ٞنى ٺنٽ ڂنح هنل طب نٽ           ي٢ٍيٷطاځ وهً
. وٺنأڄ جپن   ؾنح  ٲٷن١ ٪ٿن  ٖنحڄ يٳٛنٽ        .ٌْحپس جإلْنالڀ.  ڂٕوڂراؽ 

ذن جػب ٓن، قؿرطلج قط  جپر حش جپٛٯحٌ، ٶرٽ أڂّ ڂنح ٪نٍٲٻٕ ذ نص    
 !وال جق ح ذٷ ىهحٌ ،٪ڃٍه ضبحڄ ْ ن وفبؿرس ،نيتج

 !  ڂ  ح ٚىٴڂ٫رّ حچصهًج ٶ ؟!ٚىٴ يح أْطحوڂ ٹ  !ج  -

ڂنٕ ٪رنىه...    ،هًج جچطاحٸ پ٫نٍٜ جپنىجتٍز   ،ن  ٖلٰ ذڅ ڂحچ٩جيح  -
ضٓننطٷ٣د ا وجقننى ڂننإيي   .هرحپننس.. ىيٶنن يهننً ،ڂننٕ ْ حْننس هننًي و

 ،«وٺ نٽ فبنحٲ٥  »جپُٲص وننٍؼ ڂنڅ جؾبنإشبٍ ألچن  ڂنح قٛنٿٕ        يغب٫ط  َ
س ٪  ننلج وٺ ننٽ  ٿ٣٪ڃلڂننحً ؾبننح ضلٚننٿلج جپٓنن   ...وٌجٺننڅ !هننًج يٛننٿف وٺ ننٽ؟ 
جووج پنن  قٷ رننس   ؟!أٶننلټ پننٹ  الّجٕ ٶٛننىي أْننهٍ، و جؽبٿ ٳننس، ٪ٳننلجً ڂ نن  

 ڂٿطرٓنس جپٷٛنس   «أنن  يف ج  »ڂح ؿبح جال ذڅ ڂحچ٩... أٶلټ پنٹ ينح    جپ ٳ١،
ٲأچنص   ،وچٗيت پ ح أؾ حټ ضٍٓوهح.. جچط  وجٲ٩ ٪څ قٿڃنٹ ذىوپنس جؽبالٲنس   

ئىبننحٌ أچننح أقننرتڀ ذٻّحٌضننٹ ذننىوڄ   ٫طٷننى ذٛننىٴ ڂننح ضٷننلټ. وڂننص ضفبننٵ ڂح
ڄ هننًج جؼبٿننځ حٺنن ٽ ڂننح ضننإڂڅ ذنن ، وألؾننٽ قٿننځ، أيننحً ْنن حٌز ض حٞننٽ يف ْننر

پٻنڅ مل أٶنٍٺځ ٪ٿنن     ،ٲأچنح أقنرتڀ جپٳٻنٍز    ،وڂٓنڃ حض  وئڂٻحچ نحش زبٷ ٷن    
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٣ا يننس ويه  ننس  ٪ ننىٺځ چُ٪ننس ض  ًه جپٷرٟننس جپٳلالييننس قننلټ جپٷٍيننس،   هنن
ڂ٫نحٺځ جچطهحذنحش شبنحڀ، جزبنحپٳلج جچطنل وذنڅ ڂنحچ٩ أو         زبٍيځ ضٻٍٓ جپٷٿند. 

ال چ٣ٛىڀ، أچح چنحوي  مل ي٫ى ياڃ ، پٻڅ أشب   ٲ٫الً أ ،ط  ڂ٩ جپٗ ٣حڄق
أ٢ل ّټ ٺنػ  ذحپٷٍينس وڂٓنط٫ى جملحذبنس جپ٫نحمل ألؾنٽ قٷن  يف جؼب نحز ٪ٿن           

٫ننص ذننڅ ڂننحچ٩ هننًج ٢ننٍيٷيت ويف ٲٟننح  ڂٳطننلـ ڂننٕ قبنن ځ... وئيج ڂننح ٌؾّ
 .جپ٫ُّيجألْرل٨ پٿڃإشبٍ ڂح چحٔ 

ز ٲ ڃننح جؾباننځ جؽبنن  !ذ   ننح جچطرنن  يننح أْننطحو يننىٌي هننًج جؾبٍؾننلؼ ڂننل   -
هنًج جألل ٪رنىه جٚنٿك  ج      #غځ ذٛنلش ٪نحټ  ! $وأچح جْطأيڄ ،جنطحٌه ج 
ڂنّ  جق نح وجٌينن ڂنڅ ٶرنٽ أ     #جپ٫نُّي يڄ أوجمب ن  پن اڃّ يف   $ !ٶى وٚنٽ 

 !ڂ له ٺحڄ يٍڂ  ڂڅ ٌأِ جپ٫ٗرس

يح »ٚلش أڂ  وجٞكحً يف ْٻلڄ جپٿ ٽ ض حوي ڂڅ جپ٣ٓف:  جپ٫ُّيغب٩ 
 سًٱ وٶٳننُ غالغننس ؾننىٌجڄ ٚننٯ ز پػالغننس قٷننلټك ٺحٲ ننٿَننهْي٨ٌ جؾبَ .«.٪ننُي..

هٻننًج ٖنن٫ٍ يف   ٪ڃننحٌهځ ڂننح ذننن جپٓحوْننس وجپػحڂ ننس.    پػالغننس ٲالقننن أ 
ٳ ٱ غلخ ٚالصبح ووؾ د قوغب٩  ،جپ٣ٍيٵ ئىل أڂ  جپلؾٿس ٪ٿ  جپ٣ٓف

 ح يرتوو ڂح ذن جػبحڂ٩ وجپرلجذس:ٶٿرا
 .أچح ه ح !أڂحه -

چنح ينح   نالّ ،ڂنح ٶنىٌٔ ي نلڀ   أذلٸ ڂٓطك  ينى٪  پنٹ و   ،جضٍوـ جٌٶى -
.. ال ٪ٗننح .جڂٯننٍخ و ،لٸْڂننل ٚننٿّ وج  ڂننح وٌوٸْ ،وپننىي ڂننڅ جپٳلٞننحش 

 ! ج جونٽ جٌٶى يح

 !ذّ هٻًج چٟ ٩ جپلٶص ،هح  قحؾس يح جڂّوج  ڂح ذ  -

 :أڂٍيسڂڅ چحٲًز  ،وؾبف وڂٟس ؾبرس ؾحَ وجٲثس ضأض  ڂڅ كنٍ جپُٶحٴ
ـ وجچح هٻ !هحيح جڂّ جچُا ج  ي٣لټ ذ٫ڃٍٸ - وج  ڂنح   ،ًج ْح٪س وجضنٍو

 !ذ٫ىج ڂ٫حوچحٔ ؾحهٽ !  قحؾسذ 

وهٍوټ ٚلخ جپٟنل  جپٷنحوڀ    ،ڂ  ضٯٿٵ ذحخ جپ٣ٓفأجچط٧ٍ قط  غب٩ 
 .ڂڅ كنٍ جپُٶحٴ جألپ ٱ
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جپنطٷ١ قٛنحز وٶنًٲاح     .قط  ال يٓڃ٫  أقى ،مل يٗأ أڄ ي٣ٍٴ جپرحخ
جؾب٫ٿنننٵ ذنننن جپٟنننل   ،ٲحٌض٣ڃنننص ذ٧انننٍ ٪رنننىه جپٗنننلق٣س  ،مبنننل جپ حٲنننًز

جچننُټ يننح »ةننّ ڂطٿٳطننحً:  ٖننرف ٌظ أپ ننٱ وڂٿ٫ننلڄ. ؛ ّننُه ٲننلٌجًڂ وجپ٧ٿڃننس.
٘ جچننُټ ٶرٿ! وْننم . چننُټ جپٗننلق٣س ذٍٖننحٶس نٳننحٔ  «!ڃننح أچُّپننٹ ذٍٚننح

ٲطكص جپ حٲنًز وأ٢نٽ    ذ ربز ڂر٫لظ يٍٓو ضٳحٚ ٽ ڂاڃط . ووٶٱ يطكىظ
 .«!جچط  يح أْطحو جهً !؟ ڂل ذ  !هحه»٪ٿ : 
 !ټجچُ وال قحؾس، ذّ ؾلپس ضٳٷىيس. -

ومل ضٛٽ ٺرحٔ  أڂٍيسڂطٿاٳحً پٓڃح٨ ضٳحٚ ٽ ٺ ٱ ٮٳٍش  يجپ٫ُّٺحڄ 
 ذ٫ى. #٢$«ٍؿ جؿبَ»

ومل ضٳٛنف جپٷٍينس ذ٫نى ٪نڅ ٶ ح٪طناح       ،ال يُجټ قٻځ ٌو جال٪طرحٌ ڂ٫ٿٷحً
ْننأټ ٪ننڅ  جألْنن حڄ جپًهر ننس وجپٷننرب جؾبننىچّ. جألننن ز وجچطڃننح  ْننل  ٲاننځ  

جً مل ىبنى ڂنربٌ   جپ٫نُّي قطن    .وأٺنى ا ڂنحيج ٶحپنص    ،جپطٳحٚ ٽ وڂحيج ٶحپنص 
ويٍٛل يف وؾ  ٪ٿ :  ،حڂ ٮ  أچ  ٺحڄ يركع ٪څ ٖ  ٍ ،پٻٽ هًه جألْثٿس

 .«!ضٿ٫د ذحألڂحڄ وجچط  ضٻٿڃ  ٽْذ٣ّ !أٶلټ پٹ جذ٫ى جتا ڂڅ ٶرحټ وؾا »
وذنن ضنلضٍ    أْثٿس ڂٿكنس وٮٍيرنس   ٿ ويٍضرٹ ٪ٿ  ذن جإلؾحذحش جؾبطٻٌٍز ٪

وؾٳننٽ  .«قننى يٷطننٽ جنننلهجڂننح  ؟!ڂننح پننٹ يننح جْننطحو» جالْننطحو ڂننڅ ذ ىٶ طنن :
ال يٍيى هنًه   .أڂحڀ هًه جألنلز جؾبرًوپس وجپرحقػس ٪څ ظبحيسٍ يف كڄ جپ٫ُّي
ئچنن  يٷننىٌ ٪ٿنن   .ئوبننح ضىڂٯنن  ذحپ ًجپننس، وهننل ٪حٖننٵ ويٻننٍه جپ ًجپننس  ؛جپػٷننس

ال ٖ   يف هًج جپ٫حمل ٚنحتد  چٳٓ  ذأ جپ٫ُّيو٪ُمى . ذٛىٴ ويبد أنط 
ٲ ڃح ذ٫ى  ٳ٬ٍئچ  أٺػٍ ڂڅ ـبٍو وْم يطٓٿٽ ئىل ٲٍجٔ جڂٍأز وي .وفبىو

 ،چٳٝ ٌأْ  ذٷلز ڂڅ يطهٿٙ ڂنڅ كننٍ أ٪نٍجٜ جإلوڂنحڄ     القطٷحٌ أن اح.
كنٍ ڂٍز أضٳٿٓٱ وأذٌٍ، وأچٯٙ ٪ٿ  چٳٓ  ألذىو چُياحً »وهطٱ پ ٳٓ : 

هنح وپن ّ ذلْن٩ جإلچٓنحڄ أڄ ًبطنحٌ      لأڂحڀ چٳٓ ، أقد جؾبٻٿٱ وجقرتڀ أن
ٹ ٚنٿس  ذٍجْن  ٢ٿ٫ن ْ  ،نطٹ يؼبنن ج٪ ى  يٹْجپٛلجخ وجتڃحً، وذ٫ىيڅ ڂل جوّ

                                                           
 # ٪ٍٰ ذن جپٷرحتٽ يٷىڀ ٲ   جؾب٫رتٰ خب٣ث  ضٍٞ س، ٢حپرح جپ٫ٳل ٪  .٢$
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ٺځ ٌٶڃٹ ٪ٿ  ٖحڄ جضٛٽ  !؟ذٍجه ځ يبٍِ جپرلجذس وقىهج صّجألٌقحڀ وٲٿّ
 .«؟٪حو ڂ٫ ٕ وقىجش، ڂ٫ٹ وقىجشحپٻڅ ڂ ؟!ذٹ

جؾب٫ٗلٴ ذ٣ٍجوز جؾبح  جپرحٌو وهل  جپ٫ُّيضٛح٪ى جپٿ ٽ أخبٍز ڂڅ ؾٓى 
وٺننحڄ  ،ڂٟنن  َڂننڅ ذ٫ ننى  جپ٣حَؾننس. طنن ٷيننلٶ٥ ٲ نن  ڂننح ضرٷنن  ڂننڅ ڂٍجه  
جؼبڃننحڀ ذحؾب ٗننٳس ڂطؿننحوَجً پٯنن١    پ٫ننُّيجٚننرحقحً ڂىهٗننحً ٪ ننىڂح ٮننحوٌ   

    جال٢ال٨ ٪څ ڂٛىٌ ئ٢الٴ جپ نحٌ. ق ع ٌبٻ ،جپ ٓح  ئىل ٣ْف جػب جڄ
ٺننحڄ  حذط  وئڂٻحچننحش ؾٓننىه جپننال ڂرننحا.  جْننط٫ٍٜ يلڂاننح ْننٍ٪س جْننطؿ  

مل يٻنڅ   ، يٷ٣ٍ ٫ٍٖه ٚنحذلچحً وؾٓنحٌز.  ڂإٌَجً ذحؾب ٗٳس ،ڂٟڃهحً ذحپٳطلز
جؾبٳحؾننأز جؾبطلج٢ثننس ذننن    غننځ ئڄ ٚننلش جپٍٚننح٘ ڂ كنن     ،پنن ٻرتظ أٚننالً 
يطٿٛٛنڅ ڂنڅ    لپنس وذنن ٪ نلڄ جپ ٓنح  جحملٍوٶنحش،     رٿٿنس جؾبٳط ؾ ٓحچ ط  جؾب

ڂح يٷ٣ٍ  جػبٓى جؽبحٌؼ ڂڅ ڂٳحؾأز جپٛحذلڄوٌج  جؾبرحپٯحش جپلؾٿس ٪ٿ  
 حقٷ ٷ نن ؾبننف ٢ ننٱ جذطٓننحڂحش ونؿننال ضرٷنن  ڂننڅ جقطڃننحالش پ ٿننس ٖننرٷس.

 ثس جپٓڃ٫س قط  ٫ٍٖ وجٶرتذص ْ ،حطبح٪  جو٪لز ٲٍويس وضلج٢إ، وڂٳط٫ال
جٮطٓٽ پٿڃنٍز جپػحپػنس    .«!يح وْم»وةٓص يف أيچ :  ،چٳحْاح جپالڂرحپ سأذ

ذ٣ٿٷننس ٌٚننح٘ ألنننٍؼ ڂننڅ ووڄ  پ ننص وج   !ٺننحڄ َڂحچننحً طبنن الً »ڂننٍووجً: 
جپلجقننى ٪ٿنن  جپ ٓننلجڄ  ج٪طٷننحټ جپٗننلق٣س ال يٻٳنن  ألڄ ًبننٍؼ .«!ڂ ٗننٳس

َ   ،٘ننال » ذٯ  ڂ ٗٳس، ٣ف ذٓنإجټ  ٢نٽ ٪ٿن اڅ ڂنڅ جپٓن    أ .«ٶنحهڅ ٪ؿنحو
زبىغڅ طب ٫نحً ذٛنلش ٪نحټك     .فبطٗځ ٪څ ڂٛ  ٚحقر  ومل يٓڃ٩ ٖ ثحً

هٻننًج ڂننٍزً وجقننىز، ٞننؿ ؽ ڂننڅ جؾبحٞنن ، وقطنن  جػبڃنن الش يلپننىڄ ٺنن       
ئال  « ال ٖنن   يرٷنن  » .ي ط٧ننٍڄ ٚننرحقحً ي٫ننحػبڅ ٲ نن  جپطؿح٪ ننى وجپٗنن د   

ـ ذػٷس يف ؾٓنى يهرنص جألينحڀ ذٳط طن      وال ضُجټ ضٿلّ ،مل ض أِ ذ٫ى ،جؾبٿ٫لچس
جپٿ٫  ننس ال ضننُجټ ٪ٿنن     .ضٍٺننص ْننل  جپٓننڃ٫س ٺٗننحهى ٪ٿنن  ـبننى ٶننىيځ     و

 ،جپػحچ ننس ٪ننحوش ڂننإنٍجً ڂننڅ جؼبننؽ  .ئچَاننح ضطٯننحچؽ وضٿ٫ننٙ جپٻننالڀ  .ؾٍأصبننح
     ٍ  جپ٫نُّي . ٶاٷن   وجپرٷ س ڂٛٿ حش أوٶٳص ئقنىجهڅ ڂن جظ أذ انح ٺٿن  ڂٷنحذ

ٯحچؽ ڂڅ ٚرحـ ْ ثس جپٓڃ٫س، وقحوټ ـبحٌجصبح ٪ٿ  ْر ٽ جؾبٍـ، ٖٯٳحً ذط
حٌٞننحً ٪ٿ اننح جپننُوجؼ ضٷننىيٍجً پٍوقاننح جؾبٷحضٿننس وزب ننسً أننن ز      ٞننحقٻاح ٪
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أٚنننرف ضنننىويڅ جپطٳحٚننن ٽ أوالً ذنننأوټ ٪ٿننن  وٌؾنننس ڂنننڅ  .ؾبحٞننن اح ججمل نننى
 .ٺأوج  ي رٯ  جپٷ حڀ ذ  جذطىج  ذٛٳكس ؾىيىز وٶٿځ أْلو ،جپر وٶٍج٢ س

ڂنڅ ووٌجڄ جپ ٓننح    جپ٫نُّي ڂنح يانځ ه نح هننل أڄ ٲٻنٍز أْحْن س جپطٷ٣اننح      
ـ  ئىل ڂننڅ »وذننىأ يٻطنند:   ،وهنن  ٲٻننٍز جپ٫ڃننٍ جپٯ ننحت     ،قلپنن  يجٸ جپٛننرح

ٲطننطف ٺننٽ جپٍْننحتٽ جپٯٍجڂ ننس جپننيت  أٌَ٪ننص ٚننكحٌى ق ننحض . هٻننًج ٺ ننص  
ڂڅ َڂالتن  جؾبنلپ٫ن ذبنًج جؾبنىنٽ جپٍوڂحچٓن        ٺطراح ذحغب  أو ذحْځ أيّأ

 .#ذحپ ح $ ٺطراح ٚكحٌيأوٺ ص  .جپٓحقٵ
لى ذ ننص ومل يٻننڅ ٲ اننح ْنن ،ئخيف وٚننٿ ح ڂىٌْننس جپٳننحٌوٴ جإل٪ىجويننس 

ئىل ڂننڅ : ٺٿنناح ضرننىأ ذننن  ،وٺطر ننح ؿبننح ٌْننحتٽ ٺننػ ز  ،أقرر حهننح ٺٿ ننح ،وجقننىز
ٺ نح ٶنٍوين ؾنىًج مبطنحؼ ؿبنًج جپ نل٨ ڂنڅ جپُڂحپنس          .ٌَ٪ص ٚكحٌي ق حض 

وجپٳطننحز ال ضٷننلى ٪ٿنن  هننًج جپٻننځ جؿبحتننٽ ڂننڅ جپٯننٍجڀ، ٲرتٺننص  .جپٍوڂحچٓن س 
ٲ ح ومبنڅ  جؾبىٌْس ومل چٓڃ٩ ٪ اح ٖ ثحً. ٺ ح ڂ ٗٯٿن حبد ٺٽ ڂح يٛحو

وجپننًي ٺننحڄ ٶٍيننس يف جؾبحٞنن . أقرر ننح   ،جؼبنن  جؾبطننحنځ پٿڃىي ننس ،يف أذننالڄ
  ٺحڄ الضپج ،جؾبطُوؾحش وڂٍيٟحش ڂٓطٗٳ  جپػلٌز وجپ٣ر رحش ڂڅ ٌوْ ح

وپٻنڅ ذٛنڃص.    ،٪ٿ  ح ربحوَ ْ طن ڂڅ جپ٫ط  جپٷٍوي پ نطڃٻڅ ڂنڅ قرناڅ   
ؾبٻٗلٲس پٓ ٷحوبڅ ج ٚىڂس ٌؤيط ح جألوىل صأوټ ٪الٶس پ ح ذحپٍوْ حش ٺحچ

 :ضٿننٹ جپٛننىڂس جپننيت جنطٛننٍهح ٶحْننځ وهننل يٛننٍل       يڅ،ى ٖننح٨ٌ جپ٫ نن يف 
پٿٓننحٴ، ڂننح ذحپنٹ ذحپٓننحٴ جپٍوْنن س ضطؿننلټ ذننن   سضٓننڃ س ؾٿٳنن ،ٚنٍڂحقس 

 ،وذن ڂٓطٗنٳ  جپػنلٌز   ،ق ع يٓٻڅ جپٳٍيٵ جپ٣  جپٍوْ  ،ٲ ىٴ ٲ وَ
أڂحڀ يهلټ جؾبحٌز وزبىيٷحصبځ پٓ ٷحڄ مل ضٻڅ ٺٿاح كبٗنلٶس شبحڂنحً پٻ ناح    

ر ننص وجپننيت ضٻننلڄ   ڂٷحٌچننس ذحپٓنن ٷحڄ جپننيت يف جپ   ،ذحؼب ننحز حٲ ننس ضٟننؽّ ڂط٫
 ڂٷلْس يف جپٯحپد.

وأغبن٩ أڄ وجقنىز    ،ْأټ جتڄ ٪څ ڂ ټ جپالض  ٌَ٪څ ٚنكحٌي ق نحض   أ
، وأنننٍى أٚننركص سوأنننٍى أوٶٳننص ڂٷننربز ٺٛننىٶس ؾحٌينن   ،يهرننص پٿكننؽ

ـ ذ  ڃنح ٺحچنص ئقنىجهڅ ضٿننلّ    ...ڂٓنإوپس جپٷ٣نح٨ جپ ٓنحت  دب ٧ڃنس ْننٿٳ س    
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 ،"ْن لجش جپٟن ح٨  "جؾب٫ٍوٶس أغ نح  قنىيع ڂن٩ ؾحٌصبنح ٪نڅ ڂٓٿٓنٽ       ذ ىهح 
ٲ ه٣ٍ ا جپٗح٪ٍ وپ ى ڂ   أڂن وهنل ينٍوو: وقطن  جػبڃن الش يلپنىڄ      
ٺ  ي ط٧ٍڄ ٚرحقحً ي٫حػبڅ ٲ   جپطؿح٪ ى وجپٗن د وال ٖن   يرٷن . ٺ نح     

ؾنننحهُيڅ پٿٛنننرحذس، وجپ ٓنننح  ڂلپ٫نننحش     ،مب نننح ڂٗنننح٪ٍ جپ٫ڃنننٍ جپٯ نننحت    
ٓنى جپٳطن  وهنل ٌبطنى ڂٳٛنكًح ٪نڅ ضٟنحٌيّ        ذحپٗحٌخ جألنٍٟ ٌٲٷس ؾ

ومبڅ جپنًيڅ ٺ نح ذنال ضٟنحٌيّ قطن  جپٍجذ٫نس ٪ٗنٍز ڂنڅ جپ٫ڃنٍ،           ،ؾىيىز
وٲؿأز ضٿٳص ئقىجهڅ ٪ حيطٹ ؾبنح شبطٿٻن  ٺكحڂنٽ ضٍينحٴ جؼب نحز وذبؿطناح،       

وٺحڄ ٫ْ ى يٍؾځ پٻنٽ ڂنڅ    .ضٿ٫د جپٻٍز وضط٫ٍٴ وضطػ   وجپ ٓح  ٺٿاڅ پٹ
 قطنن  ذننىش چلجؾننًه، هٲٟننٍذل لصبننحوجقننىز جٖننطٻص إلن .ضٛننحوٲ  ٌْننحپس

جپنًي ْنٿځ    ،ٲطلٶٳ ح ٪څ ٺطحذس جپٍْحتٽ قطن  يانىأ جػبنل ويط٫نحٲ  ْن٫ ى     
٪ٿ  ننح يجش ٦انن ز وجپننىڂل٨ شبننأل ٪   نن  وٮننحوٌ ئىل جپٓنن٫لويس. ضٷحغب ننح   

پطلجٚننٽ ڂنن٩ ڂننڅ يننٌُ٪څ ٚننكحٌي  وڂننڅ غننځ ٪حووچننح چٗننح٢ ح يف ج ،وٲننحضٍه
زبنلټ جؼبند ڂن٩    و ،ٺحچص ق حض ح ٶنى ذنىأش ض٣٫ند ذٳ٫نٽ جؾبنًجٺٍز      ق حض ح.

ڂننٍوٌ جپلٶننص هننل جتنننٍ ئىل ٖننٻٽ ڂننڅ جؾبننًجٺٍز وجپٷ ننحڀ دبننح يٿننُڀ. يف         
وٺ نح چٳنىياح يف ٺنٽ ٲن ٿځ،      ،جپٓ  ڃح أقرر ح ٺٿ ح جؾبڃػٿنس جؿب ىينس ْنٍويٳ    

پىٌؾنس ئ٪نالڄ    اح،جپًي ٺنحڄ أٺػٍچنح ٞنٍجوز يف قرن     ،لهحخ٪رىجپ والْ ڃح
ٍ   ٪رنىجپ  ڂنحش  .أچ  يٳىي أوٴ نٛلٚن حصبح  ويٳ  لهحخ ومل چٓنڃ٩ ٪نڅ ْن

غب٫ص ڂإنٍجً ٪څ  .ذ٫ىهح، جنطٳص هٻًج ڂػٽ ٺٽ ضٳحٚ ٽ ٪ڃٍچح جپٯ حت 
ضٛنٍيف پنٍت ّ وٌَج  جؿب ننى وٺ نٱ أڄ ذنالوه ضٳهننٍ دبڃػٿنس ربٓنى أچلغننس       

٪ٍٲحچنحً ذٻنٽ جپنًي     ؛وٺځ شب  ص أڄ ضٻلڄ ضٿٹ جؾبڃػٿس هن  ْنٍويٳ    ،جؿب ى
 .«!ٲ٫ٿط  ڂڅ أؾٿ ح

جْنطكليش ٪ٿن    جپنيت   ،أيحڀ جپ٫ڃنٍ جپٯ نحت  وٶ٫نص ٞنك س جپٍيحٞن حش     
أيٺنٍ جپٍيحٞن حش    .جپًي أٚرف ـبٍو وؾنلو ڂانىو شبحڂنحً    ،ٺحڂٽ ضلجؾىي

ڂنىى هٿ٫ن     وال أٚىٴ ئىل جتڄ أچ  لبكص ٲ اح خبڃٓن وٌؾنس، وٺنأڄّ  
 جپٻحٌغننس ٺ ننل٨ ڂننڅ أپ٣ننحٰ ج . يف     ڂننڅ چط ؿننس جپٍيحٞنن حش ٶننى ؾ ننر    
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أٶٟځ ْ ىوضٕ جپٳلټ وأچح وؾٽ ڂنڅ جپٍيحٞن حش، و٪ٿن  ڂٷح٪نى       جپرلٲ 
وجػبطنح  ػبنح  ج ح٠ ٲٍيٵ جپٛنٱ وأچنح ڂاڃنلڀ ذ٫ؿنُي يف جپٍيحٞن حش و     جقط

ال أوٌي ڂح جپًي أٚ ٫   ،يف جپٓ  ڃح وأچح ٪حؾُ وڂحيج ض٫    جپ٧ح وجپ٧طح.
ُ    !ڂ٩ جپٍيحٞ حش ال أٖنحٮد وال أن٣ند    ،قٛٙ ٺػ ز وأچنح ٚنحذٍ ٪نحؾ

ٍ  ٺ ص ٲٷ١ ٶٿرحً يٿاؽ ذحپ ؿحز. .قىوو أ يف  ن٣ٍ ا ڂٍز أو ڂٍضن ال أٺػن
ٮننن  أوبنننځ طب ٫نننحً ٺنننحچلج     ،«أوذننن »ټ لّؼبڃحڂنننحش زبىينننىجً أڄ أقننن  ذنننحخ ج

ال أوٌي ٺ نٱ ٪ٿٷنص    .ْ ٯٟرلڄ، أذ  وأنلض  وأوالو جپ٫نځ وأٖن ح  ٺنػ ز   
مل أٖنأ أڄ   !جتڂحټ ٪ٿن  ٲاڃن  پٿٍيحٞن حش ووڄ أڄ يٻنلڄ ا ينى يف يپنٹ      

يٺننحت   وذننىأش أٺننٍه  ،أٺننلڄ ڂٓننطٷرالً ألؾننٽ أقننى ڂنن٩ وؾننلو جپٍيحٞنن حش   
٢ننن  يف هنننًه جتڂنننحټ ٲانننل جپنننًي وٌّ جپٓنننحوِ، ٪ نننىڂح ٺ نننص يف جپٛنننٱ

ٺحچنص   .ٍْيس دبٓطٷرٽ جپ٣حپد جپًٺ . أيحڂاح مل يٻڅ ه نحٸ ؾنح وؾطنح   جأل
أڂننح يف جپػحچليننس ٲحتڂننحټ ڂ٫ٿٷننس    .ربڃ٫اننح وضٛننرف يٺ ننحً  حجؾبٓننحتٽ أٌٶحڂنن 

٪ٿ ننٹ ضٷننىڀ ـبڃل٪ننحً يننىنٿٹ ٺٿ ننس جپٗنن٢ٍس ويٛننرف پألْننٍز ٞننحذ١       
ٿٳ  ٪ٿ  ڂح أ٦څ. ٺحچص جؾبحوز أو يٷٱ ن ،ىبٿّ ؾ د ٪ٿ  ٪رىج  ٚححل

ووٲ٫ط  كنٍ جألڂٍ ؼبٷى جپ٫حؾُ جپًي يٻ ن    ،ٶى قحپص ذ   وذن چٳٓ 
ٲلٌ جچطاحت  ڂنڅ ٶنٍج ز ٌوجينس ٪نڅ      ،جپ٣ٿرس جپٳحٖٿلڄ ألهٿاځ. وڂٍز وجقىز

ضٿنٹ جؾبنٍز ٲٷن١ ن٣نٍ ا      ،جْطٿٳطاح ڂڅ ڂٻطرس جؾبىٌْس ،جؾبٛ  جإلچٓحچ 
پننٹ جتنننٍوڄ. وڂٟنن  ٖنن   يف  يپننٹ جپطڃننٍو وجالقطؿننحؼ ٪ٿنن  ڂننح يٍيننىه

چٳٓ  ڂح پرع أڄ ضالٖ  أغ نح  أوټ ئؾحذنس نٍٶنح  ٪ٿن  ْنإجټ يف قٓنحخ       
ويننننلڀ جؽبڃنننن ّ أٲٻننننٍ يف   ،جؾبػٿػننننحش. يف جپٓنننن  ڃح ال أْننننطڃط٩ ذننننحپٳ ٿځ 

ٶٍأش  ضٓليس ؾب٫حوپس ق حض  جپٯٟس ضٿٹ. ئىبحو وض٫ًٌ ٪ٿ ّ ...جپٍيحٞ حش
ْنس جپنًي ٺ نص جپلق نى     ٺطرحً ٺػ ز وق٧ ص ذ٫الٶس قبطٿٳس ڂ٩ ڂىيٍ جؾبىٌ

جقطڃحټ ڂإنٍز أڂن جؾبٻطرس ضٷنىيٍجً   ٺحڄ ٪ٿ ّ طحخ.ڂڅ ي٣ٿد ئپ   أڂٍجً ذٻ
پٿػٷحٲس. ٺحڄ يطؿلټ ذنن ْنحٌضٍ وأظبنى ٖنلٶ  دبنإنٍز أٺنرب كبنح ٌبٻنڅ         
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٪ٿنن  هننًه  وپ٣حؾبننح وٲ٫نن  يپننٹ پٿننطٳٻ  يف ئٚننٍجٌ جؾبٛننٍين      ،جقطڃحپنن 
ىبننىٌ ذنن  ٲٷنن١  وچٛننحتف جپٍؾننٽ ٪ننڅ جألوخ جؿبننحوٰ وٺ ننٱ أچنن  جپرىجچننس،

أ٦ ن    ،ال أيٺٍهنح  ...ٲانل يٷنلڀ ذأٖن ح     ،ٶٍج ز فبڃى ٪رىجؼبٿ ځ ٪رنىج  
 أغ ح  يپٹ ضلْٿ  جألڂن ئچٷحيه ڂنڅ ڂٛن رس ٪ اىضن     .«يٍذ  جپ ٕ » :ٶحټ

جؾبانځ   جپ حٶٛس ڂنڅ أقنى ـبٿنىي أظبنى ٖنلٶ ، جػبنُ  جألوټ ٲ ڃنح أ٦نڅ.        
 ڃس.ومل يٗٻٍچ  ذٻٿ ،أچ  جٖرتيص پ  جپٻطحخ دبٍٛوٰ جألْرل٨

 ىجٌِ جپػحچلينننس،أٲٻنننٍ جتڄ يف ٺنننٽ هنننإال  جؽبنننحتٳن ٪ٿننن  أذنننلجخ جؾبننن  
پ٣حپنند ؾبٓنننحچىز يف  أيبطنننحؼ ج ؟!: أٺننحڄ ذلْننن٫  رب نند يپنننٹ ٺٿنن    وأْننأټ 

أٌجٶرنناځ أغ ننح  ڂننٍوٌي ٚننىٲس أڂننٍ ذبننح أڂننحڀ ئقننىى     !ٖننؿح٪س جالنط ننحٌ؟
قطن    ٪ لوبځ ئىل ننلٲاځ ڂنڅ جپٍيحٞن حش،    وأٌُؾ٩ ٺٽ جپلؾٽ يف ،جؾبىجٌِ

ٕ  ڂ٩ وؾلو ٲٍٚس ه نحٸ يف هنًه جؼب نحز صبىينىجش ال يٳلصبنح قطن         ،جپٯن
ٖهٛ حً ال أ٦څ أقىجً ٲاځ ضٿٹ جؾبحوز ٺڃح يٳانځ جپ نحِ أٖن ح  ڂنڅ      پٯٕ.ج

ئي يٳ نن  ؾننُي  أوٺٓننؿن وؾننُي  ه ننىٌوؾن ئىل جؾبننح       ،چننل٨ جپٻ ڃ ننح  
$H2O،#  وكبٻ سهًه جؾب٫حوپس ڂٳالڂس  .وٺال جپ٫ ٍٛيڅ ڂلؾلو يف جؿبلج، 

ضىٲ٫ٹ جپٍيحٞ حش پٿًٺح  يف أٖ ح  أنٍى يف  حؼب حز.وپىٌجْطاح ٪الٶس ذ
وٺ ننص أضرننحه  ٪ٿنن  ڂننىٌِ جپطننحٌيم ذٻننلڄ جحملحْنن  ٶننى ْننرٵ       ،جؼب ننحز

جؾب٫ٍي ووجچيت يف ٌْحپس جإلٍْج  وجؾب٫ٍجؼ ويف جپٻلڂ ىيح جإلؿب نس. ال ٖن     
أٺػٍ ٪ ٳلجچحً ذحپ ٓرس ئا أيحڂاح ڂڅ ضٿنٹ جپلڂٟنحش جپطحًٌب نس وجؾبٷنلالش     

. ٺ ننص  أٶننٍأ ٪ننڅ  «ْننطٿكٵ ذنن  يلڂننحً ڂننح يننح ٌوذٓننر   »ٮننٍجٌ ٪ٿنن   ،جپًٺ ننس
ٲٍچٓح جپٷٍوڄ جپل٣ْ  وأقد جؾبإجڂٍجش وأٚلجش ذلجذحش جپٷال٨ جپٛىتس 
يف پ ننحا جپ نناحيحش جؾبأْننحويس وٞننٍوخ جؾبننًالش وجؽب حچننس. ضٿننٹ جپ نناحيحش  
جپيت شب ف أقىچح ڂاليجً ڂڅ چنل٨ ڂنح ورب٫ٿنٹ ظب ڃنحً ئَج  ٪ؿنُ جپرٗنٍ يف       

 ويف قٛٙ جپٍيحٞ حش. جپٷٍوڄ جپل٣ْ 
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 ما الري حدث بالضبط
وينررت٨ وي٫نٍٴ وًبنٍؼ     «ڄًبنُّ » ي ؾىينى جچطا  يپٹ ٺٿ  ؼبٓحخ ٪نُّ  

. ٺنحڄ جپٗنلق٣س يانُ ٌأْن  ڂنڅ      «ٹ أْنطحو پّن حٶ»٪ٗح ه ڂڅ ٪ٗح  جپنًيد.  
وجػبڃنٍز   ،٪  حه ضربٶحڄ يف جپ٧الڀ ،«حپسجپٍؾ »ٶٿد جپ٫طڃس ڂإٺىجً ڂٷلالش 

 ،د ْنن ؿحٌز. ئچنن  يٗننٳ١ ويٷاٷنن  ويطلج٢ننأ   وڂنن ٝ ق ننحز ال يبننىهح ٪ٷنن  
 ،ئچنن  ٪رننىه .«جپٿ ٿننس غبننٍز جچطنن  وٚننحقرطٹ  !قٷننٹ يننح ٚننحق   أڂٍيننس»و

پٻنڅ   ؛«قٷنٹ  أڂٍينس » !نٍي٣س جؼبٟحٌجش وڂٳطحـ جپ٣رحت٩. ڂڅ أيڅ يرىأ؟
ال ٖ   أٺ نىجً ئال ڂنح ضٿڃٓن . ؾٓنىٸ      ؟!ٺ ٱ يإٺى جإلچٓحڄ قٷ  ويطأٺى

  جقطڃننحالش جپٻٳننح ز   قٷ ٷطننٹ، هننًج ڂننح أچننص ٪ٿ نن . ٚننىٌ ڂٳطننلـ ٪ٿنن       
كٓنننند، ٲجقطٟننننڅ »وجپٓننن ٣ٍز. پ٫ننننڅ ج  جألْننننثٿس وقٷنننحتٵ جپننننطٳٻ .   

ٲ٫ننالً ٪رننىه  !ذ٫ ننلڄ ٺڃننح هنن  ٪ لچننٹ  ،أوالً، ٺننڅ ٶٍيرننحً ذٍجتكننس« جقطٟننڅ
 ٙ وينٍى   ،قٷ ٷس ذٓ ٣س، ٪رىه ذىه ، ي٩ٟ ٪    ٪ٿ  ٺٽ قحٲس جپطٿٛن

ذٷنلز  ڂ٫ٛلخ جپ٫  ن. ئچ  يطٿٛنٙ ڂنىٲل٪حً    حًذح٢  حًوو٪  حًؾحق٧ حًٖرٷ
ٰ پٗن  . ٪نٍي ذنال    ىجؿبطٹ، ٪ٍي ٮ  ڂطٳنٵ ذٗنأچ ، پن ّ ألقنى، ال يان     

٪نٍي ٮن  ڂط٣ٿند. ظبنحڀ ذٓن ١ الي٨ وذنال ضٻٿٳنس،         .سب٣ ١ وال جچط٧حٌ
 س ربننٽٍّي٫طننربه ٪رننىه نٿننلجً ڂننڅ جألييننس. جٺطٗننحٰ جتنننٍ جؾبڃ ننل٨ يف ؼب٧نن     

أؾٓننحو جپٿ ننٽ ضلج٢ننإ ڂنن٩ ٲكلپننس ٞننحؾس. ال  نح٢ٳننس ال ياننىوهح جإلٖننرح٨،
 .«!يح وجٲ٩ جپرال»  ٪ٿ  جپ٣ٓف: ضُجټ أڂ

جچٓٽ وٌج  جپٗلق٣س ڂنڅ جپ٣ٍينٵ جتڂنڅ نٿنٱ ذ طناځ وٶنٍٲٙ ٪ نى         
جألْطحي ْحٲٍ ٪ ى قحڂّ وٌبٻڅ  !يح أڀ فبڃى»ٶىڂ   يف هطحٰ جتنٍ. 

ڂننڅ چحٲننًصبح  أڂٍيننسوأيٷنن٥  ،. سبٿننٙ ڂننڅ جپٗننلق٣س وڂننڅ ضننٍووه«يطننأنٍ
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ومل  جپ٫نُّي  ٲحٖنط٫ٽ  ،جپلق ىز. مل ضٓأټ قطن . ٲطكنص جپرنحخ ذٿرنحِ چنلڀ     
يٓؿٽ ٶٿر  نٳٷس وجقىز، وٺأهبح ٺحچنص يف جچط٧نحٌه. ضلٚنى نٿنٱ جپنٍيف      

  ِ ٌجٶن    .«؟وينڅ جپٍڂحينس ينح ٪نُي    » ڂطالقٷنس ذنال ضأوينٽ.    ڂٷحذٽ پ ٿنس أچٳنح
وذنننىأ يٓنننٍو ضٳحٚننن ٽ چُٶننن  وؾٓنننحٌض  حبڃحْنننس   ،جْنننطر٫حوهح پألْنننطحي

٪ٿ ٷص  .«ن ٿ   ح ذڅ ڂحچ٩ يٛ ف ڂػٽ ڂ٣ٿ ٷس ؾُم٪لهح ٶرٽ جپ٫ٗح »ڂٳ٢ٍس. 
ؾبننف جإلٌجوز  ،وقنن وٞنن٩ جؾبٓنىِ ٪ٿن  جؾبطٻنأ     ،جپ٫نُّي ٺالٖن ٻلٰ   أڂٍينس 

وٺحچص ٖٳطاح جپٓٳٿ  سبطٿؽ. ضطٿٻأ يف ض٫ٿ نٵ   ،جپٗرٷ س ضطلهؽ يف ٪   اح
ْالق  وجٶٳس ٪ٿ  ْحٶن ضٍض٫ٗحڄ أڂحڀ وؾ  ججملحَٰ جپ٣حَؼ جپًي ٺحڄ 

٪ٿ ن  ڂػنٽ   ٌش وبنح ح ٲحان ٢لٶ !ض٫حا ينح وْنهس  »يلڂحً ذ٣ٽ ڂٯٍذبح جؾبٿطرّ. 
ٖؿٍز أٌهٷاح جالچط٧حٌ. ٺحچص فبڃلڂس، فبڃلڂس شبحڂحً، صبنًي وضٳن ٝ.   

 ٝ ٕ » جپ٫نُّي و .ضطلْٽ وضثڅ وض٫ن ٚنٯ  پًينً وڂنإمل. ٶنلز پ  نس       #٢$«٢نحه
وٺحچننص ضٳرتْنن  حبٍٺننس ڂ٫ٿننځ ًبننلٜ وضٿڃ ننًه  ، ٕڃننٺننحڄ ًب .ڂطٛننح٪ىز

غنځ قٗنٍؾص يف أيچن :     ،جالڂطكحڄ جألن . ْٻ ح يف چٛٱ ْنح٪س ٮ رلذنس  
. ٮحوٌ ذحذبح وجتهحً ذن ٪حؾبن. يطٿڃّ ٺ  لچط  ٪ٿ  «!ىي پٿٛرفجٌٶى ٪ »

 أڂٍيسچطل جش أقؿحٌ جپر لش وه  ضٿڃ  وضٓحچى ن٣حه جؼبٷ ٷ س جؾبط٫ػٍز. 
ٶٍيننس ٌجٞنن س ضننىغٍ  أڂٍيننسوئٖننحٌجش.  ،أذننلجخ ٚننٯ ز ،أَٶنس وأٌٺننحڄ ذ ننلش 

مل يٓڃ٩ ٖ ثحً يف وهىز ئٚٯحت   .«!جٲطك  !أڂحه»جپٳط  يف جپػٿع جألن . 
   ن ألچن ڂح ذ٫ى ڂ٫ٍٺط  جپ٣ليٿنس ڂن٩ ه ثطن . أهنًج ٺنٽ ڂنح ٺ نص حبحؾنس ئپ        

پٷننى  .وٺننٽ يپننٹ جپٷٛننٱ وجپٷٿنند ؾ ننى  ؟!إلوبننح  قٍذنن  و٪ٍجٺنن  وٶننىڂ 
پٿٯٳنٍجڄ ذاقٛنح  نٓنحتٍ قنٍخ ٶنًٌز       جپ٫نُّي ٚڃى ٺػ جً وسبٿن ، سبٿن    

وجپطٿٳُيلڄ ڂٓرتيف يف ٪حؾبن    ،ئؾرحٌيس ؼبٓحخ جپٍيف. جؾبًٺٍجش مل زبّ
  ي أڄ ڂًٺٍجضن  نٿنىش پٿ نلڀ وجْنرتجقص ذ٫نى نٍوؾن      ذىج پٿ٫ُّجؾبٳٛلټ، و

 هل. ال أقى ي هٍ يف وڂح٬ جتنٍ. ڂڅ ٚٳكحصبح. ڂًٺٍجش، ه  ه ، هل
                                                           

 ق لجڄ أ٣ْلٌي يٷحټ ئچ  هؿن أچػ  يتد ويٺٍ ٞر٩، أو جپ٫ٻّ. #٢$
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٪نڅ ڂًٺٍجضن  ٲ ڃنح يٗنر  ڂأْنحز ئٮٍيٷ نس زبلپنص ئىل         جپ٫نُّي جچٳٛٽ 
أل٢ٳحپنن  جپننًيڅ ْنن أضلڄ يجش ڂٓننح . ٮنن  أوبننح   جپ٫ننُّيقٻحيننس پننڅ يٍوياننح 

٪ٿن  أوبنح    ،جألمل جپ٧٫ ځ ځٍيٷس پٿطهٿٙ ڂڅ وهؾىيٍز ذحپطىٲٵ جتڂڅ ٺ٣
ٲٛلټ ڂڅ ق حز ذ٣نٽ ٌوجينس ڂنڅ يپنٹ جپ نل٨ جؾبطنىجوټ وجؾب٫نٍوٰ ذحپٗنٍيى         

هنل ي نُٰ ٌوقن  ڂنىجو ڂنًٺٍجش      جؾبط٫حا، وجپنًي ڂنحش يف ٢ٍينٵ جپنلهځ و    
 ٍٞخ ڂڅ ضٷٿ ى ربنحٌخ ڂٗنحذبس.   .ٲٻٍز جپركع ٪څ ڂ حذ٩ جپٍوجيس ضٳطٷٍ

٪ڃٽ أوذن  ي رٯن  پن  أڄ يٻنلڄ قبطٿٳنحً       ڂح جپًي مل يٻطد ذ٫ى ويطكلټ ئىل
ضأنننً جپلٚننحيح ٖننٻالً ڂطٻننٌٍجً ڂننڅ ضٷننىيځ جؽبننربز يف جپٓننٍو      !؟ويج ٌؤيننس

وٲاځ أٺػٍ جپ٣ٍٴ جپٍٓويس نٳس  ،وڂٟحڂ   ، ذن ٲاځ پٿلجٶ٩ وٌدبح جپر ثس
ْنننص وٚنننحيح پألپٳ نننس  »  ل يف ٪ٿننن  ٮنننٍجٌ وٚنننحيح ئيطنننحپل ٺنننحپٳ   ،ىٌزوٶننن

قى شبحڂحً ذأْحپ د ٺنحپٳ  ل وجألڂػٿنس   ڂڅ ٮ  جؾبٿُڀ أڄ يىهٕ أ .«جپٷحوڂس
 :جپيت أوٌوهح ٪څ أْحپ د جپٍٓو. ٲأي ٖ   ٶى يى٪ل ئپ   ڂػنحټ ڂنڅ چنل٨   

أچننح أضننٍؾځ ڂننڅ جتڄ ضٍطبننس   .«٪ ننىڂح ٮننحوٌوج ٺننحڄ جپىي حٚننلٌ ڂلؾننلوجً  »
أٺػننٍ وٚننحيح  ىقننىٮنن  وٶ ٷننس، ٲڃننح ذننن جپٷلْننن هننل جنطٛننحٌ إل  ْنن ثس

ڂح ياځ هل أڄ ٪نىو جپٻٿڃنحش    ٪څ وجقىز ڂڅ ٢ٍٴ جپٍٓو. ،ٺحپٳ  ل أة س
ڂطٷحٌذس ذن جپ٫رحٌضن، وهٽ ٌبٻڅ ه ح ٲاځ أڄ هًه جپلٚ س سبٙ جپىٶنس  

 يٿٷ  أٚكحخ جألغبح  جپٻر ز ذلٚحيحهځ ووڄ ڂٍج٪نحز ئال  ؟!أڀ جالٶطٟحخ
يٍٓوووبح ووڄ أڄ يٷلټ أقنىهځ: أچنح    .ؼبٷاځ يف ض٫ڃ ځ جؽبربز جپٗهٛ س

 ،ويف ٺٽ طبٿس ،غ حيح ڂح يٻطرلڄ يف .أغٵ يف أڄ هًج هل جؾباځ وجألقٍى پٻځ
وأڄ هًه جْطهىجڂحش ٺلچىيٍج جپ حذبس،  ،ضأٺ ى ٪ٿ  أڄ هًج جپٻالڀ ٺحپٳ  ل

وأڄ هًج هل جپ٫حمل جپٍوجت  ٺڃح وٚٿص ئپ ن  ٢ٍيٷنس ٪ڃنٽ يهنڅ   ٶرلپن       
وضٍطبطنن  ٪ٿنن  أچنن  يهننڅ ڂٷطٟنند نننحپٙ، وٌب ننُه زبىيننى     ،ڂننڅ جپ٫ننحمل
ىيٍج ذٳٻنٍز جپٿٯنس جپىجٌؾنس يف    ٫  اح. ٺ ٱ ٌبٻڅ ئٶ ح٨ ڂ الڄ ٺلچن وٚحيح ي

  ڂنڅ  يٗن جپ ڃڅ وڂٓإوپ طاح ٪څ زبىينى جؾبٟنحڂن، ومل يٷنٽ ٺلچنىيٍج أو     



 

 001 

ٶٍينند أو ڂننڅ ذ٫ ننى پٳٻننٍز جپٿاؿننس جپىجٌؾننس جپطٗنن ٻ س و٪الٶطنناح ذننحؾب طؽ    
ٲٻٍز هنًه جؾبنحوز ال ٪الٶنس ؿبنح ذنأڄ ٺلچنىيٍج ال ينىٌي         ؟!جپٍوجت  جپطٗ ٻ 

څ ننربوج ڂ نحذ٩ جپٍوجينس. ٺنٽ ڂنح      نٛلٚ ط ح، أو أڄ هًج ضربڀ ڂڅ وٚحيح ڂ
ه حپٹ أچ  ڂح ڂڅ وٚ س ڂڅ وٚحيح جپٻرحٌ ضٓحچىٸ يف جٺطٗنحٰ أڄ هبن١   

. ٲٻننٍز جپ٫ننلوز ئىل جػبننًوٌ  ڃ  ننس ٌبٻ نن  أڄ يٻننلڄ ٌوجت ننحً حبننحټ جؼب ننحز جپ 
وجپٻطحذس ٲ اح ٶى   ضىجوؿبح ذٗٻٽ أٚرف ڂڅ جؾبط٫ًٌ ڂ٫  ضٻنٍجٌ جپطؿٍذنس   

ي٫نلو ڂنڅ ٚن ٫ح  ئىل ٶٍيطن  ويبنحوټ       أو فبحٺحصبح. پ ؿٍخ ڂنػالً أڄ ٺحضرنحً  
جْننط٫حوز چٓننح  جؾبحٞنن  پ رننىو أڄ ئقننىجهڅ ٪ننحوش پٿطننل ڂننڅ ڂلْننځ جؼبننؽ   

« ڂلجٶن٩ جپ٣ٳلپنس  »ذ  ذ ىيڅ ڂ٫ٍوٶطن وٺ ٱ أچ  ربنلټ يف   ٍقدضوأنٍى 
ڂح جپنًي ْن ٻلڄ ڂىهٗنحً     .«وجٶ٩»ىبى ٢ٍيٷس پٿطهٿٙ ڂڅ ٺٿڃس  ووڄ أڄ

 ض  ذن أڄ يٗٳٵ ٪ٿ  ق ح  يف ڂػٷٱ يبحوټ ڂڅ ٶٍيط  أڄ يٻلڄ ٌوجت حً أغ
ڂ٩ جپطأٺ ى ٪ٿ   ؟!چٓح  جؾبحٞ  وجأليىي جؾب٫ٍوٶس أو أڄ يٗٳٵ ٪ٿ  چٳٓ 

أچ  ٺحڄ يف ضٿٹ جألغ ح  ال ي ٳٹ يٳٻٍ يف وجٶ٫ س ڂحٌٺ ُ جپٓكٍيس وزبليٽ 
ٺٽ جپًي   ٍْوه يف جپٷٍيس ئىل ٍْويس ٢ليٿس يف ٌوجيس ڂطٟڃ س ؼبٻحيح 

أنننًش ٖننٻٽ قٻحيننحش ٪ننڅ چٓننح       جػب  ننحش وجپٳٟننحتف جألنالٶ ننس جپننيت   
زبننلپڅ ئىل أٖننرحـ أيننحڀ مل يٻننڅ جپننىيڅ ٶننى أٚننرف ٪ٿنن  هننًج جپ كننل ڂننڅ      

« فبحوپنننس ئلبنننحَ ٌوجينننس جپ٫نننلوز ئىل جػبنننًوٌ»جپطنننىنٽ. ال چنننُجټ يف ڂػنننحټ 
پطؿًخ ڂػاًل جپٷرنلټ ذأة نس أڄ هنًج جپ٫حتنى يٓنٍو أيٟنًح ٌوجينس ٺ نٱ أڄ         

س ڂننڅ وهٗننس أڄ  أڄ يٓننطڃٍ هننًج جألڂننٍ ذٍ٪حينن    ٲاننٽ يٻٳنن  ،يٻطنند ٌوجيننس 
ويننل٨َ  ،يطال٪نند هننًج جپٍوجتنن  جؾبُ٪ننلڀ دبٛننحتٍ جؼبننحؼ ٲننالڄ وأڀ فبڃننى  

 !ڂٷحويٍ جپٳٟ ٿس وصبىيىجش جؾبٛ  وٲٷحً ؼبحؾط  هل پٿڃٻحٲأز وجالچطٷحڀ؟
و٪ٿ  جٲرتجٜ أچ  جٶرتـ جألڂٍيڅ پالْځ جؾبطىجوټ يف ٌيٱ جپ ڃڅ، جٶرتـ ؿبح 

ڂن٩ ئٞنحٲس أْنرحخ     ،ذنحپطٻٍيځ  أ٢ٳحالً ذ٫ لڄ ٌَٶح  ونٍيٱ ٪ڃ  ڂٗنڃلال 
 هح ٮ جوضٛرف يف ذىجيس جؽبڃٓ   حش ويى أڂٍيسوؾ اس ألڄ ٌبطٿة ؾٓى 
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يٻطٗٱ جپٍوجت  جؾبٳرتِ هًج أڄ ٺٽ جپًي يٷلڀ ذن  هنل جچطنُج٨     ڂ٫ٍوٶطن.
طكٓننن ٦ننٍوٰ پ»وأڄ هننًج ٮنن  ٺننحٰ  ،ڂٗننحهى ڂننڅ أٲننالڀ وڂننڅ ٌوجيننحش 

 ٺلچنىيٍج. ىهٕ ٶحٌتحً ڂاڃنحً حبؿنځ   پ ّ ٺحٲ حً ألڄ ي ،«أڂٍيس ٪ڃٍ ٍيٱن
ذأٖ ح  ال ضٓط٣ ٩ يجٺٍز  ،يرىو جپ٫حمل جپٍوجت  ڂٿ ثحً أٺػٍ ڂڅ هب١ ق حض ح

جپٷحٌب جپ ڃ  ربحوَهح. أيڅ يًهد يهڅ أي ڂ نح ذٻنٽ ضٿنٹ جپطٳحٚن ٽ يف     
أؾاُز جپر حچل وجپ حٶحش وجپٿلقنحش، چحه نٹ ٪نڅ     ؛وكبٍجش جپٍوجيحش ٮٍٰ

 ! ْ  جؼبٍوخ؟  س پ حا جؾبٿًجش وڂوٺ ٱ ٌبٻڅ ٌب ؟!جپٓ ىجش وٶر٫حصبڅ
ٌبٻننڅ جٶننرتجـ أڄ أٖننٻحټ جؼب ننحز جپرىجت ننس وأٺػٍهننح ٞننٍذحً يف ٪ڃننٵ جپٳ٫ننٽ  

ىل ٌوجيننحش ٶننى زبلپننص ئ ،ٺڃننح يف أٲٍيٷ ننح ڂننػالً ،پ.چٓننحڄ جألٶننٽ ضٷٛنن جً
جپنن ڃ١ ڂننڅ جؼب ننحز هننل ڂطننىجوټ   ٮنن  أڄ يپننٹ  ٚنن ٳص ٪ٿنن  أوبننح ٪حؾب ننس. 

 أي ڂىى هل ويىٌٸ ئىل حمل يٳاڃ  وٌبؿىه أق حچحً ٺػ ز،ويهڅ جپ٫ أٚالً،
حؾنس ڂٗنٍو٨ ڂٷنرتـ ٌوجتن  ٌبن  پٷنحٌب       حبجألڂنٍ ه نح    .ضٿٷحت  وڂ ٓنؿځ 

أوالً، وذحپطحا پًجٺٍز ٌوجت س مل ضٷٍأ ٖ ثحً ٪څ جپٯٍٰ وجألؾاُز جؾبلْ ٷ س 
ضطنل٠ٌ ڂنػالً يف    ومل ،وٲ٧حت٩ جؼبٍوخ، ومل ضٷنٍأ ٪نڅ جپلجٶ٫ نس جپٓنكٍيس    
ٍيٻنح جپالض   نس ذنىوڄ    وپ ٽ ڂڅ چل٨ أڄ چطحؼ أڂٍيٻح جپالض   س ٍْو ق نحز أڂ 

هًج جپٻځ ڂڅ جپٯٍٰ وجپٿلقحش وجپٷر٫حش جؾبط٣حيٍز ڂڅ ٌوجيحش أوٌوذح جپيت 
 ض٫ٍمٰ جپ٫حمل ڂڅ نالؿبح ٪ٿ  ٲٟ ٿس جپٍوجيس.

أٖن٫ٍ ذحؾبٻنحڄ    .«ڂحتنس ٪نحڀ ڂنڅ جپ٫ُپنس    »أقحوټ أڄ أضًٺٍ ٮٍٰ وذ نلش  
ڂنح ٌوجتن  شبحڂنحً يف جؼبڃنحڀ جپنًي        هٽ ٺحڄ ه نحٸ ٖن    ،ؾ ىجً، وال أوٌي

جپٗا ز، جپيت ٢حٌش يف غبح  « ڂحتس ٪حڀ ڂڅ جپ٫ُپس»حچص ضٷٱ ٲ   ٲطحز ٺ
جپٷٍيننس ٲ ڃننح ذ٫ننى، ضٷننٱ ٪حٌيننس ضٍربننٱ ذننن جپ٫ حٺنند وؾننىٌجڄ جؼبڃننحڀ     

ظبننحڀ ڂٿنن    .هننًج جؾبٗنناى يف أي ٶٍيننس ٌب  ننس  ٛننٿفي !ذٗننٻٿاح جپرننىجت ؟
ذحپ٫ حٺنند وجػب ٓننحچ س. جپ٫ننحمل جپٍوجتنن  وأچننص سبطننربه ضننأض  ذحؼب ننحز جپننيت   

ح وجؼبحالش ٺٿناح، و٪ٿن  أڄ جؾبن الش هن  ڂنح يانځ كننٍ جألڂنس. ض٫ نى          ضًٺٍه
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ويننس ٪ٿنن  ٖننٻٽ ٖهٛنن حش ٌوجت ننس ضٻڃننٽ ٺننٽ جپننًي   حضٍض نند ڂٍجقٿننٹ جپ٫
ضٍٺطنن  أچننص ٶرننٽ جپ احيننس ويف جؾب طٛننٱ. وهننًه وجقننىز ڂننڅ أهننځ وٚننحيح        
ٺلچىيٍج جپيت ٶىڂص ٪ٿ  أوبح پ ٓص وٚ س. ئي ٪ٍٰ ٺلچىيٍج ٖهٛ حض  

ٶنحڀ ٺنٽ ذ٣نٽ دبنح      پٿٍوجتن .  جپٻحڂٿنس جپٗهٛ س  ز جپٍوجت س ٪ٿ  أوبځ جپٓ
 .ٱ يف ق حض  ٪څ جپٷ حڀ ذ  شبحڂحًٺحڄ ٺلچىيٍج ٶى ضلٶ

پٷنى ڂنحش   . ئ٪٣نح  جإلچٓنحڄ ٢حٶطن  جپٷٛنلى      ه ٺطحذس جپ٫حمل جپٍوجت 
وأچنح يف ڂٍقٿنس ڂنح جٶرتقنص جپٷ نحڀ ذنًپٹ جألڂنٍ جؾبنإغٍ.          .ذ٫ٝ أٚىٶحت 

وٺأڄ جپلؾلو  ،وچ ىحت  يٳطٷجپٯ حخ جپٻحڂٽ جپًي أٌجٶر  وأٌى ٲ   أٚىٶ
يطكٷٵ ٺحڂالً ڂڅ نالټ ڂح ضٷىڂ  پٿ٫حمل ڂڅ وبحيس. ٢ن  ڂنحش وهنل ٪حٶنٽ     

ذىوڄ أْثٿس  ،وٺحڄ ڂطلج٫ٞحً يف ڂلض  ،شبحڂحً، وڂحش ذىوڄ ٌغح  وال شبؿ ى
قطن  أچن  ٲٻنٍش يف هنًج      ،وؾلويس وال جپطرحْحش ذٗأڄ جؾبٛ  جإلچٓنحچ  

ڂحش ٪ٿ  ٢ٍيٷس ؼب٧س أڄ ٲٻٍش جپ ل٨ ڂڅ جپٍق ٽ جپ ُي ، وٺ ٱ أڄ ٢  
چٍٓوهځ أغ ح  قحؾحض ح  څيف جؾبلش ذىوڄ ؾٿرس. أذ٣حټ ٌوجيحش هځ هځ جپًي

جؾبطٷٿرس پ احيحش ڂالتڃس پٻٽ ڂٍقٿس ڂُجؾ س. ٮن  أوبنځ ال ي٫نلووڄ أذ٣نحټ     
ٌوجيننحش ڂ٣رل٪ننس ٪ٿنن  وٌٴ، ذٷننىٌ ڂننح هننځ ٢ٍيٷننس پٿطهٳ ننٱ ڂننڅ ض٣ٿر ننح  

ىل أي ڂنىى ضننإغٍ ٲنن اځ  جپلؾنلوي، وڂننحوز ْننٍو ٖنٳا  ألٚننىٶح  چ٫ننٍٰ ئ  
وضرننىأ جپٿ٫رننس ذحپطننحا: ٪ٷنند أي ٪ڃٿ ننس  ،قٻحيننحش ٌق ننٽ أٚننىٶح  كنننٍيڅ
وٺ نٱ أچنن  ڂنحش ذنىوڄ ؾٿرنس، ضٓننٍوهح      ،ْنٍويس ڂنڅ چنل٨ ٶٛننس ڂنلش ٢ن      

ٲطكٛٽ ٪ٿ  وجٲ٩ ؾىيى پٻطحذس ٌوجيس. ڂرحٍٖز ًبربٸ جپٛىيٵ جػبىينى  
پنل   أڄ ٢ٍيٷس ڂلش ٚىيٷٹ جپٷىيځ ضٛٿف يف ٌوجينس. وپ٣حؾبنح ٺنحڄ يطڃ ن     

ټ ٺننٽ جپننًي ذننلوه پننل يٷننلټ هننل  أٺطنند ٶٛٛننحً، ئي ٺننحڄ ي٫طربچنن  أويرننحً يٷننل 
. ئڄ ٺحٌغننس جپٿك٧ننحش جؾبننإغٍز، وهننًج جپنن ڃ١ ڂننڅ ٌغننح  جؼب ننحز جپننيت    پٿ ننحِ

ؿبنل   ،وزبليٽ جألڂٍ ئىل چٙ أو ؾُ  ڂڅ چٙ ڂڅ ٌوجيس ،ض طا  ذىوڄ ؾٿرس
ڃحيؼ ئال ؼب٧س قحؾيت پ ٣  ئي مل أشبٻڅ ڂڅ جپ٫ٗلٌ ذ ،أڂٍ ذحپ٭ جپٗٳح٪س
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ٍْو وٖحهى ٪ٿ  ڂ٫ٟٿس أنالٶ س ضىوٌ قلټ جؼبٵ يف ضل٦ ٱ ڂح قىظ 
ٶى أوٚ  يلڂحً ٢  وپل مل يٻڅ  ،قط  أچ  ،پٿ حِ جپٷٍيرن يف ٪ڃٽ أوذ 

ال أوٌي   ننص ٶٿننص أچنن  أوٚننحچ  ذٻطحذننس جپٷٛننٙ.پٻ ،ذننأڄ أٺطنند جپٷٛننٙ
جپال أوٌي »وهٽ هًج  ،هٽ قىظ يپٹ أڀ ال ،هًه جپٿك٧س ٪ٿ  وؾ  جپىٶس

ڂحش قن  !قٷح٢ً  پٷى ڂحش  !هل جپ٫حمل جپٍوجت  جؾبطحـ؟«   جپىٶس٪ٿ  وؾ
وٚٿص ئىل ڂٍقٿس ٪ڃٍيس وڂا  س حبحؾس ئىل ڂلض  ذىوڄ ؾٿرنس، وحبحؾنس   
ئىل جپطٳٻ  ذٛلش ٪حټ يف ٺٽ جپًي أنٳٷص يف جپطلجٚٽ ڂ٫  ٺڃح ي رٯ . 

هح س يطځ ضٳٓ ٓمنِ س،ٓمهِجپ حِ پٿطٳٻ  ذٛلش ٪حټك وذِ ٪ ىڂح ض ًٌ ق حز
ٌبٿٹ جؼبٵ يف جٶرتجـ أٖن ح  ٺنػ ز پٿنًي     ٩٢حٶٲ ڃح ذ٫ى ٪ٿ  مبل ٌوجت  

طنن  ػؾ ضحٌٺننحً ٢نن ٶننى جنطٿننٵ أٺحيينند پٗهٛن س   -چ٧ٍينحً -قطنن  أچنن   ،ڂنحش 
ٌبٻننڅ ٺٗننٱ ٺننٽ   ، وأٶننلټ ئچنن  أٺڃننٽ ڂننح مل أٶننځ ذنن .   ضطكٿننٽ يف جألٺحيينند 

وجألٚنىٶح  ال   ،جؿبليحش جؾبٳرتٞس يف ٌوجيس جٲرتجٞ س. ٪حؾب ح جپ ڃ  ٞن ٵ 
ىوڄ ئنٳننح  ٖنن  . وڂننڅ نننالټ فبننحوالش ْننحذٷس أ٦نن   ٺ ننص ألٶطننٽ   ىب نن

ذٓننرد ْننٍو ٲ٧ننحت٩ ٺننٽ جپننًيڅ أ٪ننٍٲاځ. ذننح ش ٺننٽ فبننحوالش جپطٟننٿ ٽ       
وڂنن٩ جْننطڃٍجٌ جحملحوپننس جپٍوجت ننس ٲٷننىش جچطرننحه  ألي قحؾننس        .ذحپٳٗننٽ
ئيج ذحألغبنح  ضٻطند ٺڃنح هن      و ،٪ىج قحؾس جپ٫حمل جپٍوجت  ووبڃ  ،ئچٓحچ س

يٛننننرف « ٪ُيننننُ»ذىجيننننس جحملحوپننننس جپٍوجت ننننس  وجپننننًي ٺننننحڄ يف  ٚننننٍيبس،
ٺڃح هل ڂٳٟلقحً وفبطٷٍجً. ال أقنى ينىٌي أو ٌبٻ ن  جػبنُڀ      «ُجپ٫ُّي٪رى»

 ٍ ٪لجؾبنن    ٺننٽ ڂننح ه حپننٹ أڄ جپٍوجيننس وهنن  ضطٷٛنن    .يف جپٷٍيننس أچنن  فبطٷنن
وشب ف چٳٓاح جؼبٵ يف ٌذن١ أْنٍجٌه جپٗهٛن س ذٻنٽ جپنًي ٶ نٽ        ،جپٍٓيس

ٌوجت حً ذحڂط حَ. وٌدبح يٻنلڄ يپنٹ   ؾ٫ٿص ڂ   فبطٷٍجً  ،٪   ووڄ أڄ يٓكٵ
ڂ٫   أڄ أة س ق حض ح ال ضٻڃڅ يف ٢ٍيٷس ق حض ح ذٷىٌ ڂح ه  يف ٢ٍيٷس 
ٌوجيننس هننًه جؼب ننحز ألچٳٓنن ح وپ نننٍيڅ. غب٫ننص هننًج ڂننڅ ْنن ىز جغباننح     
ٚٳ س يف ٶٛس ٪څ جڂٍأز ٶحڂص ه  جألنٍى ذحنرتج٨ ٦نٍوٰ أننٍى أٶنٽ    
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حڄ ئىل أي ڂننىى أڄ ٶٓنلز پٍؾننٽ ٺحچننص ڂٯٍڂنس ذنن . ڂننح ياننځ ه نح پنن ّ ضر نن   
ٲ ڃننح ؾنح ش ڂننڅ   ،أٶنٽ ٶٓنلز   أڂٍيننسفبحوپنس جپٍوجتن  جؾبُ٪ننلڀ ؾ٫نٽ ق نحز     

جٶطرحِ ٢ٍيٷس ٚٳ س، وپٻڅ ٪څ ٶٓلز جپ٫نحمل جپٍوجتن  يجضن ، وهنل يب نٽ      
٢ٍيٷننس ٚننٳ س جإلچٓننحچ س ئىل چننل٨ ڂننڅ شبؿ ننى جپ رننٽ. وپننل مل يٷننځ جپ٫ننحمل   

ؾبح قىظ يپٹ جپٍوجت  ذٻٗٱ چرحپس ٚٳ س يف جٶرتجـ ق حز ؾ ىز ؼبر راح، 
ئي ٺ ٱ يبىظ أڂٍ ڂٳ ى ٺاًج وڂإغٍ ئىل هًه جپىٌؾس ووڄ أڄ يطځ  ،أٚالً

ويٛرف ذحپٯحً ئىل أڂٍ ضىجوټ ق حز ٌؾٽ ٚٳ س ٪ٿ  يپٹ ، ٍْوه ٲ ڃح ذ٫ى
ٲاننل ٶننى قننىظ ضٻٌٍبننحً ؾبٓننطلى جپٓننٍو ؟! ٮنن  وجٌو جپرطننس ،جپ كنل جؾبطٳحتننٽ 

ؾبىهٗس جپيت ضىنٽ وضٿر س ؼبحؾس جپ٫حمل جپٍوجت  ؿبًج جپ ل٨ ڂڅ جپ٫ٍوٜ ج
جپٓننٍو يف ذ٫ٟناح وضٳٓنٍ ْنٿلٺ حش جپ٫ڃننٽ جپٻنر  $جپٍوجينس# يف ضٳحٚن ٽ       

چحه ننٹ ٪ننڅ هننًج جپ نناځ يف ضل٦ ننٱ ٺننٽ      ٌوجيننحش ٚننٯ ز وجنننٽ جپٍوجيننس،  
جألٖنن ح  ٞننڃڅ ٲٿٓننٳس ٌوجيننس جألٖنن ح . أي جْننطكلجي وأچحچ ننس أٺػننٍ ڂننڅ أڄ  

٢ٍيٷننس  يٷننلڀ أقننىهځ يف ٌوجيننس ڂننح ذطر ننحڄ أڄ أة ننس جؼب ننحز ال ضٻڃننڅ يف  
٪ٿ  ٮٍجٌ  يس أقىچح ؼب حض  پ ٳٓ  وپ نٍيڅ،جپ٫ ٕ وئهبح يف ٢ٍيٷس ٌوج

جپٛنن٫لو وجؿبرننل٠ ڂنن٩ ڂننلش ٢نن ، ڂننڅ جپطل٦ ننٱ ئىل جال٪ننرتجٰ ذرٗننح٪س       
جألويد ضإٺى ذنال هنلجوز    ي٪ٿ  أڄ چٯڃس ڂح يف فبحؾؿحش جؾبإي !جپطل٦ ٱ

قٷنن  يف جالْطٓننالڀ جپٻٿنن  پ٣ٍيٷننس ْنن  جپ٫ننحمل جپٍوجتنن  وقحؾطنن  جألٶننٽ  
 ، أٺػٍ ڂڅ قحؾطاځ پٿٍٓو جؼبحيٴ.رحضحً ڂڅ قحؾس جپرٍٗ پٿك حز جپالتٷسغ

هًج جپًي ٶ ٽ ٺٿ  يىوٌ قلټ ٲٻنٍز جپطٻنٍجٌ، وقنلټ هنًج جؾبن ٯٙ ڂنڅ       
أچ ننح يف جپنن ڃڅ حبحؾننس أل٪ڃننحټ ٌوجت ننس. وجحملحؾؿننس ذٗننأڄ جٲطٷننحٌ هبنن١     
ق حض ح پٍٗو٠ جپ٫حمل جپٍوجت  هن  جْنطؿحذس ڂطلجٞن٫س پٿٓنإجټ يجضن . يف      

يننطځ ضننىجوټ هننًج جؿبننځ     ،ؾبننػٷٳن جْطكٟننٍوج ٌوجيننحش ضننٍوٶاځ   أي ربڃنن٩ 
جپُجتنٱ ذٗننأڄ ٮ ننحخ جپٍوجيننس جپ ڃ  نس، أو جچ٫ننىجڂاح ٌدبننح. ڂنن٩ أڄ أقننىجً ال   
يٓاٍ قٷًح ذٓنرد أچن  ال يلؾنى ٌوجتن  ٌبن  ڂانځ جتڄ ٪ٿن  جألٶنٽ، أو أڄ         
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يٷلټ أقىهځ پ ٳٓ : ق حض ح غٍيس ذٍٟوخ جؾبن الش وجپٛنالق س جپٓنٍويس    
أچ  ڂانطځ قٷنًح جبنىوى ڂ٫ٍٲنس جپ٫نحمل پن ڃ١ ق حض نح جپ لڂ نس          جپٍوجت س، أو

نحٌؼ وٌجڂح ق حض ح، وأڄ ي٫نٍٰ جپ٫نحمل يپنٹ ڂنڅ ننالټ ٌوجينس جپ ُجهنس. ال        
أي ڂننح يٷننحٌخ غٿننع    ،وعبٓننلڄ ٚننٳكس ٲٿلْننطحخ  سياننځ وجؼبٛنن ٿس ڂحتنن 

وجپطال٪نند ذحألڂٻ ننس وٖنن٣د   أڂٍيننسٌوجيننس. ٺننحڄ ٪ٿ نن  ٲٷنن١ ضٯنن   جْننځ    
وجپرنحٶ  ؾنىيٍ ذنحپٷٍج ز يف     ،هلْن  جػب ٓن   جپ٫رحٌجش جپنيت ضطكنىظ ٪نڅ    

ُ، ٺننحڄ يٷننٱ ئىل ؾننلجٌ ؾننحٌ ج  ٪ڃننٍ يف ٫ُي٪رننىجپ قٻحيننس ڂػٷننٱ جغبنن 
جپٛحپس جؾبٯٿٷس و٪حو ئىل ٶٍيط  پ ٍٓٴ پ نٽ جپٷنحش ٪ٿن  ْنر ٽ ججملحَٲنس.      

 حڂٳ٫ڃن  حٲ ؿنىٌ ذحپٍوجينس ڂ كانح نٍينٱ ٪ڃنٍ التٷن       أڂٍينس أڂح جپيت ٺحچنص  
وٌقٿس ذ ٟح  ئىل  س٢ٳٿن ذ٫ لڄ طب ٿ ذ٫لوز جپُوؼ جپٟحټ، وڂ كاح أيٟحً

 ڂٻس.
زب ننس پٍوقانح جپٻٌٍبننس. يف جپٛننرحـ   ،ذٗنن   جپ٫نُّي ٪ٿ اننح « يرهنٽ »مل 

ڂٳٻنًٍج أچن  ٌدبنح ؾ٫ٿناح ٶٍيرنس ڂنڅ ج  پٿىٌؾنس         ،أڂٍينس چىڀ ٪ٿ  زبؿ ؽ 
أو أچن  ٺ نص ڂنىٲل٪حً     ،. پٷنى ذحپٯنص يف ضٻٌٍبانح   جپ٫نُّي ٪نڅ   حجپيت ضر٫نىه 

ؾننًٌ ضنحًٌب  جػب ٓنن  جؾبنىهٕ وڂٳطننحـ   ذحالٺطٳنح  جپ٫ننحذٍ ڂنڅ ؾٓننى هنل    
ٖ ٳٍز ئٌجوض  جپٗرٷ س، ٲأٌْٿط  ئىل ڂٻنس يف ؼب٧نس ٺنٍڀ ذنحپ٭ جپٳىجقنس.      

غنځ   ،يف جپٛرحـ ٶى ٪نحوش وق نىز ذنال أ٢ٳنحټ وال ٪ نلڄ ٌَٴ      أڂٍيسٺحچص 
ٲ ڃنح يٗننر    أڂٍيننسئچن  ٶنى ڂننحش ذحپطأٺ نى وئال ٖنن٫ٍ ذنًپٹ أغ ننح  ضأوّهنحش      

 جپ٫نُّي وهن  سبڃنٕ    ،وپ٫ٿاح أيٷ نص جپ أِ جؾبٻرلش وجؾبٍيف قى جپٍٟجوز. 
وڂنح ڂنڅ ڂ نص     ،أچن  ڂنح ڂنڅ َوؼ ْن ٫لو     ،«!أٌٶى ٪ نىي پٿٛنرف  » :وصبڃّ

پألڂنٍ وق ػ نحش    جپ٫نُّي . هًج ٺٿ  زبٿ ٽ ئىل جپٛرحـذ٫ ى ْ ٶى ٪ ىهح 
ٮن  أڄ   ؛پنطهٿٙ پن  ڂنڅ ووڄ جپ نحِ. ال ينىٌي ٺ نٱ       أڂٍينس ئ٪ىجڂ  پُوؼ 

ٰ    أڂٍيسپٯس ؾٓى  جؾبالتڃنس ؽبالٚن     ٺحچص وجٞكس. ؾٓنى وجضطن  جپ٧نٍو
ڂننڅ جچط٧ننحٌ ڂأْننحوي پننُوؼ ذٷنن  ڂ نن  ٺننلش قؿننحَي ذننػالظ ٲطكننحش ڂننڅ    
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 جپ٫ننُّيٲٷننى ٺننحڄ   ڄ،جؽبٿننٱ، وٚننلٌز أٌذ٫ننس يف ْننطس دبالڂننف كْننٳس. وئي  
ڂ ً و٫ٞص چٛٳ  جپٓنٳٿ  ڂنح ذنن چٛنٳاح      ،ٌؾٿاح ڂ ً ٢ٳلپط  جپلْهس

جپٓٳٿ  وجپٍٓوجټ وه  ضٿٷځ جپرٷٍز يف أْٳٽ وٌؼ ٞ ٵ وٲلٴ ٌوظ يحذّ 
تكط  ٢ٌرس. ٮحوٌ أذحه وٌٲحٴ ڂٯحڂٍض  جپٿ ٿس جؾبحٞ س وڂ ىوخ ججملٿّ وٌج

ٶرنٽ أڄ يرنىي پ٫ٟنل     ،ٮحوٌهځ وٶٳُ ڂڅ ٣ْف نُجڄ جؾبح  جپٻنر   .جحملٿ 
ججملٿنننّ جحملٿننن  ڂالق٧طننن  وجچ٣رح٪ننن  جؾبانننًخ ربنننحه ئلبنننحَ ال ي رٯننن        
پٿٛننكحٲس ربحهٿنن . ٺننحڄ ڂننىٲل٪ًح خبالٚنن  ڂننڅ ٪ٷننىز نننًالچحش جؾبطنن٩        

وڂڅ ٺٓٽ ئٌجوض  جپٗنرٷ س جپنيت مل ضٻنڅ ضٓنط ٷ٥      أڂٍيس جپٓاٿس وڂڅ َوؼ
جپ٫ننحمل. ال يننىيڅ ذٗنن    يف هننًج  أڂٍيننسال يبطننحؼ جڂننٍأز و .ئال ذ٫ننى جپٷننحش
وي٨ٌ جألَٶنس ڂطكننىيحً   ،ربننحوَ جپٓنحٶ س ذٷٿننس ق نح  ٞننحٌيس   .پ.ٚنالق ن 

أچح ق لجڄ  !. ق لجڄ أچحأڂٍيسٲٻٍز أڄ ئٚالق حً ْ ٿڃك  أغ ح  ونلټ ذ ص 
ڂٍ ڂنڅ ذنحخ ذ طناځ ڂطؿنحهالً      !طُجڂحش ْ حْ س أو أنالٶ سپ ٓص ٪ٿ   جپ

ڂٛحٲكس أنالٶ نس ڂٟن  س ڂن٩ نحپطن  جپنيت ال ضٻنٱ ٪نڅ جذطنُجَ ڂٗنح٪ٍه          
جپطٟحڂ  س يف ٍٚج٪اح جؾبٍيٍ ڂ٩ َوؾحش أذ حتاح جپ٫ٛحز. ضرٻن  حبڃحْنس   

حبحؾنس   جپ٫نُّي وضٳحؤټ وض ٯٙ ٚرحقحش جپٳٍـ ذٯ  ڂنح جٺنرتجظ پٿلٶنص. و   
أٶننلټ پننٹ وڂننح »ال ضٻننٱ ٪ننڅ ضٍويننى:  ٚننٯح  ؽبحپننس، غننځ ئڄ جإلپٻننٽ وٶ ٷننس
« هنل » ،وضٓنٍو ضٳحٚن ٽ َجتٳنس ٪نڅ ڂأْنحصبح جالٲرتجٞن س       ،«؟قىضٷلپٕ ال

 ،ڂڅ ٶر ٽ وڂحغس جپطلج٢إ ڂ٩ جالذطًجټ. ٶحټ يپٹ پ ٳٓ  يف أٶٽ ڂڅ وٶ ٷنس 
جؾبطؿننٍو جإلذننحق  ؾبننح وٌج  جپرننحخ    پطڃننٍوهڂٟنن ٳحً نالؿبننح ٢حٶننس ؾىيننىز   

شبحڂحً ذال ٪ٍوٴ چحضثس وال و٪لجش وال َوؼ ٶنى  ٪حٌيسً  أڂٍيسق ع  ،جپٛٯ 
زبننلټ ٪ٟننلجً ٺحڂننٽ جإلٌجوز وٺحڂننٽ جپٟننٍذحش. أٮٿننٵ جپرننحخ   جپ٫ننُّيي٫ننلو. 

نٿٳ  وٶٳُ وٌؾحش جپر ص جپالهع ٺڃڅ يالقٵ ٮٌٍبنحً أ٪نُټ. أڂٓنٹ ذبنح     
 ،٪ ى جپىٌؾس جألن ز وذىأ يطٗڃڃاح ويٓأټ ذاؼبحـ ٪څ جْځ ٶڃحٔ غلذبح

ٺحچنص ضٷحوڂن     .«!ٖن ٳلڄ؟  ؟!ٚنف  ،ٖ ٳلڄ ٍيسأڂهًي جپُچس يح »: ڂٷرتقحً
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وزبحوټ جپطٷح٠ ٪     ذطكىيٷحض ، ضرطٓځ وال ضىٌي پِځ  هنل حبحؾنس هٻنًج    
أننننٍؼ ْننن ؿحٌز ڂنننڅ ؾ ننند ذ ٣ٿلچننن  جؾبٿٷننن    .ؾب٫ٍٲنننس چنننل٨ ٶڃنننحٔ غلذبنننح

  ٲحپطٷ٣طاح ڂڅ ذن أٚحذ٫  وأنًش چٳٓحً ٪ڃ ٷنحً چٳػطن  يف أيچن    ،وأ٫ٖٿاح
ى هنًج جػبٓنى پٿڃنٍز جألوىل. أڂ٫نڅ يف     پٻأچ  يٍ  ا ىز نال٘ وجڂط حڄ،ذط

ق ع  ،جچٓ حخ ٦اٍهح ذطٗٳ  جپٍجذف. ؾٓى ٌيحٞ  هحتٽ وڂٳٛٽ ذرًل
ٺننٽ ٖنن   ٺننر  ويف وٞنن٫ س جْط٫ٍجٞنن س. ٺحچننص ربننلخ جؾب٣ننرم ذٯ ڂننح       

ٺڃڅ يطكحٖ  جپ ٧ٍ ئىل ٶ ى  ،جپطٳحضس پٍٓوجؿبح جؾبطىا ٪ٿ  قحٲس جپ٫ٛى
ح جؾب٫ننىچ  جپلجْنن٩  زبننٌٍ ڂ نن  دب٫ؿننُز. ْننٻرص جؾبننح  يف قننلٜ جٮطٓننحؿب    

يانىوهح ذن نٍ طبنٍزٍ يف ْن ؿحٌض . ْنكرط        هنل و ،وذىأش ضٯطٓٽ وضٗاٵ
ه  ئىل جؼبننننلٜ وذننننىأش ضٯٓننننٿ  ڂننننڅ ٶىڂ نننن  وضطكٓننننّ أٺػننننٍ أ٪ٟننننح    

ٲحٺطٗٱ ؾٓىه قٷ ٷنس ؾٿ نس ذنال ضنأويالش. يٗن٫ٍ ذنربووز       ، ٛلٚ سجؽب
جؾبح  ضٳٛف ٪څ أخبٍز وپ٫  ذحؾبٓنطكڃحش. ٺنځ ڂنٍز ٮٓنٽ جڂنٍأز يف ظبنحڀ       

ويف هنًج   ،سب ٽ هًج جپل٩ٞ ڂ٩ هًه جؾبٍأز !دبح أپٱ ڂٍز وڂٍزًٌ !ڂطه ٽ؟
ڂنح جٖنط ٕ ڂنڅ جپنىچ ح ٖن .       أڂٍينس أقرٹ يح » !ويف هًج جؾب٣رم ،جؼبلٜ

. ننٍؼ  «ڂلش. ٮٓٿ   يح ٖ هس جپ ٓنلجڄ جح جْٻ  جؾبح ، نٿ   ذحپ٣حوز ؾب
ٲحض حً يركع ٪څ ٍٖذس ڂح  وٚىجڂحش وٲٍٚسً پٿطٛنححل ڂن٩ جپطرنحِ ٺنػ      

جألچلغنس رب٫ٿ نح   »٪ نىڂح ٶنحټ:    جپٓ حْس، ڂنىٌٺحً ڂنح جپنًي أٌجوه   يف جپىيڅ و
٪ٿ  أڄ ؾٓنحٌز ؾ ٓن س أؿبرنص ٲنإجوه ذحقطڃنحالش       .«أٺػٍ ٶٍذحً ڂڅ جپٓڃح 

ٺننحڄ قننحڂّ ٶننى سبٿننٙ پٿطننل ڂننڅ ؾنن   ؼب٧طنناح  جالْننطكلجي وجالڂننطالٸ.
ُ    ِ جڂٍأز ؾٿرلهح ڂڅأيٓٻڅ ٌ پٷنى وٚنٿص ٖناٍز هنًج      .ٌينٱ ڂىي نس ض٫ن

ٺحڄ يطلٞأ ذطإوز وغٷس جپٍؾنحټ جؾبرنحٌٺن   . زججملحوٌ جپٿ٫ن جىل جحملحٲ٧حش
مبنٱ كبنح ٌبٻنڅ ؼبنحڂّ     أي ؼب٧طناح پٿ٫نُّ   جذنى   ڄ ڂٍٲٷأقط  ، ڂڅ ج 

ڂٷحذنننٽ ض٣ليننن٩ جػبنننڅ، أو جپٳنننٍجٌ ڂٷحذنننٽ   . جپرٿنننٽجو٪نننح  جپُهنننى جپ ك نننٱ
پٻ ن  يٓنطكٵ ججملحَٲنس. ئچن  ڂرنىأ ٶرنلټ جپطاىينى         ،ٖن٠ٍ كب نص   !جػب لڄ
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ٍؾاځ ڂنڅ ٌؤوِ جػبڃن الش وضننل٦ٳاځ   سبن  ألؾنٽ أڂنحڄ أڄ ًبنىڂٹ جػبننڅّ   
س. ال صبنٍخ ڂنڅ جپػ٫رنحڄ    قحيٶن يف ٖأڄ جالؾطڃح٨ وجپٓ حْ ٺڃٓطٗحٌيڅ

ٌ »أنًوه ئىل ڂٯحٌز  !وئال قٛٽ پٹ ڂح قىظ پ٫رىه ٫ْ ى ٮحپد  «ذٿى ٖنح
وٶٟڃلج غالظ ْ ن ڂڅ ٪ڃٍه. يپٹ أچ  هنٍخ ٲ٫ٿڃنله ٺ نٱ ًبطنرب جؾبنٍ       

ڃػنٽ جپٳٍوْن س وربحذن     ٖؿح٪ط  ٶرنٽ أڄ يٿ٫ند ڂن٩ جپٗن ٣حڄ. و٪ نىڂح ضط     
ْط طا  ئىل ڂٍوٜ ٪ٳحٌيص و٢ر ندك ال ٌبٻنڅ    #٢$«ٍبّ جؾب٫حٌٰ»ؾك ځ 

ألقى جصبحڂ  ذحپ٫ٗليز، ٺڃح ٲ٫ٽ ذڅ ٪حڂٍ شبحڂنحً. پٷنى ٌأينص جپلٌٶنس جپنيت      
وغب٫نص ڂ ناح ٚنلضحً ڂركلقنحً      ،ڂألهح ذحپ٣الْځ زبٿٵ يف ٲٟح  جپٯٍٲنس 

ح ٖننناىش يطكننىظ جپٳٛننك ، وپننن ّ يف جألڂننٍ نى٪ننس. يف جپٯٍٲنننس يجصبنن     
٢أز جپٍٛج٨ ذن جإلچٓنحڄ  ضٍق ٽ ؾ  ڂڅ ٌأِ ٲطحزٍ ٺحچص ض طٳٝ زبص و

ذن جپ٫ٿځ جؾبحوي وجؾب طحٲ ُيٷ ح. أڂح جػبڃ ٿس جپػحچ س ٲٷنى ؾنُڀ    وجپ٫ٳٍيص،
وأوبنح ڂٓنٻلچس ذحپٻ ذنس. ٺ ذنس ٲطنحزٍ ذحٌ٪نس        ،قحڂّ ذٳٍج٬ ٌأْاح ڂڅ جػبڅ

يٟنحً وال ض ٷٛن    جػبڃحټ جنطحٌوج ؿبح َوؾحً ٢لپ  أٶٽ ڂڅ ڂرت. هنل وڂن ځ أ  
 .ٶٓلز ڂڅ أه  ص ٌؾلپط  ٪ٿ  يى جذ س جپ٫ځ. ٺحڄ جغبانح ٪حتٗنس   ،جپٷٓلز

ْٻ ص ٶٿ الً ذ٫ى أڄ قٛٿص ٪ٿ  ٖن   ڂنڅ جپطٟنحڂڅ جإلچٓنحچ . ٪ نىڂح      
وڂنڅ   ،«جذ طٻځ ض٫ ٓنس ڂن٩ َوؾانح پنًپٹ هن  ڂٍيٟنس      » :يٷلټ ٌؾٽ فبحيى

ذننىج أوبننځ جْننطرىپلج جػبنن  حبٓننڅ. ٺننحڄ ٪ٿنن اځ      ،نننالټ ةٓننحش جألهننٽ 
پركع ٪څ ٢ٍيٷسٍ فبرتڂسٍ إلنٍجؾ . و٪ ىڂح نٍؼ ٶحْځ ڂڅ ق حز يٺٍى ج

مل ي٫ى ضبس ؾ  وٲ٫انح ؾبٯنحوٌز جپٓن حٌز وٌٖنٱ جپٷنًجٌز ڂنڅ قٳنٍٍز ٪ٿن          
جپنًي ال   ،ؾحچد جپ٣ٍيٵ جؾبلقٕ. ٢ٍيٵ ٪لوصبح جپٷٓنٍيس ئىل ذ نص جپنُوؼ   

 ،ذ ص پ  ٮ  ڂٍذ٩ ي٣ٿٷلڄ ٪ٿ   ڂٻحڄ ٶحْځ. وٶحْځ هًج ڂطهٿٱ ٪ٷٿ نحً 
يٺنٍى مل   !ذىٌؾنسٍ ڂ٫ٷلپنس؟   حًيٛنرف جؾبنٍ  أذٿنا    ٌؾسٍ ڂ٫ٷلپس. ٺ نٱ پٻڅ ذى

ويٺنٍى هنًه    .حٲ سٍ پٿ لڀ ڂ٫اح ٪ٿن  ٲنٍجٔك وجقنى   ربى ڂ٫ٷلپ س جپرالهس ٺ
                                                           

 ٺطحخ ٫ٖليز ٖا  يف جپ ڃڅ. #٢$
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ٲطحز ڂٿ كس أنٍؾلهح ڂڅ جپٛٱ جپطح٩ْ وأٌْٿلهح ئىل ٶحْځ ألؾٽ ڂحتنس  
أپننٱ ٌيننحټ جٖننرتوج ذبننح ذٷننٍز. زبننىغص ٪ننڅ ؾكنن ځ أڄ يطٻننلڀ جإلچٓننحڄ يف     

أڄ ٪ٿ   جپ لڀ ئىل ؾلجٌ ئهحچنس.  ذڂڅ عبٓن پ ٿس ي٫ٍٗ ٲ اح  جپٍٺڅ ألٺػٍ
ذٷ نص ه نحٸ    .طٗنٳص يٺنٍى ٪ٗنٷاح جپنىٲن پٿڃنًجٺٍز     يف عبٓن پ ٿس جٺ

سبننرت٨ ضٳحٚنن ٽ ٲننٍـ َڂ الصبننح، ٺ ننٱ يٯننحوٌڄ جپٳٛننٽ ٪ٿنن  ئيٷننح٨ چٻننحش   
ْٿڃ  ذ ص ٪ٿ ، ٺ ٱ يطلج٪ىڄ ٪ٿ  ئلبنحَ ذبؿنس ٪ٛنٍ جپٳط نحش، ٺطنحخ      

وؾٍووهح  ،ويف ڂٷ ٽ جپٛٿف أه  ص يٺٍى ...ٶ٩٣ جپرٓٻليص ،جإللبٿ ُي
قط  ڂڅ ٦الڀ وڂل٨ جپٿ حا جپرحٌوز. ٺحڄ أذل جپُوؼ يٍٓو ٶحتڃس ذطٳحٚ ٽ 

يٍيٷنلڄ ٺربيح هنح    .جپ٫ٛ حڄ جؾبًټ. غب٫ص ٺٽ ٖن   ڂنڅ جپٯٍٲنس ججملنحوٌز    
أڂننحڀ ٲط ننحڄ جپٷٍيننس، جپٳط ننحڄ جپننًيڅ ٺننحچلج ٶرننٽ عبٓننن يلڂننحً ًبٓننٍوڄ      

 .«ٖنن٫ٍش يلڂاننح أوبننځ يطٗننٳ٫لڄ ذنن »ٶحپننص: . احٚننىجٶحصبځ ٪ٿنن  پٳطننسٍ ڂ نن
قٻحيننح أڂنن جش جپٷٛننلٌ  ٍى ٪ٗننٍجش جپٍوجيننحش ض طننا  ذٓنن٫حوز، ٶننٍأش يٺنن

جؾبٓننكلٌز يف جچط٧ننحٌ ٲننحٌِ يٷطننٽ جپ٫ٳٍيننص وي٫ننلو ذننحألڂ ز ئىل ويحٌهننح.    
ٲحنرت٪ننص  ،و٪ ننىڂح جنط٣ٳاننح ٶحْننځ مل ربننى ٲ نن  قطنن  ڂُجيننح جپ٫ٳٍيننص  

 أقىةح ذحتنٍ.پٍأْاح ؾ  حً ڂطٍٗوجً يركع ٪څ ْٻڅ ويٿلي 

، وال ڂٓطلى ضلجؾىه جؾبٿڃلِ ٲ اح ،سال يىٌي ٺځ ڂٟ  ٪ٿ   يف جپٷٍي
پٿنطهٿٙ   ال ٢ٍيٷنس پىين    .ٶنٽ أ حًيه  ن  حًوچٗح٢ حًو٪ٍٶ حًٮ  أڄ ضبس ٪٣ٗ

ڄ ضٓنطڃٍ  ، پٻ   يٍيى ؿبًه جألينحڀ أ  ٗح٠ جپًه  وجپطىج٪ حشپڂڅ ضٍجؾ٩ ج
٢ٳحؿبننح أٌٞنن س أ٪ننحوز ئپ نن  ئيطننحڀ ض٣ٿنند  جأل ڀّوهننحه  أُ، ٺڃننح هنن  ٪ٿ نن   
 .سپٿٯحين  س٪ڃٿ ن  سأٌڂٿن  .ڂٷحذٽ غٿع ٶ ڃطاح ،خئ٢ٍجٰ ڂىي س أجؾبٯطٛرس يف 

ٺنحڄ ٶنى    جپ٫نُّي ڄ أوال ضنىٌي   ،يف ٚ ٫ح  جًچ  ي٫ٍٰ ڂٓإوپن ٺرحٌأض٫ٍٰ 
پن جپًيڅ ي٫ٍٲاځ ووپ ّ ذحؾبٓإ ،ٌٞاح ذٷلز جپٓالـأ٪حوز ئٶٌٍ ؼب٧طاح 

ڂٍ قط  ٜ جألوڂ٣ٍٟ ؽبل ،أٺػٍٲال حبحؾس ڂحْس پٟؿ ؽ  ،يف ٚ ٫ح 
 .يسجپ اح
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ذٓنٍ٪س وٲ٫طن  پٿطڃنحوي وهنل ي٣ٿنٵ جپ نحٌ يجش ٦ان ز          قىظ ٺٽ ٖن  
ڄ ٺنحڄ  ئڂنح   سومل يطأٺى جپرط ڂڅ جپٻالٖ ٻلٰ ويٿك٥ ٪رىه جؾبهطرة شبحڂحً

ذٍجه ځ ي٣ٿٵ ڂڅ ڂٻحڄ ٶٍيد ذٓهح  ٖحخ ئ .ز٢ٿٵ ٢ٿٷس وجقىأ٪رىه ٶى 
 ،ٌ ضطنُجقځ ٚنل  .زي٣ٿٵ چ جڄ جؽبُي س وٲ٫س وجقى، قىأپ ّ ڂٓإوال ٪څ 

جپننيت ونٿنننص    ننس ڄ جپٻاٍذننح  جپ٫ڃلڂ أي ون٣ننٍ پٿ٫نننُّ  .سجپٓننٍ٪  سوجپٓننٍ٪ 
ٶننى قٍڂننص ٪رننىه ڂننڅ    ، ننسوڂٛننحذ ف جإلچننحٌز جؽبحٌؾ  ،يننحڀأجپٷٍيننس ٶرننٽ  

 ٺننحڄ ٌأِ ٪رننىه ڂٻٗننلٲحً .ي وؾننى چٳٓنن  زبننص ٌ٪نند جپٟننل ئ ،جپطٿٛننٙ
    ٰ  ،پ كڃ ن   جپ٫نُّي ٲٷٳنُ  ، وهل ًبرة ذٷ نس ؾٓنىه ويبطٟنڅ جپٻالٖن ٻل

ْننٳٽ ذ٣ننڅ  أونٿننص جپٍٚحٚننس   .ٌوو ٌبننأل ن حٖنن ڃ  وٖنن٫ٍ ذ٫٣ننځ جپرننح  
 ؛٢ٿٷننس ٌٖننحٔ ذحپطأٺ ننى .ىل جألٶحٚنن ئجذطٓننځ ذ٧٫ڃننس ڂننڅ يٓنن   .جپ٫نُّي 

قطنن  ڂٗننٍو٨ جپٍوجيننس جؾبٿٷنن  يف    .قننى ٮنن ه جتڄ أال  .سپٻننڅ پ ٓننص ٶحضٿنن 
وڀ  .ْننٳٽ جپٛننهٍز جپننيت ٺننحڄ يبطڃنن  ذبننح مل يٻننڅ ڂلؾننلوجً أ٦ننٍٰ ٺننحٺ  

قنحوټ وٞن٩    .ذنى جألىل ئح ٶنى ضٯن ه   ٌؤينس ڂن  ، ڂنح  حًوٺحڄ ي ط٧ٍ ٖ ث ،يطىٲٵ
ويف  ،زبلپ  يف هًج جپل٩ٞ ٪ٿن  ڂٷنحِ جننرتجٴ ٌٚحٚنس ٌٖنحٔ پر٣ ن       

٪نڅ   زٺػٍ ڂڅ ڂٍأوؾد ٪ٿ   جپطأٺى ڂڅ ٺلچ  ٶى غب٩  .ڂ ٣ٷس ٮ  ٶحضٿس
يننڅ ضننٍجه چٓنن  ڂٗننٍو٨  أ .ْننٳٽ جپننر٣څألبننحز ٖننهٙ ض٫ننٍٜ پٍٚحٚننس  

 .ٚحذ٫  ضطٿڃّ جپىڀأذ  ڃح ٺحچص  ،ٺحڄ يه   ي٫ڃٽ !س؟جپٍوجي


