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 حمود هلص

ؾمٞمٜمامئل ؾمقري. درس اًمسٞمٜمام ذم ُمقؾمٙمق وشمتٚمٛمذ قمغم يد اعمخرج اًمسٞمٜمامئل 

 .V.G.E.Kاًمٕم٤مزم ًمٚمسٞمٜمام  اًمرود إيٖمقر شم٤مالٟمٙملم ذم اعمٕمٝمد

 صدرت فف افؽتب افتافقة:

اسمـ "دار  (.رواي٦م. )"قمالٟم٤مت قمـ ُمديٜم٦م يم٤مٟم٧م شمٕمٞمش ىمبؾ احلربإ"

 .9111دُمِمؼ  "دار األه٤مزم" 9191سمػموت   "رؿمد

 .9111  سمػموت - داب آلدار ا ."ُمٗمٙمرة ومٞمٚمؿ ...اعمـٜم٤مم"

 .3112دُمِمؼ  -دار يمٜمٕم٤من   (.ؾمٞمٜم٤مريق ؾمٞمٜمامئل.  )"اًمٚمٞمؾ"

. (ُمٗمٙمرة ومٞمٚمؿ. )"ويمؾ رء قمغم ُم٤م يرام ؾمٞمدي اًمْم٤مسمطٙمؾ ذم ُمٙم٤مٟمف اًم"

 .3112سمػموت   -دار اعمدى  

 .3191دُمِمؼ  -)يقُمٞم٤مت(. دار رومقف  "ُمذاق اًمبٚمح"
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 0يكتة زوالى تازخ

أن  ال يؿؽـ؛ بحد ذاتف()افققمقات وادذـرات احلؿقؿة بقصػفا ظؿال "

 ."مزرات أدبقة بادعـك ادطؾؼ يؽقن هلا إال

 ."كص تؾقكف ذاتقة افؽتابة"ـيعؾؾ ذفؽ بؽقهنا جتع ـو

ثار حؼبـة دون يققـز آ؛ ظز ادذـرات يقما بققم كـثر" ـقكـا ويعؾؾفا تارخيقاً 

بافؽاتب وادسؽقك افققمل فزمـف ومققفف  "ضتفااحقط بقشـؾ" بغ ظظائؿفا

 ."ومزاجف ووشاوشف
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فذفؽ  .ؿػؽرة صخصقةـإكام ؛ مل أـتب هذه افققمقات ـققمقات شقـامئقة

ؾتعـقيض وف .شؿحت فـػز بحذف ـؾ ما أظتؼدت أكف ال يتعؾؼ بافسـقـام

بنضاؾة بعض افتػاصقؾ وافؼوحات مـ ؿؿت ؛ افغؿقضأو  ظـ افـؼائص

 .ؽامؼهذه اإلضاؾات بحرف  تزومق  ؛ افذاـرة

* * * 

عج افداخع ي ظادـا ناـ؛ (8691) أوؾدكا فدراشة افسقـام دم مقشؽقيقم 

 .خؾؼ شقـام وضـقة جديدة وخمتؾػةاألمؾ بوم باألحال

ادمشسة افعامة ـتجفا األؾالم افتل تتصؾـا ظـ ـاكت افتل ادعؾقمات أما 

ـتقؾقـؼ صـاف  ادعـروؾغ عـر  غ افخرجبعض ادإكخراط ظـ و؛ فؾسقـام

هـذه ؾـالم أحتؼقـؼ دم ؛ وبرهان ظؾقية وـريستقان ؽـازي وؿـقس افزبقـدي

تػـاؤالً كـا ؾازدد .بؾـدكافـفـقض شـقـامئل دم  امـمذبدا فــا ؾؼد  .ادمشسة

 .دم هذا افـفقضؾؿشارـة ففعقدة با

دم  "افسقـام افبديؾة" وصعار؛ سقـام افشبا دمشؼ فمفرجان ـان إلؿامة ـام 

ؾسـقـام فأن دمشؼ شتؽقن ظاصـؿة واظتؼدكا ؛ أن ازددكا محاشة؛ 8691ظام 

 .اجلديدة

دم ادمشسة افعامـة  تحدث؛ ظذ ظتبة اإلكتفاء مـ افدراشةكحـ ؾجلة وو

األشـتاذ محقـد افعام دمشسـة افسـقـام ديرادـ ؾقـؿأو؛ إدارية فؾسقـام تغقرات

ظؿؾقا ـ مم غافسقـامئقفبعض د اشتبعالاب األخبار ـافـاهك لخذت تتؾ .مرظل

 .حؼؼقا تؾؽ األؾالمأو  افسابؼةخالل افػسة 
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ادمشسـة ذه هـأن ما حـدث دم ؛ يتض  أـثر ؾلـثر خذاأليام أمرور مع 

بؾ رؾض جذري فؾؿرحؾة افسابؼة ومـجزاهتا. وأخذ ؛ فقس تغقرات إدارية

؛ وكحـ ظذ وصؽ افتخـرجيؾقح فـا مـ افصحػ افتل ــا كتؾفػ فتداوهلا 

ومرجعقات جديـدة  معاير يطغك ظؾقفابدأ أن األجقاء افسقـامئقة دم دمشؼ 

 .ال ظالؿة هلا بافسقـام

 :ديدجصعار أخذ يسدد ظذ األفسـ و

 !.افقالء

افسـابؼة ادرحؾـة ؼـد تـتظديـدة صـحػقة ـتابـات ؛ افشعاروراؾؼ ذفؽ 

 .خالهلاادمشسة  ال حؼؼتفتفألؾالم ااو

وكشـعر ؛ آخر مـ هذه افؽتابـات ـاكـت تـتابــا افدهشـةإػ  ومـ مؼال

أؿؾـف ؛ خيػك ظؾقـاؽـ  ي.. بافطبع مل.باتابافتعجب مـ ما هتدف فف هذه افؽت

؛ افـؼـدأو  فؽتاباتاه هذافؽثر مـ كدرك بلن أن ؛ ـاصختصودراشتـا بحؽؿ 

يؽشػ و؛ شقـامئقة مدرشقة حمدودةؾؽرية شطحقة ورؤيا يتسس وراء معاير 

 .افبدايةتؾؽ آثار ظـ ذهـقة هتدف فقأد 

* * * 
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أن ايمتِمـٗم٧م 2 ٟمج٤مز اًمقصم٤مئؼ اخل٤مص٦م يبإظمالل و2 ظمػمة ذم ُمقؾمٙمقي٤مم األاألُمع 

 .اًمتٚمٗمزيقنجي٥م أن أقمقد ًمٚمٕمٛمؾ ًمدى  ينأإمم  ِمػمي2 ًمسٞمٜمامًمدراؾم٦م اىمرار إيٗم٤مدي 

ُمبٜمـك اًمتٚمٗمزيـقن إمم  ذهبـ٧م2 يٚمـقلأدُمِمـؼ ذم إمم  اًمٞمقم اًمت٤مزم ًمقصـقزمذم 

هـذه اًمـدائرة  أن٧م ضمئقومٗم2 اعمحدصم٦م "دائرة اإلٟمت٤مج اًمسٞمٜمامئل" قمـ ٧مسمحثو

 .ًمٚمتٚمٗمزيقن ذم اعمبٜمك اخلٚمٗملًمٞمس٧م إال همروم٦م 

وراء ـم٤موًمـ٦م جيٚمـس اًمسـٞمد اًمـذي ؾمقى  2ذم هذه اًمٖمروم٦متٝم٤م حلٔميٙمـ مل 

 ."ل ًمٓمٗملًمٓمٗماعمخرج ُمدير اًمدائرة " :ُم٘مدُمتٝم٤مذم ىمرأت 2 يمبػمة

سم٠مٟمـف ٕمٞمٜمٞمـف اًمٜم٤مقمسـتلم أردف سمو2 سمّمقت ظم٤موم٧مرطم٥م يب ومىمدُم٧م ًمف ٟمٗمز 

هٞمـثؿ اعمخرج سم٠من 2 ُمٓمٛمئٜم٤مً سمقضمٝمف اهل٤مديء اسمتسؿ صمؿ  .!يٕمرف قمٜمل يمؾ رء

ًمٕمٚمف يٜمتٔمرك 2 يمؾ يقم ؽهيددٟم٤م سمٛمجٞمئو2 سم٤محلدي٨م قمٜمؽ "سقمٜم٤م" ىمدطم٘مل 

 .ًمت٘مقُم٤م سم٤مًمثقرة ُمٕم٤مً 

شمٖمسـؾ 2 دارالـقمـغم يم٤مُمـؾ اعمٛمتـدة 2 اًمقطمٞمدة ذم هذه اًمٖمروم٦مٜم٤مومذة اًميم٤مٟم٧م 

اًمٜم٤مومذة شمتٚمقى ُمــ وراء زضم٤مج اًمتل  ٜمب٤مشم٤متاًمو2 ؾمديٛملسمْمقء اًمٖمروم٦م ومْم٤مء 

 .ُمتٞمبس٦م وضم٤موم٦مؿ ُمـ أهن٤م همؾمٓمقع ؿمديد قمغم اًمر

2 ب٦م ـمقيٚم٦م ُمـ ظمِم٥م رُم٤مدييمٜمإمم  دقم٤مين األؾمت٤مذ ًمٓمٗمل ًمٚمجٚمقس ُمِمػماً 

 قمٛمؾديٙمقرُمـ  اؾمتٕمػمتأهن٤م يبدو 2 "قناًمٙمٛم  " همٓم٤مء سمٚمقنٝم٤م إؾمٗمٜمجيٙمسق 

 .ينقشمٚمٗمزي
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شمٜمـ٤مصمرت بدأ اًمٕمٜم٤مق ووم2 سمّمخ٥مؾ هٞمثؿ طم٘مل دظمطمتك 2 ىمٚمٞمالن ضمٚمس٧م إُم٤م 

ومػمومٕمٝمام وهـق يٕمٚمــ 2 قمـ قمٞمٜمٞمف "شمزطمط" اًمٓمبٞم٦م ٟمٔم٤مراشمفت ظمذوأ2 األؾمئٚم٦م

 ح٥م.قمـ اُمرأة ضمديدة ًمٚمو ًمٚمتٜمٗمٞمذومٞمٚمؿ قمـ وومٞمٚمؿ ُم٣م قمـ ومٙمرة 

وشمتٗمتـؼ 2 الـددشمٕمـ٩م سم٤مًمسـٞمٜمامئٞملم سمـدأت اًمٖمرومـ٦م ىمٚمٞمؾ ُمـ اًمقىم٧م سمٕمد 

سمـلم دظمـ٤من اعمنمـوقم٤مت شمتٓم٤مير سمدأت و2 ٚمٞمئ٦م سم٤محلٞم٤مة واألطمالماعمٚمحٔم٤مت اًم

ٕم٘مـ٤مد ُمتخٗمٞمـ٤ًم اًمسمِم٤مر اعمخرج الديد ٠مـمؾ وم .اًمسج٤مئر وسمخ٤مر ومٜم٤مضملم اًم٘مٝمقة

خمرم اعمخرج اعم2  قمتب٦م اًمٖمروم٦مقمغمفمٝمر ُمٓمال ُمـ صمؿ  ،اًمِمٛمسٞم٦م شمفوراء ٟمٔم٤مر

م ي٘مٞمف ُمــ اطمز يم٠مهنام2 سمحذر وشمقضمستف دمرسمتف وبطم٘مٞم ٛمؾوهق حيأُملم اًمبٜمل 

 .األهمرارخرضملم رص٤مص االظمتالط سم٤معم

2 حمٛمد زاهر ؾمٚمٞمامن ُمتامياًل حت٧م فمـالل سمسـٛمتف اًمٕمدُمٞمـ٦ماعمخرج ضم٤مء سمٕمده٤م 

ذم يمـف حرتسمبـدا وم.. .اًم٘مريـ٥مأو  يم٠مٟمف مل يّمح سمٕمد ُمـ ؾمٙمرة األُمس اًمبٕمٞمـد

يمٜمـدرة  "ـم٘مٓم٘مـ٦م"أذٟمٞمف شمؽمصـد ن أ2 اًمٖمروم٦م سمحث٤ًم قمـ ُمٜمٗمْم٦م ًمرُم٤مد ؾمج٤مئره

ُمقؾمـٙمق ذم  "همـقريمل"ؿمـ٤مرع ذم يتسـٙمع ُمـ٤م يـزال  فٟم٠ميمو ٟمس٤مئٞم٦م ذم اعمٛمر.

 .شمٚمقب قمغم زضم٤مضم٦م اًمٗمقديم٤موقمٞمٜمٞمف 

2 أٟمجـزهٙم٤مي٤مت قمـ ومٞمٚمٛمف اًمذي احل زموي ريوأظمذ ضم٤مٟمب٤ًم يب هٞمثؿ ٟمتحك ا

شمقىمـػ ومجـ٠مة صمـؿ 2 وقمـ اًمـذي ؾمٞمّمـقره2 جذم اعمقٟمت٤موقمـ اًمذي سملم يديف 

 :س٠مًمٜملوم ويم٠مٟمف ىمد شمذيمر ؿمٞمئ٤مً 

 ُم٤مذا ًمديؽ؟وأٟم٧م  -

 يمتب٧م؟

 .قمٜمدك ؾمٞمٜم٤مريق؟

 :ُمٜمبٝم٤مً سمٕمده٤م أو٤مف 
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راح يٕمرومقا ُمـ  !ؿمقي ؿمقيو ،سمدٟم٤م ٟم٘مبؾ سم٤مألومالم اًم٘مّمػمة !اآلن ي٤م حمٛمد -

 .ٟمحـ..!

 :ؾم٠مًمٜملصمؿ 

 ؿمق أظمب٤مر روايتؽ؟ -

 .ؿمق أظمب٤مره؟إسمراهٞمؿ صٜمع اهلل 

 .؟ومقديم٤م ُمٕمؽ ضمب٧م

 :ىم٤مئالأؿم٤مر وًمٓمٗمل األؾمت٤مذ إمم  اًمتٗم٧مسمٕمده٤م 

 .ٗمٞمٚمؿ ىمّمػمًمُمنموع أي ىمدم ًمف  !ضمدا ب٤مألؾمت٤مذ ًمٓمٗمل طمبا -

 :ىم٤مئالإًمٞمف هٞمثؿ أؿم٤مر 2 اعمّمقر طم٤مزم سمٞم٤مقم٦مدظمؾ طملم 

 !ضم٤مهز هل  اعمّمقر -

 :اؾمتدرك ىم٤مئالو

ُمـ٤م ؟ ٟمّمـقر ُمٚمـقنًمِمق سمدٟم٤م  !أسمٞمض وأؾمقد ُم٤م ذم ُمٚمقناًمتّمقير سمس  -

 !.يقن أصال أسمٞمض واؾمقداًمتٚمٗمز

يم٠مٟمٜم٤م قمغم 2 دا زم وٟمحـ ٟمدظمـ وٟمنمب اًم٘مٝمقة وٟمٛمأل اًمٚمحٔم٤مت سم٠مٟمٗم٤مؾمٜم٤مسم

 ٓم٘مٓمــؼشم ذيـاًمــأو 2  ذم اًمٖمــرف األظمــرىلمل٤مًمســأن او2 ظمِمــب٦م ُمنــطمٞم٦م

 .لمهؿ اعمتٗمرضم2 ذم اعمٛمرات "يمٜم٤مدرهؿ"

خرضمـل اًمتٕمـ٤مزم عم ٟمٔمـرات ستٚمٛمٟمـيمل اًمٓمقيؾ ت٤مج ًمٚمقىم٧م األُمر حيٙمـ يمل 

تقىمٗمقن ىمب٤مًم٦م اًمب٤مب يوهؿ ٟمٔمرات اًمسخري٦م أو 2 ًمٖمرف اعم٘م٤مسمٚم٦مذم ااًمتٚمٗمزيقن 

 .قمغم هذه اعمٜمّم٦م٠مطمالُمٜم٤م ٟمّمخ٥م سمٟمحـ و2 اعمٗمتقح ًمٖمرومتٜم٤م

* * * 
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 ومخرضمٜمـ٤م ُمــ هـذه. !أظمـػماً  ىم٤مل هٞمثؿ شمٕمـ٤مل ُمٕمـل ألريـؽ ُمـ٤م طم٘م٘متـف

 .زطم٤مُمفاعمبٜمك اًمرئٞمز وذم هل٤مث دظمٚمٜم٤م ذم و2 "اًمٙمقاًمٞمس"

اعمٛمـقل اًمرئٞمزـ ًمٚمبـ٨م ٜمامئٞم٦م اًمسـٞماخلـدُم٤مت طمٞمـ٨م ذم اًمٓم٤مسمؼ اًمث٤مًمـ٨م 

 قمـ سمٕمد.إال دمد أطمدًا ًمديف اًمقىم٧م ًمػمُمل ؾمالُمف ـ ًم ،اًمٞمقُمل

إُم٤م قم٤مئدة ُمـ ومٝمل 2 اًمٙم٤مُمػمات اًمث٘مٞمٚم٦م وصٜم٤مديؼ اًمّمقت اعمٚمح٘م٦م هب٤مأُم٤م 

أن و .شسـٞمٜماماًم» هـقأٟمـف ٕمت٘مـد يهٜمـ٤م اًمٙمؾ و ظمٓم٤مب.إمم  ذاهب٦مأو  ريبقرشم٤مج

ًمٞمسقا أيمثر ُمـ ذسمـ٤مب 2 ًمِمٝم٤مداتامحٚم٦م ُمـ دائرة اإلٟمت٤مج اًم٘م٤مسمٕملم ذم وًمئؽ أ

 .اًمذي يٕمدو ّم٤منهذا احلُم١مظمرة حيقم طمقل 

ذم اًمٕمـ٤مم اإلهائـٞمكم قمـغم دُمِمـؼ يم٤مٟم٧م آصم٤مر اًمٕمدوان  ٛمرهذا اعمذم هن٤مي٦م 

٘مذيٗمــ٦م اًمتــل أًم٘متٝمــ٤م اًمٓمــ٤مئرات اًم توم٘مــد سمــؽم .ُمــ٤م شمــزال ُم٤مصمٚمــ٦م..2 اعمــ٤مي

اًمتل  نموم٦موؾم٘مٓم٧م اًم2 اًمسٞمٜمامئلرؿمٞمػ األ قمغم ُمبٜمك اًمتٚمٗمزيقناإلهائٞمٚمٞم٦م 

 .٤مألومالم اعمّمقرةسممتتٚمئ يم٤مٟم٧م 

اًمّمـٖمػمة  شاعمـقومٞمالت»ـشمٖمص سمومٝمل اعمٜمتنمة قمغم ال٤مٟمبلم همرف اعمقٟمت٤مج أُم٤م 

وقمـقدة إًمٞمٝم٤م صمٛم٦م رواح و... ًمقاىمٗملم طمقهل٤ماقمٚمٞمٝم٤م والت وسم٤مًمٕم٤مُم2 ُمؿ( 91)

قمـغم ُمٕمٚم ٘مـ٦م إُمـ٤م ٛمقٟمت٤مج اًمسٞمٜمامئٞم٦م اعمٕمدة ًمٚمذـم٦م األو .أسمداً  ٤منتقىمٗميال ُمٜمٝم٤م 

 "شمـؽ" صـقتو. طمـقل رىمـ٤مب اعمـقٟمتػمات ٚمتٗمـ٦مُمأو  "ومٞمقالاعمق" أـمراف

 .ألٟمؽ هٜم٤م شمسٛمع ضمٕمجٕم٦م وشمرى ـمحٜم٤م2 أسمدا تقىمػي الٚمّمؼ اًم

ًمٚمٕمقدة ًمٚمٕمٛمـؾ ٜملم احليٖمٛمرمه٤م  لمصمٜماغم ومٜمل قمأظمذين هٞمثؿ ُمـ يدي وقمر  

2 مهــ٤م ـمٚمٕمــ٧م اعمٖمــريب وُمــروان داهمســت٤مين2 ذم اعمقٟمتــ٤مج سمــ٤معمٕمٜمك اًمســٞمٜمامئل

ٕمقدة هذه األقمـداد سمىمري٥م وىم٧م ذم 2 ـ ضمديدُمٕمٛمؾ ٚمًمُمؾ األسم٘م٤مي٤م وم٤مؾمتٕم٤مدا 

 .ُمـ اًمسٞمٜمامئٞملم
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2 اعمـقٟمتٞمػم زيـ٤مد ُمٕمـديندظمـؾ سمٜمـ٤م  (ُمؿ 23اعمّمقر )ٟمِم٤مهد ومٞمٚمؿ هٞمثؿ ًمٙمل 

تّم٤مدى يو2 ٤مذةُمٜمٝم٤م رائح٦م ٟمٗم   ٜمبٕم٨مشمرـمب٦م رده٦م ُمٕمتٛم٦م ارشمِم٧م أروٝم٤م سمب٘مع 

السمـد ُمــ اًمتل  ّمقراًمٝمر وهل شمدور ًمتٔم   صقت آًم٦م اًمتحٛمٞمضذم أرضم٤مءه٤م 

 .اًمِم٤مؿم٦م اًمّمٖمػمةقمغم سمثٝم٤م 

واؾمـٕم٦م صـ٤مًم٦م قضمدت ٟمٗمزـ ذم وم2 يمبػماظمِمبٞم٤م سم٤مسم٤ًم  "اعمٕمدين" زي٤مد ومتح

زاويـ٦م صـٖمػمة ذم هـذا ذم و ًمٚمتّمـقير. "سمالشمـقه"يم٤مٟمـ٧م سمدت زم أهن٤م 2 ضمدا

 ًمقال اًمّمقرو .ىمد ٟم٠مت سمٜمٗمسٝم٤م سمٕمٞمدا ُمؿ 23ـاًمقٟمت٤مج اعمـم٤موًم٦م يم٤مٟم٧م 2 اًمٗمراغ

جيٕمٚمـؽ ذم هـذا اعمبٜمـك  أن يمؾ رءؿمٕمر ًمب٘مٞم٧م أ2 تٝم٤مؿم٤مؿماًمتل اٟمبٕمث٧م قمغم 

 .ًمزوم ُم٤م ال يٚمزمحتس أٟمؽ 

اعمّمـقرقمـ ش اعمـ٤مء واًمٜمـ٤مر» اًمؽميمٞم٥م األوزم ًمٗمٞمٚمؿ هٞمثؿ اًم٘مّمػمت ؿم٤مهد

سمـدت زم صـب٤مح ضمزائـري ذم ُمالء ـ٤م وىمّم٦م سم٤مإلؾمؿ ٟمٗمسـف ًمزيمريـ٤م شمـ٤مُمر. 

ُمـع و .٠مهين أداؤه٤موم2 صبٞم٦م مجٞمٚم٦م شم٘مٓمرقمذوسم٦م وقمٗمقي٦م2 اًمدُمِم٘مٞم٦م اًمسقداء

 .ريم٤مُمػما طم٤مزم سمٞم٤مقم٦مسحٕم٧م سمهن٤مي٦م اًمٕمرض يمٜم٧م ىمد وىم

* * * 

ٚمٛم١مؾمسـ٦م اًمٕم٤مُمـ٦م ًمأن اًمقوـع احلـ٤مزم واًمتقضمـف الديـد قمغم اًمرهمؿ ُمـ 

يدور ذم احل٤مًم٦م ذا ٤م ُمـ ٟم٘مد ًمٚمامي ودون ووـقح أي رء ًمٚمسٞمٜمام ُم٤م يزال 

أو 2 ؾمـقء احلـظسمٌمـء ُمــ ؿمـٕمر أ2 اًمقؾمط اًمتٚمٗمزيـقينذم وم٢مين 2 ًمٚمٛمست٘مبؾ

 .ٚمسٞمٜمامًمهيٗمق  يمؾ رء ذم داظمكمألن  .اخلٗمٞم٦ماًم٘مدري٦م 

ُمـ بٕمض اًمن أل2 ىمٚمٞمال ٧مخيٗم "اًم٘مدري٦م" ذههب يؿمٕمقرأظمذ 2 ومٞمام شمال ُمـ أي٤مم

األومـالم سمٕمـض حت٘مٞمـؼ ُمــ ظمـالل اًمتٚمٗمزيـقن متٙمٜمـقا يم٤مٟمقا ىمد اًمسٞمٜمامئٞملم 

٤م أومالُمـًمٕمـؾ  .وطم٘م٘م٧م ُمٙم٤مٟم٦م ضمٞمدة2 شمٚمٗم٧م اًمٜمٔمر سمسٞمٜمامئٞمتٝم٤ماًمتل 2 اًم٘مّمػمة
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سمٕمـض األومـالم سمتح٘مٞمـؼ 2 ٤مًمٜمـٗمرص٦م اًمحت٘مؼ ذم دورًا ٚمٕم٥م شميٛمٙمـ أن 2 يمٝمذه

اعمب٤مهـ٤مة 2 ذم سمٚمـدٟم٤مُمـ اعمـ٠مًمقف أٟمف وظم٤مص٦م 2 اًمروائٞم٦م اًم٘مّمػمةأو  اًمتسجٞمٚمٞم٦م

٤معم١مؾمس٦م اًمٕم٤مُم٦م يمسملم إدارشملم قم٤مُمتلم 2 زاًمتٛمٞم  اًمسٛمٕم٦م وواًمتٜم٤مومس قمغم اعمتب٤مدًم٦م 

 .واًمتٚمٗمزيقن ًمٚمسٞمٜمام

2 ٤مصاخلـتٗمـ٤مؤل سمٌمء ُمــ اًم2 فؾمٛمٕمترأيتف وُم٤م و2 ومٙمرسمفأُم٤م زودين ًم٘مد 

ُمـ٤م ٛمنموع سم واًمتٗمٙمػم2 بدءٚمًم يطمسؿ ىمرارأن أي مرور٠مٟمف ُمـ اًمسمؿمٕمرت و

 .سمال أي شم٠مظمػم

 ،ًمـٞمس ُمــ ُمٝمٛمتٝمـ٤م اإلٟمت٤مج اًمسـٞمٜمامئلٚمـ أن إدارة اًمتٚمٗمزيقن شمٕمصحٞمح أن 

هلـ٤م ٚمـ٥م مل شمٙمـ مت٤مٟمع سم٠من حت٘مؼ سم٘مـروش ىمٚمٞمٚمـ٦م أومالُمـ٤ًم دمقمغم ُم٤م يبدو ٜمٝم٤م ًمٙم

سم٠مىمسـك  ٞمؼ أومالُمٝمؿيروقن سمتح٘م لمئٞمؾمٞمٜمامًمدهي٤م أن ـم٤معم٤م 2 اًمسٛمٕم٦م واًمت٘مدير

 .تٙم٤مًمٞمػاًمنموط اإلٟمت٤مضمٞم٦م واًمت٘مٜمٞم٦م وسم٠مىمؾ اًم

* * * 

ذم ام خيـص اًمٕمٛمـؾ سمـأين دء احلـظ 2 ؿمـٕمر سمـفيمٜمـ٧م أاًمقىم٧م اًمذي ذم 

 حمٔمـقظ أين نويٕمتـؼمقا ٟميمـ٤م2 سـٞمٜمامئٞملم اًم٘مـ٤مدُملم طمـديث٤مًمااًمتٚمٗمزيقن، وم٢من 

همٞمـ٤مب أظمـل وأهشمـف ذم ومرص٦م اىمتٜمّم٧م وم٘مد  .قمثرت قمغم ُم٠موىىمد ًمٙمقين 

 .سمٞمتفذم ُمع أهيت ؾمٙمٜم٧م و2 اًمٙمقي٧م

 .ٚمٕمٛمـؾ٦م اًمتٗمٙمـػم واًمتحْمـػم ًمُمٙم٤مٟمٞمـإ2 اعمـ٠موىهـذا وضمقد أشم٤مح زم ًم٘مد 

إمم  اًمـذي ؾمـٙمٜمتفحتقل اًمبٞمـ٧م و .ألصدىم٤مء واًمسٞمٜمامئٞملماالًمت٘م٤مء سم٤ميمذًمؽ و

 .اعمٓمقًم٦م ًمٜم٘م٤مؿم٤مت اًمٚمٞمٚمٞم٦ماوواحلقارات تداول األومٙم٤مر ًمُمٚمت٘مك 

2 اًمسٞمٜمامعم١مؾمس٦م اًمراهـ حل٤مل شمقضمسٜم٤م ُمـ اإال مل يٙمـ يٗمرىمٜم٤م  هذا اًمّمخ٥م ذم

اًمٜمٔمر اظمتٚمٗمٜم٤م يمثػما ذم . ًمتجرسم٦م اعم٤موٞم٦مًمألومالم اًمتل شمؿ حت٘مٞم٘مٝم٤م ذم اشم٘مٞمٛمٜم٤م أو 
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سم٘مـل  اعم١مؾمسـ٦مًمتقضمـف  الديـدواعمٗمٝمقم ُمـ اًمٕم٘مٚمٞم٦م احلذر أُم٤م 2 هلذه األومالم

 .ٜم٤م يمٚمٜم٤ميتٚمبس

ذم اعم١مؾمسـ٦م  ٕمٛمـؾاًمتحـ٤مىمٝمؿ ًمٚمو2 لماعمخرضمسمٕمض  ُم٣م قمغم ىمدوم٘مد ًم

اآلن  ونيِمـٝمدو2 ذم اًمس٤مسمؼاألُمقر ؾمػم قمغم  اً دقؿمٝميم٤مٟمقا و .لمأيمثر ُمـ قم٤مُم

يت٘مبـؾ ًمٙمـ يمؾ ُمٜم٤م يمـ٤من 2 ًمتجرسمتٝمؿ وشم٘مٞمٛمٝمؿٟمستٛمع ٙمٜم٤م وم. األضمقاء اًمراهٜم٦م

 وومـؼ اعمـقال اًمـذي يريـد أنو2 اًمِمخصـ غم هـقاهقمـ ؿهءوآرا ؿاٟمٓمب٤مقم٤م 

2 ٤مألُمر اًمقاىمـعسم٘مبقل أٟمٜم٤م ًمٞمس ًمديٜم٤م ظمٞم٤مر إال اًممل ٟمختٚمػ أسمدا قمغم  ."يٖمٜمٞمف"

اًمتـل ٟمّمـبق  حت٘مٞمؼ اًمسـٞمٜماموٚمبدء ُمـ ضمديد ًماًمٗمرص٦م جي٤مد إل٦م ح٤موًماعمغم قمو

 .ٝم٤مٞمًمإ

 ًمسـٞمٜمامئٞملماُمـع اعمب٤مذ ًمٚمتامس أشمٓمٚمع يمٜم٧م 2 ٜم٘م٤مؿم٤مته اًمغم اًمرهمؿ ُمـ هذقم

 .سمٕمد أن ؿم٤مهد ٤م يمٚمٝم٤مشمٚمؽ اًمتجرسم٦م ظمالل ٝمؿ طم٘م٘مقا أومالُماًمذيـ 

قُم٤ًم ُم٤م رسمام يمٜم٧م ىمد اًمت٘مٞم٧م ي .ٝمؿُمٜم يـمل أيمـ قمغم ُمٕمروم٦م ؿمخّمٞم٦م سم٤مًمٙمثػم

سم٤مًمت٠ميمٞمـد ظم٤مًمد مح٤مدة ومٝمـق اعمخرج أُم٤م  .ٟمبٞمؾ اعم٤مًمحأو  صالح دهٜملعمخرج ٤مسم

ؾم٧م ؾمٜمقات قمغم ذاك اًمٚم٘م٤مء ذم اًمٚمجٜم٦م اًمٗم٤مطمّمـ٦م  ُم٣مسمٕمد أن 2 ذيمرينتيًمـ 

 ًمت٘مٞم٧م ىمـٞمس اًمزسمٞمـديأين ا سمٞمٜمام يمٜم٧م ُمت٠ميمدا .اًمتل اظمت٤مرشمٜمل ًمدراؾم٦م اًمسٞمٜمام

 .ُم٤م يقُم٤مً 

خـالل ت ؼؼـحتافتل ؛ وافتسجقؾقةت األؾالم افروائقة ـاك خرجاكب آمـ 

 غافســقري غافســقـامئق فتجربــة افـاجحــة فؾتعــاون بــغاو؛ اإلدارة افســابؼة

؛ 91ظـام ش مفرجـان دمشـؼ فسـقـام افشـبا »خالل ؛ افعر افسقـامئقغ و

مــ ادفرجـان ذاك ف ػـومـا خؾ؛ افتل يؽـقا مـ تلـقدها وتثبقتفـا راؾؽاألو

مــ  ى اجلفـات افرشـؿقةفـد ذراحلو فتـبافادزيد مـ خؾؼ ؿد  .ؾضاء كؼدي
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مؼوع  أيافتعامؾ مع أـثر سامة دم تقجفا ذت اختو .افسقـام وافسقـامئقغ

ال يؼقل مقؿػـف ورأيـف ظؾــا شقـامئل أي ومـ ؛ تسجقعأو  ألي ؾقؾؿ روائل

 .بتؾؽ األؾالم

بـغ  ، واحلـذردم افقشـط افسـقـامئل تـقتردم خؾـؼ أجـقاء مــ اف شاهؿمما 

 .خمرجل تؾؽ األؾالملي ياس مباذ مع وافشؽ ب؛ كػسفؿأغ سقـامئقاف

* * * 

مل تؽــ دم افتؾػزيـقن ؾفــا ؛ مل يؽـ احلال دم افتؾػزيقن ظذ هـذا افـحـق

 تؾطافذي كتـػسـف ـسـقـامئقغ خيـ حس أن اهلقاءـا هـا كفؽـ. معؾـةادقاجفة 

 .بـؽفات وروائ  خمتؾػة

ة بـظــردــا كؼقفـف  سـتؿعتـاكــت ؛ بـدال مـــ احلـقاردم افتؾػزيـقن اإلدارة و

ـؾـام اؿتضـت اشـتخدامف يؿؽــ  صـعاروراء  سيتؿـستعـال بو؛ مستخػة

 افرضورة:

 .!وفسـا ثؼاؾةإكـا إظالم  -

هنـز رؤوشــا ـحـ ؾـ؛ يسـؿع اخخـرا ومــفؿ أحد مـيؽـ مل دم احلؼقؼة 

 .!أصقاءدم داخؾـا وكضؿر ؛ فقء

ؿ افسقاد هق افشائع( شقاشقا )حقث افػقؾن ؾقؾاًم لباألوهام ـا اكت فديـؼد ف

 .بذاهتا شثقرة»ربام و؛ دم افبؾد ـؽؾ ـبراً أثرا دث حيؿد 

 .معـك آخـر (ـسقـامئقغ)وحلذركا ؛ معـك (افسؾطة)اإلدارة ـان حلذرفذفؽ 

 .(كؼد افقاؿع) ـا دالفة أخرىتامؾؽفو ()افتفديد أحقاكاؿ دالفة هتامؾفؽو

* * * 



 

07 

احلٞمـ٤مة »ًمتسـجٞمكم اًمٓمقيـؾاقمــ اًمٗمـٞمٚمؿ ىمبؾ قمقديت ًمدُمِمؼ ىمرأت اًمٙمثػم 

هـذه اًمتجرسمـ٦م اًمسـٞمٜمامئٞم٦م أمهٞمـ٦م قمـ  يمثراألوؾمٛمٕم٧م  شاًمٞمقُمٞم٦م ذم ىمري٦م ؾمقري٦م

 .قمٛمر أُمػماالي قمغم خمرضمف ٧مشمٕمرومأيمـ ىمد مل ًمٙمٜمل  .اًمٗمٞمٚمؿواًم٘مٞمٛم٦م اًمٗمٜمٞم٦م هلذا 

ــام  هـقربـام  .هــاكأحد ما ادمشسة افعامة فؾسقـام فؾؼاء إػ  مضقتيقمفا 

افتـل كؼة شـقـام ظـ ادسمول وـشط افسقـامئل ادافسقد حسـ حؾبقين أذـر 

 .تصدرها ادمشسة

مـع  فتزامــافػاؿد فادساخل  فصقتبورحب يب حسـ اشتؼبؾـل دم مؽتبف 

 .دخؾ ظؿر أمراالي؛ بعد ــت ما أزال واؿػاؾقام و. وجفف تعبر

عبـارات افب حقبـهـق يو؛ تؼديؿـا فـبعضبرحابة حسـ واكزى وجف ج تقه

 .د أن يـؼؾفا فؽؾ مـا ظـ اخخرأراافتل طقبة اف

ـام  هادار أـثرو ...واألشئؾةاألحاديث  دم افؽالم وتبادل ت وظؿردخؾؾ

يزكشـتايـ افـذي اوأشاشـًا حـقل ؛ افسـقؾققتقةافروشقة وافسقـام حقل أذـر 

 فيعتـزه مؾفؿـظؿـر  ؾرتـقف افـذي بـدا أن ودزيغـا؛ أظتزه ادعؾؿ األول

 .شاداأل

وا أبـددم ادمشسة ؾقفا أن ادقطػغ حـا دافؾحظة افتل إػ  بقــااشتؿر افؽالم 

 .ؿد اكتفك افدوامؾلدرــا أن ؛ حيقصقن بحقاء

بعـد و .حذرأو  دون تقجسؽالم كتبادل افزفـا  وكحـ مامعا خرجـا ظـدها 

 :ظؿر شلفـل "ظركقس"قؿػـا مطقالً دم شاحة أن ت

 .!ى وكحؽلدـتغهـا ش بقتل !ؾتعال معل فـؽؿ   ؟صق ظـدك -

ؾؼـد ؛ واحلـامس باالشـتثارةصـعر وأكـا أ ،فـقالبقتـل إػ  ذـر أين ظدتأ

 .فديأحسست أين ظثرت ظذ صداؿة مػؼقدة 
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األول مع افؾؼاء هذا حقل ة تـتبرء ظذ أي ويقمقايت مل أظثر دم دؾاتري 

وافعالؿـة افتـل ؛ افصـداؿةهـذه ظـ دؾاترهذه افـظؿر. فؽـ فدي افؽثر دم 

ـام فـدي  .تؿرت ألـثر مـ مخس وظؼيـ ظاماوافتل اش؛ يقمفات بقــا بدأ

كشـل افـذي ادشـسك افسـقـامئل عالؿـات افعؿـؾ اصـة فاخلػؽرات ادأيضا 

 .هاواشتؿر بقــا بعد

افشفقر افؼؾقؾة  حصؾ دم ما تبؼك مـؿد  ـاناألول  هذا افؾؼاءظتؼد أن أ

وبقـفـا  بعد ظرض ألؾالم ادتخرجغ اجلـدد دم صـافة افؽــدي 97ظام  مـ

 .شحؾؿ مديـة صغرة»األول ؾقؾؿل 

* * * 

يمٚمـام و. ُمٗمتـقح دائـامذم اًمتٚمٗمزيـقن اإلٟمتـ٤مج اًمسـٞمٜمامئل  همروم٦ميب٘مك سم٤مب 

رت ذم اعمجلء اؾمتٓمٕم٧م أن حتّمـؾ قمـغم ُمٙمـ٤من ًمٚمجٚمـقس قمـغم اًمٙمٜمبـ٦م  سمٙم 

آظمـر رسمام وصؾ سم٤مألُمس 2 يقُم٤م سمٕمد يقم شمتزايداًمسٞمٜمامئٞملم  ٠مقمدادوم .ٙمٛمقٟمٞم٦ماًم

 همـدا ُمــو2 واطمد آظمـرروُم٤مٟمٞم٤م ُمـ اًمٞمقم ىمد يّمؾ و2 اعمتخرضملم ُمـ يمٞمٞمػ

 .مجٞمٕم٤مٜم٤م ًم "كُمٜمٗم" إمم اًمٖمروم٦مهذه تحقًم٧م وم .يمام أختٞمؾ سمٚمٖم٤مري٤م

أو  رق سمـلم اظمتّمـ٤مص هـذااًمٗمـًمٞمتٗمٝمؿ ًمديف احل٤مضم٦م ذم اإلدارة مل يٙمـ أطمد 

يٛمٞمـز اًمتخّمـص ًمـف أن ومٙمٞمـػ 2 قصمـ٤مئ٘ملاًمأو  روائـلًمايٗمرق سملم أو  .ذاك

ًمقصـٛمٜم٤م رضمٕمٞمـ٦م اًمث٤مسمتـ٦م اعم ٧مٟمـ٤ميم .سـٞمٜمامئٞم٦ماًمّمح٤موم٦م اًمأو  ٤مألومالم اًمٕمٚمٛمٞم٦مسم

 ."ؿمؽمايمٞم٦مإ دول ظمرجيق"

شمـ٤مرة  .اإلىمٜمـ٤معحمـ٤موالت ذم اًمتٚمٗمزيقن ذم تقاضمدٟم٤م ًمت ٤موىماألأهمٚم٥م ٜم٘ميض وم

ٚمتٚمٗمزيـقن سممرورة أن يٙمـقن ًمراسمٕم٦م و2 سم٤مًمسٞمٜمامصمؿ 2 سم٠مٟمٗمسٜم٤موأظمرى 2 أٟمٗمسٜم٤م

 .اًمسٞمٜمامئل اإلٟمت٤مجذم دور 
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سمٕمـد األظمـرى ذم اًمٙمـرة ٜمحـ٤مول وم2 ذم اعمٜم٤مصـ٥م اعمختٚمٗمـ٦ماألؿمخ٤مص ػمٖميت

 .إلىمٜم٤مع ُمـ ضمديداًمنمح وا

 .ٟمٗمٕمؾ؟قمٚمٞمٜم٤م أن مل ٟمٙمـ ٟمٕمرف ُم٤مذا 

ُمــ  "طمـذر"ُمــ ُم٤م يم٤من حيٛمٚمف أي ُمٜم٤م سم٤مؾمتثٜم٤مء 2 ًمذًمؽمل يٙمـ ًمديٜم٤م شمّمقرو

 .اعمٜمتٔمر "ومٞمٚمٛمف" ُمـ ُمنموعاآلظمر و

اًمتـل واعم٘مـ٤مالت 2 ٕمٚمــاًمتـل شمواًمِمـٕم٤مرات 2 اًمتل شم٘م٤مل يقُمٞمـ٤مً ٤مألومٙم٤مروم

شمبـدو يم٤مٟمـ٧م 2 اًمٍماع ُمع اًمٕمدواإلهائٞمكمو أ2 اعمجتٛمع واًمٜمٝمقضقمـ ٜمنمشم

مل شمٙمـ واعمامرؾم٤مت اًمٗمٕمٚمٞم٦م اًمقاىمع هذا ذم احل٘م٤مئؼ  ًمٙمـ ."بدهيٞم٤متاًم" ُمـًمٜم٤م 

 .سمدهيٞم٦م

٘مٜم٤مقم٤مشمٜم٤م شم٘مقم وم .وسملم اًمِمٕم٤مرواًمٗمٕمؾ2 واعمْمٛمرحٙمل ق سملم اعممل ٟمٙمـ ٟمٗمر  

اًمـذي  ٟمح٘مـؼ اًمٗمـٞمٚمؿأن  قمٚمٞمٜم٤مو2 ٘مع قمغم قم٤مشمؼ اًمدوًم٦مياًمسٞمٜمام إٟمت٤مج قمغم أن 

 .ه ٟمحـريدٟم

 :س١مالاًم أذه٤مٟمٜم٤مإمم  رسمام مل يتب٤مدر

ألٟمٜمـ٤م 2 يٙمقنًمٗمٞمٚمؿ اداظمٚمٜم٤م أن ذم  راؾمخاًميم٤من  .!؟هل ريدهشمُم٤م اًمٗمٞمٚمؿ اًمذي 

 .ٟمريدهيمسٞمٜمامئٞملم 

 نمـب اًم٘مٝمـقةٟم "اإلٟمتـ٤مج اًمسـٞمٜمامئل"ـًمذًمؽ يمٜم٤م ذم هذه اًمٖمرومـ٦م اعمسـامة سمـ

٤مطمـ٦م سمقىمأو  خٗمـرسمؽمداد ُمــ اًمـيتٜمـ٤مهك عمسـ٤مُمٕمٜم٤م ُم٤م يمؾ وٟمتج٤مهؾ  ٟمدظمـو

 :ُمـ ُمثؾات قمب٤مر

 .ُم٤م وم٤مئدة ه١مالء هٜم٤م ذم اًمتٚمٗمزيقن؟ -

 .ؿمق دظمٚمٜم٤م ٟمحـ سم٤مإلٟمت٤مج اًمسٞمٜمامئل؟
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 .!بٝمؿيجرتًمٚمتٚمٗمزيقن ًم١مالء ه جي٥م حتقيؾ

إال قاضمٝمـ٦م اعمقمـغم  أٟمٗمسـٜم٤مدرب ومل ٟم ،طمرضم٦م٤مت اًمٚمحٔمُمثؾ هذه  ٧ميم٤مٟم

 .اًمٗمرص٦م ًمتح٘مٞمؼ اًمٗمٞمٚمؿ ىمتٜم٤مصال2 سم٤مًمٙمٛمقن واحلذر واًمتقاـم١م ُمع اًمذات

ويمـ٤من يمـؾ رء ذم  .قٕمٚميص٤مر هل٤م صقت و2 ؽمايمؿشمّمٕمقسم٤مت ًمأظمذت ا

شمٜمٛمـق اًمتٚمٗمزيـقن أو  اًمسـٞمٜمام قمغمأن هٞمٛمٜم٦م اًمدوًم٦م إمم  يِمػم2 اًمٕم٤مُم٦مضمقاء األ

 .وشمتٓمقر

حلـؾ شمـدرجيٞم٤م  أؾمسمم٤م 2 اعمج٤مدًم٦م اًمداظمٚمٞم٦مأو 2 احلقار واإلىمٜم٤معْمٛمروم٠مظمذ ي

 .داًمذي ؾم٤مد واؾمتنمى ومٞمام سمٕم2 اًمٗمردي "االىمتٜم٤مص" هق ،وطمٞمد أُم٤مُمٜم٤م

2 ُم٤م يـزال ييضـء وخيتٗمـليم٤من اًمْمقء األظممر 2 سم٤مًمٓمبع ظمالل ذًمؽ يمٚمف

 نو٤مًمٙمثػموم .ىمْم٤مي٤م القالنأو  طمرب شمنميـتٜم٤مول يقمٛمؾ  أيأُم٤مم يٜم٤مر ًمٙمٜمف 

سمتّمقير ىم٤مم وي٘مقم 2 ذم اعم١مؾمس٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمسٞمٜمام وذم اًمتٚمٗمزيقنُمـ اًمسٞمٜمامئٞملم 

 .اًم٘مٜمٞمٓمرة اعمستٕم٤مدة ُمدُمرة قمـ "اًمريبقرشم٤مضم٤مت" أو األومالم

 وشمبٕمـ٨م ذم داظمـكم طمٜمٞمٜمـ٤مً 2 يم٤مٟم٧م صقر اًم٘مٜمٞمٓمرة ذم شمٚمؽ األومالم حتزٟمٜمل

2 داظمـكمذم بدأت اًمّمقر شمٜمداح وموًمٓمٗمقًمتل ومٞمٝم٤م.  "ُمس٘مط اًمرأس"ًمـ ظم٤مص٤مً 

قاء اهلـضمرقم٤مت ُمتٜم٤موسمـ٦م ُمــ إمم  تٕمرضأن قم٤معمل اًمقضمداين يؿمٕمرأظمذت أو

قمــ اًمتـل سمـدأت يمت٤مسمتٝمـ٤م ًمروايـ٦م ادفء اؾمـتٕمدت و بـ٤مرد...اًمصمؿ س٤مظمـ اًم

ّمــقر األُمــ٤ميمـ وسم2 هبـ٤مدصمرين يــسمـدأ هــذا اًمـدفء و2  ُمقؾمــٙمقذمٓمـرة اًم٘مٜمٞم

 .اًمتل شمٕمٞمش ذم أرضم٤مءه٤مًمِمخّمٞم٤مت وا

طمسـٛم٧م أُمـري و2 ٤مًم٘مٜمٞمٓمرةسمـ٤مصـ٦م تـل اخلٕمالىمذايت ًماًمـ يتحداًم اؾمؽمىمٜمل

 .ُمٜمٝم٤مهب٤م و ؾمٞمٜمامي أسمدأ أنوىمررت 
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اًمذي طم٘م٘متف ذم ُمٕمٝمد اًمسٞمٜمام  ٚمؿٗمٞمذم اًمإذا يمٜم٧م شمرى 2 ُمع ٟمٗمزس٤مءًم٧م شم

ًمٞمـقم ا ٦مًمٞمٚمـاًم٘مٜمٞمٓمرة  تاُمرأة هم٤مدرطمٙم٤مي٦م روي٧م ىمد ش اًمس٤مسمع اًمٞمقم»سمٕمٜمقان 

تٚمـؽ ذم اًمٞمقم اًمسـ٤مسمع ًم ٧مؾمتٞم٘مٔماطملم واًمتل . 19اًمس٤مدس حلرب طمزيران 

 تخكماًمـ ت٘مـرروم ،ومٞمـفهل قمـ اعمٙم٤من اًمذي ٦م رسمهمٟمٗمسٝم٤م ذم  تضمدو2 حلرب

 .أن شمستٕمٞمد ٟمٗمسٝم٤مهل٤م ه٤مئٛم٦م ال شمدري أيـ يٛمٙمـ  ٧موظمرضم2 قمـ يمؾ رء

 .!؟سمٕمد اؾمتٕم٤مدة اًم٘مٜمٞمٓمرة اعمدُمرة ،اًمٞمقمة أرهذه اعم فؾمتٗمٕمٚم ُم٤م اًمذيشمرى 

 .الديدٞمٚمٛمل ومقمثرت قمغم  ينأأؿمٕمر يمٜم٧م 2 ُم٤م شمس٤مءًمتفذم اإلضم٤مسم٦م قمغم 

 "اًمٙمٛمقٟمٞمـ٦م" قمـغم اًمٙمٜمبـ٦مضمٚمسـ٧م واًمتٚمٗمزيقن إمم  ٧مذم اًمٞمقم اًمت٤مزم ذهب

هبـ٤م ٠مذح أطمـ٤مول اًمٕمثـقرقمغم اًمٓمري٘مـ٦م اًمتـل ؾمـو2 ة هذه اعمرأةصقر ختٞمؾأ

 .وُمقىمٗمف رد ومٕمٚمفٞمؾ ختو .اًمٗمٞمٚمؿ اًمذي أٟمقي حت٘مٞم٘مفـ قمًمرئٞمس اًمدائرة 

ُمبٙمـرًا قمـغم  فمٝمر هٞمثؿ طم٘مـل2 ذم اٟمتٔم٤مر أي أطمد ي٠ميت وخيرضمٜمل مم٤م أٟم٤م سمف

 وطمٙمٞم٧م ًمف ومٙمرة اًمٗمٞمٚمؿ. ومتٚم٘مٗمتف ىمبؾ أن يتٚم٘مٗمٜمل .همػم قم٤مدشمف

 :ومٍمخ

 !هل ورىم٦م -

 !يمت٥ما

 !ي٘مرأه٤م ويٓمٚمع ًمٗمقق وجيٞم٥م اعمقاوم٘م٦مو ٞم٠ميت ًمٓمٗملؾم

 :أو٤مفصمؿ 

راح خيٚمٞمٜم٤م ٟمثبـ٧م ومٙمـرة اًمٗمـٞمٚمؿ اًمروائـل اًم٘مّمـػم، اًمٗمٞمٚمؿ هذا  ؟شمٕمرفأ -

ؾمتديق ًمٚمتّمـقير! اًمٞمقم صاًل اًم٘مٜمٞمٓمرة أ !.يمثػما ػيٙمٚم  ًمـ ومٞمٚمؿ ذا سمٕمديـ ه
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 "اعمـ٤مء واًمٜمـ٤مر"ذم  قمجبتـؽأاًمتـل صب٤مح ضمزائـري سمٕمديـ  !ممثٚم٦م واطمدةو

 !.ضم٤مهزة

 !األؾمت٤مذ ًمٓمٗمل وصؾهل  !ه٤م

 .!ُمٚمص قمٜمده ومٙمرة ومٞمٚمؿؾمت٤مذ ًمٓمٗمل ا

٤مسمتسـ٤مُم٦م سمٟمٔمـر إًمٞمٜمـ٤م و2 ـم٤موًمتف وضمٚمس هبدوء يمٕم٤مدشمـفإمم  األؾمت٤مذ قضمفشم

 :هم٤مُمْم٦م وىم٤مل

 .!أوالً ؾم٠مـمٚم٥م ًمٙمام ؿمٞمئ٤ًم ؾم٤مظمٜم٤ًم قمغم طمس٤ميب -

 !رومع ؾمامقم٦م اهل٤مشمػ وـمٚم٥م صمالصم٦م ىمٝمقة

ٟمٔمر سمٗمْمقل ُمٜمتٔمـرًا أن يبـدأ أطمـدٟم٤م و2 همٛمس اسمتس٤مُمتف سمٕمٞمٜمٞمف اًمٜم٤مقمستلمصمؿ 

 .اًمٙمالم

سمـلم ظمرائـ٥م  األًمٗمـ٦مقمــ رة شمبح٨م اًم٘مٜمٞمٓمإمم  ُمرأة شمٕمقداطمٙم٤مي٦م روي٧م 

اًمب٘مـ٤مء رهمـؿ وشم٘مرر شمٜمٔمٞمػ زاويـ٦م صـٖمػمة و. اًمذي يم٤مٟم٧م شمٕمٞمش ومٞمفاًمبٞم٧م 

 .أصقات اًمٓمٚم٘م٤مت اعمحٞمٓم٦م هب٤م

 !.ٟمٜمتٔمر اًم٘مٝمقةأن ٘مّمد سم٤م صمؿ سمٕم٨م ومحٞمح2 ُمٓمقالً األؾمت٤مذ ًمٓمٗمل صٛم٧م 

 :ىم٤مل ضم٤مءت اًم٘مٝمقة وذسمٜم٤مه٤م ودظمٜم ٤م وسمٕمد اٟمتٔم٤مر

 .سم٤مًمت٠ميمٞمد لم ؾمتّمقره٤مسمٕمد صدور ىمرار اًمتٕمٞم. !ومٙمرة ضمٞمدة -

 ٘مٚم٧م:وم

 عم٤مذا سمٕمد اًم٘مرار؟ -

 ىم٤مل:
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ن ال أؾمتٓمٞمع أن أىمؽمح أي سومٞم٤مت ُم٤مًمٞمـ٦م ىمبـؾ أن شمٙمـقن ُمــ ُمـالك آلا -

 ٘مدُمـفأن ٟمال يٛمٙمــ ش أذن اًمسـٗمر»طمتك  اًمتٚمٗمزيقن، أٟم٧م اآلن سمدون راشم٥م.

 .!ًمؽ

 :وم٘مٚم٧م

 .!؟ختّمٜمل سمدون سومٞم٤مت !.ًمديال ومرق  -

 :دهش وومٙمر ُمـ ضمديد صمؿ شمس٤مءل

 .ذم اًم٘مٜمٞمٓمرة؟يمٚمف تّمقير اًمو ثٚم٦م واطمدةمم -

 :٤مئالشم٤مسمع ىمأن أحلؼ سم٤مإلضم٤مسم٦م دون 

 وأقمدك سم٠مظمذ اعمقاوم٘م٦م.شمبلم ومٞمٝم٤م اًمٗمٙمرة واًمتّمقر ايمت٥م زم صٗمح٦م واطمدة  -

ومجـ٠مة هٞمـثؿ شمقىمـػ  "اًمّمـ٤محلٞم٦م" ٞمٜمام يمٜم٤م ٟمتسـٙمع ذمقمٍم اًمٞمقم ذاشمف وسم

 .ىمقي٦م قمغم وضمٝمف هلٗم٦مت وسمد

ًمٗمتتٜمل وّمبٞم٦م اًم٤مؾمؽمىمٜمل وضمف وم2 طمٞم٨م هلػاًمرصٞمػ اعم٘م٤مسمؾ إمم  ٟمٔمرت

 .سم٘مقة

 .ٟمحقه٤م ٛميضوٟمحـ ٟمسمٗمْمقل هذا اًمقضمف  ٧مشم٠مُمٚم

رة واٟمـؼمى ٟمحـقي سمحـراهٞمثؿ مه٤م حٞم٤موم .اًمذي يراوم٘مٝم٤مِم٤مب واًماىمؽمسمٜم٤م ُمٜمٝم٤م 

 :ًمٞم٘مدُمٝمام

ُمنـطمٞمقن ال قمالىمـ٦م هلـام . !زوضمٝمـ٤م طمســ قمـقيتلوٟم٤مئٚم٦م األـمرش  -

 !.سم٤مًمسٞمٜمام
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شمٚمـؽ يمـؿ شمِمـبف " دد ُمع ٟمٗمزوأراعمنطمٞم٦م شم٠مُمؾ وضمف هذه أٟم٤م أوص٤مومحتٝمام 

 ."!لُمنموقمذم اعمرأة اًمتل ؾمتٕمقد ًمٚم٘مٜمٞمٓمرة 

 .الٟمٗمراد سمٜمٗمزًمٚمت٠مُمؾ واسم٤محل٤مضم٦م ٕمرت ؿم2 سمٕمد أن اسمتٕمدا

 اًمٙمت٤مسم٦م.إمم  ُمْمٞم٧موم٤مومؽمىمٜم٤م و

* * * 

 هشسوع فيلن زوائي قصري0

 .طمتاللإلىمبؾ ااًم٘مٜمٞمٓمرة  ذمطمٞم٤م ٤م وقم٤مؿم٧م  ٟمٕمٛم٧موًمدت اًمّمبٞم٦م "

يٖمٓمل  ئ٤مال شمْمع ؿمٞم2 ُمتحررةصبٞم٦م سم٠مهن٤م شمبدو و. ٞم٤متذم اًمٕمنميٜمٟمٕمٛم٧م اًمٞمقم 

 .ٟمّمػ يمؿأسمٞمض شمرشمدي شمٜمقرة ؾمقداء وىمٛمٞمص و2 ؿمٕمره٤م

 ُمٚمٛمح ظم٤مص خيتٚمػ قمـ صب٤مي٤م سمٚمدٟم٤م.ٟمٕمٛم٧م سم٠مي  ال شمتٛمٞمز ُمالُمح

ُمـع ُمــ اًم٘مٜمٞمٓمـرة إمم  شمٕمقد ٟمٕمٛمـ٧م2 ُمـ اإلطمتاللإًمٞمٜم٤م سمٕمد قمقدة اًم٘مٜمٞمٓمرة 

 .ُمـ دُم٤مر يٜمتٝمؿُم٤م ضمرى عمدقمغم ٚمٗمرضم٦م وًم ٕم٤مد ٤مت٤مؾمسم قم٤مدوا ًمإلطمتٗم٤مل

ذم  صقٖمـٟمٕمٛمـ٧م شم ٟمحـس أن "اًمٗمرضمـ٦م" هـذهُمــ ظمالل شمٚمؽ اًمٚمحٔم٤مت 

 .وطمٞمدة اعمديٜم٦م اعمدُمرةٟمحق ومتيض اعمتٗمرضملم خترج ُمـ سملم مجقع و2 داظمٚمٝم٤م

2 هـذا اًمـدُم٤مرأيمقام سملم سمح٨م سمٕمد و2 ذم اًمِمقارع اعمتٝمدُم٦مـمقيؾ ُمرور سمٕمد 

 .سمٞم٧م ـمٗمقًمتٝم٤مسم٘م٤مي٤م قمغم ٟمٕمٛم٧م ٕمثر شم

تٗم٤مصـٞمؾ سم شمٕمبـ٨م ،وأمل ةػمحـسموُم٤م ضمرى هلذا اًمبٞمـ٧م ُم٦م األؿمٞم٤مء اعمتٝمدُمؾ ٠متشم

أهن٤م ٙمتِمػ توم ،آظمر سمحريم٦م قمبثٞم٦مإمم  ُمـ ُمٙم٤مناعمتب٘مٞم٦م ٜم٘مؾ األؿمٞم٤مء توم2 بٞم٧ماًم

سمـ٤مًم٘مقة ًمـدهي٤م اإلطمسـ٤مس ويتقًمـد  .اًمراهٜمـ٦ماًمبٞمـ٧م صقرة  ػمشمٖمٞمىم٤مدرة قمغم 
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قمغم ُمـ ظمالهل٤م ٜمتٕمرف وم. شمتحدث إًمٞمٜم٤م ويم٠مهن٤م شمتحدث ُمع ٟمٗمسٝم٤مو .واًمٓم٤مىم٦م

ٕمثـرقمغم شموطملم شمِمٕمر سم٤مًمٕمٓمش  .هل صٖمػمةوتذيمره اعمٙم٤من يمام شمٚمٞمف قمُم٤م يم٤من 

شمٜمٔمػ أن شم٘مرر و .وضمٝمٝم٤ممتسح وتبٚمؾ ري٘مٝم٤م وم2 بئراًمذم ىمٓمرات ىمٚمٞمٚم٦م ُمـ اعم٤مء 

 .يمٛمـ يٕمد ومراؿمف بٞم٧ماًمُمـ صٖمػمة ٦م يزاو

 ."حٞمٓم٦م هب٤ماعماًمبٕمٞمدة واًمٓمٚم٘م٤مت رهمؿ أصقات  شمٜم٤مموشمستٚم٘مل ذم اعمس٤مء 

 ٚم٘مٝمقة ذم اًمتٚمٗمزيقن.ًمودقمق ٤م  اشمّمٚم٧م سمٜم٤مئٚم٦م األـمرش

 "شمٞمسـ٧م" ّمـقر زمٞميٕمـد ٟمٗمسـف ًماًمٗمقشمقهمراذم أن  رضمقت اعمّمقر ه٤مسم٤مٟمتٔم٤مر

 .ًمقضمف ضمديد

 ظمٞمـ٤مرية ِمـدسم ٤مً سـتٖمرسمُموهق سمرم صقر قمدة هل٤م اًمت٘مط ٟم٤مئٚم٦م طملم طممرت و

 قضمف يمٝمذا.ًم

٠من صمٛمـ٦م سمنمح يقمـ طمرصف وزم ٕمرب ًمٞم2 ٟمٗمراد يبإلسمٕمده٤م ااعمّمقرطم٤مول 

اًمسٞمٜمام جيـ٥م ذم ٤معمٛمثٚم٦م وم .سمٕمدـ  اًمتٕمرف قمٚمٞمٝمرسمام مل يتح زم2 ممثالت يمثػمات

مج٤مقمـ٦م . و!ولاأل لومٞمٚمٛمـهـذا أن و ه٤م طمٚمق.دمجٞمٚم٦م وضمسـمقيٚم٦م وشمٙمقن أن 

طمتـك ف ت٘مريٕمـسم ابـدأوٞمًم2 خمـرج ضمديـدأي  "ي٘مـع" أن نٜمتٔمـرواًمتٚمٗمزيقن ي

 .!يس٘مٓمقه

 .ُمـ اًمِمؽ إزم ئ٤مهب ؿمٞمىمد هذا اعمّمقر ال أظمٗمل أن 

 .ٜمتٔمر اًمّمقر!ًمف ًمٜم٘مٚم٧م وم

 ُمبٚمٖمـ٤مً اؾمتدٟم٧م ُمٜمف قمغم قمجؾ حمٛمد زاهر اعمخرج شمّم٤مدوم٧م ُمع  ًمذًمؽ ُم٤م أن

 :ىم٤مئالً  صٖمػماً 

 .!زاهر ٤مي٤م أسم سمػمة اًمٞمقمٞمٜم٘مّمؽ زضم٤مضم٦م ًم -
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 .اًمٞمقم ٜمجزشمأن  اً ٜم٤مؿمدُماًمّمقر ًمتحٛمٞمض وـمبع  أطمد اعمختؼماتإمم  ٛمْمٞم٧موم

 :ٜمٗمزىمقل ًمأطملم همٗمقت يمٜم٧م وذم اًمٚمٞمؾ  ٧م اًمّمقر ُمٓمقالً شم٠مُمٚم

 !.إهن٤م هل

وىمٕم٧م ذم ؾمحر يمٜم٧م ىمد  ،شاعم٤مء واًمٜم٤مر» صقرت ؿم٤مهدطملم شمذيمرت أين 

٤مزم صـقر ٟم٤مئٚمـ٦م حلـوم٠مظمـذت  .ى اعمّمقر طم٤مزم سمٞم٤مقمـ٦مدًم األسمٞمض واألؾمقد

 :سمحرارةزم  ىم٤ملو .رء ُم٤مرأؾمف ذم وسمتب٤مه إزم ومٜمٔمر 2 وشم٠مُمٚمٜم٤مه٤م ُمٕم٤مً 

 .!أـمٚم٥م ٟم٤مئٚم٦م اآلن -

 :أو٤مف

 ٝم٤محتٛمٞمْمــوأؾمــتٓمٞمع ُمـــ اًمٜمٞمجــ٤مشمٞمػ  أُمتــ٤مراًمســٞمٜمامئٞم٦م ذم اًمٙمــ٤مُمػما ًمــدي 

 !.ٛملؾمسم٤م

 :هنض قمـ يمرؾمٞمف سمحامؾم٦م وىم٤ملو

 !.ًمقضمفاذا هلؾمٞمٜمام  "شمٞمس٧م" ٜمٕمٛمؾؾم !هٞم٤م -

عم١مؾمسـ٦م خمتـؼم اقمغم ضمدار ًمٞمال ؿم٤مهدٟم٤م ُمٕم٤ًم اًمٜمتٞمج٦م و .ومٕمال "اًمتٞمس٧م" ٟم٤مٟمٗمذ

 .هذا ؾمٕمٞمدا سمخٞم٤مريطم٤مزم سمدا وىمراري حسٛم٧م وم اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمسٞمٜمام.

 :اوم٘م٧م قمغم اعمٖم٤مُمرة ىم٤مئٚم٦مقوم2 ٘مرار٤مًمسميمٚمٛم٧م ٟم٤مئٚم٦م 

بسم  .!جر 

 .ُمع ٟم٤مئٚم٦مًمٚم٘مٜمٞمٓمرة ش اؾمتٓمالع»ؽمشمٞم٥م زي٤مرة ؾمٕمٞم٧م ًم2 يقُملمسمٕمد 

ُمــ تحتٚمٜمـل ًمشمٕمـقد ؾ أن ٞمـىمب2 هـذه اًم٘مٜمٞمٓمـرة ُمع األول قم٘م٦م مت٤مد٤مصُمع 

 يذاًمـاًمٗمـراغ ذاك دين ق٘ميأظمذ ُمسؽ يب وأ .صم٤مٟمٞم٦م أؾم٘مط ذم سمراصمٜمٝم٤مو2 ضمديد
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قاء اخلـهـذا ذم أرضمـ٤مء  ؽميمضًمـ ٝمـ٤متسمٜم٤مئٚمـ٦م ودومٕم ٧م٠مُمسٙموم .يسقر ومْم٤مءه٤م

سمــلم  ؽممتــلًمو2 اًمبٞمــقت واًمــديم٤ميملمريمــ٤مم  تتســٚمؼًمو2 واًمّمــٛم٧م اعمريــ٥م

شمبّمـؼ و شمبٙمـلو شمٚمٕمـ٥مأن 2 صمؿ ـمٚمب٧م ُمٜمٝمـ٤م أن شمٗمٕمـؾ أي رء .األٟم٘م٤مض

2 شاًمروايـ٦م»وأؾمـتٕمٞمد 2 الديـدرؾمـؿ ومٞمٚمٛمـل ظمـذت أأ هب٤مهٙمذا و شمٜم٤مم...و

هب٤مب سمٞم٧م إمم و2 ُمسحقق ديم٤من أيبإمم  صبل صٖمػم ي٠مظمذ سمٞمده٤مإمم  وأحتقل

اًمتل ٟم٤مئٚم٦م ٟم٧م صقر ٙم٤موم .ُم٤م قمغم ىمؼمأظممر  قمرىم٤مً  وإمم اعم٘مؼمة ًمٜمْمع ُمٕم٤مً 2 لأُم

ـ٤م .وحتـط ذم داظمـكم شمتٓم٤مير ذم اهلـقاء2 أراه٤م يمـ٤من وم٘مـد شمّمـقري ًمٚمٗمـٞمٚمؿ  أُم 

 س٦م ذم اًمّمدر.ٞميم٤مألؿمقاك احلب

أطمقم ذم قمٜمٙمبـقت سم٘مٞم٧م  ًمٙمٜمل ،سم٤مًمٗمٙمرةقضمداٟمٞم٦م يمٜم٧م واصم٘م٤ًم ُمـ قمالىمتل اًم

 .شاًمٞمقم اًمس٤مسمع» اًمس٤مسمؼل ُمع ومٞمٚمٛم اًمٕمالىم٦م

ًمٗمٙمـرة ُمــ أن هلـذه اال سمـد و .شومٙمـرة» هقؿ اًمروائل اًم٘مّمػم اًمٗمٞمٚمأدرك أن 

 .اعمٗم٘مقدٙم٤من اعم :هلذم هذا اعمنموع اًمٚم٘مٓم٦م  وأن .ذم ًم٘مٓم٦مُمٙمثٗم٦م شمٙمقن 

* * * 

يمٜمـ٧م  ،صـ٤مر االؾمـتٓمالع اًمٗمٕمـكم ممٙمٜمـ٤مً وٗمـٞمٚمؿ قمغم اًم مت٧م اعمقاوم٘م٦مطملم 

طمجـرًا اعمـدُمرة ٛمِمـٞم٧م اعمديٜمـ٦م ومعمٙم٤من وطمٞمـدًا. ا شم٠مُمؾإمم  طمت٤مجأأطمس أين 

أصٖمٞم٧م حلٗمٞمػ رُمٚمٝمـ٤م ووشمِمٛمٛم٧م هقاءه٤م اخل٤مص 2 وظمٓمقة ظمٓمقة2 طمجر

 .األؾمقد

 ونسمام ال يتجـ٤موزر2 اًم٘مٚمٞمؾ ُمـ ؾمٙم٤مهن٤م األصٚمٞملم٘مٜمٞمٓمرة اآلن ذم اًميٕمٞمش 

 .ظمالل اطمتالهل٤م اًمٓمقيؾ ٝم٤ماًمذيـ مل خيرضمقا ُمٜمأوًمئؽ هؿ 2 أص٤مسمع اًمٞمديـ

 .يم٤مٟم٧م ًمٙمؾ ُمٜمٝمؿ طمٙم٤مي٤مهو
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إمم  أقمؼم ُمــ زىمـ٤مقٜمام يمٜم٧م سمٞم2 اًمبٞمقتاًمب٘م٤مي٤م ُمـ هذه سملم ضمقًمتل ظمالل 

قمـغم 2 جمٚمٚمـ٦م سم٤مًمِمـٞم٥م اُمرأة قمجـقزسمدا زم ُم٤م  أُم٤ممومج٠مة ٟمٗمز وضمدت 2 آظمر

 .طم٤مومٞم٦م اًم٘مدُملمو ٛمزقاعم داسقُمٙمسقة سم٤مًمو2 رأؾمٝم٤م همٓم٤مء إٟمسدل ىمٚمٞمال

 "يمنـة"طمٞم٨مٝم٤م ٞمٛمروم٘مٞمٝم٤م قمغم ؾم٤مىمسملء تٙمشمو2 أؾمقدطمجرقمغم دمٚمس يم٤مٟم٧م 

 .سمّمٚم٦م سملم يدهي٤مرس حت٤مول أن  وخممر وي٤مسمس ظمبز 

أظمـذت و سمٕمد أن دقمٙم٧م اًمبّمٚم٦مًمٙمٜمٝم٤م 2 ظمراذمأين أُم٤مم يم٤مئـ ؿمٕمرت ًمقهٚم٦م 

أهمٛمْمـ٧م قمٞمٜمـل 2 أظمـذت شمٚمـقكو وىمْمـٛمتٝم٤م ىمٓمٕم٦م وووٕمتٝم٤م قمـغم اخلبـز

 !.٤م أرىشم٠ميمد مموومتحتٝمام حم٤موالً أن أ

. ومل يٙمــ زم طمـدصمٜمل إال قمــ ٟمٗمسـف ىمـد2 ممـ اًمت٘مٞم٧م هبؿ هٜمـ٤م امل يٙمـ أطمد

 .أطمدا سملم هذا اًمدُم٤مرختٞمؾ أل

حت٧م األؾمقد اٟمزي٤مح اًمرُمؾ صمؿ 2 طمٗمٞمػ صمقهب٤مو ٝم٤مىمْمٛمصقت إزم  شمٜم٤مهكطملم 

 .إطمس٤مؾم٤م سمام حيٞمٓمٝم٤مأو  ٚمؿ متٜمحٜمل إًمتٗم٤مشم٦موم .شم٘مدُم٧م ىمٚمٞمالً 2 ىمدُمٞمٝم٤م احل٤مومٞمتلم

سمآًمٞمـ٦م ٟمحـقي ٤مًمتٗمت٧م وم .قمغم اًمرُمؾ يم٠مهن٤م ؿم٤مهدت فمكمومبدا  أيمثرشم٘مدُم٧م 

٠مدارت رأؾمـٝم٤م وقمـ٤مدت ًمتتـ٤مسمع ومـ2 ومقضمئـ٧مىمـد أهن٤م وبـديمل و2 وسمال ُمبـ٤مالة

 ٝم٤م.ـمٕم٤مُم

 !ٛمرطمب٤مسمسمٕمث٧م 

 ومٚمؿ شمرد.

 .!يم٠مهن٤م ال شمريد أن شمسٛمعو ٝم٤م يم٤مٟم٧م. ًمٙمٜمُمؼمسمراً ٟمحقه٤م ٘مدُم٧م شم

 .ُمـ يديطمريم٦م ُمع ُمـ ضمديد اًمتحٞم٦م شمٕمٛمدت 



 

29 

يم٠مٟمف صـقت ال صـقرة 2 هن٤مي٦م ًمفال بٕمث٧م ظمريرًا ُمّمحقسم٤ًم سمْمحؽ همري٥م وم

 .ًمف

 سم٤مًمٖمراسم٦م. إطمس٤مؾم٤مً ازددت 

ُم٧م ُمٜمٝم٤م وىمرومّم٧م شم٘مدوومْمقال ٤مزددت وم .شومٞمٚمٞمٜمل»حلٔمتٝم٤م إال  مل أشمذيمر

 ىمب٤مًمتٝم٤م مت٤مُم٤ًم.

 .قم٤مدت ووحٙم٧م وحٙمتٝم٤م اًمٖمريب٦م ُمـ ضمديدصمؿ 2 ٟمٔمرت إزم

صـقشمٞم٦م  "٦موشمقشمـ" سمٕمث٧مو2 اًمتٛمٕمت٤مىمد قمٞمٜمٞمٝم٤م أن طمٔم٧م الوم2 هل٤م سمٞمدي تأذ

 وم٠مدريم٧م أهن٤م ظمرؾم٤مء.2 هقضم٤مء

 .وطمد ٤مٟمٕمٛم٧م ُمـ وظمرضم٧م 2 لومٞمٚمٛماخلرؾم٤مء دظمٚم٧م وم

ٞمـؾ ُمــ اًمسـٙم٤من ظمـرج اًمٕمـدد اًم٘مٚمو .تّمـقيراًمسمـدأت ىمٚمٞمٚمـ٦م أي٤مم  سمٕمد

 .شاًمٗمرضم٦م» ٟمحـ وسٟم٤م2 ًمٞمتٗمرضمقا

 ٤مٟمسـج٤مُمإو2 ُمـ قمقديت سمٕمد اًمدراؾمـ٦م سمٕمد ومؽمة ىمّمػمة ضمداً متٙمٜم٧م ٙمذا ه

 .ؾمٞمٜم٤مريق السمأول أومالُمل ُمـ شمّمقير 2 وظمروضم٤ًم قمـ اعم٠مًمقف2 ّمقرايتشمُمع 

اًم٘مٜمٞمٓمـرة اخل٤مص٦م ُمـع وقمالىمتل إطمس٤مد هل اًمقطمٞمدة ُمرضمٕمٞمتل يم٤مٟم٧م 

هـق اًمـذي 2 اعمقٟمتـ٤مج ذمٚمٗمـٞمٚمؿ أن يتجسـد ٤م ًمريمـ٤مشم .شمقضمٕمٜملاًمتل واًمٗمٙمرة 

 .ظمػمة ًمٚمٗمٞمٚمؿاألٙمت٤مسم٦م اًم2 سم٤مًمٜمسب٦م زم

قمغم 2 احل٤ممل سم٤مًمسٞمٜمام اعمقٟمتٞمػم ـمٚمٕم٧م اعمٖمريبشمٗم٘م٧م ُمع قير اّمسمٕمد إٟمتٝم٤مء اًمت

. اًمٞمقُمٞمـ٦ماًمؼماُم٩م ُمـ ٜمٗمٞمذه ٜمٝمل اعمٓمٚمقب ُمٜمف شميطملم  يقميمؾ أوىم٤مت اًمٕمٛمؾ 

 دىمٞم٘مـ٦م 31سمٓمـقل  ٟمـ٤م ومـٞمٚمام٠مٟمجزوم اًمٜمٝم٤مر.أو  ًمٚمٞمؾذم اؾمقاء ن ٟمٕمٛمؾ أىمررٟم٤م و

 ."97ىمٜمٞمٓمرة " سمٕمٜمقان
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ٚم٘مٜمٞمٓمـرة ُمٕم٤ميِمـتل ًمًمٙمـ  ،روائٞم٦مش حلٔم٦م»قمـ  اً بػمشمٕميم٤من ٗمٞمٚمؿ صحٞمح أن اًم

أقمـ٤مدين 2 ظمالل اعمقٟمت٤مجاًمٗمٞمٚمؿ داظمؾ اًمٕمٞمش و االؾمتٓمالع واًمتّمقيرظمالل 

ذم دراؾمـتل األظمـػمة ُمــ  ٦معمرطمٚمذم ا ت يمت٤مسمتٝم٤مأاًمتل سمد2 ٚمرواي٦مًمضمديد ُمـ 

 .ُمقؾمٙمق

سمـدأت و2 سمـ٤محلامسُمٗمٕمـؿ  وضمداين ح٤ملسمإًمٞمٝم٤م قمدت دوم٤مشمري واؾمتخرضم٧م 

 ."قمالٟم٤مت قمـ ُمديٜم٦م يم٤مٟم٧م شمٕمٞمش ىمبؾ احلربإل" ث٤مٟمٞم٦ماًمٙمت٤مسم٦م اًم
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٤مًمٚمحٔمـ٤مت واألومٙمـ٤مر إلُمسـ٤مك سمحم٤موًم٦م ًمهل سم٤مًمٜمسب٦م زم اًمٙمت٤مسم٦م أن قمت٘مد أ

حتـؾ أو  واعمِم٤مقمر اًمتل شمبح٨م ًمٜمٗمسٝم٤م قمـ وؾمٞمٚم٦م ًمتج٤مور اًمتٕمبـػم اًمسـٞمٜمامئل

وشمٜمْمـقي  ٤مًمسـٞمٜمامشمـٜمٖمٛمس سمسمـ٦م  يتزاُمٜمـ٤م ومـ٢من اًمٙمتـ٤مذم همٞم٤مسمف. وطملم ُمٙم٤مٟمف 

 .داظمٚمٝم٤م

 وضمف اإلٟمس٤من ٘مص  متتٚمٙمٜمل ومٙمرة شمأظمذت 2 تلسمٕمد إٟمج٤مز اًمٙمت٤مسم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ًمرواي

قمــ اًمٕمـ٤ممل وشمنمحيف سمٙمـ٤مُمػما وصم٤مئ٘مٞمـ٦م ًمٚمٙمِمـػ  ،ذم ؾمقري٤ماحل٤مزم ًمقاىمع ذم ا

 .داظمٚمف اًمروطمل

اًمتل سم٘مٞم٧م  وداد ٟم٤مصٞمػوضمف  يمثػماً ُمٚم٧م ٠مشم2 ظمالل زي٤مرايت اعمتٕمددة ًمٚم٘مٜمٞمٓمرة

يٛمٙمـ تل اًماًمقضمقه شمٚمؽ ُمـ وضمٝمٝم٤م أن بدا زم وم .ذم اًم٘مٜمٞمٓمرة ظمالل االطمتالل

 .ص٤مطمبفروح شمٚمٛمس ُمـ ظمالًمف 

اعمٛمٞمـزات ُمــ  ػمٙمثـاًم غمقمـ ٕمثـقرًمأٟمف يٛمٙمـ اؿمٕمريمٜم٧م أ2 ٤مهبايت ظمالل ًم٘م٤مء

 .ُمستقى اًمتٕمٛمٞمؿإمم  شمرىمك أنٛمٙمـ يًمتل ااًمتٕمبػمي٦م 

ُمـك اؽمي ؾمـٞمٜمامئٞم٤مً  ن ُمنموقم٤مً أطمس أوأٟم٤م  د ٟم٤مصٞمػوداوضمف  دٞمؾمتٕمأأظمذت 

 . يديسملم

ُمـ٤م  قمـخيتٚمػ و2 االطمتاللريٖم٤ماًمبح٨م قمـ رء ييٛمٙمـ ُمـ ظمالًمف ُمنموع 

 .ٝم٤مُمٕمصقرت ذم األومالم اًمتل  فرأيت
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وأٟمـ٤م أراهـ٤م ختٞمـؾ أيمٜم٧م ٘مد وم .٤مظمتالومٝمإعمرأة ا اٜمل ذم هذيستٝمقيرسمام يم٤من 

ومـٞمٚمؿ ًمٕمٚمف 2 ؾمٞمٜمامئل ُم٤م ٚمؿُمـ ومٞمت ىمٗمزوِم٤مؿم٦م اًمُمـ  ٧مظمرضمًمتقه٤م ىمد يم٠مهن٤م 

 .يم٤مٟم٧م شمِمبٝمٝم٤مذم صب٤مه٤م اًمتل قمغم ُم٤م يبدو أهن٤م 2 ضمريت٤م ضم٤مرسمقأومالم ُمـ 

واًمرواي٤مت شم٘مرأ اًمٙمت٥م ه٤م شمٕمٞمش طمٞم٤م ٤م اطملم يمٜم٧م أرسمذًمؽ  إطمس٤مداد زدا

 .سمٓمالىم٦مشمتحدث اًمٗمرٟمسٞم٦م واإلٟمٙمٚمٞمزي٦م وشمٙمت٥م اًمرؾم٤مئؾ واعمذيمرات و

ُمــ ه اًمٙمث٤مومـ٦م وراء هـذ أنؿمـٕمر يمٜمـ٧م أ2 ودادذم اًمبٞم٧م اًمـذي شمٕمـٞمش ومٞمـف 

إطمسـ٤مس قمٛمٞمـؼ هٜم٤مك سمد وأن يٙمقن  ال2 اًمبٞم٧مأل مت لتاًمٜمب٤مشم٤مت واألزه٤مر اًم

 .ُمع قمدد يمبػمُمـ اًم٘مٓمطوطمٞمدة شمٕمٞمش ومٝمل  .سم٤مًمقطمدة

 سمٕمـد أن اىمتٚمٕمقهـ٤م ُمــ ُمٜمٓم٘مـ٦م2 اًمذي أؾمـٙمٜمٝم٤م اعمحتٚمـقن ومٞمـفاًمبٞم٧م  ذم

 همرومـ٦م٠مهنـ٤م يم٤مٟمـ٧م سم2 ومٞمٝمـ٤ماألصم٤مث اعمقضمـقد شمبدو وومؼ همروم٦م هٜم٤مك 2 "احلٛم٦م"

 .٤مٟمف اًمذيـ ٟمزطمقا قمٜمفؾمٙم ًمْمٞمقف

 طمقًمتٝمـ٤م2 اًمتل شمٕمٞمش ُمٕمٝمـ٤ماًم٘مٓمط ًمٙمـ 2 ذم ُمٙم٤مٟمفيمؾ رء شمريم٧م وداد 

إمم  شمسـتٛمعهـل تٜمـ٤مول ـمٕم٤مُمٝمـ٤م وأُم٤م اعمٓمبخ طمٞم٨م شم .هلوٞمقومٝم٤م همروم٦م إمم 

اعمٕمدٟمٞمـ٦م ٕمٚمـ٥م اًم ُمــ ريمـ٤ممؽ سمـلم د ٟمٗمسـدمـوم٢مٟمؽ 2 ألظمب٤مر سمٙمؾ اًمٚمٖم٤متا

هبـ٤م  ٧مطمتٗمٔمـا ٤مهنـأُم٤م يبدو  واًمتل قمغم2 حٗمقفم٦ماعمألـمٕمٛم٦م عمختٚمػ ااًمٗم٤مرهم٦م 

 .اًمٓمقيٚم٦ماالطمتالل ًمتحس٥م أي٤مم رسمام 

يتح٘مؼ ُمـ اًمّمٕم٥م أن رؾمؿ هذه اًمِمخّمٞم٦م  وشم٘مص  أن ال أقمرف عم٤مذا سمدا زم 

 .ومٞمٚمؿ ىمّمػمذم 

* * * 
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 ."أم يمٚمثقم"اًمٞمقم  ُم٤مشم٧م

 .قمِمٜم٤م شم٠مًم٘مف ٕمٍمًمهمٞم٤مب بداي٦م صمٛم٦م ُم٤م يقطمل سم2 هذه اعمٖمٜمٞم٦م همٞم٤مبذم يبدو زم 

 طمـدأ م يمٚمثـقمأدون أن شمٙمـقن  ذاك اًمٕمٍم رؾمؿيٚمؿ أن ٗمٞمشمرى أيٛمٙمـ ًم

 .؟!تفٟمٙمٝمهل اًمتل  فومْم٤مءاشم

قمـغم  هشمّمقيرأمتٙمـ ُمـ أن أو 2 ومٞمٚمؿؼ ٞم٘محتيمثػما أن أمتٙمـ ُمـ ٞمقم اًميِمٖمٚمٜمل 

 .اخلدُم٦م اًمٕمسٙمري٦م اًمتل ىمد شمٓمقل ًمـثالث ؾمـٜمقاتإمم  ق٤مؾمأن أىمبؾ 2 األىمؾ

 .ـمري٘متل قمغمًمٙمـ و وصم٤مئ٘مٞم٤م ومٞمٚمام هذه اعمرةأن يٙمقن ٗمق روطمل  و

 :ؿمخّمٞمتلمأُم٤مم طم٤مًمٞم٤م ضمد ٟمٗمز أ

 .واإلصمٜمت٤من ذم اًم٘مٜمٞمٓمرة ُمـ ضمديد !.رؾم٤مءاخلأو  إُم٤م وداد ٟم٤مصٞمػ
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 ...سمـ٤مألُمس يمٞمسـٜمجر قمٞمٜمل ذم ٧ماًمدُمقع شمرىمرىمأن األظمب٤مر اًمٞمقم  تٜم٤مىمؾشم

 أن أُمريٙم٤م وإهائٞمؾ قم٤مؿمت٤م سم٤مألُمس يقُم٤ًم طمزيٜم٤ًم.وم٘مد ادقمك 

قمـ٤مد ٘مـد ًم .ذم ؾمامء دُمِمـؼحتقم ٞم٦م اًمٓم٤مئرات احلرسمأظمذت اًمٞمقم ُمٜمذ صب٤مح 

 ؿمبح احلرب ُمـ ضمديد.

 :س١مالاًميتب٤مدًمقن يقن اإلدارأظمذ  ذم اًمتٚمٗمزيقن

 .؟ُمـ اًمذي ؾمٞمّمقر احلرب اًم٘م٤مدُم٦م

 .ٚمتّمقيرًمقمداد جمٛمققم٤مت ٢مسمسمدأ اًمتٗمٙمػم و
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اعمتٙمدؾمـلم ذم دائـرة لم خرضمشمرى سم٠مي ُمـ اعمشمتس٤مءل اإلدارة أفمـ أن 

اًمسـج٤مئر شمـدظملم اًم٘مٝمـقة وب ذإال  قمٛمؾ هلـؿال ومٝمؿ ؟.ؾمٜمبدأاإلٟمت٤مج 

أي ُمـؽم ُمــ ال يقضمد  فأٟم2 سمٕمدٙمتِمػ شممل اإلدارة هذه  ًمٙمـ .٘مد اًمٜمٔم٤ممٟمو

ذي شمـؿ اًمـش اًمٜمٞمجـ٤مشمٞمػ»تبلم أيْم٤ًم أن تؾمهن٤م أو .ًمٚمتّمقير! ٤مماخلومالم األ

ٕمثـر يا مل ًمٙمــ أطمـد2 ومؽمة ـمقيٚمـ٦ماعمٓم٤مر ُمٜمذ إمم  وصؾ2 ُمٜمذ أؿمٝمراؤه ذ

 .قمٚمٞمف

ٝمـ٤م ىمبـؾ أن شمٗم٤مضمئ2 ضمديد "ٟمٞمج٤مشمٞمػ" ذاء شم٘مررأن ُمـ إلدارة طمٞمٜمٝم٤م ال سمد ًم

 .!ه٤مريّمقشم تٛمٙمـ ُمـشم الورب احل
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ٞمـف وم٘مـدوا اًمسـٞمٓمرة قمٚماًمـذي ُمٚمؽ اًمسـٕمقدي٦م ومٞمّمؾ همتٞم٤مل ًمٞمقم شمؿ ااو

 .ومٙمرة حترير اًم٘مدس "ريمبتف"قمٜمدُم٤م 

 .اعمستِمٗمك ذم طم٤مًم٦م اخلٓمرإمم  ٘مد أدظمؾصدي٘مل أيٛمـ ومُم٤م أ

 ؛فقساحمـل أيؿـ هذا

 !.حقاأو  ـانمقتا 

افذي ـتبت ظـف أكـف دم حافـة  مـ هذا افصديؼ أيؿـأبدا افققم ال أتذـر ا لكؾ

 ؟طراخل

ادؾـؽ مـ هق فؽـل أتذـر  .ماذا جرى فف بعد حافة اخلطرهذه وال هال أتذـر

 .اؽتقؾوأمخـ داذا ؾقصؾ 

* * * 



 

35 

اعمدير اًمٕمـ٤مم  ٤مدقم ،ىمبؾ أي٤ممقمٚمٞمف  ُم٤م يم٤منإمم  ىمٞم٤مؾم٤مً  ُمع شمراضمع ؿمبح احلرب

ًمٜمـ٤م اًمٗمرصـ٦م األُمثـؾ ومالطمـ٧م  .اًمٖمـذاءإمم  اعمخـرضملم يقنًمإلذاقم٦م واًمتٚمٗمز

ُمع اعمـدير اًمٕمـ٤مم  حلقارسم٤مسمؾ  ًمٞمس سم٤مأليمؾ2 ٝم٨م الؾمتثامره٤مٟمٚم يمليمسٞمٜمامئٞملم 

 .٤مًمسٞمٜمام اًمتل ٟمريد أن ٟمح٘م٘مٝم٤مالديد وحم٤موًم٦م إىمٜم٤مقمف سم

ٗمٜم٤مٟمـ٦م يموم٘مدُمٝم٤م ًمٜمـ٤م 2 ُمٕمرووم٦م زارشمف ُمٖمٜمٞم٦م2 اًمٖمداءإمم  خرجؾ أن ٟمذم ُمٙمتبف ىمب

 .!يمبػمة

 .طمزيٜم٦م٦م حلٔم شٞمٕمشمويم٠مهن٤م ُم٤م ًمبث٧م أن سمدت ًمٙمٜمٝم٤م 2 سم٤مًمزهقل هوم٠مطمس٧م 

 :ىم٤مًم٧م سم٠مؾمك

 .!مل يّمٗمٜمل أطمد هبذه اًمّمٗم٦م ُمٜمذ زُمـ ـمقيؾ -

أشم٠مُمـؾ ؾمـٞم٘م٤مهن٤م مل يٙمـ أُم٤مُمل إال أن 2 ذم سمٚمدٟم٤م شمتحدث قمـ اًمٗمـطملم سمدأت 

ُمــ ذه اًمٙمٛمٞمـ٦م ٤مًمرهمؿ ُمــ هـسمـزم  اٝمٝم٤م اًمذي سمـدضموإمم  ٟمٔمرأأن و ،الٛمٞمٚم٦م

 .ٞمٚم٦ممج ٦مذو ٟمٙمٝم٦م سمٞمئٞمضمف و ٠مٟمفسم2 اعمختٚمٗم٦ماألصب٤مغ 

2 ذم دُمـر "ِمـٝمرزاداًم" سمٞمٜمام يمٜم٧م أختٞمؾ صقر ٤م شمٖمٜمل وشمرىمص ذم ُمٚمٝمـك

قمٚمٞمٝمـ٤م ىمؽمح أن اؾمٛمٕم٧م ُمـ اعمدير اًمٕم٤مم سم٠مين أومٙمر ٠مهن٤م سمزم  لق٘مومقضمئ٧م هب٤م شم

قمِمـ٧م 2 ومٖمب٧م ُمـع ٟمٗمزـ حلٔمـ٦م .!اًمذي أريد حت٘مٞم٘مف دور ًمت١مديف ذم اًمٗمٞمٚمؿ

وهـل شمْمـحؽ وشمٜمحٜمـل ؾمٛمٕمتٝم٤م شم٘مقل أن ُم٤م ًمبث٧م صمؿ  .هم٤مُمْم٤مً  شمٞمٝم٤مً ظمالهل٤م 

 :األُم٤مم ألـمؾ قمغم اًمْمقء األؿمٝمك ًمّمدره٤مإمم  ىمٚمٞمال

 !.ًمـ أيمقن أٟم٤مألين طمٞمٜمٝم٤م ًمٙمٜمل ؾم٠مرومض  -

اًمذي و2 اًمذي يمٚمػ سمف قىمعهذا اعميٚمٕمـ اعمدير اًمٕم٤مم أظمذ 2 سمٕمد أن هم٤مدرشمٜم٤م

 .هبذا الامل وهذا اًمتٕمري ست٘مبؾ ومٜم٤مٟم٤متيأن ُمثٚمف ُمٜم٤موؾ سمٕمثل ْمٓمر ي
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 ٤ميمـؾ واطمـد ُمٜمـأظمـذ وم٘مـد  .مل ٟمؽمك ًمف اًمٗمرص٦م ًمٞمٝمٜم٠م سمٓمٕم٤مُمف اًمٖمداءًمٙمٜمٜم٤م ذم 

ومٙمـرة ٟم٤م دطمـأـمرح طملم و .يٜمقي أن حي٘م٘مٝم٤م ذم طمٞم٤مشمفحيدصمف قمـ األومالم اًمتل 

سمحٞمـ٨م 2 "ّمحٗملاًمسبؼ اًم" ُمٗمٝمقمسٚمسٚم٦م ُمـ األومالم اًمقصم٤مئ٘مٞم٦م شم٘مقم قمغم ًم

ٟمٔمـر واًمٚم٘مٛم٦م ذم طمٚم٘مف شمٕمثرت 2 اآلن ذم سمٚمدٟم٤مدث ُم٤م حيوصم٤مئ٘مٞم٤م شم٘مديؿ  ٜم٤مٛمٙمٜمي

 أيـ يريد ه١مالء أن يقدوا يب؟.إمم  تس٤مءلييم٠مٟمف 2 إًمٞمٜم٤م سمحذر وريب٦م
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ُمـ٤مذا قمــ 2 يمت٤مسمـ٤مأن أىمدم ًمـف وم٘مد ـمٚم٥م ُمٜمل  ُمدير اًمتٚمٗمزيقن الديدأُم٤م 

ُمـ٤مذا ووـح أأن و .؟شاًمذايمرة»ٕمٜمقان سم ؾمٞمدورُمنموع اًمٗمٞمٚمؿ اًمذي اىمؽمطمتف

 .!ُمـ ظمالًمفىمقل أن أأريد 

 :ىم٤مئالأو٤مف صمؿ 

إؿمـ٤مرات ٟمحــ ًمـديٜم٤م 2 قمٜمٝم٤م اًمتل شمرهم٥م أن شمٙمرس ومٞمٚمامً  وداد ٟم٤مصٞمػن إ -

 .ًم٦م١مواعمسُمـ اًمتِم٤مور طمقهل٤م ُمع الٝم٤مت زم ال سمد ! اؾمتٗمٝم٤مم طمقهل٤م

دائـام  ٠مينسم2 ُمس٤مُمٕمفإمم  شمٜم٤مهك٠مٟمف سم٘م٤مل وم ج٦م ال ختٚمق ُمـ اًمتحذيرٝمسمٚموأو٤مف 

ذًمـؽ حذرين ُمـ وم .!ىمدُمفأيمتبف وأختتٚمػ قمـ ُم٤م  أومٙم٤مر شمدور ذم رأدًمدي 

 .ًمف ذم ُم٤م ؾم٠ميمتبف

 :ىم٤مل طملم أراد أن يٜمٝمل اًمٚم٘م٤مء

ومـٞمام إذا يمـ٤من األُمـر ٟمحــ ٟم٘مـدر وٗمٙمـرة وؾمـٜمبح٨م اعمنمـوع اًمأيمت٥م زم  -

 .يستحؼ

 .سم٤مالؾمتٞم٤مء اًمِمديد ؿمٕمرظمرضم٧م ُمـ ُمٙمتبف وأٟم٤م أ
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أهمـرق ذم سمحـػمة ُمــ  ٝم٤مؿم٤مهدت ٟمٗمز ومٞمىمٞمٚمقًم٦م ذم اًمٔمٝمػمة همٓمس٧م ذم 

 اًمس٤مظمـ. ػمال

 .اعمنموعف ذم اًمٞمقم اًمت٤مزم ىمدُم٧م ًم

* * * 

 ."الراكسج"

 الصمقن دىمٞم٘م٦م.صم .ُمؿ 23 ؾمقد.أأسمٞمض و .ومٞمٚمؿ شمسجٞمكم

ًمٞمـقم واطمـد ُمــ طمٞمـ٤مة وداد  اًمتٗم٤مصٞمؾ احلٞم٤مشمٞم٦مشمّمقير إمم  سٕمك اًمٗمٞمٚمؿي

قم٤مؿمقا اًمذيـ  ؿمخ٤مصاألٟم٤مصٞمػ ذم اًم٘مٜمٞمٓمرة اعمدُمرة. هذه اعمرأة واطمدة ُمـ 

 .وفمٚمقا ومٞمٝم٤م رهمؿ االطمتالل2 ذم اًم٘مٜمٞمٓمرة أصمٜم٤مء اطمتالهل٤م

ُمــ ؾمـٞمتؿ شمريمٞمبٝمـ٤م ذم اًمٗمـٞمٚمؿ 2 ٜمّمـقره٤مؾماًمتـل اًمٞمقُمٞم٦م ٦م اًمتٗم٤مصٞمؾ احلٞم٤مشمٞم

قٟمقًمـقج اعمذم اًمبدايـ٦م ـمـ٤مسمع تخذ يمالُمٝمـ٤م ٞمؾمـو .ُمع اًمٙم٤مُمػماديثٝم٤م طمظمالل 

 .ُمٕمٚمـ هدإمم  يتحقل شمدرجيٞم٤مً  صمؿ داظمكماًم

اعمراطمؾ اًمت٤مرخيٞم٦م اًمتل قم٤ميِمتٝم٤م ؿمخّمٞم٤ًم طمديثٝم٤م  ظماللوداد ٟم٤مصٞمػ تستٕمٞمد وم

ودور  .ٚمسـٓملم واألردن وًمبٜمـ٤من وؾمـقري٤موشمٜم٘مال ٤م سملم ُمٍم ووم طمٞم٤م ٤مظمالل 

 احلرب اًمٕم٤معمٞم٦م األومم طمتك اًمقىم٧م احل٤مرض. ذاحلرب ذم شمٜم٘مال ٤م ُمٜم

ُمتداظمٚمـ٦م  هـل ذايمـرة ؿمخّمـٞم٦م2 وداد ٟم٤مصـٞمػستٕمٞمده٤م شماًمذايمرة اًمتل 

ن شمٙمـقن ىم٤مئٛمـ٦م قمـغم دون أ2 ًمألصمر اًمٜمٗمز اًمذي يرشمسؿ ومٞمٝمـ٤مشمبٕم٤ًم وُمتامزضم٦م 

 .ًمألطمداث اًمت٤مرخيل سٞم٤مقاًم

 :هذا اعمنموع يتٓمٚم٥م شمّمقير

 .ُمٕمٝم٤م واحلقارديثٝم٤م صقيت وم٘مط حلتسجٞمؾ ًميقم واطمد  -
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ؾمـبٕم٦م أيـ٤مم و ،صقرة وصـقت ُمٜمٝم٤م ؾمبٕم٦م أي٤مم .أرسمٕم٦م قمنم يقُم٤ًم ًمٚمتّمقير -

 صقرة وم٘مط.أظمرى 

يمـ٤مُمػما واًم٘مٚمٞمـؾ ُمــ وم٘مط  .ُمٕمدات ؾمٞمٜمامئٞم٦م ظم٤مص٦مإمم  ال حيت٤مج اًمتّمقير -

 .ك اعمقاوم٘م٦مضمير اإلو٤مءة.ُمٕمدات 
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سم٠مُمؾ أن أمتٙمـ ُمـ ًم٘مـ٤مء ُمـدير  اًمتٚمٗمزيقن ذم وىم٧م ُمبٙمرمم إ ذهب٧م اًمٞمقم

 .اًمٗمٞمٚمؿُمٕمروم٦م رأيف ذم ُمنموع و اًمتٚمٗمزيقن

ي٘مؽمب تل اًم ق سم٤مخلدُم٦م اًمٕمسٙمري٦م٤مًمتحاالّمقير ىمبؾ تاًمأطم٤مول  أنؾمٕمك أإين 

 .يمبػمة سمنقم٦مُمققمده٤م 

األوراق اًمٞمقُمٞم٦م ومتٜم٤مول  ،دائرة اإلٟمت٤مج اًمسٞمٜمامئلُمع رئٞمس ذم اًمبداي٦م حتدصم٧م 

قمــ وؾمـ١ماًمف ٛمـدير اًمتٚمٗمزيـقن ًمٞمتخذه٤م طمج٦م ًمالًمت٘م٤مء سم جي٥م شمقىمٞمٕمٝم٤ماًمتل 

 .اعمنموع

سمٕم٨م ًمٜم٤م ُمع ؾمٙمرشمػمشمف سم٠مٟمـف و2 ضمتامعإذم  فأٟمومتبلم 2 اعمديرإمم  صٕمدٟم٤م ُمٕم٤مً 

 .ؾمٞمتّمؾ سمٜم٤م ذم اًمدائرة طملم يٜمتٝمل االضمتامع

 اًمث٤مٟمٞم٦م فمٝمرًا وٟمحـ ٟمٜمتٔمر.اًمس٤مقم٦م اآلن 

طمـقل  "لمُمتٙمقؿمـ" وٟمحــٖمرومـ٦م اًمذم هذه ٜم٤م شمريمرئٞمس اًمدائرة وهم٤مدر 

اًمٕمجٞمب٦م ُمع اًمثقرة  فُمٖم٤مُمراشمًمٜم٤م يروي اًمذي  هاعمّمقر اًمسٞمٜمامئل أمحد أسمق ؾمٕمد

 رشمػمي٤م.أ واًمٜمس٤مء ذم

 .أطمدا ُمٙمت٥م اعمدير ومٚمؿ أضمدإمم  صٕمدت اًمتٚمٗمزيقنهم٤مدرأن أؾ ٞمىمب

* * * 
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دومٕمتٜمـل طم٤مًمـ٦م االٟمتٔمـ٤مر 2 "اًمذايمرة" اعمقاوم٘م٦م قمغم ُمنموع ومٞمٚمؿُمع شم٠مظمر 

 .شاًمسد» فومٞمٚمٛم تح٘مٞمؼاًمٗمرات ًمإمم  ؾمٗمره ذمراوم٘م٦م هٞمثؿ طم٘مل عم

ة ًمزيـ٤مرسم٤مًمٜمسـب٦م زم ومرصـ٦م إهن٤م  .رطمٚم٦م يمٝمذهِمدين ًماًمٙمثػم ُمـ األؾمب٤مب شم

يمقهنـ٤م ًمـذًمؽ سم٤مإلوـ٤موم٦م  .شاًمسـد» ُمنموعوًمٚمتٕمرف قمغم 2 الأقمرومٝم٤م ُمٜمٓم٘م٦م

اًمٕم٤مئٚمٞمـ٦م ٧م ٜم٤مسمـأُمـ٤ميمـ اعمقمـغم  ًمتٕمـرفومرص٦م ًمزي٤مرة دير اًمـزور واًمرطمبـ٦م وا

 .دائامقمٜمٝم٤م  ٤محيدصمٜمًمّمديؼ 

قمـ ت٘مده٤م يٕمًمتل األومٙم٤مراطمقل ُمع هٞمثؿ قار ٤محلظمالل اًمرطمٚم٦م سم ُمٕمٜمليمام أين 

 .روائٞم٤م قصم٤مئ٘ملاًم دثحلإٟمت٤مج اقم٤مدة إ قمغمشم٘مقم اًمتل و2 تسجٞمكماًمٗمٞمٚمؿ اًم

اًمقطمدات اىمتح٤مم قمـ ٨م يدراد احلأ حلموم2 شُمٝمٛم٦م ظم٤مص٦م»يمام ومٕمؾ ذم ومٞمٚمٛمف 

ُمــ  ضمـ٤مء سمـٜمامذج2 92طمـرب ذم سمداي٦م رصد ضمبؾ اًمِمٞمخ عمًمٚمجٞمش اخل٤مص٦م 

يٕمٓمـل هلـؿ و اإلىمتحـ٤ممسمٜمـ٤مء طمـدث ُمـ ظمالهلؿ يٕمٞمد أظمذ و2 "اعم٘متحٛملم"

 :٘مقلذم حم٤موًم٦م ًمٚم .اٟمتامءا ؿ االضمتامقمٞم٦ماًمٗمرص٦م ًمٞمتحدصمقا قمـ 

 اًمذيـ صٜمٕمقا احلدث. هؿأن اًمٗم٘مراء 

ًمٞمبلم ُمــ اًمـذي  "اًمسد" ُمٜمٓم٘م٦مإمم  د اًمتقضمفيريسم٤معمٕمٜمك ذاشمف أٟمف زم يبدو 

 ذا ٤م. قمـ احل٘مٞم٘م٦م يٙمِمػوؾمد اًمٗمرات  لبٜمي

أطمـس سمتـداظمؾ ومـ٢مين 2 كسـٕمهلـذا اعماإلضمتامقمٞمـ٦م ٘مٞمٛم٦م قمغم اًمرهمؿ ُمـ اًم

١مدي ممـ٤م يـ2 اًمسـٞمٜمامئلوشمٖمٚم٥م اًمٜمٔمرة األيديقًمقضمٞم٦م قمـغم ال٤مٟمـ٥م  األومٙم٤مر

اخل٤مص٦م سمف ٜمٔمرة اًمسٞمٜمامئٞم٦م ٞمٗم٘مده اًموم  اًمٗمٞمٚمؿقمغماًمِمٕم٤مر تٖمٚم٥م يأن إمم  سم٤مًمٜمتٞمج٦م

 .سٞمٜمامئلف يمقىمٗمعمو يمٙمؾاًمرئٞمز ٚمحدث ًم
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ال شمٙمٗمـل إلٟم٘مـ٤مذ اعمٝم٤مرة احلرومٞمـ٦م سم٠من و2 اًمٗمٜمٞم٦م اعمرضمٕمٞم٤مت ٟم٘م٤مءقمدم ؿمٕمرأ

 .اًمٕمٛمؾ اًمٗمٜمل ُمـ اًمس٘مقط ذم سمراصمـ اًمِمٕم٤مر

اًمت٤مئـف سمـلم  ًمٜمدىمؼ ُمٕمـ٤م ُمٗمٝمقُمٜمـ٤مه اًم٘مْم٤مي٤م طمقل هذواًمٜم٘م٤مش قار احل يٕمٜمٞمٜمل

ك داقمتـشم2 هٞمـثؿسـٕمك هلـ٤م يراًمتل ٤مومٙماأل قمت٘مد أنأ وم٠مٟم٤م .اًمروائٞم٦م واًمتسجٞمٚمٞم٦م

 .٦م ًمٚمحدثأُم٤مم اًمٓم٤مىم٦م اًمقصم٤مئ٘مٞم ْمٛمرشمو

وادـدن  سـدــاء افخالل هذه افرحؾة تعرؾت ظذ ادـطؼة وصاهدت ظؿؾقة ب

 .ادجاورة

 مــأـثـر دائـام، بـؾ اةرة احلـ هلمع افـاس افسقاد  ـاكت افسقاشة واحلقار

 .دم خمتؾػ ادـاضؼ افتل زركاهاافـاس تل يعقشفا تدل ظذ األشئؾة افو .افالزم

جتعـؾ ـاكت ؛ جتربة افعقش دم مقشؽقائديـ مـ ظافذيـ ــا كحـ جتربتـا و

وـاكـت افسـقـام هـل افغائـب األــز دم تؾـؽ  .إجاباتـا ؾؽريـة وصـارمة

 .األشئؾة

 ،فتحؼقؼفـاافتامس ادباذ مع شقـام يطؿـ  هقـثؿ  ةهذه افزيارأتاحت يل 

بـغ مـا  ،فعبت دورًا أـثر وضقحًا دم تباظد اهلقاجس افسـقـامئقة ادحضـةو

بكف افـظرظـ افتذوق ادتبادل افذي ــا  ،ريده هقثؿمـ افسقـام وما ي أريده

 .حيؼؼف ـؾ مـا ؾقامكحسف 

ـام أتاحت افتعرف ظذ مدن حقض افػرات افؽبرة وافصغرة وظذ صبايا 

 .وظجائز وأماــ حلظات ومراحؾ مـ ضػقفة هقثؿ

ؼـوع د بـذورافدم داخـع وضـعت هـل افتـل ة افزيـارأظتؼد أن هـذه و

مل يت  يل أن أحؼؼـف إال بعـد أن أهنقـت خـدمتل ؛ طؼةظـ هذه ادـشقـامئل 

 .افعسؽرية
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4 / 5 

قمرض ٛمٜم٤مؾمب٦م سم "ُمؼموك" ٚمف سمٙمٚمٛم٦مشمٚم٘مٞم٧م ُمـ اعمدير اًمٕم٤مم يمت٤مب ؿمٙمر ذي  

اؾمتحسـ٤مٟم٤ًم  ل٘مـًمطمٞمـ٨م  ٦مٕمرسمٞمـسمٕمـض اعمحٓمـ٤مت اًم قمغم "97ىمٜمٞمٓمرة " ومٞمٚمؿ

 وشم٘مديرًا واؾمٕم٤ًم.

همدا اًمذي ىمبؾ االًمتح٤مق سم٤مخلدُم٦م اًمٕمسٙمري٦م  "اًمذايمرة" صقر ومٞمٚمؿأل ٙمًم

ٚمؿ ومقًم٦م. برسمام همػم ُم٘مووم٘مد واوم٘م٧م قمغم اًمبدء سم٤مًمتّمقير سمنموط صٕمب٦م 2 ىمريب٤م

يٙمـقن اوـٓمررت أن و2 ِمـ٤مريمٜمل اًمٕمٛمـؾيستٓمع اعمّمقر ؾمـٛمػم ضمـؼم أن ي

 .ُمروٞم٦ماًمدسمٚمقم  ذم ومٞمٚمؿُمٕمف  تلدمرسممل شمٙمـ اًمذي 2 حمٛمد اًم٘م٩م يُمّمقر

ىمد اًمٗمٞمٚمؿ ن أؿمٕمرت 2 ةّمقراعم اًمٗمٞمٚمٛمٞم٦معم٤مدة اة ِم٤مهدُمو2 تّمقيراًمد اٟمتٝم٤مء سمٕم

 .اًمّمٛم٧مإال ذم اًمٚمحٔم٦م اًمراهٜم٦م يٙمـ أُم٤مُمل ومل  .شمؿ وأده

أظمذت أومٙمـر وأطمـ٤مول أن أضمـد و2 ذم ظمزائـ اعمقٟمت٤مجاعمّمقرة اعمقاد ٧م شمريم

 .طمال

 .فشػؼةابصعر أ افؼجحمؿد ادصقر ة صقرافققم حغ أشتعقد 

وهـؾ هـق  ؟أيـ هق اخنوال ؛ أي رء ذا ادصقره مصر ال أظرف ظـؾلكا 

 .!حل؟

مقشـؽق إػ  كـف ؽـادر شـقريالؿد تــاهك إيل بـان ؛ افققمظـف ف ظرؾأـؾ ما 

 .وأوالدهافروشقة حقث زوجتف 

 لن زوجتـف ماتـتوبـ؛ بـلفقان باهتـةإال  تػظبعدها مل حتذاـريت يبدو أن 

األوػ دم  تـاشــ دمذه ادـرأة ــام ــان ه أتذـر وجف .شػرهبعد  "ـحقفقا"
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دم ــؾ ؽـداء افؽبـرة ش افطــاجر» وراءـاكت تستؼبؾـا مــ  حغ؛ مقشؽق

 ذبت زجاجة افػقدـا ـؾفا. تؽقن ؿدؾ؛ مطعؿ افطؾبة

 :غرؾة ـبرة وتكخ دم وجقهـاؿبأمامـا تسك  ـاكت 

 ؟!ضـجرةمـ أي  -

دم ت رمـتؽقن ؿد ؛ مـ افطـاجر افعديدة أمامفا ــا كشر فطـجرة ماوما أن 

 :مغرؾتغ وهل تؼقل صحـاف

 .!يع بعده -

صفقر ظدة بعد ؾ !كظرة احلبا وبغ افؼج حصؾت بقـفوـقػ  متكدر مل ك

 .افؼج تزوجفادم صحقكـا فا ؾمـ مغار

* * * 

 :فققمقات تؾؽ ادرحؾة بدا يل أكـا ـتابتل دم

ادتصـاظدة مــ افؽـالم ش احلؿـلة»هـذه فقسـت إال احلقـاة ــلن وكعقش  اــ

 سقـام.إال افرء يشغؾـا ال . واالختالؾات افققمقةو وافـؼاش وافكاع

 وأصـبح أُمـراً 2 اًمسـٞمٜمام ُم١مؾمسـ٦مضمرى ذم قمغم ُم٤م ال سم٠مس سمف  زُمـًم٘مد ُميض 

ظمـذت دالالشمـف أوم .هـذا اًمتٖمٞمـػمواًم٘مّمد ُمــ ك ٕمٜماعم. واشمْمح قمٛمٚمٞم٤م واىمٕم٤مً 

سمـؾ ذم اٟمت٘مـ٤مل 2 وم٘مط ًمسٞمٜمامدُم٤مت اًمزرىم٤مء قمغم وضمف اٙمًمٞمس ذم شمٚمؽ اًمتجغم شم

اعمٝمٜمٞمـ٦م ٤مت اًمٕمالىمـ ٧محتقًمـو .اًمٕمٚمــإمم  اًمِم٘م٤مق واًمٍماع سمـلم اًمسـٞمٜمامئٞملم

 احلذر واًمريب٦م.ومْم٤مء ُمـ اًمتقضمس وإمم  اإلسمداقمٞم٦مو
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وًمٞمٛم٦م ؾم٤مظمٜم٦م ال 2 اعمٕمدة ؾمٚمٗم٤ماال ٤مُم٤مت و2 اعمسبؼ اًمّمٜمعاًمتّمٜمٞمػ همدا ًم٘مد 

 ات االيديقًمقضمٞم٦م.٤معمزاوديٜم٘مّمٝم٤م إال رش اًمبٝم٤مرات اعمتٛمثٚم٦م سم

ذم ضمقهره ساقم٤ًم سمـلم هذا اًمِم٘م٤مق يٕمٙمس أن 2 سمٕمد قاوحُمـ اًممل يٙمـ 

دالًمـ٦م قمـغم الـدل هـق 2 . وأٟمـف ذم آظمـر اعمٓمـ٤مفلم ًمٚمسٞمٜمامُمٜمٔمقريـ وومٝمٛم

 األسمدي سملم اعمقهب٦م واًمالُمقهب٦م.

شمٙم٤مء قمـغم ٤مإلسم "ت٠مويؾاًم" سمسٝمقًم٦ميتٞمح أصبح اًمقوع اًمسٞم٤مد ذم سمٚمدٟم٤م وأن 

 .اًمسٞم٤مؾم٦م

 "ٝمرضمـ٤من دُمِمـؼ ًمسـٞمٜمام اًمِمـب٤مبُم" سم٤مًمٜمسب٦م ًمٙمثػم ُمـ اًمسٞمٜمامئٞملم يمـ٤من

 اًمٚمٖمـ٦مهقيـ٦م قمــ و2 ؿ ًمٚمسٞمٜمام ٟمٔمر٦م قمـ ص٤مرظم يٕمؼم سمّمقرة همدا ُمرضمٕم٤مً ىمد

 ؾمٞمٜمام ضمديدة.إمم  ًمٚمقصقل قمٜمٝم٤ميبحثقن اًمتل 

اًمٞمقم ًمٙمقهنؿ طمدة. أيمثر اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمسٞمٜمام اعم١مؾمس٦م لم ذم سٞمٜمامئٞماًمٍماع سملم اًمو

أن شمٙمــقن ســٕمك جمٛمققمــ٦م شمإُمــ٤م اًمتٖمٞمــػم، وذاك ؿ اؾمــتٝمدومٝمؾمــٞمٜمامئٞمقن  إُمــ٤م

 .اعمرطمٚم٦م الديدةش أطمّمٜم٦م»

وإذا يم٤من  .شضم٦مُمٝمر  »إُم٤م و2 شضم٦مو  رُم»ن شمٙمقن إُم٤م أ :سٞمٜمامُمـ اًماعمٓمٚمقب أن و

ُمٗمتـقح قمـغم واهلـؿ اًمٗمٚمسـٓمٞمٜمل 2 ىمقُمٞمـ٦م ٛمـقماهلال سمد ُمـ اهلٛمـقم ومٚمـتٙمـ 

 .ُمٍماقمٞمف

اإلظمـتالف ظمٗم٤ميـ٤م و2 اًمذي يم٤من يـدور سمٞمٜمٜمـ٤مؿمٙمؾ وصقرة وًمٖم٦م الدل ُم٤م أ

 !.ِمـٝم٤مٞمٕماًمتـل ٟماألضمقاء واًمٚمحٔم٤مت رؾمؿ سم٤مًمت٠ميمٞمد يّمٕم٥م قمكم  .!واًمٍماع

وشمٚمـؽ 2 ذاك اًمّمـخ٥مأن أؾمـتٕمٞمد  ذمألين ال أرهمـ٥م  2ذًمؽأؾمتٓمٞمع ال سمؾ 

ؾمح٥م اًمـدظم٤من وىمرىمٕمـ٤مت ومٜمـ٤مضملم  تّم٤مدى سملمتل شماًمألصقات اًمّم٤مرظم٦م ا

 .ُمٜم٤م ًمٞم٤مًمٞمٜم٤م نقشمو اًم٘مٝمقة ويم١موس اًمٕمرق
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ألؾمـٚمح٦م وال ا2 اال ٤مُمـ٤متف ُمــ ٟمتب٤مدًمسمذيمر ُم٤م 2 أرى أي ضمدوىال رسمام و

الت ـمـ٤مواًمبٞمـقت وضمـدران ًمٕمـؾ  .سمٕمْمٜم٤م اًمـبٕمضاًمتل ٟمِمٝمره٤م ذم وضمف 

اًمِمـج٤مقم٦م قمـغم أن يقُم٤م ُم٤م ذم ٟمٗمسٝم٤م دمد 2 ذم أطمٞم٤مء دُمِمؼ اعمختٚمٗم٦ماعم٘م٤مهل 

 .شمِمٝمد سمذًمؽ

دقمقة الٛمٕمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م ًمٚمٜم٤مدي اًمسٞمٜمامئل سمدُمِمؼ ضمقاء شمؿ ظمالل هذه األ

ُمــ ٚمـبٕمض ًمومبـدا  .احل٤مزمٟمتخ٤مب صمالصم٦م أقمْم٤مء ُمٙمٛمٚملم ذم جمٚمس اإلدارةإل

2 ٝمـؿجيٛمٕم "يمٞمـ٤من" ٤مدإلجيـ ُمٚمجـ٠ماًمٜمـ٤مدي ىمـد يٙمـقن هـذا سم٠من 2 اًمسٞمٜمامئٞملم

 .وراءهقن تٛمحيُمؽماؾم٤ًم أن يٙمقن أو 2 ذم اًمقىم٧م ذاشمفحيٛمٞمٝمؿ و

فمٝمـر ًمٜمـ٤م أن 2 ظمالل اًمٜم٘م٤مؿم٤مت اعمتٕمددة سمٞمٜمل وسملم قمٛمر آُمـػماالي وآظمـريـ

إذا و. ُمـ اعمٕم٤مينسمٛمٕمٜمك  اًمسٞمٜمام ٦مرؾمامعمًمقؾمٞمٚم٦م اًمقطمٞمدة اًمٜم٤مدي اًمسٞمٜمامئل هق ا

ٕمـؼم ٜمًم اآلظمريـأومالم ٜمتٙمئ قمغم ٚموم2 أطمٞم٤مٟم٤م أن ٟمّمٜمع أومالُمٜم٤ممل يٙمـ سمٛم٘مدورٟم٤م 

 ٟمريد.قمـ اًمسٞمٜمام اًمتل ُمـ ظمالهل٤م 

 شمٚم٘مٗمٜم٤م ومٙمرة اإلٟمتخ٤مسم٤مت عمجٚمس اإلدارة وىمررٟم٤م ظمقوٝم٤م.

ظذ جمؾس إدارة افــادي سقطرة بدأكا كحاول اف (8691)مـذ ذفؽ افعام 

ات دم ظـاؼطإلكافصعقبات واافؽثر مـ افذي ـان يعاين ؛ افسقـامئل بدمشؼ

 .ادمشسة افعامة فؾسقـامنرادة رهـا بدائام ن ـاافذي ؛ كشاضف

جمؾـس دم ادشارـة اجلزئقـة مـ افتؿؽـ افبعض مـا  عااشتطاإلكتخابات ظز 

ؾبـدأكا  .ادجؾـسافؽامؾـة ظـذ  ودم افسـقات افالحؼة مـ افسقطرة .اإلدارة

افسـقـامئقة بنؿامـة افتظـاهرات ؛ وكعقـد فـف افػعافقـة احلؼقؼقـة ـشـاطافكحل  

 .سـقـامئقةافؼضـايا افوقضـقظات اداصة باخلدورات افافـدوات وادختؾػة و

 صافة ظرض خاصة بف.فؾـادي وتلشقس مؼر إجياد افعؿؾ ظذ و
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إػ  تحـقليو؛ شـتؼالفقةباإل فديـا صـعقرا ظؿقؼـاؼؼ حيافـادي أخذ فؼد 

مـ خالفف ومـ ك سعك؛ ـز حربافـسبة فـا مـام أصب  . مجاظلشقـامئل  ـقان

ؿـقل األصـقاء و؛ تــاول األحـقال دم بؾـدكاإػ ؛ ل كؼـدمفاافت خالل افسقـام

 بؿسؿقاهتا.

أن تستؿر ضقيال حتـك ؛ صعقبة وؿسقةبجفد وافتجربة هذه اشتطاظت ؼد ف

 .افتسعقـات

بؼقت دم ذاـرة افؽثـريـ ؛ أظتؼد افققم أن جتربة افـادي افسقـامئل بدمشؼ

حسـؿ بـة هـذه افتجرواشـتطاظت  .مـ جقؾـا واجلقؾ افذي أتك مــ بعـدكا

أن تمشس فقظل شقـامئل فـدى افؽثـر مــ و؛ ادفاترات افتل ـاكت شائدة

ؾشؾت ـؾ ادساظل إلؿصاء هـذه ادجؿقظـة ـام  .أبـاء اجلقؾ افشا  حقـفا

 .يزيؼفاأو  مـ افسقـامئقغ ادؾتػة حقل افـادي

احلـد افـذي إػ  تتصـاظد؛ ظذ افثؼاؾةؼد ـان مـ افقاض  أن هقؿـة افـظام ؾ

أن و .حؼـؾ مــ األفغـامظبـارة ظــ ؛ مع اجلؿفقراحلقار وافـؼاش  ؽدا ؾقف

ادزيـد إػ  بافـسبة فؾجفات افرشؿقة واألمـقة يدؾع؛ دم هذه افظروفافـادي 

وافرضورة بتفؿقشـفا ؛ افتل تديرهؾؿجؿقظة مـ افسقـامئقغ وف فف؛ ـبفمـ افت

 .ظزهلاو

وأن ؛ ةأـثـر حلؿـهلـذه ادجؿقظـة أن تؽـقن  تأتاحـه افتجربة فؽـ هذ

قاؿع بـافافدؤوبة وافـشـاضات افسـقـامئقة ادسـتؿرة ضـقرت وظقفـا ادامرشة 

أن تطقر ـام اشتطاظت  .اادجتؿع وافظروف افسقاشقة ادحقطة هببفا ومعرؾت

 .ا وجتاه افسقـامفجتاه كػس اخزهت
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 ؟.ه٤مضمس اًمٙمت٤مسم٦م ًمٚمّمح٤موم٦مذم هذه األي٤مم إزم تسٚمؾ أقمرف عم٤مذا ي ال

 ؟ذم صحٗمٜم٤مقمـ اًمسٞمٜمام  ُم٤م يٜمنم هق رد قمغمؾ شمرى ه

 .؟م سمحث٤ًم قمـ ُمّمدر رزقأ

هلـق 2 سملم اًمسـٞمٜمامئٞملمٍماع اًمذم اعمٗم٘مقد اًمٕمٚمٜمل وش صقشمٜم٤م»ًمبح٨م قمـ اًمٕمؾ 

 :سمٕمٜمقاناألول ل ٘م٤ماعمٜمنمت وم .اًمداومع األقمٛمؼ

 ."فبدهيل افصعبا"

أي ُمــ 2 ن يـدرك اًمٜمـ٤مس ذم سمٚمـدٟم٤مأومٙمـرة اًمّمـٕمقسم٦م ذم  فشمٜم٤موًم٧م ظمالًم

شمّمـٞم٥م ن أاًمتل يٛمٙمـ 2 اًمدهِم٦مأو  وطم٤مًم٦م احلػمة .!٦م ًمٚمسٞمٜماماعمٗم٤مهٞمؿ اًمبدهيٞم

أطمد أهـؿ اًمٗمٜمـقن ذم  اًمسٞمٜمام ومـ يٛمٙمـ أن يٙمقنأن " صدوم٦مىمرأ س٤من ًمق اإلٟم

أصمٜمـ٤مء قمٛمٚمٞمـ٦م  اًمسٞمٜمام هل أيمثـر اًمٗمٜمـقن إحل٤مطمـ٤ًم ورضورة" أنأو  ."اعمجتٛمع

 ل اًمٗمٙمـري واًمٗمٜمـلقماًمـقهمٜم٤مء إذم  ٘مدر ٤م قمغم اعمس٤ممه٦مسم2 لقمضمتامإلآمقر تاًم

 ."ول ذم قمٛمٚمٞم٦م اًمتٖمٞمػمألاًمذي هق األؾم٤مس ا إلٟمس٤منًم

 اًمٕمبـ٤مراتدرك ُمٕمٜمك هـذه يأن 2 ذه اًمّمح٤موم٦مهل ئىم٤مرأي أراد ٧م ًمق ومؽمووا

 رُمـقزهـذه اًمٗمـؽ ويمٞمػ ًمف أن ي2 يّمؾ ًمفاًمذي يٛمٙمـ أن ومام 2 اًمتل ذيمر ٤م

 .!؟اًمرٟم٤مٟم٦م

2 اإلضم٤مسم٦م قمغم هذا اًمسـ١مال اًمبـدهيلسم٤مًمت٠ميمٞمد ًمٞمس " أهنٞم٧م اعم٘م٤مل سم٤مًم٘مقل

ذم هـذا  اًمسـٞمٜمامئلوًمقوـع اًمث٘مـ٤مذم ارصم٤مء ًم ٤منٓمٚم٘مٚمذان ياًمقًمقًم٦م اًمو خاٍماًم

 ."اًمبٚمد

 :يمتب٧م سمٕمده٤م ُم٘م٤مال سمٕمٜمقان

 ."أيام اداء ادؼدس"
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اًمـذي يٕمـرض ذم دُمِمـؼ 2 "أي٤مم اعم٤مء" ٚمٗمٞمٚمؿ اًمٙمقيبًمؾمٞمٜمامئٞم٦م ىمراءة هق 

ــ٦مأوــٛمـ  ــالم اًمٙمقسمٞم ــراءيت٠ميمــدت وم .ؾمــبقع ًمألوم ــذي اعمســتقى " ذم ىم اًم

ه وأن هـذ .ُمـ ظمالل اًمٙمث٤موم٦م ذم اإلٟمت٤مجاًمسٞمٜمام اًمٙمقسمٞم٦م اؾمتٓم٤مقم٧م أن حت٘م٘مف 

أيْم٤م سمؾ  وم٘مط اًمٗمٞمٚمؿ اًمتسجٞمكم قمغم صٕمٞمدذم اًمسٞمٜمام اًمٙمقسمٞم٦م دث حت ملاًمٙمث٤موم٦م 

إمم  ٤مصٕمد هبو2 اًمتسجٞمٚمٞم٦ماًمسٞمٜمام إٟمج٤مزات اًمذي هنض قمغم 2 اًمٗمٞمٚمؿ اًمروائل

 ل اًمٕم٤ممل اًمث٤مًم٨م يمٚمف اًمتقىمػ أُم٤مُمف.ٞمُمستقى جيدر سمسٞمٜمامئ

ٙمِمػ قمـ أن اًمِمـحٜم٦م اعمبدقمـ٦م اًمتـل يقىمـده٤م شمٗمٞمٚمؿ ٚمًمبٍمي٦م اًمة ٘مراءأن اًمو

ذه اًمِمـحٜم٦م ال هـ2 واًمتل شمستٓمٞمع اًمسٚمٓم٦م اًمرضمٕمٞم٦م لٛمٝمـ٤م2 اًمقاىمع اعمتخٚمػ

دون اؾمــتٜمت٤مج  وأن اًمٗمِمــؾ ال يٛمٙمـــ أن يٛمــر ذم وضمــدان اًمِمــٕم٥م2 شمٜمتٝمــل

 اًمدروس ُمٜمف.

ٜمـف طمدة سمٞمواُمس٤موم٦م قمغم ال شمؽمك اعمِم٤مهد  يروي ذًمؽ سمٚمٖم٦مٗمٞمٚمؿ أي٤مم اعم٤مء وم

آظمر حمرو٦م إي٤مه قمغم اًمٙمػ قمــ إمم  سمؾ دمٕمٚمف ي٘مٗمز ُمـ ُمٙم٤من ،وسملم اًمِم٤مؿم٦م

 .اًمتٚم٘مل اًمت٘مٚمٞمدي اًمس٤ميمـ

 :آظمر سمٕمٜمقان ٟمنمت ُم٘م٤مالً ؾمبقع األومالم اًمٙمقسمٞم٦م أعمٜم٤مؾمب٦م و

 ."األؾالم افؽقبقة واالشتـتاجات ادطروحة أمام افسقـامئقغ افسقريغ"

يِمـٙمؾ 2 ذي أىمـٞمؿ ُمـ١مظمراً اًم أؾمبقع األومالم اًمٙمقسمٞم٦مأن سمٞمٜم٧م ُمـ ظمالًمف 

 وأٟمـف إذا اًمٕمثرات اًمتل شمٕمؽموٝم٤م.و2 ذم سمٚمدٟم٤مًمت٠مُمؾ واىمع اًمسٞمٜمام  اً ُمثػم ٟمِم٤مـم٤مً 

ومـ٢من 2 قاراحلـإمم رؤيـ٦م وصـدق ذم اًمإمم  يم٤من واىمع اًمسٞمٜمام اًمسـقري٦م حيتـ٤مج

قمـددًا ُمــ  شمٓمـرح أُم٤مُمٜمـ٤م2 ذم هذا األؾمـبقعاًمتل ؿم٤مهدٟم٤مه٤م  األومالم اًمٙمقسمٞم٦م

 .غم دراؾم٦م وحتٚمٞمؾ واىمٕمٜم٤م اًمسٞمٜمامئلاحل٘م٤مئؼ اهل٤مُم٦م اًمتل شمس٤مقمد قم



 

48 

يم٤من ُمـ اعمٛمٙمـ 2 سملم اًمسٞمٜمامئٞملم اًمٙمقسمٞملم واًمسٞمٜمامئٞملم اًمسقريلما ن طمقاروأ

أن يتٞمح ومرص٦م عمٕمروم٦م واىمع اًمسٞمٜمام اًمٙمقسمٞم٦م واالـمالع قمغم اًمّمـٕمقسم٤مت اًمتـل 

ُمثؾ ًمٙمـ  ...ًمّمٕمقسم٤متا هذههب٤م وُمٕمروم٦م األؾم٤مًمٞم٥م اًمتل واضمٝمقا 2 قاضمٝمٝمؿشم

يمـقيب  ًمالؾمتٗم٤مدة ُمـ وضمقد وومد ؾمٞمٜمامئلرضورة 2 سمٕمد ذا طمقار مل يِمٙمؾٙمه

 .ذم دُمِمؼ

يم٤مٟم٧م اًمتل ري٦م سمققمٞمٝمؿ وشمالمحٝمؿ وسم٤محل ًم٘مد اؾمتٓم٤مع اعمخرضمقن اًمٙمقسمٞمقن

حيقالن اًمٕمالىم٦م ُمع اًمٚمذيـ  لماًمسٞمٜمامئٞمواًمٚمٖم٦م أن يقضمدوا اًمِمٙمؾ 2 ُمت٤مطم٦م هلؿ

 اًمتسـجٞمٚمٞم٦م ُمٜمٝمـ٤م ٤مألومالم اًمٙمقسمٞمـ٦مومـ .لومٜمـ ـمٛمـقحإمم  الٛمٝمقر ُمـ ُمِمٙمٚم٦م

شمثبـ٧م أن اًمتل ؿم٤مهدٟم٤مه٤م ظمالل هذا األؾمبقع  اًم٘مّمػمةأو  اًمٓمقيٚم٦م ًمروائٞم٦موا

 .هق اعمٚمٝمؿ اًمقطمٞمد ًمٚمسٞمٜمام ،واًمقاىمع وم٘مط ،اًمقاىمع

2 يدرس واىمع اًمسـٞمٜمام اًمسـقري٦م طمقارإمم  ُمدقمقون لماًمسقري لمإن اًمسٞمٜمامئٞم

هـذا إمم  يمقسمـ٤م شمّمـؾُمثـؾ يستٗمٞمد ُمـ اًمتج٤مرب اًمتل دمٕمؾ ؾمـٞمٜمام سمٚمـد أن و

سمـ٢مظمالص وصـدق يسـتدقمل اًمتقىمـػ اًمذي تٓمقر واًمٜمج٤مح ستقى ُمـ اًماعم

 أُم٤مم إٟمج٤مزاشمف.

25 / 6 

وؿمٞمٕمٜم٤مه  شم٤مج اًمديـ شم٤مضملاًمِم٤مب ُمٝمٜمدس اًمديٙمقر اًمسٞمٜمامئل اًمٞمقم  ُم٤مت

 .سمٕمد فمٝمر هذا اًمٞمقم

ظذ  ؾؼاء ظابراً وـان هذا اف .تاج افديـ تاجل صخصقًا إال مرة واحدة فتؼ  مل أ

2 ال شمبٝم٧م ذم ذايمـريت أسمـداً ة شم٤مج صقر ًمٙمـ ...ادمشسة افعامة فؾسقـامأبقا  

ذم ومـٞمٚمؿ  ٤مطم٘م٘مٝمـتـل ًما ٦ماًمبٍمـيواإلسمداقمٞمـ٦م اًمٓم٤مىمـ٦م ذم ٕمٛمؼ سمين هبرىمد ألٟمف 

 .فقمـ ىمّم٦م ىمّمػمة حلٜم٤م ُمٞمٜمًم٘مٞمس اًمزسمٞمدي  شاًمٞم٤مزرزم»
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كؼضـاض إلا فؾػسة افسقـامئقة افتل تـؿيعقد  "زريلافقا"ؾقؾؿ حتؼقؼ ظؾام أن 

افـذي افسـقـامئل  قح فؾتقجفضبقت ظـ اكحقازي ظز  أن ويل  شبؼو ،ظؾقفا

ودم افـؼاصات  .ؾسقـام دم شقرياففتلشقس اـتجربة دم إضار ،هذا افػقؾؿ فيؿثؾ

افتل ؼقالت ادضد افشعارات افتل تسست وراء ــت ؛ افعديدة حقل افػقؾؿ

 .وتتفؿف بافشؽالكقة صساـقةأهنا إتدظل 

شـقـامئل ظـذ أين ظثـرت  أحـس  ــت افػقؾؿ هذا تاج افديـ دم دم ما حؼؼف 

 .ؾقام شقليت مـ مشاريع دم ادستؼبؾ صا  يؼػ معل

/ االخـتالط/يشـبف افتشـخقص دم  /الطاختـ خطل /ظافـاجؿ قتف م فؽـ

بؿقت تـاج  أين ؾؼدت كصرا.صعر جعؾـل أما فديـا د ظامل افسقـام قسيافذي 

األـثر تعبرا ظـ رؤيتف افبكية فؾسـقـام وإخالصـف ؾقؾؿف  "يلافقازر" يبؼك

 .فـلاد

* * * 

2 / 8 

اظمتٚمػ و اًمذي أقمٞمِمف ٘مٓمع اًمسٞم٤مقوم٤مٟم2 سم٤مخلدُم٦م اًمٕمسٙمري٦ماًمٞمقم  ٧ماًمتح٘م

 .يمؾ رء

 .أهٚمٝمـ٤مإمم  ُمع اسمٜمتلزوضمتل قم٤مدت و .ُمٚمج٠مٟم٤م اًمذي أىمٛمٜم٤م سمفهم٤مدرٟم٤م وأهيت 

 ."األهمرار" ًمٚمخْمقع ًمدورةسمثٙمٜم٦م هٜم٤مٟمق ذم طمٚم٥م واًمتح٘م٧م 

أظمـذت ًمـذًمؽ 2 ٛمٞمـ٦مشمٕمٚمٞمأيمثر ُمٜمٝمـ٤م دورة  ٚمتجٛمعًمهذه اًمدورة أؿمب٦م سمٛمريمز 

إمم  واًمرضمقعدُمِمؼ إمم  اًمٕمقدةأو 2 ًمس٤مقم٤متوًمق ة اًمٗمرار ُمـ اًمدورأومٙمر سم٠من 

 !.ـمٛمقطم٤م سمؾ هدوم٤مًمٞمس 2 طمٚم٥م ذم قمتٛم٦م اًمٚمٞمؾ وم٘مط
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دد أُمـ٤مم رومٚمـؿ أشمـويم٠مٟمٜمل أريد أن أؾمتٕمٞمد ـمبٞمٕمتل.  ؽمسمص يب دائاميهذا يم٤من 

 .زم ٚمام أشمٞمحيم2 هروب يمٝمذا

 ومٞمٚمؿح زم أن أرى ٤مشمأمم٤م  .أيْم٤م ٞم٦مؾمبقع األومالم اًمسقومٞمٞمتظمالل أذًمؽ  ومٕمٚم٧م

اًمتـل شمٜم٤موًمـ٧م و2 اعمٕمرووم٦م سم٠مومالُمٝم٤م اًمسٞم٤مؾمـٞم٦م اهل٤مُمـ٦م سٗم٤مشمضمٞمام ومػماعمخرضم٦م 

 .ظم٤مص٦م ىمْم٤مي٤م اًمِمٕمقب األومري٘مٞم٦م2 ىمْم٤مي٤م ؿمٕمقب ُمتٕمددة

وم٘مـد  .أمهٞمـ٦م اؾمـتثٜم٤مئٞم٦مهلـ٤م 2 سم٤مًمٜمسب٦م زم ؿمخّمـٞم٤مخرضم٦م ضمٞمام ومػمشمسٗم٤م عموم٤م

ٕمٝمد اًمسـٞمٜمام ذم ي طم٘م٘متف عمسٞم٤مد اًمذٗمٞمٚمؿ اًماًمًمٚمدوم٤مع قمـ ىمد شمّمدت يم٤مٟم٧م 

 "ي اًمْمـ٤مسمطيـرام ؾمـٞمد اًمٙمؾ ذم ُمٙم٤مٟمف ويمؾ رء قمغم ُم٤م" سمٕمٜمقانُمقؾمٙمق 

قمـؼمت و .ٕمٝمـداعمدسمٚمقم اًمتخرج ُمــ سمٛمٜمحل أُم٤مم اًمٚمجٜم٦م احلٙمقُمٞم٦م اخل٤مص٦م 

ٟمْم٤مل سجٜم٤مء اًمرأي ذم ُمٍم ظمالل شمٜم٤موًمف ًمذم ل قمـ األمهٞم٦م اًمسٞم٤مؾمٞم٦م ًمٗمٞمٚمٛم

 .ًمٚمتحرر اًمقـمٜملاعمٍميلم 

 :نإمٜمقسم ومٙمتب٧م ُم٘م٤مالً  "اًمِمٛمس اًمسقداء"ومٞمٚمٛمٝم٤م  ًمٞم٤مً طم٤م دُمِمؼ ذميٕمرض 

 ."افثقرة ادجفضةو! افشؿس افسقداء"

اًمٙمِمـػ قمــ " إمم ذم سمٚمدٟم٤م ًمٙمقٟمف يسـٕمكذا اًمٗمٞمٚمؿ ه ٞمٜم٧م أمهٞم٦م قمرضسم

ؾمــتخدام يمــؾ األؾمــ٤مًمٞم٥م وا2 األٟمٖمقًمٞمــ٦ماًمتحريــر ٦م ضمٝمــ٤مض طمريمــايمٞمٗمٞمــ٦م 

٘مـل ًمبٚمـدان ًمٚم٘مْم٤مء قمغم االؾمت٘مالل احل٘مٞم ٦موهمػم اًمنمقمٞم ٦ماًمنمقمٞمواًمقؾم٤مئؾ 

 ."اًمٕم٤ممل اًمث٤مًم٨م

أظمٓم٤مء احلريم٦م اًمقـمٜمٞم٦م واعمٗم٤مهٞمؿ اعمث٤مًمٞم٦م إمم " يِمػمأن اًمٗمٞمٚمؿ ُمـ ٖمٗمؾ يال يمام 

 ."ًم٘م٤مد ٤م
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قمغم اعم٤مدة اًمقصم٤مئ٘مٞم٦م اعمٙمتقسم٦م واعمّمـقرة ألطمـداث اًمٙمقٟمٖمـق ٗمٞمٚمؿ اًمستٜمد ي

اًمٜمسٞم٩م اًمذي ي٘مقم قمٚمٞمف اًمبٜمـ٤مء اًمـدراُمل هذه اًمقصم٤مئؼ  ٧مؿمٙمٚمىمد و .9111

 .ًمألطمداث

ي١ميمد شمقفمٞمٗم٤ًم دراُمٞم٤ًم  احلدث اًمقصم٤مئ٘مل ػيقفم   ٤مً ؾمٞمٜمامئٞم ٤مً سمؾمٚمقأ" اًمٗمٞمٚمؿ يٕمتٛمد

ٛمثـؾ ذي يسمـ٤مرت اًمـؿمخّمـٞم٦م ٘مـ٤مء سمـلم ُمِمـٝمد اًمٚماعمخرضم٦م بٜمل شمو .روائٞمتف

ُمقؾمـقُمبل اًمـذي ؿمخّمٞم٦م وسملم  ،اعمتحدةُمؿ ألاألُملم اًمٕم٤مم ًم مهرؿمقًمدورد

٤مقمـ٤مت ذم ىمهـذا اًمٚم٘مـ٤مء ؾمـٞمٜمامئٞم٤م ومتبٜمـل  .اًم٘م٤مئد األٟمٖمقزم ًمقُمقُمب٤مدور يٛمثؾ 

ذه ذم هـودمٕمـؾ اًمّمـقر  .سمٕمد ُمٍمع يمؾ ُمٜمٝمام2 األرؿمٞمػ ذم األُمؿ اعمتحدة

 امسمٞمـٜم ...ٙمثػمة ُمرصقوم٦ماًمقصم٤مئؼ اًمو ،سالمل ُمٚمتقي٦مواًم ٘م٤مقم٤مت قمٍمي٦م سم٤مردةاًم

طمٞمـ٨م  .شمتحرك ويم٠مهن٤م شمسػم قمغم ُمس٤مٟمد آًمٞم٦م ُمٜمٔمٛم٦م ال شمتٕمثروٙم٤مُمػما ه٤مدئ٦م اًم

 :وشمتس٤مءال اح٤مورتاًمْمحٞمت٤من ًمتشمٚمت٘مل 

 . ُمٍمع اآلظمر!؟ُمـ يم٤من اًمسب٥م ذم

 .ُمـ يم٤من وحٞم٦م اًمث٤مين؟و

قرىمـ٦م يميمٚمامت ُمِمبٕم٦م سمـ٤مإليامءات، شمٗم٤مصـٞمؾ صـٖمػمة ه٤مُمـ٦م  ،طمقار سم٤مرد

ٞمقن اًمثقرة قمأُم٤م  .شمتٓم٤ميرقمغم صٗمح٦م اًمبالط اعمرُمري ًمٚم٘م٤مقم٦م اًمٕمٍمي٦م الٛمٞمٚم٦م

 ،األـمٗمـ٤مل ،اًمبحر، اعمـرأةومال يٖمسٚمٝم٤م إال 2 ًمث٤مئرقمغم ظمِمب٦م اإلقمدام اعمجٝمْم٦م

 .اًمِمٕمرو2 اًمزراوم٤مت
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مل ُمٜمذ اًمٞمقم و .اًمٜمبؽذم  "األهمرار" دورةك اًمتجٛمع ذم طمٚم٥م واٟمتٝم٧م اٟمتٝم

 .أهمراراٟمٕمد 

 .ٚمحرب اًمٜمٗمسٞم٦مًمح٘مٜم٤م سمدورة ختّمّمٞم٦م تًمإ

ذم ىم٤مقمـ٦م واطمـدة ًمثالصم٦م ؿمٝمقر ؾمٞمجٛمٕمقن ذه اًمدورة هبمجٞمع اًمٕمسٙمريلم اعمٚمح٘ملم 

 .٦م سمدُمِمؼٞماإلدارة اًمسٞم٤مؾمُمـ أىمبٞم٦م ذم ىمبق 2 ًمٚمٛمح٤مرضات واًمٓمٕم٤مم واًمٜمقم

وىمبؾ أن يدظمؾ اًمـديمتقر سمـديع اًمٙمسـؿ ًمٞمٕمٓمٞمٜمـ٤م  ذم اًمٞمقم األول ًمٚمدورة

ىمرأت ذم صحٞمٗم٦م ُمـ اًمّمـحػ اعمتٜمـ٤مصمرة 2 اًمدرس األول ذم احلرب اًمٜمٗمسٞم٦م

 سم٤مًمٕمصـ وُمدهقؾمـ٤مً  ُم٘متـقالً  "سمـ٤مزوًمٞمٜمل"ظمؼم اًمٕمثقرقمغم ضمث٦م 2 األهةقمغم 

 .سمسٞم٤مرة اًم٘م٤مشمؾ

يم٤من وم٘مد  .واؾمتٞمٕم٤مسمف "فنمحيشم" أو اٟمت٤مسمٜمل حلٔمتٝم٤مُم٤م مل أؾمتٓمع سمٕمده٤م أن أعمٚمؿ 

 ضمٕمٚمٜمـل قمـ٤مضمزاً  ْمـب٤مبيم داظمكمذم  يٕم٩م  األمل قضم٤مء واهلسم٤مًمقطمِمٞم٦م ي ؿمٕمقر

 !ددظمؾ سمٕمـأم مل يـىمد دظمؾ اًم٘م٤مقمـ٦م  اًمٙمسؿاًمديمتقر ومٞمام إذا يم٤من اًمتٛمٞمٞمز ـ قم

 .م ي٘مػ ص٤مُمت٤مً أهؾ هق حيٙمل و

أومالُمف اًمتل ًمٙمـ  !.وًمق ُمرة هومل أر2 دُمِمؼإمم  مل أًمتؼ سم٤مزوًمٞمٜمل طملم ضم٤مء

 "ُمٞمدي٤م" وقمـ شمّمقير ومٞمٚمٛمف2 ر آُمػمالي قمٜمفقمٛمسمف يمؾ ُم٤م طمدصمٜمل و2 ؿم٤مهد ٤م

ُم٤م شمريمـف ًمٜمـ٤م  وأومٙمر سمٙمؾ2 هوم٠مؾمتٕمٞمد شمٕمّمػ يبٕم٤مصٗم٦م يم٤من أؿمبف سم2 ذم طمٚم٥م

ــ٤مًمرومض  ــبٕم٦م سم ــ٤مت اعمِم ــٕم٤مر واًمٙمت٤مسم ــالم واألؿم ـــ األوم ــ٤من ُم ــذا اإلٟمس ه

 .ذم هذا اًمٕم٤ممل "وم٤مر" هق ٙمؾ ُم٤مًم٘م٤موُم٦م اعمو2 واإلطمتج٤مج

مه٤م 2 وُم٘متٚمف اًمذي شمريمف ًمٜم٤م سم٤مزوًمٞمٜملًمٖمٜمك اًمٗمٜمل وا "اًمزاد" هذاأن أطمسس٧م 

 ."حلرب اًمٜمٗمسٞم٦م ا" سم٤مًمٜمسب٦م زم اًمدرس األول ذم

* * * 



 

53 

قمغم سم٤مٟمف سمٕمد أن ووح وحتدد و ،ظمالل هذه اًمٗمؽمة ُمـ اخلدُم٦م اًمٕمسٙمري٦م

 ٘مـدوم .ُمنمـوع ومـٞمٚمؿٙمت٤مسم٦م اًمتٗمٙمػم سمالسمد ُمـ ومٙم٤من 2 ٤مً طم٤مًمٞماًمذي قمٚمٞمف  اًمٜمحق

٤مظمتّمـ٤مص سمروُم٤مٟمٞمـ٤م ذم ُمـ دراؾمتف ه ًمتق   قم٤مئد2 ىمديؿّمديؼ اًمت٘مٞم٧م صدوم٦م سم

وضمٝمـف و2 سمجسده اًم٘مقيحيٙمل  قوهصدي٘مل  ٧مُمٚمشم٠م ."األقمالف" ُمثػم هق

أوع قمـغم رأؾمـف ىمبٕمـ٦م أن حلٔمتٝم٤م ؿمتٝمٞم٧م وم٤م2 اعمزيت٦موشمنحي٦م ؿمٕمره 2 اًمٓمٗمح

 .األُمريٙمل "اًمقيسؽمن" ُمـ ىمبٕم٤مت

 روائل ـمقيؾ.نموع ومٞمٚمؿ عمِمخّمٞم٦م أومٙمر سمف يمأظمذت سمٕمد هذا اًمٚم٘م٤مء 

مػؽـرة دم بـة اؽتفؾمـادة ؛ دا يرويـفـف ومـ متابعتل فف ومعايشتل ذت مؾاخت

 ."ألبؾفا" عـقانخاصة ب

2 ٕمنمـ ؾمـٜمقاتاًمطمـقازم  ٤مقم٤مش ومٞمٝمتل ًماروُم٤مٟمٞم٤م قمـ رؿم٤مد  طمدي٨م ذم"

 يرُمل سملم يـدي ُمنمـوقم٤مً  فأٟم ؿمٕمرأ .هٜم٤مك اًمتل ختّمّمٝم٤م "فقمالاأل" قمـو

ٚمقاىمع ًم شم٠مُمؾيٕمؼمقمـ و .٤مأطمٚمؿ سمتح٘مٞم٘مٝمـ شمٚمؽ األومالم اًمتل ُم روائٞم٤مً  ؾمٞمٜمامئٞم٤مً 

 ."ٞمٙمروؾمٚمقكاعم" ُم٤م أؾمٛمٞمف٥م روائٞمتف ُمـ يمر  يو2 ورصده

ـم٤مرت ىمبٕم٦م اًمقيسؽمن اًمتل ووٕمتٝم٤م قمغم 2 طملم يم٤من رؿم٤مد حيدصمٜمل قمـ ٟمٗمسف

قمــ رأد اًمٕمسـٙمري٦م واعمدٟمٞمـ٦م اًم٘مبٕمـ٦م  ػم  ٓمـهذه احلٙم٤مي٤مت شم سمدتو .رأؾمف

 أيْم٤ًم.

ّمـٞمغ ُمــ  ياخل٤مص يب "ألسمٚمفا" ًمرؿم٤مد سم٤مهتامم وشمريمٞمز ويم٠من  أظمذت أؾمتٛمع 

٤مًمذايمرة سمختتٚمط واًمّمقر ٝم٤م شمتقاًمد ذم داظمٚم ."ُمرآة" إمم يتحقلصقره شمّمقرا 

 .اًمِمخّمٞم٦م

وٟمحــ ٟمتجـقل ذم 2 يتدومؼ سم٤مًمتٕمبػمقمـ ٟمٗمسـفوأظمذ 2 سمٚم٘م٤مئل ومرطم٤مً رؿم٤مد سمدا 

 يمٚمـاميمـ٤من و .ف وُمٕم٤مرومـفئأصـدىم٤ميمـؾ سمٕمد قمقدشمـف  وطمٞمد وم٘مديم٠مٟمف اًمِمقارع 
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هيـرب  ٠مٟمف يقد أنيميبدو يم٤من  وم٢مٟمف2 وذم ىمٜمٞمٓمرشمف2 وذم ذايمرشمف2 ٓمس ذم ذاشمفهم

 اًمٖمٞم٤مب.هذا سمٕمد 2 ُمـ ٟمٗمسف اًمٞمقم

يمٜمـ٧م 2 يمالُمفذم تبدى ذي ياًمقمغم اًمرهمؿ ُمـ اًمدرضم٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م ُمـ اًمّمدق 

وذم اًمبٚمد اًمذي قمـ٤مش 2 ذم طم٤مًمف وذم ختّمّمفاًمٓمراوم٦م اًمٙمثػم ُمـ أن صمٛم٦م أرى 

 "اًمسـٞمٜمامئٞم٦م" ُمـ هٜم٤مك اًمٙمثػمأن  ايمد٠متًمٙمٜمل يمٜم٧م ُم .ومٞمف يمؾ شمٚمؽ اًمسٜمقات

 .ه اًمِمخّمٞم٦مهذ ذم

ف ٞمـقمٞمٜموصقرة رؿمـ٤مد ًمٙمـ  ُمٝمزوُم٤ًم. "اًمٙم٤موسمقي" مل يسبؼ أن رأيٜم٤م سمٓمؾ

صقرة ٟمٛمقذضمٞم٦م يم٤من يبدو زم 2 ومحٞمح صقشمفو إي٘م٤مقمف ذم اًمٙمالمو اخلمراويـ

 .ٝمزوماعم "اًمقيسؽمن" ًمبٓمؾ ُمـ

2 واٟمتّم٥م النـ الديـد أُم٤مُمٜمـ٤م2 ومٞمٙمتقري٤مضمن إمم  ذم ؾمػمٟم٤مصٚمٜم٤م طملم و

اًمذي يرسمط اآلن 2 النهذا  قمـ ٞمئ٤مً د أن ي٘مقل زم ؿميريف بدا يم٠مٟمشمقىمػ وٟمٔمر إزم وم

 .وأٟم٤م ذم ُمقؾمٙمق ئفقمـ سمٜم٤م ىمرأيمٜم٧م أطملم فمٜمف عم٤م يمٜم٧م أتٚمٗملم سملم ؿم٤مرقملم خم

ؾمػمسمط ؾم٤مطم٦م اًمّمـ٤محلٞم٦م الن  أن أختٞمؾوىم٤مل يمٜم٧م 2 ؾم٤مظمراً رأؾمف رؿم٤مد  هز  

 حلٔمتٝم٤م يم٤من ُمٝمٛمقُم٤مً ألٟمف 2 قم٤مسمراً ذاك يم٤من شمٕمٚمٞمؼ رؿم٤مد ًمٙمـ  سمٛمحٓم٦م احلج٤مز.

واًمتل قمٜمقاهنـ٤م ضمنـ  اًمتل ؾمٞمٕمٛمؾ هب٤ماألقمالف ًمٕمثقر قمغم ُمٙم٤من ُم١مؾمس٦م سم٤م

 .ومٙمتقري٤م

اعم٤مرة مل يٙمـ ىمد ؾمٛمع  أطمدو2 أن يدًمفقمـ اعم١مؾمس٦م أطمد ممـ ؾم٠مهلؿ مل يستٓمع 

 ."اًمٕم٤مُم٦م ًمألقمالف اعم١مؾمس٦م"ـسمٕمد سم

 ."اومؽمىمٜم٤م وأٟم٤م أردد ُمع ٟمٗمز ًم٘مد قمثرت قمغم األسمٚمف

* * * 
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مل تـل ًما "األقمالف" ٦مزرشمف ذم ُم١مؾمسو 2ُمرات قمدةسمٕمده٤م اًمت٘مٞم٧م رؿم٤مد 

 .قمٚمٞمف لسمٜمٜم٤م أٟمف ؾمٞمبٜمك قمغم اًمٕمٙمس مم٤م اًمذي ختٞمٚمن القمـ ة ٙمـ سمٕمٞمدشم

قمـغم صـٕمٞمد اًمتّمـقر ٘مدُمـف زم يقىمع عمـ٤م اعمأدهِمٜمل ٚمٛم١مؾمس٦م ًمذم زي٤مريت 

بـ٤مئع ًمديمـ٤ميملم األري  فـم٤مسم٘مـعمبٜمك ذم اًمٓم٤مسمؼ اًمٕمٚمقي شم٘مع ل ومٝم .اًمسٞمٜمامئل

 دظمؾاعمـ وسمجـقار .ٕمّمـػماًمسمـ٤مئع صمـؿ 2 القحلو2 وعمسح األطمذي٦م2 ًمّمحػا

ذم  .ووٞمقومٜم٤م ُمـ اخلٚمٞم٩م اًمٕمـريب ًمراىمّم٤مت اعمٚمٝمكومٜمدق و "القهرة" ُمٚمٝمك

 .اًمٗمروج اعمِمقيُمنمب ُمٓمٕمؿ وذم اًمث٤مين و2 ُمّمقر اًمٓم٤مسمؼ األول

ُمـ داظمٚمٝمـ٤م قمٚمٞمؽ يٓمؾ  "االؾمتٕمالُم٤مت" يمقة صٖمػمة سمٕمٜمقاندظمؾ اعمٜمد قمو

ًمٙمؾ  ؾم١مالقمغم ًمس٤مٟمف و فؾمالطمذم طمْمٜمف 2 ُمـاألل ٤مضمقه روضمف ُم٠مًمقف ًمقضم

 اًمٙمـقةقمـغم ُمٜمّمـ٦م  .أُم٤مُمـف اًمذي ضم٤مسم٦م قمغم اًمدومؽماإليسجؾ و2 ٞمدظمؾؾمُمـ 

 ظمرضمقا.أو  ٞمقىمع اعمقفمٗمقن يمٚمام دظمٚمقاًمدومؽم آظمر 

 وُم٘مٚمؼ. شمدظمٚمف ُمـ ضمٝم٦مسمؾ  ،ُمؽمددو ىمديؿصٖمػمواخل٤مص سم٤معم١مؾمس٦م  اعمّمٕمد

ِمـٕمر تزُمــ يمـ٤مف ًمصمٛمـ٦م اعم١مؾمسـ٦م إمم  ّمؾٞموًم2 ُمـ ضمٝم٦م أظمرى ؽخرضمٞموم

 .٤منسم٤مًمدوظم

ٕم٤مًمٞمـ٦م اًمٚمدي٦م ال٘م٤مقمد اعمسقداء، واًمٙم٤مشم٥م ذم داظمؾ اعم١مؾمس٦م ًمٞمس هٜم٤مك إال اعم

قمغم ـم٤موًم٦م ًمقٟمف قمـ ًمقن أي ه٤مشمػ خيتٚمػ ـم٤موًم٦م ه٤مشمػ  يمؾ قمغم2 دوارةاًمو

رئٞمس  -ٟم٤مئ٥م ُمدير اإلٟمت٤مج  -ُمدير إٟمت٤مج  :الومت٦م صٖمػمة يمت٥م قمٚمٞمٝم٤موأظمرى 

ُمـدير  -اعم٤مًمٞمـ٦م  ُمـدير اًمِمـ١مون -ُمدير اًمِم١مون اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م  -اًمٚمجٜم٦م اًمٜم٘م٤مسمٞم٦م 

 .ُمديراالؾمتػماد -ُمدير اًمٕمالىم٤مت اًمٕم٤مُم٦م  -ُمدير اًمٗمرع  -اًمتقزيع 

قمــ هـذه اًمتل جيـ٥م رؾمـٛمٝم٤م اعمج٤مزي٦م اًمّمقرة ختٞمٚم٧م ة زي٤مرهذه اًمسمٕمد 

 ."ٝم٤مٞمٕمسموٝم٤م ظمٚمٓمو اعمستقردةاألقمالف  ر٤مطمتٙماشم٘مقم قمغم اًمتل 2 اعم١مؾمس٦م

 .مػؽريتإػ  أؽؾؼ مػؽرة اخبؾف وأظقد اخن
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ت شمب٤مقمـد2 الـٞمشذم اإلًمزاُمٞم٦م تل خدُمص٦م سمرؿم٤مد وظم٤مص٦م سمظم٤مٔمروف ًم

ويمؾ رء قمغم ُمـ٤م يـرام ؾمـٞمدي  !اًمٙمؾ ذم ُمٙم٤مٟمف" سم٘ملًمٙمـ  .ٜم٤مسمٞمٜماًمٚم٘م٤مءات 

 .اًمسٞمٜمامُمٕمٝمد  ذم ليمام قمٜمقان ومٞمٚمٛم ."اًمْم٤مسمط

زيـ٤مريت ظمـالل سمـ٤مألُمس اًمت٘مٞمتٝمـ٤م اًمتل ّمبٞم٦م شمٚمؽ اًم2 وـم٠مت ذم اعمٜم٤مموم٤مًمٞمقم 

 .ب٘مرة طمٚمقبأؿمبف سم سم٤مألُمسسمدت زم يم٤مٟم٧م ىمد اًمتل و .ألُمل

وهـل ال ٟمٔمـرت إزم سمدهِمـ٦م  ."!شم٘مٓمريـ أٟمقصمـ٦م" سم٤مألُمسبٕمد أن ىمٚم٧م هل٤م وم

شمٜم٤مزًم٧م قمـ رص٤مٟمتٝم٤م وطمرصٝم٤م اًمٕم٤مئكم واىمؽمسمـ٧م ُمٜمـل و. شمّمدق ُم٤م ؾمٛمٕمتف

وىمـذوم٧م يمٖمـدة صم٘مـ٥م  قم٤مدت إزم ذم اعمٜمـ٤ممًمٙمٜمٝم٤م ومٝمرسم٧م ُمٜمٝم٤م  .ًمتسٛمع اعمزيد

 همِم٤مءه٤م.

أن  ت إًمٞمٝمـ٤م حمـ٤موالً ٜمٔمـروم ،طملم اؾمتٞم٘مٔم٧م زوضمتل ُم٤م شمزال ٟم٤مئٛم٦ميم٤مٟم٧م 

اًمرـمقسمـ٦م ذم ٙمتِمـػ شمّمـحق وشم ال ٙمـلوًم .أمخ ـ اعمٜم٤مم اعمختبئ وراء همٗمق ٤م

اإلدارة اًمسٞم٤مؾمـٞم٦م ىمبـق إمم  ارشمـدي٧م ُمالسمزـ وأهقمـ٧مصمؿ هنْم٧م 2 ؾمٗمكمأ

 .احلرب اًمٜمٗمسٞم٦مدروس ألشمٚم٘مك اعمزيد ُمـ 

هبـذا  ٙمرس ًمالطمتٗمـ٤ملؾمـٞمٙمؾ رء وم ."قمٞمد" هق أن اًمٞمقمًمٜم٤م بلم شم٘مبق اًمذم 

 اًمٕمٞمد.

اًمْم٤مسمط سمٞم٤مٟم٤ًم ؾمٞم٤مؾمٞم٤ًم ىمرأ قمٚمٞمٜم٤م ، واًمتحٞم٦م ًمٚمٕمٚمؿ ؿي٘مدتًم ٕمٜم٤م ذم ؾم٤مطم٦م اإلدارةمج

وزع قمغم يمؾ واطمد ُمٜمـ٤م اًمٕمـدد الديـد ُمــ جمٚمـ٦م صمؿ  اعمٜم٤مؾمب٦م.ذه هب اطمتٗم٤مال

 .سم٤مالٟمٍماف وأُمرٟم٤م در ُمٚمقٟم٤مً ٤مّمضمٞمش اًمِمٕم٥م اًم
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 .ؾمٜمٛميض أيـإمم  ٗمرقشم ال سمٚمٝمٗم٦م حٛمؾ يمؾ ُمٜم٤م جمٚمتف واٟمٗمٚم٧موم

 .اًمتٚمٗمزيقن( خمرضملم ؾمٞمٜمامئٞملم وصحٗمل)ثالصم٦م ًمٟمحـ ا إًمٞمٜم٤ماألىمرب اعمٙم٤من 

رئـٞمس دائـرة اإلٟمتـ٤مج و .سمٕمد ئ٤مً ه٤مديم٤من الق اًمٕم٤مم ُم٤م يزال ذم اًمتٚمٗمزيقن 

سمٞمـٜمام  .اًمـٞمٛمـإمم  إيٗمـ٤مدهًمٞمتٛمؿ إضمـراءات ألقمغم اإمم  صٕمدالديد اًمسٞمٜمامئل 

ُمٝمرضمـ٤من إمم  يسـتٙمٛمؾ ىمـرار إيٗمـ٤مدهأن ظمٚمس٦م ٤مول حي سم٤مًمقيم٤مًم٦ماًمدائرة ُمدير 

 .اًمسٞمٜمامئل بزيغالي

ذم و "اًمٙمٛمـقن" قمـغم يمٜمبـ٦م اؾمـؽمظمٞمٜم٤موم٘مـد 2 اًمٕمٞمـد ٤مسومٜم ذيـًماتٜم٤م أُم٤م صمالصم

 .ٟمٜمتٔمر اًم٘مٝمقة جمٚمتف طمْمـ يمؾ ُمٜم٤م

وهق 2 صم٤مًمثٜم٤ماًمتل يٕمٛمؾ هب٤م ريدة لاؾمٙمرشمػم حترير ذم اعمٛمر  قمؼماًم٘مٝمقة ُمع 

أٟمـف اؾمـتٚمؿ ك ًمٜمـ٤م ممـ٤م قمٜمـ2 اعمـ٤مزمدائـرة اًمٍمـف ُمــ  قم٤مئداً 2 ُمنمق اًمقضمف

 ٚم٘مٝمـقةًمودقم٤مه  طمٞمدرٝمرع وم .ٚمتٕمٚمٞمؼ اًمسٞم٤مد اًمٞمقُمل اًمذي يٙمتبفخمّمّم٤مشمف ًم

 :ؾم٤مظمراً ٕم٤مد وم2 قمتذرًمٙمٜمف إ

 .!ظم٤مف أن يدومع صمٛمـ ىمٝمقشمٜم٤م! ...يبدو أٟمف إسمـ -

اه ٜمـ٤مدوم .ٙمـ٤من ذاشمـفاعمإمم  ُمتجٝم٤مً  صحٗمل آظمرأُم٤مُمٜم٤م ُمـ  طمتك ُمر  مل متر دىم٤مئؼ 

 :ف٠مضم٤مسمطمٞمدر وم

 .سمٕمده٤مًمٙمٜمٜم٤م مل ٟمره  .!سم٤مًمرضمٕم٦م -

2 شمٕمٛمـؾ ُمٕمـف صـحٗمٞم٦مً  ُمّمٓمحب٤مً ذا ٤م ٚمجريدة ًم اًمث٘م٤مذم اعمس١مولطملم ُمر 

 :ُمٕمٚمٜم٤م2 ُمٕم٤مطمٞمدر ُمـ ُمٙم٤مٟمف وأظمذ خيٚمط احلروف اعمٜمٓمقىم٦م واهل٤مرسم٦م  ه٥م  

 .!زسمٓم٧م ُمٕمل اًمٞمقم اأظمػم -
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 .ُمـ اًمسالم اًمٕم٤مسمر سمدالً اًمٖمروم٦م إمم  ًمٚمدظمقلٞمدومع هبؿ ًمظمرج و

 .!ٞمقماًمًمف ت رأهيؿ سم٤معم٘م٤مسمٚم٦م اًمتل ٟمنمطمٞمدر قمـ ؾم٠مهلؿ وىمبٞمؾ أن جيٚمسقا 

وُمٕمٚمٜمـ٤ًم ذم اآلن ذاشمـف 2 ًمْمـٞم٤مومتٝمؿ سخ ـم٤مًمب٤ًم اًم٘مٝمقة دون أن يٜمتٔمر ضمقاسم٤مً و

ًمقضمـقد ٚمسـٕم٤مدة اًمتـل اُمتٚمٙمتـف ًمواؾمـتٕم٤من  .ًمـف أهن٤م أقمٔمؿ ُم٘م٤مسمٚمـ٦م ٟمنمـت

 ٝمـ٤م.سمٙمتٗم ضمٚمس وٟم٘مر يمتٗمـفو .ًممرب يمٗمٝم٤م إي٤مه٤مً رومع يمٗمف داقمٞم٤م سم2 اًمّمحٗمٞم٦م

 :وم٤مٟمؼمى اعمس١مول اًمث٘م٤مذم ذم الريدة ُمٜمبٝم٤م

 .!يتهذه طمٚمق -

 :أو٤مفوٟمٔمر إًمٞمٝم٤م سمٛمتٕم٦م و

 .!وأٟم٤م ُمٙمتػ هب٤م إهن٤م رقمٞمتل -

ؼ ٚمتّمـشم ٝمـ٤موسمنمـة وضمٝم .أيمثـر ٟمحقًمـ٦مأهن٤م  اًمٞمقم شاحلٚمقة»سمدت زم هذه 

ـس»يم٠مٟمف يٜمتٔمـر ُمبـ٤مدرة يمـل وم٘مد يم٤من وٟمػ أُم٤م األ.سم٤مؾمتٙم٤مٟم٦م فسمٕمٔم٤مُم  شجيٚمس 

 .وشمػمشمفاٟمحراف 

 ،قنُمدت ؾم٤مىمٞمٝم٤م اعمٚمتٗمتلم سم٘مامش مخـري اًمٚمـواًمٙمٜمب٦م  قمغماًمّمحٗمٞم٦م ضمٚمس٧م 

ُمـ٤م ذم حلٔمـ٦م و ."ٙمٛمـقناًم" ٚمٜمٙم٤مت وحتقص سمحـػمة قمـغمًمٛمع توأظمذت شمس

سمٞمْمـ٤مء يم٠مهنـ٤م قمـغم  ٤مظمٞمقـمـعمح٧م سملم هذا االًمتٗم٤مف اخلٛمري طمقل ؾم٤مىمٞمٝم٤م، 

يمـ٠مين وسمدا زم  ،ُمسٜمد اًمٙمٜمب٦مإمم  طملم اؾمتٜمدتٝم٤م. ورشم٘م ٗمٙمؽ قمـوؿمؽ أن شمت

ٚمـؿ يٙمــ أُمـ٤مُمل إال وم .وهل شمتٗمٚم٧م ُمــ قم٘م٤مهلـ٤م اخلٞمقطهذه ؾمٛمع صقت أ

إمم  اٟمٓمـقتو ،تٖمراىملالؾم٤مٟمتبٝم٧م وم .اخلٞم٤مل قمؼم اًمّمقت واًمّمقرة ذماعميض 

 .اعمِمٝمقد٤ملرم . يم٠مهن٤م شمقطمل زم سم٠مهن٤م أُمسٙمتٜمل سمؾم٤مىمٞمٝم٤ماألُم٤مم ووٛم٧م 
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 :ٝم٤متًم٠مسوم

 .؟اٟم٦مسمرد

 :وم٘م٤مًم٧م

 !سم٤محلرارةأؿمٕمر  ٤مًمٕمٙمسسم

 اًمتٗمتـ٧مصمؿ  .اًمبٞمْم٤مءوم٤مظمتٗم٧م اخلٞمقط  ووٕمتف قمغم ؾم٤مىمٞمٝم٤مو ظمٚمٕم٧م ُمٕمٓمٗمٝم٤م

 .ي٤م طمٞمدر؟ وضمٝملو احلزن قمغم أال يبد :فؾم٠مًمتو ،طمٞمدرإمم 

 ،ٞمـ٤م٤مظمتٗموم ،ٟمحقهـ٤مرأؾمـف أيْم٤ًم وُمد طمٞمدر  ،ُمدت رأؾمٝم٤م وراء فمٝمر األؾمت٤مذ

 ،ي٠مؾمـٝم٤م ٧مقمٚمٜمـوم٠م ،سمّمخ٥م ٤مظمرضم٤م يْمحٙمصمؿ  .ؾمامقمف ٜم٤مٜمٙمٛم ٤مُمس٤م سمام ال يو

يتـ٤مسمع يمالُمـف ُمـ٤م يـزال يم٤من األؾمت٤مذ سمٞمٜمام  .ذم طمزهن٤م يّمدىمٝم٤مأن أطمدًا ال ُمـ 

وسمـلم مجٚمـ٦م ، قمـغم احلـ٤مل اًمث٘مـ٤مذم ٙمامً ُمـتٝم ،ؾم٤مظمرًا ُمـ اًمقوع اًمبػموىمراـمل

 :وأظمرى يم٤من يتس٤مءل

 ؟هؾ ؾمت٠ميت اًم٘مٝمقة

مسم" وىمد ،اعمٛمثؾ ه٤مين اًمروُم٤مين أـمؾ   ،شمٓمؾ اًم٘مٝمقة اعمٜمتٔمرةأن  سمدال ُمـ  "ر 

االؾمـتديق وهـق يسـتذيمر إمم  دظمؾومبدا ويم٠مٟمـف يـ ،اًمٓمقيٚملمأـمراف ؿم٤مرسمٞمف 

 :طمقاره

 !ِمٙمٚم٦مإن ُمرؾمقم زي٤مدة اًمرواشم٥م اًمذي صدر اًمٞمقم ًمـ حيؾ اعم

 :٤مت٤مسمٕمُم ،ووع ؾم٤مىم٤ًم قمغم ؾم٤مقو ضمٚمسصمؿ 

 !هذه اًمزي٤مدة ؾمٞمٚمتٝمٛمقن٤مًمتج٤مر وم
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ودظمـؾ اًمبٜمٞمـ٤من  .سمٜمٔمـ٤مرات ضمديـدة وُمٕمٓمـػ ضمديـد طم٘مـلضم٤مء هٞمثؿ 

 ًمٗمـٞمٚمؿاعمٙمتـقب قار طمـقل اًمتٕمٚمٞمـؼ ومهـ٤م يت٤مسمٕمـ٤م احلـ ش٠مُمقناعم»و شألُملما»

يمٛمـدير سم٤مًمقيم٤مًمـ٦م ًمـدائرة ُمٜمف ـمٚم٥م أُملم و اًمذي أظمرضمف ُم٠مُمقن، "اًمبؽمول"

. اعمٜم٤مؾمـب٦م اًمقـمٜمٞمـ٦م اًمٞمـقم ص  ذم ومٞمٚمٛمف هذا ُم٤م خيـأن يْمٞمػ ًمٚمتٕمٚمٞمؼ ٟمت٤مج اإل

ضمٚمـس وراء وأقمرب قمــ دهِمـتف  ٞمقفُمـ اًمْم ٙمؿهذا اًمطملم رأى األُملم 

 .!إذا رٟم٧مومٞمام  ػمد قمغم اهلقاشمػًمو2 يتّمٗمح ُم٤م قمٚمٞمٝم٤م وأظمذاًمٓم٤موًم٦م 

 وٟم٤م.هم٤مدر ؿ ىمٝمقوٞمقومٜم٤م  ذبسمٕمد أن 

اٟمٕمـدم و ،وأىمٗمـؾ اًمّمـٜمدوق ،ِمٕمرًمل اطمٚمٞم٘م يبؼ ذم اًمٖمروم٦م أطمد همػممل طملم 

 .ه وهم٤مدرٟم٤مومٕمٜم٤م. مجٕمٜم٤م ومٞمام سمٞمٜمٜم٤م صمٛمـ اًم٘مٝمقة وداعمرور

طمـلم عمـح  ًمٙمٜمـف ،ٖمـ٤مدرةغم وؿمـؽ اعماًمتٚمٗمزيقن قميم٤من ُمدير  خرجاعم قمٜمد

وريمـ٥م  ٤مدصمـؿ قمـ .حتدث ُمٕمـفو ضم٤مٟمب٤مً أظمذ طمٞمدر و ؾمٞم٤مرشمفطمٞمدر ظمرج ُمـ 

 ؟.ًمـف ًمـفُمـ٤م ىم٤مًمٜمـ٤م حٙمل وطم٤مسٟم٤مه ًمٞم ٤مًمتٗمٗمٜم٤م طمقل طمٞمدروم .ؾمٞم٤مرشمف وظمرج

وم٘مـد  .سمـ٤مألُمس سمٞمٜمٝمام قمـ ؾمقء اًمتٗم٤مهؿ اًمذي طمّمؾ فقمتذر ًمأن اعمدير ا٘م٤مل وم

اًمتـل ـمرطمٝمـ٤م طمٞمـدر ومرومض ألن األؾمـئٚم٦م  ،ُم٘م٤مسمٚم٦م فُمٜميم٤من طمٞمدر ىمد ـمٚم٥م 

 .ال يٚمٞمؼ سمٜم٤م احلدي٨م قمـ اًمسٚمبٞم٤مت ذم هذا اًمٕمٞمدوأٟمف  .سم٤مًمٜم٘مد ُمِمبٕم٦م

سمـ٢مضمراء طمـ٤مول أن ي٘مٜمٕمـف و .ي٘مٓمـر رقمبـ٤مً اعمدير سم٠مٟمف يم٤من وصػ طمٞمدر وضمف 

 هـذاساطم٦م سم٠من ُم٘م٤مسمٚم٦م ُمـ  وأووح ًمف! سمٛمٜم٤مؾمب٦م اًمٕمٞمد اًمقـمٜمل٘م٤مسمٚم٦م اآلن اعم

 .الٛمٞمؾ ًمف هذا وأٟمف ؾمػمد .اًمٜمقع ؾمتخدُمف يمثػماً 

 !؟أشمّمدىمقن

يسـتٓمٞمع أن ذم واطمد ُمٜم٤م  !نمومٙمؿسم !ٟمجري اعم٘م٤مسمٚم٦م قمغم اًمٖمداء أنـمٚم٥م ُمٜمل 

 ؟قمغم اًمٖمداء اًمث٤ميندقمق ي
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 .سمرهمبـ٦م ذم اًمتسـٙمعوٟمِمـٕمر . صمـؿ ختتٗمـل ٔمٝمـر ىمٚمـٞمالً شم ،سمـ٤مردة اًمِمٛمس

 ،السمتس٤مُمتف احلٞمٞمـ٦م سم٤مإلو٤موم٦م ،ومٛمف اًمذي يم٤من ،اًمِم٤مقمر قمكم يمٜمٕم٤منومتّم٤مدومٜم٤م و

ه دقمقٟم٤مومـ .ؿمـٕمراً ٖمـدو تٜمتٔمـر دومئـ٤ًم ًمشم اًمـثٚم٩مطمب٤مت ُمــ يٛمتٚمئ يمالُم٤ًم يِمبف 

 .قمـ اًمدوام واٟمْمؿ إًمٞمٜم٤م هًمالؾمتٕمالُم٤مت وؾمجؾ اقمتذار هرع .ًمٚمتسٙمع ُمٕمٜم٤م

حلْمـقر ًمٞمـدقمقٟم٤م  قمٞمـ٤مدةًمـ١مي سمٜمـ٤م اًمتحؼ ىمب٤مًم٦م اعمنح اًمٕمسٙمري يمٜم٤م  سمٞمٜمامو

 .!" إين أطمبٙمؿ" ُمنطمٞمتف

ٕمٚمـؼ وم .شمٔمٝمـر "اعمػميـدي٤من"ـمقاسمـؼ  سمـدأتقار اعمنح اًمٕمسٙمري إمم ضم

قمـامرة  0111أٟمف ىمرأ إطمّم٤مئٞم٦م شم٘مقل سم٠مٟمف شمؿ ذم اًمسـٜم٦م األظمـػمة سمٜمـ٤مء طمٞمدر 

مخسـلم  أن أظمؼمٟمـ٤موًمٙمٜمٝم٤م شمٜمتٔمر ارشمٗمـ٤مع األؾمـٕم٤مر.  ،ًمٚمسٙمـ ضم٤مهزة ؾمٙمٜمٞم٦م

االقمتّمـ٤مم  وىمـررواذهبقا عم٘م٤مسمٚم٦م رئٞمس اًمـقزراء ٜمتدسملم ُمـ ٟم٘م٤مسم٤م ؿ ُمٟم٘م٤مسمٞم٤ًم 

قمـكم يمٜمٕمـ٤من ٘مـػ ٚمومت .ومج٤مءت اًمنمـم٦م وومـرىمتٝمؿ .جمٚمس اًمقزراءأُم٤مم ُمبٜمك 

ُمِمـٝمد روى ًمٜمـ٤م و2 اًمتـل يٙمتبٝمـ٤م "اعمٚمح اًمّمـخري" ٦منطمٞمعموٛمف واخلؼم 

 .اعمٜمجؿل ٟمٗمسف ُمع اًمٕمامأطمد يٗمجر طمٞم٨م ٜمٝم٤مي٦م اًم

 :قمكم ىم٤مئال ٤مقمتذروم2 ومٞمٙمتقري٤م الديد ضمنإمم  وصٚمٜم٤مىمد يمٜم٤م حلٔمتٝم٤م 

ٙمٜمـ٧م دقمـقشمٙمؿ ًمنمـب ًمراشمبـل  واؾمـتٚمٛم٧مالريدة إمم  ًمق ذهب٧م اًمٞمقم -

 .!اًمبػمة

 ٤مومؽمىمٜم٤م.وم. فـ أطمد ُمٜم٤م ىم٤مدرًا قمغم اًمدقمقة سمدالً ُمٜممل يٙم

يٛمٙمـ 2 اًمذي يٙمتبف قمكم "اعمٚمح اًمّمخري" ٠منومٙمر سمأوطمدي وأٟم٤م ُمِمٞم٧م 

ذم ٙمت٤مسم٦م اًماًمبٞم٧م ألشم٤مسمع إمم  اًمٕمقدة ررتوم٘م .٤مً ؾمٞمٜمامئٞم ٤مً ُمنموقم أن يٙمقن أيْم٤مً 

 .ُمٗمٙمريت
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2 اًمتل ُمـ اعمٗمؽمض أٟمٜمـ٤م ٟمٕمـٞمش ومٞمٝمـ٤م٦م ٘م٤مقماًمإمم  أطمد اًمْمب٤مطاًمٞمقم  دظمؾ

وشمٜمٔمٞمـػ  ة ومـقراً األه   ؽمشمٞمـ٥مسموأُمرٟم٤م 2 يمٜم٤م ٟمتٚم٘م٤مه٤م اًمتل اعمح٤مرضةأوىمػ و

 .زيباحلضمتامع إلسم٤ماًمٞمقم ؾمتِمٖمؾ  ٤مُمٕمٚمٜم٤ًم أهن2 اًم٘م٤مقم٦م

 ًمسـج٤مئرا ٟمٚمٛمٚمـؿ أقم٘مـ٤مب رقمٜمـ٤مٝموم .إٟمٍماومٜم٤مًمٜم٤م إال ب٦م سم٤مًمٜمسمل يٕمـ هذا اخلؼم 

 اعمٜمِمـقرةاعمالسمس اًمداظمٚمٞم٦م ٓمقي ٟمو ٟمٛمدد اًمبٓم٤مٟمٞم٤متوأيمٞم٤مس اًمٜمٗمػم  ٗملٟمخو

 .ارشمديٜم٤م ُمالسمسٜم٤م اعمدٟمٞم٦م وظمرضمٜم٤مصمؿ  .ةقمغم األه  

أن يٙمتـ٥م ًمـف أظمـذ يرضمـقه و حٞمـدرسمصحٗمل ؿم٤مب شمٕمٚمؼ  اًمتٚمٗمزيقنذم 

 اً ددقمـأن ي٘مـدم ًمـف ه قمـدوو !بـؾًمف ُمـ ىمومٕمؾ يمام يم٤من ىمد 2 ضمديداً ُمقوققم٤ًم 

 .آظمرؿمٞمئ٤م  طمٙمك ُمٕمفوضم٤مٟمب٤ًم  هأظمذصمؿ  ُمـ زضم٤مضم٤مت اًمبػمة. ٤مً ْم٤مقمٗمُم

 :لق٘مهق يوإًمٞمٜم٤م  ٕم٤مد طمٞمدروم

 .!ىمٚمٛمل وهيريأن يستٕمػم ! يريد اًمٙمٚم٥ماسمـ  -

 "قمـغم اًمٙمـردُمــ  "األرؿمٞمػ" ُمديردقم٤مٟم٤م 2 دائرة اًمسٞمٜمامإمم  قمبقرٟم٤مظمالل 

 سمـرزوأ .٤مالٟمتّمـ٤مرسمِمـٕمر يهق وأُم٤مُمٜم٤م  فسمويدور أظمذ يٚمتػ و2 الديد "اًمدوار

 :الئىم٤م سم٤مًمذات اًمقزيروُمـ  قىمٕم٦م ُمـ ُمدير اًمتٚمٗمزيقن واعمدير اًمٕم٤مماعمؾمتامرة اال

زم ال سمد يم٤من 2 ًمٚمحّمقل قمغم هذا اًمٙمرد يمؾ هذه اًمتقاىمٞمعُمـ ؿ همراًمقمغم  -

صمـؿ . !ودومٕم٧م اعمبٚمـغ اعمرىمـقم ومدقمقشمف !.قمغم اًمٖمداء اعمستقدعدقمقة أُملم ُمـ 

 :سخهنض و

 !يمؾ ُم٤م دومٕمتف ذم هذا اًمٖمداء ؾم٠مؾمؽمده !قمكم احلرام -
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 :٤مً ُمس٤مهُمٜم٤م اىمؽمب سم٘مٚمؼ وطمقًمف ُمـ ٟمٔمر 

 .!بٞم٧مٚمًم ٦مُمٙمتب٘م٤مسمٚمف ٞمؾمٖمداء ًما -

 ذمالطم٘مـ٤م ف أن ٟمٚمت٘مـل سمـاشمٗم٘مٜمـ٤م ُمع اًمّمحٗمل اًمِم٤مب سمٕمد أن ُم٣م طمٞمدر 

 .يٕمٛمؾطمٞم٨م  "ريدةال"

ـيم٤من الريدة إمم  طمٞمدرضم٤مء طملم   وطمٚمـؼ ٦مىمد ارشمدى ُمالسمس ٟمٔمٞمٗمـ٦م وُمٙمقي 

 وؿمؽ أن ي٘مـذف قمغميم٠مٟمف و2 سم٘مٚمؼيبح٨م قمـ اًمّمحٗمٞم٦م احلٚمقة وأظمذ  .ذىمٜمف

 ٜمـععم ٤مً هم٤موـبشم٤مد األرومٞمؼ اًمسٞمٜمامئل اًمٜم٤مىمد ُمٜمٝم٤م  سمدالً أـمؾ ًمٙمـ  ."ىمّمٞمدة"

ٕمـرض ذي ياًم "اعمٖم٤مُمرة"حمٛمد ؿم٤مهلم  ومٞمٚمؿقمـ أن أيمت٥م رضم٤مين وم ،ف٦م ًمُم٘م٤مًم

 .طم٤مًمٞم٤مً 

* * * 

هـذا االؾمـتٝمت٤مر  ثـػمينيُمـ اًمّمـ٤مًم٦م ظمرضم٧م و شاعمٖم٤مُمرة» ومٞمٚمؿ ت٤مهدؿم

 :ٙمتب٧موم .اًمٗمٜمل

 ."غامرةاد ؽقا و دغامرةا"

ُمٜم٤مىمِمـ٦م اًمٗمـٞمٚمؿ ًمـٞمس 2 أُم٤مم هذا اًمٗمـٞمٚمؿ ذمقًمقىمالقهري  اًمٖمرض" نإ

 اًم٘مٓمـ٤معاًمتـل يٜمتجٝمـ٤م ومالم ٤مألاًمٜمٔمـر سمـُمـ إقم٤مدة  سم٘مدرُم٤م يستدقمٞمف2 سم٤مًمذات

بٚمـد ـمـرح اًم٘مْمـ٤مي٤م اًمسـٞمٜمامئٞم٦م ذم اًمهبدف 2 اًمسٞمٜمامئلوُمٜم٤مىمِم٦م اًمٜم٘مد 2 اًمٕم٤مم

 .تٝم٤مٕم٤ملل عماًمسٕمو

اًمـذي  اًمسـٞمٜمامئل اًمٜم٘مـدو .!؟ٗمـٞمٚمؿاًمشمقىمػ قمرض  أؾمبقع واطمد وم٘مط بٕمدوم

 سم٤مًمدراؾمــ٦م واًمتحٚمٞمــؾ شمٜمــ٤مول اًمٔمــقاهر اًمٗمٜمٞمــ٦م ذم شمــتٚمخص إطمــدى ُمٝمامشمــف

ُمقوـققمٞم٦م... وٕمٚمٛمٞم٦م سمٛمف ٞموشم٘مٞم ،اًمٗمٜملواًمٙمِمػ قمـ اًم٘مٞمٛم٦م اًمٗمٕمٚمٞم٦م ًمٚمٕمٛمؾ 
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ـمـالق ّمـ٦م إلُمٜمإمم  يتحـقلويٗم٘مد ُمٝمامشمف األؾم٤مؾمٞم٦م  أن هذا اًمٜم٘مد يٙم٤مد وم٢من  

اًمٕمالىم٦م إمم  أو اعمزاضمٞم٦مإمم  إُم٤مشمستٜمد سم٤مًمدرضم٦م األؾم٤مؾمٞم٦م اًمتل ٕم٤مُم٦م اًمطمٙم٤مم األ

ًمٞمسـ٧م 2 اعمديحأو  اًمٓمٕمـأو  ٤مًمتج٤مهؾوم .اًمِمخّمٞم٦م سملم اًمٜم٤مىمد وُمبدع اًمٕمٛمؾ

اًمسٞمٜمامئل  اًمقاىمعاًمتل يٛمٙمـ أن شمس٤مقمد قمغم حتديد ظم٤مرـم٦م وهقي٦م ٜم٘م٤مط اًمهل 

إمم  األومم سم٤مًمدرضمــ٦مأن شمســتٜمد  اًمدراؾمــ٦م اًمٜم٘مديــ٦م جيــ٥م ٛمٕمــ٤ميػموم .ذم اًمبٚمــد

 .اًم٘مقاٟملم اًمتل اظمت٤مره٤م اعمخرج ًمٜمٗمسف

ؾمـٕمد اهلل  عمنـطمٞم٦مهـق أومٚمٛمـ٦م ؾمـٞمٜمامئٞم٦م "اعمٖمـ٤مُمرة " أن ومٞمٚمؿٛمـ اعمٕمروف وم

واعمنطمٞم٦م اىمتبـ٤مس شمـ٤مرخيل عمِمـٙمٚم٦م  .شُمٖم٤مُمرة رأس اعمٛمٚمقك ضم٤مسمر»وٟمقس 

 ومٞمٝمـ٤م ٧مسمٚمٖمـ ومـؽمة ذموزيـره و اًمٍماع قمغم اًمسـٚمٓم٦م سمـلم اخلٚمٞمٗمـ٦م اًمٕمبـ٤مد

ـ اًم٘مْمـ٤مء ُمـ ازدواضمٞم٦م اًمسٚمٓم٦م سملم اخلٚمٞمٗم٦م واًمقزير طمدًا يٕمجز ومٞمف يمؾ ُمٜمٝمام

 .اآلظمر سم٘مقاه اًمذاشمٞم٦م ؾمٚمٓم٦مقمغم 

إدراك 2 ؾمٞمٜمامئٞم٤مً  تٝم٤مومٚمٛمألأي حم٤موًم٦م  هذه األطمداث اًمسٞم٤مؾمٞم٦م شمٗمرض قمغم

 ُمٕم٤ملتٝم٤مألن اًمٕمالىم٦م سملم اعم٤مدة اًمدراُمٞم٦م و2 اًمٕمالىم٦م سملم اعم٤مدة ويمٞمٗمٞم٦م ُمٕم٤ملتٝم٤م

سمـؾ قمالىمـ٦م ُمتداظمٚمـ٦م وشمٜمٛمـق يمـؾ ُمٜمٝمـ٤م ذم 2 ريمٞمبٞم٦م ُمّمٓمٜمٕم٦مًمٞمس٧م قمالىم٦م شم

 .األظمرىأطمِم٤مء 

حل٘مٞم٘مـ٦م اًمٕمٛمٞم٘مـ٦م رؤيـ٦م اًم ـاًمسٞم٤مد يبدأ سم٤مًمدرضمـ٦م األومم ُمـ اًمتٜم٤مولإن 

ال سمد أن ي٠مظمـذ  هذا اعمقىمػ .اعمقىمػ ُمـ هذا اًمٍماعوسملم اًمٓمروملم اًمٍماع 

 .ألدوات اًمسٞمٜمامئٞم٦م خلدُم٦م اهلدفاتسخػم سم ال٤مدؿمٙمٚمف 

اعمِمٙمٚم٦م اًمتل وىمع هبـ٤م اعمخـرج حمٛمـد  هل ٤مدة ويمٞمٗمٞم٦م ُمٕم٤ملتٝم٤مسملم اعم اًمٗمّمؾ

 ."ٟمٕمدام اًمقطمدة األؾمٚمقسمٞم٦م ًمٚمٗمٞمٚمؿأدت إلواًمتل 2 ؿم٤مهلم
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 .شاًمٚمقاء اًمسٚمٞم٥م»حم٤مرضة قمـ اًمٞمقم شمٚم٘مٞمٜم٤م  ٘مبقاًمذم 

ويمـؿ . ئبٜم٤م٤مّماعمٗمردات اًمتل ٟمبدقمٝم٤م عمأؿمٕمر سم٤مإلؾمتث٤مرة ُمـ ال أظمٗمل أين دائام 

 .سمح٧م "ُمٞمٚمق" سمؾ .ٗمردات ُمٞمٚمقدراُمٞم٦مٟمح٤مول أن ٟمخت٤مر هل٤م ُم

ُمــ ال أقمـرف مت٤مُمـ٤م و .حمْمـ٦مشمبدو زم هذه اعمراوطم٦م سملم اعمٗمردات قمٗمقي٦م ال 

 .!؟هذه اعمٗمرداتاًمذي يبدع 

ذم اعمٜمتٙمسـ٦م أو  قسم٦مسـٚماعمٖمراومٞم٤م ال ت٠مُمؾيوذهٜمل ًمٚمٛمح٤مرضة أظمذت أؾمتٛمع 

 .اًمقـمـهذا 

 "اليبزيـغ" طم٘مل اًمٕم٤مئـد ُمــ ُمٝمرضمـ٤من هٞمثؿزارين ذم اًمبٞم٧م ًمٔمٝمػمة ذم ا

2 روايتــفسمي ٤مقمٞمٜمــ ٧مســٚمتهم٤موم ،ُمـــ أومــالمُمــ٤م ؿمــ٤مهده زم وروى 2 اًمســٞمٜمامئل

أي صـ٤مًم٦م إمم  ٟمذه٥مىمررٟم٤م أن  صمؿ .اًمسٞمٜمام اًمقصم٤مئ٘مٞم٦مٟمس٤مئؿ ٟمٗمز ذم ٟمَسٛم٧م و

ربـام ألكــا ـــا ظـذ ؛ ال أتذـر أي ؾقؾؿ صاهدكاه يقمفـا) .ومٞمٚمؿأي ًمٜمِم٤مهد 

 .(اشتعداد فـشاهد أي رء

ُمــ  ٜمبٕمـ٨مشمُمٖمٚمـؼ حتـ٤مسين أصـقات ٤ممل قمـذم ؿم٤مهدت ٟمٗمز ذم اعمٜم٤مم 

ُمــ ُمـ سمٞمٜمٝمـ٤م و وقمؼمتٝم٤م دومٕمتوم .راديقه٤مت يمثػمة حتٞمط يب ُمـ يمؾ الٝم٤مت

 .صٕمدشمف ظمِمبٞم٤مً  امً رأي٧م أُم٤مُمل ؾمٚم  وم ،ومقىمٝم٤م

وقمـغم طمبـؾ اًمٖمسـٞمؾ 2 ذم األقمغم وضمدت أين قمغم ؾمٓمح سمٞم٧م دُمِم٘مل قمتٞمؼ

ٞمْم٤مء اًمذي يم٤مدت ظمٞمقـمف اًمبٚمّمحٗمٞم٦م احلٚمقة اخلٛمري ًمبٜمٓمٚمقن يم٤من اًم ٛمتداعم

 .ُم٤مءه ُمٜمف ي٘مٓمرُمبٚمال 2 أن خترج ُمـ قم٘م٤مهل٤م

* * * 



 

66 

هذا اعمتسع ُمـ اًمقىم٧م ذم ظمدُمتل اًمٕمسٙمري٦م، أقم٤مد زم احلامس ًمٚمٕمٛمؾ قمغم 

رشمف. ومش اًمذايمرة»ومٞمٚمؿ  اعمـقاد اعمّمـقرة اًمتـل إمم  اًمٕمـقدة٘مـررت اًمـذي صـق 

 .ٗمٞمٚمؿؽميمٞم٥م اًمًمٕمكم أقمثر قمغم أطمد احلٚمقل ًم2 أودقمتٝم٤م ظمزائـ اعمقٟمت٤مج

ًمـذًمؽ . ٤مً ـمٞمبـو ُمرحي٤مً  ـمٚمٕم٧م اعمٖمريباعمقٟمتػم ع اًمٗمٞمٚمؿ األول ُم ٕمٛمؾ ذماًميم٤من 

أن ًمف ـمٚمٕم٧م يٛمٙمـ أن وظم٤مص٦م  .ٗمٞمٚمؿهذا اًمعمقٟمت٤مج ظمٞم٤مري هق  ـمٚمٕم٧ميم٤من 

 .وم٤مشمٗم٘م٧م ُمٕمف .اً هن٤مرأو  ًمٞمالً ذم أي وىم٧م يت٤مح زم ذم اعمقٟمت٤مج  ضمداقيت

سمٕمد وًمٙمـ  .ٓمقلُمتقؾمط اًمومٞمٚمؿ هق حم٤موًم٦م قمٛمؾ ٚمٗمٞمٚمؿ ًماًمتّمقر األوزم يم٤من 

ُمقاد  ًمديـ يٙمقن ًمؿمٕمرت أٟمف 2 ُمـ ضمديد قره٤م اًم٘م٩مص اًمتلعمقاد ة ا٤مهدُمِم

أطمـس سمٕمـدم ـمقيٚم٦م ومؽمة سم٘مٞم٧م و .ُمٝمام ىمٍمأن أطم٘مؼ ُمٜمٝم٤م أي ومٞمٚمؿ  أؾمتٓمٞمع

 .اًم٘مدرة قمغم ىمبقل هذه اخلٞمب٦م

وسمٓمري٘مـ٦م 2 اًمسـ٤مسمؼتّمـقر سمٕمٞمـدا قمــ اًماعمـقاد  ِم٤مهدٟمأن ـمٚمٕم٧م  يندقم٤م

ظمـالل وشمٗمروـٝم٤م ٝم٤م شمٓمـرح ٟمٗمسـ2 يٛمٙمـ اًمٜمٗمـ٤مذ ُمٜمٝمـ٤م "ـم٤مىم٦م" ًمبح٨م قمـا

ىمررٟم٤م أن و .ضمديدشمّمقر هم٤مُمض إلؾمتٜمب٤مط ٤م حتد٘مقدٟمياًمٕمٛمؾ سمدأٟم٤م  .اعمِم٤مهدة

ٟمتٗمـؼ قمـغم  ن٤من قمٚمٞمٜم٤م أيميمؾ ًم٘مٓم٦م وُمع  .سمال صقترء ُمّمقر ٟمِم٤مهد يمؾ 

سمٍمف اًمٜمٔمـرقمـ  ."اًمزسم٤مًم٦م" ذم هب٤مرُمل ٟمأن أو 2 ضمزءأو  يمٙمؾاًمٚم٘مٓم٦م اظمتٞم٤مر

 .آظمرأي رء 

2 هلذا األؾمٚمقبٗمْمقل اًمذم داظمكم يم٤من يتٛمدد 2 ال أظمٗمل سم٠مين ظمالل ذًمؽ

ُمٗمٙمـرة ٚمٗمـٞمٚمؿ ًمٞمس ًمظم٤مص٦م 2 اًمٖمريب٦مٖم٤مُمرة عماه هذُمـ همٛمقض ىمٚمؼ ويقازيف 

 .اعمسجؾ حقارٚمًم
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احلرومٞمـ٦م هـل اعمرضمٕمٞمـ٦م ٦م سـالُماًماًمّمـقرة ومج٤مًمٞمـ٦م ٧م يم٤مٟمـذم هذه اعمرطمٚمـ٦م 

 .سم٤مًمٜمسب٦م زم احلد اًمذي ال يٛمٙمـ اًمتٜم٤مزل قمٜمفهق و اًمقطمٞمدة ذم اإلظمتٞم٤مر.

همراء هذا اإلذم  ٤مً ُمٕمٜم٤م ؾم٘مٓمًمٙمٜمٜم٤م  يرشمٕمش،اًم٘مص ٧م ُمٜمف يمٚمام ـمٚمبـمٚمٕم٧م يم٤من 

 .ٖم٤مُمضاًم

 ـ دىمٞم٘مـ٦ميٕمنمـاًمطمـقازم يمؾ اًمسـ٤مقم٤مت اعمّمـقرة ُمـ ٓم٤مف اظمؽمٟم٤م اعم آظمر ذم

ال ٟمـدري يمـؿ  ومـٞمٚمامً  عجي٥م أن ٟمّمٜمدىمٞم٘م٦م ـ يهذه اًمٕمنمف ُمـ ًم ٚم٧مىمو .وم٘مط

 !.ؾمٞمٙمقن ـمقًمف

هـذه حمتـقى قمـغم اًمـقرق  ٧مؾمـجٚم2 اًمدىم٤مئؼ اًمٕمنمونهذه سمٕمد شمريمٞم٥م 

 وراقاألأظمـذت و2 اهـ٤محمتقب٘م٤مي٤م وُمٙم٤من اًمت٘م٤مـمٝم٤م وطمجٛمٝم٤م وأـمقاهل٤م واًم

 .واومؽمىمٜم٤م

ُمـ٤م أوع هذه األوراق أُم٤مُمل وأطم٤مول أن أشمـذيمر 2 أيٜمام يمٜم٧م2 يقم يمٜم٧م يمؾ

 .ذم يمؾ ًم٘مٓم٦م ُمـ هذه اًمٚم٘مٓم٤متىمد ىم٤مًمتف وداد يم٤مٟم٧م 

2 اًمبٞمـ٧مذم اعمح٤مرضات وذم ذم اعمٝمامت اًمٕمسٙمري٦م وهذه األوراق ُمٕمل  سم٘مٞم٧م

 .اًمٗمٞمٚمؿ سمٜم٤مءهؽماء يمٜم٧م ىمد ايمتِمٗم٧م إلغم اقم ٧مروم٤مؿموطملم 

 سمدأٟم٤مو2 اًمتسجٞمالتُمـ احلقار اؾمتخرضمٜم٤م و ًمٞماًل. ًمٚمٕمٛمؾ ٤مً سمرٟم٤مجمٜم٤م رشمبطمٞمٜمٝم٤م 

 .اًمٗمٕمكماعمقٟمت٤مج  ٟم٤مسمدأو ٤مصقشموصقرة  اًمؽميمٞم٥م

 دىمٞم٘مـ٦مة ثالث قمنمـضمديـد سمـٗمـٞمٚمؿ ًم اًمقصقلاؾمتٓمٕمٜم٤م سمٕمد ؿمٝمر ُمـ اًمٕمٛمؾ 

 ."ة وداد ٟم٤مصٞمػذايمرإمم  وًم٦م ًمٚمدظمقلحم٤م !اًمذايمرة" سمٕمٜمقان

* * * 
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قمرض أومالُمـف  تٍمقمغم٘مي2 ُمـ ىمبؾيم٤من ٟمِم٤مط اًمٜم٤مدي اًمسٞمٜمامئل سمدُمِمؼ 

 .اًمسٞمٜمام ؾمبققمٞم٤م ذم ص٤مًم٦م اًمٙمٜمدي اًمٕم٤مئدة عم١مؾمس٦مأ

ٕمْمـقي٦م اًميم٤مُمؾ سمف جٚمس اإلدارة اًمذي اؾمتٙمٛمٚمٜم٤م عمالديدة سمٕمد اإلٟمتخ٤مسم٤مت 

قم٤مىمـ٦م اعم١مؾمس٦م إقم٤مرشمٜم٤م ص٤مًم٦م اًمٙمٜمدي ذم حم٤موًم٦م ُمٜمٝمـ٤م إل ٧مرومْم2 اعمجٚمسذم 

 .وم٠مظمذٟم٤م ٟمٕمرض األومالم ذم ص٤مًم٦م األُمػم .ٟمِم٤مـمٜم٤م

 !.ًمٚمٜم٤مدي ٦مظم٤مصوىم٤مقم٦م قمرض شم٠مُملم ُم٘مر هق هدوم٤م أؾم٤مؾمٞم٤م ووٕمٜم٤م ألٟمٗمسٜم٤م و

 .؟وًمٙمـ يمٞمػ

٦م اًمٕمٛمـؾ ُمـع دمرسموحت٤مورٟم٤م ُمـ ضمديد طمقل  ؾمٛمػم ذيمرىذم اعمس٤مء  زارين

اإلدارة أو  "اعمٓمٕمقٟمـ٦م سمنمـومٝم٤م" اًمسـ٤مسم٘م٦م ـ٤م إدارُم١مؾمس٦م اًمسـٞمٜمام ؾمـقاء ذم 

هلـذا اخلـ٤مٟمؼ  الـقوًمٜمخٗمـػ ُمــ قمـ٥مء  .سمام ٟمحٚمؿ "شمٓمٕمٜمٜم٤م" ديدة اًمتلال

 .ُمـ اًمبٞم٧مظمرضمٜم٤م حلقار ا

مل يٙمـ أُم٤مُمٜمـ٤م و2 ومٗمِمٚمٜم٤م أن ٟم٠مظمذ أي وؾمٞمٚم٦م ًمٚمٛمقاصالت طم٤موًمٜم٤مذم اًمِم٤مرع 

أصـٚمحٜم٤م اؾمـتٖمٚمٞمٜم٤م اًمٗمرصـ٦م و2 واًمٗمرضم٦م قمغم ُمـديٜمتٜم٤مذم ؾمػمٟم٤م  .ػمسإال أن ٟم

 .أطمذيتٜم٤م

 ٙمر.ًمٜمس  اًمالُمٕمف إال اعميض  مل يٙمـ يٚمٞمؼ هبذه األطمذي٦مسمٕمده٤م 
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 ؾمــتٕمٞمد خمٓمــقط روايتــلألوزارة اًمث٘م٤مومــ٦م إمم  ذهبــ٧مسمدايــ٦م اًمٕمــ٤مم ُمــع 

د سمٕمـ2 ًمٚمـقزارة اًمتل ىمدُمتٝم٤م "إقمالٟم٤مت قمـ ُمديٜم٦م يم٤مٟم٧م شمٕمٞمش ىمبؾ احلرب"

 .قمغم ٟمنمه٤م ٕمدم اعمقاوم٘م٦مسمقمٚمٛم٧م أن 

٤مومـ٦م ًمـقزيرة اًمث٘م أصبح ُمستِمـ٤مراً  اًمذي طمٜم٤م ُمٞمٜمفاًمروائل  اًمت٘مٞم٧مذم اًمقزارة 

 .ٝم٤مذم ضمٜم٤مطم٤ًم ظم٤مص٤ًم ًمف ُمٙمتب ٧مأطمدصمو2 الديدة

قمـ  ٦مطمٜم٤م ُمٞمٜمحتدث  .حيّمؾأن يقد ُمٜم٤م مل يٙمـ  اأن أطمداًمٚم٘م٤مء ظمالل  ؿمٕمرت

 ٤موالً حمُمٜمٝم٤م  ىمرأت ىمساًم ال سم٠مس سمف" ٞم٦م ىم٤مئالً الٟمذم اًمِمٙم ق يمبػماهمر٢ميمتل رواي

ًمٞمس هٜمـ٤مك ًمٙمـ و٤مًمِمخّمٞم٤مت شمٔمٝمر سمٙمث٤موم٦م وم !.ًمٙمـ قمبث٤مً و اإلُمس٤مك سمخٞمط

ٚمٛمــ ٟمٙمتـ٥م ٟمحــ يـ٤م وم .٤مٚمت٘مٓمٝمـيقمــ أن اًم٘مـ٤مرئ ٕمجز يو2 سمٓمٝم٤مظمٞمقط شمر

 ."!؟حمٛمد

سمـ٠من طمسس٧م ، وم٠مسم٤مًمٜمسب٦م زم ٟمس٤من اًمٙمبػمإلهذا ا أشم٠مُمؾوأٟم٤م سم٤مهتامم  ٧مؾمتٛمٕما

 .ٟم٤مريؾمالح ه٦م ومق  ِمبف ُم٤م يإمم  هذهٙمٚمامشمف سم نشمتحقال ٤ميم٤مٟمتقمٞمٜمٞمف 

 أؾمـ٠مًمف ًمـققددت ومـ ،ف ًمـفطمؽمام اًمذي أيمٜم ـالا اًم٘مدرة قمغم يمن أضمد ًمدي   مل

ومٝمٛم٧م ُمـ ًمٙمٜمل  ."!؟أًمٞمس ُمـ اًمّمٕم٥م احلٙمؿ قمغم ٟمص ىمبؾ ىمراءشمف يم٤مُمالً "

شمّمـحبٜمل أن ٟمجـ٤مة طمـلم أرادت  رهمب٦م ذم إهنـ٤مء اًمٚم٘مـ٤مء. ٤مسم٠مهن2 ٜمج٤مةًمُمٜم٤مداشمف 
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 قمتذارسم٤م ٤مً يمت٤مسمُمٜمحل ألؾمت٤مذ طمٜم٤م اـمٚمب٧م ُمـ واؾمتدريم٧م 2 اعمخٓمقط ؾمتالمإل

 :٠مضم٤مسمٜملوم .قمـ اًمٜمنم اًمقزارة

 .ة اعمخٓمقطؾمتٕم٤مدإ قىمع قمغمأن شم٘مط ومقمٚمٞمؽ  !يمت٤مسم٤ًم سمذًمؽٟمحـ ال ٟمٕمٓمل  -

أظمذ يٛمكم قمكم ُم٤م و2 يمت٥موـمٚم٥م ُمٜمل أن أُمٙمتبف قمغم ورىم٦م ُمـ شمٜم٤مول هنض و

ىمٜمـ٤مقمل سمٕمـدم إل ُمٓمـقالً ؾمـٕمك طملم طم٤موًمـ٧م يمت٤مسمـ٦م اًمسـب٥م و ٥م يمت٤مسمتف.جي

ذم و !.ذم ُمٙمـ٤معمتلرج وهمـػم  هلجتـف ٤محلؿمٕمر سم ٧ميأسطملم و ،رضورة ذًمؽ

قمـدم  سمـدالً ُمــش بٜمل اًمـقزارةقمدم شم»قمغم قمب٤مرة سم٤مُمتٕم٤مض واومؼ األُمر آظمر 

 اعمقاوم٘م٦م.

يمٚمٛمـ٧م األؾمـت٤مذ أٟمٓمـقن ُم٘مـدد و حتـ٤مد اًمٙمتـ٤مبإلاعمخٓمـقط  ؾمٚمٛم٧م

أن أيمـقن ٜمل ب٤مًمـمو2 ًم٘مراءشمف ُمـ اإلحت٤مداعمخٓمقط  يٓمٚم٥م ققمدين أنوم .ٞم٤مً ه٤مشمٗم

ؾمـ٠مًمٜمل قمــ ُمـ٤مذا هـذه صمـؿ  .قىمـ٧م ـمقيـؾاألُمـر ًمسٞمحت٤مج وم2 ـمقيؾ اًمب٤مل

 ؟.واي٦ماًمر

روايـ٦م وهـل 2 يمـام هـق قمٜمقاهنـ٤مُمديٜم٦م قمـ  أؿمبف سم٢مقمالٟم٤مترواي٦م ٠مهن٤م سمأضمبتف 

 .!طمٙم٤مي٦مأو  وًمٞمس٧م رواي٦م طمدث2 ُمٙم٤من

 .ٖمبٓم٦م ُم٤مٟمف ؿمٕمر سمأسمدا زم 

وطملم اًمت٘مـ٤مين ذم ًمٞمٚمـ٦م ُمــ ًمٞم٤مًمٞمـف 2 خٓمقطاعمىمد ىمرأ  ؾمٕمٞمد طمقراٟمٞم٦ميم٤من 

 .!" إهن٤م ؾمٞمٛمٗمقٟمٞم٦م ؿمقسمرت اًمٜم٤مىمّم٦م" سخورومع يم٠مس اًمٕمرق 2 شمٚمؽ

حتقيـؾ " ؾمـتٓمعأمل هذه اًمرواي٦م  ذمسمٛمرارة ألين وٟمقس  ؾمٕمد اهللقم٤مشمبٜمل سمٞمٜمام 

أن و أن ٟم٘مـ٤مرن ُم٠مؾمـ٤م ٤م سمسـ٤مدوم وقمـ٤مُمقرة.يٛمٙمــ شمراضمٞمـدي٤م إمم  اًم٘مٜمٞمٓمرة

 ."ومل يٖمد ٟمٛمٓم٤ًم ورُمزًا ًمإلُمؼمي٤مًمٞم٦م2 فمؾ ؿمخّم٤ًم سمحد ذاشمفذم اًمرواي٦م يمٞمسٜمجر 
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ُمــ ؿمخّمـٞم٤مت  مل شمؽمك ًمٜم٤م اًمٗمرص٦م ًمٜمٙمره أطمـداً " اٟمتٗمض سمٖمْم٥م ىم٤مئالصمؿ 

أقمت٘مد " أو٤مفو "!ٟمحبفدمٕمٚمٜم٤م ف ًمٜم٤م سمِمٙمؾ شمٙمرهف ىمدُمتاًمذي طمتك  !.اًمرواي٦م

شمنمح ومٞمـف يمٞمـػ  ،أن شم٘مقم سمٙمت٤مسم٦م ٟم٘مد ذايت ًمٚمتجرسم٦م يتّمدر اًمرواي٦ماحلؾ أن 

ممـ٤م . ومل شمسـتٓمع اخلـروج ُمٜمٝمـ٤م2 ؾمٞمٓمرت قمٚمٞمؽ اًمٕمالىم٦م اًمٕم٤مـمٗمٞم٦م اًمٕمٛمٞم٘مـ٦م

 ."ـ اًمٜمٔمرة االضمتامقمٞم٦م واًمسٞم٤مؾمٞم٦مُمضمٕمٚمٝم٤م هل اعمتحٙمٛم٦م سمدالً 

أي  ٦مسمـ٤مقمــ يمت ضمز٤مقمأين وضمدت د اهلل اىمؽمطمف ؾمٕمُم٤م قمغم زُمـ ُمرور ٕمد سم

ذم  "إسمــ رؿمـد" ومبٕمث٧م هب٤م ًمدار .ث أي شمبديؾ ذم اًمرواي٦ماطمدإٟم٘مد ذايت و

 .سمػموت

24 / 3 

 .تّمقراًمإمم  تُمـ اًمت٠مُمال "األسمٚمف"ٟمت٘م٤مل سمٛمنموع أؿمٕمر سمرهمب٦م يمبػمة ًمال

سمدالًم٦م اًمسٞمٜمامئل ديٙمقر اًمُمٝمٜمدس ُمقت م اؾمتخديم٤من يبدو زم ا اًمٗمٞمٚمؿ ًمبداي٦م

 .إٟمٗمجـ٤مر اًمٖمـدة اًمّمـٗمراءسمٕمـد  ظمتالـم٤مت ذم ضمسدهالاًمتٕمبػم قمـ رُمزي٦م، وا

إمم  ٟمٗمج٤مرهـ٤ماؾمٞم١مدي 2 "همدة" ذم جمتٛمٕمٜم٤م "اًمّمٗمراء" يم٠منوجي٥م أن شمقطمل 

سمِمـٙمؾ  ه٤مصـقرأأن ًمدالًمـ٦م السمـد ُمــ اه هـذو .ٚمٛمقتشم١مدي ًمظمتالـم٤مت ا

 .اًمٗمٞمٚمؿ ومتت٤مطمٞم٦مًمتٙمقن إظم٤مص 

إمم  ُمٕمـ٤مً ٞمـدٟم٤م ٤مًمٓمٗمقًمـ٦م شمٕموم ."ُمـرآة" أُمـ٤ممُمـع األسمٚمـف سم٠مين  يؿمٕمقر يمام يم٤من

ُمدرؾمـ٦م واطمـدة ذم ذم ُمٕمٚمٛمـلم  ُمٕمـ٤مً ذايمرة ُمِمؽميم٦م طملم يمٜم٤م ًمٜم٤م و2 اًم٘مٜمٞمٓمرة

 .سمٚمد اؿمؽمايملإمم  يمؾ ُمٜم٤م ومر٤مؾمصمؿ  .اًم٘مٜمٞمٓمرة

ٟمٗمالت سمحري٦م يمل أظمٚمط طمٞم٤ميت وُمٕم٤ميِمتل اًمٞمقُمٞم٦م ُمع طمٞم٤مشمف يدومٕمٜمل ًمإلهذا 

 .حت٧م ضمٚمدهُمـ اًمتٗم٤مصٞمؾ أظمتبئ ذم اًمٙمثػمأن و2 فمروومفو
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ٛمزيـد ُمــ ٚمًمو2 طمقًمـف وطمـقل قمٛمٚمـفثػم ُمـ األؾمئٚم٦م ًمدي اًمٙمٙمـ ُم٤م يزال ًم

 .اًمسٞمٜمامئلّمٕمٞمد اًمؿمب٤مع اًمتّمقر قمغم إلاعمٕمروم٦م 

 .اًمذي يٕمٛمؾ سمفٙم٤من هق اعميمٞمػ يرى جي٥م أن ٟمٕمرف يمام شمٕمٚمٛمٜم٤م ذم اًمسٞمٜم٤مريق 

اًمقصـػ جيـ٥م أن يٙمـقن هـؾ و2 عم١مؾمس٦م ُمــ اًمـداظمؾيمٞمػ يّمػ هذه ا

ات وإوـ٤موم٤مت ذات أم أن اهلدف واًمتٕمبػم اًمسٞمٜمامئل يتٓمٚم٥م شمٖمٞمـػم ؟واىمٕمل

 .!ُمٕمٜمك جم٤مزي؟

 .اًمٕمٛمؾإمم  سمفطممر األول اًمذي ٞمقم اًمزم ّمػ يأن ًمرؿم٤مد ُمـ سمد  الو

ُم٤مذا ومٕمـؾ ويمٞمػ اؾمت٘مبؾ؟  .ُمـ يتقضم٥م قمٚمٞمف أن يتقضمفإمم  ؟يمٞمػ ؟اًمقىم٧م

ُمــ طمـ٤مول 2 ذم ذاك اًمٞمـقم طمـلم ظمـرج ُمــ اًمٕمٛمـؾو2 ظمالل اًمٞمقم األول

شمنـسم٧م هار اًمتـل ُمـ٤م األ ؟/ ىمـ٤مل٧مُم٤مذا ىم٤مًمـ ؟.اُمرأة أم رضمؾ! ؟ُمراوم٘متف

ُم٤م . اخلقفأم رف ٤مرهمب٦م ذم اًمتٕمهذه اعمراوم٘م٦م  وهؾراوم٘متف / راوم٘مف هؾ  .!؟ًمف

سمٛمٙم٤مئـد؟ ؿمـٕمر هـؾ  .؟ ُمـ٤مذا ؿمـٕمر؟ذم اعمقفمٗمـ٤مترؿمـ٤مد  اًمذي ًمٗم٧م اٟمتب٤مه

اًمـذي أظمتـػم  ؟ ُمــًمٚمـدوام هؾ قمثروا ًمـف قمـغم ُمٙمـ٤من. ؟أومخ٤مخ؟ اُمتح٤من

 .؟عم٤مذا ؟عمِم٤مريمتف ذم اعمٙمت٥م

. ؟هؾ ؾمـٞمٚمت٘مل أطمـداً  ،هؾ ؾمٞمِمؽمي ضمريدة ٥م؟أيـ ؾمٞمذهإمم  رجخيطملم و

ذم يم٤من يمؿ ًمػمة  ؟.طملم ُمر سمجقاره٤مؾمٞمٜمام األهرام إمم  هؾ ؾمٞمجرب اًمدظمقل

 .!ضمٞمبف؟

 .اًمٕم٤ممتّمقراًممتٙمـ ُمـ ؾمٙم٥م اًمِمخّمٞم٦م ذم أليمثػمة أظمرى ؾمئٚم٦م أ

ين سمـ٠مىمـقل أال يٙمٗمـل أن  ."يمـ٤مرايمؽم"ـيمـ رؾمؿ ؿمخّمٞم٦م األسمٚمفأن أيمام جي٥م 

أن !. أو ٕمٞمِمف ؿمخّمٞم٦م ُمتقهج٦م يٜمٓمٗمئ شمقىمده٤مشمأرهم٥م أن أىمدم اعمس٤مر اًمذي 
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وأهنـ٤م 2 ٠من اًمتٖمٞمػم أُمـر ممٙمــسمىمقل أريد أن أىمدم ؿمخّمٞم٦م يم٤من ًمدهي٤م شمّمقر أ

 .ظمٞم٤مًمٞم٦مأو  ٤م ُمث٤مًمٞم٦مايمتِمٗم٧م أهنواعمٕم٤ميِم٦م ٤معمامرؾم٦م سم

٠مراه٤م أطمٞم٤مٟم٤ًم واىمٗم٦م أُم٤مُمل، وم أمحؾ هذه اًمِمخّمٞم٦م وأدور. أيناًمٞمقم طمس أ

همٚمـ٥م األطمٞمـ٤من أراهـ٤م يمّمـقر صم٤مسمتـ٦م وأطمٞم٤مٟم٤ًم أظمرى ُمٕمٚم٘مـ٦م ذم ومـراغ. وذم أ

 .سمٕمد حريم٦مهمػم ُمتُمت٘مٓمٕم٦م 

* * * 

وشمٜمبٝم٧م ًمٚمٙمثػم ُمـ 2 أظمرضمٜمل ًم٘م٤مئل سمرؿم٤مد ُمـ طمّم٤مري وطمٞم٤ميت اخل٤مص٦م

 .جم٤مزأو  بدأت أؾمتٕمٞمد إدرايمل سمال رُمقزوم2 األؿمٞم٤مء ذم جمتٛمٕمٜم٤م

 .قمٓمـ٤مًمتلمجمتٛمـع سمـلم يم٠مٟمـف 2 تٛمٕمٜمـ٤مجمأن قمـغم إدراك اًمٚم٘م٤مء سمف ؾم٤مقمدين يمام 

 .واالصمٜمت٤من ُمٖمٛمقؾمت٤من سم٤مًمٜمٗم٤مق2 قًمقضمٞم٤م ؾمٞم٤مؾمٞم٦م وأظمرى ديٜمٞم٦مشمتحٙمؿ سمف ايدي

يمـؾ رء ٓمل يٖماًمذي ًمرأؾمامزم اعمٝمٞمٛمـ ذم ـمري٘مٝم٤م ًمتٙمقن ااًمٞمقم اًمدوًم٦م وأن 

 احل٘مٞم٘م٦م.ٗمل خت "ُم٤مٟمٞمٙم٤مٟم٤مت"ـسم

2 اًمسـٞمٜمامئٞم٦مرؾمـؿ اًمِمخّمـٞم٦م ًم2 اًمتٗم٤مصـٞمؾاعمزيد ُمـ بلم ًمذًمؽ ىمررت أن أشم

 اخل٤مص٦م.أو  ُمـ ُمالحمٝم٤م اًمٗمردي٦م ٝم٤موإظمراضم

 ؟٤مءًم٧م أيـ يٕمٞمش األسمٚمفشمس

 ؟أيـ يسٙمـ

2 اخلدُمـ٦م اًمٕمسـٙمري٦مإمم  اًمذي ؾمٞمسٙمٜمف رؿمـ٤مد ىمبـؾ ذه٤مسمـفاًمبٞم٧م ىمررت أن 

يٛمٙمـ زم أن أؾمتٕمػم ُمقاصٗم٤مت 2 ٗمٞمٚمؿاًمواًمذي ؾمتجري ومٞمف أضمزاء يمثػمة ُمـ 

ُمــ ُمتقاوـع ي٘مـع ذم طمـل أن و. قمديدة ُمـ اًمبٞم٧م اًم ذي ؾمٙمٜمتف سمٕمد قمقديت

 ."ًمزاهرةا" أطمٞم٤مء دُمِمؼ اعمقازي٦م حلل ىمديؿ يمحل
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ُمـ اًمبٞمقت اًمٙمثػم  ٘م٤مسمٚمفي2 ٞمسٙمٜمٝم٤مؾماًمتل اًمِم٘م٦م اًمّمٖمػمة اعمبٜمك اًمذي شم٘مع ومٞمف 

 .ٕمِمقائٞم٦ماًم

ًمقطمـ٦م ذم اًمٓمـ٤مسمؼ األول قمغم سم٤مب اًمبٞمـ٧م ٟمرى 2 ُمع األسمٚمف كطملم ٟمدظمؾ اعمبٜم

طم٦م اًمِمٕمر وقمب٤مرةًمُمٕمدٟمٞم٦م  قمـغم و2 "ةيمـقاومػم" رؾمؿ سمدائل ًمرأس اُمرأة ُمن 

 ."ر ٟمس٤مئٞم٦مديمتق"ـًمًمقطم٦م ُمٕمدٟمٞم٦م ج٤مور ب اعماًمب٤م

اًمٓمـ٤مسمؼ أُمـ٤م 2 ظمٞم٤مـمـ٦مقرؿمـ٦م ًمآظمـر و2 ًمقطمـ٦مُمـ ذم اًمٓم٤مسمؼ اًمث٤مين سم٤مب ظم٤مل 

يٕمٛمـؾ ُمقفمـػ 2 ًمـفة رجـ٤موي٘مـٞمؿ ذم اًمِمـ٘م٦م اعم2 رؿم٤مداًمث٤مًم٨م طمٞم٨م يسٙمـ 

 .317سمٞمجق هل ُمديرقم٤مم سٞم٤مرة س٤مئؼ ًميم

 ٦مُمٓمٚمٞمـ همـػمل ٝمـوم2 صمٛم٦م اًمٙمثػم ُمـ اًمٜم٘مـ٤مئص2 األسمٚمفاًمِم٘م٦م اًمتل ؾمٞمٕمٞمش هب٤م 

ًمٙمــ 2 أوالدهـ٤مُمـع اًمٖم٤مئـ٥م زوضم٦م األخ ِم٘م٦م اًم ذهه شمٕمٞمش ذميم٤مٟم٧م  .ُمثالً 

٠مىمٗمٚم٧م اًمٖمرف وذهب٧م ًمتٕمٞمش ُمع وم2 ٤مشمريمٝمقمغم ٤م أضمؼم واًمدة رؿم٤مد شمرشمٞمب٤مت 

 .أهٚمٝم٤م

* * * 

مل أؾمـتٓمع ًمٙمٜمـل  . احل٤مًمٞم٦مٔمروذمًم2 "األسمٚمف" ُمت٤مسمٕم٦مالسمد ُمـ اًمتقىمػ قمـ 

 .وأوٞمػقمقد أ2 ُمت٤مطم٤مل وىمتيم٤من يمٚمام أين  قضمدتوم. أن أومٚم٧م ُمٜمف

 :هداادشهذه  "األبؾف"ـؽرة اخلاصة بدم ادػوىمد يمتب٧م 

 0هشهد

ومسـح٦م ُمــ اعمريمـز اًمرئٞمزـ ذم و أيـ٤مم دُمِمـؼذم صب٤مح سم٤ميمر ًمٞمقم ُمـ "

يٖمٓمـل يديـف و2 ٘مـ٦مٞمٟماألٛمالسمسـف اًمرؾمـٛمٞم٦م سمرور اعمـذـمـل ي٘مػ 2 ٚمٛمديٜم٦مًم
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شمـقيمل "حيٛمـؾ سمٞمـده ضمٝمـ٤مز و ءخقذة ُمٕمدٟمٞم٦م سمٞمْم٤مسمسم٘مٗم٤مزات ضمٚمدي٦م ورأؾمف 

دمٕمٚمٜم٤م ٟمحـس 2 ث٘م٦ماًموـ االؾمتٕمراوٞم٦م سمٕمٛمٚمف سمآًمٞم٦م ال ختٚمق ُم ي٘مقمو. "وويمل

 ص٤مومرشمف.أو  يم٠مٟمف رهـ إؿم٤مرة ُمٜمفوأٟمف يتٕم٤مُمؾ ُمع اعمحٞمط سمف 

خمٓمط سم٤مألسمٞمض واألؾمقد، يم٠مٟمف مح٤مر وطمٌم  "ُمقشمقؾمٞمٙمؾ"يرشمٙمـ  فإمم ضم٤مٟمب

شمبدل أًمقاهن٤م احلٛمراء واخلمراء سمدىمـ٦م  سمٞمٜمام اإلؿم٤مرات اًمْمقئٞم٦م ُمزهق سمٜمٗمسف.

 ظم٤مص. ُمقؾمٞم٘مليم٢مي٘م٤مع ورشم٤مسم٦م 

 .ذم اًمبٕمٞمد اًمٜمّم٥م اًمتذيم٤مري ًمس٤مطم٦م اعمرضم٦ماًمنمـمل  ٚمػٟمرى ظم

ُمـ ؿمـ٤مرع اًم٘مـقشمكم ويٕمٚمـق ومـقق ؿمـ٤مرع  يتآلا ؾمٛمٜمتلإليٜمتّم٥م الن ايمام 

٠مًمقان قمٚمـؿ سمـ٧م يمتب الومت٤مت ؾمٞم٤مؾمٞم٦م ُمتٕمددةقمغم أضمٜمحتف شمرومرف 2 سمقرؾمٕمٞمد

 اًمبالد.

وؾمط وج٦م هم٤مُمْمـ٦م وضمـدل ومج٠مة ٟمٗمسٜم٤م ٟمجد أوم٢مٟمٜم٤م  (يمٙم٤مُمػما)أُم٤م ٟمحـ 

حيٛمـؾ سمٞمـده 2 اًمثالصمـلم ُمــ اًمٕمٛمـرطمـقازم  ؿم٤مب ذمو هذااعمرورسملم ذـمل 

 وصحٞمٗم٦م.ُمّمٜمػ 

ُمالؾمـٜم٦م إمم  تحـقليٚمبـ٨م أن يُمـ٤م صمـؿ بـدأ سمسـخقٟم٦م يالـدال هذا أن يبدو 

اًمـذي ُمـ٤م و الن اعمتٕم٤مزم أُم٤مُمٜمـ٤مطمقل يدور الف اخلٜمدرك أن وم وا ٤مُم٤مت.

 يزال ذم ـمقر اًمبٜم٤مء.

وذم  .هيتققمـدف وسمسمٞمٜمام اًمنمـمل هيزأ 2 رأيفًمٚمنمـمل اًمِم٤مب أن ينمح حي٤مول 

يٜم٘مؾ ًمٚمٛمريمـز احل٤مًمـ٦م و "اًمتقيمل وويمل" قمؼماًمنمـمل ب٨م يُمـ الدل حلٔم٦م 

ُمٝمـددا اًمِمـ٤مب إمم  يٚمتٗم٧مصمؿ  .ُم٤م ٦مريب٦م أُمٜمٞمؿمٕمقره سمو2 اًمٖمريب٦م اًمتل شمقاضمٝمف

 ٞمٕمٞمد ًمف صقاسمف.ؾمُمـ سم٘مدوم 
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صمـؿ شمٚمتـػ شمٔمٝمـر واًمتـل 2 ًمٜمجـدةاذـم٦م ؾمٞم٤مرة صقت يتٜم٤مهك ُم٤م يٚمب٨م أن 

اًمنمــمل ي٘مـع اإلصمٜمـ٤من و ٝم٤م اًمْمقئل واًمّمـقيتُمٜمبٝمشمتقىمػ دون أن يتقىمػ 

 .حت٧م فمالهل٤م اعمتٜم٤موسم٦مواًمِم٤مب 

ن ُمـ األسمـقاب ال٤مٟمبٞمـ٦م قوهيبط رضم٤مل اًمٜمجدة اعمسٚمحاًمسٞم٤مرة  ٗمتح أسمقابشمٜم

شمراوم٘مف اًمِم٤مب ٟمحق اًمدوري٦م  رع ىم٤مئدهيسمٞمٜمام ف ويتخذ يمؾ ُمٜمٝمؿ ُمٙم٤مٟم2 واخلٚمٗمٞم٦م

 .٦م اًمسالحئقات  ٞمأص

 .ُمتٜم٘مٚم٦مُم٘مرسم٦م وسمٚم٘مٓم٤مت 2 ٤مسمٕم٦م اًمٚمحٔم٦مسمٙم٤مُمػما وصم٤مئ٘مٞم٦م حمٛمقًم٦م ٟمح٤مول ُمت

 :ؾمئٚم٦ماأليبدأ شمٗمتٞمش اًمِم٤مب و

ُمـ  .ؿمق قمؿ سمتٕمٛمؾ هقن؟ .؟ُمٕمؽ أؾمٚمح٦م .ألوراق؟ا ه٤مي . ؿمق؟هقيتؽ"

 .عملم سمـدك اعمٕمٚمقُمـ٤مت؟ .ُمع ُملم سمتِمتٖمؾ؟ .اهائٞمكم؟ .ؾمقري؟ .أي سمٚمد؟

ؿمق ىمّمدك يم٤من الزم  .؟ؿمق دظمٚمؽ سم٤ملن. ؟همػمك ظمؾ سمِمٖمؾًمٞمش قمؿ سمتد  

 .؟ُمـ هقن وال هقنيٙمقن ُمـ 

ٞمجٞم٥م وم .ُمـ اًمٓمراوم٦م وسمال ظمقفء سمٌمؾمئٚم٦م رسمام ؾمٞمبدو أن اًمِم٤مب يتٚم٘مك األ

وأٟمف  ،راة ذم األقمالفحيٛمؾ ديمتقسمٚمده إمم  وأٟمف قم٤مئد ،اؾمٛمف رؿم٤مدأن ٜمٕمرف وم

ال حيٛمؾ هقي٦م سمٕمد وضمقاز ؾمٗمره ذم و2 ـمقيؾسمٕمد همٞم٤مب تف سمِمقق ُمديٜم ِم٤مهدي

 اًمبٞم٧م.

 ومقضمئ سم٠مٟمـف ُمبٜمـلًمٙمٜمف 2 النهذا  قمـىمرأ اًمٙمثػم أٟمف أصمٜم٤مء همٞم٤مسمف ٟمٗمٝمؿ و

ن ىمّمده ُمــ ؾمـ١مال اًمنمــمل مل يٙمــ أو ."سم٤مًمٓمقل" سمدال ُمـ "سم٤مًمٕمرض"

 .!ظمٓم٠مه ختٞمٚمف ظمٓم٠م أم سمٜم٤مءهق هؾ هيدف إال أن يٕمرف 
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 "اًمٗمؼميمـ٦م" هلـذه يـزدادون رضاوةو2 ُمـ ُم٤م حيٙمٞمفاًمنمـم٦م رضم٤مل يسخر 

ؾمـٞم٤مرة شمٜمٓمٚمـؼ ووٟمـف د٤م٘متوي .فتـهقيًمٚمت٠ميمد ُمــ ٞم٤مب اًمقصم٤مئؼ همو2 اعمٙمِمقوم٦م

 .اًمٜمجدة وشمبتٕمد يمام أشم٧م

 .(ؿد يؽقن مشفد اخلتام) مشفد آخر

حمٓمـ٦م إمم  اًمّمـ٤محلٞم٦م قمغم الن ومقق اًمِم٤مرع اعمٛمتد ُمــي٘مػ رؿم٤مد ٟمرى 

سم٤مًمالومتــ٤مت  ٤مً ٟمّمــ٥م اًمٕمــريب طم٤مُمــؾ اعمِمــٕمؾ حم٤مـمــئمٝمــر ظمٚمٗمــف واحلجــ٤مز 

 .واًمِمٕم٤مرات واًمّمقر

 .اًمس١مال ذاشمفطمريم٦م يديف يتس٤مءل رؿم٤مد ُمـ ظمالل يبدو 

 :ـتبتآخر مشفد دم و

ح٤مًمـ٦م ُمــ قمٛمٚمف سمإمم  يٛميضوهق ٜمت٤مسمٕمف وم ٤مً صب٤مطم خيرج رؿم٤مد ُمـ اًمبٞم٧م"

 .ٜمٔمرات ُمِمبٕم٦م سم٤مًمتٗم٤مؤلسمطمقًمف  ُم٤مت٠مُمؾ يواحلٞمقي٦م 

 اؾمتٞم٤مء.أو  اعمٜمتٔمريـ سمٚمٝمٗم٦ماًمقاىمٗملم قمٜمد ُمقىمػ اًمب٤مص ُمع رؿم٤مد ي٘مػ 

2 دراضم٤مت هقائٞمـ٦مقم٤مسمرون قمغم صمٛم٦م و .٤مُمدارؾمٝمإمم  اًمٗمتٞم٤متشمسػم ِم٤مرع ذم اًم

ذات اًمـثالث قمجـالت حتٛمـؾ  (اًمسـقزويملاًمِمحـ اًمّمـٖمػمة )ؾمٞم٤مرات و

 .اًمبْم٤مئعاًمبنم و

 ونتِمـدحيٜمـ٤مس ٞمالطمظ أن اًمومـ2 ظمريـآليّمٕمد رؿم٤مد ُمع اوب٤مص تقىمػ اًمي

أطمد إمم  جيٚمسصمؿ ٞمٜمٔمر سم٤مؾمتٖمراب وم .اعم٘م٤مقمد ظم٤مًمٞم٦مسمٞمٜمام 2 ٤مً ومقوىمداظمؾ اًمب٤مص 

 .اعم٘م٤مقمد

 :قلشم٘موومت٤مة ُمٜمف شمت٘مدم و .اًمْمحؽسم٤مهلرج ويْم٩م اًمب٤مص 

 .!ال دمٚمس !فاٟمتب -
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٘مٕمد ومػمى يمٞمػ اٟمٓمبٕمـ٧م ُم١مظمرشمـف قمـغم اعمإمم  ويٜمٔمر2 يٜمٝمض رؿم٤مد ُمذقمقراً 

 اعم٘مٕمد اعمكمء سم٤مًمٖمب٤مراألؾمقد اًمٙمثٞمػ.

اًمس٤مئؼ ي٘مقد سمال ُمب٤مالة ويدظمـ و ،لمص٤مُمتيرشمبؽ ويٜمٔمر طمقًمف ومػمى الٛمٞمع 

 .!ؾمٞمج٤مرشمف وينمب ؿم٤ميف

 :ٞمٍمخوم

 .اًمٕمٛمك ؿمق ه٤مد؟ -

 :يرد ىم٤مـمع اًمتذايمر اًمقاىمػ ذم اخلٚمػ

 !.اًمٕمٛمك و٤مرسمؽ -

سملم االصمٜملم ُمالؾمٜم٦م حي٤مول يمؾ ُمٜمٝمام أن يٛمرر ُم٤م يريد ىمقًمف ُمـ ومـقق وحتدث 

2 ِمقارع ُمزدمحـ٦ماًمو2 سمال ايمؽماثيت٤مسمع اًمب٤مص رطمٚمتف سمٞمٜمام  رؤوس اًمريم٤مب.

هع ُمـ٤م ٠مإال اًمقصـقل سمـألطمـد هـؿ  الومـ ال شمتقىمػ "اًمزُم٤مُمػم" أصقاتو

 .يٛمٙمـ

 :ُمٓم٤مًمب٤مىم٤مـمع اًمتذايمر سمٞمٜمام يٕمٚمق صقت 

يتٗمْمـٚمقا همػم ُمالسمسٝمؿ  قممهاأليم٤مسمر يكم ُم٤م هلؿ و !كم ُم٤م ُمٕمف ومراـمف يٜمزلي -

 .!ِمقومقا ُمالسمزي

 .!ُم٤م يم٤من الزم خيرج ُمـ اًمتّمٚمٞمح اًمب٤مصهذا  أصالً 

يكم ُمـ٤م  وؿمٕمر سم٤مًمِمٗم٘م٦م قمغم اًمٜم٤مس2 اعمدير اًمٕم٤مم ـمٞمب٦م ىمٚم٥ماًمٞمقم فمٝمرت سمس 

ه ُمٗمتٙمر طم٤مًمف ًمسع سمٕمد !.تحركوسخ سمقضمٝمٜم٤م وومرض قمٚمٞمٜم٤م ٟم2 سمٞمستح٘مقه٤م

 !سم٤ملٞمش

 !هٞمؽ ٟم٤مس ُمتؾ أظمقٟم٤م يكم قم٤مُمؾ طم٤مًمف ُمث٘مػ، سمٞمٜمِمٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م! ؟سمديٜمٙمؿ
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 :ىم٤مئالً يتقضمف ًمرؿم٤مد صمؿ 

 .؟!ضمل أُمسح ًمؽ ُم٘مٕمدك سمِمقاريبإسمدك  -

 :صمؿ يتحرك ٟمحق رؿم٤مد ىم٤مئال

ُمٕمـ٤مر يمٚمٝمؿ أرسمٕمٛمئ٦م ًمػمة  .!ألُمسح اعم٘مٕمد ًمٚمبٞمؽ !ٟمسقان ي٤مسمٕمدو هٞمؽ  -

 .!ؿمبٙمؿ ؾم٤ميمتلم ًمؽ اطمٙمقا ًمؽ ظمبز ُم٤م سمٞمٙمٗمقا.2 ذم اًمِمٝمر

إال ُمــ اًمريمـ٤مب أطمـد يتـدظمؾ  وال .هذه األىمـقال رطمٚمـ٦م رؿمـ٤مدشمٖمٓمل 

يبـدي و .يـ٦م ُمــ اًم٘مـرآنآأو  حدي٨م ٟمبقيسم ققمظاًمأو  اًمسخري٦مأو  ًمٚمتٕمٚمٞمؼ

رر ىمـ٤مل ُمـع هٞمـؽ ٟمـ٤مس سمـدٟم٤م ٟمحـ" اعمِمـٝمد هؿ طمٙمٛمتف وي٘مقل خمتـتامً دأطم

 ."ومٚمسٓملم

* * * 
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جيٛمـع اضمتامع إمم  ٕم٤مُم٦م ًمٚمسٞمٜمامذم اعم١مؾمس٦م اًم٤مُمٚمقن شمداقمك اًمسٞمٜمامئٞمقن اًمٕم

لٜمــ٦م قا وؿمــٙمٚم .عمٜم٤مىمِمـ٦م واىمــع اًمســٞمٜمام ذم ؾمـقري٦م اًمسـٞمٜمامئٞملم ذم اعم١مؾمســ٦م

ذم اًمتٚمٗمزيـقن ٠مصم٤مر اًمسٞمٜمامئٞمقن وم .اًم٘م٤مدماًمٚم٘م٤مء ةدارإلوة اًمدقمقًمإلذاف قمغم 

ذم ٜم٘م٤مش ووـع اًمسـٞمٜمام واًمسـٞمٜمامئٞملم ًمذم اًمٚم٘م٤مء ـم٤مًمبقا اعمِم٤مريم٦م و اطمتج٤مضم٤مً 

 .٤مؾمقري

ظمـالل و .ُم١ممتر يْمؿ يمؾ اًمسٞمٜمامئٞملم اًمسقريلمإمم  اًمدقمقة ومٙمرةصمؿ فمٝمرت 

 ْمـؿشمشمِمٙمٞمؾ لٜم٦م حتْمػمي٦م  شمؿ االشمٗم٤مق قمغمذا اعم١ممتر اًمٚم٘م٤مءات اًمتٛمٝمٞمدي٦م هل

آظمـر قمــ و زيـقناًمتٚمٗم لؾمـٞمٜمامئٞمقمــ صمـ٤من اعم١مؾمسـ٦م و لُمـ ؾمـٞمٜمامئٞمواطمد 

 .اعمست٘مٚملمأو  سٞمٜمامئٞملم همػم اعمقفمٗملماًم
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 ٞمٖم٦م اعم١ممتر وُمققمده وضمـدول أقمامًمـف.ٜم٤مىمِم٦م صعماًمٚمجٜم٦م اضمتامقم٤ًم هذه قم٘مدت 

 يم٤مٟمقن اًمثـ٤مين 91إمم  97ؼ ُمـ ذم دُمِمضمٚمس٤مشمف اعم١ممتر  يٕم٘مدأن  وشمؿ االشمٗم٤مق

 :ومٝمل فتٜم٤مىمش ظمالًمؾماًمتل ٘مْم٤مي٤م اًمُم٤م أ .9199

 -اًمّمـ٤مالت  -شمقزيـع  -اؾمـتػماد  -إٟمت٤مج  .واىمع اًمسٞمٜمام اًمسقري٦م اًمٞمقم -9

ٜمامئٞم٦م ممثٚمـ٦م سمـ٤مًمٜمقادي اًمسـٞم ومـ٦ماًمث٘م٤م - اعمٝمرضم٤مٟمـ٤مت اًمسـٞمٜمامئٞم٦م -اًمرىم٤مسم٦م 

 ؾمٞمٜمامشمٞمؽ.شم٠مؾمٞمس  ومٙمرةو .األومالم واعمجالت وأؾم٤مسمٞمع

 ُمرؾمقم اًمٗمٜم٤مٟملم. -3

 احت٤مد(. -مجٕمٞم٦م  -إُمٙم٤مٟمٞم٦م شم٠مؾمٞمس دمٛمع ًمٚمسٞمٜمامئٞملم )راسمٓم٦م  -2

 احت٤مد اًمسٞمٜمامئٞملم اًمٕمرب.ىمٞم٤مم ُمٜم٤مىمِم٦م ُمقوقع  -7

 .اعم٘مؽمطم٤مت -3

 .احلٚمقل -1

ًمٙمـؾ ُمـ٤م دار ذم اعمـ١ممتر ُمــ  ٤مً ٘مـإصدار وصمٞم٘م٦م قمـ اعمـ١ممتر شمتْمـٛمـ شمقصمٞم - 9

 .وطمٚمقل واىمؽماطم٤مت وشمقصٞم٤مت طمقارات

وسمٕمـد 2 اًمسـٞمٜمامئٞملمؾ يمـاعمنمـوع قمـغم  هذااًمتحْمػمي٦م ٧م اًمٚمجٜم٦م قمرو

 ٚمٛم١ممتر.يمجدول أقمامل ًم شمؿ اقمتامده ًم٘م٤مءات ُمتٕمددة
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قم٘مدت اًمٚمجٜم٦م اًمتحْمػمي٦م اضمتامقم٤ًم صم٤مٟمٞم٤ًم وٟم٤مىمِم٧م اًمدقمقات واعمِمـ٤مريملم 

 .واحلْمقر

شمٕم٘مـد حتـ٧م  ،ومٙمرة ضمٕمؾ الٚمس٦م اًمث٤مًمث٦م ًمٚمٛم١ممتر ضمٚمس٦م ُمٗمتقطمـ٦م ٧مٟم٤مىمِميمام 

ؿمــٕم٤مر اًمســٞمٜمام واًمث٘م٤مومــ٦م يِمــ٤مرك ومٞمٝمــ٤م سم٤مإلوــ٤موم٦م ألقمْمــ٤مء اعمــ١ممتر األدسمــ٤مء 

 ن واًمٜم٘م٤مد.قن واًمٗمٜم٤مٟموواعمٗمٙمر

ُمذيمرة شمنمح األؾمـب٤مب اعمٚمحـ٦م اًمتـل أقمدت و اًمٗمٙمرة.هذه وأىمرت اًمٚمجٜم٦م 

اًمسـٞمٜمام سـتٕمٞمد ًمتسٞمٜمامئٞملم اًم٘مع قمغم قم٤مشمؼ شمواعمٝم٤مم اًمتل ، دقم٧م ًمٕم٘مد اعم١ممتر

أن  ديـدشمؿ حتو .صٞمٖم٦م اًمدقمقة تأىمريمام  .ذم شمٙمقيـ اإلٟمس٤من وشمث٘مٞمٗمف ه٤مدور

 .ضمٚمس٤مت صمالثعم١ممتر ا يٕم٘مد

 ٜم٤مىمِم٦م واىمع وأزُم٦م اًمسٞمٜمام ذم ؾمقري٤م.الٚمس٦م األومم عم

 .ودوره٤م ُمٝم٤مم اًمسٞمٜماماًمث٤مٟمٞم٦م عمٜم٤مىمِم٦م الٚمس٦م 

 .ٚمسٞمٜمام واًمث٘م٤موم٦ماخلت٤مُمٞم٦م ًمو
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ضمٚمسـ٦م صم٤مًمثـ٦م 2 ذم هذا اًمٞمقم األظمػم ُمـ اًمٕمـ٤مماًمٚمجٜم٦م اًمتحْمػمي٦م قم٘مدت 

 .إقمالُمٞم٦م وشمٜمٔمٞمٛمٞم٦م

 ًمٚمراطم٦م. ٦مقمٛمٞم٘مأؿمٕمر سمح٤مضم٦م اًمٓمقيؾ اإلضمتامع هن٤مي٦م هذا ظمرضم٧م سمٕمد 

ومتحـ٧م اًمٜم٤مومـذة 2 هـذه األيـ٤ممطمٞم٨م ٟم٘مٞمؿ ة زوضمتل سمٞم٧م أههمروم٦م ذم ذم 

 إمم تـدوم٘م٧موم .اًمداظمٚمٞم٦م واًمبٕمٞمدة قمــ اًمِمـ٤مرع وقمــ احلـ٤مرضيـ ذم اًمبٞمـ٧م

وشمٜمِم٘م٧م 2 اعمج٤مور ٚمٛم٘م٤مم اًمّمقذمًماًمٗمسح٦م اًمدُمِم٘مٞم٦م أًمقان وروائح صدري 
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 عقضمشمٕم٤مين ُمـ يم٤مٟمت٤م أن قمٞمٜم٤مي حلٔمتٝم٤م ِمٕمرت ٜمدي٦م وماًمأؿمج٤مر اًمٜم٤مرٟم٩م زهقر 

إمم  ٚمؾتسـشمواًمٜمـ٤مرٟم٩م اوة ٜمـدسمُمٖمٛمس٦م  إزمشمتنب سمدأت األًمقان وأن 2 ؿمديد

 .ومٞمف ده٤مًمٞمزي اًمداظمٚمٞم٦م وشمسٙمـ

سمٕمـد ًمٙمٜمـل . ضمقار اًمٜم٤مومـذةإمم  ٧موضمٚمس 2ًمٜمٗمز ومٜمج٤مٟم٤ًم ُمـ اًم٘مٝمقةأقمددت 

 ٞمـ٦مآشم ةسمٕمٞمداء صدأتٜم٤مهك زم شميم٤مٟم٧م ذم همٗمقيت و همٗمقت.ىمد أين سمدا زم حلٔم٤مت 

2 ٞم٦مًم٤مًمٙمٜمدرة رضمصمٛم٦م ظمٓمق وأن 2 صٖمػمة سم٠مطمج٤مر ٦مومقرصُم ُمـ ؿمقارع قمتٞم٘م٦م

أن اًمٖمرومـ٦م و .وال شمّمـؾ تّم٤مدىشم٘مؽمب وشموهل  .٠مهن٤م ظمٓمقات أيبت ويمسمد

 .س٤مءعما قمتٛم٦مذم شمٖمٓمس وأؿمج٤مر اًمٜم٤مرٟم٩م 
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 ُمٚمػ٢مقمداد ظمالهل٤م اًمتقصٞم٦م سمضمٚمس٦م راسمٕم٦م شمؿ ٘مدت اًمٚمجٜم٦م اًمتحْمػمي٦م قم

 اًمٓم٤مىمـ٦م اًمبنمـي٦ماًمسـٞمٜمام وءات قمـ واىمع وإطمّم٤مُمٕمٚمقُم٤مت تْمٛمـ ي٤مئ٘مل وصم

ذم ٟمتـ٤مج اإل قمــ شم٘مريـرو. اًمتجٝمٞمزات واعمٕمدات اًمسٞمٜمامئٞم٦م اعمتقومرةواًمٕم٤مُمٚم٦م 

ٕمـدد ذيمـ٤مت اإلٟمتـ٤مج سمإطمّمـ٤مئٞم٦م و2 اعم١مؾمس٦م واًمتٚمٗمزيقن واًم٘مٓم٤مع اخل٤مص

 االؾمـتػمادطمـ٤مل ويمـذًمؽ ، ّمـ٤مالت اًمٕمـرض ذم ؾمـقري٤مًمآظمـر و2 اخل٤مص٦م

 .وىمقاٟمٞمٜمٝم٤م واًمرىم٤مسم٦م

ًمٚمٛمِمــ٤مريم٦م ذم اعمــ١ممتر.  ٤مؾمــٞمٜمامئٞمًمســت٦م وؾمــتلم دقمقة اًمــاًمٚمجٜمــ٦م  تأىمــريمــام 

 .(ُمدراء إٟمت٤مج2 ُمقٟمتػميلم2 سٞمٜم٤مريقاًميمت٤مب 2 تّمقيراًمُمدراء 2 قنخمرضم)

44 /4 

 .املؤمتس

. ٗمتتح اعم١ممترًمت وزيرة اًمث٘م٤موم٦محْمقر سمي٦م وُمِم٤مريملم ٚمجٜم٦م حتْمػميمومقضمئٜم٤م 

أديـ٥م ٤م اًمسـٞمد ُمٕم٤موهنـأن  أيْمـ٤مً أدهِمـٜم٤م و .ومتتـ٤محااليمٚمٛمـ٦م  سم٠مهن٤م ؾمتٚم٘ملو

 .فويدير ضمٚمس٤مشماعم١ممتر ٜمّم٦م يؽمأس اعمٚمس قمغم جي ًمٚمجٛملا

ًم٘مـ٤مء ا سمـؾ ُمـ١ممتر ذاهـاقمتب٤مرقمـدم قمـغم  اًمٚمجٛمـلاًمسـٞمد  أس  ُمٜمذ اًمبدايـ٦م 

يمـام  .ضمدول أقماملأو  قمب٤مرة ُم١ممترتخدام اؾمسمِمٙمؾ ُمستٛمر دمٜم٥م و ...أظمقي٤مً 
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وٟمتٞمجـ٦م عمٕم٤مروـ٦م  شمقصٞم٤مت.أو  سمٞم٤مٟم٤مً اًمٚم٘م٤مء هذا  قم٤مرض سمِمدة أن يّمدر قمـ

 شمسـٛمٞم٦م مل ٟمخؽمهـ٤م وؾمـٛمل سمـ٤معم١ممترإمم  شمـؿ اًمٚمجـقء2 اعمِم٤مريملم قمـغم ذًمـؽ

 ."اًمتحْمػمي"

ذم اًمّمـحػ ُمـثٚمام 2 روىمـ٦ماألذم ٔمٝمـر شمأظمـذت األومم ٦م الٚمسـسمـدأت ُمٜمذ 

2 ُمـ٤م ٤مشمٚمقصمـٛم٦م سم٠من صمواإلحي٤مء 2 ًمٗمٙمرة اعم١ممتر ٟمت٘م٤مدي٦ماإلىمػ قااعم اًمٞمقمة در٤مّماًم

 .!ُم١ممتر يمٝمذا أهدافداظمؾ 

اعمبٞم ـ٧م أن و .ًمٚمسـٞمٜمامئٞملمحي٤مك هلذه اخلٓمـقة الامقمٞمـ٦م أن ؿمٞمئ٤م ْمح يت أسمدصمؿ 

 .اًمٗمٕمؾ سمٍمف اًمٜمٔمرقمـ ُم٤م يٛمٙمـ أن يتقصؾ إًمٞمفهذا إلضمٝم٤مض هيدف 

 .أٟمٗمسٝمؿ ئٞملمُمـ أطمّمٜم٦م ُمـ سملم اًمسٞمٜماماحلٛمٚم٦م سمد هلذه  السم٤مًمٓمبع 

اًمبٕمـ٨م صـحٞمٗم٦م ذم ُم٘مـ٤مال ًمٚمٛم١ممتر ٟمنم أطمد اًمسـٞمٜمامئٞملم اًمٞمقم األول ذم 

اًمـذيـ اًمسـٞمٜمامئٞملم و2 تل يٜمٕم٘مد ومٞمٝم٤ماًمِمٙمقك ذم اًمّمٞمٖم٦م واألهداف اًمٓمرح ي

 .!وراءه

مم٤مصمٚمـ٦م ذم ُم٘مـ٤مالت ُمتٕمـددة  تفمٝمـر2 اعمـ١ممترإٟمٕم٘مـ٤مد ذم األي٤مم اًمت٤مًمٞم٦م ظمالل 

 ٝمؿًمبٕمْموصمٞم٘م٦م ُمِمؽميم٦م سمرزت يمام  .وٟم٘م٤مدن قؾمٞمٜمامئٞم يمتبٝم٤م األظمرىّمحػ اًم

ًمٚمسٞمٜمامئٞملم اعم١ممتر  شمِمٙمؽ سمنمقمٞم٦م متثٞمؾًمتٙمقن وٛمـ وصم٤مئ٘مف ىمدُم٧م ًمٚمٛم١ممتر 

 ؾمـٞمٜمامئل ن ال ي٘متٍم ُمـ١ممترأويمؼم أوُمِم٤مريم٦م  حْمقرٓم٤مًم٥م سمشمو2 اًمسقريلم

 اعمجــ٤مل ذم يٕمٛمـؾيمـؾ ُمــ وأن يِمـ٤مرك ذم اعمـ١ممتر 2 قمـغم اًمسـٞمٜمامئٞملم وم٘مـط

 سٞمٜمامئل.اًم

إمم  اعمبٞمتـ٦م  ـدفٓمـ٦م  هـذه اعمٗم٤مضمـ٠مت سمـ٠من اخلسمدا ًمٜم٤م وٟمحـ هم٤مرىمقن ذم

 إضمٝم٤مض اًمٜمت٤مئ٩م اًمتل ىمد يسٗمر قمٜمٝم٤م اعم١ممتر.
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وٟمقىمِم٧م اًم٘مْمـ٤مي٤م 2 جٚمس٤مشمف اًمثالثسماعم١ممتر ٕم٘مد اٟم2 اًمرهمؿ ُمـ ذًمؽ يمٚمفقمغم 

طمري٦م اًمتٕمبـػم ف ُمـ أهؿ شمقصٞم٤مشمو .سمٞم٤من ظمت٤مُملاعم١ممتر  وصدر قمـ2 اعمٓمروطم٦م

 .وإٟمِم٤مء صٜمدوق وـمٜمل ًمٚمسٞمٜمام

* * * 

أضمراه  حمٛمد ىم٤مؾمؿ طمقاراً اًمسٞمٜمامئل  اًمٜم٤مىمدٟمنم ١ممتر اعمضمٚمس٤مت  تٝم٤مءإٟمسمٕمد 

 :ظمالًمفيمٕمْمق ذم اًمٚمجٜم٦م اًمتحْمػمي٦م ذيمرت  ُمٕمل

شمبلم هلؿ و2 اًمسٞمٜمامئٞملم ايمتِمٗمقا سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤مً أهؿ إٟمج٤مز هلذا اعم١ممتر أن ن إ"

 ُمِم٤ميمٚمٝمؿ ُمِمؽميم٦م وشمٕمٜمٞمٝمؿ مجٞمٕم٤ًم.أن 

سمقضمقدهـ٤م سمـلم  ؿمـب٤مب لمٛمخرضميماخلالوم٤مت اًمتل طم٤مول اًمبٕمض إهي٤مُمٜم٤م أُم٤م 

 .ؽمدي٦ماعموو٤مع هذه األإال رهمب٦م ذم اًمدوم٤مع قمـ ٚمٞمس٧م وم2 اًمسٞمٜمامئٞملم

الديـ٦م إمم  إو٤موم٦مشمٕمتؼم  ،ُمـ هٜم٤م وم٢من األومٙم٤مر واآلراء اًمتل ـمرطم٧م ذم اعم١ممتر

ؾمـٞمٜمامئل ُمــ هـذه أي ُمٕم٤مٟمـ٤مة  قمــ اشمٕمبـػم2 ّمـٗم٧م هبـ٤ماشمواعمس١موًمٞم٦م اًمتل 

 .األوو٤مع

ًمٜمجــ٤مح احل٘مٞم٘مــل أن شمٚم٘مــك ٤موم !.يٙمٗمــل الن يٜمٕم٘مــد اعمــ١ممتر ن اًمٜمجـ٤مح ذم أوأ

 ."اعمٕمٜمٞملم اعمسئقًملماًمٗمٕمكم ًمدى تج٤موب شمقصٞم٤مشمف وُم٘مؽمطم٤مشمف اًم

شمنمـيـ  ضمريـدةأيْمـ٤م ٟمنمت 2 طمقل أزُم٦م اإلٟمت٤مج اًمسٞمٜمامئل ذم ؾمقري٤مو

 :اقمتؼموا أنِمب٤مب ٟمدوة ُمع قمدد ُمـ اعمخرضملم اًم

ور ذم شمدوم٢مهن٤م ُم٤م شمزال 2 قمغم اًمرهمؿ ُمـ أمهٞمتٝم٤مُمِمٙمٚم٦م اإلٟمت٤مج اًمسٞمٜمامئل "

حت٘مٞمؼ ؾمٞمٜمام وـمٜمٞمـ٦م شمٕمـؼمقمـ واىمٕمٜمـ٤م وسمٞمئتٜمـ٤م قل دون حت ألزُم٤متااُم٦م ُمـ دو  

 .وشمٕمٙمس ـمٛمقطم٤مشمٜم٤م2 وُمِم٤ميمٚمٜم٤م
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 ٛمــوم ٘م٦م قمغم اًمتقصٞم٤مت واًم٘مـرارات اًمتـل شمٜمتٔمـر اًمتٜمٗمٞمـذ.اآلُم٤مل ُمٕمٚم   وأن

 ."!ك إٟمت٤مج ؾمٞمٜمامئلهٜم٤م يم٠من2 اإلٟمت٤مجقمـ دور شم٠من أيمثر اًمٜم٘م٤مؿم٤مت سماعم١مؾمػ 

 :وأو٤مومقا

ٟمٔمـؿ وأن  .سمـؾ ؾمـٞمٜمام ذم ؾمـقري٦م هٜم٤مك ؾمـٞمٜمام ؾمـقري٦م احل٘مٞم٘م٦م ًمٞمس ذم"

١ممتر اعموأن  .اعمتقومرة طم٤مًمٞم٤م ال شمتٞمح اًمٗمرص٦م الؾمتثامر اًمٓم٤مىم٤مت٦م اإلٟمت٤مج احل٤مًمٞم

 ."تٓمقيره٤ماًمرئٞمز ًمف ُمقوققمه اًمٜمٔمؿ أن جيٕمؾ هذطم٤مول 

ذم هـذه اًمٜمـدوة اًمتٕمبـػم قمــ شمّمـقرهؿ قن اعمِمـ٤مريمقن اًمسـٞمٜمامئٞمطم٤مول يمام 

 :ًمٚمحؾ

جمٛمققمـ٤مت أؾم٤مًمٞم٥م شمٜمٗمٞمذ شم٘مقم قمـغم  دتامقماو2 يمٚمٗم٦م ىمٚمٞمٚم٦م ٢مٟمت٤مج أومالم ذاتسم"

ًمٞمس٧م ىمْمـٞم٦م  هذهأن و .ٛمع سملم اًمرؤي٦م اًمقصم٤مئ٘مٞم٦م واًمروائٞم٦مدمصٖمػمة شمّمقير 

اًمقاىمع واؾمتٜمب٤مط إمم  ٤مًمٜمزولسمبدأ يٚمسٞمٜمام ٟمٗمسٝم٤م ًمم قٗمٝمشمٕمبػمقمـ ُمُمٕمٞم٤مري٦م إٟمام 

 .ُمٜمفاعمِم٤مريع 

يٓمـرح اًم٘مْمـ٤مي٤م 2 يمبـػم ُمــ اإلٟمتـ٤مج اًمـقـمٜمل إجي٤مد يمـؿاًمٞمقم هق قب اعمٓمٚم

 ."شمتٞمح ًمٚمسٞمٜمامئل طمري٦م اًمتٕمبػمضمديدة أؾمس وومؼ  االضمتامقمٞم٦م واًم٘مقُمٞم٦م

* * * 

صعر بغبطة فقجقد صػحات ؿؾقؾة وخمتكة هلذا ادمير دم أخػل أين أ ال

؛ فقأد ادميرآخر مبقتا  هدفـان هـاك  فبلك؛ أظتؼد افققمحقث  .هذهمػؽريت 

 قؼة خاصة بف.وأي وث؛ هذا ادمير مـ افذاـرةق هق حم

ظـذ مل أظثر  -ادشارك بػعافقة دم افػؽرة فعؼده ودم جلـتف افتحضرية  -وأكا 

افؼؾقؾ مـ افؾحظات ادمدـة بإال ف ذاـريت ظـمل حتتػظ و؛ أي وثقؼة مـ وثائؼف
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وافشــعقر باألشــػ ظــذ افقؿــت افــذي أضــعـاه وكحـــ ؛ خــالل اكعؼــاده

يسـاهؿ دم إجيـاد ؛ ؼقؼقـايؽـقن مـميرا ح أنألمـؾ باو؛ مـغؿسقن بلرواحـا

 افظروف وافؼقاظد وافؼقاكغ فتحؼقؼ شقـام وضـقة.

ـام مل أظثر دم ـؾ ادرات افتـل بحثـت هبـا دم افســقات افسـابؼة فـدى مــ 

كؼ ضـده أو  باشتثـاء ما ـتب .أظرؾفؿ ممـ هيتؿقن بافسقـام، ظذ أي وثقؼة

افتسـاؤل دائـام افتقـف وػـاجئـل ظــ وثائؼـف ــان ي لبحثدم افصحػ. ودم 

 .باألصؾ شتغرا  مـ ـقكف ـان ؿد حصؾالوا

ـان ؛ أن ما ؾقجئـا بف مـ محؾة مضادة فؾؿميرإػ  أشؿ  فـػز باإلصارة

ا ــا عداء دافمـ ما ــا ؿد واجفـاه مـ ؿبؾ ؛ شؾقبفأيشبف ـثرا دم أحصـتف و

 كجفد فتحؼقؼف مـ خالل افـادي افسقـامئل بدمشؼ.

* * * 

 أطمٚم٧م2 أوائؾ ؿمب٤مطاًمٕمسٙمري٦م ٦م خدُمٚمًمرب اًمٜمٗمسٞم٦م سمٕمد اٟمتٝم٤مء دورة احل

 .خلدُم٦م ذم ؾمتديق الٞمش ًمٚمسٞمٜمام ذم طمرؾمت٤م سمْمقاطمل دُمِمؼاإمم 

 اإلؾمـتديققمٛمـكم ذم هـذا ظمـالل زم أين ُمـ اآلن وصـ٤مقمدا ؾم٠مؾمـتٓمٞمع  وبدي

 .ُمـ طمٞم٨م فمروف وـمبٞمٕم٦م اًمٕمٛمؾاًمٕمٞمش سمام يِمبف احلٞم٤مة اعمدٟمٞم٦م 

ُمٝمٜمٞمـ٦م صـٚم٦م قمـغم لم ٕمسـٙمريًما ولمدٟمٞمُمــ اعمـ ؾمـتديقاإلهـذا ذم اًمٕم٤مُمٚمقن 

شمٖمٓمٞمـ٦م ٤معمٝمٛمـ٦م األؾم٤مؾمـٞم٦م هلـذا اإلؾمـتديق هـل وم .جقاٟم٥م اًمٕمٛمؾ اًمسٞمٜمامئلسم

أومـالم وظم٤مصـ٦م ؾمٞم٤مؾمـٞم٦م وقمسـٙمري٦م حت٘مٞمـؼ أومـالم اًمٜمِم٤مـم٤مت اًمٕمسـٙمري٦م و

 .ٚمٛمٜم٤مؾمب٤مت واألقمٞم٤مد اًمقـمٜمٞم٦مًم
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ريبقرشم٤مضمـ٤مت اًمأو  ومالماألسمتح٘مٞمؼ 2 قم٤مدةذم هذا اإلؾمتديق اًمٕم٤مُمٚمقن  يٙمٚمػ

الٛمع سمـلم األرؿمـٞمػ أو  قمغم األرؿمٞمػ قمتامدسم٤مإلت إُم٤م ٚمٔمروف واعمٜم٤مؾمب٤مًم

 .واًمتّمقير

يمذًمؽ و2 ضمٝمزةألٕمدات وااعمُمـ اًمت٘مٜمٞم٦م  شمتقومر ذم اإلؾمتديق يمؾ اإلطمتٞم٤مضم٤مت

يٓمٚم٥م دون اإلؾمـتٕم٤مٟم٦م سمـ٠مي ـمـرف  ًمتٜمٗمٞمذ يمؾ ُم٤مًمٚمتحٛمٞمض واًمٓمبع ختؼم اعم

 .آظمر ؾمٞمٜمامئل

2 ؾمتديقًمٚمٕمٛمؾ ذم اإلل ىم٤ماًمتحاألؾم٤مد ُمع اًمسٞم٤مد واًمٕمسٙمري دث احل

 .ًمبٜمـ٤منوشمقاضمـده ذم الٞمش اًمسقري  دظمقلهق 2 اًمذي يٜمِمٖمؾ االؾمتديق سمف

سمـال اًمٕمـ٤مُمٚملم مجٞمـع يٙمٚمـػ 2 ذم طمزيران اًمٕمـ٤مم اعمـ٤ميدظمقل هذا اًمُمٜمذ و

شمّمقير أو  ريبقرشم٤مضم٤متأو  أومالمٛمؾ وقم2 ذم ًمبٜم٤من تّمقيرًمٚمٝمامت ٤معماٟم٘مٓم٤مع سم

 .ُمقاد ًمألرؿمٞمػ

؛ تلؽتابات ظـ ؾـسة خـدماف افؽثر مـأن تتضؿـ ػؽريت يؿؽـ دال بافطبع 

 .اتحرممـ ادبسبب افشعقر افداخع بلن افؽتابة ظـ اجلقش 

دائـام يسـقطر ظـع ـان ؛ دم فبـانفؾتصقير ادفامت افتل ـؾػت هبا خالل 

ــت و .خالل تؾؽ افظروف افؾبـاين بشؽؾ مباذال احلفرؤية ؿقي ؾضقل 

 .افثقرة افػؾسطقـقة إال ساع يستفدف مؼتـعا أن هذه احلر  األهؾقة ما هل

 ـاؿضـان حيزكـل ـثرا أن افتدخؾ افعسؽري افسقري ؿد حدث باكحقاز م

 .فؼقى احلرـة افقضـقة وافػؾسطقـقة

دم بـروت  ئلأصدؿا مل أــ أشتطقع تػؼد؛ وػ افتل ـؾػت هباألدم ادفامت ا

تل بزيارة صـديؼل رؽبودم واحدة مـ هذه ادفامت مل أشتطع مغافبة  .افغربقة
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تعـذر و .وت افغربقةببرادزرظة ـقركقش ػؾسطقـل ؾقصؾ دراج ادؼقؿ دم اف

 .اظتبارها ذات كؿـرة ظسـؽريةب هـاك دم افسقارة ادراؾؼة فـاإػ  ظع افذها 

 .ادسر ظذ األؿدام وافرسؾقسـل أزوره بغ ؾؿضقت 

واشتطعت افؼقام بجقفة ظامة مع ؾقصؾ دم ادـطؼة افتـل ــان يطؾـؼ ظؾقفـا 

ـام ـان فدي رؽبة ظارمة فرؤيـة احلـال افـذي آل إفقـف دربع األخر. حقـفا ا

 .شقـامئقة افػؾسطقـل بعغ "تؾ افزظس" خمقؿ

أن أؾمـٕمك ىمـررت 2 ًمٚمتّمـقير ذم ًمبٜمـ٤مناعمٝمٛم٦م الديدة اًمتل يمٚمٗم٧م هب٤م ذم 

طمتـك ًمـق شمٓمٚمـ٥م األُمـر اًمتّمـقير . يمؾ ُم٤م ؾمـ٠مراهشمّمقير 2 ُم٤م أؾمتٓمٞمع سم٘مدر

 .٦مُمت قم٤مسمرُمزي٦م ودالال

ثـػم ذم ٟمٗمزـ ؿمـتك ي "اًمـزقمؽمشمؾ " ؾم٘مقطو "اًمٙمرٟمتٞمٜم٤م" ق خمٞمؿحمويم٤من 

تـف طم٤مًمذم  "اًمـزقمؽم" ِمـ٤مهدةٛماًمرهمبـ٦م سمي ًمـد ًمـدًمـذًمؽ شمقاعم١معم٦م. اعمِم٤مقمر 

اًمـذي اٟمتـ٤مسمٜمل اًمرو٤م اًمقطمٞمد اًمتل ُمٜمحتٜمل هل 2 ه اًمرهمب٦مًمٕمؾ هذو .اًمراهٜم٦م

 .طملم يمٚمٗم٧م هبذه اعمٝمٛم٦م

ُمـ٤ميمـ اًمتـل ذم األٟمٙمــ ىمـ٤مدريـ قمـغم اًمتّمـقير إال  ملاحل٤مًمٞم٦م اعمرطمٚم٦م ذم 

شمّمـقير اًمب٘م٤ميـ٤م أو  مل يٙمـ ُمـ اًمّمٕم٥م زيـ٤مرةو. يتقاضمد هب٤م الٞمش اًمسقري

شمٜم٤موهل٤م اًمٕم٘مٞمد ُمٕم٤مون ورق ىمّم٤مص٦م ٤مرة قمـ بقمتل ٛمٝمٛموم .اًمتل آل إًمٞمٝم٤م اعمخٞمؿ

 ـمٚمــؼ قمٚمٞمٝمــ٤مأ٦م واطمــدة ويمتــ٥م ومٞمٝمــ٤م مجٚمــ2 ُمــدير اإلدارة ُمـــ قمــغم ُمٙمتبــف

 :"ؾمٞمٜم٤مريق"

 ."دظمقل الٞمش اًمسقريسمٕمد ُمـ واؾمتتب٤مب األ ٦مال اًمٚمبٜم٤مٟمٞمقطمألاشمّمقير "

 أُمرين سم٤مًمتّمقير ذم يم٤موم٦م األرضم٤مء اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م.صمؿ 
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ٙمـقن شم وأن2 قمـغم األىمـؾحلقازم قمنمـة أيـ٤مم ؾمٕمٞم٧م أن شمٙمقن اعمٝمٛم٦م ًمذًمؽ 

 اًمِمـامل ُمــًمتّمقير ذم يمؾ األُم٤ميمـ ات٤مح زم يوأن 2 ُمٗمتقطم٦متل ذم ًمبٜم٤من طمريم

 ."اًمٜمٞمج٤مشمٞمػ" ُمـ٤مومٞم٦م ًمدي يمٛمٞم٦م يمشمتقومر وأن  .الٜمقب سمام ومٞمٝم٤م سمػموتإمم 

ؾؾؿ يؽـ ؿـد ؛ أشقد وأبقض مؿ 89 ظذ ذيط شقـامئليقمفا ــا كصقر

 .ادؾقن بعدإػ  اجلقش دم إشتديقحدث افتحقل 

 أنُمدير اعمستقدع ٤ميمتِمػ وم2 ًمٜمٞمج٤مشمٞمػـمٚمب٧م ُمـ اعمستقدع يمٛمٞم٦م حمددة ُمـ ا

٠مظمذ يٜم٤مؿمدين وم .قمغم وؿمؽ أن شمٜمتٝمل ومؽمة صالطمٞمتٝم٤م2 فيمٛمٞم٤مت ه٤مئٚم٦م ُمٜمًمديف 

 ٝم٤م.يمٚم ٝم٤مٚمٛمأن أؾمت

إذا 2 سمؾ أيمثر مم٤م حيٚمؿ سمف أي ؾمٞمٜمامئل2  ُم٤م متٜمٞم٧مػمٙمثشمٗمقق سماًمٙمٛمٞم٦م هذه يم٤مٟم٧م 

يمـ٤من أن اًمٙمٛمٞمـ٦م اًمتـل دهش اعمـو .جمتٛمٕململم اًمسقريلم اًمسٞمٜمامئٞم يمؾ مل ٟم٘مؾ

2 اعم٘مررةسٞم٤مرة اًمهل٤م شمتسع ال 2 يريد أن يتخٚمص ُمـ ُمس١موًمٞمتٝم٤مُمدير اعمستقدع 

 أؾمـتٕملم ًمتٜمٗمٞمـذ هـذاأن و ."ٞمـؽ آبسم" ؾمٞم٤مرة ٓمٚم٥مضمد اعمؼمر ًمومرضم٤مين أن أ

 . ُمـ اعمّمقريـلمصمٜمسم٢م "اًمسٞمٜم٤مريق"

 ـمٚمبــ٧م مم٤مزطمــ٤مً و .ومٕمــالً  سمٕمٚمــ٥م اًمٜمٞمجــ٤مشمٞمػاًمّمــٖمػمة اُمــتألت اًمِمــ٤مطمٜم٦م 

اعمتقىمـع أن ا اعمس٤موم٤مت اًمتـل ُمــ ٘مدريأن 2 سٕمداء سم٤مظمتٞم٤مري هلؿـ اًماعمّمقري  

ًمتل األذـم٦م اأـمقال  ٤مسبحيأن و2 سم٤مًمٙمٞمٚمق ُمؽمالٜمقب إمم  ٟم٘مٓمٕمٝم٤م ُمـ اًمِمامل

٠من سمٟمف ُمٜمذ دظمقًمٜم٤م األراي اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م ٠مطمددت هلام سمو ..."اًمبٞمؽ آب" حتتقهي٤م

 اًمٙم٤مُمػما. "شمِمٖمٞمؾ"ـيبدأ سم

دظمقًمٜمـ٤م األراي وُمـع . اًمسـٞم٤مرةُمٜمٝمام سمجقار ٟم٤مومذة ُمــ ٟمقاومـذ يمؾ  ضمٚمس

 .صقت دوران اًمٙم٤مُمػماتإزم تٜم٤مهل سمدأ ياًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م 
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٤مألسمٞمض سمــ ًمٚمتّمــقير سمــؾ ؾمـ٤مطمراً 2 اًمِمـديدة رهمـؿ اًمــؼمودةمجٞمــؾ الـق 

هـذه اًمٙمٛمٞمـ٦م ُمــ  ؾمـتٝمالكإلِمـٕمقرسم٤مًمذٟم٥م اًم لٜمـقمػ ظمٗمـمم٤م واألؾمقد. 

 .قمغم هذا اًمٜمحق اًمٜمٞمج٤مشمٞمػ

ذم اًمّمب٤مح يمٜم٤م 2 ذم اًمٞمقم اًمت٤مزم ًمقصقًمٜم٤م2 اًمذي أمحٚمف "اًمسٞمٜم٤مريق" حت٧م ؿمٕم٤مر

حتـ٧م زظمـ٤مت اًمتل يم٤مٟمـ٧م اًم٘مٓمط شمٚمؽ  ٚمؿ ٟمجد إالوم .سملم سم٘م٤مي٤م اًمزقمؽم اًمب٤ميمر

ريمـ٤مم سمـلم هلـ٤م  وحتـ٤مول أن دمـد ُمنـسم٤مً ٟمٗم٤مق األتِمؼ ًم فم٤مومره٤م٠ماعمٓمر شمٜمبش سم

 .األسمٜمٞم٦م اًمتل ٟمسٗم٧م قمغم ىم٤مـمٜمٞمٝم٤م

شمبـددت و2 ًمدي األومٙم٤مرشمبٕمثرت  وم٘مد .رؾم٧م ذم ُمٙم٤مين صقرة وصقشم٤مً خت

٤معمّمقريـ ألدومع سمُمٕمٜمك أو  ضمد ًمدي أي اهتاممأأقمد ٚمؿ وم .اًمرهمب٤مت ذم داظمكم

 .ًمٚمتّمقير

صـدري ٟمـبش أل دومعأٟمـحلٔمتٝمـ٤م أن ذم داظمـكم اًمرهمب٦م اًمقطمٞمدة اًمتل وًمدت 

 .طمٗمر ُمنسم٤م ًم٘مٚمبل اعمقضمعأأن و2 سم٠مفم٤مومري

ّمـقت ًم أٟمّم٧م ُمٓمقالو2 اًمب٤مردٜمدي اًم ؾمٛمٜم٧مإلاقمغم ريم٤مم وضمٝمل ؾمٜمدت أ

 .اًمريم٤ممهذا يسٕمٗمٜمل صقت ُم٤م ُمـ حت٧م ف قمٚمزظم٤مت اعمٓمر 

ذم سـ٘مٓم٧م وم .٦مرضمٗمـٜم٘مط ت اًم٘مِمٕمريرة حتتٚمٜمل وشمـأظمذو2 يمؾ رء ذم  شمبٚمؾ 

 .دم٤مفالرا

ودقم٤مٟمـ٤م ًمٜمـدوم٠م 2 اًمذيـ يم٤مٟمقا يراىمبقٟمٜم٤م قمـ سمٕمـداًمٚمبٜم٤مٟمٞملم ضم٤مء أطمد اعمسٚمحلم 

 .ىمٚمٞمال ًمدهيؿ

 ٤متومـ٤مٗمؾمـقاقمدهؿ ًمطمـقل قمدد ُمـ اًمِمب٤مب اعمسـٚمحلم ذم اعمٙمت٥م اؾمت٘مبٚمٜم٤م 

 اًمبـ٤ميمررهمـؿ اًمقىمـ٧م يم١موس اًمٕمرق احلٚمٞمبل وسم٠ميدهيؿ 2 "اًمِمبٞمب٦م اًمٙمت٤مئبٞم٦م"

 .ضمداً 
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 .ٞمغ اًمتقاوعصأي صٞمٖم٦م ُمـ سمال و2 واوح٦مسمٛمٜمٕم٦م سمٜم٤م ه١مالء  ٥مرطم  

اًمتل صـب٧م ًمٜمـ٤م  سو١مٙماًمرومٕم٧م 2 ُمـ ـمرومٜم٤مأو  ٤مؤل ُمـ ـمرومٝمؿؾ أي شمسىمبٞم

 !."اًمبٚمدي سمٙمٗمٞم٤م  قمرقٟمخ٥م " تب٤مهوأقمٚمٜمقا سم2 ذم فمرف يمٝمذارومض يال سمام 

 .دومٕم٦م واطمدة يم٠مديمؾ ُم٤م ذم اسمتٚمٕم٧م 

أن ذم 2 ُمـ٤م يّمـؾ إًمٞمـفإمم  ذاك اًمٕمـرقيّمؾ أن ىمبؾ وسمٕمده٤م  طم٤مولسمدأت أو

يمام ي٘مقل اًمِم٤مقمر  لم هاليملمسميمقن ٠مؾموإال 2 ذراحلقمكم ٠مٟمف جي٥م سمًمٜمٗمز  أصمب٧م  

 .ٟمزيف أسمق قمٗمش

اًمتل ضمرت دي٨م ٤مطمألظمالل اُمـ داظمكم شمٗمٚم٧م 2 حم٤موًمتلاًمرهمؿ ُمـ قمغم ًمٙمـ 

 -سمـدفء اًمٕمـرق اًمبٚمـدي  -طمـدصم٧م و .ُمـ اًمٖمْم٥م واإلطمت٘م٤مر اًمٙمثػمسمٞمٜمٜم٤م 

٦م ُمٕمـل اًمٕم٤مُمٚمـدومع اعمجٛمققم٦م مم٤م  .تؾ اًمزقمؽمُم٤م ضمرى ًم طمقلُمالؾمٜم٦م قم٤مصٗم٦م 

 .ُمع ىم٤مئد اًمٗمرىم٦م اعمؼمم ققمداعمذريٕم٦م ٛمٖم٤مدرة سمٚمًميب  ٜمٝمضشمأن 2 األُمري دارتًم

 .فاتظايشـإال صظايا مـ افصقر افتـل ؛ آكذاك ـتبتفؿد ــت هذا افذي  فقس

 .ـقين ظسؽرياسؿ  بف ي امم إال بؼاياـتب مل أيل أين و بدوي

 .ًمٞمالصٞمدا وصٚمٜم٤م 

صـٞمدا سمٕمـد إمم  اًمذي شمال دظمقل الٞمش اًمسـقرياًمث٤مين هذا اًمٞمقم هق اًمٞمقم 

 .ُمسٚمحاؿمتب٤مك 

 ر٤مُمٓمـاألو ريحاًمـد وقرقمـاًمسمام ومٞمٝمـ٤م 2 سمٙمؾ اعمٕم٤مين ٤مً صٗم٤مقمُم٤م يزال اًمٕم٤مم  لقا

 .اًمبحري٦م

جيـذسمٜم٤م مل 2 ًمٚمتّمـقير اعمديٜمـ٦م اًم٘مديٛمـ٦مإمم  ظمرضمٜم٤مطملم ذم اًمّمب٤مح اًمب٤ميمر 

اًمـذيـ 2 ٘م٤مومٚمـ٦م ُمــ اًمٗمٚمسـٓمٞمٜمٞملمشمٚمؽ اًم سمتّمقيرإال ًمٜم٤م  ومل يسٛمح2 ًمٜمّمقره



 

93 

يم٤مٟمـ٧م  اًمتـل .صٞمداذم  قرياًمس اًمقضمقد اًمٕمسٙمري يٕم٤مرضيٜمتٛمقن ًمتٜمٔمٞمؿ 

 .(اًمٕمراقإمم  ومٚمسٓملم سمؾإمم  ًمٞمس ٕم٤مً ـمب)طمٞم٨م قمٚمٞمٝم٤م أن شمٕمقد إمم  شم٘م٤مد

ًمٙمــ اًمٕم٤مصـٗم٦م اًمبحريـ٦م 2 ؿره٤مٟمتٔمذم إسم٤مظمرة صمٛم٦م 2 ذم قمرض اًمبحر اعمؽمٟمح

 .ٛمرايم٥م صٖمػمةسم "ؿمحٜمٝمؿ" إًمٞمٝم٤م ُمـإليّم٤مهلؿ اهل٤مئج٦م ومرو٧م 

٤م هب٤مقمد تّمشمظمذت اًمتل أاعمرايم٥م اًمّمٖمػمة يم٤من ُمـ اعمستحٞمؾ أن ٟمّمقر هذه 

 .٦مُمع يمؾ ُمقضم٦م ه٤مئج سمٕمبثٞم٦م٤م بط هبو اًمٕم٤مًمٞم٦م األُمقاج 

اًمتــل يمــ٤من اًمٕمتٞم٘مــ٦م اعمديٜمــ٦م ىمٚمــ٥م إمم  ذم ـمــراسمٚمس ُمٜمٕمٜمــ٤م ُمـــ اًمــدظمقل

ُمــ  صـدوم٦مً ٟمجقٟمـ٤م ٓمراسمٚمس رطمٚم٦م ًمذم هذه اًمو .إؾمالُمٞم٦م٦م قم٤ميسٞمٓمرقمٚمٞمٝم٤م مج

ػم ّمقرة وهمـاألومالم اعمٕمٚم٥م سمسمٜم٤م واعمٛمتٚمئ٦م  "اًمبٞمؽ آب" ؾمٞم٤مرةحم٤موًم٦م شمٗمجػم 

 ذماًمبـ٤ميمر سمٕمـد اًمّمـب٤مح 2 ٤معمالطمٔم٤مت اًمٕمديـدة اًمتـل الطمٔمٜم٤مهـ٤موم .ّمقرةاعم

اهلقي٦م أن صمٛم٦م شمرصد هم٤مُمض 2 اًمٙمثػمةشمٜم٤م ٤مريمحتو اًمتّمقيرظمالل و2 "اًمزقمؽم"

ىمـد يٙمـقن وراءهـ٤م 2 ِمؽ سم٠من حم٤موًم٦م اًمتٗمجػم هـذهومتقًمد اًم2 أطمٞم٤مٟم٤مً يالطم٘مٜم٤م 

ام ٟمجقٟم٤م أيْمـ٤م يماعمٜم٤مـمؼ اعمحررة.  ٞمفسٛمشماًمتل حترس ُم٤م  اًمٕمرق اًمبٚمديؿمبٞمب٦م 

2 ٤مكٜمـ٘مقة اًمٕمسـٙمري٦م هُم٤م ٟمزال ًمدى ىم٤مئد اًم يمٜم٤م طملم2 صٞمداإمم  ًمٞمٚم٦م وصقًمٜم٤م

 .مل يرض أن خيؼمٟم٤م سمتٗم٤مصٞمٚمٝم٤مو2 شمٜم٤مؾمٞم٤مرقمـ اًمذي شمٚم٘مك إؿم٤مرة 

ذم و2 اًمذي رؾمـؿ عمٝمٛمتٜمـ٤م "اًمسٞمٜم٤مريق" ومؼسمٕمد قمنمة أي٤مم ُمـ اًمتّمقير و

سمـ٠مس هبـ٤م ُمــ ال سمٕمد أن ىمٓمٕمٜم٤م ُمس٤موم٦م 2 دُمِمؼإمم  ـمريؼ اًمٕمقدة ُمـ سمػموت

شمٚمـؽ شمٕمذر قمٚمٞمٜم٤م ُمت٤مسمٕم٦م اًمٓمريؼ ذم  .قمغم أقمت٤مب فمٝمر اًمبٞمدرسٟم٤م و2 اًمٓمريؼ

 .ًمؽمايمؿ اًمثٚمقجثٚمج٦م اعمٚمٞمٚم٦م اًم
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ذم اًمـقادي  اتٕمسـٙمرطمـد اعمألإال أن ٟمٚمجـ٠م 2 مل يٙمـ أُم٤مُمٜم٤م يمبٕمث٦م قمسـٙمري٦م

 .ٜمحتٛمل طمتك اًمّمب٤محًم2 حلٔمتٝم٤مىمد وصٚمٜم٤م  طمٞم٨م يمٜم٤ماًم٘مري٥م ُمـ 

2 ىم٤مئد اعمٕمسـٙمرُمٙمت٥م إمم  ت٤مدٟم٤م احلرسىما٤م ٤م إًمٞمٝمل٠مٟمتل اًماًمٕمسٙمري٦م ثٙمٜم٦م اًمذم 

 فومراؿمـ ٚمـػيرضمـؾ أُمـ٤مم 2 ظمر ُمـ اًمٚمٞمـؾ٠مذم هذا اًمقىم٧م اعمتومقضمدٟم٤م أٟمٗمسٜم٤م 

2 اعمـدوم٠مةومٞمٝمـ٤م اٟمتٗمْمـ٧م  اًمتـل ٚمحٔمـ٦مأُمـ٤مم اًم حيقص شم٤مئٝمـ٤مً و2 طمقل ظمٍمه

 سمـركإمم  ٝم٤مطمقًمـ٧م أروـو2 اًمدظم٤منسم٤مهلب٤مب األؾمقد وة اًم٘مٞم٤مد ٦مرومهموُمألت 

 .اعم٤مزويتء اعم٤مُمـ 

 وُمـوُمـ أيـ  ؟ه١مالءُمـ ٟمٗمسف  يس٤مءلهق اًم٘م٤مئد إًمٞمٜم٤م سمٖمراسم٦م ودهِم٦م وٟمٔمر 

 .؟أشمك هبؿ ذم هذه اًمٚمحٔم٤مت اًمٙمئٞمب٦م

ومقق رأؾمف اًمٕمـ٤مري يتٓم٤مير 2 اًم٘مدُملم ٤مذمرضمؾ اعمٚمتػ سمٗمراؿمف طمٟمٔمرت ًمٚم

ُمقؾمـٞم٘مك وٟمب٤مح اًمٙمالب اًمِمـ٤مردة  اًمٕمقاصػئػم زأن  ومبدا زم2 هب٤مب أؾمقد

 .ل يّمٚمح ًمٜمٝم٤مي٦م ومٞمٚمؿ ًمـ يتح٘مؼُمِمٝمد ؾمٞمٜمامئ أُم٤ممأين ؿمٕمرت و .شمّمقيري٦م

اعمٕمتـ٤مد أن ٟمجـد سمٕمـد حتٛمـٞمض ُمــ يمـ٤من 2 ذم دُمِمـؼٞمش الذم اؾمتديق 

 هـذه اعمـرةًمٙمــ  .ًمإلؾمـتخدامصـ٤محل٦م همػماعمقاد اعمّمقرة سمٕمض  اًمٜمٞمج٤مشمٞمػ

قمـغم . صـقرٟم٤مه ًم٘مٓمـ٦م همـػم صـ٤محل٦م مل ٟمجد ُمـ يمـؾ ُمـ٤م2 سم٠مطمالُمل "ٟمٙم٤مي٦م"

اًمٕمقاصـػ  ذماًمٕمٙمس يم٤مٟم٧م اًمٚم٘مٓمـ٤مت سمـ٤مألسمٞمض واألؾمـقد حتـ٧م اعمٓمـر و

ؼ ٞمـ٘مًمٚمتٝمرب ُمـ حت2 سب٘م٦ماعماًمٙمثػم ُمـ اعمؼمرات ًمدي وًمٙمـ  .مجٞمٚم٦ماًمبحري٦م 

 .ألرؿمٞمػًم٧م يمومؽم .ُمٜمٝم٤م أي ومٞمٚمؿ

* * * 
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23/ 2 

 ؟أطمداصمف٦م ُمٜمّم "اعمٜم٤مم" يمٞمػ خيت٤مر

 .!؟زُم٤من وُمٙم٤من وىم٤مئٕمفاعمٜم٤مم يمٞمػ يّمٞمغ و

 أيب يمـ٤مندواٟمت٘مـك 2 دصمـفحل "ًمقيمٞمِمـلم"ـيمـ اًم٘مٜمٞمٓمرة ٜم٤مماعمهذه اًمٚمٞمٚم٦م اظمت٤مر 

 .عمِمٝمد اعمٜم٤مماًمٜمج٤مر 

إمم  اٟم٘مسٛم٧مد وىم2 أيبديم٤من قمغم هير ُمٕمدين قم٤مر ذم  ٞم٤مُمستٚم٘مٟمٗمز ؿم٤مهدت 

 اًمٞمقم.ق يمام هُمتٝمدم اآلظمر واعم٤مي ُمـ أطمدمه٤م ىمسٛملم 

ُمــ سمـلم األًمـقاح سمرأؾمـٝم٤م شمٓمؾ 2 أؿمتٝمل دائامً اًمتل  "ومػما" اًمّمدي٘م٦مرأي٧م و

 .وشمٚمقح زم سمقرىم٦م حتٛمٚمٝم٤م وشمبتسؿديم٤من اًمذم صدر اخلِمبٞم٦م 

وقمغم رأؾمٝم٤م ذيٓمـ٦م 2 شمرشمدي صدري٦م ؾمقداءهل وظمرضم٧م ُمـ سملم األًمقاح 

 .يم٠مهن٤م ـم٤مًمب٦م ذم ُمدارؾمٜم٤م2 سمٞمْم٤مءُمٕم٘مقدة يمٗمراؿم٦م 

 :سم٤مًمروؾمٞم٦مومتددت قمغم ٟمِم٤مرة اخلِم٥م وىمٚم٧م هل٤م إًمٞمٝم٤م هرقم٧م 

 (إىمرأي)شمِمت٤مي  -

 :لق٘مهل شمو٦م تٛمٜمٕممتددت سمجقاري وهزت رأؾمٝم٤م ُم

 .(ؽًمىمرأ ٠مؾمو ىمب ٚمٜمل)شمِمٞمت٤ميق ي٤م شمٞمبٞمف  ًمقي ُمٜمٞم٤مقشمس -

 .!اظمتٗم٧م ىمبٚمٝم٤مطملم مهٛم٧م أل

حيٛمؾ اًمٕمٚمؿ ًمٞمٕمٚم٘مف قمغم قمتب٦م ىم٤مدُم٤م ومرأي٧م أيب 2 قمٜمٝم٤م سمحث٤مً اًمب٤مب ٟمحق  تٟمٔمر

 .لقمٔمٛميم٠مٟمف هٞمٙمؾ ص٤مر وىمد ٟمحؾ يمثػما وومبدا زم سمٕمد ُمقشمف اًمديم٤من. 

 .الالءشمرى هؾ اًمٞمقم يقم  ؟عم٤مذا حيٛمؾ اًمٕمٚمؿ ًمٞمٕمٚم٘مف٤مءًم٧م ذم داظمكم شمس
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ي ىمّم٦م اظمت٤مرت ومػما هذه اعمرة ًمت٘مرأهـ٤م زم يمـام شمرى أ2 ئالً تس٤مُمومتح٧م قمٞمٜمل 

 .شمِمٞمخقف اًمذي شمِم٤مريمف ُمس٘مط رأؾمف امً ئدا سم٤مًمٓمبع .شمٗمٕمؾ دائامً 

* * * 

ُمع اًمٚم٘م٤مءات اًمٞمقُمٞم٦م ظمالل و2 اًمٕمديدةذم مح٠مة ُم٤م يمٜم٤م ٟمقاضمٝمف ُمع اعمِم٤مريع 

قمــ يمٜمـف هـذه سمّمـٛم٧م ل ءأشمسـ٤مٟمٗمزـ إمم  سمٕمـد أن أقمـقد يمٜم٧م دائامً 2 قمٛمر

اًمروح اعمبدقم٦م شمٚمؽ وأشم٠مُمؾ 2 تل اؾمٛمٝم٤م قمٛمر آُمػمالياًمِمخّمٞم٦م اًمسٞمٜمامئٞم٦م اًم

ومٞمٜمٛمق ذم ٟمٗمزـ اًمِمـٕمقر سمـ٤معمقدة واحلـرص قمـغم هـذه  .!واًمبّمػمة اخل٤مص٦م

 .اًمّمداىم٦م اًمتل ٟمِم٠مت سمٞمٜمٜم٤م

 :ىم٤مل زم. وذم رأؾمف ومٙمرة يٛمسؽ هب٤م سمٕمٜم٤مدو2 ُم٤م يقُم٤مً  ًم٘مد ضم٤مء قمٛمر إزم  

 !.اًم٘مراُمٓم٦م -

 :يقُمٝم٤م مل يٓمٚم٥م ُمٜمل إال

 !.يمـ ُمٕمل

2 قم٤معمٜمـ٤م اًمٞمـقُملاًمت٤مرخيٞم٦م وفمٚمٚم٧م اًم٘مراءات 2 ٓم٦م طمٞم٤مشمٜم٤م اًمٞمقُمٞم٦مومدظمؾ اًم٘مراُم

 ٦موماوـمر2 ت اًمتخٞمالتاصمر٤مٜمومّم٤مرت شموسمٚمٚم٧م اؾمتٕم٤مدات األطمداث أُم٤مؾمٞمٜم٤م. 

 .شمسٙمٕمٜم٤م سملم ُمٙم٤من وآظمرشمراومؼ اًمتّمقرات 

اىمؽمطمـ٧م قمٚمٞمـف صـٜمع اهلل 2 اًمتٜمٗمٞمـذإمم  طملم آن األوان سمٕمد ذًمؽ يمٚمف ًمٜمٜمت٘مؾ

 .اًمٙمت٤مسم٦ماسمراهٞمؿ أن يِم٤مريمٜم٤م 

جـ٤مء صـٜمع اهلل وم .اًمتـل شمراودٟمـ٤مواًمرهمب٦م اإلىمؽماح واألومٙم٤مر اهلل ثٜم٤م ًمّمٜمع سمٕم

 .ومٕمالً 

 .وم٤مٟمخرط ُمٕمٜم٤ماألوراق اعمتٜم٤مصمرة واألومٙم٤مر اعمبٕمثرة ذم اًمرأس صٜمع اهلل ىمرأ 
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 ظمـالل شمقاضمـدٟم٤م ُمٕمـ٤مً ُمـ وىمتٜمـ٤م ـمقيٚم٦م شمقاوم٘مٜم٤م قمغم أن ٟمٕمٓمل ومؽمة ذم اًمبداي٦م 

وأًمتحـؼ 2 ؾمـتديق الـٞمش ومٙمٜم٧م أقمقد ُمـ .ٚم٘م٤مء يقُمل ًمٚمٜم٘م٤مشًمو2 ًمٚم٘مراءة

 .سم٤مًمٚم٘م٤مء طمتك اًمٚمحٔم٤مت اعمت٠مظمرة ُمـ اًمٚمٞمؾ

وُمــ ظمـالل 2 اعمراضمـع ويقُمٞمـ٤مت اعمـ١مرظملم واًمقصمـ٤مئؼٟمح٤مول قمؼم يمٜم٤م 

األطمداث اًمت٤مرخيٞم٦م اًمتل ؾمٞمتٜم٤موهل٤م اًمسٞمٜم٤مريق. وشمسجٞمؾ  أن ٟمستبٍم2 اًمٜم٘م٤مش

2 وختٞمؾ سمٜمٞم٦م اعمِم٤مهد واًمّمقر2 اًمٜم٘م٤مش اًمتّمقرات اًمتل ٟمتقىمػ قمٜمده٤م ظمالل

ّمـٞمٖم٦م اًم ٦مسم٤ميمتو2 تٞم٤مر اًمِمخّمٞم٤مت اًمتل السمد ُمـ طمْمقره٤م ذم اًمسٞمٜم٤مريقاظمو

 صمؿ ٟمٕمٞمد اًمتدىمٞمؼ واعمح٤موًم٦م ُمرات قمديدة.2 األوًمٞم٦م

اعمجتٛمـع اًم٘مرُمٓمـل ذم " أن يتٜمـ٤مول اًمسـٞمٜم٤مريقإمم  ظمالل هذه اًمٗمؽمة شمقصٚمٜم٤م

دوًم٦م اًمبحريـ واًمٍماع ُمـع اًمدوًمـ٦م اًمٕمب٤مؾمـٞم٦م ُمـع هن٤ميـ٤مت اًم٘مـرن اًمث٤مًمـ٨م 

 ."اهلجري

2 فُمراضمٕمـيمـؾ ًمديـف ؾمـجٚمف ودومـؽمه و2 ٦مُمِمؽميمٓمري٘م٦م سماًمٕمٛمؾ ٟم٤م أسمٕمده٤م سمد

 .تفويمت٤مسم ٚمسٞمٜم٤مريقًمتّمقراألوزم ًماًمبدء ذم صٞم٤مهم٦م اسمد ُمـ  الطمٞم٨م 

وافتعـاون اإلبـداظل ؾتشـارك ف؛ راشـخةمـ ادحطـات افحمطة ـاكت هذه و

 .مؼوع يلأو  مؼوع ففألـثر مـ  بقـفل وافذي امتد بقـ

افؽتابـة ادشـسـة افتـل مجعتــا كحــ افققم بعقدا ظـ مطبخ وخمتـزات 

افؼرامطة جتربة تارخيقا يتـاول  "افؼرامطة" افثالثة، أريد أن أؿقل أن شقـاريق

بـاء دوفة حرة وجمتؿع تسقده افعدافة. وأن اخلؾػاء افـذيـ حؽؿـقا افدوفـة ف

افعـػ إلشؼاط افعسػ وـؾ أصؽال إػ  اإلشالمقة دم افعك افعباد جللوا

 .هذه افتجربة
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زم ذم ُمٜمـ٤مم قمـ٤مدت  ،ذم شمؾ اًمزقمؽم ٤مؾم٤ميمٜمٞمٝمتل اهن٤مرت قمغم اًمٞم٦م سمٜمألا رصق

 "ٙمـريـاًم" أنو .ٞمٜمامئلؾمـداظمؾ سمالشمـقه ٦م أهرام ئقمغم هٞم٧م شمداقموىمد اًمٞمقم 

ٛمـع شمٚم ٦مُمٕمدٟمٞمـ سمدال ُمـ اًمٙم٤مُمػما يمتٚم٦مذم أقم٤مًمٞمف حيٛمؾ يم٤من 2 ٚمتّمقيراخل٤مص ًم

٘مـبض قمـغم شمو ذم األٟم٘مـ٤مضشمٜمٖمـرس هذه يم٤مٟم٧م و .يمبػمة ِمبف ومٙمل يمامؿم٦مشمو

ُمٜمـف ٝمرهـر توم يمبػم. "همرسم٤مل" ذمام محٚمف اًمٙمريـ ويرُمل سميدور صمؿ  ،يمتٚم٦م ُمٜمٝم٤م

 .ُمٝمروؾم٦مسم٦م وضمقه سمنميمتؾ حلٛمٞم٦م يم٠مهن٤م 2 اًمٖمرسم٤مل ٦متب٘مك قمغم صٗمحيواألشمرسم٦م 

شمبح٨م قمـ وشمٙمؼم ف قأٟم ٝم٤متٓم٤مول ُمٜمشمتجسؿ وي يم٠مهن٤م صقروضمقه ُمسٓمح٦م و

 .اهلقاء

 ؾمـٕم٤مدةحلٔمـ٦م ُمــ وقمـغم وضمٝمٝمـ٤م 2 ٦مٛمـئٟم٤ميم٤مٟم٧م زوضمتل طملم ومتح٧م قمٞمٜمل 

قمـغم طمـد 2 شمريم٥م طمّمـ٤مٟم٤مً ذم اعمٜم٤مم ٤مؾمتٞم٘مٔم٧م وطمٙم٧م سم٠مهن٤م يم٤مٟم٧م وم .ؿمديدة

 وم٘مد ومسد اعمٜم٤مم.٤م ؿم٤مهدت دُمأٟمؽ ـم٤معم٤م روي٧م هل٤م ُمٜم٤مُمل وم٘م٤مًم٧م  .ىمقهل٤م

 :ُمتس٤مئاليق دؾمت٤ماليٙمـ أُم٤مُمل إال أن أهنض وأًمتحؼ سم مل

 .ؾمٜمّمقرهذي اًم اإلٟمج٤مزوُم٤م  ٜم٤م اًمٞمقمٟمؾمػمؾمٚمق ـأيإمم  شمرى

قمـغم ٚمٗمرضمـ٦م ًمدمٛمٕمـقا اًمذيـ ًمٜم٤مس سم٤م ٖمص  شم2 ؾم٤مطم٦م اعمرضم٦مٟم٧م يم٤م ٓمريؼاًمذم 

 اعمِمٜم٘م٦م.طمبؾ ُم٤م يزال يتدمم قمغم يم٤من  عمح٧م أن أطمداً و ."قمدامإلا"ُمِمٝمد 

ويم٠مهنـ٤م هـل  قمغم قمجـؾشمٕمـدورأي٧م اًمّمحٗمٞم٦م احلٚمـقة  ٟم٤مومذة اًمب٤مصُمـ 

أن ووضمٝمٝمـ٤م  شمبدل ذم ُمالُمحأن صمٛم٦م يم٤من واوح٤م و األظمرى شمريم٥م طمّم٤مٟم٤م.

 ."٧م وشمػمشمفدمٚم س"و أٟمٗمٝم٤م ىمد صٖمر

* * * 
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ًمتح٘مٞمؼ اهلدف اًمـذي 2 ظمالل اًمٗمؽمات اعم٤موٞم٦ماًمدؤوب  ٜم٤مؾمٕمٞممل يتقىمػ 

إىمٜمـ٤مع اآلن اؾمـتٓمٕمٜم٤م  .اًمسٞمٜمامئل ووٕمٜم٤مه ألٟمٗمسٜم٤م سم٢مجي٤مد ُم٘مر ظم٤مص سم٤مًمٜم٤مدي

ًمـدهي٤م واًمتـل 2 طم٤مًمٞمـ٤ماعمتقىمٗم٦م قمـ اًمٜمِم٤مط  "اعمٜمتدى اإلضمتامقمل"إدارة مجٕمٞم٦م 

 .ُم١مىمت٤مً أن شمٕمػمٟم٤م إي٤مه ُم٘مرا 

 ههذو .كتقجة فؾعالؿات افشخصقة مع إدارة ادـتدىه ادقاؾؼة ذه تضبعا ـاك

 .ما يؼار  افعؼيـ ظاما تاشتؿر ةمؿتاداإلظارة 

عمتحٛمز اًمٜمـ٤مدي سمجٝمقد ؿمخّمٞم٦م متٙمٜم٤م ذم آظمر اعمٓم٤مف قمديدة  ؿمٝمقرظمالل 

ذم  (ُمـؿ 23و 91قمل األومالم )سٞمٜمامئل ًمٜمقاًمص٤مًم٦م ًمٚمٕمرض إقمداد اًمسٞمٜمامئل 

 .اعم٘مرهذا 

سم٤مإلوـ٤موم٦م 2 ٕمٛمـؾ دورات شمٕمٚمٞمٛمٞمـ٦مسمخمتٚمٗم٤م ًمٚمٜمـ٤مدي اًمسـٞمٜمامئل  سمدأٟم٤م ٟمِم٤مـم٤مو

اًمٙمثـػمُمـ تسٚمؾ إًمٞمٜم٤م ت شمأظمذصمؿ  .واًمٜمدوات واًمٜمنماتاعمستٛمرة  ًمٚمٕمروض

 ُمقىمٕمـ٤م يسـ٤مهؿ ذم اًمتـ٠مصمػم ألٟمٗمسـٜم٤مجد ٟمأن ُمـ ظمالهل٤م ح٤مول ٟماألومٙم٤مر اًمتل 

ًمٚمث٘م٤مومـ٦م  "ضمبٝمـ٦م"٤مذا ال ٟمِمـٙمؾ عمـسمٓمقسم٤مي٦م ُمٙمِمـقوم٦م ٜم٤م ٟمتس٤مءل ٙموم. واًمتٕمبػم

اًمـذي اًمٜمٝمـقض ظمٚمؼ شمٞم٤مر صم٘م٤مذم يسـ٤مهؿ ذم ي٤م شمرى هؾ ٟمستٓمٞمع و !؟دةاعمْم٤م

 .؟!٘مفجي٥م أن ٟمح٘م

 "اعمٖمٜمل" ٞمٚمؿقمرض ومألطمٚمٞمؼ اًمِمٕمر اًمٜم٤مدي اًمسٞمٜمامئل إمم  اًمٞمقماٟمدومٕم٧م 

 راجـقظمـ٤مرج اًمّمـ٤مًم٦م سمضمٚمسـ٧م ظمالل اًمٕمـرض 2 ؾم٤مشمٞم٤م ضمٞم٧م ريٚمٝمٜمدي ًم

 .اًمرؾم٤مئؾ اًمقاردة ًمٚمٜم٤مديعمدوم٠مة وأظمذت أىمرأ ا

اًمذي يم٤من 2 هٞمثؿ طم٘ملذم سمٞم٧م 2 ٕم٤مئكماًم "احلرد"ًمٞم٤مزم  إطمدىىمْمٞم٧م ذم اًمٚمٞمؾ 

أدار و ٤موٓمرٟم٤م ًمٚمٜمقم ذم هير واطمـد.وم .يْم٤م ذم طم٤مًم٦م ُمـ اًمت٠مزم ُمع ظمٓمٞمبتفأ
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يمؾ ُمٜم٤م يـتٙمٚمؿ أظمذ ذم قمتٛم٦م يم٤مُمٚم٦م و2 ًمف فمٝمريت درأو ٚمح٤مئطوضمٝمف ًمهٞمثؿ 

 يم٠مٟمف يتٙمٚمؿ ُمع ٟمٗمسف.وُمع اآلظمر 

ال  "ُمقٟمقًمقضمـ٤مت"ـف سمـأؿمـب طمالماألٜمس٤مء واًمذيمري٤مت واًماًمسٞمٜمام وويم٤مٟم٧م 

أؿمٕمر ٟم٤م أوخرضم٧م وم2 ألحلؼ سمتحٞم٦م اًمٕمٚمؿت أن أهنض وٓمرراًمٙمٜمل  .شمٜمتٝمل

 .يتح٘مؼا اعمٜمقًمقج ومٞمٚمام ًمـ هذأن 

4 / 4 

ٕمٓمـؾ أي ٟمِمـ٤مط أن يتاخلدُمـ٦م اًمٕمسـٙمري٦م ظمالل سم٤مًمٜمسب٦م زم بدهيل ُمـ اًم

 ظم٤مرج ؾمقري٤م. اًمسٗمر إُمٙم٤مٟمٞم٦م زممل يٙمـ خيٓمر و .ؾمٞمٜمامئل ظم٤مرضمل

يٜمٔمٛمــف ؾمــٞمٜمامئل ريـ دقمــقة ًمٚمٛمِمــ٤مريم٦م سمٜمِمـ٤مط ِمـٝمطمــقازم اًمشمٚم٘مٞمـ٧م ىمبــؾ 

ؿمٝمر اًمسٞمٜمام "اًمسٞمٜمامشمٞمؽ اًمٗمرٟمز سم٤مًمتٕم٤مون ُمع اًمسٞمٜمامشمٞمؽ الزائري سمٕمٜمقان 

 ."ساًمٕمرسمٞم٦م ذم سم٤مري

سمسـ٤مـم٦م ٙمـؾ األُمـقر سم ػمسـإذ شمو.. .ضمـ٤مزةإ ٓمٚمـ٥مسمسمال أُمـؾ شم٘مدُم٧م طمٞمٜمٝم٤م 

 سٗمر.اًم٤معمِم٤مريم٦م وسمقمغم اعمقاوم٘م٦م  طمّمؾأو

 !.ومٕمال ؾم٤مومرت

 .ٟمبٞمؾ اعم٤مًمحاعمخرج  رسٗمهذا اًمذم راوم٘مٜمل 

2  ٟمٙمـ ٟمٕمرف اًمٙمثػم ُمـ اًمٚمٖم٦م اًمٗمرٟمسـٞم٦مملذم احل٘مٞم٘م٦م  .ًمٞمال سصٚمٜم٤م سم٤مريو

اًمٌمء اًمقطمٞمد اًمـذي ٟمسـتٓمٞمع ٙم٤من وم .قمـ هذه اًمتٔم٤مهرة اًمسٞمٜمامئٞم٦ماًمٙمثػمأو 

طمٞمـ٨م شم٘مـ٤مم اًمٕمــروض 2 اًمسـٞمٜمامشمٞمؽإمم  أن ٟمٖمـ٤مدر اعمٓمـ٤مر سم٤مًمت٤ميمزـ2 ومٕمٚمـف

 .اًمدقمقةذم  ورديمام واًمٜمِم٤مـم٤مت 



 

010 

طم٘م٤مئبٜمـ٤م وٜمـ٤م ٝمبٓموم2 "قؿم٤مي   "أُم٤مم ىمٍم يمبػم ىمٞمؾ ًمٜم٤م أٟمف ىمٍمت٤ميمز شمقىمٗم٧م اًم

يم٤من يمؾ رء ُمٖمٚم٘م٤م سم٤مًمٓمبع  .سمدهِم٦ماًمٙمبػم ًمدائريااعمبٜمك اهذا  ت٠مُمؾوأظمذٟم٤م ٟم

 .ذم هذا اًمقىم٧م اعمت٠مظمر ُمـ اًمٚمٞمؾ

2 اًمٕمثقر قمـغم أطمـد ممــ دقم٤مٟمـ٤مذم واًمٕمجز ُمتٕمددة  سمٕمد اشمّم٤مالت ه٤مشمٗمٞم٦م

 .تٜمـ٤مًمٜم٘ميضـ ًمٞمٚمأطمد اًمٗمٜم٤مدق إمم  تٚمٞمٗمقٟمٞم٦ماًمواطمدة ُمـ اعمٙم٤معم٤مت سمٕمد ضمٝمٜم٤م قشم

مل  .وومخـؿ يمبـػمومٜمـدق قضمدٟم٤م أٟمٗمسـٜم٤م ذم وم2 ًمٜم٤ميمرذذي اًمٕمٜمقان اًمإمم  ذهبٜم٤مو

 .ٞمٜم٤ممًم تفهمرومإمم  إال أن يدًمػ يمؾ ُمٜم٤ميٙمـ أُم٤مُمٜم٤م 

طمٞمـ٨م إمم  اٟمت٘مٚمٜمـ٤م2 ممثؾ اًمسـٞمٜمامشمٞمؽ الزائـريسمٕمد اًمٚم٘م٤مء ُمع ذم اًمٞمقم اًمت٤مزم 

 ."ديزايٙمقل رو" قرٟمٞم٤م ذميم٤مًمٞمٗماوشمٞمؾ إمم  اًمْمٞمقف اآلظمريـ

٠مقمٚمـ وم2 همرومتلم سمٛمدظمؾ واطمدإال 2 طمٞمٜمٝم٤مزم وًمٜمبٞمؾ ت٤مح اعمٙمـ ذم األوشمٞمؾ مل ي

ُمٕمتؼمًا اؾمتقمم قمغم اًمٖمروم٦م اًمداظمٚمٞم٦م و2 "ًمٚمٛمٖم٤مُمرة" سمقوقح قمـ طم٤مضمتفٟمبٞمؾ 

 .أين ًمس٧م سمح٤مضم٦م ًمٚمٛمٖم٤مُمرات

اًمٗمٞمٚمؿ الزائري  اًمسٞمٜمامشمٞمؽؿم٤مهدت ذم إطمدى ص٤مالت اًمتٔم٤مهرة ُم٩م ذم سمرٟم٤م

 .رزاق قمٚمقاشعم "ٚم٦مٛمر ىمتٚمتف اًمرضمقم"

 .ؾمٞمٜمامئٞم٦م "حتٗم٦م" وسمدا زماًمٗمٞمٚمؿ ا هذدهِمٜمل أ

 اً سمٕمٞمـد2 ضمزائري قمـ اعمجتٛمع الزائـري اًمٞمـقمأؿم٤مهده عمخرج ومٞمٚمؿ أول إٟمف 

 .اًمثقرة واًمتحريرىمْم٤مي٤م قمـ 

احلٞمـ٤مة أطمـقال صـدق سم٘مـقة و "(قمٛمر ىمتٚمتف اًمرضمٚم٦م )اًمرضمقًم٦م"يتٜم٤مول ومٞمٚمؿ 

 .ؿمـج٤مع وُمـ١مصمر ؾمـٞمٜمامئل ي٘مقم قمغم سمٜم٤مءو .صٛم٦مًمٕم٤ماذم  اعمجتٛمع الزائريو

 .وطمٞم٦م ُمتدوم٘م٦مطم٤مرة ٦م ٚمٖمٞمؾ الزائري اًمِم٤مب سمال القطمأ سؿشمؽموم
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 .!؟األول فومٞمٚمٛمذا هؾ هال أقمرف ُمـ هق ُمرزاق قمٚمقاش و

 .وشمداوًمٜم٤م األطمقال ذم سمٚمديٜم٤م ُمٓمقالً اًمت٘مٞمٜم٤م  .شمٕمروم٧م قمغم ُمرزاقظمالل اًمتٔم٤مهرة 

قمغم اًمرهمؿ ُمـ هقو. ًمٙمٜمف ـمٞم٥م اًم٘مٚم٥م٦م ُمتٙمتٛمؿمخّمٞم٦م بدا زم سم٘م٤مُمتف اًم٘مّمػمة وم

سمٗمٞمٚمٛمـف .. .ًمديف وؾم٤مئٚمف اعمتٕمددة ًمٞمٗمّمح قمــ ٟمٗمسـف فًمٙمٜم2 تف اًمٕمرسمٞم٦مشمٕمثره ذم ًمٖم

 .ُمـ ٟمٗمسف وُمـ ؾمٞمٜمامئٞمتف ُمتٛمٙمـؾمٞمٜمامئل قمـ ٗمّمح ي2 هذااألول 

اًمـذي ؾمـبؼ زم  "10اًم٘مْمـٞم٦م " صـالح أسمـق ؾمـٞمػوم٤مشمٜمل ومٞمٚمؿ  ذم اعمس٤مء

اًمـذي  "21اًم٘مـ٤مهرة " ٦م ومـٞمٚمؿًمٙمٜمل سمرهمب٦م طم٘مٞم٘مٞم٦م ؿم٤مهدت صم٤مٟمٞمـ2 ُمِم٤مهدشمف

ؾمٞمػ اهل٤مُم٦م سمٛمْمـٛمقهن٤م  وأقمت٘مد أٟمف واطمد ُمـ أومالم صالح أسمق .أىمدره يمثػما

 .رهٗم٦موُمٕم٤ملتٝم٤م اًمسٞمٜمامئٞم٦م اعم

ُمـ اًمقصقل ُمــ  فًمٕمدم متٙمٜمسمٕمد اًمٕمرض أًمٖمل اًمٚم٘م٤مء ُمع صالح أسمق ؾمٞمػ 

2 ُمٕمـف٠مضمٚمـ٧م اًمٜمـدوة ومت .ظمٓمقط اًمٓمـػمان اًمؼميٓم٤مٟمٞمـ٦مإرضاب سمسب٥م ًمٜمدن 

 .ًمٓمٗمل اخلقزمٚم٘م٤مء ُمع اًمٙم٤مشم٥م سم ٤ماؾمتٕمٞمض قمٜمٝمو

ألشمٚم٘مـػ أي 2 اًمٕم٤مًمٞمـ٦م ذم زاوي٦م قمٚمقي٦م ُمـ ؾمالمل صـ٤مًم٦م اًمسـٞمٜمامشمٞمؽضمٚمس٧م 

 وأٟم٤م أؿمٕمر سم٤مًمٖمّم٦م ُمـ ذاك اًمتٚمٙم١م اًمذي ٟمٕمٞمِمف.2 يمٚمٛم٦م شم٘م٤مل ذم ٟمدوة يمٝمذه

2 ؾمـٞمػ ًمٓمٗمل اخلقزم قمـ ُمٍم وقمـ ؾمٞمٜمام اعمٕمٚمؿ صـالح أسمـقيمٚمامت ٧م يم٤مٟم

ــ٤مهك  اًمٜمٝمٛمــ٦م قضمــقه صــداه٤م قمــغم اًم أشم٤مُمــؾو2 وشمٜمٖمــرس ذم داظمــكمإزم شمتٜم

 .وومرٟمسٞملم ٚمح٤مرضيـ قمرسم٤مً ًم

وُمتٕم٦م 2 أصٖمل ًمٚمٓمٗمل اخلقزم وأٟم٤م أؿمٕمر سم٠ممهٞم٦م هذه اًمٗمرص٦م اًمتل أشمٞمح٧م زم

2 وم٘مد قمروم٧م هذه اًم٘م٤مُم٦م ىمبؾ ؾمٜمقات سمٕمٞمدة .اإلؾمتامع هلذه اًم٘م٤مُم٦م ًمٚمٛمرة األومم

يمٜم٧م أؾمتٛمع ًمـف وأؾمـتٕمٞمد  ."اًمٓمٚمٞمٕم٦م"و "اًمٙم٤مشم٥م" يمت٤مسم٤م ٤م ذم جمٚم٦مُمـ ظمالل 
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سمٕمد 2 سمحٜملم شمٚمؽ اًمٚمٝمٗم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م شمداظمٚمٜمل يمٚمام قمثرت قمغم قمدد ُمـ أي ُمٜمٝمام

 ٜمل اًمتجقال ذم ؿمقارع دُمِمؼ سمحث٤مقمـ أي ُمٜمٝمام.ٞمْمٜمأن ي

ن واًمٙمثـػم ُمــ قْمـٞمقف واعمٜمٔمٛمـاًمتـػ اًم ُمــ اًمٚمٞمـؾتـ٠مظمر ذم وىم٧م ُم

ذم  "اًمٙمقسمـقل" ذم ُم٘مٝمـكطمـقل ـم٤موًمـ٦م 2 ذم ضمٚمس٦م همٜمٞم٦م وداومئـ٦م2 اعمِم٤مريملم

 .اعمقٟمب٤مرٟم٤مس

 لمٕمٞمٜمـسموًمٙمـ 2 ًمس٤منسمال  اًمذي سمدا زم ىمديس٤مً ؿم٤مدي قمبد اًمسالم قمغم شمٕمروم٧م 

ظمـذين سمٚمٝمٗمـ٦م أٞمـؼ صـ٤مًمح اًمـذي شمقومُمـ٤م أ .اًمْمقءقمـ ٟمثر  ال شمٙمٗم٤من لمتٚمٞممج

واًمٗمْمقل عمٕمرومـ٦م ُمّمـػم 2 ذم دُمِمؼ ًمسٞمٜماماُم١مؾمس٦م قمـ األؾمئٚم٦م واألطمقال 

طم٘مـؼ طمـلم قمغم صٚم٦م هبـؿ وهمػمهؿ ممـ يم٤من اهلل وٟمقس  وؾمٕمدمحٞمد ُمرقمل 

 ىمـد دقمـ٤مهه٤مشمٗمـ٤م يم٠من  آُمػمااليقمٛمر ٔمٝمروم ."اعمخدوقمقن" ٞمٚمٛمفٚمٛم١مؾمس٦م ومًم

 .ًمٞمٕمٗمٞمٜمل مم٤م ًمس٧م سمف اآلنحلٔمتٝم٤م 

يمــ٤مريش ُمــدير مجٕمــ٦م سمقالزائــري جيٚمــس 2 ذم صــدر هــذه اًمٓم٤موًمــ٦م اًمداومئــ٦م

٘م٘مـف حترو٤م ُمـ٤م ٠مُمؾ سميت2 يرشمٙمـ وراء ٟمٔم٤مراشمف اًمسٛمٞمٙم٦مو2 اًمسٞمٜمامشمٞمؽ الزائري

وهذا الٛمع ُمـ 2 اًمٕمرسمٞم٦م ألومالمُمـ ااًمٙمبػمة ٕمرض هذه اًمٙمٛمٞم٦م سمهذه اًمتٔم٤مهرة 

 .ذم ويسؽمن ومرٟمزـ "ذيػ"ـيم وبد٠مظمذ يوم اًمِمخّمٞم٤مت اًمسٞمٜمامئٞم٦م واًمث٘م٤مومٞم٦م

ة اًمسـٞمٜمامشمٞمؽ صمـروإمم  ًمٞمْمـؿ ،"اًمٙمقسمـقل"اًم٘مب٦م  حت٧م هذهيٙمٛمـ يم٤من سمقمجٕم٦م 

تـل اًمممٚمٙمتـف إهنـ٤م  .تصـقرؾمٞمٜمامئٞم٦م  "ُم٦م٠مٟم" عمزيد صمؿ اعمزيد ُمـ يمؾالزائري ا

 .!()طمقازم مخس٦م آالف ومٞمٚمؿاًمٙمؼمى  شمفصمرو ٤مأهنتز ويٕم ٤مويديره ٤مأؾمسٝم

ُم٘م٤مرٟمـ٦م سمٕمِمـ٘مف 2 سمـام يسـٛمك طم٘مـقق همػم قمـ٤مسمئف يمٚمذًمؽ سمق مجٕم٦م يٗمٕمؾ 

قمــ يٗمّمـح إال يسٛمح ًمقضمٝمـف اعمبتسـؿ أن ومال  .ًمٚمسٞمٜمام وشمٙمريس طمٞم٤مشمف هل٤م

 .اًمٕمرب "ال ٟمجٚمقا"ـسم فقصٗمسمطمتك 2 ًمٙمؾ ُم٤م ي٘م٤مل قمٜمف2 ةؾم٤مظمر ٦موحٙم
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راتـف تـزداد اكظأخذت ؛ ؾؼاء مع بقمجعةدم افسـقات افثالثغ افالحؼة هلذا اف

 .ظؿؼا ومقدة خاصةوازدادت ظالؿتـا . أـثروتعارؾـا  .شامـة

فألؾالم افتـل اجلزائردم ؿامفا افسقـامتقؽ أافتظاهرات افسقـامئقة افتل خالل و

ــا ـــ ؛ حؼؼتف ــة مل يؽ ــدةفبقمجع ــرة واح ــقت م ــف دم أن ؛ قػ ــدمـل بـػس يؼ

 .افسقـامتقؽجلؿفقر

حاوفـت وافسـقد حمؿـد امحـد حـغ ؛ دتعاون بشغػ ـبرواـان ادؾفؿ ـام 

دم تلشـقس شـقـامتقؽ ظـريب ؛ افسقيدي مدير ادجؿع افثؼـادم دم أبـق طبـل

 .ادؼوع مل يتحؼؼهذا فؽـ  .ؼدم فـا ـؾ افعقن واخلزةؾ؛ اإلمارات
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تـف ٟمبٞمـؾ اعمـ٤مًمح طمـقل دمرسماعمخـرج طمـقار ُمـع ٜمٝمـ٤مر ذم اًماًمٞمقم سمرٟم٤مُم٩م 

ظمالل  ت٤مح ُمِم٤مهدشمفاعمو2 سٟم٤م ذم سم٤مريأحتٞمط يب و ٤موم٦م اًمتلًمٙمـ اًمٙمث .اًمسقري٦م

 ."يم٤مزاٟمقوم٤م" ومٞمٚمؿ ومٞمٚمٞمٜمل الديدعمِم٤مهدة  ٟمِمدضمٕمٚمٜمل أ2 هذا اًمقىم٧م اًمْمٞمؼ

لديد ًمدى اؿم٤مهد أل2 ٗمْمقلسم ومٞمٚمٚمٞمٜملُمع قمتٛم٦م اًمّم٤مًم٦م  ذم همرقأن أ٘مررت وم

 ...ًمٜمس٤مء وُمٜمتٝمٙمٝم٤مإم٤مؿمؼ أليمتِمػ ٟمٔمرشمف ًمو2 هذا اًمس٤مطمر

هؾ ؾمٞمٝمدم هذا اًمبٜم ٤مء اًمٙمبػم شمرى " ُمع ٟمٗمزأشمس٤مءل ٧م ذم اًمٓمريؼ إًمٞمٝمام سم٘مٞم

 ."األؾمٓمقريذاك األوم٤مق قم٤ممل 

ذم أي ومـٞمٚمؿ يمام هل اًمٕم٤مدة  - يم٤من قمكم  2 سمدأت اًمّم٤مًم٦م شمٓمٗملء أوقاءه٤مطملم 

إذا مل 2 ألين أدرك سم٠مٟمـف .ألشمالىمك ُمٕمفء اًمتٗمٙمػم اوقأـمٗمئ أأن ُمـ  -ٗمٞمٚمٞمٜمل ًم

قمـ٤ممل ُمــ اإلطمسـ٤مس  ذمسـؽ ًمٞمٖمٛم   هـق سمـؽ.سٞمٗمٕمٚمٝم٤م سمٜمٗمسؽ ومهذا شمٗمٕمؾ 

يمؾ الدران اعمتّمدقم٦م ذم ويتنب ُمـ 2 ُمس٤مُمؽ يمٚمٝم٤مإمم  ٗمذٜماًمس٤مئؾ اًمذي ي

 .داظمٚمؽ
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 ُمــ اإلٟمٗمٕمـ٤مالت واًمـرؤى اًمٓم٤مزضمـ٦م "ؾمـػمك" داظمؾشمٕمٞمش هذا ذم ومٞمٚمٛمف 

 سمٙمؾ ُم٤م ػمًمتٗمٙمشمٕمٞمد ُمـ ظمالًمف ادوم٘م٤م ف ؿمخّمٞم٤مشمومتٜمحؽ 2 ًمألزُمٜم٦م واألُمٙمٜم٦م

 .يبٜمٞمف وهيدُمف يراه وُم٤مام سمشمتِم٤مرك ُم٠مؾمقرا و2 يمٜم٧م شمٕمرومف قمام حيٙمٞمف

 :ذم ُمٗمٙمريت ٧ميمتبو .ًمٞمقؾمػ ؿم٤مهلم "اًمٕمّمٗمقر" ومٞمٚمؿؿم٤مهدت ذم اعمس٤مء 

 .19 اًمِمـٛمقًمٞم٦م هلزيٛمـ٦م طمزيـران فترؤيذم  ٟم٤مدرؾمٞمٜمامئل  ٟمٛمقذج اًمٕمّمٗمقر"

 .()ؾمٞمٜم٤مريق ًمٓمٗمل اخلقزم .فهل أهؿ ُمٞمزاشمو

سم٤مٟمقراُمـ٤م و2 ًمٚمقاىمـع يقؾمػ ؿم٤مهلم أُم٤مم اعمتٗمرج ًمقطم٦م ظم٤مرىم٦م اًمتـ٠مصمػميرؾمؿ 

 .وضمرأة حيسد قمٚمٞمٝم٤م وطمدة ح اًمقاىمع سمققملشمنم   ْم٦م وقمٛمٞم٘م٦مريقم

ت٘مــديؿ قمــرض ؿمــٛمقزم لقاٟمــ٥م اًمقاىمــع اعمتٕمــددة ًم فٓمٛمقطمــسميقؾمــػ إن 

يٛمٙمـ شمسـٛمٞمتف اصـٓمالطم٤ًم سم٤مًمبٜمـ٤مء  سمٜم٤مءًمألطمداث اًمدراُمٞم٦م بٜمل ي .واعمتداظمٚم٦م

2 اعمٕمتـ٤مدأو  اعم٠مًمقف اعمٜمٓم٘مل واًمت٘مٓمٞمع اًمنداًمذي يٚمٖمل أطم٤مدي٦م 2 شاعمتٖمٚمٖمؾ»

 .أُم٤مُمٜم٤م اًمٚمقطم٦م يم٤مُمٚم٦م، وشمٜمٙمِمػ ؾ اًمقاىمع ٟمٗمسفشمٖمٚمٖم ٗمرضوي

 ٢مطمسـ٤مسسموسمّمـػمة ود ذًمؽ سمـققمل ؾمتٓم٤مع يقؾمػ ؿم٤مهلم أن جيس  ًم٘مد ا

 .ٟمٗمٕم٤مل مج٤مزم طمزيـ٢مس سمُمٖمٛم  

يم٤مشمـ٥م طمـقار ُمـع اًمٕمـرض  سمٕمـدجـرى وم2 بـ٤مريزًميقؾمػ ؿمـ٤مهلم مل حيمر 

 .ًمٓمٗمل اخلقزماًمسٞمٜم٤مريق 

حمٛمقد أُمـلم وم٠مظمذ  .٦متٓمروماعماألؾمئٚم٦م و "اعمتٗمرٟمس٦م" راءآل٤مسمشمبدد قار احلًمٙمـ 

احلـزب اًمِمـٞمققمل دمرسم٦م وذم ُمٍم قمـ اًمقوع اًمث٘م٤مذم حتدث واًمٙمالم اًمٕم٤ممل 

 .اعمٍمي
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طمٞم٨م 2 سب٤مريألومم ًمًمزي٤مريت ا رسمام طمٜمٞمٜم٤مً  وسمرا.ألاذم ُمٜمٓم٘م٦م اًمٞمقم  ٧مدمقًم

 .أىمٛم٧م ذم هذا احلل ًمدى صدي٘مل ومٞمّمؾ دراج

رهمبـ٦م  تٜمـلظمتٓمٗما2 "سمقرٟمـق"أُم٤مم ص٤مًم٦م ؾمٞمٜمامئٞم٦م شمٕمرض أومـالم طملم ُمررت 

 .ُمع الٛمٝمقرؿم٤مؿم٦م يمبػمة قمغم ُمـ اًمسٞمٜمام هذا اًمٜمقع ة ِم٤مهدسمٛم

2 اعمِم٤مهد احل٤مرة ضمداً ؿم٤مهدت و2 اًمٙمثػم ُمـ احلْمقرذم اًمّم٤مًم٦م مل يٙمـ هٜم٤مك 

يمؾ قمغم اًمرهمؿ ُمـ ؾمخقٟم٦م 2 سم٤مردة سمرودة وم٤مىمٕم٦مأن هذه اًمسٞمٜمام ًمٙمٜمل ؿمٕمرت 

 .رء

سمـره يـ٤م  !ؾمـ٤مقم٦م اًمتحريـر دىمـ٧م" ومٞمٚمؿ سٞمٜمامشمٞمؽاًمذم ؿم٤مهدت ذم اعمس٤مء 

 .ًمٚمٛمخرضم٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م هٞمٜمل هور "اؾمتٕمامر

طمريم٦م حتريـر فمٗمـ٤مر والٜمـقب ُمب٤مذاقمـ  وصم٤مئ٘مٞم٤مً  طم٘م٘م٧م هذه اعمخرضم٦م ومٞمٚمامً 

 .ؾمٞم٤مؾمٞم٦م حمْم٦م اًمٕمريب سمٚمٖم٦م

ــٞمٚمؿ سمحــرارة شمٔمٝمــر ُمــدى احلــامس  ــديقًمقضمل اؾمــت٘مبؾ اًمٗم ام ًمٚمســٞمٜماإلي

 ٝمـ٤مٕمُم تٗمـؼي سمدا أٟمفذي اًمْمقر احلاعمخرضم٦م وضمرى طمقار سملم و !.اًمقصم٤مئ٘مٞم٦م

 .ؾمٞم٤مؾمٞم٤مً و ومٜمٞم٤مً 

2 ُمـ ُمٕمٝمـد اًمسـٞمٜمامؾمٞمٜمامئل ؾمقداين ؿم٤مب خترج ىمبؾ أؿمـٝمرقمرض ذم اعمس٤مء 

 .فومٞمٚمٛموقمٜمقان  فأذيمر اؾمٛمأقمد ًمدرضم٦م مل  ـمقياًل ممالً  ومٞمٚمام

أومالُمٝمــ٤م ُمــ  قمـدداً  ضمقؾمــٚملم صـٕم٥ماعمخرضمـ٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞمـ٦م قمروـ٧م ذم اًمٚمٞمـؾ 

 ـ اًمقصـقلُم أظمػماً صالح أسمق ؾمٞمػ اًمذي متٙمـ  ًمٚمجٛمٝمقرىمدُمٝم٤م و .اًمقصم٤مئ٘مٞم٦م

 ."وص٤مطمب٦م ؾمٞمٜمام صٕمب٦م اؾمٛمٝم٤م صٕم٥م" ضمقؾمٚملم أن قمـ ٘م٤ملوم .سسم٤مريإمم 
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ًمبٜمـ٤من ذم " ومـٞمٚمؿ. ُمــ سمٞمٜمٝمـ٤م طم٘م٘متٝم٤م ُمـ١مظمراً ضمقؾمٚملم مخس٦م أومالم  ٧مقمرو

 .وأمهٝم٤م أمجٚمٝم٤ماًمذي سمدا زم  "اًمدواُم٦م

شمِمـتٖمؾ سمرؤيتٝمـ٤م ومٝمـل  .٤مُمـ٦ماهلوأقمامهلـ٤م الُمٕمـ٦م اًمشمٕمروم٧م قمغم هذه اعمخرضم٦م 

قمـغم ًمٖمتٝمـ٤م و .ٜمـ٦م عمجتٛمٕمٝمـ٤م اًمٚمبٜمـ٤مين وُمـ٤م يٕم٤مٟمٞمـفاخل٤مص٦م قمغم اًم٘مْم٤مي٤م اًمراه

 .ًمقصم٤مئ٘مٞم٦مااًمتٕمبػمي٦م سمٗمٝمؿ قمٛمٞمؼ ًمٚمسٞمٜمام 

 .!ي٘مقًمف ام ي٘مقًمف ويمٞمػسم ذم اًمٜمٗمس ـمقيالً  يب٘مك "ًمبٜم٤من ذم اًمدواُم٦م" ومٞمٚمؿو
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إال أن ال يٛمٙمـ زم  .قمٚمٛم٧م سمقضمقد ومٞمٚمؿ ًمب٤مزوًمٞمٜمل ذم اًمّم٤مالت اًمب٤مريزي٦م

 .هؿم٤مهدأأن و2 أسمح٨م قمٜمف

 !طمقل اًمسٞمٜمام ؾمئٚم٦ماأليمؾ أٟمقاع ُمـ داظمكم  سمدد "ًمٞمٚم٦م وًمٞمٚم٦مأًمػ " ومٞمٚمؿ

 ؟هذا ُم٤م

 ؟أيـ

ذات ُمـ ظمالل ًمٚمجامل وًمٚمجسد  "صالة" ذهأم ه2 ومٞمٚمؿ وومٞمٚمؿهؾ هذا أًمػ 

 ...ُمتٛمردة قمغم اعمحرُم٤مت وقمغم هذا اًمٕم٤ممل

2 سمٌمء ن أومٙمر  أأو  طمٙملأٙم٤من ُمـ اًمّمٕم٥م قمكم أن ومظمرضم٧م ُمـ اًمّم٤مًم٦م 

اًمّمقر شمٚمؽ شمدومؼ و2  قم٤ممل سم٤مزوًمٞمٜمل الٛمٞمؾذمقمٞمِمف أاًمذي يمٜم٧م هذا إال قمـ 

 .اًمتل يسٛمٞمٝم٤م أًمػ ًمٞمٚم٦م وًمٞمٚم٦م

2 سمـال إرادة ُمٜمـلذايت إمم  اًمّمقرة اًمقطمٞمدة اًمتل ىمٗمـزتيم٤مٟم٧م ال أقمرف عم٤مذا 

ُم٘م٤مم اًمِمٞمخ حمل اًمديـ صقرة هل 2 "اًمٙم٤مرشمٞمف الشم٤من" وأٟم٤م أظمٓمق قمغم أطمج٤مر

 .سمـ قمريب ذم دُمِمؼا
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هؾ 2 يمٜم٧م أشمس٤مءل2 األطمج٤مر اًمّمٖمػمة قمغم هذهسمبطء  اخلٓم٤م ٠مأـموأٟم٤م كم ًمٕمسمؾ 

ذاك ُم٘مـ٤مم جيـ٤مور ًمبـ٤مزوًمٞمٜمل  ُم٘م٤مُم٤مً  ومٞمفرأي٧م احلد اًمذي إمم  وصؾ يب اخلٓمؾ

 .!اًمِمٞمخ اًمبٝمل

هم٤مُمْم٦م ًمب٤مزوًمٞمٜمل ذم ؾمٞمٜمامئٞم٦م ٦م ُمٙم٤مٟم٦م سم٠من صمٛم2 اوحوخيٞمؾ زم دون إدراك 

 .!ـ أومٕمؾ ذًمؽ أسمداورسمام ًم2 ٝم٤مرسمام ذم اعمست٘مبؾ ؾم٠مسمح٨م قمٜم .؟!ٟمٗمز

ُمــ وذم همـػمه 2 بـ٤مزوًمٞمٜملًمٗمـٞمٚمؿ هـذا اًماًمسٞمٜمامئٞم٦م ًمدي سمٕمد  ٦ماًمٜمزقمشمٚمؽ إن 

ـأطمٞم٨م 2 دائام ٤ما ذل ه ٧ميم٤مٟم2 ِم٤مهدشمفُمشمٞمح زم أمم٤م أومالُمف   يمـ٠مين س دائـامً طم 

ال سمد ُمــ و2 أن شم٘مػ ُمتٗمرضم٤مً ٤م ظمالهلال يٛمٙمـ ًمؽ  .صقومٞم٦م "طممرة"داظمؾ 

 ذم حلٔم٦م اًمقضمد شمٚمؽ تجد ٟمٗمسؽ ُمٜمخرـم٤مً وم2 ٤موضمدهإمم  "احل٤مل" ظمذك٠ميأن 

 :سم٢مي٘م٤مع طمريمل ُمردداً شمٚمٝم٨م 

 !.ُمدد !ُمدد

 .دٟمٞمقي٦مأو  ُمـ أي ؾمٚمٓم٦م ديٜمٞم٦م ٜمٗمساًمرر حيو ل٤متٗمل سم٤مًمقصحي إي٘م٤مع

ذم اًمٕمروض  ."اًمسٞمٜمام اًمٕمرسمٞم٦م واعمٜمٗمك" قمٜمقان ٟمدوة اًمٞمقمذم اًمسٞمٜمامشمٞمؽ يم٤من 

 .ىمدُمف سمره٤من قمٚمقي٦موعم٤مرون سمٖمدادي  "سمػموت سمػموت ي٤م" تؿم٤مهد

ورسمـام ُم٘مـٞمؿ 2 سسمـ٤مريًمسٞمٜمامئل ذم ُمٕمرووم٤م ذم اًمقؾمط اقمٚمقي٦م يبدو أن سمره٤من 

ومٞمٚمٛمـف ذا ومٝمـ2 ُم٤مرون سمٖمـدادي اًمـذي قمرومٜمـ٤مه ذم وصم٤مئ٘مٞم٤مشمـف اهل٤مُمـ٦مأُم٤م  .ومٞمٝم٤م

 .93اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م  طم٘م٘مف قمِمٞم٦م احلرب األهٚمٞم٦ماًمذي األول اًمروائل 

ــ٤مرون ذم ومٞمٚمٛمــف٤مول حيــ ــ٤مين سمتٜم٤مىمْمــ٤مشمف 2 ُم أن ي٘مــدم صــقرة اعمجتٛمــع اًمٚمبٜم

يبـدو ممـ٤م جيٕمٚمـف  .اعمتحٙمٛم٦م ومٞمفاهر قواًمٔم2 وساقم٤مشمف اإلضمتامقمٞم٦م واًمٓم٤مئٗمٞم٦م

 .اعمحتٛمؾأو  ًمإلٟمٗمج٤مر اًم٘م٤مدمأؿمبف سمبّمػمة وشمٜمب١م 
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ــ٤م  ــل قمٚمٞمٝم ــل سمٜم ــ٤مصمرة اًمت ــ٤مت اعمتٜم ــٞمٜمامئل واًمٓمروطم ــٕمٞمد اًمس ــغم اًمّم قم

تجٛمـع ي "ؾمـٚم٦م"ـأؿمـب٦م سمـًمٗمـٞمٚمؿ او بدي2 اًمذي يمتبف أؾم٤مُم٦م اًمٕم٤مرفاًمسٞمٜم٤مريق

ًمِمـب٤مسمٞم٦م ُم٤مرون سمديٜم٤مُمٞمتف اأن و .داظمٚمٝم٤م ؾمٞمٜم٤مريقه٤مت ُمتٕمددة أليمثر ُمـ ومٞمٚمؿ

ئمٝمـر أؿمـبف سمٛمخـرج 2 ُمٝم٤مراشمف احلرومٞمـ٦مُمـ رهمؿ قمغم اًم2 وإٟمحٞم٤مزه اًمقاوح

وي اًمٙمثػم مم٤م يدور ذم داظمٚمف ػموم2 تفؾمٞمٜمامئٞمقمـ  "٦مأـمروطم" ٘مديؿشمإمم  يسٕمك

 .أيْم٤م روائٞمتفت٠ميمد ُمـ ًمٞم
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ـ ُمــ ي٤مًمٙمثػمسمـاًم٘م٤مقم٦م  ٖمّم٧موم ."اًمسٞمٜمام واًمٜم٘مد" اًمٞمقم ًمٜمدوةهذا يمرس 

واًمٕمرب اعم٘مٞمٛمـلم  سم٤مًمسٞمٜمام اًمٕمرسمٞم٦م ُمـ اًمٗمرٟمسٞملم اًمْمٞمقف واًمٜم٘م٤مد واعمٝمتٛملم

 .ذم سم٤مريز

ضمقرج  ،يمريستٞم٤من هم٤مزي ،سمره٤من قمٚمقي٦ماطمتؾ اًمّمٗمقف األُم٤مُمٞم٦م ممـ  ٧مقمروم

 .حمٛمد رو٤ماًمٜم٤مىمد و ،مخٞمس ظمٞم٤مـملاًمٜم٤مىمد  ،ُم٤مضمدة واصػاًمٜم٤مىمدة  ،مِمقؿمٛم

 .هٞمٜمـل هوراًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م ُمّمٓمٗمك أسمق قمكم واًمٗمٚمسٓمٞمٜمل  اًمٜمدوة أيْم٤م يمام طممر

و٤م اًمبـ٤مهل وٟمـ٤مس اًم٘مٓمـ٤مري وومريـد واًمتقٟمسٞمقن ر هقٟمدو ُمٞمدريت٤مين واعمق

 .واًمسقريقن ٟمبٞمؾ اعم٤مًمح وقمٛمر أُمػماالي سمقهمدير.

ظمالهلـ٤م أشمـٞمح 2 اًمٜمدوة أؿمـبف سمٖمرومـ٦م إٟمتٔمـ٤مر ذم قمٞمـ٤مدة ـمبٞمـ٦ميمِم٤مهد سمدت زم 

ظمذ اًمٜمدوة يمٚمٝم٤م ٟمحـق مم٤م أ .أوضم٤مقمفظمريـ مًم يمؾ ُمٜمٝمؿيروي أن ٛمٜمتٔمريـ ًمٚم

ذم اعمٜمٓم٘مـ٦م واًمٕمجـزقمـ حت٘مٞمـؼ اعمِمـ٤مريع اًمسـٞمٜمامئٞم٦م إداٟم٦م اًمقاىمـع اًمسـٞم٤مد 

 .اًمٙمثػمة

داظمالت اًمٜمٔمـرة اًمسٞم٤مؾمـٞم٦م اعمـظمـالل قمٚمٞمـف اًمسٞمٜمامئل وم٘مد ـمٖمـك أُم٤م اًمٜم٘مد 

ــ٦م ــ٤مد سمظم٤مصــ٦م 2 واًمٜمزقمــ٤مت اًمٞمســ٤مري٦م اًمرديٙم٤مًمٞم ــبٕمض ُمـــ اًمٜم٘م حْمــقر اًم
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إمم  اًمتل هقم٤من ُم٤م شمتحقلاًمّم٤مرُم٦م ٠مرائٝمؿ اًمسٞمٜمامئٞملم اًمٗمرٟمسٞملم اعمٕمرووملم سم

 .قمالضمٞم٦م "روؿمٞمت٤مت"

ال يٙمٗمـل أن يٙمـقن اهلل ُمـع " سمٕمد اًمٜمدوة ؿم٤مهدٟم٤م ومٞمٚمؿ سمره٤من قمٚمقي٦م الديد

 ."اًمٗم٘مراء

شمرك ذم داظمكم  ًمٙمٜمف .ـ أومالم سمره٤منُمقمـ ُم٤م ؾمبؼ زم وقمرومتف " همري٥م"اًمٗمٞمٚمؿ 

 .ٚمٖم٦ميمهمبٓم٦م قمٛمٞم٘م٦م يمٛمقوقع و

وصم٤مئ٘مٞمـ٦م يْمـٕمٜم٤م سم٠مرحيٞمـ٦م إٟمسـ٤مٟمٞم٦م ٦م سمٚمٖمـو .ُمٍمـإمم  ذم ومٞمٚمٛمفسمره٤من ي٠مظمذٟم٤م 

ُمنموقم٤مشمف اعمٕمامريـ٦م أُم٤مم و2 يدي اعمٕمامري اعمٍمي طمسـ ومتحل ُمدهِم٦م سملم

واًمتـل يٕمتؼمهـ٤م طمســ ومتحـل  .شم٘مقم قمغم ومٝمؿ أصٞمؾ ًمٚمقاىمع وًمٚمت٤مريخ اًمتل

 .ذم ُمٍمٙمقارث اعمٕمامر اًمراهـ ًم طمال

ويمِمـٙمؾ 2 ًمٚمٕمـامرةدة يمام2 ُمـ اًمبٞمئ٦م ذا ٤م اُمستٛمد اُمٕمامرطمسـ ومتحل إسمتدع 

سمـدال ُمــ هـذا 2 ٤مء اًمريػ سم٠مروـٝمؿٞمٕمٞمد إرشمب٤مط أسمٜمًم .حؾ ُمِم٤ميمؾ اًمٗم٘مراءٞمًم

 .اًمٕمِمقائٞم٤متاًمٕمٞمش ذم ٚمٛمدن وًماإلضمتٞم٤مح اخلٓمر 

ىمـرى بٜم٤مء ىم٤مم سمسمؾ 2 ًمٞمس٧م ٟمٔمري٦م2 هذه اًمتّمقرات ًمدى هذا اعمٕمامري الٚمٞمؾ

 .يم٤مُمٚم٦م شم٘مقم قمغم األؾمس اعمذيمقرة

2 ومٙم٤مره ذم هذه اًم٘مـرى اًمٜمٛمقذضمٞمـ٦م هلـذه اًمتجرسمـ٦مأيستٙمٛمؾ اًمٗمٞمٚمؿ رطمٚمتف و

 .ي٘مٓمٜمقه٤ماًمسٙم٤من اًمٚمذيـ  ٕم٤ميشيو

واىمـػ قمٜمـد أين أطمسس٧م يمثػما ُم٤م ًمٙمٜمل 2 ومٞمٚمؿ مجٞمؾ ـمٞم٥م اًمٜمزقم٦م واألومٙم٤مر

 .األؿمٞم٤مء طمدود
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زيـ٤مريت األومم زرشمف ذم ؾمبؼ أن ومٞمّمؾ دراج اًمذي صدي٘مل اًمٞمقم اًمت٘مٞم٧م 

ًمزيـ٤مرة 2 ًمٚمريػ اًمٗمرٟمزهذه اعمرة ٤مصٓمحبٜمل ومٞمّمؾ وم .9193قم٤مم  سب٤مريًم

 .ثٚمج٦ماعمِمٛمب٤مٟمٞم٤م سم٤مًموٟمدي ٞمال هن٤مرا مج٠مُمْمٞمٜم٤م وم .أهة صدي٘متف ايزاسمٞمؾ
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 قمــ حدثؾمٞمتاًمذي  هٞمٜمٞمبؾاًمٜم٤مىمد اًمسٞمٜمامئل همل ُمع ًم٘م٤مء  ذم اًمسٞمٜمامشمٞمؽ

 ."اًمٗمٞمٚمؿ اًمثقري"

ذم أؾمبقع أومالُمف  "قمرسم٦م اؾمٛمٝم٤م اًمرهمب٦م" يٚمٞم٤م يم٤مزانإومٞمٚمؿ  ؿم٤مهدومٗمْمٚم٧م أن أ

 .ذم واطمدة ُمـ ىم٤مقم٤م ٤م اًمسٞمٜمامشمٞمؽاًمذي شمٜمٔمٛمف 

ٚمّمدوم٦م اًمتل دومٕمـ٧م ًم. يمقن ممتٜم٤مأن أرف عمـ قمكم قمأمل يٚمٞم٤م يم٤مزان ا "قمرسم٦م"ذم 

2 ٕمٛمٞمؼاًمقضمداين اًمٟمتٕم٤مش اإلأقمٞمش حلٔم٦م ُمـ  أظمذت٘مد وم ؟!.يب هلذه اًمّم٤مًم٦م

وُم٤مرًملم ديؽميش اًمتل 2 روطمل شمراوح سملم ُم٤مرًمقن سمراٟمدو اًمرائعؿمٕمرت أن و

 .اًمسٞمٜمام٤م هل هن٠مدمٕمٚمؽ شمٔمـ ويم

تٞمٜمز ىمرأشمف ًمُم٤م ُمبٝمقر سمٙمؾ أين و2 ت هذه اعمنطمٞم٦مأين يمٜم٧م ىمد ىمرأين ؾمٕمدأ

تب٤مدًمقٟمـف أي اهـتامم سمـام يقمٓمـل أأن دون  ذم شمٚمـؽ اًمٕمرسمـ٦مريمبـ٧م وم .ويٚمٞم٤مُمز

أي ُمــ سـ٤مءل تتوم .رهمبـ٤مت وأومٕمـ٤مل ام حيٙمل ضمسدهيام ُمــسمسمؾ 2 سم٤مًمٗمرٟمسٞم٦م

ُمٕم٤م ذم ؾمٕمػم يمل حيـدث أي ُمــ ٝمام وم .يِمتٝمل ىمتٚمفأو  يِمتٝمل اآلظمراإلصمٜملم 

 ؟!اإلٟمتٔم٤مر هذاٚمامذا ومأي ُمٜمٝمام ٞمحدث ًمو2 ظمرآلىمبؾ اًمٗمٕمٚملم ايـ هذ
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 .قمبد اًمٕمزيز ـمقًمبلًمٚمٛمخرج الزائري  "ٟمقه" ومٞمٚمؿت ؿم٤مهداًمٞمقم 
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أطمـ٤مول أن  ٤مً رسمـام شم٤مئٝمـو2 اً طمـ٤مئرالٛمٞمـؾ واخلـ٤مص ظمرضم٧م ُمـ هذا اًمٗمٞمٚمؿ 

ُمــ أيــ هيـبط هـ١مالء  الئتس٤م.. ُم.سمح٨م قمـ ه١مالء اعمخرضملم الزائريلمأ

شمٚمـؽ اًم٘مقيـ٦م ذم  اًمِمب٤مب األوومٞم٤مء ًمٚمؽماث اًمـذي أؾمسـتف اًمسـٞمٜمام الزائريـ٦م

شمٚمؽ ن قمغم واعمتٛمرده١مالء وأن  .بداي٤متاًمذم طم٘م٘متٝم٤م يم٤مٟم٧م ىمد اًمتل  ومالماأل

حيــ٤موًمقن اؾمتبّمــ٤مر اًمقاىمــع اخل٤مصــ٦م سمــ٤مًمثقرة واًمتحريــر اًمــقـمٜمل ٘مْمــ٤مي٤م اًم

 .الزائري اًمراهـ

ُمتنمـسم٦م ًمٚمسـٞمٜمام وؿمـٕمٚم٦م وضمداٟمٞمـ٦م ٟم٤موـج٦م اًمٗمـٞمٚمؿ هذا ذم سمدا زم ـمقًمبل 

 .سمٕمٛمؼ

وم٢من ـمـقًمبل يٛميضـ ًمٚمريـػ 2 زائر اًمٕم٤مصٛم٦مإذا يم٤من ُمرزاق ىمد اظمت٤مر ال

صقرة حل٤مل اًمققمل اًمذي  "ٟمقة" ل ُمـ ظمالل اًمّمبل اًمٕمذبالزائري ًمٞمحٙم

 .واًمٕمالىم٦م سملم الٞمٚملم2 الديديتِمٙمؾ اًمٞمقم ًمدى الٞمؾ 

اًمـذي قمـغم ُمـ٤م يبـدو 2 ُمٞمد هقٟمدوًمٚمٛمقريت٤مين  "اًمِمٕم٥م اًمّمحراوي" ومٞمٚمؿ

اظمتـ٤مر اًمسـٞمٜمام 2 بفس طمٞم٤مشمـف اًمسـٞمٜمامئٞم٦م وٟمْمـ٤مًمف اًمٞمـقُمل ًم٘مْمـٞم٦م ؿمـٕميٙمر  

 .اًمسٞم٤مؾمٞم٦م اعمحْم٦م

ف ًمٙمٜمـ2 سم٠مومالم ضمقؾمٚملم صـٕم٥م ينذيمرُمٞمد هقٟمدو  ن ومٞمٚمؿأقمغم اًمرهمؿ ُمـ 

 شم٘مـبالً اًمتـل شمٚم٘مـك  "اًمسـٞمٜمام اًمٜمْمـ٤مًمٞم٦م" ُمــ ُمتٛمٙمٜم٤مً  شمسجٞمٚمٞم٤مً  سمدا ؾمٞمٜمامئٞم٤مً 

هـذه د قمـغم ٤مئٚمٜم٘مد اًمسٞمٜمامئل اًمسـاًمتسديد ًمذم سم١مرة هل  سمؾ رسمام2 ورواضم٤مً 

 .ْمٗم٤مفاًم

2 ومالُمـف وذم ومٞمٚمٛمـف هـذاأشمـتجغم ذم 2 ُم٘متدروُمبدع  ٞمٜمامئلُمٞمد هقٟمدو طم٘م٤م ؾم

 .سم٤مطمؽمام وشم٘مديرإًمٞمف ومرادة ؿمخّمٞم٦م ظم٤مص٦م شمِمػم 
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اًمـذي  ٜمـ٤مس اخلٛمـػمًم "طمٙم٤مي٦م سمالد ُمٚمؽ ريب"ؿم٤مهدت اًمٗمٞمٚمؿ اًمتقٟمز يمام 

تقٟمزـ اًمسـٞمٜمامئل هـذا اًمقمـغم  تٕمـرفًمسمٕمد اًمٕمرض ا٠مشمٞمح زم وم .أقمٞمد قمروف

 .ِم٤مباًم

عم٤م  ُمٜمبٝم٤م  و قمٛمٞم٘م٤مً  اً أصمر2 تف ظمالل شمٕم٤مرومٜم٤موؿمخّمٞمٗمٞمٚمٛمف سمٟم٤مس اخلٛمػم شمرك 

 .شمسٕمك ًمٚمٜمٝمقضسٞمٜمام اًمّمٕمب٦م ًمٔمروف اًميٛمٙمـ حت٘مٞم٘مف ذم 

أن اًمٙمثػم ُمـ اًمٔمـروف اًمتـل شمٕمٞمِمـٝم٤م اًمسـٞمٜمام اًمتقٟمسـٞم٦م يمتجرسمـ٦م أقمت٘مد 

ًمٙمٜمٝمـ٤م ؾمـٞمٜمام  .ؾمـقري٤م ذمؾمـٞمٜمامٟم٤م  اًمٙمثـػم ُمــ أطمـقالتامصمـؾ ذم شموإسمداع 

 .٤مٞمُمتحررة إٟمت٤مضم

سمـالد ًمسـٞمٜمامئل ذم الٛمٞمؾ رطمٚم٦م ُمٙم٤مٟمٞم٦م وزُم٤مٟمٞم٦م سمٕمٜمقاٟمف اخلٛمػمومٞمٚمؿ ٟم٤مس 

تٚمٛمس طم٤مهلـ٤م شمـرطمٚمـ٦م وصم٤مئ٘مٞمـ٦م رائ٘مـ٦م ذم سمـالد  .همـػمهأو  رسمام يٛمٚمٙمٝمـ٤م ريب

 .طمقاهل٤مأو
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سمٗمْمـقل ٠مهقمـ٧م وم .ًمؼمهـ٤من قمٚمقيـ٦م "ىم٤مؾمـؿ يمٗمـر" قمرض اًمٞمقم ومـٞمٚمؿ

 .شمٚم٘مػ ردود اًمٗمٕمؾ اًمتل ُمـ اعمٛمٙمـ أن يثػمه٤م هذا اًمٗمـٞمٚمؿو2 عمِم٤مهدشمف صم٤مٟمٞم٦م

 .ُمـ إٟمت٤مج اعمرطمٚم٦م اعمقؤودة ذم اعم١مؾمس٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمسٞمٜمام اًمسقري٦مٚمؿ هذا اًمٗمٞم

ٚمسٞمٜمام ًم دٞمستٕميو .اإلهائٞمكمٗمٚمسٓمٞمٜمل واعمحتؾ ًمٚمٍماع اًميمِمٗم٤ًم اًمٗمٞمٚمؿ ي٘مدم 

 .ودوره٤م ىمٞمٛمتٝم٤م

طمـلم قمـرض ذم 2 إهائٞمـؾ ه طمتـك ذمأصم٤مريم٤من ىمد ُم٤م  ٟمتج٤مهؾأن ٛمٙمـ يوال 

ػ اًمٖمرسمٞم٦م واإلهائٞمٚمٞم٦م ووج٧م سمف اًمّمحاًمٙمثػم ُمـ اعمٝمرضم٤مٟم٤مت اًمسٞمٜمامئٞم٦م 

 .ُمٕم٤مً 
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 أومالم شمٕمٙمـس اًمقاىمـع سمّمـدقطملم شمتح٘مؼ ذم  واًمسٞم٤مؾمٞم٦م ي٤م اًمقـمٜمٞم٦م٤م٤مًم٘مْموم

اًمتـل شم٘مـدُمٝم٤م سمٕمـض  ٘متحؿ ؾمقر اًمّمقر اعمِمقه٦مشمستٓمٞمع أن ٤م شموم٢مهن2 وضمرأة

 .األومالم قمـ اإلٟمس٤من اًمٕمريب

أُمـ٤م  .وم٘مد إٟمتٝم٧م إضم٤مزيت واؾمتْمـ٤مومتل .ذم اًمٞمقم اًمت٤مزم يم٤من قمكم أن أهم٤مدر

 ."قمسٚمٝم٤م" ذم ؿمٝمر ستٛمرٝمل شمُم٤م وماًمب٤مٟمقرا

ى يمؾ ُمٜمٝمؿ أن يرو2 يتٕمرومقا قمغم سمٕمْمٝمؿأن اًمٕمرب  لمٚمسٞمٜمامئٞمًم ٧مطم٤مشم٘مد أًم

 .يِم٤مهدوا ؾمٞمٜمامهؿ ظم٤مرج سمٚمداهنؿاعمحزن أن ُمـ  فاآلظمر. ًمٙمٜموضمف 

 .مهٞمتٝم٤مقمـ أقمـ هذه اًمب٤مٟمقراُم٤م وُم٘م٤مال ُمٓمقال ٟمنمت دُمِمؼ إمم  قمدتطملم 

 .ظثر ظذ كسخة مـفأومل  .وال أيـ كؼتفـتبتف ذـر ما افذي تأ ال

* * * 
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ــؼ ــٞمش إمم  ذم اًمٓمري ــتديق ال ــؽمهي٤ماؾم ــحٞمٗم٦م ألؿم ــد أي ص ذم و .مل أضم

إمم  يمٜم٧م أحترك ُمـ ُمٙم٤منقىم٧م اًمـمقال و ىمرأ أي رء.أأو  ومٕمؾأؾمتديق مل اإل

 .ىمبؾ هن٤مي٦م اًمدوامٝمرسم٧م وم .ضمدوىهدف وسمال ال آظمر سم

صـالح ج اًمسـٞمٜمامئل اعمخـراعمس٤مرح واعمقؾمـٞم٘مك اًمت٘مٞمـ٧م ُمديري٦م  الملقمغم ؾم

 :زم وم٘م٤مل دهٜمل

ؾ -  !.ذم طمدا ُم٤م !ال شمٙمٛم 

 ٤مًمٞمقم شمقزيــعومــ .١مؾمســ٦م اإلؾمــتٝماليمٞم٦مذم اعم سمتالىمٞمــف2 إذا سمــدك طمــدا ُمــٜمٝمؿ

 !ًمسٙمر واًمرزا "سمقٟم٤مت"

 :ؾم٠مًمٜملُمرطمب٤م يمٚمٛم٦م وسمدال ُمـ صالح ص٤مومحٜمل 
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 .!؟ٕمؽيكم ُمؿمق رىمؿ اًمبقن  -

خري٦م ْمـحؽ سمسـهق يواؾمتدرك واًمتٗم٧م إزم 2 ج ُمـ اعمديري٦مورقمغم قمتب٦م اخل

 :ؾم٠مًمٜملو يمام هق دائامظم٤مص٦م 

 .؟يمت٤مسم٦م اًم٘مراُمٓم٦م ؿتظمٚمّم؟ ؿمق -

 !.ومٝمززت رأد

 :وهق ي٘مقلخرج وم

 !.إذن سم٤مٟمتٔم٤مر اًمٗمرج -

حمٛمـقد اًمٙم٤مشمـ٥م اعمٍمـي جٜمقن اًمت٘مٞم٧م قمكم يمٜمٕم٤من أظمؼمين سمطملم قمٍما 

 .دي٤مب

ُم٘م٤مالً ًمٞم٤مؾملم وضمدٟم٤مه ي٘مرأ وم٘مد 2 فشمري٤مزقمغم شمقاقمدٟم٤م ُم٤م صدي٘مٜم٤م اًمذي أ

2 ي٘مـرأيمـ٤من سمـام وره وًمنـ .اًمٜمْم٤مل اًمتٜمقيري ذم قم٤ممل اًمبـداوة احل٤مومظ قمـ

ٕمٜم٤م ومـ٤مهمري ٤مؾمـتٛموم .(اعمٜمِمقر ذم صـحٞمٗم٦م هيـ٦م)أظمذ ي٘مرأ ًمٜم٤م اعم٘م٤مل يمٚمف 

سمجرقم٦م ُمــ ُمـ يمٚمامت ي٤مؾملم احل٤مومظ ُمع يمؾ يمٚمٛم٦م  األومقاه وقمٞمقٟمٜم٤م متتٚمئ

 .اًمتِمٗمل

* * * 

مم إ ٟمبٞمـؾ اعمـ٤مًمح رومٞمـؼ رطمٚمتـلسمـ٤معمخرج قمٍم اًمٞمقم صـدوم٦م اًمت٘مٞم٧م  يمام

 :ومس٠مًمٜمل سسم٤مري

 .؟هؾ ًمديؽ ىمٚمٞمؾ ُمـ اًمقىم٧م -

 :سم٤مسمتس٤مُم٦م فوأضمبتخم٤مشمال ؾم٤مقمتل إمم  ٟمٔمرت

 .!ًمديٚمٞمس وماًم٘مٚمٞمؾ ُمٜمف شمريد  ٧مإذا يمٜم -
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 :وىمد همدوٟم٤م ذم ؾمٞم٤مرشمفوم٠مضم٤مب 

ٗمٜمجـ٤من قم٤مرُم٦م سمرهمب٦م يم٤من ًمدي حلٔمتٝم٤م ) !.ٜمنمب اًم٘مٝمقة ذم ُمٙم٤من ُم٤مًمإذن  -

 .(ُمـ اًم٘مٝمقة

 :ىم٤ملىمبؾ أن يتحرك 

ؾمـبٙمل " ذمٟم٘مٕمـد ؿمـق رأيـؽ  !ٟمحٙمل سمٛمنموع ؾمـٞمٜم٤مريق ضم٤مي قمغم سم٤مزم -

 .!؟"ه٤مم

 :أضمبتفًمٙمٜمل  .مم٤م ختٞمٚم٧مٙمثػم سمأومْمؾ اإلىمؽماح هذا سمدا 

 .!ًمٞمس ُمٙم٤من حلدي٨م قمٛمؾ ًمٙمٜمف -

 :حتريم٧م اًمسٞم٤مرة وهق يردد

 .!ُمٙم٤من ي٘مٕمد ومٞمف وحيٙملومٞمٝم٤م  ُم٤م! ه٤مًمبٚمدأظم٧م يٚمٕمـ  -

 ."ؾمبٙمل ه٤مم"إال ٟمبٞمؾ مل خيؽم 2 سملم األُمٙمٜم٦مسمٕمد ضمقًم٦م 

 الٟمسـ٤مء ومٞمٝمـ٤م ضمـد اقيتال اًمتـل ُمـ٤ميمـ األيرشم٤مد أن ال حي٥م ٟمبٞمؾ أن ؿمٕمرأ

قمـ ُمنموع دون أن يقزع ٟمٔمراشمف قمـغم  ن يتحدثوال حي٥م أ .ُمـ هقٕمرومـ ي

 .اًمٓم٤موالت األظمرى

 :ؾم٠مًمٜملسبٙمل ه٤مم اًمذم 

 شمنمب سمػمة؟ -

 :ٚم٧م٘موم

 سمرد!. -

 !؟شم٠مظمذ ويسٙمل -
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 .ؾمتٕمداد ًمتٚمبٞم٦م ـمٚمب٤ميتالاهذا  ملشمس٤مءًم٧م ُمع ٟمٗمز شمرى 

ىمــدح صمٛمـــ وطمجــؿ  "سمٕمٞمــقن قمٓمِمــ٦م" ختٞمــؾ٧م أن أًمٙمٜمــل حلٔمتٝمــ٤م طم٤موًمــ

 !.اًمذي يٛمٙمـ أن ي٘مدُمف ُمٙم٤من يمٝمذااًمقيسٙمل 

 .ٕمكم ال أؾمتٞم٘مظ أسمداً ًم أٟم٤ممو "رٙمأؾم  " طمت٤مج أنسم٠مين أ طمسأيمٜم٧م 

 :وم٠مضمب٧م

 ؟مخر أمحر –

 .ُمـ ومْمٚمؽ زضم٤مضم٦م !.. ُمٜمٞمح؟يمس٤مره ؟قمٜمديمؿ ٟمبٞمذذم  اًمٜم٤مدل ؿمقٟمبٞمؾ ؾم٠مل 

 :فقمـ ُمنموقمحيدصمٜمل سمدأ صمؿ 

ومـٞمٚماًم خمتٚمٗمـ٤ًم سمِمـٙمٚمف ٝمـ٤م أريـد أن أصـٜمع ُمٜمٕمر أين ؿمـأ ًم٘مٓم٦م عمقوقعًمدي "

 أن شمِم٤مريمٜمل اًمٙمت٤مسم٦م.ووأريد أن أٟمتجف قمغم طمس٤ميب اخل٤مص  .وأؾمٚمقسمف

وهـؿ قمـغم وؿمـؽ  يٚمت٘مقن ذم طمدي٘مـ٦م ومـٞمال2 االٟمتامءات قؿمب٤مب خمتٚمٗم ٦ممخس

 .ذم هذه اًمٗمٞمال ٕم٤مُمرةاًمٝمرة ساًمظمالل شمٜمٗمٞمذ قمٛمٚمٞم٦م هىم٦م 

وؾمـٞمٚمٕم٥م أطمـد  !.طمـالقآظمـر و2 ٞم٤مٟمٞمٙمل ؾمٞم٤مراتُمٙم٤مب اًمِمبه١مالء  طمدأ

 .يقؾمػ ؿمقيري اعمٛمثؾ ألظمرري٤مح وا أسمق اعمٛمثؾخلٛمس٦م اه١مالء 

 .ؾم٘مٓم٧مىمد اًمقصم٤مئ٘مل ومٙمرة اًمت٘مص أن ؿمٕمرت سم٤مظمتٞم٤مره هذا 

 ؟!ٛمثٚملم ؾمٚمٗم٤مً اعمًمٞمش اظمؽمت ؾم٠مًمتف 

 :ىم٤مل

ب ٟمامذضمٝمــؿ ُمٜمــؽمل أظمــؽمهؿ وًمٙمـــ يمــل أ - ذم اًمٗمــٞمٚمؿ ٠مىمدُمٝمؿ وؾمــ .ىمــر 

 .!يم٤مُمػما حمٛمقًم٦م .ػسم٠مؾمٚمقب خمتٚم

 :٘م٤ملومًمٙم٠مد ٟمبٞمؾ ٟمٔمر 
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 !...ًمٜمنمب -

 :ىمٚم٧م

اًمبح٨م يٛمٙمٜمٜمل و2 ٕمجبٜملخمتٚمٗمل االٟمتامءات شم اخلٛمس٦مِمخّمٞم٤مت اًمومٙمرة  -

ّمـٕم٥م اًمتٗمٙمـػم ـ اًمُمـًمـٞمس  .همٜمٞم٦م حلٚمقلريمٞمزة وهل . إـم٤مره٤م اًمتخٞمؾ ذمو

 .!هب٤م

ؿمخّمٞم٤مت ٟمخت٤مره٤م وٟمت٤مسمع طمٞم٤م ـ٤م خلٛمس شم٘مص وصم٤مئ٘مل إمم  ظم٤مص٦م إذا ل٠مٟم٤م

٤مصمٚم٦م ًمتٚمؽ اًمتـل ممواىمٕمٞم٦م ًمبح٨م قمـ ؿمخّمٞم٤مت ذم ا قمدٜمتس٤مؾمو .٤مئره٤موُمّم

 !ومٙمر! اىمؽمطمٝم٤م قمٚمٞمؽن أأو  ُمٕم٤مسمت٘مّمٞمٝم٤م ٞم٤مم ٘م٤م اًميٛمٙمٜمٜمإذا أردت و .هب٤م شمٗمٙمر

 !.ًمفٟمّمؾ ُم٤م يٛمٙمـ أن ٟمرى صمؿ 

 .؟ؿٚمٗمٞماًمح٘مٞمؼ تسمبدأ ٕمت٘مد أٟمؽ ؾمتشمُمتك 

 :ىم٤مل

اًمٗمـٞمٚمؿ  أصقر هذاأريد أن ًمؽ ًمذ. "سم٘م٤مي٤م صقر" صقر٠مؾماًم٘م٤مدم   ٟمٞمس٤منذم -

 :وم٠مضمبتف هيع وخمتٚمػ.ِمٙمؾ سم

اًمٗمٞمٚمؿ ظمالل أىمؾ  ُمٕمٜمك هذا شمريد حت٘مٞمؼ هذا !اًمٕم٤مذاًمِمٝمر ٟمحـ اآلن ذم  -

ًمٜمٗمٙمـر ال قطمـاألٙمؾ سم2 أؾم٤مقمدك ومٞمام حتت٤مضمفومٕمال أن أود .. .ؿمٝمقر ٦مُمـ ؾمت

 .!ٟمٚمت٘ملو

ؾ وـمٚم٥م ُمـ اًمٜم٤مدل ىمٚمام   غمقمـ ذم دومؽمه اًمّمـٖمػماؾمٛمل ورىمؿ ه٤مشمٗمل ؾمج 

قمٚمٞمٝمـ٤م يمتـ٥م  ٤مً ُمــ طم٘مٞمبتـف أوراىمـصمؿ أظمرج  .٘م٤مدمٚمخٛمٞمس اًمِمػم ًمشمصٗمح٦م 

 :الئىم٤م أرىم٤مُم٤ًم سم٤مالٟمٙمٚمٞمزي٦م



 

009 

 !.األُمريٙملًمقومد اًمسٞمٜمامئل ًمٚم٘م٤مء ا ذه٥مأُمْمٓمر أن  -

 .لسمٞمتإمم  سمسٞم٤مرشمفقصٚمٜمل أن ي أس  

مل شمٙمــ م ذم طمـلم قٜمـاًمٟمزقم٧م ُمالسمز ومـقرًا وطم٤موًمـ٧م واًمبٞم٧م دظمٚم٧م 

 .ُمس٤مء ٤موزت اًمٕم٤مذةدمىمد اًمس٤مقم٦م 
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 ٓمـؾسمـدأت  اظمتٗمـ٧م وراء ومْمـ٤مء رُمـ٤مدي واًمِمٛمس ىمد  .داًمّمب٤مح سم٤مر

 .زظم٤مت ظمٗمٞمٗم٦م ُمـ اعمٓمر

صـ٤مدومتٝمؿ  ،اؾمتديق الٞمشإمم  ذم ـمري٘ملصب٤مح يمؾ اًمٜم٤مس اًمذيـ أص٤مدومٝمؿ 

2 اًمرىمٞم٘مـ٦م ِمـٗم٤مهذات اًماًمسٛمراء ٓم٤مًمب٦م ٤مًموم .اعمٙم٤من ذاشمفذم ٙمؾ اًمو. اًمٞمقم أيْم٤مً 

2 ًمب٘مٕمـ٦م ذا ـ٤مشم٘مػ قمٜمد ُمقىمػ اًمب٤مص ذم اُم٤م شمزال 2 "اًمٗمتقة "اعمرشمدي٦م ًمب٤مس

 شمسػم وىمد وصـٚم٧م اآلن2 اًمبٜم٧م ذات اًمقضمف اعمرىمط .ِمٗم٤مهٝم٤م اًمرىمٞم٘م٦م أيْم٤مً وسم

أين يمؾ يقم اًمِم٤مب اًمذي أفمـ أُم٤م  .يمام ذم األُمس ويمؾ يقم مت٤مُم٤مً  اعمٜمٕمٓمػإمم 

شمـرى ُمــ " :قمٜمـفواًمذي أؾمـ٠مل ذايمـريت يقُمٞمـ٤م  ،د قمرومتف يقُم٤ًم ُم٤مىمأو  أقمرومف

. !ٔمٛم٦م اًمتحرير اًمٗمٚمسـٓمٞمٜمٞم٦مىمب٤مًم٦م ُمٙمت٥م ُمٜم2 ذاشمفي٘مػ قمغم اًمرصٞمػ 2 "؟هق

 .، يمـام يمـؾ يـقمأيْم٤مً اًمٞمقم سمٕمْمٜم٤م ٤مهٚمٜم٤م دموىمد  .ويبدو أٟمف يٜمتٔمر اًمٌمء ذاشمف

 قمغم األرسمٕملم دىمٞم٘مـ٦م اًمتـل أشم٠مظمرهـ٤مأيْم٤م يٕمٜمل أين ؾم٠مطم٤مومظ هذا اًمٞمقم هذا 

 .ؾم٠مٟم٤مل اًمٕم٘مقسم٦م ذا ٤مأين وؾمتديق االقمـ  يقُمٞم٤مً 

عمٜم٤مىمِمـ٦م ًمٞمـقم ًم٘مـ٤مء اإمم  احت٤مد اًمٙمت٤مب اًمٕمـربّمب٤مح يدقمق ذم صحػ اًم

ُم٘مـ٤مل قمــ اظمـرى صـحٞمٗم٦م ذم  ."أًمػ ًمٞمٚمـ٦م وًمٞمٚمتـ٤من" رواي٦م ه٤مين اًمراه٥م

 اًم٘مـ٤مرئدًمٞمـؾ " سمٕمٜمـقانخلػمي اًمذهبل ُم٘م٤مل ؿمدين وذم صم٤مًمث٦م اًمرواي٦م ذا ٤م. 



 

021 

يٕمٙمـس سمدىمـ٦م طم٤مًمـ٦م وعم٘مـ٤مل ـمريـػ ا ."رواي٦م أًمػ ًمٞمٚم٦م وًمٞمٚمت٤منإمم  اًمذيمل

 ىم٤مرئـفظمػمي اًمذهبل  ي٘مقدو .إهب٤ممُمـ ُمٚمؾ ورواي٦م وُم٤م يٜمت٤مسمف ُمٜمٝم٤م ًمٚم ٘م٤مرئاًم

طم٤مًم٦م ٤معمٚمؾ واإلهب٤مم وم !.يمف !يمف ...اًمرواي٦ماًمٙمثػمة ذم تٜم٤مىمْم٤مت إيمتِم٤مف اًمإمم 

 .ٚمٜم٤م ذم اهلقا ؾمقايمو !" يظمػم" ي٤م قم٤مُم٦م داظمؾ وظم٤مرج اًمرواي٦م

 ٤مدرسم" ُمـ مج٤مقم٦مأظمب٤مر ُمٗمّمٚم٦م قمـ اٟمتح٤مر صمالصم٦م ىمرأت سٗمػم ذم صحٞمٗم٦م اًم

 ـ ـم٤مًمـ٥م خمتٓمٗمـقاًمـذي "األطمـد قمنمـ" صقر اًم٘م٤مدةشم٠مُمٚم٧م و ."يٜمٝمقف ُم٤م

 .ومراج قمٜمٝمؿاإل "اًمٚمقومتٝم٤مٟمزا" ـم٤مئرة

وأٟمـ٤م أشم٠مُمـؾ عمـ٤مذا ًمسـ٧م أدري  .تٗمتٞمـ٤مت مجـٞمالواًم .ضمـدا اًمّمـقر ُمـ١مصمرة

اًمتل ومرت  "ه٤مًم٦م"شمِمبف اًمٗمٚمسٓمٞمٜمٞم٦م يم٤مٟم٧م ّمقر اًمأن إطمدى سمدا زم  ،هـصقر

 .!أهن٤م ىمتٞمٚم٦مصقر ٤م  ختٞمؾؿمٕمرت سمذقمر و. اًمسجـُمـ 
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يمـ٠مين مل سمدا زم  .أؾمػم ذم ؾمقق احلٛمٞمدي٦مؿمٕمقر همري٥م وأٟم٤م اًمٞمقم اُمتٚمٙمٜمل 

 .اًمسقق ىمٓمٕم٦م ُمـ ُمديٜم٦م أظمرىأن و .زُمـ ـمقيؾذ هٜم٤م ُمٜميمـ أ

 .ٙمثػم ُمـ اًمٙمتؾ اًمٕمديدة األظمرىاًمٜمس٤مء شمِمبف يمتٚم٦م ُمـ اًمُمـ أُم٤مُمل متر اآلن 

اًمث٤مًمثـ٦م و ،يمٚمـفيٚمـػ اًمـرأس أؾمـقد  يِمـ٤مرببٜمت٤من سم٢مسمٛمالءة ؾمقداء. اًم األم

ومٝمـل قمـغم ُمـ٤م يبـدو 2 ُمــ اًمِمـٕمرسم٢ميِم٤مرب ُمٚمقن شمبدو ُمٜمف ظمّمٚم٦م صـٖمػمة 

 .اًمتل يتؿ اًمبح٨م قمـ ُم٤م يٖمـري اًمٕمـريس ُمــ اعمالسمـس اًمداظمٚمٞمـ٦ماًمٕمروس 

ُمــ طمـقهلؿ ومـ٤مًمتقن أو  ٘م٤مدون ُمــ أيـدهيؿُمأو  نقحمٛمقًم ّمٖم٤مراًموالد األو

ز ٞمدمٝم.. ًمٙمـ اًمٙمؾ يِم٤مرك ذم .اًمتقىمػ سمٚمٝمٗم٦مأو  يتٕمثرون سملم اعمسػم اعمٗم٤مضمئ

 .ًمٕمريسٝم٤ماًمٕمروس 



 

020 

روٟمف ذم ُم٤م يذم اًمتل شمٜمتٕمش قضمقه اًموأشم٠مُمؾ ذه اًمٙمتؾ وراء واطمدة ُمـ هُمٌم أ

ـ ٝموم .اعمٕمٚمـًمتسؽم ذاك اٝمـ ًمومْمحذم أؿمٙم٤مل يمؿ خيتٚمٗمـ و2 ظمٓمقا ؿ اعمتٛمٝمٚم٦م

تٚمــؽ اعمٜم٤مديــؾ اًمســقداء اًمتــل شمٖمٓمــل سمطمــلم يٛمســٙمـ سمــ٠مـمراف أصــ٤مسمٕمٝمـ 

وألحل٤من  ،عمقؾمٞم٘مك اًمِمٝمقة قم٤مزوم٤متإمم  وم٢من شمٚمؽ األص٤مسمع شمتحقل2 وضمقهٝمـ

رهمبـ٤مت اًمقمــ و ،٦متزيٜمـاعمٝمــ ُمالحمًمٙمِمػ قمــ دقمـ ذم اومٞمب2 اًمذات اخلٗمٞم٦م

 "ٚمامٟمٞمٙم٤مٟمـ٤متًم" ُمـ اعمالسمـس اًمداظمٚمٞمـ٦مت٠مُمٚمٜمف ُم٤م ياخلٗمٞم٦م ذم اًمتامهل ُمع قمري 

 لقحـتحلٔمتٝم٤م قمٚمٞمؽ أن شمرى يمٞمـػ ي .إال ُمـ شمٚمؽ اًم٘مٓمٕم٦م اًمّمٖمػمة ،اًمٕم٤مري٦م

 .سم٘م٤ميـ٤م دُمـقعإمم  قمـغم األضمٗمـ٤منؾمـقد ًمـؼ األأو ،دسمؼإمم  األمحر قمغم اخلديـ

يمٞمـػ و .ألهمٓمٞم٦م اًمسقداء اعمبٚمٚم٦م سم٤مًمٚمٕمـ٤مب ًمتٖمٓمـل اًمِمـٗم٤مه اعمٙمتٜمـزةشمرختل او

 .اعمٚمقٟمـ٦م يِم٤مرسم٤متإلقمـ رؤوؾمٝمـ ازطمط ٕمٛمد اًمّمب٤مي٤م اًمّمٖمػمات قمغم أن شمتشم

 .تثٚم٩مٕمؿ اًمُمٚمج٠م ًمتٚمٛمض ـم "سمٙمداش"سمقفم٦م ص٤مًمقن ويّمبح 

* * * 

إلصالح اًمبٜمٓمٚمقن اًمذي  ٘مري٥م ُمـ هٜم٤ماًمطمد ُمٕم٤مرذم أ ُمٕمٛمؾإمم  ُمْمٞم٧م

 .أمحٚمف

وضمٝمٝمـ٤م دائـري يم٤من  .سمٛمقدة ص٤مرظم٦ميب ُمرطمب٦م ت ٤مُمالطمدى اًمٕمإاؾمت٘مبٚمتٜمل 

شمـزيـ وال أصمـر ألي  ،بٞمض ُمٕمـ٤مُمّمٗمرووُم2 ُمدوررء  أيُمـ  يِمبف ىمرص٤مً و

يمٜمـزة  ، وصدره٤م خيتزن وراءسمٜمٓمٚمقن وشمٜمقرة ُمٕم٤مً اًمٕم٤مُمٚم٦م شمرشمدي قمغم ىمسامشمف. 

 .صٚمٞم٥م وىمٓمع ذهبٞم٦م أظمرى ّمدراًمقمغم و .اًمٞم٤مىم٦م قم٤مًمٞم٦م

ًمبٜمٓمٚمقن سمـ٤ميـدهي٤م اعمٛمسـٙمتلم إمم  أٟمٔمـر وأٟمـ٤م2 إصالطمفجي٥م ُم٤م ذطم٧م هل٤م 

حتس يمؿ ال يٛمٙمـ إال أن ًمٙمٜمؽ جٚمد ؾمٛمٞمؽ. ٗمتلم سمُمٖمٚم لمتىمبْميم٤مٟمت٤م  لماًمٚمت

 .ُمـ اًمٜمٗمس ٦مبيرهل ىم



 

022 

صــقت اآلالت ظمــتٚمط واهمرومــ٦م اًمٕمــ٤مُمالت إمم  قمــ٤مدتمحٚمـ٧م اًمبٜمٓمٚمــقن و

 .وال يٛمٙمـ أن شمب٤محشمبٕم٨م قمغم اًمٗمْمقل ٟمس٤مئٞم٦م ٛمٝمٛم٦م هب

واُمتـدت 2 أُمـ٤مُملومٜمجـ٤من اًم٘مٝمـقة  يمـ٤من نـقم٤من ُمـ٤مسملم اًمٕم٤مُمٚملم ومضمٚمس٧م 

سملم سمٞمتلم سمٛمٕمؼم  اعمٕمٛمؾ أؿمبفو .ؿمديد ؼمداًمًمٙمـ  ،تٚمٗم٦مُمـ ضمٝم٤مت خماًمسج٤مئر 

ُمــ هـذا  ُمٕم٤مُمـؾإمم  حتقًمـ٧مو حتٞمط سم٘مٚمٕم٦م دُمِمؼلم ُمـ اًمبٞمقت اًمتل ىمديٛم

 اًمٕمٛمـؾؾمـ٤مقم٤مت اٟمتٝمـ٤مء ُمع و2 ؾم٤مقمتل يم٤من اًمقىم٧م ُمت٠مظمراإمم  ٟمٔمرت .اًمٜمقع

٤مؾمـتٙمٛمٚمـ وم2 اًمبٞمـ٧مإمم  ًمٕمقدةاصـقرن اختـذـ وُمٕم٤مـمٗمٝمت اًمٕم٤مُمالت ارشمد

 .ظمـرضمـو روائـح يمثٞمٗمـ٦م ودسم٘مـ٦مُمــ أُمـ٤مُمل ـ ٛمـرورهسموم٤مطمـ٧م وشمزيٜمٝمـ 

ومقضمئ٧م . وًمٚمٕمِم٤مءاًمٓم٤موًم٦م يٕمدون سمدأوا ُمـ اًمرضم٤مل اًمٕم٤مُمٚملم أن الطمٔم٧م وم

 .قمغم اًمٓم٤موًم٦مضمٝم٤مز قمرض ؾمٞمٜمامئل وع قظم٤مص٦م سم2 ٖم٤مُمْم٦ماًمتحْمػمات ٤مًمسم

ؿ وم٧م أهنـقمررضم٤مل صمالصم٦م صمؿ طممر  .ًمٞمقُمٞم٤مت ه١مالء شمقًمد ًمدي اًمٗمْمقل

اًمّمدوم٦م واؾمتٕمدت هذه )أذهٚمتٜمل  .ُمٝمـ خمتٚمٗم٦م جم٤مورةيٕمٛمٚمقن ذم 2 أصدىم٤مء

ودمـ٤موزت أيمثـر ومتٜمبٝمـ٧م  ف(.اًمٚم٘م٤مء ىمبؾ أي٤مم ىمٚمٞمٚم٦م ُمع ٟمبٞمؾ اعم٤مًمح وُمنمـوقم

دظمٚمـقا سمحـامس ا ىمد ؤواًمذيـ ضم٤ماًمثالصم٦م يم٤من  .ًمديٟم٧م ٤مطم٤مًم٦م اًمزهؼ اًمتل يم

 ًم٦م اًمٕمٛمؾتحقًم٧م ـم٤مووم .قمديدة ُمـ األـمٕمٛم٦م ال٤مهزةقمٚم٥م وُمٕمٝمؿ وصخ٥م 

وصـدطم٧م أم 2 "اًمٙمٜمـ٧م "وؾمـج٤مئر قيسـٙمل٤مًمٓمٕمـ٤مم واًمسمقم٤مُمرة ُم٠مدسم٦م إمم 

 .ينمـب وذسمٜم٤م سمحٞم٨م مل يبؼ ُم٤م .ي١ميمؾ أيمٚمٜم٤م سمحٞم٨م مل يبؼ ُم٤مسمٕمده٤م  .يمٚمثقم

اطمؽمىمـ٧م عمبـ٦م  "سمقرٟمـق"ـاًمـومٞمٚمؿ قمرض سمٕمد أىمؾ ُمـ قمنم دىم٤مئؼ ُمـ ًمٙمـ و

ٛم٣مـ وم ،اًمسـخري٦م٤مخلٞمب٦م وسمٕمقر سد سمٕمده٤م إال اعمزيد ُمـ اًمِمٚمؿ يوم .اًمٕمرض

 ٟمٗمسف.إمم  اعمراهؼاًمٕم٤مُمؾ سمٞمٜمام ُم٣م 2 زوضمتفإمم  يمؾ واطمد
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ىم٤مًم٧م زم اعمٜم٤موسم٦م ذم اإلؾمـٕم٤مف اخلـ٤مرضمل ًمٚمِمـٕمب٦م اًم٘مٚمبٞمـ٦م ذم اعمستِمـٗمك 

 :احلٙمقُمل

أطمـ٤مول إؾمـٕم٤مومف شمقىمـػ ىمٚمبـف. وسمٞمـٜمام  ،ـمٚمٕم٧م ًمٕمٜمد ُمريض ىمٚم٥م ألؾمٕمٗمف"

ؿم٤مسم٤م ت ؿم٤مهدت ٤محلٔمسمٕمد  .يم٤من يٍمقمٜم٤م يمثػما سمٓمٚمب٤مشمفو ،قمٛمره مخسقن ؾمٜم٦م

ومهـ٤م يِمـتامن 2 يدظمؾ ؿمٕمب٦م اًم٘مٚمبٞم٦م سمنواًمف اًمداظمكم وظمٚمٗمـف صـبل صـٖمػم

 .!"طمري٘م٦م "ن ايرددوويٍمظم٤من سمّمقت جمروح 

ؽميمـ٧م وم ،لومٝمجٛمـقا قمٚمٞمـ !ُمريض آظمر قمـؿ سمٞمٛمـقتحلٔمتٝم٤م يم٤من سملم يدي 

 .ًمإلؾمٕم٤مفاعمريض يٛمقت وٟمزًم٧م ُمٕمٝمؿ 

 .اعمحروىملميمؾ  لهجؿ قمٚمٞم فٕم٤مؾمإلذم ا

 !؟ُم٤م سمٕمرف يمؿ قمددهؿ

يٕمٜمـل ختٞمـؾ  .يمؾ حمروق ُمٕمـف أهٚمـفو. ٦م وؾمبٕملممخس رأو  لممخسطمقازم 

 .!لاًمٕمدد يكم هجؿ قمٚمٞم

أـمٚمـع سمـ٤معمحروق قمـغم الراطمـ٦م ذم اًمٓمـ٤مسمؼ عمـ٤م  !.أقمٛمؾ رءُم٤م قم٤مد أحلؼ 

ورائــل سمنــاويٚمٝمؿ اًمداظمٚمٞمــ٦م  نوي٘مٗمــزو نيريمْمــقيمٚمٝمــؿ اًمثــ٤مين، يمــ٤مٟمقا 

 .نويٍمظمق

 :ال شمقىمػسماًممرب تٚم٘مك اًمِمت٤مئؿ وأٟم٤م قمؿ سمو .يمٜم٧م وطمدي

ُم٤م ذم قمٜمديمؿ رمح٦م وال  !يٚمٕمـ أسمقيمؿ ي٤م يمالب !ي٤م قمرص٤مت !سمٜم٧م اًمٙمٚم٥م" ي٤م

 ًمٗمقق.ٝمؿ وأسمٕمث "يمزاز" ست أقمٓمٞمٝمؿ أسمر ."إٟمس٤مٟمٞم٦م

 ."ـمقًمقا سم٤مًمٙمؿ !ُمٕمٚمٞمش ي٤مقمٛمق" :هلؿىمقل وعم٤م يمرسمقين 
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 اإلسمر.يس٤مقمدين سمح٘مـ قمؿ هقاًممرب واًمِمت٤مئؿ وومِم٤مريمٜمل صمؿ ضم٤مء ممرض 

ومدظمؾ رضمؾ  !.يبٕم٨م زم اًمنمـم٦موـمٚمب٧م أن  ،قمٛمٚم٧م شمٚمٞمٗمقن ًمرئٞمس األـمب٤مء

 :وُمٕمف ؾمالح رؿم٤مش وسخ

 ؟!ويـ اًمٓمبٞم٥م -

 :وىم٤مل زم

 !.ُمٕمل طم٤مدث ؾمٞم٤مرة !"ذُمقـم٦م " شمٕم٤مزم هلقن ي٤م -

 :ىمٚم٧م ًمف

 !حتتف "خيرى"ـسم !يكم سمٞمِمقف اًمرؿمٞمش سم٢ميدك -

 !.ُمثؾ يم٠مهن٤م ُمٜم٤مم .هذه ومٝمٛمٜم٤م طم٤مدصم٦م احلريؼيـ سمٕمد

طمٚمقيـ٤مت قمـؿ حيـؽمق  ومِم٤مومقا حمؾ ،ىم٤مل يم٤من األوالد ـم٤مًمٕملم ُمـ اًمسٞمٜمام

يرُمٞمٝم٤م و ،زوص٤مطم٥م اعمحؾ قمؿ يٓم٤مًمع ُمـ اعمحؾ ضمرات اًمٖم٤م !.ضمٜم٥م اًمسٞمٜمام

 !.األوالد يمٚمٝمؿ٧م ذم اًمٓمريؼ وأص٤مسمت اؾمٓمقاٟم٦م هم٤مز وم٤مٟمٗمجر2 قمغم اًمِم٤مرع

 :ألٟمف أول ُم٤م يدظمؾ اًمقاطمد يٍمخ ،ُم٤م ىمدرٟم٤م ٟمحٍم اًمٕمدد

 !.شمٕم٤مًمقا ؿمقومقا اسمٜمل !ًمؽ قمرص٤مت -

ام يِمـبف ِمـٕمرت سمـوم .ؿمٕمر وحلؿ حمروق ورائح٦م ،ص٤مر اإلؾمٕم٤مف يمٚمف دظم٤من

 .االظمتٜم٤مق

سمٞمـٜمام  ،وىم٤مًم٧م ذم ُمريض آظمر قمـؿ يٛمـقت ،ضم٤مءت ممرو٦م ُمـ ؿمٕمبتٜم٤م اًم٘مٚمبٞم٦م

2 قمـؿ ي٘مٗمـزوا ُمــ األمل2 يم٤من رشمؾ اعمحروىملم ُمـ اًمٓم٤مسمؼ اًمث٤مين طمتك األؾمٗمؾ

 .ويؽمايمْمقا ُمـ ُمٙم٤من عمٙم٤من
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 :ىم٤مل زم أطمدهؿ حلٔمتٝم٤م

 !.هقي زم سمٗمست٤مٟمؽ !هقي زم -

وم٠مقم٤مدهؿ أهٚمٝمـؿ  .سمٞمق ؿإمم  أرؾمٚمٜم٤مهؿ ،هؿاًمذيـ وٛمدٟم٤م اًمٙمثػمون ُمـ

 :ًمٜم٤م وهؿ يِمتٛمقٟمٜم٤م

ىم٤مقمديـ شمنمـُمٓمقا وشمنمـسمقا ىمٝمـقة وـمـؼ طمٜمـؽ يـ٤م  .!؟ًمٞمش شمريمتٛمقهؿ -

 !.يمالب

 :ومّم٤مروا يدىمقا األسمقاب ويٍمظمقا ،وأظمرضمٜم٤م األه٤مزمُمـ ضمديد وم٠مظمذٟم٤مهؿ 

 ."!سمدٟم٤م ٟمِمقف أوالدٟم٤م -
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ومقضمـف  .هائٞمكمإل٤موض ذم اًمٙمٜمٞمس٧م اأقمٚمـ اًمس٤مدات قمـ اؾمتٕمداده ًمٚمتٗم

 .ٖمـ رؾم٤مًم٦م ُمب٤مذة ًمٚمِمٕم٥م اعمٍميسمٞم

دُمِمـؼ قمـغم طم٤مهلـ٤م و ُم٤م. ٤موي٦مهلاالطمتامالت رائح٦م ٕمبؼ شمو2 ظم٤مٟمؼاًمٕم٤مم الق 

قمجز رضمؾ قمـ ؾمداد ديــ ُم٘مـداره مخـس وم٘مد  .جٝمقلاعمُمـ اًمٚمٝم٤مث ظمٚمػ 

ومِمٜمؼ اعمـديـ  ،وم٤مطمتجز اًمدائـ صمالصم٦م ُمـ أوالده وأه٤مهنؿ ،ًمػمة ؾمقري٦م ةقمنم

 .ٟمٗمسف

 :سخوٕم٤مُمؾ ذم ؾمقق اهل٤مل ـمٗمح اًمٖمْم٥م سم٘مد ًم

 !.اًمٞمقُمٞم٦م ٤مته٤مٟمإلُمسقهم٤ًم ًم٘مبقل اًمٞمس٧م ًم٘مٛم٦م اًمٕمٞمش 

وُمـ١مضمر  طمرىم٧م.أو  اطمؽمىم٧م أرسمٕم٦م جمٛمٕم٤مت اؾمتٝماليمٞم٦م ذم دُمِمؼ وطمده٤مو

ىمـ٤مم ؿمـ٤مب ذم اًمسـ٤مسمٕم٦م واًمٕمنمـيـ ُمــ هيدم سمٞمتف قمغم رؤوس ُمست٠مضمريف. و
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رصـ٤مص قمـغم صـ٤مطم٥م اًمبٞمـ٧م اًمـذي ق اًمـمالسمـ٢م2 اعمقؾمـٞم٘مكٕمِمؼ اًمٕمٛمر ي

 .ؾمٓمح٦مألقمغم األدراج وااًم٘متٞمؾ ـم٤مرد قم٤مئٚم٦م و ،يست٠مضمره

ىمـدرٟم٤م ٟمحــ اًمـذيـ  ومٝمـذا ،إذا يم٤من اسمٜمل ؾمٞمقاضمف اإلقمداماًم٘م٤مشمؾ  اًمدوىم٤مل و

 .اًمٓمرد ُمـ اًمبٞم٧م ؾمقاءأو  اعمِمٜم٘م٦مت همد

* * * 

ؿمـٕمرت أن يمـؾ ُمـ٤م يٙمتبـف هـذا و2 ُم٘م٤مال ألطمد ٟم٘م٤مد األدباًمٞمقم ىمرأت 

ًمٙمٜمـف قمٚمٞمٝمـ٤م خيـ٤مف اًمتـل أُمـف جيٕمٚمؽ حتس يم٠من دُمِمـؼ 2 ؼاًمٜم٤مىمد قمـ دُمِم

ٍم قمـغم يومٝمق  ،اًمراهٜم٦م هلذه اعمديٜم٦مرهمؿ اًمّمقرة وأٟمف  ،أن يْم٤مضمٕمٝم٤ميِمتٝمل 

ىمد أهن٤م ذم اًمقىم٧م اًمذي يٕمرف ويداومع قمـ هذه اًمبٙم٤مرة  ،سمٙم٤مر ٤م ًمٜم٤م أن يٕمٚمـ

 .همدت قم٤مهرة

اعمخـرج  "يقُمٞمـ٤مت" ىمْمٞم٧م رطمٚم٦م ُمِمبٕم٦م سمـ٤معمرارة واحلـزن ُمـع يمتـ٤مبيمام 

أن رطمٚمـ٦م 2 أدريم٧م ُمـ ضمديـدو. اًمسٞمٜمامئل اًمقصم٤مئ٘مل اًمرود دزيٖم٤م ومػمشمقف

 .اإلسمداعإمخ٤مد ؿمٕمٚم٦م ساع ُمع ه١مالء اًمٚمذيـ حي٤موًمقن  اعمبدع هل دائامً 

 .!شمٗمٞمف

حـقارقم٘مٞمؿ سم  اًمذيـ ٟمديراًمٜم٤مدي اًمسـٞمٜمامئللمذم اعمس٤مء همرىمٜم٤م ٟمحـ اًمسٞمٜمامئٞمو

 .ظمِم٥م قمٗمـيم٠مٟمف وضمف ؾمٞمٜمامئل ًمف ُمع 2 احل٘مدٛمِم٤مقمر ُمِمبع سم
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 .غاتح الرئاب

ذم ش هم٤مسمـ٦م اًمـذئ٤مب»اًمسـقري ٗمٞمٚمؿ اًمًمٕمرض  األؾمبقع األول طملم إٟمتٝمك

يسجؾ إىمب٤مالً ُم٤م يزال  اًمتذايمرك ٤مص٤مًمتلم رئٞمسٞمتلم ُمـ ص٤مالت دُمِمؼ، وؿمب

اًمتجرسم٦م اًمٜمـ٤مدرة اًمتـل قمـ ىمررت أن ايمت٥م قمـ هذا اًمٗمٞمٚمؿ و2 ُمٕم٘مقالً وضمٞمداً 

 .ذا اًمٗمٞمٚمؿف ه٢مٟمت٤مضمسمظمٓم٤مه٤م اًم٘مٓم٤مع اخل٤مص 

 :ٙمتب٧موم

 ."معاجلة افؼضايا ادحؾقة دمجديدة  جتربة افذئا  ؽابة"

. ذم هـذه اًمتجرسمـ٦م ٟمف جي٥م اًمتقىمػ قمٜمدهأقمت٘مد أُم٤م اعم٘م٤مل  شمٜم٤موًم٧م ظمالل

ؾمـٞمٜمامئٞم٦م  ظمٓمـقة2 إظمـراج حمٛمـد ؿمـ٤مهلم "هم٤مسم٦م اًمـذئ٤مبومٞمٚمؿ "ومذيمرت أن 

ٙمِمـػ قمــ ٚمًمٚمسٕمل حتٗمزٟم٤م ًمومٝمل  .اعمح٤موًم٦مهذه قمـ اًمّمٛم٧م ٕمدم ًمٕمٜم٤م شمدوم

 .ذم اًمسـٞمٜمام اًمسـقري٦م يم٤مدمـ٤مه ضمديـد شمٕمٛمٞم٘مٝم٤مُمـ أضمؾ  ٤مواطمتْم٤مهن ٤مإجي٤مسمٞم٤م 

 ـؿ يمـؾ ُمــ و. ٞمتٝمـ٤مراهٜموهل٤م وىمٕمٝمـ٤م وإحل٤مطمٝمـ٤م  ه٤مُم٦مىمْمٞم٦م  ؿاًمٗمٞمٚميتٜم٤مول 

 ضمـقرجاعمّمـقر  يمـ٤مُمػماأن و .اًمسـ٤مئدهذا االُمتداد اًمٕمٛمراين  سمسٞم٤مطايمتقى 

دة تـٛممتد سمٍمه٤م ٟمحق هذه اًمٖم٤مسم٤مت ُمـ األسمٜمٞم٦م احلديث٦م اعم2 ظمقري اعمستٓمٚمٕم٦م

اًم٘مٚمـؿ األمحـر  شمتقىمػ قمغم ظم٤مرـم٦م اًمتٜمٔمٞمؿ طمٞمـ٨م يٚمتـػصمؿ 2 قمرو٤مً وـمقالً 

ــ٦م  ــقل سم٘مٕم ــ٤ميطم ــ٦م ًم ١مـمره ــ٦ميمٙمتٚم ــ٦م اًمت٤مًمٞم ــدات  ٚمٗمريس ــؾ اًمتٕمٝم ذم ُمسٚمس

سمٞم٧م ىمديؿ شمسٙمٜمف قم٤مئٚم٦م وم٘مػمة ُمزروقمـ٦م  اعم١مـمرة اًمٗمريس٦م اًمبٜم٤مء. واطمتٙم٤مرات

يٛميضـ اًمٗمـٞمٚمؿ صمـؿ  وم٘مدان احلٞمٚم٦م ذم اًمدوم٤مع قمـ طمٞم٤م ـ٤م وقمٞمِمـٝم٤م.وسم٤مًمرقم٥م 

 هم٤مسمــ٦مع االضمتامقمــل واألظمالىمــل هلــذه اعمديٜمــ٦م اًمٖم٤مرىمــ٦م ذم ًمٚمقاىمــ ويــقُملء

ًمتٜمـ٤مول 2 اًمقاوح٦م اًمتل ؾمٕمك إًمٞمٝم٤م اًمسٞمٜم٤مريق اًمٓمٛمقطم٤متن إ .شاإلؾمٛمٜم٧م»

اًمقاىمــع  األؾم٤مؾمــٞم٦مٛمتــف حلؾمــٞمٜم٤مريق ُمـــ ظمــالل اضمتامقمٞمــ٦م ُمٚمحــ٦م  ُمِمــٙمٚم٦م



 

028 

ذم أول أقمامًمف اًمتـل ٟمِمـ٤مهده٤م يقؾمػ  ؾم٤مُمليمتبف طمسـ واًمذي 2 االضمتامقمل

ًمتجسٞمد حمٛمد ؿم٤مهلم اعمخرج ؾمٕمل و .األيم٤مديٛمل ختّمّمف دذم اًمّم٤مالت سمٕم

ُمــ رء وراءهـ٤م خيتٗمـل  اًمتـلسمـ٤ملرأة هـذه اعمـرة  يتّمـػ2 سمٍمـي٤مً ذًمؽ 

قمالُمـ٦م ًمٙمـ٤من ذًمـؽ 2 رء ُمـ اًمتـ٠مينٝم٤م ص٤مطمبًمقواًمتل 2 االؾمتخٗم٤مف اًمٗمٜمل

 ًمٚمٗمٞمٚمؿ واعمخرج ُمٕم٤ًم. ه٤مُم٦م

أىمحٛمٜمـ٤م صـحٞمح أٟمـف  .مم٤م ي٘مدُمف ًمٜمـ٤م٘مد اومت٘مدٟم٤م ُمرات قمدة شمّمقره وُمقىمٗمف وم

احلريــؼ  ٛمِمــ٤مهديم2 اًمتســجٞمٚمٞم٦مسمٌمــء ُمـــ قمــؼم اًمٚم٘مٓمــ٤مت اًم٘مريبــ٦م  طمٞم٤مٟمــ٤مً أ

ٟمتٚم٘مـك ٦م ويـد٤محٞمسم اًمنـدٟمرىم٥م  ٟم٤مُم٘م٤مقمد ذمىمبٕمٜم٤م سمٕمد ذًمؽ ًمٙمٜمٜم٤م 2 واعمٓم٤مردة

 األطمداث. ُمـخرج اعمػ سمآذاٟمٜم٤م وم٘مط ُمقىم

واًمّمٛم٧م اًمذي ش هم٤مسم٦م اًمذئ٤مب» ومٞمٚمؿيالىمٞمف ىمقل أن اإلىمب٤مل اًمذي أن أريد أ

تٜم٤مول شممتد يده٤م و ؿسمٚمده سٞمٜمامسمؿ ٠م ٗم٤مضمعم2 ـ اعمِم٤مهدؿ اعمتٗمرضملم ذم اًمٙمثػمُمأل

 ."٦مبديٚماًمًمسٞمٜمام ٤ماًمتذيمػم سم رضورةإمم  ٜم٤مدومٕمي.. .هذه اًم٘مْم٤مي٤م اًمراهٜم٦م
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 .ومٕمال هائٞمؾإإمم  اًمذه٤مبيبدو أن اًمس٤مدات ىمد ىمرر 

 .٤ماًمروـأو  قمـ٤مضمزة قمــ اًم٘مبـقلدُمِمؼ ت بدوم .ذم دُمِمؼ هٜم٤ميم٤من سم٤مألُمس 

ٗمٞمـ٦م أيمثـر سمٙمثـػم ُمــ خلاعمٕمٚمـ حتس أن األُمقر اهذا اًمٕمجز ُمـ رهمؿ وقمغم اًم

 األُمقر اعمٕمٚمٜم٦م.

 أُمٜمٞمـ٦م ُمِمـددة داظمـؾًمٚمٕمٞمـ٤من اؾمـتٕمدادات فمٝمرت دُمِمؼ إمم  فىمبٞمؾ وصقًم

ال و ال اؾمـت٘مب٤ملومـ !ٝمـ٤ماظمتٗمـك داظمٚموقمغم ُمداظمٚمٝم٤م. وسمٕمد أن وصؾ  اعمديٜم٦م

 الامهـػم اعمرووـ٦م واعمٜمٝمٙمـ٦مأُمـ٤م  وؾمـ٤مومر.ومجـ٠مة صمؿ فمٝمر  .أظمب٤مرال و ُمقائد

 شمٗمٖمر ومٛمٝم٤م دهِم٦م.ومٝمل  ،ال٤مئٕم٦مو
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 ."ةبٜمنمسم٤مًم" سمدأتد ىماًمروح أن  أطمس

* * * 

ؿمـٕمرت 2 يمت٤مب ٟمٔمري٦م اًمٗمٞمٚمؿ ألريسـت٤مريمقرء ُمـ شمرمج٦م ٧م طم٤موًمطملم 

 .أؿمبف سم٘مٓمع ُمتٜم٤مصمرةتل أشمٙمقن ُمٜمٝم٤م األؿمٞم٤مء اًموأن  ايمريت ُمٗمٙمٙم٦مأن ذ

ضمسدي يٓمٗمح سمسخقٟم٦م . قمٗمٜم٦مو١مؾمس٤مت ُمٝمؽمئ٦م اعم2 اًمقاىمع ُمٖمٛمقس سم٤مًمٜمٗم٤مق

 .٤مؿمت٤م  ٚمٛم٦مقمـ عم أؿمٕمر سم٤مًمٕمجزواًمداظمٚمٞم٦م ُمبٕمثرة طمٞم٤ميت 2 ىمٛمٞمئ٦م

طمتـك  .٧م ًمـفوصـٚماًمـذي ٚمؽمدي ًمحنة سمطمس اؾمتٞم٘مٔم٧م ذم اًمّمب٤مح وأٟم٤م أ

 اًمٞمـقم ُمٜم٤مُمـ٤مً ؿمـ٤مهدت ٘مد وم .٦مبتذًمُم ُمِم٤مهدإمم  حتقًم٧م ،اعمٜم٤مُم٤مت اًمتل أراه٤م

 .ًمٕم٤ميب تفرائحأؾم٤مًم٧م و ،حلاًم يِمقىشم٠مُمؾ أو أىمػوضمدت ٟمٗمز ومٞمف 

قمـ إجيـ٤مد  ٤مقمجزٟمو2 اإلسمداعأو  يٜمِمٖمٚمقن ذم اًمٗمٙمر ـممس٤مء اًمت٘مٞمٜم٤م ؾمبٕم٦م ذم اعم

يمـ٤من و اىمـؽماحأي أي ُمٜمـ٤م ٘مـدم مل يو ًمس٤مقم٦م واطمدة.وًمق ٗمٕمٚمف ٟميٛمٙمـ أن  ُم٤م

صمـؿ ٖمرق يمـؾ ُمٜمـ٤م ذم ظمّمقصـٞمتف وم .حمتٛمٚم٦مطمتامالت الٙمؾ اوم .اُمؽمدد ٙمؾاًم

 .اومؽمىمٜم٤م

 .؟!ملَ ضمئ٧مشمس٤مءًم٧م و اعم٘م٤مقمد اخل٤موي٦مسملم ضمٚمس٧م اًمسٞمٜمامئل ذم ص٤مًم٦م اًمٜم٤مدي 

اًمرؾمـ٤مئؾ  ٚمٕمؾ واطمدة ُمـوم! ؾمتالم اًمؼميداأُم٤مم ٟمٗمز سم٠مين جي٥م شمذرقم٧م رسمام 

األصـ٤مسمع " ومٞمٚمؿ٘مررت أن أؿم٤مهد وم .مل شمٙمـ هٜم٤مك رؾم٤مئؾ ألطمد .ؿمخّمٞم٤مً زم 

شمٜمبـ٧م ال  ىمٓمٕم٦م سمٙمـرق ٝموم .صم٤مٟمٞم٦م قنٞمًمٚمٛمخرج اًمٗمرٟمز ضم٤مك دواًم "ذم اًمرأس

 .٦ماًمٓمٞمبتف شمٙم٤مد أن شمٗمقح رائحسمؾ  ٚمٛمتٗمرجًمتٗمتح قمب٘مف ي أصٞمالً  اً زهرإال 

ام قمٚمٞمٜم٤م إال أن ٟمزداد وم٘مداٟم٤ًم ًمٚمنور وٟمحـ ٟمِم٤مهد ومٞمٚماًم  وملمسٞمٜمامئٞماًمأُم٤م ٟمحـ 

 ُمنًا يمٝمذا.

* * * 
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اًمٜم٤مىمد األعم٤مين ه٤مٟمز 2 اًمٜم٤مدي اًمسٞمٜمامئلٜم٤م ذم اؾمتْمٗمذم أوائؾ يم٤مٟمقن األول 

قمروض سمرٟم٤مجملم ؾمٞمٜمامئٞملم ًمألومالم اًم٘مّمـػمة احلـ٤مئزة  راومؼاًمذي ي2 ؿمٚمٞمجؾ

اًمدوزم ًمألومـالم اًمتسـجٞمٚمٞم٦م واًم٘مّمـػمة  "ه٤موزنأوسمر " قمغم ضمقائز ُمٝمرضم٤من

91 – 99. 

 فختّمّمـًمٙمــ  .م٤ماهلـ واطمـد ُمــ إدارة هـذا اعمٝمرضمـ٤مناًمسٞمد ؿمٚمٞمجؾ هق 

 .ايزٟمِمت٤ميـ ؾمٞمٜمام اعمٕمٚمؿ اًمرود ؾمػمضملهق األؾم٤مد 

 أومـالمقمـدد ُمــ ؿ ي٘مـدشمقمـرض وو ىمررٟم٤م اإلؾمتٗم٤مدة ُمـ وضمقده ُمٕمٜم٤مًمذًمؽ 

 .ايزٟمِمت٤ميـ

ؽممج٦م ُم٘مـ٤مل ىمٛم٧م سم2 ُمع ؿمٚمجٞمؾٚم٘م٤مء اًموِمت٤ميـ اخل٤مص٦م سم٤ميزٟمٚمتٔم٤مهرة ًممتٝمٞمدا 

 ."افبـققييزكشتايـ وؿضايا افتحؾقؾ ا" اًمرود ًمٞمٗملم طمقل ًمٚمب٤مطم٨م

 ووطمـدة اعمبـ٤مدئ2 اًمٕمٛمؾ اًمٗمٜمـلٞم٦م ايزٟمِمت٤ميـ ًمبٜمرؤي٦م ذم ُم٘م٤مًمف ًمٞمٗملم يتٜم٤مول 

 .ٞم٦مًمبٜما ههذ٘مقم قمٚمٞمٝم٤م شماًمتل 

 :ًمٞمٗملمٙمت٥م ي

ٜمّمـػ اًمثـ٤مين ُمــ اًمذم إن ُمرطمٚم٦م اًمٕمٛمؾ اًمدؤوب ذم ٟمٔمريـ٦م اعمقٟمتـ٤مج "

قمغم  ايزٟمِمت٤ميـ ؾم٤مقمد2 وظمّم٤مئّمف اًمٕمنميٜمٞم٤مت، واإلُمٕم٤من ذم ـمبٞمٕم٦م اعمقٟمت٤مج

 شمقصؾ آٟمـذاكو ذم اًمٕمٛمؾ اًمٗمٜمل. ًمٚمِمٙمؾ يمخ٤مصٞم٦م ُمتٛمٞمزةش اًمبٜمٞم٦م»ايمتِم٤مف 

 :ؾمتٜمت٤مج اًمت٤مزمإلاإمم 

اًمٌمء الديد ٝمق وم2 "ٚم٘مٓم٤متاًم"ـع اًمسٙمقين ًمٞماعمقٟمت٤مج اًمسٞمٜمامئل ًمٞمس هق اًمتجٛم

هق اًمتِمٙمؾ الديد ًمٚمقطمدة اعمتقًمدة و٦م اخل٤مص٦م هبذه اًمٚم٘مٓم٤مت. اعمتقًمد قمـ اًمٙمٞمٗمٞم

 شمب٤مدل اًمت٠مصمػم ومٞمام سمٞمٜمٝم٤م.و "ٚم٘مٓم٤متاًم"ذه هل اًمتّم٤مدم -قمـ اعم٘م٤مرٟم٦م 
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 اًمٗمٜمل.٤مء ذم اًمبٜم ٦مٟمققمٞم ٦مشمٕمبػميّمٞمٖم٦م يم ،جي٥م أن يٗمٝمؿ اعمقٟمت٤مجًمذًمؽ 

 ًمٚمٕمٛمـؾ ٤مً سمٜمـ٤مء جم٤مزيـ يٕمتؼم ايزٟمِمت٤ميـ اعمقٟمت٤مج 9129ش اعمقٟمت٤مج» ذم يمت٤مسمف

صـقرة  اًمٚم٘مٓم٦م جي٥م أن شمّمبح سمحد ذا ـ٤مأن و بٜم٤مء األؿمٞم٤مء.ًم ٤مً ىم٤مٟمقٟمو2 ٗمٜملاًم

 اًمقاطمد. ًمٚمٛمقوقع اًمٕم٤مم

ن أو .ذم يمـؾ اًمٚم٘مٓمـ٤مت عمقوقع اًمٕم٤مم اًمقاطمد يتٖمٚمٖمـؾ سمٛمٕمـ٤ميػم ُمتسـ٤موي٦موم٤م

 .ذم اًمٕمٛمؾ اًمٗمٜملش احلٞم٤مة»يستقًمد 2 متقوع الزئٞم٤مت اعمتامصمٚم٦م وٛمـ سمٜم٤مء ُمٕملم

 .ذم اإلدراك ضمزئٞم٦مٞمٗمرض اعمقوقع اًمذي اؾمتقًمدشمف يمؾ وم

قمب٤مرة قمـ ُمس٤مر هق و2 ُمٗمٝمقم ديٜم٤مُملهق  اًمٕمٛمؾ اًمٗمٜمل»يٙمت٥م إيزٟمِمت٤ميـ أن 

 ."شمٙمقن اًمّمقر ذم أطم٤مؾمٞمس وقم٘مؾ اعمتٗمرج

 ام هق اًمٌمء اًمذي يستحؼ االقمتب٤مر ذم ُمثؾ هذا اعمٜمٝم٩م؟.وم

صمٛمـ٦م طم٘مٞم٘مـ٦م 2 ذم هـذا اعمـٜمٝم٩م سم٤مًمـذاتو ديٜم٤مُمٞمتـف. -طمٞمقيتـف  ىمبؾ يمؾ رء

أن اًمّمـقرة و، سمؾ شمٔمٝمـر، شمقًمـد. كاعمٓمٚمقسم٦م ال شمٕمٓمهل أن اًمّمقرة  أؾم٤مؾمٞم٦م

ذم يمـؾ  مجٞمٕمـ٤مً  واعمقـمدة ُمـ ىمبٚمٝمؿ ،وم٤معمٛمثؾ صمؿ اعمخرج ُمـ اعم١مًمػ اعمٗمٙمر هب٤م

ذم قمٛمٚمٞمـ٦م اًمتٚم٘مـل  شمتِمٙمؾ شمِمٙماًل ضمديدًا وهن٤مئٞمـ٤مً  ،اًمٕمٜم٤مس اًمتٕمبػمي٦م الزئٞم٦م

 ًمدى اعمتٗمرج.

وهل  .وم٘مطش ٚم٘ملاعمت»إال ذم وقمل  ن اًمّمقرة ال يتؿ حت٘م٘مٝم٤م اًمٙم٤مُمؾ واًمٜمٝم٤مئلإ

 ذات ُمْمـٛمقن ال يٛمٙمٜمٝمـ٤م أن شمٙمـقن دائاًم ومردي٦م. واٟمٓمالىم٤ًم ُمـ اعمبـدأ ٟمٗمسـف

 أطم٤مدي اًمبٕمد.

اًمتٙمقيـ يم٠مقمغم ُمسـتقى ومٜمـل ًمٚمٕمٛمـؾ اإلسمـداقمل.  ايزٟمِمت٤ميـدرس ٘مد ًم

 ٟمقع ظم٤مص ُمـ اًمبٜمٞم٤من اهلٜمدد إذا ٟمٔمرٟم٤م ًمف سمٚمٖم٦م اًمٗمـ اعمٕمامري.ش اًمتٙمقيـ»و
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هـل ُمِمـٙمٚم٦م اًمّمـقرة  ٚمتٙمـقيـًمٛم٦م اقمتؼم أن اعمِمـٙمٚم٦م األؾم٤مؾمـٞم٦م واحل٤مؾمـو

 ي٘مقم هب٤م2 سم٤مًمٕمٛمؾ اًمٗمٜمل ُمٝمٛم٦م دمسٞمد قمالىم٦م اعم١مًمػن وأواًمٕمالىم٦م سم٤مًمّمقرة. 

 .يم٘م٤مٟمقن سمٜم٤مء إذا ومٝمٛمٜم٤مه هٜم٤م2 سمذاشمف "اًمتٙمقيـ" سم٤مًمدرضم٦م األومم

ش اعمـرح اعمـرح»و شاحلـزن احلـزيـ»أي  هذا يٜمتٛمل ًمٜمٛمقذج اًمبٜمٞم٦م اعمبسٓم٦م"و

 تدقمٞمف ُمـ اٟمٗمٕم٤مالت.ُمع ُم٤م يس طمٞم٨م يتٓم٤مسمؼ ُمقوقع اًمتٕمبػم

ُمقوقع اًمتٕمبػم ُمع  أي احل٤مالت اًمتل ال يتٓم٤مسمؼ ومٞمٝم٤م2 أُم٤م اًمبٜمٞم٦م األيمثر شمٕم٘مٞمداً 

احل٘مؾ اخل٤مص سم٤مًمبح٨م قمـ ظمٓمط اٟمٓمـالق »ُم٤م يستدقمٞمف ُمـ اٟمٗمٕم٤مالت، وم٢من 

سم٘مـدر 2 ًمٞمس ذم االٟمٗمٕم٤مل اعمّم٤مطم٥م ًمٚمٛمقصـقف سمٜم٤مء اًمتٙمقيـ ؾمٞمٙمقن واىمٕم٤مً 

 .شاعمتقًمد قمـ اًمٕمالىم٦م سم٤معمقصقف..ُم٤م يٙمقن وسم٤مًمدرضم٦م األومم ذم االٟمٗمٕم٤مل 

شمٞمـؽ، ٤مسم٤مشم -احلـامد  :حتٚمٞمؾ اًمٜمامذج اعمختٚمٗم٦م ًمٚمتٙمـقيـ ايزٟمِمت٤ميـيت٤مسمع 

هـل و .اعمٛمٞمـزة ًمـف يت٘مَم ىمقاٟملم اًمقطمدة اًمٗمٜمٞمـ٦مواًمٙمقُمٞمدي، اعمٞمٚمقدراُمل، 

سمـؾ اًمٙمٞمٗمٞمـ٦م اًمٗمٜمٞمـ٦م 2 ع اًمسـٙمقين ًمٚمٕمٜمـ٤مسٞمـًمٞمس٧م اًمتجٛم2 دائاًم سم٤مًمٜمسب٦م ًمف

 اعمجٛمقع. اعمتقًمدة قمـ هذا الديدة

ٟمـرى ايزٟمِمـت٤ميـ 2 شمف ًمالظمتالوم٤مت سملم األؿمٙم٤مل اعمتٕمددة ًمٚمتٙمـقيـ٤مذم دراؾم

 :اًمت٤مزمذم يبح٨م قمـ القاب ًمٚمٛمِمٙمٚم٦م 

إمم  يتح٘مؼ االٟمت٘مـ٤مل -اخل٤مص  ٤مـم٦م شمٜمٔمٞمٛمٝم٤مسمقؾم -يمٞمػ ُمـ اًمّمقرة ٟمٗمسٝم٤م 

 .اًمذي هق وطمده يستٓمٞمع أن يٕمؼمقمـ قمالىم٦م اعم١مًمػ سم٤مًمقاىمع اًمتٕمبػم اعمج٤مزي

 .ل ذم اًمقىم٧م ٟمٗمسف اعمْمٛمقن اًمداظمكم احل٘مٞم٘مل ًمٚمٕمٛمؾ اًمٗمٜمـلٝمذه اًمٕمالىم٦م هوم

٢مذا دم٤مهٚمٜمـ٤م ظمّمـ٤مئص اًمٕمالىمـ٦م اعمتب٤مدًمـ٦م سمـلم اًمتٕمبػميـ٦م واعمج٤مزيـ٦م، ذم أي وم

وم٢مٟمف ؾمٞمّمبح ُمــ اًمسـٝمؾ اعمامصمٚمـ٦م سمـلم  ،ُمستقى ُمـ ُمستقي٤مت اًمٕمٛمؾ اًمٗمٜمل

 .اًمٕمٛمؾ اًمٗمٜمل احل٘مٞم٘مل واًمٕمٛمؾ اعم٘مٚمد ًمف
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اهلٜمدؾمٞم٦م اعمٖمٗمٚم٦م، سمؾ اًمقطمـدة  ًمٞمس٧م هل اًمقطمدة ن وطمدة اًمٕمٛمؾ اًمٗمٜملإ

سمـؾ هـل  اًمٚم٘مٓم٦م ًمٞمس٧م قمٜمٍمـ اعمقٟمتـ٤مج"و .ه٤ماًمديٜم٤مُمٞم٦م اعمٜمتنمة سملم قمٜم٤مس

 االٟمتِمـ٤مرو -واعمقٟمت٤مج هق اًمٙمِمػ  .اًمٚم٘مٓم٦م هل اعمقٟمت٤مج اًمٙم٤مُمـو .شاخلٚمٞم٦م»

 .ٚم٘مٓم٦مذه اًمٙمؾ اإلُمٙم٤مٟمٞم٤مت اًمٙم٤مُمٜم٦م هلًم

 ٤ًم ُمـ أضمؾ أن يقضمد اعمقٟمت٤مج.ٞمُمقٟمت٤مضم كاًمٚم٘مٓم٦م شمبٜم

2 ٜم٤م أن ٟمستٜمت٩م أن اًمٕمٜمٍم اًمتٕمبػمي ًمٞمس حمدودًا سم٤مألؾم٤مس اًمٗمٜمـلهٙمذا يٛمٙمٜم

ال يٛمٙمـ أن شمٙمتِمـػ  س اًمتٕمبػمي٦م٤مىمدرة اًمٕمٜمأن و .وًمٙمـ سم٤محل٘مؾ اًمديٜم٤مُمل

سمٜمٞمـ٤من إمم  إال ذم قمالىم٤م ٤م اعمتب٤مدًم٦م ُمع احل٘مقل األظمرى، ُمتحقًمـ٦م قمـؼم ذًمـؽ

 ."اًمٕمٛمؾ اًمٗمٜمل

* * * 

ع الٛمٝمقر وقمـرض ُم ش٤مٜم٘ماًمو2 ُمٝمرضم٤من اوسمر ه٤موزنأومالم سمٕمد قمرض 

ًمٚمسـٗمػم ًم٘م٤مء ُمٓمقال اًمسٞمد ؿمٚمٞمجؾ  ُمعأضمري٧م  .إليزٟمِمت٤ميـ "ايمتقسمر" ومٞمٚمؿ

 :ٜمقاناًمث٘م٤مذم سمٕم
 

 ."!مثؾ األ  افذي يربقؽ ثؿ يطؾؼؽ دم افطريؼ افصحق  ايزكشتايــان "

ٜم٤مىمد اًمسٞمٜمامئل األعمـ٤مين اًمٖمـريب هـ٤مٟمس اًمسٛم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ًمٚم" إمم ذم احلقارأذت 

اًمٗمٞمٚمٛمـل قاؾمع سم٤مًمؽماث اًمٕمٚمٛمل اًم هتاممإلقمغم ا شمرشمٙمز سمّمقرة ظم٤مص٦م ؿمٚمٞمجٞمؾ

 .ر الامزم ؾمػمضمٞمف ايزٟمِمت٤ميـاًمٜمٔمري اًمذي شمريمف اعمخرج اًمسٞمٜمامئل واعمٜمٔم  و

ف واؾمتٙمِم٤مومف قمـغم ُمـدى تؾماقمغم شمٜم٤مول هذا اًمؽماث ودرؿمٚمٞمجؾ قمٛمؾ ىمد و

وٟمنمـ ذم هـذا اعمجـ٤مل اًمٙمثـػم ُمــ  .طمتـك اآلن زالي وُم٤م2 ؾمٜمقات ُمتٕمددة

 اًمتٓمبٞم٘مٞم٦م. –أًم٘مك اًمٕمديد ُمـ اعمح٤مرضات اًمٜمٔمري٦م و2 واعم٘م٤مالتاألسمح٤مث 
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اًمرئٞمزـ ذم شمرمجتـف وإقمـداده ًمٚمٓمبٕمـ٦م األعم٤مٟمٞمـ٦م ألقمـامل  يـتجغم جمٝمـقدهيمام 

ّمدر سم٤مألعم٤مٟمٞم٦م ًمٚمٛمـرة األومم قمــ وهل شم .ذم ؾمت٦م جمٚمدات ايزٟمِمت٤ميـ اًمٜمٔمري٦م

 صدر ُمٜمٝم٤م طمتك اآلن صمالصم٦م جمٚمدات. .ًمٚمٜمنم ذم ُمٞمقٟمٞمخ "٤مٟمِمػمه"دار 

 :ذم هذا احلقار ي٘مقل ؿمٚمٞمجٞمؾ

 اهـتامم ظمـ٤مصإمم  ٕمقد سم٤مألصـؾي شمراث إيزٟمِمت٤ميـإمم  هذا االٟمجذاب"

أصمٜم٤مء وسمٕمد دراؾمتل ال٤مُمٕمٞم٦م ًمٚم٘مْم٤مي٤م اًمٜمٔمري٦م واعمٜمٝمجٞم٦م عمقوـققم٤مت شمتٕمٚمـؼ 

 .وسمٕمٚمؿ الامل سم٤مًمٗمـ سمِمٙمؾ قم٤مم

اٟمت٘مٞمـ٧م ُمقوـقع 2 د دراؾم٤مت ُمٓمقًم٦م ًمألدب واًمٜم٘مد األعم٤مين صمؿ اًمسالذمومبٕم

 .ٞمٙمقن ُمقوققم٤ًم ألـمروطم٦م اًمديمتقراهًم2 اًمسقومٞمٞمتل اعمبٙمراعمقٟمت٤مج ذم اًمٜمثر 

يمـ٤من ال سمـد ُمــ أن أسمـدأ 2 ًمٙمل أسمدأ سمحثل هذا قمغم أؾم٤مس ُمٜمٝمجل واوـح

ام ومـ .يم٤من ال سمد ُمـ اًمٕمٛمؾ قمغم ٟمٔمري٦م اعمقٟمت٤مج سمِمٙمؾ قم٤ممو .سمدراؾم٦م اعمقٟمت٤مج

 .طمتك وضمدت ٟمٗمز قم٤مضمزًا قمـ اخلروج ذًمؽسمن سمدأت أ

 أؾمتٓمع سمٕمد هـذا االيمتِمـ٤مف أن أٟمٗمّمـؾومل  .ًم٘مد يمِمٗم٧م ًمٜمٗمز إيزٟمِمت٤ميـ

 قمـ اًمٕم٤ممل اًمٖمٜمل اًمذي شمريمف ًمٜم٤م.

ؽميم٧م ُمقوققمل األول ًمتّمبح ىمراءيت ًمؽماث إيزٟمِمت٤ميـ اًمٜمٔمري واًمٗمٞمٚمٛمل وم

 هل ضم٤مُمٕمتل اًمث٤مٟمٞم٦م.

ًمٙمـ يمٛمٜمٔمر صمـقري 2 وم٘مط ٤مؾمٞمٜمامئٞمسم٤مقمتب٤مره ًمٞمس  إيزٟمِمت٤ميـ ِمٗم٧متيمًم٘مد ا

 .يمٕم٤ممل مج٤مل ُمتٛمٞمز ذم قمٍمٟم٤موًمٚمٗمـ، 

 .طمتك اًمقىم٧م احلـ٤مرضاؾمتٛمر ًمٙمـ االٟمجذاب 2 10قم٤مم ِم٤مف اإليمتهذا يم٤من 

 اًمـٜمامذج اعمبدقمـ٦م اًمدؤوسمـ٦مأوًمئؽ طمٞم٨م يت٠ميمد زم دائاًم أن إيزٟمِمت٤ميـ يم٤من ُمـ 
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مم٤مرؾمـتٝم٤م اعمبدقمـ٦م. وشم٘مّمٞمٝم٤م اًمٜمٔمري ضمـدًمٞم٤ًم سملم اًمتل رسمٓم٧م وطمتك اًمٜمٝم٤مي٦م 

 ذم اًمٗمـ سمِمٙمؾ قم٤مم. ٤مُم٤مريمسٞم ٤ممج٤مًمٞم اُمٜمٔمرهمدا ًمذًمؽ 

ُم٤م يـزال ذم اًمٕمـ٤ممل  ،ي٦م عم٤م حتتقيف يمت٤مسم٤مت إيزٟمِمت٤ميـإن إدراك األمهٞم٦م اًمٜمٔمر

يمٚمف دون اعمستقى اعمٓمٚمقب، ًمذا إن االيمتِم٤مف اًمٜمٔمري هلذا اًمؽماث ُم٤م يـزال 

 .ُمٚمؽ اعمست٘مبؾ

 .وحيمر اآلن ًمٜمنمـه ذم ُمقؾمـٙمق2 ٝمٜم٤مك اًمٙمثػم ُمـ هذا اًمؽماث مل يٜمنم سمٕمدوم

إيزٟمِمـت٤ميـ  شم٠مصمػم هذه األقمامل ًمـ ي٘مؾ أمهٞم٦م قمـ األصمر اًمـذي شمريمتـف أومـالمو

 ٟمٗمسٝم٤م قمغم شمٓمقر اًمسٞمٜمام ذم اًمٕم٤ممل.

وم٢مٟمٜمـ٤م ٟمٙمتِمـػ ، ٟمحـ طملم ٟم٘مرأ األضمزاء اًمٜمٔمري٦م ُمـ يمت٤مسم٤مت إيزٟمِمـت٤ميـ

ذم أومالُمف، ألٟمف سمٍمف اًمٜمٔمر قمام هق ُمٕمروف ذم اًمٖمٜمل سمٕمٛمؼ أيمؼم، اعمحتقى 

هـذا االٟمٓمبـ٤مع و وم٢مٟمف ُم٤م يزال اًمٙمثػم مم٤م هق همػم ُمٙمتِمػ سمٕمد. ،هذه األومالم

وم٠مٟم٤م يمٚمام شمٕمٛم٘م٧م ذم ٟمّمقصف، يمٚمام يمِمٗم٧م قمـ  .رسم٦م ؿمخّمٞم٦م..هق ٟمتٞمج٦م ًمتج

ذم اعمقٟمتـ٤مج، ذم اًمبٜمـ٤مء، ذم اًمتجريـ٥م اعمٜمٝمجـل، ذم  .أؿمٞم٤مء ضمديدة ذم أومالُمف

 ."اًمتحٚمٞمؾ اًمٕم٤مم اًمٗمٜمل واًمٗمٙمري

يتخـذه٤م  ًمقاىمع االضمتامقمل اًمراهـ واألؿمٙم٤مل اًمتلا نأًمٙمـ أال شمٕمت٘مد * 

ســٞمٜمام ٟمحــق ادم٤مهــ٤مت اًمٍمــاع االضمتامقمــل واًمٗمٙمــري ىمــد دومــع سم٤مًم جمٛمــؾ

 .أظمرى..؟

اًمٕمـ٤ممل ًمٙمــ 2 ** إن اًمّمٞمٜمٞملم اًم٘مدُم٤مء يم٤مٟمقا ىمد ايمتِمٗمقا اًمب٤مرود يقُم٤ًم ُم٤م

ُمـ ضمديد. واًمٕمرب أيْمـ٤ًم اًمب٤مرود ج٤مء أورويب ُم٤م ًمٞمٙمتِمػ وم .ذًمؽٟمز ىمد 

وُمرة أظمرى أشمـك األوروسمٞمـقن وايمتِمـٗمقا ذًمـؽ ُمــ 2 "اًمبقصٚم٦م"ايمتِمٗمقا 



 

036 

ـ يم٤مٟمـ٧م ُمرهقٟمـ٦م سمقاىمـع اًمت٘مٜمٞمـ٦م إن اًمٙمثػم ُمـ اهتامُمـ٤مت إيزٟمِمـت٤مي .ضمديد

 آٟمذاك، ًمٙمـ اًمٜمٔمري٦م يٛمٙمـ هل٤م أن شمسبؼ اعمامرؾم٦م.

 اًمٞمقشمقسمٞم٤م هل اعمٙم٤من اًمذي مل ٟمجده سمٕمد.* 

ذم يمت٤مسم٤مت إيزٟمِمت٤ميـ، ًمٙمـ يم٤من ًمديف  ٟمحـ ٟمجد اًمٙمثػم ُمـ اًمٞمقشمقسمٞم٤م** 

طمٚمؿ سمٗمــ هق ذًمؽ احلٚمؿ اعمستقًمد ُمـ هذه اعم٤مدي٦م الدًمٞم٦م، وم .اًمٜمزوعو احلؾ

خٚم٘مـ٦م قمــ يمـؾ تقع ضمديد ُمـ اًمٗمـ، سمٗمـ شمريمٞمبل، هـق اًمٜمتٞمجـ٦م اعمضمديد، سمٜم

 .!هذه يقشمقسمٞم٤مو أٟمقاع اًمٗمٜمقن.

 .!؟أال شمرى ُمٕمل أهن٤م يقشمقسمٞم٤م ٟم٤مضمٕم٦م

اًمرسمط الديد سمـلم  طمٚمؿ آظمر يم٤من يٖمكم ذم قم٘مؾ هذا اًمٕمب٘مري الدزم، إٟمفصمٛم٦م 

قسمٞم٤م اًمٗمـ واًمٕمٚمؿ، واًمٕمٚمؿ سم٤مًمٗمـ، اًمٕم٘مالٟمٞم٦م سم٤مالٟمٗمٕم٤مًمٞم٦م، وهذه أيْم٤ًم حلٔم٦م يقشم

ًمٙمـ هذا اًمبح٨م، وهذا اًمٜمزوع ىمد ؾم٤مقمدا سمِمٙمؾ يمبػم وىمقي ذم اًمبٜم٤مء  .ُمٕمٞمٜم٦م

ــ٦م اًمســٞمٙمق أو  احلــامد ــقي ًمٚمٕمٛمٚمٞم ــؾ اًمبٜمٞم ــ٦م –ذم اًمتحٚمٞم ــرج مج٤مًمٞم  .ًمٚمٛمتٗم

حمـٞمط إمم  سمـؾ يم٢مٟمسـ٤من يـدومع سمـؽ ،٢ميزٟمِمت٤ميـ ًمٞمس ُمٝماًم يم٢ميزٟمِمت٤ميـ وم٘مـطوم

٤م ُمــ همػمهـأو  اعمقؾمـٞم٘مك، ،ؾمقاء يم٤من ذًمؽ ذم جمـ٤مل اًم٘مّمـ٦م .ًمتبح٨م أٟم٧م

 اًمٗمٜمقن.

إيزٟمِمت٤ميـ أب يرسمٞمؽ، وطملم يِمٕمر أٟمؽ ىم٤مدرقمغم اًمسـػم قمـغم ىمـدُمٞمؽ، 

 وم٢مٟمف ي٘مقل ًمؽ اذه٥م هذا هق اًمٓمريؼ.

 ."اعمٜمٝم٩م" إين أقمٜمل سمدرضم٦م أؾم٤مؾمٞم٦م

شمٓمبٞمؼ اعمٜمٝم٩م الامزم ألومالم مل يتٜم٤موهلـ٤م يمثػما ذم  اؾمتٗمدٟم٤م ٟمحـ ذم أوسمر ه٤موزن

٘مّمػمة اًمتل ي٘مـقم قمٚمٞمٝمـ٤م يم٤مألومالم اًم "قع ومٜملٟم" إيزٟمِمت٤ميـ ُمـ طمٞم٨م يمقهن٤م

 .ُمٝمرضم٤من أوسمر ه٤موزن
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* سم٤مإلو٤موم٦م ًمٚم٘مٞمؿ اعمٜمٝمجٞم٦م اًمتل يتْمٛمٜمٝم٤م شمراث إيزٟمِمت٤ميـ، وم٢من صمٛمـ٦م ُمـ٤م 

 ذم هذا اًمؽماث. "سم٤معمخؼمي٦م" يٛمٙمـ شمسٛمٞمتف

** إيزٟمِمت٤ميـ هق واطمد ُمـ أقمٔمؿ األوومٞم٤مء لدل اًمٜمٔمري٦م واعمامرؾمـ٦م ذم 

يم٤من يٕمٞمـد اًمٜمٔمـر  ،أومالُمفقمٚمؿ الامل اعم٤مريمز. ومٝمق سمٕمد إٟمج٤مز يمؾ ومٞمٚمؿ ُمـ 

ٟم٘مدي٤ًم ًمٞمستخٚمص اًمٕمالىم٤مت سملم ُم٤م هق ُمٜمجز وسملم اهلـدف اًمٗمٙمـري الـامزم 

 اًمٕم٤مم.

* ُمـ اعمالطمظ أن ًمٖم٦م إيزٟمِمت٤ميـ ُمـ اًمٚمٖم٤مت اًمٕمّمٞم٦م قمغم اًمؽممج٦م، وإذا يمٜمـ٤م 

ُمتٗم٤مئٚملم ومٝمل صٕمب٦م قمغم األىمؾ، وذم يمثػم ُمـ األطمٞم٤من شمبدو شمرمج٦م يمت٤مسم٤مشمف ويم٠مهن٤م 

 ّمؾ هذا قمٜمدٟم٤م ذم سمٕمض شمرمج٤مت إيزٟمِمت٤ميـ ًمٚمٕمرسمٞم٦م.وىمد طم2 همػم ُمٗمٝمقُم٦م

مت٤مُمـ٤ًم 2 ** جي٥م االقمؽماف ذم اًمبداي٦م أن إيزٟمِمت٤ميـ يم٤من يتٕم٤مُمؾ ُمع اًمٚمٖم٦م

اًمسٞمٜمامئل. هذه ىمْمٞم٦م أؾمـٚمقسمٞم٦م ه٤مُمـ٦م، وم٤مًمٚمٖمـ٦م  "اًمٙم٤مدر" يمام يم٤من يتٕم٤مُمؾ ُمع

 ؾمٚمقب.اسم٤مًمٜمسب٦م إليزٟمِمت٤ميـ أداة اؾمتٕمالُمٞم٦م أيمثر ُمٜمٝم٤م أداة إقمالُمٞم٦م، إهن٤م 

هـل صـحٞمح٦م ُمــ طمٞمـ٨م و2 اًمٙمثػم ُمـ شمرمج٤مت إيزٟمِمت٤ميـ ذم اًمٕمـ٤ممل هٜم٤مك

ٟمزقمـ٦م اًمتنـب إمم  ًمٙمٜمٝمـ٤م ذم اًمٜمٝم٤ميـ٦م شمٗمت٘مـر وال شمتْمٛمـ أي٦م أظمٓم٤مء، ،اًمٚمٖم٦م

 .إليزٟمِمت٤ميـ ذم آظمر اعمٓم٤مف ٧مًمذا ومٝمل ًمٞمس .داظمؾ اًمٜمص

ــ٤موم٦م ــل إمم  سم٤مإلو ــدالالت اًمت ــردات وذم اًم ــٓمالطمٞم٦م ذم اعمٗم ــ٦م االص اًمٜمزقم

ال سمد ًمٚمٛمؽمضمؿ ذم سمداي٦م األُمر أن يٙمتِمـػ ُمـٜمٝم٩م  وم٢مين أرى أٟمف2 يستخدُمٝم٤م

 .اًمتٗمٙمػم قمٜمد إيزٟمِمت٤ميـ

سم٤مطم٨م إيزٟمِمـت٤ميٜمل، وإال أو  سم٤مطم٨م ؾمٞمٜمامئلإمم  هذا يٕمٜمل أن يتحقل اعمؽمضمؿ

 وم٢من اًمٜمتٞمج٦م ؾمقف شمٙمقن شمرمج٦م همػم ُمٗمٝمقُم٦م.
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.. يمؾ هذا شمـؿ سمٛمسـ٤مقمدة .اًمؽممج٦م اًمتل ىمٛم٧م هب٤م وُمٜمٝم٩م االٟمت٘م٤مء والٛمع

لٜمـ٦م اًمـؽماث اإلسمـداقمل " هـل2 ة ذم االحت٤مد اًمسقومٞمٞمتلُمـ لٜم٦م قمٚمٛمٞم٦م يمبػم

شمِم٤مورٟم٤م ُمٓمقالً و.. .اًمتل يرأؾمٝم٤م اعمخرج اًمسٞمٜمامئل يقشمٙمٞمٗمٞمتش "إليزٟمِمت٤ميـ

 .وشمٜم٤مصحٜم٤م يمثػماً 

أُم٤م ومٞمام يتٕمٚمؼ سمٛمٜمٝم٩م اإلصدار، ألٟمف ال يقضمد ذًمؽ اًمٜم٤مذ اًمٖمريب اًمـذي 

ـمري٘م٦م إمم  ل٠مت وم٘مد ،يقاومؼ قمغم إصدار أقمامل إيزٟمِمت٤ميـ ًمٙمقهن٤م أقمامًمف وم٘مط

 يم٤مٟم٧م سمحٙمؿ اًممرورة هل اعمخرج اًمقطمٞمد:

طمٞمـ٨م يتٜمـ٤مول اعمجٚمـد  ،ًم٘مد ضمٕمٚم٧م ُمـ يمؾ جمٚمد ُمقوـققم٤ًم ًمٗمـٞمٚمؿ واطمـد"

ويتْمـٛمـ اعمجٚمـد  .اًمٗمٞمٚمؿ ُمـ اًمٗمٙمرة األومم وطمتك وصم٤مئؼ اًمٗمـٞمٚمؿ األظمـػمة

أيْم٤ًم األضمزاء اًمٜمٔمري٦م إليزٟمِمت٤ميـ اًمتل يمتبٝم٤م ذم أوىم٤مت خمتٚمٗمـ٦م قمــ اًمٗمـٞمٚمؿ 

ىمسؿ صم٤مًم٨م ذم اًمٙمت٤مب يتٜمـ٤مول اًمنمـوط اًمتـل شمـؿ هبـ٤م اًمٕمٛمـؾ  وصمٛم٦م ،ٟمٗمسف

وهذا اًم٘مسؿ يست٘مل ُمّم٤مدره ُمــ  ،واًمٔمروف واألطمقال االىمتّم٤مدي٦م ًمٚمٗمٞمٚمؿ

ومٝمـق الـزء األظمـػم ُمــ اًمٙمتـ٤مب أُمـ٤م  ،األظمب٤مر اعمٜمِمقرة قمٜمـفأو  اعم٘م٤مسمالت

 يتْمٛمـ ُم٘م٤مالت إيزٟمِمت٤ميـ قمـ اًمٗمٞمٚمؿ وقمـ األصمر اًمذي شمريمف اًمٗمٞمٚمؿ.

 .يمِمػ زم أٟمف سمحد ذاشمف ُمبدأ ُمٗمٞمـد ًمٚمٖم٤ميـ٦م ،ي يم٤من اوٓمراري٤مً هذا اعمبدأ اًمذ

وُمـ ضمٝم٦م أظمرى ممتع وُمٗمٞمد ًمٖمػماحلرومٞملم،  ،ومٝمق يٗمٞمد اًمبح٨م اًمسٞمٜمامئل احلرذم

 يمام أٟمف سمٛمٜمٝمجف هذا خيدم أؾم٤مًمٞم٥م اًمٕمٛمؾ ذم اًمٜمقادي اًمسٞمٜمامئٞم٦م.

ٛمس٤مقمدة هـذا اعمـٜمٝم٩م سمٍمٟم٤م وم ،طملم يمٜم٤م ٟمٜمٔمؿ طمقارات ذم اًمٜمقادي اًمسٞمٜمامئٞم٦م

طمٞمـ٨م يمٜمـ٤م  ،ٛمٙمـ ُمـ ظمقض طمقارات قمغم ُمسـتقي٤مت خمتٚمٗمـ٦م وُمتٗم٤موشمـ٦مٟمت

وطمتك أقمٛمـؼ اًم٘مْمـ٤مي٤م واعمقوـققم٤مت  ٟمبتدئ ُمـ احل٘م٤مئؼ اًمت٤مرخيٞم٦م اًمبسٞمٓم٦م

 اًمٜمٔمري٦م وصقالً ًمتحٚمٞمؾ اعمبدأ اًمٜم٘مدي ًمٚمٗمٞمٚمؿ.
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ًم٘مد شمبلم زم ومٞمام سمٕمد أن هذا اعمٜمٝم٩م اًمذي يم٤من سمحٙمؿ اًممرورة، ىمد ووـع 

ًمتققمٞم٦م واًمتث٘مٞمػ اًمسٞمٜمامئل ويمذًمؽ شمٜمٛمٞمـ٦م اعمـٜمٝم٩م سملم أيديٜم٤م أؾمٚمقسم٤ًم عمامرؾم٦م ا

 اًمٜم٘مدي الدزم.

هذا اعمٜمٝم٩م ُمٗمٞمد ضمدًا طمٞم٨م اعمـدارس وال٤مُمٕمـ٤مت ال شمِمـٖمؾ ٟمٗمسـٝم٤م إال 

ًمٙمـ أسمدًا ًمٞمس هبذه األداة الامًمٞم٦م األيمثر أمهٞم٦م ذم  .سمتحٚمٞمؾ اًم٘مّم٤مئد اًمِمٕمري٦م

 قمٍمٟم٤م.

إطمدى ال٤مُمٕمـ٤مت ُمِم٤مريع شمٕمٚمٞمٛمٞم٦م ذم 2 ٘مقم هب٤مٟمُمـ اًمٜمِم٤مـم٤مت اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمتل 

طمٞم٨م يٕمٛمؾ أيْم٤ًم اعمخـرج اًمسـٞمٜمامئل اعمٕمـروف ذم ، اًمِمٕمبٞم٦م ذم ُمديٜم٦م يم٤مؾمؾ

 .ومقس اًمٕم٤ممل اًمٕمريب ُم٤مٟمٗمريد

يمـ٤مًمتٙمقيـ اعم٘مـ٤مرن سمـلم اًمٗمـٞمٚمؿ  ،هذه اعمِم٤مريع شم٘مـقم قمـغم ُمقوـقع ُمٕمـلم

 واًمٖمراومٞمــ٦م واًمٖمراومٞمــؽ. وهــذا يٕمٜمــل إىم٤مُمــ٦م ُم٘م٤مرٟمــ٦م سمــلم اعمبــ٤مدئ اًمٗمٞمٚمٛمٞمــ٦م

 ٖمراذم واًمسٞمٜمامئل.إليزٟمِمت٤ميـ واًمتٓمبٞمؼ اًم

 ،ُمـ٤م اخلٓمقط اًمتجريدي٦م ًمٚم٘مٓم٦مأو  ؾمٞمٜمامئٞم٤ًم واطمدًا، "يم٤مدرا" ُمثاليم٠من ٟمدرس 

اًمٕمالىم٤مت الدًمٞم٦م اعمتب٤مدًم٦م اًمتِمٙمٞمٚمٞم٦م ًمٚمحريمـ٦م. وسمٕمـده٤م ٟم٘مـدم حتٚمـٞمالت أو 

صمؿ ٟم٘مدم يمٞمػ ىمدم هق ٟمٗمسف هذه 2 إيزٟمِمت٤ميـ ٟمٗمسف ًمٚمرؾمقم اًمّمٞمٜمٞم٦م ذم اًمٚمقن

 هذه اعمب٤مدئ واآلراء سم٤مًمرؾمقُم٤مت اًمٞم٤مسم٤مٟمٞم٦مٟمرسمط ُمـ ضمديد و اعمب٤مدئ ذم أومالُمف

أو  وٟم٘مـ٤مرن ذًمـؽ يمٚمـف سمتّمـقرات شم٤مشمـ٤مًملم .ًمقطم٤مت الريٙمقأو  اًمّمٞمٜمٞم٦مأو 

2 اإليٓم٤مًمٞم٦م اًمِمٕمبٞم٦م "ديالريت" يمقُمٞمدي٤مأو  ُمـ اًمبٜمٞمقيلم اًمروس()ًمٞمزشمسٙمل 

 ُمنح سمرخي٧م.أو 
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وـ٤ًم ممٜمٝمجـ٤ًم ىمـ٤مسماًل إمراؾمتيِمـٙمؾ  ،إن هذا اعمنموع اًمتٕمٚمٞمٛمل اعمتـداظمؾ

ّمدر ٟمو ،طمٞم٨م يتجقل ُمع اًمّمقر واًمٚمقطم٤مت واألومالم ذم يمؾ أعم٤مٟمٞم٤م2 ؾًمٚمتٜم٘م

 يمت٤مسم٤ًم يْمٛمف سمٙمؾ ُمراطمٚمف.

 ."سمٚمديمؿ ُمست٘مبالً إمم  سم٤مًمٓمبع يٛمٙمـ دقمقة هذا اعمٕمرض

* * * 
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 .ثالثيح وثائقيح عي قسيح صدد

قمــ ىمريـ٦م  ٤مشمسجٞمٚمٞم ومٞمٚمامصمالصمٞم٦م ؾمٞمٜمامئٞم٦م شمِمٙمؾ ُمنموع ىمدُمٜم٤م ًمٚمتٚمٗمزيقن 

 .صدد

 .حمٛمد ُمٚمصوىمٞمس اًمزسمٞمدي وي قمٛمر أُمػماال إظمراج

ذات الذور اًمت٤مرخيٞم٦م  ،٦م٘مرى اًمسقرياًمشمٕمتؼم ىمري٦م صدد )حم٤مومٔم٦م محص( ُمـ 

 .اهل٤مُم٦م

ُمريمزًا اىمتّم٤مدي٤ًم ومٕمـ٤مالً، يـرسمط اًمب٤مديـ٦م صدد يم٤مٟم٧م  ،قمغم ُمدى ُمرطمٚم٦م ـمقيٚم٦م

 ،وىمـد أيمسـبٝم٤م هـذا اًمقوـع ممٞمـزات ُمتٕمـددة .اًمسقري٦م سمـ٤معمرايمز األظمـرى

 ؾمامت يمثـػمةوُمٜمحتٝمؿ 2 وومرة اىمتّم٤مدي٦مو ظمكماأله٤مزم سمٖمٜمك دااٟمٕمٙمس٧م قمغم 

 .ومتٞمزا ظم٤مص٤م

ظمٚم٘مـ٧م ذوـمـ٤ًم  ،وىمٚم٦م اعمٞم٤مه ،ذم اًمسٜمقات األظمػمة اًمٔمروف اعمٜم٤مظمٞم٦م اًمسٞمئ٦م

 .اهلجرةإمم  دومٕم٧م سم٤مًمٙمثػم ُمـ ؾمٙم٤من اًم٘مري٦مو ،ىم٤مؾمٞم٦م

ذم اًمقىمـ٧م  هـ٤مزماأليٕمٞمِمـٝم٤م  ،فمـ٤مهرة ضمديـدة ،يالطمظ اًمٞمقم ذم هذه اًم٘مري٦م

ِمـٗمقا اًمنمـوط احلٞم٤مشمٞمـ٦م اًمٙم٤مُمٜمـ٦م ذم تضمروا ًمٞمٙمهل قمقدة اًمذيـ ه٤م .احل٤مرض

ىمد يٙمقن سمذرة حلؾ ُمِمـ٤ميمؾ اًمريـػ ذم  ،حم٘م٘ملم هبذا ٟمٛمقذضم٤مً  ،اًم٘مري٦م ٟمٗمسٝم٤م

 .ىمٓمرٟم٤م

 ،صمالصمـ٦م آومـ٤مق ،شمٜم٤مول اًم٘مري٦م ُمـ ظماللإمم  ٟمٓمٛمح ،ذم ُمنموقمٜم٤م اًمسٞمٜمامئل

وطمـدة ومٜمٞمـ٦م وومٙمريـ٦م ًمٚمٗمـٞمٚمؿ  إـم٤مرذم يٙمٛمؾ يمؾ ُمٜمٝم٤م اآلظمر وشمٖمٜمل سمٕمْمٝم٤م 

اؾمتٜمب٤مط ؿمـٙمؾ إمم  قمـ األؾمب٤مب اًمتل أدتاًمسٙم٤من إضم٤مسم٦م ُمـ ظمالل ، يمٙمؾ
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وُمــ ظمـالل  ،إٟمت٤مج اًمبٞمضإمم  حتقل اًم٘مري٦م ُمـ اًمزراقم٦مو ،ضمديد ذم اإلٟمت٤مج

 .قمرض اعمٗم٤مرىم٤مت سم٠مؾمٚمقب ؾم٤مظمر وضمذاب ًمٚمٛمتٗمرج

واحلٞمـ٤مة  ،ض اًمسٞمٜمامئل اعمٞمداين ًمقاىمع اًم٘مريـ٦م احلـ٤مزمإمرإلؾمتُمـ ظمالل اإٟمٜم٤م 

وأؿمٙم٤مل اهلٛمقم واالهتامُم٤مت اًمتل يٕمٞمِمـٝم٤م أسمٜمـ٤مء  ،اًمقضمداٟمٞم٦م ًمٚمٜمامذج اعمٜمت٘م٤مة

وإُمٙم٤مٟمٞمـ٦م  ،رصـد اطمـتامالت اًمتٓمـقر اعمٛمٙمٜمـ٦مإمم  ٟمٓمٛمـح2 اًم٘مري٦م أٟمٗمسـٝمؿ

 .٤مذم ؾمقري شمٕمٛمٞمٛمٝم٤م قمغم اًمريػ يمٙمؾ

ُمرطمٚم٦م  ،طمٞم٨م يتٜم٤مول يمؾ خمرج قمغم طمدة ،ؾمقف يتخذ اًمٗمٞمٚمؿ ؿمٙمؾ اًمثالصمٞم٦م

 اعمٕمٞمٜم٦م. ُمـ اعمراطمؾ

 .ىمبؾ اًمقاىمع احل٤مزم اًم٘مري٦مأو  اًم٘مسؿ األول ؾمٞمٙمقن اعم٤مي

 .٘مدم اًم٘مري٦م طم٤مًمٞم٤مً ياًم٘مسؿ اًمث٤مين ؾمقف 

 .اطمتامالت اًمتٓمقر واعمست٘مبؾ اًم٘مسؿ اًمث٤مًم٨م

 .اًمثالصم٦م ُمٕم٤مً قن اعمخرضم فحي٘م٘م ،ىمّمػم اًمٗمٞمٚمؿ ضمزء راسمعتْمٛمـ ؾمقف ي

 .هذا الزء يٜمسؼ االؾمتٜمت٤مضم٤مت واآلراء اعمٓمروطم٦م واحلٚمقل اعمٛمٙمٜم٦م

* * * 
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اًمت٘مٞمـ٧م اًمّمـديؼ يم٤مشمـ٥م  ٝم٤مء ُمـ اخلدُمـ٦م اًمٕمسـٙمري٦ماإلٟمت ِمٞم٦م إىمؽمابقم

وم٠مشم٤مين  .سمف ُمـ ُمِم٤مريع ُم٤م يٗمٙمرقمـ  فتًم٠مؾماًمسٞمٜم٤مريق طمسـ ؾم٤مُمل اًمٞمقؾمػ و

 ."اعمٜمٗمك واعمٕمت٘مؾ" وعسمٛمنمسمٕمده٤م 

شم٘مـقم  .9170أيـ٤مر  –ٟمٞمسـ٤من ذم ومٚمسـٓملم ذا اعمنموع هاألطمداث ذم دمري 

ٕمـرض قمـغم اًمدراُمٞمـ٤م يرشمٙمـز  .واًمتنمـد اًمٗمٚمسـٓمٞمٜمل 70طمرب شمف قمغم ومٙمر

اًمٔمـروف ٙمِمـػ يو2 ُم٤ميمـ شم٤مرخيٞم٦م حمـددةوأؿمخّمٞم٤مت يتٜم٤مول و2 اًمت٤مرخيل

ومالح ذم ىمريـ٦م ُمـ ظمالل األطمداث يروي و اًمْمٞم٤مع.إمم  اًمتل أدت سمٗمٚمسٓملم

 .دير ي٤مؾملم

سم٠ممهٞمـ٦م اًمتّمـدي عمنمـوع ؿمٕمرت و2 طمسـاًمتل أشمك هب٤م األوراق ىمرأت 

 .يمٛمنموع ظم٤مص يب ٖمقيٜمليًمٙمٜمف مل 2 يمٝمذا

ضمٕمٚمتٜمـل ال أشمبٜمـك ُمنمـوقم٤م يمٝمـذا رهمـؿ  اًمتل ٤مبؾمباألاًمٙمثػم ُمـ درك أ ال

طمـذري ًمٙمٜمـل أقمـرف  .اإلطمتامل سم٢مُمٙم٤مٟمٞم٦م ىمبقًمف ُمـ اعم١مؾمس٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمسٞمٜمام

هـذا اعمنمـوع ومب٘مـل . اًمٓمقيـؾ األولُمنموقمل اًمروائـل اظمتٞم٤مر  وشمٜمبٝمل ذم

 .داظمكم سمجقاري وًمٞمس ذم

 .ًمتٚمٗمزيقناإمم  قمدتوذم آذار أهنٞم٧م ظمدُمتل اًمٕمسٙمري٦م 

هٞمـثؿ طم٘مـل ٧م وىمـدُم. ٟمتـ٤مج اًمسـٞمٜمامئلإلدائـرة ا ذمجٛمدة تاعم٤مًم٦م ٙمن احلًم

 .اًمٓمٗمقًم٦م اًمٞمقمطم٤مل تٜم٤مول ي. (شمٞمٚمٞمف ومٞمٚمؿ)ـيم ٤مً ُمِمؽميم ٤مً ُمنموقم
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ٜمٗمـذ يو. اًمقاطمـد ٗمـٞمٚمؿًمادىمٞم٘م٦م قن مخس .ومٞمٚمامُمـ صمالصم٦م قمنم اعمنموع ٙمقن يت

 .تٜم٤موًمفيٚمج٤مٟم٥م اًمذي ووم٘م٤م ًم2 فتّمقر ظم٤مص سمومٞمٚمؿ سميمؾ 

صمالث ٟمامذج شمبلم ـمري٘مـ٦م ُمع  .ٜم٤موهل٤مىم٤مئٛم٦م اعمقوققم٤مت اًمتل ٟمرهم٥م سمتوىمدُمٜم٤م 

 .وُمْمٛمقن وؿمٙمؾ اًمتٜم٤مول

إلدظمـ٤مل اًمتّمـقرات  دف أيْمـ٤م  "اًمتٞمٚم٦م ومٞمٚمؿ" ًمت٘مديؿح٤موًم٦م اعم ٧ميم٤مٟم

وًمدومع اًمتٚمٗمزيقن ًمالٟمخراط ذم اإلٟمت٤مج  اًمتٚمٗمزيقيناًمسٞمٜمامئٞم٦م ًمِم٤مؿم٦م اًمٕمرض 

اإلدارة سم٤مقمتبـ٤مر .اًمنـيعاًمقصمـ٤مئ٘مل ٟمتـ٤مج إلواؾمتٜمب٤مط أٟمامط ُمـ ا. اًمسٞمٜمامئل

 .وراء اًمنقم٦م واًمتٙمٚمٗم٦م ٝم٤مرومْمذم دائام تبئ خت

 بـدا يمـ٠من قمقاُمـؾ قمديـدةوم .اعمنمـوعسمٕمد أن ىمـرأ ُمدير اًمتٚمٗمزيقن اؾمت٘مبٚمٜم٤م 

 .طمذرهقمـ أو  قمج٤مسمفإ اًمتٕمبػمقمـذم  اطم٤مئرودمٕمٚمف تٜم٤مزقمف شم

 :الئًمٞمٜم٤م ىم٤مإسمد ُمـ اًمٙمالم ٟمٔمر  طملم يم٤من الو2 سمٕمد صٛم٧م ـمقيؾ

ُمس٤مك سم٤مًمٜمقايـ٤م إلاًمتٗم٤مصٞمؾ ًم أن أقمرف اعمزيد ُمـريد أًمٙمٜمل  اعمنموع ُمٝمؿ -

 ُمرطمـ٥مشمٕمبـػم وضمٝمف وقمغم يمالُمف هنك أو !.هذاإمم  ؿلقؤيمهن٤م ذم ١ماًمتل ختب

 .ومٕمٚمٞم٤م راومضوفم٤مهري٤م 

مل يٙمـ يٙمٗمل أن . دائام ٟمقاضمٝمٝم٤موسؿ سمقوقح شمشمراحل٤مًم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م هذه هل 

 .ٟمح٤مول أن ٟمٕمؼمقمـ ىمْم٤مي٤م سمٚمـدٟم٤م وُمِمـ٤ميمٚمٝم٤مؾمٞمٜمامئٞملم ٟمٙم٤مؿمٗمف سم٠مٟمٜم٤م ًمسٜم٤م إال 

ــف و ــأٟم ــٙمٚم٦م ًم ــديٜم٤م أي ُمِم ــ الإٞمس ًم ــ٘مقط سم رومضاًم ــٞمٜمام س ــ٤مخاًمس  ذم أومخ

 ."اٟمد٤ماًمؼموسم٤مضم"

ي ٜم٤مدشم٤م عم٥م ٞمتجسأُم٤مم ُمنموع ياآلن يمقٟمف 2 سمفٟمٗمسف وضمد احلرج اًمذي ًمٙمـ 

 .ٟمت٤مضمٞم٤مإهمػم ُمٙمٚمٗم٦م ذات سمٕمد إضمتامقمل وأقمامل واىمٕمٞم٦م ُمـ اإلدارة سمف 
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درة ٛمٚمٙمـقن اًم٘مـال ي ؿ،٤مرهٞمظمتتؿ اي ـداريلم اًمذيإلهذا اًمٜمٛمط ُمـ اًمٙمـ 

أن جي٤مهر أُم٤مُمٜمـ٤م ريد ي الهق و .أىمٜمٕم٦م اًمِمٕم٤مرات ؿهققمـ وضم قاأن يٜمزقمقمغم 

أن يٛمأل اًمِم٤مؿم٦م سمٙمـؾ األؿمـٙم٤مل اًمدقم٤مئٞمـ٦م 2 الطمتٞم٤مج اًمٙم٤مُمـ ذم داظمٚمف٠من اسم

 ختبـئيم٤مٟمـ٧م 2 ف وضمٝمـغماًمتل سمدت قمـشمٚمؽ احلػمة وأن  .أيمثر ٞمت٤مسمع صٕمقدهًم

 .!ؿمٞمئ٤م ٘مؽمحٟم الُمـ األومْمؾ أن هل أُمٜمٞم٦م واطمدة 

وُم٤مذا شم٘مّمدون سم٤مًم٘مـ٤مٟمقن؟  ؟ُم٤مذا شم٘مّمدون سم٤مًمٓمٗمقًم٦ميس٠مًمٜم٤م اي٦م ذم اًمبد٠مظمذ وم

 حـسيمٜم٤م ٟم2 احلقاريمثػمة ُمـ ٤مت ٔموذم حل ...وُم٤م اعم٘مّمقد سم٤مًمٓمٗمقًم٦م واحلرب

 .وأٟمٜم٤م ُمتٝمٛمقن2 يم٠مٟمٜم٤م أُم٤مم حم٘مؼ

 .أقمٓمٞم٧م ًمفيم٤من يٜم٤مىمِمٜم٤م وهق حت٧م شم٠مصمػم صقر ُمسب٘م٦م 

ال أن إٓمـ٤مف ٚمـؿ جيـد ذم أظمـر اعموم .ي٘م٤مع سمفإلال اإ الهدف ًمٜم٤مٜم٤م حيس يم٠مٟميم٤من 

 .ٚمسٞم٤مؾم٦مًميٕم٤مشمبٜم٤م قمغم شمريمٜم٤م ًمٚمٗمـ واًمسٞمٜمام واالدم٤مه 

هـذا  وعأجي٥م أن  "ظم٤مٟم٦م" ذم أيسم٤محلػمة ؿمٕمر أيمٜم٧م  .ظمرضمٜم٤م ُمـ ُمٙمتبف

 .!؟ًمؽماضمٞمدي٤ماًمٙمقُمٞمدي٤م أم ذم ظم٤مٟم٦م ا .!؟اًمٕمت٤مب

 .ُمـ ضمديدُمٕمدودة صٕمدٟم٤م إًمٞمف سمٕمد أي٤مم 

 .!ظمرةٛمؾ سمٞمده ؾمبح٦م وم٤محيو رُم٤مدي٤مً  دى ـم٘مامً يرشمهذه اعمرة ن يم٤م

شمِمــبف اًمتنــحي٦م اًمســ٤مئدة ًمــدى أهنــ٤م إمم  وم٤مٟمتبٝمــ٧م2 شمنــحي٦م ؿمــٕمرهشم٠مُمٚمــ٧م 

2 قمهـؽ سم٤محلداصمـ٦مشمأن و2 اًمتل جي٥م أن شمقطمل سم٤مًمرص٤مٟم٦مشمٚمؽ أي  .اعمس١موًملم

 يٛمــألـمرومـف اسمحٞم٨م اًمِمٕمر  قمغم ومرقشم٘مقم و .سم٤مًم٘مقة اًمِمٕمقرن ختٗمل أدون 

ال  ِمـبؼيـقطمل سم ٙمبـػماًم ينواًمٓمرف األ2 رقٗماخلاًمّمٖمػم جي٥م أن يٕمؼمقمـ 

 .ش٤مٟمتٕماإلو ةر٤مٜمْماًماًمقضمف ُمع سمتٕم٤مًمٞمف رؾمؿ يوأن  .ًمف هقي٦م

ٟمسـخ إمم  سمنـقم٦م نقًم١متحـقل اعمسـيشمدرك يمٞمـػ أن 2 شمستٓمٞمع أسمداً ال ًمـ و

عمـ٤مذا 2 طملم شمٙمـقن ذم طممرـ ؿ تخٞمؾاًمِمتط سمؽ عم٤مذا يوال شمٕمرف  .ُمتِم٤مهب٦م
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وار ٙمرداًماًمذي جيٚمس أُم٤مُمؽ قمغم هذا  يـده أن 2 وسمٞمده اًمٞمنى ؾمبحتف اًمد 

٤مشمػ وًمٚمتقىمٞمع وًمٚممرـب قمـغم قمغم اهل ًمٚمٛمّم٤مومح٦م وًمٚمرد ك ضم٤مهزة دائاماًمٞمٛمٜم

 "اًمراٟم٩م" ذاك األظمر اًمذي يدير ُم٘مقدومتختٚمط صقرشمف ُمع صقرة  ...اًمٓم٤موًم٦م

 .سم٤مًمٓمريٗم٦م ذا ٤م

ٞمؾ واطمـد ودرؾمـٜم٤م ألٟمٜم٤م ٟمٜمتٛمل لرسمام 2 هذا اًمٚم٘م٤مءظمالل  ٔم٦م ظم٤مص٦مذم حل

قمتب٤مر إمٚمٞمامشمف قمغم اًمذي أصدر شم يمِمػ ًمٜم٤م أن طمذره ؾمببف اًمسٞمد اًمقزير2 ُمٕم٤م

 ظمرجيل اًمدول االؿمؽمايمٞم٦م ُمِمٙمقك ذم والئٝمـؿ اًمـقـمٜملُمـ اًمسٞمٜمامئٞملم  يمؾ

 .وذم ُمقهبتٝمؿ

2 زم٤مٕمـت٤مًمِمـٕمقر سموسمٛمـذاق اًم2 اعمدراء سمـرٟملم ُمٗمـردات اًمـقـمـه١مالء يتٚمذذ 

ُمـ تٛمتٕمقن يمثػما سمٓمٕمؿ اًمٙمٚمامت ذم طمٚمقىمٝمؿ وهل قمغم وؿمؽ االٟمزالق سيو

 .ؿمٗم٤مهٝمؿسملم 

٘مٚمـقن سمخٗمـ٦م سمـلم رضورة ٜميتو .سم٤معمسـت٘مبؾِمـؽ اًم ؿجيـ٤مٟمبٝمؿ ُم١مُمٜمقن ال هنإ

وسملم االٟمٓمـقاء قمـغم اًمٓم٤موًمـ٦م 2 اعمسٜمد الٚمدي ًمٙمراؾمٞمٝمؿ اًمدوارةإمم  اًمٕمقدة

 .ُمد أصبع اًمتٝمديدٝمؿ وؾمٜم٤مد ُمروم٘مإل

وم٤مًمسـٞمد اعمـدير  .ٓمراومـ٦م٤مًمؿمـٕمقر همريـ٥م سمٜمل دائام ٤مءات يمٝمذه يٜمت٤مسمظمالل ًم٘م

 "ٟم٤مصـح "ممإقل ال أن يتحـإجيـد أُم٤مُمـف  يدرك أٟمف أُم٤مم صـديؼ، ًمـذًمؽ ال

جيـد ٟمٗمسـف ُمْمـٓمرا  ٟمٙمـك ُمــ ذًمـؽآلا. ويٙمررأومٙم٤مرقم٤مُم٦م ويمٚمامت ضمقوم٤مء

وأٟمٜم٤م  ويٕمرف اعمِم٤ميمؾ يمام شمٕمرومٝم٤م أٟم٧م، ،سم٠مٟمف يٗمٙمر يمام شمٗمٙمر أٟم٧م2 ًمالقمؽماف

 .!...جي٥مهق هذه اًمٔمروف اًمتل ًمٙمـ اًمٌمء اًمذي ال خيٗمٞمف  .ُمـ ُمٜمِم٠م واطمد

ٞمتٛمٙمـ ُمــ ًم2 ذم اًمٜمص ُمـ اعمٗمردات اًمقاردة تٕمديؾ اًمٙمثػمٟم٘مقم سم ٤مٟم٤م أنرضموم

وقمدٟم٤م سم٠مٟمـف ؾمـٞمخت٤مر حلٔمـ٦م و قمروف قمغم اًمسٞمد اًمقزير.طملم مترير اعمنموع 

 اًمقزير يٛمٞمؾ ًمٚمٛمقاوم٘م٦م. سٞمداًمؾمب٦م دمٕمؾ ُمٜم٤مزُمٜمٞم٦م 
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 ن ذًمؽ أُمر ال يٛمٙمـ شمٙمٝمٜمف.وم٢م "اعمٜم٤مؾمب٦م" ُمتك ؾمتحّمؾ هذه اًمٚمحٔم٦مأُم٤م 

ًمتٕمـ٤مـمػ بٚمٚم٦م سم٤مًمث٘م٦م سمـؽ وااعمذم ظمت٤مم اًمٚم٘م٤مء  ٓمؾ ُمزاري٥م اًمٙمٚمامت ٤مًمٓمبع سم

صمـؿ يٓمـؼ 2 ًمتخرجصقت اًم٘مٗمؾ اًمٙمٝمرسم٤مئل يٓمؼ ُم٤م شمسٛمٕمف آظمرًمٙمـ  .ُمٕمؽ

 .ُمـ ظمٚمٗمؽ

ظمٓمـقط اًمسـٞمج٤مرة تٓمـ٤مير توم2 اًمـذايت "اعمقٟمقًمقج" ُمرطمٚم٦مسمٕمده٤م شمبدأ أٟم٧م و

 :تس٤مءلشمأٟم٧م أظمرى وسمٕمد  شمسح٥م جم٦مو2 أُم٤مم قمٞمٜمٞمؽ

 .؟يرد قمغم اهل٤مشمػاًمتل ذطمتٝم٤م ًمف سمٞمٜمام يم٤من هؾ اٟمتبف ًمٚمٗمٙمرة شمرى  -

 :شمتس٤مءلأٟم٧م رع وشمٕمؼم اًمِم٤م

ٗم٤مشمـف وم2 ٦مظمب٤مطمب٤مت ؾمـبحتف صـ ٦ميم٤مٟم٧م ـمرـم٘مطملم  هؾ يم٤من صقيت ظم٤مومت٤مً  -

 .؟تل ىمٚمتٝم٤مؾمامع اًمٙمٚمٛم٦م اًم

ًمتٚمـؽ احلرُمـ٦م ُمٙم٤مٟمـؽ ٕمٓمـل ٠من شمف سمؽ سمٍمخ ؾم٤مئ٘مويًمنومٞمس اشمريم٥م 

قم٥م االىمؽماح اًمـذي ىمدُمتـف قهؾ اؾمتشمرى  - :ٟم٧م شم٘مقل ًمٜمٗمسؽأو2 اًمٕمجقز

 .قح قمغم ـم٤موًمتف؟اعمٚمػ اعمٗمت شمٜمخٓمػ ٟمحقًمف طملم يم٤مٟم٧م قمٞمٜمٞمف 

ذم هـذه اًمٚم٘مـ٤مءات اًمتٚمٞمٗمقن أن وأٟم٧م شمٗمٙمر 2 شم٘مػ ذم اًمنومٞمس حمٜمل اًمرأس

 و.ٕمدهق اًم

االسمتسـ٤مُم٤مت شمٙمتِمـػ أن ىمـد 2 سمٞمتؽ وشمراضمع ٟمٗمسؽ يمثػماإمم  وطملم شمدظمؾ

ضمـزء ُمــ ُمـ٤م هـل إال ًملم ١مواعمسـ شمرشمسؿ قمغم وضمقهجي٥م أن اًمٖم٤مُمْم٦م اًمتل 

ال إًمٞمسـ٧م 2 رءح ًمـف يمٚمـام أردت أن شمنمـًمٙمالُمؽ وُم٘م٤مـمٕم٤مشمف  .نطمٞم٦ماعم

 .ذم ؾمقري٦م احلديث٦م "دارةإلا" رضورات قمٚمؿ

* * * 
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 .ًدوج السينوا والسياسح

ٜم٤مهـ٤م سمٕمد اًمٜمدوة اًمتـل أىمٛمو2 ػ ًمٚمٜم٤مدي اًمسٞمٜمامئلذم ُمٕمٛمٕم٦م اًمٜمِم٤مط اعمٙمث  

 "ؿمـٕم٤مر" تّمـٛمٞمؿسم2 ٜم٤مّمخباي٦م ًمسمديم٤مٟم٧م اًمتل  "اًمٗمالطمقن واًمسٞمٜمام" سمٕمٜمقان

 هـ٤م ذمٜم٤مزرقماًمتـل  ختٚمٗمـ٦م٤مومٓمـ٤مت اعمواًمٞمٚمّم٘م٤مت اعمذم وٟمنمه 2 ٤مهلاؾمتٗمزازي 

 اًمِمقارع اًمرئٞمسٞم٦م.

دم األجقاء افسقاشقة  جداً  مثراً وـان ؛ افػـان أذف بؼؾة شعارافصؿؿ هذا 

 .معزا ظـ افرؽبة افؽامـة دم داخؾـا بافكاخو؛ افسائدة

رشـؿ  ،ـان ـام أتـذـرافذي . فألشػ ال يتقؾر فدي صقرة ظـ هذا افشعار

وتػت   حمفا ظالمات افغضب وترؾع ؿبضاهتاظافقاً شد مـ افقجقه ظذ مالحل

 .أؾقاهفا فتكخ

رومـع و2 اًمتٕمبـػمذم ؼ احلدوم٤مع قمـ ػمة اًمقشمسمد قّمٕم٤مًمسمؾمٞمٜمامئل  ٜم٤مديم٘مد ومٙمرٟم٤م وم

اًمســٞمٜمام " ىم٤مُمــ٦م ٟمــدوة ؾمــٞمٜمامئٞم٦م سمٕمٜمــقانإىمررٟمــ٤م و .إوــ٤مومٞم٦م درضمــ٦م ّمــقتاًم

 ."واًمسٞم٤مؾم٦م

ذم اًمٗمرٟمسٞم٦م  "اًمسٞمٜمام تيمراؾم٤م" ك جمٚم٦ماذإسمٕمد إشمّم٤مالت ُمتٕمددة ٟمجحٜم٤م ذم 

ُمــ 2 قمغم قم٤مشم٘مٝم٤م شم٠مُملم قمدد ُمــ األومـالماعمجٚم٦م ٠مظمذت وم .اًمٜمدوةهذه ىم٤مُم٦م إ

2 قل اًمٕمالىمـ٦م سمـلم اًمسـٞمٜمام واًمسٞم٤مؾمـ٦مطمـ يٛمٙمـ هل٤م أن شمثػم ٟم٘م٤مؿمـ٤مشمٚمؽ اًمتل 

وُمٕمف  رئٞمس اًمتحرير اًمٜم٤مىمد اًمسٞمٜمامئل اعمٕمروف ؾمػمج داٟمٞمفُمِم٤مريم٦م يمذًمؽ و

 .ضم٤من ًمقي يمقُمقزم ٦مٜمْم٤مًمٞمسم٠مومالُمف اًمروف اعمٕماعمخرج اًمسٞمٜمامئل 

 32اًمٜمدوة سمـلم إىم٤مُم٦م شمؿ اإلقمالن قمـ 2 ٕمديدةاًمّمٕمقسم٤مت ًمًمتٖمٚم٥م قمغم اسمٕمد ا

 .اًمٙمٜمدي ؾمٞمٜمام ٟمٞمس٤من ذم ص٤مًم٦م 31و

 :ُم٘م٤مال سمٕمٜمقانٟمنمت ذم صحٞمٗم٦م شمنميـ 
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 ."كحق ؾفؿ كظري دػفقم افسقـام افقضـقة"

 ًمبٚمد ُمـ٤م شم٘مـقم جي٥م أن ال ٟمتّمقر أن احلٞم٤مة اًمسٞمٜمامئٞم٦م" أٟمف فظمالًمشمٜم٤موًم٧م 

وم٢مٟمٜمـ٤م 2 ذم سمٚمـدٟم٤م سٞمٜمامئٞم٦ماًمٞم٤مة احلشمٕمبػم حلم ٟم٘مقل ومقمغم ٟمِم٤مط أطم٤مدي اًمبٕمد. 

 .ٚمسٞمٜماماحلٞم٤مة ًمٜمح متستٓمٞمع أن شم ُمتٙم٤مُمٚم٦موٕمٜم٤مس ُمتٕمددة سمٞمٜم٦م ره ٟمْمع اًمسٞمٜمام

ختبـق أو  ومٕم٤مًمٞم٦م شمٜمـتٕمشو ُمٜم٤مخهل 2 سم٤مإلو٤موم٦م ًمٙمقهن٤م إٟمت٤مج وقمرض ٤مًمسٞمٜماموم

 ."ٜمامئٞم٦مسٞماًمريم٦م احل ه٤مجٛمؾ اًمٜمِم٤مـم٤مت اًمتل شمٗمرزعمشمبٕم٤ًم 

سمـال  ًمٞمسـ٧م هٜمـ٤مك طمريمـ٦م ؾمـٞمٜمامئٞم٦م وم٤مقمٚمـ٦م" أٟمـف ُمٕمتـؼماً ًمٗمٙمـرة ا ٧مذطمو

بـ٤مذة سمـلم اعمٕمالىم٦م ٤مًموم .اعمٜمتقج اًمسٞمٜمامئل يرومضأو  يت٘مبؾومجٝمقريستجٞم٥م 

ــٞمح  اًمســٞمٜمامئل وقمٛمٚمــف والٛمٝمــقر ــدومع سمـــمــرف ٙمــؾ ًمهــل اًمتــل شمت ٠من ي

 .٤منٙمٗمٞمي٤م ال ٟمت٤مج واًمٕمرض وطمدمهإل٤موم .ويٖمٜمٞمفسم٤مآلظمر

واًمدراؾم٤مت اًمٜمٔمري٦م اعمتخّمّم٦م واعمجالت اًمسٞمٜمامئٞم٦م ادي اًمٜمقواًمٜمدوات ن إ

 .ُمٜم٤مظم٤ًم وم٤مقمالً ٚمؼ هذا خي يمؾ2 واًمٜم٘مد

2 ُمـ اًمريمقد ذم واىمٕمٜمـ٤م ٟمٜم٤م ُم٤م ٟمزال ٟمٕم٤مين اًمٙمثػم٠مسمٟمحـ يمسٞمٜمامئٞملم ال ٟمٜمٙمر 

اًمتـل شمٖمٜمـل دمرسمتٜمـ٤م  الامًمٞمـ٦موقمغم ُمستقى شمٓمقير اعمٗم٤مهٞمؿ اًمٜمٔمري٦م اًمٗمٙمري٦م 

 .وشمرؿمده٤م

همٞمـ٤مب ٤م ٟمزال ٟمٕمـ٤مين ُمــ ُموأٟمٜم٤م  .وم٘مػمة ووٕمٞمٗم٦م٤م شمزال ًمٕمٛمٚمٞم٦م ُمتٜم٤م ادمرسم أنو

ُمـ ًم٘مـ٤مء و ُمٗمرهم٦م ُمـ ومٝمؿ ُمتب٤مدلقمالىم٦م ٝمل وم .ُمع الٛمٝمقراحل٘مٞم٘مٞم٦م اًمٕمالىم٦م 

 .ن ٟمدومع سمف ويدومع سمٜم٤مأٟمستٓمٞمع ُمـ ظمالًمف 2 ُمب٤مذوطمر 

 اًمٗمـٞمٚمؿ اًمسـٞمٜمامئل ومٕمـؾو .طمٙمرقمغم ممتٝمٞمٜمٞمٝم٤مُمٝمٜم٦م  ًمٞمس٧م اًمسٞمٜمام ذم قمٍمٟم٤م

ذم إقمـ٤مدة  الٛمٞمـع ُمس١موًمٞم٦مومٝمق  وًمٙمقٟمف ومٕمؾ صم٘م٤مذم .ٟم٘مدهحت٘م٘مف وذم  ٘م٤مذم ذمصم

ه.٘مظمٚم٘مف صم٤مٟمٞم٦م سمٜم  د 
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الحـٞمؿ يمـؾ اًمت٘مٜمٞمـ٤مت إمم  -ًمق اصـٓمالطم٤مً و -٘مقل اًم ٜم٤ميٛمٙمٜمذم سمٚمد يمبٚمدٟم٤م 

٤مًمقـمـ هق االظمتّم٤مص واًمٗمٙمـر وم !.اًمٗمٕمؾ اًمث٘م٤مذمأمهٞم٦م أُم٤مم  اًمتخّمّم٤متو

 .اًمٜمٝمقضوػم ٞماًمتٖمواطمدة هل  ُمرضمٕمٞم٦ماًمت٘مٜمٞم٦م وٛمـ و

أو  إذا سم٘مل هم٤مئب٤مً اًمٗمٝمؿ وم٢من أي ومٕمؾ صم٘م٤مذم ؾمٞمٔمؾ ُمتخٚمٗم٤ًم  اٟمٓمالىم٤ًم ُمـ هذا

 .طمبٞمس٤م وحمّمقرا سمّم٤مٟمٕمٞمف وُمـ طمقهلؿ

أمهٞم٦م اًمٜمدوات اًمسٞمٜمامئٞم٦م )اًمٜم٤مدرة أيْم٤ًم( اًمتـل يٛمٙمٜمٝمـ٤م أن شمتبدى هبذا اعمٕمٜمك 

إمم  وخترج سم٤مًمٕمالىم٦م سملم اًمسٞمٜمامئٞملم واعمث٘مٗملم والٛمٝمـقر2 خترق ريمقد اًمقاىمع

 ٤مم اآلظمر.شمْمع يمؾ ُمٜمٝمؿ أُمو .اًمٕمٚمـ

 ،راوح ذم إـم٤مر أومٙم٤مر صـحٗمٞم٦م قم٤مُمـ٦مشمزال شمُم٤م  ٦م ذم سمٚمدٟم٤ماًمسٞمٜمامئٞم ر٤مومٙمألاإن 

2 ٚمٛمٚمؿ ؿمت٤مت االؾمتٜمت٤مضم٤مت واًمتج٤مربٟم٠من سم دقمقمم٤م ي. سمٕمدره٤م شمٓمقيح مل يتو

يستنمـف ووـقطم٤ًم و2 يتج٤موز االرشمداد ٟمحق اًمتجرسم٦م اعم٤موٞم٦مُمست٘مبكم ٗمٝمؿ سم

 .ٟمحق اعمست٘مبؾ

ػميـ ُمـــ اًمســٞمٜمامئٞملم قمــغم أقمتــ٤مب ســ٤مور اًمٙمثـي اًمٓمٛمــقح اهــذوىمـد يمــ٤من 

 اعم١ممتراألول اًمتحْمػمي ًمٚمسٞمٜمامئٞملم اًمسقريلم اًمذي اٟمٕم٘مد ىمبؾ أيمثرُمـ ؾمٜم٦م.

ُمــ سمرٟم٤مجمٝمـ٤م ام يتْمـٛمٜمف سمـ2 طم٘مٞم٘مٞم٦مومرص٦م  "اًمسٞمٜمام واًمسٞم٤مؾم٦م"ٟمدوة إن 

ُمـ٤م شمتٞمحـف و2 حتٛمٚمف ُمـ دم٤مرب ؾمٞمٜمامئٞم٦مقمروض ألومالم ذات أمهٞم٦م يمبػمة سمام 

 .ٟم٘م٤مشطمقار وُمـ 

وُمـ٤م هـق 2 ٜمـتٚمٛمس ُمـ٤م هـق ممٙمــًم2 شمْمٕمٜم٤م أُم٤مم أٟمٗمسـٜم٤م صم٤مٟمٞمـ٦م وهذه اًمٜمدوة

إقم٤مدة أيْم٤م ُمـ شمتٞمحف يٛمٙمـ أن إو٤موم٦م عم٤م  .ُم٤م جي٥م االؾمتٗم٤مدة ُمٜمفو2 رضوري

 .اًمِمٕم٤مراتاعمحٛمؾ سمٙمثػم ُمـ  ٜم٤مواىمٕمذم اًمٜمٔمر 
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ًمٞمس٧م ُمٗمٝمقُم٤ًم ٟمٔمري٤ًمً ، واًمٕمالىمـ٦م سمـلم اًمسـٞمٜمام  ًمسٞمٜمام واًمسٞم٤مؾم٦ماـمروطم٦م اإن 

اًمّمـحٞمح٦م ٕمالىمـ٦م ٚمقصـقل ًمٚمسـٕمل ًمطمـقارا يؾ سم2 واًمسٞم٤مؾم٦م ًمٞمس٧م ؿمٕم٤مراً 

 .اًمقاىمعاًمس٤مقمل ًمتٖمٞمػمرؾم٦م اًمٗمٕمؾ اًمث٘م٤مذم امعمؾم٤مًمٞم٥م األط ٤مؾمتٜمبالو2 امسمٞمٜمٝم

2 سمد ُمــ طمـقار ضمـ٤مد يرُمـل سم٤معمٗمـ٤مهٞمؿ اًمٕم٤مُمـ٦م )اعم٤مٟمِمـٞمت٤مت( ضم٤مٟمبـ٤مً ال وم

ٗمٝمؿ ٟمٔمري أقمٛمؼ ًمب٤مدئ اعم اًمٕم٤معمٞم٦مأو  اًمٕمرسمٞم٦مأو  ويستٚمٝمؿ ُمـ اًمتجرسم٦م اعمحٚمٞم٦م

 اًمقـمٜمٞم٦م.عمٗمٝمقم اًمسٞمٜمام 

اعمتٕمٚم٘مـ٦م ٘مْم٤مي٤م اًمٙمثػم ُمـ اًمىمد أصم٤مرت اًمٙمت٤مسم٤مت اًمّمحٗمٞم٦م صحٞمح أن سمٕمض 

أو 2 ال٤مٟمـ٥م قارأطمـ٤مدياحل ال ٟمؽمكأن  أًمٞمس ُمـ األمهٞم٦موًمٙمـ  .!سم٤ملٛمٝمقر

 .؟!تسؿ سم٤مًم٘مٓمٕمٞم٦م واٟمٕمدام الدلي

اًمْمـٞمٗملم احلـقار ُمـع ُمــ و2 اًمتل شمتٞمحٝمـ٤م اًمٜمـدوةة األومالم ُمِم٤مهد ًمٜمجٕمؾ ُمـ

وظمـؼمة ـمقيٚمـ٦م ذم دمرسمـ٦م  ذوؾمـٞمٜمامئٞملم ٝمـام ومًمٚمٜمدوة  اًمٚمذيـ ؾمٞمحمرا ظمّمٞمّم٤م

ومه٤م ىمـ٤مدُملم ُمــ . مج٤مًمٞم٤مت ؾمٞمٜمامئٞم٦م ضمديدة ذم سمٚمدان اًمٕم٤ممل اًمث٤مًم٨مقمـ ًمٙمِمػ ا

 .اًمتل شمٕمتؼم ُمـ أهؿ جمالت اًمٜم٘مد اًمسٞمٜمامئل جمٚم٦م يمراؾم٤مت اًمسٞمٜمام اًمٗمرٟمسٞم٦م

أو  ٟمٙمتـ٥م قمٜمـفأو  سمٛمدى قمالىم٤مشمٜم٤م سمام ٟمٗمٙمر سمف هذه اًمٜمدوة ُمرهقن ـمٛمقحإن 

حدصمف. وؾمتٔمؾ هذه اًمٓمٛمقطم٤مت ُمٕمٚم٘مـ٦م ذم اهلـقاء ُمـ٤م مل ٟمـٜمٖمٛمس يمٚمٞمـ٤ًم ذم ٟمت

ُمع إهمٜم٤مء دمرسمتٜم٤م اًمٜمٔمري٦م واًمٕمٛمٚمٞم٦م يمسٞمٜمامئٞملم وإمم  احلقار ُمـ أضمؾ اًمقصقل

 ."ذم سمٚمدٟم٤مسٞمٜمامئٞم٦م ُمـ  ٛمٝمؿ احلريم٦م اًم

 0الندوج
اظمت٤مر ـ٤م  ٦مٚمٕمـرض. أرسمٕمـًمؾمـبٕم٦م أومـالم ٟم٤م ظمؽماتحْمػمًمٚمٜمدوة اًمظمالل 

اًمثالصم٦م األظمرى اظمؽمٟم٤مهـ٤م  .ام شمٕمتؼمه ُمثػم ًمٚمٜم٘م٤مشسمره٤م تٕمؼمقمـ شمّمقاعمجٚم٦م ًم

سـ٤مقمد قمـغم ـمـرح األؾمـئٚم٦م اخل٤مصـ٦م شم٤م أهنـ اقمتؼمٟم٤م2 ُمـ اًمسٞمٜمام اًمٕمرسمٞم٦مٟمحـ 

 سم٘مْم٤مي٤م اًمٜمدوة.
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ممـ٤م قمروـٝم٤م. ن أرسمٕم٦م أومالم ُمـ اًمسبٕم٦م ُمٜمٕمـ٧م اًمرىم٤مسمـ٦م قمٚمٛمٜم٤م أقمِمٞم٦م اًمٜمدوة 

 .أُم٤مم ارشمب٤ميم٤مت ُمتٕمددة يْمع اًمٜمدوة يمٚمٝم٤م
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ًمٚمٛمخرج اًمْمٞمػ ضم٤من ًمـقي  "ؾمٞمسٞمٚمٞم٤م" قمرض ومٞمٚمؿشمؿ ول اًمٞمقم األذم 

اًمٜم٤مىمد حتدث 2 أُم٤مم طمْمقر يمثٞمػ يٗمقق ُم٤م شمقىمٕمٜم٤مهواًمٕمرض  سمٕمدو .يمقُمقزم

اًمتـل يـرأس  "يمراؾمـ٤مت اًمسـٞمٜمام"قمـ جمٚمـ٦م ذم اًمبداي٦م ؾمػمج داٟمٞمف اًمْمٞمػ 

٤مًمٕمٛمـؾ قمـغم سم 39قمـ٤مم صـدوره٤م واًمدور اهل٤مم اًمـذي ًمٕمبتـف ُمٜمـذ 2 حتريره٤م

 ."اعمقضم٦م الديدة" شمٞم٤مراٟمبث٤مق ٞمٜمام وًمٚمسرؤي٦م ٟم٘مدي٦م شم٠مؾمٞمس 

 ؟يمٞمػ ٟمجٕمؾ ُمـ اًمسٞمٜمام ؾمٞم٤مؾمـ٦مهق  ؾم١ماالٟمحـ ضمئٜم٤م إًمٞمٙمؿ ٟمحٛمؾ ىم٤مل صمؿ 

أن ٟمجٚمـ٥م أرسمٕمـ٦م أومـالم ًمذًمؽ اظمؽمٟمـ٤م  .ذم اًمسٞمٜمام؟ ويمٞمػ ٟمدظمؾ اًمسٞم٤مؾم٦م

يٓمرح يمؾ ُمٜمٝم٤م سمٓمري٘متف اخل٤مص٦م ؾم١مال يمٞمػ يٛمٙمــ أن ٟمجٕمـؾ ُمــ اًمسـٞمٜمام 

 .؟ؾمٞم٤مؾم٦م

2 ـم٤مر ُمقوقع هذه اًمٜمدوة وأؾمـئٚمتٝم٤مإسمف يمثػما ذم  أطمد هذه األومالم ومٞمٚمؿ هنتؿ

ىمـرارا سمٛمٜمـع ًمـديٙمؿ أصـدرت اًمرىم٤مسم٦م ًمٙمـ . ًمٖمقدار "ٜم٤مكههٜم٤م و"هق ومٞمٚمؿ 

 .سم٤مًمٜمسب٦م ًمٜم٤م قمروف ألؾمب٤مب همػم ُمٗمٝمقُم٦م

 .8691األشقد أحداث أيؾقل افػؾسطقـغ وؾقؾؿ هـا وهـاك فغقدار يتـاول 

هـذه خـالل هــاك يعرض ؽقدار ادادة افػقؾؿقـة افتـل ــان ؿـد صـقرها و

 .هاتشاهدفرسة ؾركسقة أكقة دم بقت ػزيقظذ صاصة تؾحداث األ

سمـدا 2 ؾمـػمج داٟمٞمٞمـف ُمـع الٛمٝمـقرداره ديؿ واًمتٕمٚمٞمؼ واحلقار اًمذي أذم اًمت٘م

ــب٦م ًمٚمحْمــقر  ــقذجأن ؾمــػمج سم٤مًمٜمس ــػ  ٟمٛم ــ٤مري ًمٚمٛمث٘م أن و .األوريباًمٞمس

يرؾمـؿ ٠مٟمـف يمو2 ؿهلـضمٕمٚمف يبـدو 2 األيديقًمقضمٞم٤م ذم طمديثفاًمسٞم٤مؾم٦م وطمْمقر

 .ٝم٤م ًمروم٤مىمفٚمثقرة وزُمٜمًمٖمراومٞم٤م الواًمٕمٜم٤مس 
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 .حمـرضواؾمـتٗمزازي ؾمٚمقب ا يٚمج٠م دائام إلؾمتخداميم٤من وطمقاره يمالُمف ذم 

 وأقمت٘مد أن أومٙم٤مره وُمٗمٝمقُمف ًمٚمسٞمٜمام سمـدت ذم اًمٔمـروف اعمسـتٜم٘مٕمٞم٦م اًمرايمـدة

 .ُمتٓمروم٦موراديٙم٤مًمٞم٦م أهن٤م 2 ًمديٜم٤م

 الشمـ2 ًمّمـالح أسمـق ؾمـٞمػ "10اًم٘مْمٞم٦م " سمٕمدقمرض ومٞمٚمؿاًمث٤مين  ذم اًمٞمقم

 .ٕمٜمقانسمٟمدوة اًمٕمرض 

 ."حقل مػفقم افسقـام افقضـقة"

٠من شمقًمـد ًمـدي اإلٟمٓمبـ٤مع سمـ2 ذم ٟمـدوة اًمٞمـقماًمـذي ضمـرى ظمالل احلقار 

 اًمتل ختّمفيتٜم٤مول األومٙم٤مريم٤من و2 دالً ٤مجمأو  حم٤موراً مل يٙمـ 2 الٛمٝمقر اعمِم٤مرك

 .ُمض٤متّمقر ؾم٤مذج وهمسمسم٘مٓمٕمٞم٦م ُمسب٘م٦م و

 .٤م يتزطمزح قمٜمٝماليتٛمسؽ هب٤م و2 اآلراء ام يٕمؼم قمٜمف ُمـيم٤من ومٞمو

شمـ١مُمـ سمـف ُمـ٤م شمٕمت٘مد أن يمؾ و2 األيمثري٦م ُمـ احلْمقر اعمِم٤مرك ُمسٞمس٦م سم٤مًمٓمبع

 ...أوالاالحت٤مد اًمسقومٞمتل يمؾ ُم٤م خيص دمٚمؾ  اًم٘مدؾمٞم٦مو ،ُم٘مدؾم٤م

ــ٤من  ــذا يم ــقره ـــ احلــقار ي الٛمٝم ــدال ُم ــ١مالء ّمــٜمػ سم ــف ه ــ٤مدُملم إًمٞم اًم٘م

 هـذا .٘مدؾمـ٤متذه اعمهبـ "يِمـٙمٙمقا"ـًمـ الإمل يـ٠مشمقا وأهنؿ  ،"٦مؽموشمسٙمٞماًم"ـسم

ٜم٤مىمِمـ٦م وذم يمؾ حم٤موًم٦م عم2 ُمرة سمٕمد ُمرةيمٜم٧م أؿمٕمر هب٤م  !٤مألظمرسماًمِمؽ واًمريب٦م 

 .مم٤م قمٓمؾ روح الدل واحلقار .أي ومٙمرة

٠من ُمثؾ هذه اًمٜمـدوات اًمتـل شمبحـ٨م قمــ صـٞمغ سمسم٘مٜم٤مقم٦م ظمرج اًمْمٞمٗم٤من 

وـ٤موم٦م أي إقمدم اًم٘مدرة قمغم إمم  شمٜمتٝمل دائام ،ضم٤مهزة وشم٘مقم قمغم أومٙم٤مر ُمسب٘م٦م

ُمـ إٟمسداد  ٤مّمٕم٘موم .ُمـ طمٞم٨م اعمقىمػ ٤مر والال ُمـ طمٞم٨م األومٙم2 ضمديدرء 

 احلقار ُمع الٛمٝمقر.

* * * 
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 ٤مرومْمـ. وذم سمٚمـدٟم٤موذهٜمٞمتٝمـ٤م اًمرىم٤مسمـ٦م اًمْمٞمٗم٤من ُمــ  دهش ذم اًمٞمقم اًمت٤مزم

اًمـذي أطممرـاه  "ؿمجرة اًمزيتـقن" ومٞمٚمؿُمـ أي رء  اًمسامح ًمٚمرىم٤مسم٦م سم٘مص

 .مم٤م طم٤مل دون قمروفُمٕمٝمام. 

 :ًمٚمجٛمٝمقرداٟمٞمف ىم٤مل 

 !ومٙمٞمػ ؾمٜمستٛمر؟ ي يٛمٜمع ذم اًمٜمدوةاًمذ هذا هق اًمٗمٞمٚمؿ اًمراسمع

٘مد واوم٘مٜم٤م قمـغم ًم .االؾمتٝمزاءإمم  دقمقطم٤مًم٦م شمٟمحـ ٟمِمٕمر أٟمٜم٤م ٟمقوع ذم أو٤مف 

احلْمقر دون احلّمقل قمغم شم٠ميمٞمدات سم٠من أومالُمٜمـ٤م ؾمـتٕمرض دون شمٕمريْمـٝم٤م 

 .ًمٚمتِمقيف

 .ىم٤مُمـ٦م هـذه اًمٜمـدوة ذم هـذا اًمبٚمـدإلًمٙمؿ أٟمٜمـل ُمنـور ضمـدا  أؤيمدًمٙمٜمٜمل 

ٙمــ ٟممل اًمـذي و2 هذا االرشمٞم٤مد اًمٕم٤مزم ضمـداً ٛمثؾ سمطمٔمٞم٧م هن٤م أيمثر ألرت هو

 .تقىمٕمف أسمداً ٟم

أن ًمألؾمػ و .اًمٖمرقإمم  شمٕمرو٧م هل ذا ٤م2 همراق اًمٜمدوةإليمؾ اعمح٤موالت 

اصمٜمـ٤من ُمٜمٝمـ٤م قمــ اًم٘مْمـٞم٦م 2 ظمؽمٟم٤مهـ٤م وأطممرـٟم٤مه٤ماسملم األرسمٕم٦م أومـالم اًمتـل 

هم٤مُمْمـ٦م ُمــ  ػمومٛمجٚمتٜم٤م اختذت ُمقاىمػ همـ2 ًمٞمس صدوم٦م هذاو. اًمٗمٚمسٓمٞمٜمٞم٦م

 .هذه اًم٘مْمٞم٦م

اًمرىم٤مسم٦م ًمٙمؿ أن هم٥م اًمتل مل شمر2 األؿمٞم٤مء ذم هذه األومالمالم ًمٙمؿ سم٤مًمٙمٙمل طمؾم٠م

 .شمروه٤م

ــٞمٚمؿ ذم  ــ٤مك"وم ــ٤م وهٜم ــقدار "هٜم ــ٤مك2 ًمٖم ــلم هٜم  "سمرجيٜمٞمــػ" صــقر دمٛمــع سم

 .ُمٕم٤م "ٟمٞمٙمسقن"و

 .ـمبٕم٤م يمؾ اًمٜم٤مس شمٕمرف أهنؿ مل يٚمت٘مقا ـمقال طمٞم٤م ؿ؟!
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شمٕمـرف يمذًمؽ يمؾ اًمٜم٤مس 2 امنقمّمقر جم٤مزراًمذي ي "ؿمجرة اًمزيتقن" ومٞمٚمؿو

 .مل حتدث أسمدا!هن٤م أ

ُمٜمـع ألٟمـف يـروي طمٞمـ٤مة وم٘مـد ًمٗم٤مؾمـبٞمٜمدر  "اخلقف يٗمؽمس اًمروح" ومٞمٚمؿأُم٤م 

حتس سم٤مًمقطمدة  قمجقزعم٤مٟمٞم٦م أيٕمٞمش ىمّم٦م طم٥م ُمع اُمرأة  عم٤مٟمٞم٤مأُمٝم٤مضمر قمريب ذم 

 عم٤مٟمٞمـ٦مألأٟمف يٗمْمح اعمقاىمػ اًمٕمٜمٍمـي٦م اأطمس٧م اًمرىم٤مسم٦م رسمام  ...يمام حيسٝم٤م هق

 .ومٛمٜمٕمتف

 "اًمٗمٚمسـٓمٞمٜمل" هـق ومـٞمٚمؿؿ اًمراسمـع ًم٘مد ٟمسـٞم٧م أن أىمـقل ًمٙمـؿ أن اًمٗمـٞمٚم

٠مطممرـٟم٤مه ًمـٞمس قمــ وم2 يمثـػماذم جمٚمتٜمـ٤م اًمذي اٟمت٘مدٟم٤مه 2 ًمٗم٤مٟمٞمسٞم٤م ريد همريػ

 .مل أيمـ أشمّمقر أسمدا أٟمف ىمد يٛمٜمعو .سمؾ جم٤مُمٚم٦م ًمألوو٤مع2 ىمٜم٤مقم٦م

* * * 

ـمرطمـ٧م ُمقاوـٞمع قمديـدة 2 ذم هـذه اًمٜمـدوةاحلقارات اعمتٕمـددة الل ظم

إمم  مل ٟمسـتٓمع اًمتقصـؾ٠مٟمٜمـ٤م سم٘مقل ٟمستٓمٞمع أن ٟمًمٙمـ  ،وٟمقىمِم٧م أومٙم٤مر خمتٚمٗم٦م

واًمٓمري٘مـ٦م اًمتـل 2 ؾمٞمٓمر قمغم احلْمـقراًمذي  "ٜمٓمؼاعم" ُمعتقاومؼ اًمأو  ت٘مبؾاًم

 .شمٜم٤مول ُمـ ظمالهل٤م احلقار

أن ٟمّمـٞمغ ٟمـدوة قمـغم هـذا اًمٜمحـق 2 ضمدا قمٚمٞمٜم٤م سمٕمـد "اعمبٙمر" يبدو زم أٟمف ُمـ

ُم٣م ُمٜمٝم٤م ُمـ٤م 2 ذم ٟمدوة ُمد ٤م ىمّمػمةأٟمف .. و.سمْمٞمقومٝم٤م واًمبٕمض ُمـ أومالُمٝم٤م

وهـق 2 مل ٟمح٘مؼ ُمـ٤م يمٜمـ٤م ٟمّمـبق ًمـفاإلؾمتٜمت٤مج سم٠مٟمٜم٤م ُمـ السمد 2 اآلنطمتك  ُم٣م

 "سمٓمزاضم٦م" أٟمٗمسٜم٤موإمم 2 ٞمفواحلقار ُمٕمف واًمٜمٔمر إًم2 ظمرآلإقم٤مدة اًمتقاصؾ ُمع ا

 .إلدراك ُم٤م ٟمحـ قمٚمٞمف

 !ٚمسـ١مالًمًمٙمٜمٜمـ٤م أقمـدٟم٤م احلْمـقر 2 األضمقسم٦م دائـامً إمم  ح أٟمٜم٤م مل ٟمتقصؾصحٞم

 .قم٤مدة اًمٜمٔمر ذم ُم٤م ٟمٗمٙمر سمفإٗمٝمقم عمو
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ــ ــسم ــقملم اًمٞم ــدوة واًمٞم ــام 2 قم األول ًمٚمٜم ــلم اًمّمــ٤مًم٦م رسم ــ٦م سم شمٓمــقرت اًمٕمالىم

ــ٤موريـ ــ٤م ؾمتو ،واعمتح ــت٘مبؾ  ٜمٌمــءًمٕمٚمٝم ــؼ ذم اعمس ــدة ًمٚمٛمٜمٓم دالالت ضمدي

 .اعمتب٤مدًم٦متّمقرات واًم

أيمدت اًمٜمدوة أن هٜم٤مك اًمٙمثػم ُمـ اًمّمـٕمقسم٤مت ًمٚمٜمٝمـقض سم٤مًمسـٞمٜمام واًمٜم٘مـد و

 .ةذات وضمقه قمديد أزُم٦مشمٕم٤مين ُمـ وأن اًمسٞمٜمام ذم ؾمقري٦م  .اًمسٞمٜمامئل

 ؾمقاء2 سملم اًمسٞمٜمامئٞملم أٟمٗمسٝمؿتؿ شمًمٜم٤م ظمالل اًمٜم٘م٤مؿم٤مت اًمتل يم٤مٟم٧م ٙمِمػ وشم

وظمالل هذه 2 (9199أصمٜم٤مء وسمٕمد اعم١ممتر اًمتحْمػمي ًمٚمسٞمٜمامئٞملم اًمسقريلم )

 .٦موـمٜمٞمؾمٞمٜمام  ن٤مٜمٕميّم ال اًمٜمقاي٤مأو  اًمِمٕم٤مرات نأ2 اًمٜمدوة

* * * 
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ور أرسمـع ؾمـٜمقات سم٠مين أؿمٕمر سم٤مًمْمٖمٞمٜم٦م سمٕمد ُمر2 ال أريد أن أظمٗمل أُم٤مم ٟمٗمز

 .وأٟم٤م ُم٤مزًم٧م قمغم هذا احل٤مل ُمـ اًمٜمت٤مئ٩م قمغم قمقديت ُمـ اًمدراؾم٦م

سمؾ اًمٍماع 2 ام شمقاضمٝمف اًمسٞمٜمام ذم سمٚمدٟم٤م ًمٞمس اًمّمٕمقسم٦م ذم حت٘مٞمؼ األومالم وم٘مطوم

 ًمٚمٛمح٤موالت اًمتل ٟمسٕمك ُمـ ظمالهل٤م ًمٚم٘مٞم٤مم سمدورٟم٤م.2 واًمٕمداء اعمسبؼ اًمّمٜمع

 ـمٞم٦م وم٘مط.إٟمٜم٤م ٟمٕمل أن اًمقوع أقم٘مد ويتٕمدى وصٗمف سم٤مًمبػموىمرا

قمـغم اًمٙمثـػم ُمــ 2 وم٘مد سمرهٜم٧م دمرسم٦م اًمٕمٛمؾ ُمــ ظمـالل اًمٜمـ٤مدي اًمسـٞمٜمامئل

 اًمتٜم٤مىمْم٤مت سملم اًمِمٕم٤مرات واعمامرؾم٦م اًمٗمٕمٚمٞم٦م.

رسمام هذا هق اًمذي أوضمد ذم داظمٚمٜم٤م ـم٤مىمـ٤مت ُمــ اًمتحـدي واًمٕمٜمـ٤مد وأطمٞم٤مٟمـ٤م 

 اعمِم٤ميمس٦م.
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وجي٥م أن أسمدأ سمداي٦م طم٘مٞم٘مٞم٦م ًمٚمتٕمبػمقمـ 2 أهنٞم٧م ظمدُمتل اًمٕمسٙمري٦م ىمبؾ ؿمٝمقر

وقمـ ُم٤م ؾمبؼ أن طم٘م٘متف. واًمسٞمٜمام سم٤مًمٜمسب٦م زم روائٞم٦م 2 ز سمٕمٞمدا قمـ اًم٘مٜمٞمٓمرةٟمٗم

 أم وصم٤مئ٘مٞم٦م هل اًمسٞمٜمام.

ذات اًمٓمـ٤مسمع ألهمـ٤مين يمبػم ًمطمْمقر  ،ذم األضمقاء اًمٕم٤مُم٦مألي٤مم هذه ا يٜمتنم

٦م ٛمشمســقد ذم ؾمــ٤مطم٤مت اًمٕم٤مصــو .اًمٜمٙمٝمــ٦م اًمبدويــ٦ماألهمــ٤مين ذات و اًمريٗمــل

سم٤مإلوـ٤موم٦م  .هذه األٟمـقاع ُمــ اًمٖمٜمـ٤مءاًمٞم٤مومٓم٤مت اعمزداٟم٦م سم٤مًمّمقر اعمٚمقٟم٦م عمٖمٜمل 

 اًم٘مـ٤مدُملم ٛمٓمرسملمًمٚم ألُم٤ميمـ اًمٚمٝمق واًمٖمٜم٤مءًمإلقمالٟم٤مت اًمدقم٤مئٞم٦م ذم اًمتٚمٗمزيقن 

 .اًمب٤مدي٦مأو  طمقض اًمٗمراتاعمدن اًمّمٖمػمة ذم ُمـ 

سم٤مًمٙم٤مؾمٞمت٤مت اًمتل شمروج هلذا اًمٜمقع ُمــ شمٖمص 2 اًمبٞمع اًمِم٤مرقمٞم٦مأيمِم٤مك يمام أن 

 .اًمٖمٜم٤مء

أٟمف قمغم اًمرهمؿ ُمــ ضمٝمـكم اًمٕمٛمٞمـؼ 2 ءسمحبل وشمذوىمل ًمٚمٛمقؾمٞم٘م٤م واًمٖمٜم٤مزم سمدا 

ٛمـؾ اًمٙمثـػم ُمــ اًمتـل حتسمّمـقرشمف احلـ٤مرضة وريبتـل 2 هلذا اًمٜمقع ُمـ اًمٖمٜم٤مء

السمد وأن يٙمقن وراء هـ١مالء اعمٓمـرسملم أصـح٤مب األصـقات سم٠مٟمف 2 لاسمتذاإل

وأن هـذا اإلٟمتِمـ٤مر ُمّمـٞمدة 2 رء ُمــ اًمتِمـقيف ًمألهمـ٤مين اًمِمـٕمبٞم٦م2 اًمٕمذسم٦م

اًمـذي قىمـ٧م اًم ذم .ٝمقم األصـ٤مًم٦مًمٚمتٖم٤مي قمـ اًمؽماث اًمِمٕمبل وشمسٓمٞمح ُمٗم

تّمـ٤مدى ذم داظمـكم ذم ي - اًمٗمراشمٞم٦مآًم٦م اًمٕمزف  - "اًمِم٤مظمقًم٦م" صقتسم٘مل سمف 

 .زي٤مريت اًم٘مّمػمة ًمتٚمؽ اعمٜمٓم٘م٦م

2 أصمٜم٤مء شمّمقير هٞمثؿ طم٘مل ًمٗمٞمٚمٛمـف اًمسـدًمٚمحقض شمريم٧م زي٤مريت اًمٕم٤مسمرة ًم٘مد 

 .ومتحٞمص ًمتٙمقيـ صقرة أيمثر دىم٦م ن٠مًمٕمقدة أيمثر شمىمقي٤م  ومْمقال

اًمٗمرايت2 يمام هقُمٗمؽمض سمٕمد سمٜم٤مء اًمسد قمغم اًمٗمرات2 أن  ومٗمل طملم يم٤من احلقض

 ."شمرى ُم٤م األطمقال اًمٞمقم؟!"يٙمقن ىمد سمدأ هنقوف2 وم٘مد شمس٤مءًم٧م ُمع ٟمٗمز 
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ومٙمرت سمحقض 2 سمٕمٞمدا قمـ دُمِمؼوصم٤مئ٘مل ٗمٞمٚمؿ ًمومٙمرة  ٚمٕمثقرقمغمًمحم٤موًمتل ذم 

ختـرُمش 2 وم٘مد فمٚم٧م ظمرسمِم٦م اًمٖمٜمـ٤مء اًمسـ٤مئد ُمــ طمـقزم ذم دُمِمـؼ .اًمٗمرات

أن أىمـؽمح ُمقوـقع ظمؽمت ٤مومـ. هٜمـ٤مكإمم  ًمٚمٛميضـد داظمكم وشمزيد ُمـ مح٤م

 .وقمالىمتف سم٤مًمقاىمع اًمٗمراتذم طمقض اًمٖمٜم٤مء 

ُمــ  ٙمؾ ُم٤مطم٘م٘متفوم .ومٞمٚمؿ سم٤مألًمقان ٤م حت٘مٞمؼُمت٤مطمطم٤مًمٞم٤م أصبح ًم٘مد  !قمغم ومٙمرة

 .سم٤مألسمٞمض واألؾمقدل أومالم اًمتٚمٗمزيقن هأو  ذم اعمٕمٝمدأومالم ُمـ ىمبؾ 

* * * 

هـق 2 ًمبٚمـدٟم٤مهقي٦م سمام يدقمٞمف راد ًمف أن يرؾمؿ اًمذي يو2 اًمِم٤مئعاًمٖمٜم٤مء ٝمذا وم

ذم يؽمسمٕمقن قمغم أرواطمٜمـ٤م ف وٟمجقُم2 ٞمح أضمقاءٟم٤ميستبأٟمف و .!ال هقي٦م ًمفأصال 

 .اخل٤مص٦ماًمٕم٤مُم٦م وألُم٤ميمـ ا

ٗمٞمٚمؿ شمسـجٞمكم قمــ ًم سمٓمٚم٥م اإلؾمتٓمالعًمدائرة اإلٟمت٤مج ذم اًمتٚمٗمزيقن شم٘مدُم٧م 

 .ُم٘متْم٥م ؾمٞمٜمامئل تّمقرُمروم٘م٤م سم2 اًمٖمٜم٤مء اًمِمٕمبل ذم طمقض اًمٗمرات

 .اوم٘م٦مأظمذت أٟمتٔمر اعمقو
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ذم دمـقل أوأمحـؾ ىمٗمصـ وأين  .طمـقزمُمــ يٚمتػ  "ىمٗمص" أين ذمؿمٕمر أ

اًمتٗم٤مصٞمؾ ذم أشمنمب صقر اًمّمٛم٧م واًمتقضمس واحلذر اعمٖمٛمس٦م و2 اًمِمقارع

 .اًمتل يٕمٞمِمٝم٤م اًمٜم٤مس ذم اعمديٜم٦م

ًمت٘مـل ورسمـام أل2 تفٜم٤مىمِمـُمأو  ؿ ومـٞمٚمؿي٘مـدتسمٚمٜم٤مدي اًمسٞمٜمامئل ُمتذرقم٤م ًمأذه٥م 

 ...أطمدا

 ال اًمٌمء اًمذي أرهم٥مإأومٕمؾ يمؾ رء و. سمال رهمب٦مو أومٕمؾ يمؾ رء سمال شمقىمد

 .أمتٜمكأو  أريدأو 
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ع مجـ طم٤مولأًمذًمؽ 2 "ؾمٞمٜمام" إصدار جمٚم٦م ًمٚمٜم٤مدي سمٕمٜمقان ٟم٤مىمرر ذم هذه اًمٗمؽمة

 .شمرشمٞم٥م اعمقاد اًمٙمت٤مسمٞم٦م واعمؽممج٦م ًمٚمٕمدد األولو

 .ٞمبـ٤متاًمـؽمايمؿ ُمــ اخلهـذا قمــ  اشمٕمبـػماألول ًمدي ٟمزوع أن يٙمقن اًمٕمدد 

 .ايزٟمِمت٤ميـقوم٤مء ًمٚمٛمٕمٚمؿ اًمٙمبػم اًمشمٕمؼم قمـ عمس٦م ًمٖمالف اأؿمتٝمل أن يٙمقن و

قمٜمـد  ٧مشمقىمٗمـو2 اليزٟمِمـت٤ميـ٤مت وخمٓمٓمـ قمرؾمـُمـ يمؾ ُم٤م ًمدي  ٧مشمّمٗمح

قمٚمٞمٝمـ٤م  جي٥م أن شم٘مـقم ُمٗمٝمقُمف ًمألؾمس اًمتلُمـ ظمالًمف رؾمٛمف ًمٞمّمٞمغ  خمٓمط

 .ٟمٔمري٦م اًمسٞمٜمام

اًمٗمٞمٚمؿ اًمروائل قمـ  ُم٘م٤مالً  أيْم٤مً ىمرأت 2 اًمتل أشمّمٗمحٝم٤ماًمسٞمٜمامئٞم٦م اعمجٚم٦م ذم 

اًمذي يمـ٤من ُمٕمـل  وم٤مديؿ قمبد اًمرؿمٞمدوفصدي٘مل اًمذي طم٘م٘مف األول قيؾ اًمٓم

 .ظمالل اًمدراؾم٦م

 شمِم٤مهد ٟمٗمسٝم٤م يقُمـ٤م ُمـ٤م ذم اعمـرآة يريٜم٤مأن ا" دصمٜم٤م ومٞمٚمؿ قمبد اًمرؿمٞمدوف قمـحي

ىمد أومٚمح٧م أن شمٗمٕمؾ أىمؾ سمٙمثػم مم٤م شمسـتٓمٞمع أن شمٗمٕمٚمـف. ذم طمٞم٤م ٤م ومتحس أهن٤م 

 .خيّمٝم٤مشمٙمتِمػ أهن٤م مل شمٗمٕمؾ رء و

شمٕمقد وشم٘ميض اعمس٤مء واًمٕمٛمؾ إمم  شمذه٥مصمؿ ست٘مبؾ اًمّمب٤مح شم شم٘ميض يقُمٝم٤م ومٝمل

ومتدرك يمؿ يتٓمٚم٥م األُمر ُمــ ىمـقى داظمٚمٞمـ٦م ًمت٘مـ٤موم هـذا اًمٕمـ٤مدي  .وطمٞمدة

 ."تبدأ سمذرة اًمتٛمرد ختتٛمر داظمٚمٝم٤موم .واعم٠مًمقف واعمست٘مر

احلـد اًمـذي إمم  ٜملشمٚمـذقم وؿمـٕمرت سمحرىمـ٦م2 اًمٗمٞمٚمؿُم٤م ىمرأشمف قمـ يب قمّمػ 

 .ًمذي أضمٚمس قمٚمٞمفاًمٙمرد ا سمتٗمحؿ طمتك روم٤مص٤مت س٧م سمفطمسأ

 :شمس٤مءًم٧م ُمع ٟمٗمز

شمٜمٕمـدم ومٞمـف اعمحروـ٤مت اًمذاشمٞمـ٦م  ال يسـ٤مير طمـ٤مالً  يمٞمػ ًمٜم٤م أن ٟمٙمقن صـقشم٤مً 

٥م أٟمٗمسٜم٤م أؾم٤مشمذة وو .ققمل؟ٛمٕمروم٦م واًمًمٚم  .!سم٤مء؟آأن ال ٟمٜمّم 
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ومـال يـدريمقن أن 2 ًمٙمل شمبدأاخلٞمط ذاك غم قم اًمٙمثػمون يٓمٚمبقن ُمٜمؽ أن شمٕمثر

 .ُمِمٜم٘م٦مإمم  ٞمتحقلهذا اخلٞمط ؾم

2 همػم ُمٕمٚمٜم٦مأو  مل شمٕمد ظمٗمٞم٦مو2 سم٤مت اًمرىم٤مسمٞم٦م أيمثر ووقطم٤مً ح٧م اًمّمٕمقوأًم٘مد 

ىمقشمـف وُمـدى وُمرشمبٓم٦م سم٤مالضمتٝم٤مدات اًمِمخّمـٞم٦م ًمٚمٛمـدير  ًمٙمٜمٝم٤م دائام ؿمٗمٝمٞم٦م

 .خم٤موومفأو  شم٠مويالشمفو

 .همػم ُم٘مبقًم٦مشمبدو هلؿ 2 هب٤م ومٙمرأ٤مًمٙمثػم ُمـ اعمقوققم٤مت اًمتل وم

قمام يٕمٚمٜمف  ختتٚمػ يمثػماً 2 قم٘مؾ هذا اًمٜمٔم٤ممذم يبدو أن احلدود اعمرؾمقُم٦م ًمٚمث٘م٤موم٦م 

اإلًمتٗمـ٤مف و ةٜمـ٤مورال سمد ُمـ اعم .سمٓمرومٞمٝم٤م طم٤مدة وضم٤مرطم٦م ٤مًمسٙملموم. قمـ ٟمٗمسف

 .ًمتج٤موز اًمسالمل اًمرىم٤مسمٞم٦مواًمدوران 

* * * 
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اًمتـل يمتبتٝمـ٤م قمــ ُمنمـوع اًمٖمٜمـ٤مء قرىمـ٦م اًمة ىمـرأ دارإلاذم ُمـ قمرف ال أ

 .اًمتّمقيرالؾمتٓمالع وًماعمقاوم٘م٦م قمغم حّمٚم٧م وم .قض اًمٗمرايتاحلذم اًمِمٕمبل 

 ومّم٤مر اؾمـؿ ."ٙمٚمقرٚماًمٗم" وصم٤مئ٘مل قمـومٞمٚمؿ ف أٟمىمد اؾمتٜمتج٧م اإلدارة  يبدو أن

 ."اًمٗمٚمٙمٚمقر" ذم األوراق اعمتب٤مدًم٦م سمٞمٜمل وسملم اإلدارةٗمٞمٚمؿ اًم

 .االستطالع

ذيـ يمٜمـ٧م ًمـيمتِمٗم٧م ُمِمٙمٚم٦م شم٘مض ُمْم٤مضمع اًمٗمالطمـلم اظمالل االؾمتٓمالع ا

 ُمِمٙمٚم٦م متٚمح األرض.هل .شمِمٖمؾ سم٤مهلؿ وحت٤مسهؿو2 ؿ ذم ضمقًمتلهب ًمت٘ملأ

هـذه أشمّمـقر أن وسم٤مًمتـ٤مزم مل أيمــ  .قمرف أي رء قمـ ُمِمٙمٚم٦م يمٝمذهأمل أيمـ 

ًمـتٛمٚمح اإلٟمتِمـ٤مر اًمقاؾمـع و2 قمٞمِمـٝمؿذم ذم طمٞمـ٤م ؿ وهبذا احلجـؿ  ٦ماعمِمٙمٚم

 .اًمٗمرايتقض احلذم  األراي اًمزراقمٞم٦م
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ذم طمـ٤مل اًمٗمالطمـلم أطمد ُمــ مل يٙمـ 2 طملم يم٤من اًمبٞم٤مض يٛمأل األوم٤مقًمذًمؽ 

واعمٖمٜمـلم اًمٖمٜمـ٤مء  يٚمٕمــ نويمـ٤مال إ2 قمــ اًمٖمٜمـ٤مء اًمِمـٕمبلواًمسـ١مال حلدي٨م ا

 :اً ُمرددألروف  اً ِمػمُم ويٍمخ

 خ٧م!.صب   -

2 تقصمٞم٘مٞمـ٦ميمتِمػ ؾمٚمسٚم٦م ُمـ اًمٙمت٤مسمـ٤مت اًمأن أزم  أشمٞمح دير اًمزورُمديٜم٦م ذم 

ىم٣مـ يمـام يبـدو اًمـذي  .األؾمت٤مذ قمبد اًم٘م٤مدر قمٞمـ٤مشتٜمقيري اًم ٗمرايتاًميمتبٝم٤م 

همـ٤مين واأل احلٞم٤مة اًمٗمراشمٞمـ٦م وقم٤مدا ـ٤م وشم٘م٤مًمٞمـده٤مُمالُمح طمٞم٤مشمف ذم مجع ويمت٤مسم٦م 

 .اعمتقارصم٦ماًمٗمراشمٞم٦م اعم٠مصمقرات و

ه نمٟمو2 ـمٛمقح أديبأو  ذًمؽ دون ٟمزوع ُمٜمٝمجلاألؾمت٤مذ قمٞم٤مش يمؾ  يمت٥م

ُمٙم٤مٟمٞم٤مشمـف ٢مذم يمتٞمب٤مت ؿمبف دوري٦م يم٤من يّمدره٤م قمغم ٟمٗم٘متف اخل٤مص٦م ويقزقمٝمـ٤م سم

 .اعمتقاوٕم٦م

رسمـام ورسمٕمـلم ألطمقازم ا2 اًمتل أصدره٤م ىمبؾ ووم٤مشمف "اًمٙمتٞمب٤مت"هذه سمٚمغ قمدد 

 .أيمثر سم٘مٚمٞمؾ

 اًمتل ىمدُمتٝم٤م ًمـإلدارةتحقل اًمذريٕم٦م ًم2 ُمٚمٝمامسم٤مًمٜمسب٦م زم هذه اًمٙمتٞمب٤مت  يم٤مٟم٧م

ذم اؿمت٘م٤مق اًمتّمقر األديب واًمسٞمٜمامئل و2 ُمنموع اًمٗمٞمٚمؿ ُمدظمؾ أؾم٤مد ذمإمم 

 تحـػاًمو2 األؾمت٤مذ قمبد اًم٘م٤مدر قمٞم٤مش وسمٞم٧م ٜمّمقصهذه اًمهمدت و .ٚمٗمٞمٚمؿًم

ٞمٜمامئل ُمـ اًمنـد اًمسـ ٤مأؾم٤مؾمٞم اضمزء2 وقمروٝم٤م ذم اًمبٞم٧ماًمٗمراشمٞم٦م اًمتل مجٕمٝم٤م 

 .ظمؽمشمفااًمذي 

 .التصىيس

2 اعمّمـقر طمـ٤مزم سمٞم٤مقمـ٦م اًمٙمـ٤مُمػما الٛمٞمٚمـ٦م ااصـٓمحب٧م ذًمتّمقير اًمٗمٞمٚمؿ 

 .ُمٚمقن ذم طمٞم٤ميتأول ومٞمٚمؿ ًمٜمّمقر 
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2 سم٠مصمرهـ٤م اًمٕمٛمٞمـؼ ذم طمٞمـ٤مة اًمٗمالطمـلم (اًمـتٛمٚمح) "اًمّمـبخ" ُمِمٙمٚم٦ماطمتٚم٧م 

تـل ذم اعمـ٤مدة اًمحقريـ٦م اعمٙمتٚمـ٦م اًم2 والامًمٞم٦م اًمبٍمـي٦م اًمـذي متٜمحـف ًمٚمٗمـٞمٚمؿ

 يمؾ٤مشمتّمـدى ًمٚمٛمِمـ اًمتـلٙمثػمة اًم٘م٤مسمالت اعمٛمِم٤مهد وٚمًمسم٤مإلو٤موم٦م  .صقره٤مأ

 .اًمراهٜم٦ماًمٗمالطمٞم٦م 

ذم أرضمـ٤مء خمتٚمٗمـ٦م ُمــ 2 م ُمـ القالت ذم اًمٚمٞمؾ واًمٜمٝمـ٤مر٤مية أقمغم ُمدى قمنم

طمرشملم ذم اًمتٕم٤مُمؾ ٤مسمجٝمد ـمٞم٥م ُمـ اعمّمقر طم٤مزم سمٞم٤مقم٦م سمٞمديف اًمسو ،احلقض

ًمٕمـدة ُمٕمـؼمة قمـ٦م وقُمتٜممتٙمٜم٧م ُمـ شمّمقير ُمـ٤مدة 2 "اهل٤مٟمد يم٤مُمػما" الامزم ُمع

ٕمـزف اًمتل شمو2 ًمٖمٜم٤مء اًمؽماصملسم٤ماألصقات األصٞمٚم٦م واخل٤مص٦م ُمتْمٛمٜم٦م  .حم٤مور

 .قمغم آالت ُمقؾمٞم٘مٞم٦م ومراشمٞم٦م ٟم٤مدرة

ُمــ األيمِمـ٤مك  ة٠مٟمقاع اًمٖمٜمـ٤مء اًمّمـ٤مدرسمـشمّمـدح اًمتـل ٟم٤م األؾمقاق صقريمام 

اعمٜمتنمـة األٟمقاع ُمـ األهمـ٤مين شمٚمؽ  "يم٤مؾمٞمت٤مت" اعمٜمتنمة ذم يمؾ األرضم٤مء ًمبٞمع

 .ذم يمؾ ُمٙم٤من

مل أيمــ  ،لم يمٜم٧م أٟمدومع ًمتّمقير اعمِم٤ميمؾ وأصمره٤م قمغم اًمٗمالطملم ذم اعمٜمٓم٘مـ٦مطم

قمـغم وم٘مد يمٜمـ٧م  .يمٜم٧م ىمد اىمؽمطمتفهمػم اًمذي 2 آظمرأظمِمك أظمذ اًمٗمٞمٚمؿ سم٤مدم٤مه 

 .ؾم٠مضمد طمال ًمٙمؾ رء ذم اعمقٟمت٤مجين سم٠مصم٘م٦م ُمـ همٜمك وشمٜمقع ُم٤م صقرشمف 

* * * 

اعمّمـٕمد إمم  اعمدير اًمٕم٤مم هيؿ اًمدظمقلصدوم٦م اًمت٘مٞم٧م ُمـ اًمتّمقير  قدةٕماًمسمٕمد 

 وم٘م٤مل زم:2 صٕمد سمفاًمذي أ

 !...ٙمٚمقر اًمٗمراتقًمشمريم٧م يمؾ ُم٤م جيري هٜم٤م ورطم٧م ًمتّمقر وم -

 .!؟يّمقرأن هذا ومقًمٙمٚمقر يستحؼ ىمؾ زم هؾ  !سمرسمؽ
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 :شم٤مسمعو

أو  ؾمـبقع وًمـٞمس يمـؾ ؾمـٜم٦مأأٟم٤م أريد أن شمٔمٝمر أؾمامءيمؿ قمغم اًمِم٤مؿم٦م يمـؾ  -

 .ؾمٜمتلم!

ذم ًمقطمـ٦م  وشمٜمٓمٗمـئء شميضـاًمتـل األرىمـ٤مم إمم  ٙمٚمامشمف وأٟم٤م أٟمٔمرًمٛمع تيمٜم٧م أؾم

 .أي قمٛمؾ ٟم٘مؽمطمفأُم٤مم أن يٜمٓمٗملء وقءا ُم٤م يٚمب٨م ومبدا زم يمالُمف 2 اعمّمٕمد
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سمدا زم أن صمٛم٦م قمٜمـ٤مس ذم اًمٗمـٞمٚمؿ ال سمـد زم ُمــ 2 صقرشمف سمٕمد أن ؿم٤مهدت يمؾ ُم٤م

دارة سمٙمتـ٤مب رؾمـٛمل إلأقمٚمٛم٧م ا2 ىمبؾ أن أسمدأ اعمقٟمت٤مجشمٓمقيره٤م وإمت٤مُمٝم٤م. ًمذًمؽ 

 !.قؾمؿ ىمٓم٤مف اًم٘مٓمـعمٞم٤م احل٤مضم٦م ُمدقم2 قمـ طم٤مضمتل الؾمتٙمامل اًمتّمقير

 !صـقرشمف يٙمٗمـل ُمـ٤مأن قمٚمٛمٜمـل أو .سمٕمـدم اعمقاوم٘مـ٦مُمدير اًمتٚمٗمزيقن أضم٤مسمٜمل 

دم متٙمٜمـل أٟمف ذم طم٤مل قمـ2 اًمسٞمٜمامئلٟمت٤مج إلرئٞمس دائرة اُمـ ظمالل سمٚمٖمٜمل أو

ؾمتسـح٥م اًمٗمـٞمٚمؿ اإلدارة  ن٢مومـ2 وـ٤مذمإلسمدون اًمتّمـقير ا ـ اٟمج٤مز اًمٗمٞمٚمؿُم

 ؾمتٙمامًمف.ال وشمٙمٚمػ خمرضم٤م آظمر

مل اًمتٚمٗمزيـقن إدارة أن و .مل يس٠مًمٜمل قمـ ُمـ٤م ؾمـبؼ وصـقرشمفأن أطمدا  اًمٓمراوم٦م

 .٠مهن٤م ال شمريد هٙمذا ومٞمٚمؿسمختػ 

ُمـؽم تقومر طم٤مًمٞم٤م ذم ُمستقدقم٤مت اًمتٚمٗمزيـقن أي ياألٟمٙمك ُمـ ذًمؽ يمٚمف أٟمف ال و

 .ًمٚمتّمقير ٜمٞمج٤مشمٞمػُمـ اًم

يمـل 2 اًمٕمٛمؾ اًمٚمٞمٚمٞم٦مأوىم٤مت  تظمؽماو .ٗمٞمٚمؿٚموزم ًماألؽميمٞم٥م ًمسم٤مٕمٛمؾ ت اًمأسمد

قا رائحــ٦م وم2 ر وقمــ٤مسمرونيــؽمدد زوا ال ــقا وضمــو2 اًمٗمــٞمٚمؿٞمِمــتٛم  هٝمؿ قيبٞمْم 

 .ُم٤مسمدؾمٞمس٦م 
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 أهنٞمـ٧م اظمتٞمـ٤مر وشمرشمٞمـ٥م اعمِمـ٤مهد اًمتـل ختـص ُمِمـٙمٚم٦مظمالل أيـ٤مم ىمٚمٞمٚمـ٦م 

 .سمراطم٦مسمٕمده٤م شمٜمٗمس٧م و٦م اٟمذم اخلزووٕمتٝم٤م و ."اًمّمبخ"
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ومتح اًمب٤مب سمّمقرة ُمٗم٤مضمئ٦م ودظمـؾ 2 اعمقٟمت٤مجذم ُمستٖمرىملم سمٞمٜمام يمٜم٤م اًمٚمٞمٚم٦م 

 .ويم٠مٟمف يريد أن يْمبٓمٜم٤م سم٤ملرم اعمِمٝمقد 2اعمدير اًمٕم٤مم

 :ؾمتٗمس٤مرال٤مسماًمسخري٦م  جزمتٓمري٘م٦م سموهق قمغم اًمب٤مب  لؾم٠مًمٜم

 .!؟ظمٚمص اًمدضم٤مج سمٕمد ؿمق؟ ُم٤م -

أحد أؾالم افثالثقة افسقـامئقة ظـ مديـة صدد افتل تؼدمـا هبا افدجاج ؾقؾؿ 

عـدم ف؛ يت ادقاؾؼف باإلـتػاء بػـقؾؿ واحـد ؾؼـطو؛ ثالثتـا ظؿر وؿقس وأكا

ؾؼد ؛ وباظتبار ظؿر صاحب افػؽرة األوفقة .تؽريس هذه ادديـة بثالثة أؾالم

 .اتػؼـا ظذ أن يؼقم هق بتحؼقؼ افػقؾؿ

وبافتايل ؛ مل يؾؼ رىض اإلدارة ادـتجةو؛ "افدجاج" بعـقان فحؼؼ ظؿر ؾقؾؿؾ

 .دون أن تعؾـ مـعف؛ فمل تسع فسوجي

 !.ىمد ؾمٝم٤ماعمدير اًمٕم٤مم ًمٙمثرة ُمِم٤مهمٚمف  فمٜمٜم٧م أن

 :ُمّمحح٤مً ٚم٧م ًمف وم٘م

 ؟!ىمّمدك اًمذايمرة -

ادـدير افعـام ورصـحف  .افـذي حؼؼتـف ؿبـؾ شــقاتػقؾؿ هق افافذاـرة 

 .مفرجان اليبزيغ افسقـامئل فؾؿشارـة دم

 :ُمـ ؾمذاضمتل وىم٤مل ُمبتساماعمدير اًمٕم٤مم حؽ و

 !اًمدضم٤مجىمّمدي  !أل -



 

065 

 :ىمٚم٧م

 ؟ظمّمٜمل سم٤مًمدضم٤مج ؿمق -

 :ؾم٤مظمرا ٠مضم٤مبوم

 .!؟ؿمق اًمٗمرق ًمٞمش -

ويمٚمٛمـف سمـ٠من اًمـقزير يٓمٚمبـف قمـغم ًمديـف أطمد اًمٕمـ٤مُمٚملم حٔم٦م ذم شمٚمؽ اًمٚمهبط 

 !.قمجؾ

 :اً ُمٖم٤مدرت٤مسمع يمالُمف وم

 !هل يمٚمٝم٤م ُمدرؾم٦م واطمدة سمٞمض ُم٤موال دضم٤مج  !ي٤م حمٛمدّمٜم٤م ظمٚم   -

 .ًمٞمٚمتٝم٤ممل يٕمد و
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 :ب٤مب ظمٚمٗمف وىم٤ملاًموأهمٚمؼ  اًمٕم٤ممدظمؾ اعمديرهذه اًمٚمٞمٚم٦م 

 !اًمٗمٞمٚمؿئقا اًمْمقء ًمٜمرى ! أـمٗم؟ؿمق قمؿ شمٕمٛمٚمقاا ألرى ه٤مشمق !الي -

 :ىمٚم٧م

 !يزال ذم اعمقٟمت٤مج اًمٗمٞمٚمؿ ُم٤مًمٙمـ  -

 :ىم٤مل

 !ًمٜمرى أي رء ُمٜمف -

 .!أن يستدقمٞمف اًمقزير ذم أىمرب حلٔم٦م ُمتٛمٜمٞم٤مف ٕمروٟموسمدأٟم٤م اظمؽمت ُمِمٝمدا 

أٟمف ؿمٕمر أ. ٤مً ص٤م ظم٤مصقشميٛمتٚمؽ ًمرضمؾ قمجقز ُمِمٝمدا ًمٞمٚمٞم٤م يم٤من ظمؽمشمف اُم٤م 

سمّمـقت قز اًمٕمجـيٖمٜمـل اعمِمٝمد هذا ذم  .االيمتِم٤موم٤مت الٛمٞمٚم٦م ذم اًمٗمٞمٚمؿ طمدأ

 .قمت٤مسم٤م ومراشمٞم٦م أصٞمٚم٦م "اًمرسم٤مسم٦م" ويٕمزف قمغمقمذب 
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 ،ٓمٛم٠مٟمٞمٜمــ٦مارشمســٛم٧م قمــغم وضمــف اعمــدير اًمٕمــ٤مم قمالُمــ٤مت اإلؾمــتٛمت٤مع واًم

ـ ايمتِمــ٤موم٤ميت هــذا اًمٕمجــقز ُمــسمتٗمـ٤مظمر أن ف ؾمـتثٛمرت اًمٚمحٔمــ٦م وىمٚمــ٧م ًمــ٤موم

ؾمٛمٕم٧م صـقشمف ُمــ أو  ٕمرومفشم ٜم٧ميم ذاإسمراهٞمؿ ىمٜمؼم ال أدري إٟمف إ .!اًمسٞمٜمامئٞم٦م

 !؟ىمبؾ

قمـغم  ًمٕمقدة عمٙمتبـف ألن اًمـقزيرف اوـمٚم٥م ُمٜم2 هٔم٦م ؾمٙمرشمػمذم شمٚمؽ اًمٚمحهبط 

 .وـمٚم٥م ُمٜم٤م أن ٟمحمر ًمف ُمِمٝمدا أظمر! خرج ُمنقم٤موم2 اهل٤مشمػ

ف قمـغم حيرًوـآظمـر ىمـد ٤مر ُمِمٝمد ٞمظمتاواعمقٟمتػم ُمع  ومرص٦م ًمٚمتِم٤مورف يم٤من همٞم٤مسم

 اعمقاوم٘م٦م سم٤مؾمتٙمامل اًمتّمقير.

 .هزوضم٦م طمقل اًم٘مٓمـأرض ويرددن أليٕمٛمٚمـ ذم االطم٤مت طممرٟم٤م ُمِمٝمدا ًمٗم

2 سمـ٠مُمر ُمـ٤م نُمِمـٖمقال امهنأ سمداو2 لمذيٕمأطمد اعمسمّمحبتف ود اعمدير اًمٕم٤مم قم٤م

 .اًمقؿمقؿم٦م سمٞمٜمٝمامشمب٤مدل قمـ  ن٤مٗماليٙمو

رضورة اؾمــتٙمامل  ًمــف ٧مذطمــو2 قمروــ٧م ُمِمــٝمد اًمٗمالطمــ٤مت اهل٤مزضمــ٤مت

سمِمـٙمؾ سـ٠مًمٜمل وم .واٟمت٘مٚم٧م ًمٚمِمٙمقى ُمـ قمـدم شمـقومر اًمٜمٞمجـ٤مشمٞمػ. اًمتّمقير

 :يت٤مسمع وؿمقؿمتفواعمذيع ُمٞمٙم٤مٟمٞمٙمل 

 .؟أيـ ٟمستٓمٞمع ذاء هذا اًمٜمٞمج٤مشمٞمػ ُمـو ؟يمؿ يٚمزُمؽ -

 :أو٤مفصمؿ 

 .!ؾم٠مواومؼوأرومع زم يمت٤مسم٤م سمذًمؽ  -

 .٤مظمرضمو

 .ال طمدودسموحؽ ذم اٟمٗمجرٟم٤م ُمٕم٤م وهمروم٦م اعمقٟمت٤مج ـمٚمٕم٧م  أهمٚمؼ

* * * 
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 .ٟمت٤مج اًمسٞمٜمامئلدائرة اإلٟمٗمز وطمٞمدا ذم  ضمدتاًمتٚمٗمزيقن ومقإمم  ضمئ٧م

سمٕمـد وذم حلٔم٦م و .٦مسم٤مضم٦م سم٤مإليٙمـ ًمدي اًمرهمبمل  يمثػماسم٤مًمرٟملم اهل٤مشمػ سمدأ طملم 

 .ف ىمٚم٧موب٤مهموسمٚمٝمج٦م سامقم٦م اًمح اوٓمررت ًمرومع رٟملم ُمٚم  

 !ٟمٕمؿ -

 :قل٘ميصقت تٜم٤مهك وم

 ؟! يمٞمٗمؽُمرطمب٤م حمٛمد -

 :أضمب٧م

 .دء -

 :٘م٤ملوم

 ؟ًمٞمش -

 :وم٘مٚم٧م سمقىم٤مطم٦م

 .!يمؾ رء ظمرا -

 !اًمّمقت أقمرف٠مين ؿمٕمرت يماٟمتبٝم٧م وومج٠مة 

 :٘م٤مل سمٚمٝمج٦م خمتٚمٗم٦م ُمتس٤مئالً وم

 ؟ؿمق ص٤مر سم٤مًمٗمٞمٚمؿ -

 :ؾم٠مًمتفوطم٤موًم٧م يمن اًمٚمحٔم٦م و ٧م٤مرشمبٙموم .يم٧م أٟمف اعمدير اًمٕم٤ممأدر

 !.ٟم٤م مل أقمرف صقشمؽ؟أيمٞمػ قمروم٧م صقيت و -

 :وم٠مضم٤مب ؾم٤مظمراً 

 .ين ُمديرقم٤مم وأٟم٧م خمرجأل صم٤مٟمٞم٤مً و .!ٟم٧م الأين ذيمل وألوال أ -
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 :ىمٚم٧م ُمداورا

 !واًمٜمٞمج٤مشمٞمػ يٜمتٔمر شمقىمٞمٕمٙمؿتّمقير اًماؾمتٙمامل ٟمتٔمر أزال أُم٤م  -

 :ٜمل٠مضم٤مسموم

قمـغم يمـؾ طمـ٤مل سمـدٟم٤م  !ُمـرألراحتَ  !ُمٜمذ ومؽمةؽ قمغم اًمٙمت٤مب ًم ًمٙمٜمل وىمٕم٧م -

ُمٝمرضمـ٤من اًمٗمٜمـقن إمم  رؾمـٚمفٟمريـد أن ٟم .!وائـؾ اًمِمـٝمرأاًمٗمٞمٚمؿ يٙمقن ضم٤مهز 

 .!اًمِمٕمبٞم٦م ذم ُمقؾمٙمق

 .أـمبؼ اهل٤مشمػو

 .؟!أشمس٤مءل شمرى طم٘م٤م يريد اًمٗمٞمٚمؿٟم٤م أدمٛمدت ذم ُمٙم٤مين و

 :ْمحؽ سمخب٨م وىم٤ملومروي٧م ًمف ُم٤مضمرى وم2 الديددائرة اًمُمدير طممر 

أُمـ٤م  ؟قمالىم٦م ومٞمٚمٛمـؽ سمـ٤مًمٗمٜمقن اًمِمـٕمبٞم٦م ُم٤مو .!اًمٗمٞمٚمؿشمريد دارة إلا ترص٤م -

 .؟!قمـ اًمٗمقًمٙمٚمقر ومٞمٚمامحت٘مؼ ٟمؽ يٕمت٘مد أاعمدير اًمٕم٤مم  يزال

قمـ شمقىمٞمع اعمـدير اًمٕمـ٤مم  ؿمٖمٚمتف ذم اًمبح٨م2 ذم هذايمل ال أشمريمف يسؽمؾمؾ 

قمـغم ـمٚمـ٥م اًمنمـاء  ومٕمالً ٕمثرٟم٤م وم .وراق اعمرُمٞم٦م قمغم ـم٤موًمتفسملم األـمٚمبل قمغم 

 .ُمٜمذ ومؽمة ُمقىمٕم٤مً 

ذم ُمـ دائام و2 أطممر يمؾ يقم وأٟمتٔمرطمٞم٨م 2 ؾمتٞم٤مء ؿمديدإحلٔمتٝم٤م همٛمرين 

 .األؾمٗمؾذم ـ ممل يِمتٙماألقمغم و .قمغمألممـ ذم ال ؾمٗمؾ يِمتٙمألا

24  /42 

 .ؿم٤مرة االؾمتٕمداد ًمٚمسٗمر عمت٤مسمٕم٦م اًمتّمقيرإأٟمتٔمر ُمّمقر اًمٗمٞمٚمؿ أن يٕمٓمٞمٜمل 

ضمتـف سمٙمرمهـ٤م أصمٜمـ٤مء أن شمٚمد زوُمـ ٛمّمقري الٛمٞمؾ يٜمت٤مسمف اًم٘مٚمؼ هذه األي٤مم وم

 .ُم٤م يّمقره سمخٗم٤مء ًمٚم٘مٓم٤مع اخل٤مصقمٛمال  يٜمجزريد أن أقمت٘مد أٟمف يًمٙمٜمل  .همٞم٤مسمف



 

069 

ذا ٢موم .!ُمقؾمؿ اعمٓمروسمدأ 2 ُمقؾمؿ اًم٘مٓمـ اًمذي شمذرقم٧م سمتّمقيره ىمد اٟمتٝمكأُم٤م 

 .ؾمٞمٙمقن اعمٓمر هق األمجؾ "تٝم٤مسمٞمْم" زوضمتف ٧موم٘مس  

 !.أي٤مُمٜم٤ممتيض  هٙمذا

 ذاء ٘مـرارًماٟمتٔمـ٤مر و2 ل اًمتّمقيردارة سم٤معمقاوم٘م٦م قمغم اؾمتٙمامإلىمٜم٤مع اإلؿمٝمقر 

أو  اعمٓمـ٤مرُمسـتقدقم٤مت قمٚمٞمـف ذم  ٚمٕمثـقرًمأو  فقصـقًمًمؿمـٝمقر و2 اًمٜمٞمج٤مشمٞمػ

 .ركالامُمـ  فًمتخٚمٞمّم

 .سمٕمداًمتل مل شمٗم٘مس  اعمّمقر "سمٞمْم٦م" وومقق ذًمؽ يمٚمف

ُمـ٤م شمسـٛمٞمف اًمٗمرات الؾمـتٙمامل شمّمـقير إمم  ىمبٞمؾ هن٤مي٦م اًمٕم٤مم قمدتًمٙمٜمل 

قمـ أي شمسٛمٞم٦م 2 ن يمثػما سم٤مًمٜمسب٦م زماًمذي اسمتٕمد اآل ."اًمٗمٚمقيمٚمقر" اإلدارة ومٞمٚمؿ

 .سمام ومٞمٝم٤م اًمتسٛمٞم٦م اًمتل يٛمٙمـ زم أن أـمٚم٘مٝم٤م

اًمّمقر اًمتل ذم و2 رأيتٝم٤ميمٜم٧م ىمد ٤مألراي اًمزراقمٞم٦م ذم طمقض اًمٗمرات اًمتل وم

ومـٞمٚمؿ اًمتـل ـمرطمٝمـ٤م األؾمئٚم٦م ُمـ ضمديد اًمٙمثػم ُمـ ذايمريت إمم  شمٕمٞمد2 ٤مصقر 

أًمٞمسـ٧م 2 ٤مءل ُمع ٟمٗمزوم٠مشمس .ٕمٛمر آُمػماليًم "ؾمقري٦م احلٞم٤مة اًمٞمقُمٞم٦م ذم ىمري٦م"

يٓمٗمـق سمٞمْمـ٤مء أراض إمم  ٕمٓمِمكاًم يااألراألؾمب٤مب ذا ٤م هل اًمتل طمقًم٧م 

 .!؟اعمٚمح قمغم ؾمٓمحٝم٤م

. وومـٞمام ٟمحــ ذم رطمٚمـ٦م اً الق سمـ٤مرديم٤من 2 هذه اعمرةاًمٗمرات إمم  ذم اًمٓمريؼ

ُمـع  اًمتّمـقيرسمدأت و .اًمسامويثٚم٩م اًمشمس٤مىمط اًم٘مٓم٤مر سملم طمٚم٥م ودير اًمزور 

 ت٤مرخيٞم٦ماًمصم٤مر هذه األقمـ 2 يقُمٞم٤مام يراه يٕمرومف ومٞم ُم٤مقمـ  ٜملحدصمًمٞمؾم٤مئؼ اًم٘مٓم٤مر 

 .اًمتل ٟمٚمت٘مٓمٝم٤م ُمـ ٟم٤مومذة اًم٘مٓم٤مر

سمِمٙمؾ أومْمؾ مم٤م يمٜم٧م أي٤مم أهنٞم٧م اًمتّمقير واؾمتٙمٛمٚم٧م ُم٤م أريده دة ظمالل قم

٧م اؾمتٕمروـصمـؿ  ؾمٚمٛم٧م اعمقاد اعمّمقرة عمختؼم اًمٓمبع واًمتحٛمٞمض.و .أشمقىمع
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 اًمٗمـٞمٚمؿ بٜمـ٤مءًمٛمـؾ ًمٕماخمٓمـط وووـٕمٜم٤م 2 ّمـقرةالديدة اعماعم٤مدة ُمع اعمقٟمتٞمػم 

 وإٟمج٤مزه.

* * * 

شمؿ 2 سمٕمد رطمٚم٦م ـمقيٚم٦م ُمـ اًمٕمٛمؾ اعمتٜم٤موب سملم األوىم٤مت واألزُمٜم٦م اعمختٚمٗم٦م

يم٤من ومٞمٚمٛمل قن اًمثالصمثالث واًمدىم٤مئؼ اًمهبذه و ."ومرات" سمٕمٜمقانٗمٞمٚمؿ اًمإٟمج٤مز 

 .األول سم٤مألًمقان

 :٘م٤ملالديد ومٟمت٤مج اًمسٞمٜمامئل إلقمرو٧م اًمٗمٞمٚمؿ ًمرئٞمس دائرة ا

 .دهذا ًمٞمس ومٞمٚمام سمٕم -

رئٞمس٦م إطمدى اًمدوائر اًمٗمٜمٞم٦م ذم اًمتٚمٗمزيـقن األشم٤مد ٦م اًمسٞمدة ه٤مًمومٜمٔمرت إًمٞمف 

 سم٤مُمتٕم٤مض ؿمديد وظمرضم٧م.

 :ُمدير اًمتٚمٗمزيقنذم قمرض رىم٤ميب آظمر ىم٤مل 

 !.ومٞمٚمؿ ُمتِم٤مئؿ -

ُمــ آظمـر أطمـد ٘مؾ مل يو .زادت قمـ طمده٤م يمثػماً ٤مرات اًمٜم٘مد واال ٤مم بقمسمٞمٜمام 

ويٓمٚمـ٥م زم يِمـػمير اًمٕمـ٤مم دعمـايمـ٤من ٕمرض اًمومخالل  .٦ميمٚمٛمأي لٜم٦م اًمرىم٤مسم٦م 

 :ُمٜمل

 !.حمٛمد ي٤مهذه ص ىم -

 !.٘مبٚمفٟم يمؾ رء سمتٕمرف أؾم٤مؾم٤م أٟمٜم٤م الأًمٖمِل 

 .!٤مال ٟمسٛمح هبهذه 

 أو٤مف:وىمبٞمؾ هن٤مي٦م اًمٕمرض اًمتٗم٧م إزم و
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واًمقاىمع 2 !ي٘مقًمف اًمٗمٞمٚمؿ ًمٞمس صحٞمح٤مً  ؾ ُم٤ميم هذه اعمٜمٓم٘م٦م ضمٞمدا.أقمرف أٟم٤م  -

 اؾمتٕمداد ًمٕمرض اًمٗمٞمٚمؿ وم٠مٟم٤م قمغم2 رأي هذاُمع تٗمؼ مل شمذا وإ ًمٞمس يمام شمّمقره.

 .ًمٞم٘مقًمقا رأهيؿُمـ أسمٜم٤مء اًمٗمرات ًمٕمدد ُمـ اعمث٘مٗملم 

 :اًمٗمقرأضمب٧م قمغم شمٚم٘مٗم٧م هذا االىمؽماح و

 .!ذا ًمق شمٗمٕمؾ ذًمؽضمٞمد وطمبهذا شم٘مٚمٞمد 

 .أسمداً مل حيّمؾ ًمٙمـ هذا 

* * * 

اىمؽماح اًمٗمـٞمٚمؿ متٙمٜم٧م ُمـ 2 ُمع سمدء اإلؾمتٕمداد عمٝمرضم٤من دُمِمؼ اًمسٞمٜمامئل

 ظم٤مص٤مً  قمرو٤مً اًمٗمٞمٚمؿ قمرو٧م وإدراضمف وسمرجمتف. تؿ وم2 ٝمرضم٤مناعمذم  ٦ميمرًمٚمٛمِم٤م

أُمـرت واًمّمحٗمٞملم. وم٤مؾمِمت٤مـم٧م إدارة اًمتٚمٗمزيقن همْمب٤م وًمبٕمض اًمْمٞمقف 

 .اًمٗمٞمٚمؿ سمسح٥م

سمٞمـ٤من وصدر 2 ًمٚمٗمٞمٚمؿىمراءة ؾمٞمٜمامئٞم٦م ذم صحٞمٗم٦م اًمسٗمػم يني ٟمٍم اهلل يمت٥م 

ردود ومٕمـؾ ٠مصمـ٤مر هـذا وم .قمغم ؾمح٥م اًمٗمٞمٚمؿ ت٩مقف حيٞمْمُمـ اًمسٞمٜمامئٞملم واًم

أمحـد اؾمـٙمٜمدر أمحـد  ؾمـت٤مذألقمـالم اإلـمٚم٥م وزير او2 اًمتٚمٗمزيقنذم ُمتٕمددة 

 .ُمِم٤مهدة اًمٗمٞمٚمؿ

ه ءاؾمـتٞم٤مسمـدى ٠موم .ؿًمٗمـٞمٚما ِمـ٤مهدسمٕمد ومؽمة ـمقيٚمـ٦م متٙمــ اًمسـٞمد اًمـقزير أن ي

يمٝمذا أن  ٗمٞمٚمؿأشم٤مطم٧م ًماًمتل  ًمٞم٦مآلاقمـ ًمٙمِمػ ا" ضمؾ اهتامُمف ويم٤من .اًمِمديد

ٙمتـ٥م اًمو2 ُمـ ىمبكم ٦ماعم٘مؽمطمٗمٙمرة اًمـمٚم٥م اًمقصم٤مئؼ وو ."ذم اًمتٚمٗمزيقنيتح٘مؼ 

 .قمغم اًمتّمقير٦م ٤معمقاوم٘ماًمتل صدرت سم
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ـمٚمـ٥م شمِمـٙمٞمؾ سمـؾ 2 مل يٙمتػ سمٛمٜمع اًمٗمٞمٚمؿ2 يمٚمٝم٤مقمغم األوراق  عـمٚمأن اسمٕمد 

ذم قمـغم ظمـداع اإلدارة  حم٤مؾمـبتلو2 هـذالٜم٦م ظم٤مص٦م ًمدراؾم٦م يمٞمػ طمّمـؾ 

 .اعم٘مؽمح واًمٗمٞمٚمؿاًمتّمقر اإلظمتالف سملم 

أم  "هـراوة"رد جم ذا يم٤مٟم٧م ومٙمرة اًمٚمجٜم٦مإأقمرف  وال2 اًمٚمجٜم٦مهذه تِمٙمؾ شم  مل 

اضمتامع لٛمٞمع اعمخـرضملم إمم  دقم٤م اًمسٞمد اًمقزيرو .سمٕمد اًمْمج٦مًمتج٤موز األُمر 

وىمـرأ قمٚمـٞمٝمؿ اًمقرىمـ٦م اًمتـل  (سمام ومٞمٝمؿ اعمخـرضملم اًمسـٞمٜمامئٞملم)ذم اًمتٚمٗمزيقن 

ىمدُمتٝم٤م ًمٚمٛمقاوم٘م٦م قمغم اًمتّمقير. وحتدث قمـ اخلداع ذم حت٘مٞمؼ األقمـامل اًمتـل 

واهلـقى 2 اًمقوـع واًمٜمٔمـ٤مم ممــ يسـٕمقن إلٟمت٘مـ٤مد2 شمدور ذم أذه٤من اًمـبٕمض

 .اًمسٞم٤مد اًمذي يدور ذم داظمٚمٝمؿ

 .ٚمٗمٞمٚمؿًمقمرض ظم٤مص إمم  خرضملماعمدقم٤م ف قًم٘ميقمغم ُم٤م ًمٚمؼمه٤من 

 اعمخـرجد يمـ٤مو2 اًمّمـٛم٧مُمــ اعمخـرضملم ن واًمٙمثػمسمٕمد اًمٕمرض اظمت٤مر 

ل رأيف ٤مىمو اًمّمٛم٧مسمٞمٜمٝمؿ اًمذي يمنهذا ـ ُماًمقطمٞمد أن يٙمقن س٤من ضمؼمي هم

 .سمّمقت قم٤ملسم٤مًمٗمٞمٚمؿ 

سـٝم٤مم ذم اًمًمرُمـل ُمـ خمرضمـل اًمتٚمٗمزيـقن ومرص٦م ًمٚمبٕمض ٚمؿ همدا اًمٗمٞم سمٕمده٤م

ت شمرؿمــح أسمـدو .اًمـدرس وًمٚمسـٞمد اًمـقزير ًمتٚم٘مـلم اإلدارة2 صـدر اًمسـٞمٜمام

 .قمـ اًمٕمٛمؾ تقىمٞمٗملسمقؿم٤مي٤مت اًم

حسـغ افسـقـامئل فؾـاؿـد  "افرؿابة ظذ افسقـام افؼققد واحلدود" دم ـتا )

 مؾـػ ؾـقؾؿكؼـت ؛ 1111إصدار مجعقة كؼاد افسـقـام ادكـيغ و؛ بققمل

 .(ـامال "ؾرات"

إمم  ٟمت٤مج ومؽمة ىمد متتـدإلؾمتديقه٤مت اًمتٚمٗمزيقن قمـ ااؾمتتقىمػ ُمع هن٤مي٦م اًمٕم٤مم 

 .اعمٚمقنإمم  ٟمت٤مج واًمب٨مإلحقيؾ اًمتؾمبٕم٦م ؿمٝمقر 
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ٟمتـ٤مج اًمـدراُمل إلدومـع ومٙمـرة ايمـل أشمقىمـػ االؾمـتديقه٤مت ٜمل ومٙمـرة تؿمٖمٚم

رج ظم٤م سٞمٜماماًمؾمٚمقب اتّمقر وسمُمسٚمسالت دراُمٞم٦م ٘مٞمؼ حتو .ـم٦م اًمسٞمٜمام٤مسمقؾم

 .اإلؾمتديق

ًمسب٤مقمٞم٦م ٤م ىمؽماطم٘مدُم٧م اوم .ذم ذًمؽه٤م ضمدأرسمام 2 ٟمٗمزؿمٕمرت أين أسمح٨م قمـ 

 .محد يقؾمػ داوودأل "اخلٞمقل" واي٦مرس ٤متبسم٤مىمتٚمٗمزيقٟمٞم٦م ُمـ األومالم اًم

 :دائامسم٘مل  قابالًمٙمـ  .٦مل اًمِمخّمٞم٦م ُمـ اًمروايتاعمدير اًمٕم٤مم ٟمسخأقمٓمٞم٧م 

 .ىمراء ام سمٕمد مل يتح زم -

2 رواي٦م اخلٞمقل ًمٙمٜمف مل ي٘مؾ رأيف أن اًمقزير ىمرأدير اًمٕم٤مم اعمىم٤مل زم 2 صمؿ يقُم٤م ُم٤م

 .طملم ؾمتت٤مح اًمٗمرص٦م فأي٠مًمف قمـ رٞمسؾموأٟمف 

 .!أسمداً  ٠متشممل ًمٙمـ هذه اًمٗمرص٦م 

* * * 

 .ء سم٤مرديمؾ ر

ُمــ اًمٜم٘مٓمـ٦م اًمتـل يٛمٙمــ إمم  ٠مظمـذينيئ٤م ال ؿمٞمًمٙمـ 2 ٙمثػموأطم٤مول اًمأحترك 

ويْمـٕمٜمل  ؾمٞمزٚمتٚمٗمزيقن جيقف أطم٤ماًمذه٤مب ًمٖمدا وم .حت٘مؼ أي رءظمالهل٤م 

 .ذم ًمقًمبٞم٦م قمبثٞم٦م

 .هل٤مقمغم وؿمؽ أن ٟمٕمت٤مد هذه اعمراوطم٦م اًمتل ال هن٤مي٦م  ٜم٤مٟمإ

ومٕم٤مل ذم شمٓمقير و دومع اًمتٚمٗمزيقن ًمٚمٕم٥م دور قمٛمكمًماًمتٜم٤مىمض سملم ُم٤م ٟمٓمٛمح ًمف 

وسمــلم اهلــؿ اإلقمالُمــل 2 سم٤مًمســٞمٜماماعمســ٤ممه٦م ذم اًمٜمٝمــقض أو 2 وشمــرُمٞمؿ ٟمٗمســف

ألُمـ٤من اًمـذي  اا مم ستٙملمي ضمٝم٤مزإمم  طمقًمتف2 رؾمخاًمذي شماًمدقم٤مئل واعمب٤مذ 

 .رؾمؿ ًمفام اإلظمالل سم ُمـ خقفٚما ًموأؾمػم2 ٟمِم٠م قمٚمٞمف

* * * 
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 .تسًاهج ًادي السينوا يف التلفزيىى

ام ب؛ فـاسقاد ألمـ افا إشتدظاءاتمـ  ةحدوادم ؛ أيضاهذا افعام خالل 

افـداخع  مـاألؾرع رئقس  كشتدظا .بدمشؼـشاط افـادي افسقـامئل تعؾؼ بي

 .دؼابؾتفظؿر ي وإياهذه ادرة 

فـشـاط حـقل ام اجرى بقــا حقار ضقيؾ وهـؾتؼقـا هذا افضابط دم مؽتبف اف

خاصـة بعـد  .بعد شقاد فف كشاضامـف تؿ افذي يش  وافذي كؼقم بف دم افـادي 

ؾعـروض باإلضـاؾة ف؛ "افسقـام وافسقاشـة"و "افػالحقن وافسقـام" يتكدو

 .افتل كؼدمفا دم صافة ادؼر

دم تكـؾـا ـؿجؾـس  عــادؾاف.. .وردظـا حتذيركاإػ  هيدفن افؾؼاء لـبدا و

؛ تثبقت ظضقيتـا دم جمؾس اإلدارةظدم األمـ اشتفتاركا بؼرارو؛ إدارة فؾـادي

اجلفـة ؿقاؾؼـة حيظـك بجديد إدارة إكتخا  جمؾس  جراءإلتـا وظدم إشتجاب

افذي ثر وافسخرية مـ األ؛ حالمـاأمـ فزء دؾع افضابط افؽبر فؾ ...األمـقة

 !.ظذ صعقد افقاؿعذفؽ أن حيؼؼف يؿؽـ أوهامـا بام و؛ افـشاطذا هلكعتؼده 

 :دامػـ  ءل تساو

ـؿ مـرة تعرضـقن و .!؟شبعقن !؟شتقن ؟ـؿ ظدد اجلؿفقر دم صافتؽؿ -

 .!ماذا يعـل ذفؽ؟ ؟ثالث ؟افػقؾؿ مرتغ

 :وؿال باحلرف

 .!افتؾػزيقنبشقـامئل  كادروحقا اظؿؾقا  -

 .!شراـؿافذي ؿفقراجلهق ـؿ شتدرـقن حقـفا 

مــ  حـالدم و؛ األخـر ؽالمـففمل كدرك افؼصد وافدالفة فؾقهؾة األوػ 

 !افساحرةافػؽرة هذه تؾؼػـا افتعجب وافدهشة 

 .هيدد بفأو  رمـفذ  حي  أو  ففامل كعد كصغل بتؿعـ دا ؿذفؽ  بعدأكـا أظتؼد 
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 .خرجـا بعدها

 !. أوهامـاأم الئؿغ ألكػسـا ظذ ؟شعداءال أذـر ياما هؾ ــا 

وتـداوفـا مـع بعـض ؛ شـاخراافتـل ضرحفـا كاؿشــا افػؽـرة  نبعد أفؽــا 

دم  "ئلكـاد شـقـام" صـعركا أن ؾؽـرة بركـامج؛ مــ افسـقـامئقغء صدؿااأل

 .افتؾػزيقن مثرة فؾغاية

فتعـاون وا؛ حـقل افػؽـرةخذكا كحاول مجع ظدد مـ افسقـامئقغ األصدؿاء أ

 .فافتحؼقؼ

مؼـدم افـزامج دظقكـا و؛ مقن افبــللثؿ حؼـل ومـهقـظـذ افػؽرة ا ـؿسحا

افـؼاش دم افـدوة افتل  ةرادإتؼديؿ افزكامج و تقػفقمروان صقاف ادعروف 

 .افعرض دتؼام بع

 !.ؾعالافػؽرة تحؼؼت ؾ؛ ؾقاؾؼتكامج زبافؿـعـا اإلدارة أ

* * * 

 .90متقز ذم سمث٧م وهق ٟمّمػ ؿمٝمري ٟم٤مدي اًمسٞمٜمام ُمـ سمرٟم٤مُم٩م األومم  ٦مٚم٘ماحل

 ًمٗمـٞمٚمؿ٦م ٙمرؾمـيم٤مٟمـ٧م ُماًمتل  (رسمام اًمث٤مًمث٦م)ٚم٘م٤مت احلإطمدى سمٕمد قمرض  ٜم٤مًمٙمٜم

قمـدد ُمــ ُمـع سمٕمـد قمـرض اًمٗمـٞمٚمؿ اًمٜمـدوة و2 ًمٞمقؾمػ ؿمـ٤مهلم "االرض"

اإل ٤مُمـ٤مت وأظمـذت  .اإلٟمت٘مـ٤مدوسم٤مًمتّمـٞمد ِمـٕمر ٟمٟم٤م سمدأ .اعمٗمٙمريـ اعمٕمرووملم

 .األومٙم٤مر اًمتل شمثػمه٤م اًمٜمدوات اعم٘م٤مُم٦مطمقًمٜم٤م وطمقل ٙم٤مل شم

اٟمت٘مد سمِمٙمؾ سيح اًمٓمري٘م٦م اًمتل و2 احلٚم٘م٦مطمقل ٜم٘م٤مش ًمٚماعمدير اًمٕم٤مم ومدقم٤مٟم٤م 

 .اًمتل شمثػمه٤م هذه األومالمقاوٞمع واعمومالم ألاظمتٞم٤مراشمٜم٤م ًمو2 اًمؼمٟم٤مُم٩مهب٤م ٟمقضمف 

 :ىم٤مل سمقوقحو .٤مٟمققمٞم٦م اًمْمٞمقف اًمذيـ ٟمخت٤مرهة ِمدسمواقمؽمض 

 .!قمغم اًمِم٤مؿم٦م ُمقىمػ ُمـ فمٝمقر اًمبٕمض ُمـ اعمث٘مٗملم واعمٗمٙمريـًمٜم٤م ن إ -
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سمدا  .ٜم٤م يمسٞمٜمامئٞملمسمٞمٜماخلالوم٤مت سمٕمض أيْم٤م ٝمرٔمأظمذت شمقمدة طمٚم٘م٤مت سمٕمد

 قطمبٞمسـسم٠مهنؿ 2 اًمبٕمضطمس٤مس إغم قميٜمٓمقي زم أن اًمٙمثػم ُمـ هذه اخلالوم٤مت 

شمـرك اًمسـٞمد و .اًمنمٟم٘م٦مهذه ِمؼ ت ًم٤موالجرت حموم .ذٟم٘م٦م اًمٕمٛمؾ الامقمل

 .ُمروان صقاف اًمؼمٟم٤مُم٩م

أن وم٘مررٟمـ٤م 2 سمٞمٜمٜمـ٤مـمقيـؾ ٟم٘مـ٤مش  ضمرى2 اعمجٛمققم٦م شمتٛمزق هذه اليمل وًمٙمـ 

احلٚم٘م٤مت وشم٘مديؿ اًمٗمـٞمٚمؿ وإدارة ُمـ طمٚم٘م٦م يمؾ واطمد ُمٜم٤م اعمس١موًمٞم٦م قمـ  يتقمم

 .وذًمؽ سم٤مًمتٜمسٞمؼ واًمتٕم٤مون ُمع اعمجٛمققم٦م سمٕمد اًمٕمرض احلقار

2 رؾمـ٤مًم٦م ُمٓمقًمـ٦ميـ ِم٤مهدأطمد اعمُمـ ك اًمؼمٟم٤مُم٩م شمٚم٘مظمالل هذه األضمقاء 

 .ًمدى ُمٙمت٥م اإلؾمتٕمالُم٤مت ؾمؿإلا أودقم٧م ُمٖمٗمقًم٦م

رد اًمٗمٕمؾ اًمقطمٞمـد ٝمل ومتٗمٔم٧م هب٤م. وم٤مطم2 ًمدي ُمٚمٗمت٤مً  هذه اًمرؾم٤مًم٦م أصمراً شمريم٧م 

 .ُمٙمتقسم٤ماًمذي شمٚم٘مٞمٜم٤مه 

 :ذم رؾم٤مًمتفيمت٥م اعمِم٤مهد 

أظتؼد  .1/91اًمٗمٞمٚمؿ األعم٤مين اًمذي قمرض ُمس٤مء  ةٛمِم٤مهديمثػما سم اؾمتٛمتٕم٧م"

 ."تؼيس ؾراكز بؾقم" أكف يتحدث ظـ ؾقؾؿ

قمغم اًمرهمؿ ُمـ الٝمقد اًمتـل يبـذهل٤م يمثـػمون ُمــ أضمـؾ 2 ؿًمٙمؾم٠مىمقل ل ًمٙمٜم

ًمٙمٜمــل سمٕمــد أن  ،قمٓم٤مئٝمــ٤م صم٘م٤مومــ٦م ؾمــٞمٜمامئٞم٦م ضمٞمــدةإػم، والامهــإمم  اًمقصــقل

ؿمـٕمرت وم٘مـد 2 اؾمتٛمٕم٧م وىمرأت ُمآد اًمٙمثـػميـ ممــ هـؿ وراء اًم٘مْمـب٤من

ىمـرأت ُم٠مؾمـ٤مة و .ٜم٘مط ُمـ وضمقهٙمؿ أٟمتؿ ُمـ ٟم٤مىمِمـتؿ هـذا اًمٗمـٞمٚمؿشم٤محلامىم٦م سم

 .سمٚمدي ُمـ ظمالل همب٤مئٙمؿ اًمالُمتٜم٤مهل

2 ٤مؿمـ٦موراء اًمِمؾمتخدُمتٛمقه٤م ا زم أن أؾمتخدم سمٕمض اًمٕمب٤مرات اًمتل قاؾمٛمحا

ّمـقت يمٙم٤من وم .ًمٙمـ سم٘مٚمٞمؾ ُمـ اًمتٍمفو2 يمّمقت ًمٚمققمل اًم٘م٤مدم ُمـ سمٕمٞمد
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تذيمرت ُم٤م يم٤من وم2 ذه٥م يب اخلٞم٤ملواحلامىم٦م اًم٘م٤مدم ُمـ وراء ؿم٤مؿم٦م اًمتٚمٗمزيقن. 

ُمـ أٟمـف ذم اًمقىمـ٧م اًمـذي يمـ٤من اًمّمـٝم٤ميٜم٦م 2 يرويف زم أطمد األؿمخ٤مص اًمٙمب٤مر

2 سمٞمـ٧مسمٕمـد  ٤مً وىمري٦م سمٕمد أظمرى وسمٞمت2 حيتٚمقن ُمدن ومٚمسٓملم ُمديٜم٦م سمٕمد أظمرى

 نيم٤من ؿمٞمقخ اًمٙمثػم ُمـ اًم٘مب٤مئؾ يٚمتٗمقن طمقل اعمٜم٤مؾمػ واًم٘مٝمقة اعمرة ويٜم٤مىمِمق

ٔمٝمر قمـٜمٝمؿ ؾمـقى سمـ٤معمن إٟمٙمـؿ ال ختتٚمٗمـق .اًمٗمس٤مد واًمْمالل ذم سمالد اًمٙمٗم٤مر

 اخل٤مرضمل.

ـ ذم وـمٜمل يوم٘مد أصبحتؿ يمثػم2 أعم٤مٟمٞم٤م واًمٗم٤مؿمٞم٦م واعمجتٛمع االؾمتٝماليمل ادقمق

دقمـقهؿ  .ًمؼماىم٦م واعمٜمتٗمٕملم ُمٜمٝمـ٤ماًمٙمٚمامت اًمٙمبػمة واًمٕمب٤مرات ا اعمسٙملم دم٤مر

 .أُمراض هذا اًمقـمـ اعمسٙملمإمم  واٟمٔمروا

ن يـدرس ذم االحتـ٤مد اًمسـقومٞمٞمتل ٤ميمطملم 2 دقم٤مسم٦مؾمٛمٕم٧م ُمـ أطمد أصدىم٤مئل 

 :ل٤م٘موم

ورأي٧م اًمْمـقء ُمـ٤م 2 همروم٦م ُمـ همرف ؾمٙمـ اًمٓمالب األضم٤مٟم٥مإمم  إذا ٟمٔمرت

ومٛمٕمٜمـك ذًمـؽ إُمـ٤م أهنـؿ ـمـالب 2 ؾم٤مقم٦م ُمت٠مظمرة ُمـ اًمٚمٞمـؾإمم  زال ُمِمتٕمالً 

ـمـالب أو  ـمالب ُمـ اهلٜمد اًمّمٞمٜمٞم٦م يدرؾمقنأو  إومري٘مٞمقن يرىمّمقن ويٚمٝمقن

 .قمرب يتٜم٤مىمِمقن

 ؿمتؿ اًمنمق، اًمتٗمتـقاإمم  ؿمتؿ اًمٖمرب وىمسؿ آظمرإمم  ىمبؾ أن يٚمتٗم٧م ىمسؿ ُمٜم٤م

طمسـ٥م إطمّمـ٤مئٞم٦م )اًم٘م٤مذورات ذم ؿمقارع ظم٤مُمس أىمذر قم٤مصٛم٦م ذم اًمٕم٤ممل إمم 

جتٛمع االؾمتٝماليمل ذم ًمٚمدوائر اًمّمحٞم٦م ذم األُمؿ اعمتحدة( وىمبؾ أن شمِمتٛمقا اعم

ؾمجقن أعم٤مٟمٞم٤م اؿمتٛمقا اًمسٞم٤مط ودواًمٞم٥م اًمتٕمذي٥م واًمٕمٗمـ واًمبؼ واألُمـراض 

 .واحلِمٞمش واًمِمذوذ الٜمز ذم ؾمجقن سمٚمدٟم٤م
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2 وىمبؾ أن شمِمخّمقا أظمٓمـ٤مء ذًمـؽ اعمث٘مـػ سم٠مٟمـف يمـ٤من سمٕمٞمـدًا قمــ اعمجتٛمـع

2 هق ذم ـمري٘مف ًمٚم٘مْم٤مء قمٚمٞمٙمؿ وقمٚمٞمٜم٤م وقمغم هذا اًمـقـمـو ؿمخّمقا ُمروٙمؿ

 .ؾمقى ُمٕم٤مؿم٤مت آظمر اًمِمٝمر ٙمؿ سمفاًمذي ال يرسمٓم

ال شمبٕمـدوا اًمٜمٔمـر  ذم مم٤مرؾمـ٤مشمٙمؿ،٦م وأهي٤م اعمث٘مٗمقن اًمت٘مدُمٞمقن سمٙمٚمامشمٙمؿ اًمٕمٗمٜم

ىمبـؾ أن شمٗمٙمـر ووم٤مألرض  تز واعمـ٤مء جيـري. 2 اٟمٔمروا حت٧م أىمداُمٙمؿويمثػمًا 

يم٤من ُمـ األومْمؾ ًمـؽ وًمٜمـ٤م وهلـذا 2 ل حتٙمل قمٜمفتاًمسمخٚمٗمٞم٤مت شمٗمٙمػم اعمخرج 

 .ذم سمٚمدٟم٤موسمحث٧م ُمقوقع طمٞم٤مة اًمسجقن ًمق أٟمؽ سمسٓم٧م اعمقوقع 2 اًمقـمـ

 ستخرضمقنوم ؿويمؾ أُمث٤مًمٙم ؿه٤م أٟمتقيمؿ أمتٜمك أن شمدظمٚم

)إن ظمرضمتؿ أطمٞم٤مء( سمح٘م٤مئؼ هل أن ؾمٙم٤من ُمـ يمقايم٥م أظمرى وقمٛمالء ُمــ 

أطمالف أضمٜمبٞم٦م  ـرب اًم٘مٛمـؾ واألُمـراض واحلِمـٞمش واًمسـٞم٤مط ووؾمـ٤مئؾ 

 ؾمجقٟمٜم٤م.إمم  اًمتٕمذي٥م

إن ) قنؾمـت٘مقًمهـذه ذم رؾمـ٤مًمتل ُم٤م يمتبتف  واسمٕمد أن شم٘مرأ ؿقمٜمدي اقمت٘م٤مد سم٠مٟمٙم

 وأن أوم٘مف اًمسٞم٤مد حمدود، وأن ،ىمراءة هذا اإلٟمس٤من اًمرضمٕمل ًمٚمٗمٞمٚمؿ ؾمٓمحٞم٦م

 ..(.وأن..

أقمت٘مد أٟمف سم٤مؾمتٓم٤مقمتل إقمٓم٤مء أسمٕم٤مد ؾمٞم٤مؾمٞم٦م وُمٗم٤مهٞمؿ شم٘مدُمٞم٦م ًمٚمٗمٞمٚمؿ أيمثر ُمٜمؽ 

 .وـمـ اًمٙمالم2 وم٠مٟم٤م اسمـ هذا اًمقـمـ .ُمـ طمقًمؽوُمـ األرسمٕملم طمراُمل 

ومب٢مُمٙم٤مين أن أفمٝمر أيمثـر 2 اإلؿم٤مرة سم٤مصبع ا ٤ممأو  ٦مٟمتٞمجإمم  وُم٤م دام اًمقصقل

شمّمـقر! يٛمٙمٜمٜمـل أن أومنـ دظمـقل أطمـد  ذم شمٗمسػم يمؾ ٟمٔمـرة. ؿسمراقم٦م ُمٜمٙم

 .دورة اعمٞم٤مه سمتٗمسػم ؾمٞم٤مد هؾ شمستٓمٞمٕمقن أٟمتؿ ذًمؽ أيْم٤ًم؟إمم  اعمس٤مضملم

ًم٘مـد  ومـؽمة اًمؼمٟمـ٤مُم٩م ىمّمـػمة(.)ذًمؽ ًمـقال أن إمم  ن األُمر ؾمٞمتقصؾ سمٙمؿ٠ميم

 .٧م اآلن احلٞم٤مة سمِمٙمؾ أووح وأسمسطيمٜم٧م ُمثٚمٙمؿ ًمٙمٜمل ومٝمٛم
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 :ذم اعمريمز اًمث٘م٤مذم اًمسقومٞمٞمتل ىم٤مل زمرود صديؼ 

وأٟمـف ُمــ اعمٗمـروض قمٚمٞمٜمـ٤م ٟمحــ 2 شمٕمت٘مدون أٟمف سم٤مؾمتٓم٤مقمتٜم٤مأٟمتؿ اًمسقريلم )

 .!اًمٕم٤ممل اعمتٓمقر أن ٟمْمٕمٙمؿ ذم ُمّم٤مذم2 اًمسقومٞمٞم٧م

ًمــ شمٗمٞمـديمؿ اؿمـؽمايمٞم٦م وال رأؾمـامًمٞم٦م وال و .تٖمـػم هـذا االقمت٘مـ٤مديجي٥م أن 

يريد أن جيٛمع يمٚمامت ؿمٕم٥م  ،ألٟمٙمؿ ؿمٕم٥م ال يريد أن يٕمٛمؾ2 ٦م سمٌمءؿمٞمققمٞم

 .ويتخدر هب٤م طمتك يستٓمٞمع أن يت٤مسمع ٟمقُمف

أن ٟمِم٤مـمٜم٤م ذم سمٚمديمؿ ًمـ يٗمٞمديمؿ سمٌم ألٟمٙمـؿ رى ويمؾ روم٤مىمل ٟم يمسقومٞمتلإين 

 يمسقًمقن حتبقن اًمٙمالم أيمثر ُمـ اًمٕمٛمؾ(.

وأظمـ٤مف ُمــ وؾمـ٤مئؾ 2 أودقمؽ دون أن أيمت٥م ًمؽ اؾمٛمل وم٠مٟم٤م ضمب٤من ُمثٚمـؽ

اًمـذي  اًمتـل ؿمـ٤مهد ٤م ذم اًمٗمـٞمٚمؿشمٚمـؽ ُمـ األيمثر و اًمٗمٚمٙمٚمقري٦م()ٕمذي٥م اًمت

 ."قمروتٛمقه

* * * 
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قمــ اعمخـرج اًمٚمبٜمـ٤مين  "ٟم٤مدي اًمسـٞمٜمام" أن ٟمح٘مؼ طمٚم٘م٦م ُمـ سمرٟم٤مُم٩مررٟم٤م ىم

 .ًمٚمٕمرض ذم ؿمب٤مط اًم٘م٤مدم ُم٤مرون سمٖمدادي

ذم اًمٕمـ٤مم  "سمـػموت يـ٤م سمـػموت" ف اًمروائل األولٞمٚمٛمومُم٤مرون سمٖمدادي أٟمجز 

اًمسـٞمٜمامشمٞمؽ اًمسٞمٜمام اًمٕمرسمٞمـ٦م ذم  ؿمٝمرظمالل اًمٗمٞمٚمؿ هذا ت ؿم٤مهد ٧ميمٜمو .93

 .سم٤مريزاًمٗمرٟمز ذم 

طمـلم  .91 -11اعمجتٛمع اًمٚمبٜم٤مين سملم قمـ٤مُمل ُم٤مرون سمٖمداي ذم اًمٗمٞمٚمؿ تٜم٤مول ي

اًمـرهمؿ ُمــ قمـغم و .األهٚمٞم٦مٚمحرب ًمٜمبقءة أؿمبف سم2 سمِمٙمؾ ُم٤م2 زمسمدا  فؿم٤مهدشم

ذو ًمٙمــ اًمٗمـٞمٚمؿ 2 ًمٗمٜمٞم٦مٌمء ُمـ اًمسذاضم٦م اًمو2 اهلٜم٤مت اًمٕمديدة ذم سمٜمٞم٦م اًمٗمٞمٚمؿ

ء قمـ خمرج ؿم٤مب يتٛمتع سمٛمقهب٦م وٟمٔمرة ظم٤مص٦م ذم رؤيتـف كأمهٞم٦م ظم٤مص٦م ويٜمب

 .ضمديدةس ًمسٞمٜمام ًمبٜم٤مٟمٞم٦م ٞمؾمت٠ميس٤مهؿ ذم اًمسم٤مإلو٤موم٦م ًمٙمقٟمف  .ًمبٚمده

 ُمٜمٝمـ٤م ُمــ االومـالم اًمتسـجٞمٚمٞم٦م اً دقمـدظمـالل احلـرب و سمٕمـده ُمـ٤مرونطم٘مؼ 

 .9191 "الٜمقب سمخػم ـمٛمٜمقٟم٤م قمٜمٙمؿ"

قمرض ومٞمٚمٛمف اًمتسـجٞمكم ؼ طمٚم٘م٦م قمـ ُم٤مرون سمٖمدادي وحت٘مٞم أنًمذًمؽ أقمت٘مدٟم٤م 

ُمقىمـػ هـق هـذه األيـ٤مم ذم 2 اًمسـقريذم اًمتٚمٗمزيقن  "يمٚمٜم٤م ًمٚمقـمـ" األظمػم

اًمّمـحٗمل دقمـقة ُمـ٤مرون سمٖمـدادي ووأن  .ؾمٞمٜمامئل ذو ىمٞمٛم٦م ه٤مُمـ٦مؾمٞم٤مد و

سمٕمـد ٚمحقار ًم2 ضمقزيػ ؾمامطم٦م رئٞمس حترير صحٞمٗم٦م احلريم٦م اًمقـمٜمٞم٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م

 .اعمح٤موًم٦م اشمٗم٘مٜم٤م قمغمو .ُمٖم٤مُمرةٕمرض اًم
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ضمٜمـ٤مزة ُم٤مم أوضمدت ٟمٗمز 2 ٟمزًم٧م ُمـ اًمسٞم٤مرةوسمػموت إمم  وصٚم٧مطملم 

تقىمٗمـ٧م أشم٤مُمـؾ وم .أطمد اًم٘م٤مدة اًمٗمٚمسٓمٞمٜمٞملم اًمذي يم٤من ىمد اهمتٞمؾ رسمام سم٤مألُمس

 وج٠م٠مُمـ ومتح اًمذي يم٤من ذم شمٚمـؽ اًمٚمحٔمـ٤مت سمـوإذ سم .هب٤م الٜم٤مزة واعمِم٤مريملم

ا اعمت٠مُمـؾ ذم هـذ ًمٚمتح٘مؼ ُمـ هقيـ٦مٕمت٘مٚمٜمل ي2 فشمد٤مُمـ ىم تف ًمٗم٘مداٟمف ىم٤مئداً قمّمبٞم

 .اًمٕم٤مصػ قلهذه ا

 .ُمـ هقيتل تح٘مؼاًمسمٕمد  ومقراً ومرج قمٜمل أًمٙمٜمف ُم٤م ًمب٨م أن 

واعمِمـ٤مريم٦م  ٩مؼمٟم٤مُماًمذم  "يمٚمٜم٤م ًمٚمقـمـ" ٕمرض ومٞمٚمٛمفف ًمدقمقشمواًمت٘مٞم٧م ُم٤مرون 

 .ذم اًمٜمدوة

ٟمسك شمٚمؽ اخلالئط ُمــ اًمتٕمـ٤مسمػم اعمختٚمٗمـ٦م واعمتٜم٤مىمْمـ٦م اًمتـل أيٛمٙمٜمٜمل أن  ال

إال بـؼ ُمٜمٝمـ٤م مل يو2 سم٤مًمتدري٩مٝم٤م ئ٤مصٗمإمم  قم٤مدتواًمتل 2 ارشمسٛم٧م قمغم وضمٝمف

 .أسمداً اًمٚمذان مل يٖم٤مدراه 2 واخلقفٗمْمقل اًم

ىمـررت اًمٕمـقدة و .دون أن يٗمٙمر ـمقيالً  اًمٗمٞمٚمؿـ ُم ُمؿ 91أقمٓم٤مين ٟمسخ٦م 

 .ذم اًمٞمقم ذاشمفدُمِمؼ ذم حم٤موًم٦م ًمتٛمريره ُمٕمل إمم  سمف

 .ُمـ ىمبؾ "يمٚمٜم٤م ًمٚمقـمـ" ومٞمٚمؿٜم٤م ىمد ؿم٤مهد ُم مل يٙمـ أطمد

أظمـذ ئمٝمـر ًمـديٜم٤م رء ُمــ 2 ذم صـ٤مًم٦م اًمٜمـ٤مدي٤م اًمٕمرض اخل٤مص سمٜمـظمالل 

أهمٜمٞم٦م ُم٤مرؾمـٞمؾ ذم أيمثر ُمِم٤مهده ظم٤مص٦م أن اًمٗمٞمٚمؿ شمراوم٘مف  .رشمب٤مك ذم قمروفالا

 ."!ي٤م قمكم" ظمٚمٞمٗم٦م

 هـذه األيـ٤ممذم هذه اًمٔمروف اًمتـل شمٕمـ٤مين ُمٜمٝمـ٤م ؾمـقري٤م سمدت ًمٜم٤م هذه األهمٜمٞم٦م 

زه قمـغم ٟمحٞمـ٤ماو2 ذم هذا اًمٕمٛمؾ اًمقصم٤مئ٘مل الٛمٞمؾأُم٤م اًمٗمٞمٚمؿ وم٢من ُم٤مرون . ُمرسمٙم٦م

سمـام يٜمسـجؿ ُمـع 2 ًمٗم٘مراء واعمحـروُملموا الٜمقبإمم  ف اعم٤مروينئاًمرهمؿ ُمـ إٟمتام

 ضمٕمٚمٜم٤م ٟمحس سممرورة قمروـف2 ٟمٕمزاًملمالرؤي٦م احلريم٦م اًمقـمٜمٞم٦م ذم ٟمْم٤مهل٤م ود ا

 .!؟ًمٙمـ يمٞمػو :سم٘مل اًمس١مالًمٙمـ 
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سمتقضمس  ِمٕمرٟموٟمحـ 2 "اًمٗمٞمديق" إمم اًمٞمقم اًمت٤مزم أظمذٟم٤م اًمٗمٞمٚمؿ ًمٜم٘مٚمفذم ُمس٤مء 

يمل ٟمستٓمٞمع أن ٟمٛمرراًمٗمٞمٚمؿ قمغم ؿم٤مؿمـ٦م اًمتٚمٗمزيـقن اًمسـقري ًمٜم٤م شمبلم و. يمبػم

قمغم صٕمٞمد و شم٤مرةً قمغم صٕمٞمد اًمّمقرة  ٤مً قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمتدظمؾ ُمقٟمت٤مضمٞميم٤من 2 سمسالم

 .رىظمأ شم٤مرةً  اًمّمقت

أو 2 ذم اًمٗمـٞمٚمؿٚمتـدظمؾ ًمصمؿ السمـ٤مِمـٕمر مل ٟمال أقمرف قمغم اإلـمالق يمٞمـػ أٟمٜمـ٤م 

ال ٟمٙمـػ أُمـ٤مم يمٕم٤مدشمٜمـ٤م ال ٟمٛمـؾ ويمٜمـ٤م  .ذم ذًمؽ رضورة اًمتِم٤مور ُمع ُم٤مرون

 !.وٟمّمٛمؿ قمغم حت٘مٞم٘مف2 ُم٤م اًمّمٕمقسم٤مت طملم ٟم٘مرر ؿمٞمئ٤مً 

ٕمٓمـل ًمؼمٟم٤مجمٜمـ٤م يمٜمـ٤مد تـل شماًمٖم٤مي٦م اًمل ٝموم2 ُم٤م ي٘مقًمف اًمٗمٞمٚمؿيّم٤مل دف إاهل ن٤ميم

 .ؾمٞمٜمامئل هقيتف

٦م س٤مؾمــٞمؾمــٞمزيد ُمـــ احلذم اًمتٚمٗمزيــقن هــذا اًمٗمــٞمٚمؿ قمــرض أن صــحٞمح 

 ٦مه اًمِم٤مؿمـهلذًمؼ مج٤مهػمي يمبػم ٠مشمهٜم٤مك سم٤معم٘م٤مسمؾ  فًمٙمٜم2 ًمٚمؼمٟم٤مُم٩مسٞم٤مؾمٞم٦م اًم

 .اًمّمٖمػمة

ُمــ  "!يـ٤م قمـكم" ٗمـٞمٚمؿ يمٚمٛمـ٦ماًمأن ٟمحذف ُمــ ُم٤مُمٜم٤م أيم٤من 2 ًمذًمؽ يمام ٟمٕمت٘مد

وم٤مًمرهمبـ٦م  .اًمتل شمٔمٝمر هب٤م األهمٜمٞم٦م ِم٤مهدعمُمٕم٤مل٦م اٟمٕمٞمد مم٤م يتٓمٚم٥م أن 2 األهمٜمٞم٦م

 .ئٞم٦ماًمسٞمٜماممم٤م ٟمٕمت٘مد أٟمف األُم٤مٟم٦م أيمثر ٓمٖمك شمسمٕمرض اًمٗمٞمٚمؿ يم٤مٟم٧م 

همٜمٞمـ٦م ُمــ أٜمـداء هـذا اًم ّمـ٤ملئؾمتا شم٘مٜمٞمـ٤مً ٜمسـتٓمٞمع يمٞمـػ ؾم ًمٙمؼمىاعمِمٙمٚم٦م ا

 .ُم٤مرؾمٞمؾ

اخلٞمـ٤مل  اًمٕمٜمـ٤مد يٗمجـر ُمـ٤م يمـ٤من سمؾ يمثػماً 2 ذم اعمح٤موًم٦مُمـ اًمّمٕمقسم٦م  مل ٟمٞم٠مس

 هيمـام أراد اًمٗمـٞمٚمؿ ُمــأيمثـر ُمـ٤م يٛمٙمــ قمغم حلٗم٤مظ اقمغم ٕمل ًمسُمع اؾ سم٤محل

 .ص٤مطمبف
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ُمـ٤م اؾمـتح٤مًم٦م حت٘مٞمـؼ يٕمت٘مـدون 2 يمـ٤مٟمقا ذم اًمبدايـ٦مقٟمت٤مج اعمذم ُمٕمٜم٤م اًمٕم٤مُمٚمقن 

ٟمٓمٚم٥م ُمٜمف اًم٘مٞمـ٤مم سمدا ويم٠مٟمٜم٤م 2 ذي يٕمٛمؾ ذم هذه احلٚم٘م٦ماًمعمقٟمتٞمػم او .ٟمسٕمك ًمف

 .همٜمٞم٦ماأل ٞمب٘مر ضمسدًم "نمط٤معمسم"ن يٛمسؽ أ ن قمٚمٞمفأو ،سمٕمٛمٚمٞم٦م ضمراطمٞم٦م

سمـ٠من ٟمحس يمٜم٤م  "!ي٤م قمكم" يم٤من يمٚمام قم٤مد ُم٤مرؾمٞمؾ ًمػمددذًمؽ ظمالل شمٜمٗمٞمذ 

 .ىمداُمٜم٤مأحت٧م  االً زًمز

ًمٞمٚم٦م يم٤مُمٚمـ٦م  .شمف وُمٝم٤مرشمفأسمجر اعمدهش ُمع اعمقٟمتٞمػم وٟمحـ وىمقوم٤مً هذا اؾمتٖمرق 

 .شمقىمػسمال 

اًمتل مل اًمٗمٞمٚمؿ ذم صقت ي٤مهقمروم٤مت صمؿ فمٝمر أُم٤مُمٜم٤م سمٜمّم٤مئح اعمقٟمتٞمػم ُمِمٙمٚم٦م 

١مصمرات ٤معمسمـف قمٜمـ فوـ٤مؾمتٕماإلوومـتؿ إًمٖمـ٤مء اًمّمـقت  !ٟمٙمـ ٟم٘مدر أهن٤م ُمِمٙمٚم٦م

 .سمسٝمقًم٦مّمقشمٞم٦م اًم

وعم٤مذا مل ٟمخؽم  .!؟ذا ٟمخت٤مر ومٞمٚمام يمٝمذاتس٤مؤل عم٤ماًمسم٤مًمٜمسب٦م ًمٜم٤م ُمـ اًمقارد ٙمـ ي مل

 يِمبٝمٜم٤م ذم أومٙم٤مره وـمٛمقطمف. أن ٟم٘مدم ؾمٞمٜمامئٞم٤مً إذا يم٤من قمٚمٞمٜم٤م  آظمر ًمف ومٞمٚمامً 

تل ًمٖم٤مي٦م ا٤مًموم .ومل ٟمٓمرح قمغم أٟمٗمسٜم٤م هذا اًمس١مال2 طم٘مٞم٘م٦م مل يٙمـ ًمديٜم٤م ضمقاب

ال قمـ اًمسـٞمٜمام اًمتـل ض يٕمقاًمتُمـ  تٛمٙمـ حت٧م ضمٜمح اًمسٞمٜمامٟم ٟمٕمٞمِمٝم٤م هل أن

 .ًمتٙمقنوضمدٟم٤م  اًمتلو2 شمتح٘مؼ

ورسمـام سمسـب٥م ُمــ  .سٞم٤مؾمـ٦م واًمسـٞمٜمامسمـلم اًمداظمٚم٦م ؾمئٚم٦م اًمتل ٟمٓمرطمٝم٤م ُمتألا

 .ذم اًمتدظمؾ اًمّمٕم٥م ذم قمٛمؾ ؾمٞمٜمامئل ُمٜمجز اًمسٞم٤مؾم٦م ٟمبح٨م قمـ طمؼ

ُمــ ؾمـٞمٜمامئل ًمبٜمـ٤مين ن آلا "ضمٜمـقب ًمبٜمـ٤من" قم٤مدة ـمـرح ىمْمـٞم٦مإن إسم٤مًمت٠ميمٞمد 

 اًمسـٛمٕم٦ماهلقي٦م وامي٦م سم٤مإلو٤موم٦م حلًمٞمٝم٤م دواومع ؾمٞم٤مؾمٞم٦م إشمثػمٟم٤م وحتريمٜم٤م ، ـمٚمٞمٕمل

 .ٚمٛمِم٤مهد اًمسقريًم٩م اًمتل طم٘م٘مٝم٤م اًمؼمٟم٤مُماًمسٞم٤مؾمٞم٦م واًمٗمٜمٞم٦م 
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ضمقزيػ ؾمامطم٦م وُم٤مرون سمٖمدادي هب٤م ؿم٤مرك اًمتل واًمٜمدوة حلٚم٘م٦م اشمؿ شمسجٞمؾ 

 .ُمػمااليآقمٛمر  ه٤موأدار

 .ُمٜمٕم٧م ُمـ اًمٕمرضاحلٚم٘م٦م  ًمٙمـ

ريـ٤من أل "9901" ومـٞمٚمؿ ٕمرضسم 3 /37احلٚم٘م٦م األظمػمة ُمـ اًمؼمٟم٤مُم٩م يم٤مٟم٧م 

 .ذم ومرٟمس٤مُمٞمٜمقؿمٙملم خمرضم٦م ُمنح اًمِمٛمس 

ذا هـ وسمٞمٜم٧م أن2 قمـ اًمثقرة اًمٗمرٟمسٞم٦محتدصم٧م 2 ؿوشم٘مديؿ اًمٗمٞمٚمسمداي٦م احلٚم٘م٦م ذم 

ـسمـؾ  ."وىم٤مئٕمٞمـ٤م" أو شم٤مرخيٞم٤ماًمثقرة هذه يتٜم٤مول  ال اًمٗمٞمٚمؿ آًمٞمـ٦م  حيٚمـؾح وينم 

أمهٞمـ٦م حتـ٤مًمػ اًمِمـٕم٥م ذم بلم وي .ذوط إٟمج٤مزه٤مو !صٜمٕمٝم٤ميمٞمٗمٞم٦م و !اًمثقرة

وراء ظمٓمـقة ٤مًمػ ىمـ٤مدر دائـام قمـغم أن يسـ٘مط حتهذا اًموأن  .ي٦م صمقرةأٟمج٤مز إ

 .أي ديٙمت٤مشمقري٦م ُمٝمام يم٤مٟم٧م ىمقي٦م وُمتامؾمٙم٦م2 ظمرىألراء او٦م رضسمو2 ٓمقةاخل

تحـ٤مًمػ سم2 ُمٜمذ ومؽمة ًمٞمس٧م سمٕمٞمـدةسم٠مقمٞمٜمٜم٤م رأيٜم٤مه قمغم ُم٤م أىمقل سمام ت ؾمتِمٝمدوا

 .س٘مط ديٙمت٤مشمقري٦م قمتٞمدةن يأمتٙمـ ُمـ  اًمذي يرايناإلاًمِمٕم٥م 

ُمــ و2 ٦م اًمثـقرة قمجٚمـيتسٚمؼ قمغمىمد اًمٗمٞمٚمؿ يٙمِمػ أيْم٤م ُمـ أن ذيمرت يمام 

 .ًمٕمجٚم٦ماذه ه ٝمرس حت٧مٜمي

2 رضٕمـاًمواًمٜم٘م٤مش اًمـذي أدرشمـف سمٕمـد قمرض اًمٗمٞمٚمؿ اًمت٘مديؿ وهذا ًمٙمـ 

بـافطبع ظـذ افـرؽؿ مــ . وأصم٤مر طمٗمٞمٔم٦م ؿمخّمٞم٦م قمٚمٞم٤م2 يمبػم ١مولُمسث٤مر ؾمتا

 .ظـفاافتكي  أو  ؾصاحإلمل يتجرأ باًا ـ أحدفؽ ،حياء هبذه افشخصقةإلا

شمـؿ ظمالًمـف 2 قمالمإلوزيـراقم٤مزم اعمسـتقى ُمـع  ل٤مشمّمإ2 ذم اًمٚمٞمٚم٦م ذا ٤مرى ضم

اًمـذي اًمٍماخ اًمٚمـٞمكم  ر٤مؾمتٜمٙماو2 يـِمديداًم ٟمزقم٤مجالاتٕمبػمقمـ اًمٖمْم٥م واًم

 .٤مألومٙم٤مر اعم٘مٚم٘م٦م ىمبٞمؾ اًمٜمقمإزقم٤مج اًمٜم٤مس سمو2 احلٚم٘م٦مشمْمٛمٜمتف 
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ُمسـٚمٞم٦م ومسح٦م ه٤مدئـ٦م و2 ُمـ اآلن وص٤مقمداً  ًمٞمالً اًمتٚمٗمزيقن أن يٙمقن ٧م ـمٚمبو

 .مهقمال اًمٜم٤مس هبدوء وسمٞمٜم٤مم ًم

 .ذم اًمتٚمٗمزيقناوٓمرب اًمقوع 

اًمٚم٘م٤مءات  شمٙم٤مصمر ٧مطمٔمومال. ًمٞمقم اًمت٤مزم يم٤من الق ُمتقشمراً صب٤مح اذم طملم ضمئ٧م 

يتقىمـػ  مليمـام  .ظمـرىأوهمرومـ٦م سمـلم ُمس يدور ٤مٝمتاًمأظمذ و2 اخلٗمٞم٦م وال٤مٟمبٞم٦م

 ٚمسٞم٤مرات ُمـ اًمتٚمٗمزيـقناًمٙمثٞمػ ًم حركاًمتروج سملم اعمٙم٤مشم٥م واخلدظمقل واًم

 .ًمٞمفإو

 اؿمـتط يمثـػماً وأقمٚمٛمٜمل سم٢مي٘م٤مف اًمؼمٟم٤مُم٩م اًمذي قمغم اًمٗمقر اًمٕم٤مم اعمدير ـمٚمبٜمل 

 .واشمٗم٘مٜم٤م احلٗم٤مظ قمٚمٞمٝم٤م2 هب٤م شمؿاًمتل وقمد2 أهداومف قمـ

 !ِم٤مؿم٦ماًمقمغم  ًمٚمحقارـ ٟمِم٤مء ُمـ اًمٜم٤مس قمغم دقمقة ُم سخ طم٤مٟم٘م٤مً صمؿ 

وٟمحـ ُمـ ٟم٘مرر ُمـ ئمٝمر 2 رهؿقاًمبٚمد هٜم٤مك أٟم٤مس ٟمٕمؽمض قمغم فمٝم اٗمل هذوم

 !.وُمـ ال

ٚمٛمِمـ٤مريم٦م ًمشمقضمـف ؾمـٞم٤مد ُمٕمـلم  يقمغم دقمـقة ٟمٛمـط ذ ٍمٟمٟمٜم٤م ٠ما ٛمٜم٤م سم

 .أهداف ُمٕمٞمٜم٦محت٘مٞمؼ ؿمؽ ٟمسٕمك ُمـ وراء ذًمؽ  السمٟمٜم٤م أو .واًمٔمٝمقر

هـذه رهـ٤مب قىمقع ذم اًمؿمٕمرت أين جي٥م أن أٟم٘مذ ٟمٗمز ُمـ أُم٤مم هذا اًمسٕم٤مر 

 :٘مٚم٧م ًمٚمٛمدير اًمٕم٤مموم .احل٤مًم٦م

وأن  ،ُمـــ أويمــ٤مر هيــ٦مقمــغم اًمِم٤مؿمــ٦م ٟمــدقمق اًمٜمــ٤مس ًمٚمحــقار  الٟمحـــ  -

هلـ٤م اًمتـل ٘م٤مُم٤مت ُمـ اًمهؿ ذيـ ؿم٤مريمقا ذم هذه احلٚم٘م٦م وهمػمه٤م اًم ؿمخ٤مصألا

سم٠من ًمدى اًمٜمٔم٤مم اقمؽماض  ال يٛمٙمـ أن خيٓمر قمغم سم٤مل أي ُمٜم٤مو .صم٘م٤مذمْمقر طم

هق 2 و٤موم٦م ًمٙمقٟمف أهؿ ُمنطمل ذم سمٚمدٟم٤مإلاهلل وٟمقس سم٤م سٕمدوم .قمغم فمٝمقرهؿ

 .وُمدير اعمنح اًمتجريبل احلٙمقُمل رئٞمس حترير جمٚم٦م شمّمدره٤م وزارة اًمث٘م٤موم٦م
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٤م أُمـ هـذا اًمتٚمٗمزيـقن.ير قمـالم اًمـذي يـدإلُمـ وزير ا ضمدا ُم٘مرب صديؼو

ومـٞمٚمؿ وأن  ؾمت٤مذ ذم ىمسؿ اًمت٤مريخ ذم ضم٤مُمٕم٦م دُمِمـؼ.أٝمق ومحمٛمد حمٗمؾ األؾمت٤مذ 

هـؿ اعمخـرضملم أوخمرضمتـف واطمـدة ُمــ قمٔمـٞمؿ ُمٞمٜمقؿمٙملم قمٛمؾ ُمنـطمل 

ٚمـف ٟم٘مو .قمـرض ذم اًمٕمـ٤ممل يمٚمـفوهذا اًمٕمرض اعمنطمل  .اعمنطمٞملم ذم اًمٕم٤ممل

 .اعمٕم٤مس ًمٚمسٞمٜمام يرشمٙمز قمغم أومْمؾ اٟمج٤مزات اعمنح

خيتٚمـػ أطمـد قمـغم إقمتب٤مرهـ٤م  ال2 اًمٗمرٟمسـٞم٦مثقرة ٚمًمُمقوقع اًمٗمٞمٚمؿ اعمٙمرس 

 .مألًمثقرة اا

 :ةضم٠مُمٗم٤مومرد قمكم سم٘مٓمٕمٞم٦م 

 .!سم٤مًمٜمسب٦م ًمٜم٤م سمرٟم٤مُم٩م ظمٓمرًمف شم٠مصمػمه اًمسٞم٤مد اًمقاوح وهق رٟم٤مجمٙمؿ سم -

 :ىم٤مئالً اقمؽمف و

. وأٟمـف !ضمٝم٤مت قمٚمٞم٤مًمدى وهل ُمدار سمح٨م 2 ٜم٤مـ أيدياألُمقر ُمن آلاظمرضم٧م 

أو  قاداومٕمشمـمل ٙمؿ ًمٙمـٜم .قال سمام يٙمٗملداومٕمقا قمٜم٤م يمثػما وُمٓمهٜم٤م ىمد ظمريـ آلوا

 .ٙمؿأٟمٗمسقا ٛمحت

2 ي٘مـ٤مف اًمؼمٟمـ٤مُم٩مإُمـرقمغم ألواىمتٍم اٙمؿ مل شمٚمحؼ سم ذاإعمخ٤مـمر اوأو٤مف أن 

 ومٝمذا ؾمٞمٙمقن احلظ سمٕمٞمٜمف.

 صمالصم٦م.أو  ؾمبققملمألٟمّمحٜمل سم٤مًمتقاري واالسمتٕم٤مد سمؾ االظمتٗم٤مء صمؿ 

 سـٚمٞم٤مً ُم يقُمٞمـ٤مً  ظمتٗمٞم٧م مخس٦م قمنم يقُم٤م وفمٝمرقمغم ؿم٤مؿم٦م اًمتٚمٗمزيـقن سمرٟم٤مجمـ٤مً ا

 ."همدا ٟمٚمت٘مل"اؾمٛمف 

أظتؼد أكـا حؼؼـا حقايل ثالث ظؼـة حؾؼـة وصـقال فؾحؾؼـة افتـل تـؿ 

 .هباإيؼاف افزكامج 
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ومل أظثر ؛ أظتذر ألين مل أجد دم مػؽريت ؿائؿة بلشامء األؾالم افتل ؿدمـاها

 .وما بؼل دم ذاـريت مـفا هق افؼؾقؾ .أبدا دم أي مؽان ظذ هذه افؼائؿة

* * * 

 "سمروومــ٦م" أن وأظمــؼمينُمـــ سمــػموت، ومٞمّمــؾ دراج اًمّمــديؼ اشمّمــؾ يب 

ذاف ًمـإلهٜمـ٤مك إمم  سمد ُمـ اًمسـٗمر الو ،ضم٤مهزة ذم اعمٓمبٕم٦مًمروايتل ٓمب٤مقم٦م اًم

 .قمغم اًمٓمب٤مقم٦م اًمٜمٝم٤مئٞم٦م

وؿمـٕمرت 2 ؾمـٚمٞمامن صـبح "دار اسمــ رؿمـد" ذم سمػموت اؾمت٘مبٚمٜمل صـ٤مطم٥م

ومٝم٤م ن ذم أرضم٤مء همروواحل٤مرض2 سم٤محلٛمٞمٛمٞم٦م اًمتل يبثٝم٤م ومْم٤مء هذه اًمدار الديدة

 اًمّمٖمػمة.

رومع اًمروائل طمٞمدر طمٞمدر رأؾمف قمـ اعمخٓمقط اًمـذي ي٘مـرأه سم٤مسمتسـ٤مُمتف اًمتـل 

سمٞمٜمام يم٤من اعمٖم٤مُمر اًمٓمٛمقح ؾمٚمٞمامن صـبح حيٛمـؾ 2 يت٘م٤مؾمٛمٝم٤م اًمٗمرح واًمسخري٦م

إصدارشمف ذم اخلزائـ اًمٕمديدة  اًمّمٜم٤مديؼ اًمٙمرشمقٟمٞم٦م ُمـ ُمدظمؾ اًمدار ويرصػ

 .سمتب٤مه يالُمسف األُمؾ

 اعمٓمبٕمـ٦م ذمإمم  ن ُمٜمل إلوٓمراره أن يبٕمـ٨م يبُمع ومٜمج٤من اًم٘مٝمقة اقمتذر ؾمٚمٞمام

 اًمقصقل إًمٞمٝم٤م. ٞم٦موينمح زم يمٞمٗم "اخلٜمدق اًمٖمٛمٞمؼ"

 أن أرى اًمرواي٦م ُمٓمبققم٦م. هم٤مدرت اًمدار قمغم اًمٗمقر هلٗم٦م وومْمقالً 

يمـام 2 مل شمٗم٤مرىمٜمل يمٚمـامت ؾمـٚمٞمامن اًمـقدودة "اخلٜمدق" ذاكإمم  ذم اًمٓمريؼ

وهـق  ومم أصمرا ـمٞمبـ٤مً ًمت٘مٞمف ًمٚمٛمرة األاشمريم٧م ذم ٟمٗمز ٟمٔمرة طمٞمدر طمٞمدر اًمذي 

مل يٖم٤مدره. وسمٕمد صـٕمقسم٤مت ؿمـتك  "اًمزُمـ اعمقطمش" يت٠مُمٚمٜمل وهيز رأؾمف يم٠من

 .دُمِمؼإمم  وم٤مؾمتٚمٛم٧م ُمسقدة اًمٓمب٤مقم٦م واطمتْمٜمتٝم٤م قم٤مئداً 2 قمثرت قمغم اعمٓمبٕم٦م
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طمس٤من إاًمٗمٜم٤من ـمٚمب٧م ُمـ وسمػموت ذم  ٚمدارًم "اًمؼمووم٦م"سمٕمد اًمتّمحٞمح أقمدت 

 .ألولثؿ صدرت وـاكت ـتايب ا .ّمٛمؿ اًمٖمالفشم قمٜمت٤ميب

45  /3 

ُمٙمتـ٥م ُمـدير 2 جمٛمققم٦م ُمـ اًمسٞمٜمامئٞملم ذم دائرة اإلٟمت٤مج اًمسٞمٜمامئلدظمٚمٜم٤م 

ومب٤مدرٟمـ٤م وٟمحــ قمـغم 2 اًمتٚمٗمزيقن ًمٜمٓمرح ُمِمٙمٚم٦م اًمدائرة واإلٟمت٤مج اًمسـٞمٜمامئل

 :ىم٤مئالً قمتب٦م اًمب٤مب 

 .!عمِمٙمٚمتٙمؿ ًم٘مد وضمدٟم٤م طمالً  -

 أردف:و

إمم  ٙمؿؾمـٜمحقًم .!اًمسـٞمٜمامل خمرضمـ يـ٤ماًمٓمري٘م٦م ًمتِمٖمٞمٚمٙمؿ قمثرت قمغم ًم٘مد  -

 .!اًمؼماُم٩م اًمتٚمٗمزيقٟمٞم٦م

 ؟ًمٙمـ هؾ ُمـ اعمٕم٘مقل أن شمب٘مـقا هٙمـذا2 ئلـمٛمقطمٙمؿ ؾمٞمٜمامأن ٟمحـ ٟمٕمرف 

٤ملٞمؾ اًمتٚمٗمزيقين اًم٘مديؿ وم .ذم اًمؼماُم٩م ًمتٛمتٚمٙمقا ٟم٤مصٞم٦م اًمتٚمٗمزيقنٙمؿ ِمٖمٚمٜمؾم

 .!ظمٚم ص اٟمتٝمقا !.٠مزق ومل يٕمد ًمديف رءاعمإمم  وصؾ

 .!صمب٤مت وضمقديمؿإإمم  أٟمتؿ يمجٞمؾ حتت٤مضمقنو

ومٙمـ٤مر اعمختٚمٗمـ٦م ألاًمرد قمغم اأو  ر اًمِم٤مب مل يسٛمح ًمٜم٤م سمٛم٘م٤مـمٕمتفـمبٕم٤م اعمدي

 .يم٠مٟمف يٛمسؽ سمخرـمقم اعم٤مء أُم٤مم طمريؼ وم٤مضم٠مه٘مد يم٤من أُم٤مُمٜم٤م. وماًمتل يٜمثره٤م 

 !٦مرضوريـ ٝمـ٤مًمٙمٜم2 ٦مصٕمب ٧مُمتالك ٟم٤مصٞم٦م اًمتٚمٗمزيقن ًمٞمس٠من اشمف سمحم٤مرضشم٤مسمع 

 !.يمبس أزرارل ومٝم

 يم٠مٟمف يٓم٤مرد ذسم٤مسم٦م.ومبدا و2 وٟم٘مرقمغم ـم٤موًم٦م ُمٙمتبفاًمٓمقيٚم٦م أؿم٤مر سم٠مص٤مسمٕمف و

ي٘مـ٤مف وم٢م (وهلٞمـثؿ طم٘مـل وُمـ٠مُمقن اًمبٜمـل إزم سمٙمؿ أٟمـتؿ )ُمِمـػماً يتٕمٚمؼ ُم٤م ُم٤م أ -

 .(قمغمألاإمم  ٠مص٤مسمٕمفأؿم٤مر سم)ًمدى وهق 2 ُمر ُمٕم٘مد ضمداً أل٤مٟم٤مدي اًمسٞمٜمام ومسمرٟم٤مجمٙمؿ 
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 :صمؿ شم٤مسمع ُمٝمدئ٤مً 

 .!ؾمٜمٕمقد ًمٚمحدي٨م قمٜمف ومٞمام سمٕمد -

 :ظمٓمتفشم٤مسمع و

هـأل 2 ٚمٝم٤مٞمضمشم٠ماًمسٞمٜمام جي٥م  !٤م أٟمتؿا هبمتسٙمقاًمتٚمٗمزيقن جي٥م أن يمؾ سمراُم٩م  -

 ؟!.ؿمق سمدٟم٤م ٟمٙمذب قمغم سمٕمض ،ُمٙم٤مٟمٞم٦م ًمٚمسٞمٜمامإذم  ُم٤م

ن أوال ٟمريـد  !خمتؼماشمٜم٤م اخل٤مص٦م سمٜمـ٤موًمٞمس ًمديٜم٤م 2 ن ٟمٜمت٩م ؾمٞمٜمامأٟمحـ ال ٟمريد 

غم اًمـرهمؿ ٦م ُمع ُم١مؾمس٦م اًمسٞمٜمام قم٤مًمٕمالىموم2 ٟمتٕم٤مُمؾ ُمع اعم١مؾمس٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمسٞمٜمام

ًمٞمس٧م طمسـٜم٦م. وزيرٟمـ٤م قمالىم٤مشمٜم٤م  ًمٙمـ ،ودوًم٦م واطمدة 2ىمٓم٤مع قم٤مم ٟمٜم٤م ُمٕم٤مً أُمـ 

ٜمِمؽمي اعمٕمدات اخل٤مص٦م سمٜمـ٤م ؾمـٜمٕمٛمؾ ؾمطملم  .ًمٞمس قمغم ُم٤م يرام ُمع وزير ؿ

 ؾمٞمٜمام.

عم٤م اؿمؽموا اعمٕمدات طمِمدوا ٞملم اًمٕمراىمأن الطمٔمتؿ سم٤مًمت٠ميمٞمد يمٞمػ أقمت٘مد أٟمٙمؿ 

2 "يمقُمبـ٤مرس" يمٚمٝم٤ماًمٜم٤مس طمقًمقا و ٤مارع سم٠ميمٛمٚمٝمقاًمٓم٤مىم٤مت وأومرهمقا اًمِميمؾ 

 .نآلقٟمف اذم اًمٗمٞمٚمؿ اًمذي حي٘م٘م

ت ُمقضم٤مت أطمتك سمد وأظمذٟم٤م ٟمستٕمد ًمٚمرد2 يمالُمفاًمسٞمد اعمدير هنك أن أ٤م ُم

 .٤مٟمِمٖمؾ قمٜم٤موم2 قمغم ُمٙمتبفذم اهلقاشمػ اعمتٕمددة شمّمدح اًمرٟملم 

 :فوؾم٠مًم قمجؾقمغم أطمد اعمذيٕملم  أـمَؾ صمؿ 

 ُمـ وارؾمق؟.رء سمدك  ؟تقيص رءسم -

 ف:وؾم٠مًمووع اعمدير يمٗمف قمغم ؾمامقم٦م اهل٤مشمػ ًمٞمحج٥م اًمّمقت 

 وطمدك؟. -

 :٦مُم٤مسمتسسم٤مقمغم قمتب٦م اًمب٤مب ف اعمذيع وهق ٠مضم٤مسموم
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 !.ُمٕمٝم٤م -

 .جور٤مخلسموشمٖم٤مُمزٟم٤م اًمبٕمض سمٕمْمٜم٤م إمم  ٟمحـتٗمتٜم٤م اًم

 ف.ُمٕمٜم٤م أسمدا ُمِمٙمٚمتدرك يمل ًمٙمٜمف  !ف ُمٕمٜم٤مُمِمٙمٚمتاآلن قمرومٜم٤م ىمد ظمرضمٜم٤م و
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 واحلـقار2 ًمٙم٤مشم٥م اًمدُمِم٘مل أمحد ىمـبالوي ذم سمٞمتـف ذم زُمٚمٙمـ٤مة اسمٕمد زي٤مر

أىمٜمٕمٜمل أن ٟم٘مؽمح قمغم اًمتٚمٗمزيقن و2 اًمبٞمئل اًمٖمٜمل قم٤معمفإمم  أمحد لاؾمؽمىمٜم2 فُمٕم

اعمقاوٞمع اًمتل أىمٚم٘م٧م وؿمـٖمٚم٧م  أطمدُمنموقم٤م ًمسٚمسٚم٦م شمٚمٗمزيقٟمٞم٦م شمٜمٓمٚمؼ ُمـ 

 .قمٜمٝم٤م٤مُم٦م ويمت٥م يقُمٞم٤مشمف اهلاحلالق اًمبديري سم٤مل 

هذا احلـالق ؿمذارات ُمـ يمت٤مب  اًمٜمٙمٝم٦م اخل٤مص٦م يسمّمقشمف ذ زم يرويأظمذ و

ٟمٗمٙمـر سمـف  ع ُم٤مشمتّم٤مدى ُماًمتل  ٙم٤مي٤محلاًمٙمثػم ُمـ اأُم٤مم أين  ومِمٕمرت .اًمبديري

 .وٟمٕمٞمِمف اًمٞمقم

ُمٜمـذ ؿمـٝمقرقمديدة يٕمٛمـؾ قمـغم إقمـداد طمٚم٘مـ٤مت ىمـد سمـدأ يم٤من أمحد ىمبالوي 

ويم٤من سمّمدد االشمٗم٤مق طمقهلـ٤م  .ٞمقُمٞم٤متهذه اًمقمـ  "الراد" شمٚمٗمزيقٟمٞم٦م سمٕمٜمقان

وم٤مؾمتٓمٕم٧م اقمـتامدا قمـغم اًمٜمقايـ٤م  .ُمع ذيم٦م ًمإلٟمت٤مج اًمتٚمٗمزيقين ظم٤مرج ؾمقري٤م

2 ٛمٚمٞم٦م اًمبٞمـع اعمـذيمقرة طمرصـ٤م قمـغم أمهٞمـ٦م هـذا اًمٕمٛمـؾضمؾ قمؤأن أ2 اًمٓمٞمب٦م

 .فُمثٚمطمٚمٛمل سم٤مًمٕمثقر قمغم ُمنموع ظم٤مص و

شم٘مـدم أن أؾمـت٘مر رأي األؾمـت٤مذ ىمـبالوي قمـغم ااآلراء األومٙم٤مر وشمب٤مدل ظمالل 

ٚمـذان اًم2 اًمٗمٜمـلتّمـقر خلـط اًمٕمـ٤مم واًماتٕمـدى شم ال إلدارة اًمتٚمٗمزيقن سمّمٞمٖم٦م

يقن قمغم شمبٜمـل اعمنمـوع ٦م اًمتٚمٗمزوذم طم٤مل ُمقاوم٘م .نموعاعم ٤م إقمدادؾمٞمٕمتٛمدمه

 .يٙمٚمػ األؾمت٤مذ ىمبالوي سمٙمت٤مسم٦م اًمسٞمٜم٤مريق اًمدراُمل2 فٟمت٤مضمإل
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 .اجلساد

 .اًمتٚمٗمزيقن اًمٕمريب اًمسقري"

 .ٟمت٤مجإلُمديري٦م ا

 .."الراد" سمٕمٜمقان (طمٚم٘م٦م ةصمالث قمنم)ُمنموع إلقمداد ُمسٚمسؾ شمٚمٗمزيقين 

حلـالق اًمبديري ا اًمتل يمتبٝم٤مٞمقُمٞم٤مت قمغم اًمذا اعمنموع شمٕمتٛمد اعم٤مدة األدسمٞم٦م هل

 ."طمقادث دُمِمؼ اًمٞمقُمٞم٦م"يمت٤مسمف  ذم

 .هذا اًمتّمقر اًمٕم٤مم اًمٗمٙمري واًمٗمٜمل ًمٚمٛمنموع رومؼ ًمٙمؿ سمٙمت٤ميبأ

سمٙمت٤مسمـ٦م اًمسـٞمٜم٤مريق ىمـبالوي أمحـد ذم طم٤مل اعمقاوم٘مـ٦م شمٙمٚمٞمـػ األؾمـت٤مذ  رضمقأ

 واحلقار.

 .الراد

 ."اًمبديري احلالق" يقُمٞم٤متقمـ 

 .9971اًمزُم٤من 

 .اعمٙم٤من دُمِمؼ

ل ومـؽمة زُمٜمٞمـ٦م ال شمتٕمـدى اًمـثالث ظمـالذم هذا اًمٕمٛمـؾ شمدور األطمداث 

ختْمـع ًمِمـتك و2 حت٧م وـم٠مة احلٙمـؿ اًمٕمـثامينظمالهل٤م دُمِمؼ يم٤مٟم٧م  .ؾمٜمقات

ســٚمٓمقن قمــغم رىمــ٤مب تاالٟمٙمِمــ٤مريقن يو2 ومــ٤مًمقالة همرسمــ٤مء. أؿمــٙم٤مل اًم٘مٝمــر

 .اًممرائ٥م واًمٖمالء واًمبٓم٤مًم٦ميٕمٞمش اًمٜم٤مس حت٧م قم٥مء طمٞم٨م  .اعمقاـمٜملم

 .ؼ وطم٘مقهل٤مذم فمؾ هذه األوو٤مع هيبط الراد ويستقـمـ سمس٤مشملم دُمِم

إمم  شمتحـقلوم٤من حمٜمـ٦م الـراد  ،زراقمٞم٤مً  ن يمقن اعمجتٛمع ذم شمٚمؽ اًمٗمؽمة جمتٛمٕم٤مً إ

 ،رقمـ٥ماعمٖمـالء اًمزطمـػ يو ،قاؾمـقألاألهمذيـ٦م ُمــ ال ختٗمتوم .حمٜم٦م قمٔمٞمٛم٦م
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 .قمالىمـ٤مت أظمـرى ضمديـدةٙم٤مهنـ٤م وحتـؾ ُم، وشمتٗمٙمؽ اًمٕمالىم٤مت االضمتامقمٞمـ٦م

لم أن ومٗمـل طمـ. ن قمـ ظمالص ُمـ اعمحٜم٦مقبحثي ،قم٤مضمزيـ قنرقمازاعموي٘مػ 

٦م حلـؾ ُمِمـٙمٚم٦م ٘مـيـمراخل٤مص٦م سمـ٤مًمٕمثقر قمـغم ُمّم٤محلٝمؿ قمـ يبحثقن احلٙم٤مم 

 .ُمـ احل٤مًم٦م اًمراهٜم٦م ُمّم٤مًمح ضمديدة االٟمٙمِم٤مريقنيستٛمد  ،الراد

اًمـزارع و .ذم شمٚمؽ اًمٗمؽمة ذم دُمِمؼ حيٙمٛمٝم٤م ٟمٔمـ٤مم اًمٕمنمـ ًمٕمالىم٤مت اًمزراقمٞم٦ما

ــ٦م ــع هن٤مي ــقازم ُم ــدومع ًمٚم ــدومع ،قؾمــؿ قمنمــ اعمحّمــقلاعم ي ــر اًم ــقمم أُم  ويت

وم٤معمح٤مصـٞمؾ  .اعمحٜمـ٦م طمٙم٤ميـ٦م أظمـرىهذه وهل١مالء ُمع  .اًمقازم "ي٦محتّمٚمدار"

شمذه٥م عمخـ٤مزن  وومٕمٚمٞم٤مً  ،خم٤مزن اًمقازمإمم  اؾمٛمٞم٤مذه٥م اًمتل شمٜم٘مؾ ُمـ اًمبٞم٤مدر شم

 .هذه اعمحٜم٦مظمالل طمٙم٤مي٤م  هل١مالء أيْم٤مً و .دم٤مر احلبقب

أهمٚم٘مـ٧م و ،اًمبٞمـ٤مدر ظم٤مويـ٦مو ،"اًمتحّمٚمداري٦م" ُمع الراد اٟم٘مٓمٕم٧م ُمٙم٤مؾم٥م

 ،قمــ اًمرهمٞمـػ سمدأت هجرة اًمٗمالطملم ًمٚمٛمـدن سمحثـ٤مً و ،خم٤مزن دم٤مراحلبقب

 .اٟمتنم اًمٗمس٤مد واًمتسقلو

يّمدر أواُمره سم٤من يسـٚمؿ يمـؾ  ،احل٩مإمم   ُمـ رطمٚمتف اًمٓمقيٚم٦مزماًمقا ةسمٕمد قمقد

ف اًمٓمري٘م٦م اًمقطمٞمدة ًمٚم٘مْم٤مء قمغم ٟمأ ُمٕمتؼماً  .ُمـ الراد "ًملماؿمق" ومالح ًمٚمدوًم٦م

لـراد سمْمـ٤مقم٦م يّمبح او ،ضمديداً  ٚمب٨م أن يِمٙمؾ ووٕم٤مً يًمٙمـ هذا ُم٤م  .الراد

 وحمتٙمريـف دمـ٤مرهًمـف ؾمـقق  ذًمؽويٜمِم٠م ًم ،شمب٤مع وشمِمؽمى ذم اًمسقق اًمسقداء

 .وُمـ هلؿ اعمّم٤مًمح ومٞمف

جيـؼم سمٛمقضمبـف  اًمقازم أُمراً يّمدر  ،ُمرطمٚم٦م دراُمٞم٦م وشم٤مرخيٞم٦م ذم آن واطمدذم 

هٙمـذا . اًمدوًمـ٦مإمم  أروـفؾمت١مول يزرع  وُمـ ال ،اًمٗمالطملم سمزراقم٦م األرض

 .ٟمرى هذا اعمجتٛمع يبح٨م قمـ احلٚمقل ،ظمرىًم٦م ألوُمـ طم٤م، آظمرإمم  ُمـ أُمر
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اًمـذي  "اًمٕمٓمـ٤مر" ومـ٢مسمراهٞمؿ ،ـم٤مىم٤مت خمٚمّم٦م وىمقى ذيٗمـ٦م ٦مصمٛمذًمؽ وؾمط 

اًمتـل  ،اًمِمخّمـٞم٤مت اًمدراُمٞمـ٦م األؾم٤مؾمـٞم٦م طمـديم٠م فٟمروي احلٙم٤مي٤م ُمـ ظمالًمـ

اًمذيـ يٜمـدومٕمقن سمحـامس  هق واطمد ُمـ ،تٛمحقر ُمـ ظمالهل٤م اًمند اًمدراُملي

 .عمٙم٤مومح٦م الراد

سمِمٙمؾ أؾم٤مد حم٤مرسمتف ًمٚمجراد ذم ٙمز شمري2 تٜمقر ًمٚمٕمٓم٤مراالسمـ اعماٟمدوم٤مع إسمراهٞمؿ 

ًمٙمــ هـذا اليتٗمـؼ ُمـع ُمّمـ٤مًمح 2 اًمتـل ٟمِمـ٠م ذم أطمْمـ٤مهن٤م ،"اًمٕمٓم٤مرة" قمغم

اسمـراهٞمؿ  ىمّمـ٦م احلـ٥م سمـلمًمذًمؽ يستٖمؾ ه١مالء  .اعمستٗمٞمديـ ُمـ حمٜم٦م الراد

تٙمقن واطمـدة ُمــ وـح٤مي٤م ؾمـاًمتل سمؼماء ٤م وطمسـٜمٝم٤م  ،وقم٤مئِم٦م سمٜم٧م اًمٗمران

 ٛمـ٦م هـدومٝم٤م إسمٕمـ٤مده قمــ قم٤مئِمـ٦م السمراهٞمؿ ٚمٗمؼ شمو .االوٓمٝم٤مد االٟمٙمِم٤مري

تْمـع ًم "سمـردى" ذم سم٤مٟمتح٤مره٤م همرىمـ٤مً قم٤مئِم٦م طمٞم٤م ٤م ٝمل ٜمتوم .اًمسجـ فقميداإو

 .أص٤مهب٤مٚمٕم٤مر اًمذي ًمسمذًمؽ طمدا 

وشمّمـبح ُمٚمٙمٞمـ٦م 2 ٚمٗمالطمـلمًمسمٛمرور اًمزُمـ شمٜمتٝمل اعمدة اًمتل طمـدده٤م اًمـقازم 

 أُمراً راد ص اًمبالد ُمـ الٞمختٚمطمٞمٜمٝم٤م يٙمقن  .دى حتّمٚمداري٦م اًمقازمأراوٞمٝمؿ ًم

األراي اًمتـل صـ٤مروا  ذ٘مـ٤مإلٟم "اًمٕمٓمـ٤مرإسمـراهٞمؿ " ون إممٞمٚمجـ٠موم .رضوري٤مً 

 .ُمـ اًمسجـ فخيرضمقٟمو2 يٛمٚمٙمقهن٤م

وم٤مًمٗمالطمقن اًمذيـ  ،يبدأ ساع آظمر وضمديدو2 اًمتج٤مر هلؿ سم٤معمرص٤مد سمٞمٜمام ي٘مػ

 .وم٘مدوا ُمٚمٙمٞمتٝمؿ يّمبحقن ود ختٚمٞمص اًمبالد ُمـ اعمحٜم٦م

 قمـ٤مدة احلٞمـ٤مةإأن اخلالص ُمـ الراد وُمٕمتؼما ، ُمريراً  سمراهٞمؿ ساقم٤مً إض خيق

 .هق اعمٝمؿ ذم اًمقىم٧م احل٤مرض ،اًمبٚمدإمم 

اًمتـل  ،هٙمذا ٟمرى أٟمٗمسٜم٤م أُم٤مم ؿمبٙم٦م ُمـ اًمٍماقم٤مت اًمدراُمٞم٦م واًمت٤مرخيٞمـ٦م

أصمٜمـ٤مء اًمـبالد شمس٤مقمد قمغم شم٘مديؿ شمٚمؽ اعمرطمٚم٦م واألطمـداث اًمتـل ُمـرت قمـغم 
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ــشمِمــٙمؾ فمٝمــقر وو .احلٙمــؿ اًمٕمــثامين ــققمل اًم ــ٦م ى أودذي اًم سمتٚمــؽ اعمرطمٚم

 .ك اًمٕمٍماذض ُمـ قاًمٜمٝمو

 ،األطمداثهذه ًمـ يٗمل هذا اًمٕمرض سم٤مإلُمٙم٤مٟمٞم٤مت اًمدراُمٞم٦م اًمٙم٤مُمٜم٦م ذم سمذرة 

يٕمتٛمـد طمٙم٤ميـ٦م 2 ؾمقف ٟم٘مدم قمٛمال دراُمٞم٤م سم٤مًمدرضمـ٦م األومم أٟمٜم٤م دركٟمٟمحـ و

 .ٝم٤موطمٙم٤مي٤مت شمدور ذم ومٚمٙم2 رئٞمسٞم٦م

إمم  هيـدف ،اًمتـل ؾمـٜم٘مدُمٝم٤م إو٤موم٦م ًمذًمؽ صمٛم٦م ـمٛمقح ذم ومحقى احلٙم٤ميـ٤مت

 .القاٟم٥م اًمٗمٜمٞم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م ذم ذًمؽ اًمٕمٍم ُمـشم٘مديؿ اًمٙمثػم 

تٝمـ اعمقؾمـٞم٘مك اًمتـل متـ2 ٤متِمخّمٞماًم طمدؾمٜمتٕمرف قمغم ومٝمد اًمذي ؾمٞمٙمقن أ

 ؿمخّمٞم٦م أظمرى شمٚمٕم٥م دوراً يمام أن أسمق قمٞمد  .ومتٚمؽ ُمٓم٤مُمح ومٜمٞم٦م ىمقي٦مواًمٖمٜم٤مء 

ٕمٙمـس ال٤مٟمـ٥م اًمقضمـداين واألظمالىمـل واًمٗمٜمـل وشمُمٝمام ذم احلدث اًمدراُمل 

٤موــٓمٝم٤مد سمهــذه اًمِمخّمــٞم٦م شمتٜم٘مــؾ طمٞمــ٨م  .ةحلٞمــ٤مة جمتٛمٕمٜمــ٤م ذم شمٚمــؽ اًمٗمــؽم

 أسمـق قمٞمـدٛمـتٝمـ ذم سمدايـ٦م اعمسٚمسـؾ ي .أظمـرىإمم  ُمـ ُمٝمٜمـ٦م2 االٟمٙمِم٤مري٦م ًمف

 إمم صمـؿ "يمرايمقزايت" إمم يتحقل قمؼم األطمداثو "إؿمٕم٤مل ُمّم٤مسمٞمح اًمٓمرق"

صـٜمدوق " ظمـرس ذم دمقاًمـف ظمٚمـػأُمٕمٚمـؼ إمم  صمؿ ،ذم اعم٘م٤مهل "طمٙمقايت"

 ."اًمٕمج٤مي٥م

ًمٙمــ  ،وومٜمٞمـ٤مً  ُمٜمٓمٚم٘مـ٤م ومٙمريـ٤مً  "ي احلـالقاًمبـدير" ُمـذيمراتاًمٕمٛمؾ يٕمتٛمد 

ج اًمٕمٛمؾ اظمرإل2 ُمٜمٓمٚم٘م٤م ًمٚمخٞم٤مل اًمدراُملؾمٞمٙمقن ٕمٍم اًموظمالص ًمٚمبٞمئ٦م الا

 .اًمٗمـإمم  ُمـ اًمت٤مريخ

* * * 
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 .الفسجح الشعثيح

 .دىمٞم٘م٦م 31 .همػم دوري٦م شمٚمٗمزيقٟمٞم٦م ةًمسٝمرُمنموع 

 .حمٛمد ُمٚمص - قمٛمر أُمػمااليحت٘مٞمؼ 

 الفكسج0

اًمٗمٙمـرة ًمتجسـٞمد ٟمسـٕمك 2 "قمرف سمٚمـدكأ" عمٗمٝمقمِم٤مئٕم٦م سمٕمٞمدًا قمـ اًمسٛم٦م اًم

اًمتـل ألؾمـ٤مًمٞم٥م ُمٜمٓمٚمؼ اًمتٕمريـػ سم٤موُمـ  .لمسمٕمد وقمٛمؼ خمتٚمٗمُمـ ام شمٕمٜمٞمف سمذا ٤م 

 طم٤مضم٤مشمف اًمقضمداٟمٞم٦م ذم اعم٤مي وذم احل٤مرض.٤معمف ووقم ،قمؼم ومٞمٝم٤م اإلٟمس٤من قمـ ٟمٗمسف

بدقم٦م ًمإلٟمس٤من اًمٙمِمػ قمـ اًمٓم٤مىم٤مت اعم2 اًمتٕمريػ ذاهذم اًمٖم٤مي٦م اًمتل ٟمتقظم٤مه٤م 

اعمِمؽمك ـم٤مىم٤م ـ٤م اًمٗمٜمٞمـ٦م قمٞمِمٝم٤م ويمجامقم٦م هل٤م ذم 2 ٤مص٦مًمف قم٤معمف وسمٞمئتف اخليمٗمرد 

شمسـجٞمؾ ممـ٤م يتـٞمح شمقصمٞمـؼ و قم٤مدا ٤م وىمٞمٛمٝمـ٤م وشم٤مرخيٝمـ٤م اًمِمـٕمبل.و2 واعمٝمٜمٞم٦م

 .ومٜملُمٜمحك ظم٤مص ذو أرؿمٞمػ 

إمم  ذم ـمري٘مٝمـ٤مأو  قمٗم٤م قمٜمٝم٤م اًمـزُمـ ضمتامقمٞم٦ماإل ٔم٤مهرسمٕمض اعم الطمظ أنُمـ اعم

قمـغم وؿمـؽ أو  اٟم٘مروـ٧مىمـد ٕمبٞم٦م ِمـاًمرف يمذًمؽ هٜم٤مك سمٕمض احل .اًمزوال

همـػم أو  ُمـ٤م شمـزال جمٝمقًمـ٦مذم اإلسمـداع اإلضمتامقمـل أؿمٞم٤مء هٜم٤مك و .االٟم٘مراض

 ٧مٟم٤مًمٙمٜمٝم٤م يم2 القمتٞم٤مدٟم٤م قمٚمٞمٝم٤ماٟمتب٤مهٜم٤م ثػم مل شمٕمد شمرسمام و .ُمٕمرووم٦م سمِمٙمؾ واؾمع

 .يقُم٤ًم ضمزءًا ُمـ ُمٕمرومتٜم٤م اًمٞمقُمٞم٦م

ٙم٤مل أؿمــو ،األقمٞمــ٤مدأو  األطمــزانأو  ٠مؿمــٙم٤مل اًمتٕمبــػم اًمِمــٕمبٞم٦م ذم األومــراحوم

وهل شمتٕمرض اًمٞمـقم 2 يمثػمة اعمديٜم٦مأو  ذم اًمريػ اًمتل ىم٤مُم٧م يقُم٤ًم ُم٤م اًمٗمرضم٦م’

2 اعمبتذًمـ٦م "ًمٚمٓمراوم٦م" ُم٤مدةٝم٤م ٕمٚمدم سمسٓمحٞم٦ماًمٞمقم  ٘مدمشمو...اًمتِمقيفأو  ًمٚمتٖمٞمػم
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 ؽماثضمزءا ُمـ اًمـُمٜمٝم٤م سمدالً ُمـ اقمتب٤مره٤م  تٜمّمؾشماًمٜم٤مس جيٕمؾ احلد اًمذي إمم 

 ٗمتخر سمف.ٟم ِمٕمبلاًم

 0املنهج

ٕمٞمـد أن ٟمُمـ ظمالهل٤م هيٛمٜم٤م  .شمست٘مٓم٥م الٛمٞمع ٦مومٜمٞمٝمرة ؾمشم٘مديؿ إمم  ٟمسٕمك

 .اإلهتامم واعمت٤مسمٕم٦مسمٛمٕم٤مل٦م سمٍمي٦م شمثػم اًمِمٕمبٞم٦م اًمٔم٤مهرة إٟمت٤مج 

 اؾمٚمقب ؾمٞمٙمقن هل٤م2 سمٞمئقيأو  ُمقؾمٞم٘ملأو  ٙمؾ فم٤مهرة وُمٚمٛمح ؿمٕمبل طمرذمًم

ؾمـقاء يم٤مٟمـ٧م و2 ٦ممج٤مقمٞمـأو  ٦ميم٤مٟم٧م ومرديأؾمٜمٝمتؿ هب٤م و ٤م ذم اًمٕمرض.هبظم٤مص 

أو  اًمٗمرضمـ٦مإمم  أو اًمت٘م٤مًمٞمـدإمم  اٟمتٛمـ٧مأو  ،٤مزمطمتٗمـإأو  ذات ـمـ٤مسمع ـم٘مـقد

 .٦ماخلراومأو  اًمِمٕمبٞم٦م٦م احلٙم٤مي

اًمتـل  ٤مألهمـ٤مين واألؿمـٕم٤مر واألُمثـ٤ملسمو2 اعمقؾمـٞم٘مٞم٦م ٤مال ـآو٤م ٠مدوا سموؾمتبٜمك 

 .ٟمتج٧م قمٜمٝم٤م

 0الشكل

إمم  ؾمٚمقب اًمٕمرضأويستٜمد 2 قمغم شم٘مديؿ فم٤مهرة واطمدة شمٕمتٛمد يمؾ ؾمٝمرة

ًمـ  ."ومرضم٦م" سمد أن شمٙمقن سمذا ٤م الًمٙمـ  .اؾمت٘م٤مء اًمٓمري٘م٦م ُمـ اعمقوقع ٟمٗمسف

ٕمٜمٍمـ وم .اًمسـجٞم٦مأو  يٙمقن هٜم٤مك أي ضمزء ُمـ اًمٕمرض ي٘مـقم قمـغم اًمٕمٗمقيـ٦م

ُمـ٤م سمـؾ ذم 2 ًمـ يٙمقن ذم أؾمٚمقب اًمٕمـرض وم٘مـط2 اعمتٕم٦مأو  اإلصم٤مرة واًمتِمقيؼ

يٜمٓمٚمؼ ُمــ أن اإلسمـداع اًمِمـٕمبل حيٛمـؾ و .اًمٖمراسم٦م٤م ًمف ُمـ عم2 ٟم٘مدُمف سمحد ذاشمف

 ًمذات والامقم٦م ذم آن واطمد.ٟمزوقم٤ًم أصٞماًل ًمٚمؽمومٞمف قمـ ا دائامً 

٦م اًمٕمرض ؾمقف شم٘مقم قمغم أؾم٤مس أن اعمقوقع يٕمرض ٟمٗمسـف دون أي ٘مـمري

 طم٤مضم٦م ًمٚمتدظمؾ ُمـ ـمرومٜم٤م.أو  شمٕمٚمٞمؼ
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 التنفير0

 .ختٗمٞمػ اًمتٙمٚمٗمـ٦م اعم٤مًمٞمـ٦موطمرص٤ًم قمغم اًمنقم٦م  اإلؾمتديق تّمقير ظم٤مرجاًم

ًمتســقيؼ ًمٚمٕمــرض اعمحــكم واؾمــتٙمقن صــ٤محل٦م وٟمٕمت٘مــد أن هــذه اًمســٝمرات 

 .اخل٤مرضمل

 0جمنىذ

 .جحاطسائف 

 .رطمٚم٦م اًمبح٨م قمـ ضمح٤م

2 روح اًمقضمـدان اًمِمـٕمبل ٧مأدريمـضمحـ٤م يمِمخّمـٞم٦م  ٚمٗم٧م ٟمٔمرٟم٤م يمثػماً ي

 .ُمٚمٝم٤مةإمم  اعم٠مؾم٤مة ٧مطمقًمو

قمــ ذاك  شمٕمـؼم2 زاوي٦م اًمرؤي٤م اًمتل شمتبدى ذم ـمرائػ هذه اًمسػمة اًمِمٕمبٞم٦مإن 

 .اًمتٛمٞمٞمز سملم اًمْمحؽ واًمبٙم٤مء ذم ُمقاضمٝم٦م أقمب٤مء احلٞم٤مة

وهـذه  .٦م قمـ ؿمخّمـفُمٜمٗمّمٚمٞم٦م ٟمٗمسف ؿمخّم أن خيٚمؼ ُمـضمح٤م اؾمتٓم٤مع ًم٘مد 

ٟمس٤من إلا ٤مٟمدُم٤مجوم .٤مسخر ُمٜمٝمشموقمغم ذا ٤م تٗمرج شموىمػ ااعمق قاضمفاًمِمخّمٞم٦م شم

ينـي قمٜمـف وىمـد  ٟمٗمسـف وظمروضمـف ُمٜمـف وومرضمتـف قمـغم ،ذم اعمقىمػ يْمـٜمٞمف

 .يْمحٙمف

* * * 
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 .ُمـ اًمٕمٛمرقن اًمراسمٕم٦م واًمثالصمإهن٤م 

 !.ُم٤مذا سمٕمد؟

 !.؟ٟمٙمس٤مرإلااخلٞمب٦م أم 

2 قمغم االٟمـدوم٤معٜم٤م حتروٜم٤م ُمٕمٚم٘م٦م أُم٤مُم "ضمزرة"ـأؿمبف سمو2 ٤مئٛم٦مٗمرص قماًمشمبدو 

 .ًمٙمٜمٝم٤م شمبتٕمد يمٚمام ُمْمٞمٜم٤م وراءه٤م2 ًمإلُمس٤مك هب٤مٚمٝم٨م ومٜم

تٙمِمـػ شمهقم٤من ُمـ٤م 2 ٤مألُمؾسمرشمٕمش روطمل وشمذم األومؼ اًمٗمرص٦م طملم شمٚمقح 

 .أوه٤مُمٝم٤م

 .اًمتل ٟمٕمٞمش داظمٚمٝم٤مطم٘مقل األًمٖم٤مم ُمـ يمٞمػ أٟمجق أقمرف  مل أقمد

أقمٞمـد  أؾمـؽمضمع، أراضمـع، ت ُمٓمقًمـ٦م،ؾمـ٤مقم٤ماًمٙمت٤مسمـ٦م ـم٤موًمـ٦م إمم  أضمٚمس

اًمسٞمٜمام و بدومت2 ضم٤مرطم٦م . ومتٜمزًمؼ األؿمٞم٤مء ُمـ سملم يدي وشمتِمٔمك ىمٓمٕم٤مً اعمراضمٕم٦م

 .قمٞمٜمٞمل رق حيؾمديام

ُمٙمتٔمـ٦م اًمٜم٤مس ُمسـتٚمب٦م و قمدواٟمٞم٦م.وقمٜمٞمٗم٦م وشم٤مئٝم٦م ٤مًم٦م طم ذميمٚمٜم٤م ٟمٜم٤م اًمٞمقم إ

 ًمب٘م٤مء قمغم ىمٞمد احلٞم٤مة.اذم هل٤مث وراء ًم٘مٛم٦م ٦م هم٤مرىموسم٤مًمٖمٞمظ 

 ُمٖمٓمك سم٤مًمبثقر.و ُمت٘مرطم٤مً قاىمع بدو زم اًمٞمومأُمٌم ذم اًمِم٤مرع 

ٗمر اًمٓمرىم٤مت وشمؽمك  .أظمـرىأيمِمـ٤مك ٘مـ٤مم سمـدال ُمٜمٝمـ٤م شموشمتخٚمع أيمِم٤مك 2 شمتح 

 يٗمـتح .اًمبْمـ٤مئعو ديٙمقريمـؾ يـقم اًمـ قنبدًماحل٤مئرون ياًمديم٤ميملم أصح٤مب 

 ش،تسـٜمدوياًمع حيقًمـف ًمبٞمـوهمدا ، اًمٞمقم أطمدهؿ ديم٤مٟمف ًمبٞمع اعمالسمس ال٤مهزة

بقشمٞمـؽ ًمٚمبْمـ٤مئع د ؾمبٞمال إال سمـ٠من يتحـقل ًمصمؿ ال جي ٕمّمػم،اًمع ٞمبًموسمٕمد همد 

شمٗم٤مضم٠م صمؿ 2 وسمٕمده٤م ال ُمٗمر أُم٤مُمف إال سم٤مًمتحقل ًمبٞمع اعمالسمس اعمستٕمٛمٚم٦م2 اعمٝمرسم٦م

 .شمتٚمٔمك اًمٗمراري٩م سمٚمٝمٞمبٝم٤مقاة ُمِم "اًمبقشمٞمؽ" شمّمدرتوىمد آظمر  ذم يقم
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وٟمحــ ال  ىمد ُم٣م أرسمـع ؾمـٜمقات ه٤م .ٟمٜمٖمٛمس ذم اًمٜم٤مدي اًمسٞمٜمامئل يمؾ يقم

 ومم٤مرؾم٦م يقُمٞم٦م. اً اًمقىم٧م ًمٚمٜم٤مدي طمْمقرقمٓم٤مء إٟمٛمؾ ُمـ  ٟمٙمؾ وال

 ،اًمّمـ٤مًم٦مٜمٜمٔمـػ وم2 ُمـ الرءص٤مًم٦م قمرض ذم ُم٘مر اًمٜم٤مدي اًمسٞمٜمامئل أطمدصمٜم٤م 

ٟمٓمـكم  ،قمـ٤مدة وصـؾ اخلـط اًمتٚمٞمٗمـقينإلُمـقال ألٟمّمٚمح اًمٙمٝمرسمـ٤مء، ٟمتـدسمر ا

ومالم ألٟمبح٨م قمـ ا األُمٓم٤مر.أو  الدران، ٟمجٗمػ اعمٞم٤مه اعمتجٛمٕم٦م ُمـ اعمج٤مرير

ٟمٙمت٥م وٟمٓمبع وٟمقزع ًمرىم٤مسمتٝم٤م. ٟمدقمق اًمرىم٤مسم٦م ٤م ووٟمحٛمٚمٝم٤م قمغم أيمت٤مومٜم ًمٕمروٝم٤م،

ٟمٜمـ٤مىمش األومـالم ُمـع  ،وٟمبٞمع سمٓم٤مىمـ٤مت اًمـدظمقل، ٟمٕمـرض اًمٗمـٞمٚمؿاًمٜمنمات 

الٛمٝمقر، صمؿ ٟمحٛمؾ األومالم قمغم أيمت٤مومٜم٤م ُمـ ضمديد ًمٜمٕمٞمده٤م ُمــ طمٞمـ٨م أشمٞمٜمـ٤م 

 .ختٓمر قمغم اًمب٤مل ظمرى ضمديدة الأو يقُمٞم٤م ُمٝمامت ـم٤مرئ٦مهب٤م. و

ٟمزور ومالن ذم طمـلم ٟمِمـتٝمل أن  ،وضمٝمفذم ٟمبتسؿ ًمٗمالن ذم طملم ٟمِمتٝمل أن ٟمبّمؼ 

 .اًمـرهمؿ ُمــ ضمققمٜمـ٤مقمـغم ذم ُمٜم٤مزًمٜمـ٤م اًمٓمٕم٤مم ٟمٕمد ُمقائد  . اىمرب ُم٘مؼمةذمٟمرُمل سمف 

 ف.أيمثر ُمٜمُم٤م هق ىمد ضمرقمٜم٤م يم٤من س٤مهر ُمـ ٟمِمتٝمل أن ٟم٘مدم ًمف اًمسؿ ًمٞمتجرقمف ُمثٚمام ٟم

 ؟!قمغم ىمٗم٤مهُم٘مٚمقسم٤مً ى اًمقاىمع شمرى هؾ ٟمحـ ٟمر

 أم هق ومٕمال هٙمذا؟

 :"واًمٕمنمون أي٤مم ؾم٤مدوم اعمئ٦م" ؿ ذم ومٞمٚمٛمفي٘مقل سم٤مزوًمٞمٜمل اًمٕمٔمٞم

ٚمحٔمـ٦م اًموهـل  ًمؼمضمقازيـ٦م.ا٘م٤موُم٦م قمجـز األظمػمة عمٚمحٔم٦م اًمأن اًمٗم٤مؿمٞم٦م هل 

ًمٚمٛمرة األظمػمة اًمٓمب٘مـ٤مت اعمسـحقىم٦م اًمؼمضمقازي٦م اًمت٤مرخيٞم٦م اًمتل شمستدقمل ومٞمٝم٤م 

ًمٚمٛمرة األظمػمة أيْم٤م أسمقاهبـ٤م أُمـ٤مم هـذه  تٗمتحوم... ًمت٘مػ سمج٤مٟمبٝم٤م ؾم٤مقم٦م ُمق ٤م

 ."ةاًمٕمسٙمر" ًمٚمّمٕمقد اضمتامقمٞم٤م قمؼم اًمٓمب٘م٤مت اًمدٟمٞم٤م

ال حت٘مٞم٘مـ٤م ألطمالُمٝمـ٤م إال شمـرى ذم هـذا اًمّمـٕمقد 2 هذه اًمٓمب٘م٤مت اعم٘مٝمـقرةو

 .ظمريـآلالٜمسٞم٦م ذم اًمتحٙمؿ ذم أضمس٤مد ا
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 :ظمٓمقت ٟمحقه ىم٤مئالدظمٚم٧م ُمٙمت٥م اعمدير اًمٕم٤مم و

 ...وم٢مين2 أقمط ومرص٦م ًمٕمٛمؾ ومٞمٚمؿذا مل إ -

 .! ديدي هذاأو  أىمقًمف ذم وقمٞمديٚمؿ أضمد ُم٤م وم

 :ين ًمٚمجٚمقسقدقمهق يو وىم٤مل ُم٤مزطم٤مً اعمدير اًمٕم٤مم اسمتسؿ 

 !اًمٗم٤مشمحا هذؿمق ه٤مإلومتت٤مطمٞم٦م اًمّمب٤مطمٞم٦م ذم  -

 :ؾم٠مًمٜملـمٚم٥م اًم٘مٝمقة وُمٕمٝم٤م 

 شمريد؟هق اًمٗمٞمٚمؿ اًمذي  ُم٤م -

 :ىمٚم٧م

سمـلم اًمبٞمـ٧م واًمِمـ٤مرع  يقم ُمـ طمٞم٤م ـ٤مظمالل 2 أروي طمٞم٤مة ُمٕمٚمٛم٦مأريد أن  -

 .واعمدرؾم٦م

 :وم٘م٤مل

 .!عمٞمزاٟمٞم٦ماوّمقر واًمتًم٘مّم٦م اارومع زم  .!ُمقاومؼ -

 :رئٞمس دائرة اإلٟمت٤مجذم اًمٞمقم اًمت٤مزم ىمدُم٧م ًم

 ."املعلوح"

 .يٜمٗمذ سم٠مؾمٚمقب اًمٗمٞمٚمؿ اًمتسجٞمكمـمقيؾ ومٞمٚمؿ روائل اىمؽماح ًمتح٘مٞمؼ 

 .دىمٞم٘م٦م 11اًمٓمقل 

 .ُمؿ 91
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ورصـد 2 أومٙمـ٤مرهُمالحمـف وورؾمؿ 2 إلٟمس٤من ذم سمٚمدٟم٤ماصقرة اًمتٕمرف قمغم 

 .قم٤معمف اًمقضمداينوشم٠مُمالشمف 

ُمراوم٘متـف ذم اًمبٞمـ٧م واًمٕمٛمـؾ و2 شمٗم٤مصٞمؾ طمٞم٤مشمف اًمٞمقُمٞمـ٦مـ ظمالل ُمٟم٘مقم هبذا 

شمّمـقره و ف٤موـٞموٟمٔمرشمف عم2 ٤مصًمٕم٤معمف اخلو شمف ًمٜمٗمسفٟمٔمرًمٜمٙمتِمػ 2 واًمِم٤مرع

 ف.ست٘مبٚمعم

2 ثالصمٞمٜمٞمـ٤متاًمذم  إُمرأةوهل  .هٞمٗم٤مءهل طمٙم٤مي٦م اعمٕمٚمٛم٦م ٜمروهي٤م ؾمحلٙم٤مي٦م اًمتل ا

 .ٞمٝم٤مأطمالم شمٕمٞمش قمٚمأو  مل يٕمد ًمدهي٤م أهقاءو2 شمْمح٧م أُم٤مُمٝم٤م طمٞم٤م ٤ما

شمزوضمـ٧م وأٟمجبـ٧م ـمٗمٚمٞمٝمـ٤م صمـؿ 2 درؾم٧م واؾمتٓم٤مقم٧م أن شمّمبح ُمٕمٚمٛم٦م٘مد ًم

 .اًمٚمذيـ مل يٕمقدا صٖمػميـ

وشم٘مـقم سم٤مألقمبـ٤مء 2 اًمٕمٛمؾذم ُمستٖمرىم٦م ذم احلريم٦م وشمٕمٞمش أُم٤مُمٜم٤م هل اًمٞمقم  ه٤م

 .اًممروري٦م ًمٚمٛمدرؾم٦م واًمبٞم٧م واألوالد

األؾمـ٤مد اًمٜمسٞم٩م  شمِمٙمؾ2 وسم٤مًمٕمٙمساعمدرؾم٦م واًمِم٤مرع واًمبٞم٧م سملم  اعمراوطم٦م

أُمٙمٜمـ٦م أظمـرى يمٛمٜمـزل إمم  وإذا يمٜم٤م ؾمٜمٜمت٘مؾ ذم حلٔم٤مت ُمـ٤م .ًمٗمٞمٚمؿا ثاطمدأل

احلـدث إلهمٜمـ٤مء ٟمٜمـ٤م ؾمـٜمٗمٕمؾ ذًمـؽ ٢موم2 ُمٙم٤من قمٛمـؾ زوضمٝمـ٤مإمم  أو2 ه ٤مأ

 .اًمقضمداينواًمداظمكم 

وًمــ ٟمـروي  .ا ًمـٞمس هـدف اًمٗمـٞمٚمؿذومٝمـ2 ًمـ ٟمروى ؾمػمة طمٞمـ٤مة هٞمٗمـ٤مء

ُمــ اظمكم ُمٕمٝم٤م وذم قم٤معمٝم٤م اًمدٟمٗمسٜم٤م أٟم١مـمر سمؾ 2 اٟمٕمٓم٤موم٤مت طمٞم٤م ٤مأو  ُمِم٤ميمٚمٝم٤م

 .اًمٖمروبإمم  اًمٖمروب
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ـمٕمـ٤مم ًمألـمٗمــ٤مل  ،شمالُمٞمـذه٤م أوراق ُمــذايمرات ،فٞمـٜمبؾمـ٤مقم٦م اًمت .ؾمـتٞم٘م٤مظاإل

ومٜمجـ٤من ىمٝمـقة  ،درؾمـ٦ماعمضمـرس  ،اًمبـ٤مص ،صقت ـمٜمجرة اًمبخ٤مر .وًمٚمٙمب٤مر

 .ش ظم٤مص هب٤م ذم طم٘مٞمبتٝم٤م الٚمدي٦ميؾمٜمدو ،اًمزوج

 .الثناء

سقف ٟمسـٕمك وم ،اًمتسجٞمكم أؾمٚمقسمف وإُمٙم٤مٟمٞم٤مشمفٕمػم ُمـ اًمٗمٞمٚمؿ تسؾمٜمإذا يمٜم٤م 

اؾمتٕم٤مرة طمرارة اًمتٕمبػم اًمقصم٤مئ٘مل اًمذي جيٕمؾ اًمبٜمـ٤مء اًمـدراُمل ي٘مـقم إمم  أيْم٤م

اًمتل شمِمٙمؾ يمـؾ ُمٜمٝمـ٤م ظمٚمٞمـ٦م ذم  .قمغم جمٛمققم٦م ُمـ اعمِم٤مهد اًمدراُمٞم٦م اًمّمٖمػمة

 .اًمبٜم٤مء اًمٕم٤مم

ي اًمٕم٤مدؾمٜمتتبع سمؾ 2 اعم٠مؾم٤موي٦مأو  طمداث االؾمتثٜم٤مئٞم٦ماألهل ًمـ شمٙمقن اًمدراُم٤م 

رشم٤مسم٦م احلٞم٤مة اًمزوضمٞم٦م واًمٕم٤مـمٗمٞم٦م ذم طمٞم٤مة هٞمٗم٤مء واطمـدة وم .واعم٠مًمقف مت٤مُم٤مً  ضمداً 

٤من إذا يمـو .دراُمٞمـ٤مً  تِمٙمؾ سمٜمـ٤مءً ؾم2 اًمٕمٜم٤مس اًمتل سمٛمجٛمؾ شمٗم٤مصٞمٚمٝم٤مهذه ُمـ 

ال ٟمريد أن ٟم٘مدم صـقرة ٟمٛمٓمٞمـ٦م و2 يٕمٜمل همٞم٤مسمف ومٝمذا ال2 ٕمزل اًمزوجٞمؾم نداًم

حتقيؾ اعمسـ٤مر إمم  ٟمسٕمكوال  .ىمؾ ؿمٗم٤مومٞم٦م ُمٜمٝم٤مال األومٝمق ًمٞمس اًمٜم٘مٞمض و ،قمٜمف

 .دراُم٤م ؿمخّمٞم٦مإمم  احلٞم٤ميت ًمٚمٗمٞمٚمؿ

 ،اًمٌمـء الٛمٞمـؾ ،هةألا ،احلـ٤مرض ،اًمٔمروف ،اًمقاىمع ،احلٞم٤مةاًمٗمٞمٚمؿ هق 

أي دون اًمسـ٘مقط ذم ُمـ٤م 2 ُمٜمٕمٓمٗمـ٤متأو  اًمٚمحٔم٤مت اعمتٕمب٦م دون اٟمٙمسـ٤مرات

 رواي٦مأو  ن يٙمقن ُمقوققم٤م ًمٗمٞمٚمؿ٠مب٤مره الدير سمتقماأو  اقمت٤مدت اًمسٞمٜمام ـمرطمف

 .ٜملقمٛمؾ ومأو 
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أي  :شمٚمٕم٥م األدوار اًمرئٞمسٞم٦مذم اًمقاىمع يٛمٙمٜمٝم٤م أن إذا شمقومرت ؿمخّمٞم٤مت 

ُمراهؼ ذم اًمث٤مٟمٞم٦م قمنم ُمـ 2 ذم اعمدرؾم٦متٝم٤م صدي٘م2 هٞمٗم٤مءواًمدة 2 اًمزوج2 هٞمٗم٤مء

 .ومسٞمٙمقن هق اخلٞم٤مر األومْمؾ سمدال ُمـ اعمٛمثٚملم اعمحؽموملم .قمٛمره

يمام ُمـ  .ـ اًمديٙمقرأي ٟمقع ُمإمم  ًمـ ٟمحت٤مج2 ٞمتؿ اًمتّمقير ذم أُم٤ميمـ واىمٕمٞم٦مؾم

شم٘متٍمـ قمـغم اًمٕمٜمـ٤مس 2 ًمٚمتّمـقيرصـٖمػمة  جمٛمققمـ٦م ومٜمٞمـ٦م اقمتامد يمروراًم

 .ال شمتٕمدى مخس٦م أؿمخ٤مصىمد  .اًممروري٦م ضمدا

2 داظمـؾ اًمٚم٘مٓمـ٦م واعمقٟمت٤مج أصمٜم٤مء اًمتّمقير .اعمِمٝمد –ؾمٚمقب اًمٚم٘مٓم٦م ؾمٜمٕمتٛمد أ

اًمنـقم٦م ذم اإلٟمجـ٤مز و2 عمح٤مومٔم٦م قمـغم األؾمـٚمقب اًمتسـجٞمكمذم اٞمس٤مقمد ؾممم٤م 

 .٤مًمٞمػوختٗمٞمض شمٙم

 .٤مً يقُم 21قمدد أي٤مم اًمتّمقير 

 ."ل.س 33031اًمت٘مديري٦م هل  اًمتٙمٚمٗم٦م اًمٕم٤مُم٦م
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 :يمتب٧م ذم ُمٗمٙمريت

اًمٞمـقم " ذم ومـٞمٚمؿسمٕمد هزيٛم٦م طمزيـران اعمرأة عم٤مذا ضمٕمٚم٧م أشمس٤مءل أطمٞم٤مٟم٤م "

قمــ  سمٕمٞمـداً إًمٞمـف ٟمزطم٧م اًمذي ذم اًمقاىمع همرسمتٝم٤م ِمػ تشمٙمهل اًمتل 2 "اًمس٤مسمع

 .!؟ومٞمفال دمد ٟمٗمسٝم٤م  ُمٙم٤من اًمب٘م٤مء ذم شمرومضو !.؟ذايمر ٤م

شمبحـ٨م وهل اًمتل شمٕمـقد ًمٚم٘مٜمٞمٓمـرة " 97ىمٜمٞمٓمرة " ذم ومٞمٚمؿ عم٤مذا ضمٕمٚم٧م اعمرأة

وضمدت ذايمر ٤م يم٠مهن٤م  ن٤مٙموهل ذم ُمشمِمٕمر و !سملم أٟم٘م٤مض اًمقاىمع قمـ ذايمر ٤م

 .رهمؿ اًمدُم٤مراًمذي حيٞمط هب٤مت٘مرر اًمب٘م٤مء ومٟمٗمسٝم٤م 

 !؟ٕمٚمٛم٦ماعمهذه اعمرأة قمؼم إمم  ُمـ ضمديداًمٞمقم عم٤مذا أقمقد 

ىمـ٤مدرة قمـغم اًمٜمٗمـ٤مذ ذم قمـ طمس٤مؾمـٞم٦م  سم٤مًمٜمسب٦م زم شمٕمبػم أديبٌ اعمرأة رى هؾ شم

 .!؟ًمٚمتٕمبػم قمٜمفقمٚمٞمف أشمٙمئ و2 ًمقاىمع اًمذي ٟمٕمٞمِمفا

اًمٜمٛمقذج األيمثر شمٕمبػمًا ٤م ألهن شمبدو زم أيْم٤مً  "ٕمٚمٛم٦ماعم" اعمرأةإمم  اًمرهمب٦م سم٤مًمٕمقدة

 .ذم هذا اًمقاىمع اإلؾمتالبـ قم

ذم جمٛمـؾ القاٟمـ٥م اًمقضمـداين ٤م ٝمـقم٤معمؾ ذم اًمت٠مُمإمم  ًمذًمؽ أرى ٟمٗمز ُمٜمِمدا

 .ٜمسالو احل٥مواًمتل شمٕمٞمِمٝم٤م ذم اًمٕمٛمؾ واًمزواج 

أن ِمتٝمل شم ٤مويم٠مهن ٞمٜم٤مترسمٕمألاقمغم قمتب٦م وهل صقر ٤م ُم٤مم اًمٞمقم أ شمقىمػأين إ

وم٘مـد ومـ٤مت 2 ال ًمتٕمٞمد اًمٜمٔمر ومٞمام ُم٣م2 طمٞم٤م ٤م وإمم ٟمٗمسٝم٤مإمم  شمتقىمػ يقُم٤م ًمتٜمٔمر

اًمتل مل شمٓمرطمٝمـ٤م قمـغم  "ٚم٦مؾمئاأل" سمؾ ًمتتس٤مءل وًمتٙمقن ًمدهي٤م2 اًمقىم٧م قمغم ذًمؽ

قمـغم تـف ُمتث٤مل اًمٖمري٥م اًمـذي يٜمسـ٩م قمٜمٙمبقشمٞمإلِمػ قم٤ممل اتٙمتوم .ُم٤م ٟمٗمسٝم٤م يقُم٤مً 

سم٘م٤ميـ٤م و2 ٝمـ٤مذم داظمٚم ُمٖمؼمةوظم٤موي٦م "همروم٤ًم " هذه اًمذات اًمتل شمبدو طمٞمٜمٝم٤م .ٜم٤مذاشم

 .قم٤مسمر قمغم قمتب٦م أن يٛمحل ُمـ ذايمر ٤مء دفُمـ حلٔم٤مت ُمتٜم٤مصمرة 
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شمتـ٤مسمع قمغم اًمتقىمػ وُمْمـٓمرة أن دمد ٟمٗمسٝم٤م همػم ىم٤مدرة 2 ذًمؽُمـ رهمؿ قمغم اًم

 .ذم احلٞم٤مة اًمٞمقُمٞم٦م ٦ماحلريم

قمـ سمحث٤مو فُم٤م أريد اًمتٕمبػمقمٜمذم سمحث٤ًم قمـ ظمّمقصٞم٦م ٟمٗمز أيمت٥م هذا ُمع 

زم أن يمٞمـػ ًمٙمــ 2 ذا ـ٤مٟمّمػ شم٤مريخ اًمسٞمٜمام حيٛمؾ األؾمـئٚم٦م ًمٕمؾ . اًمٗمرادة

ألضمٕمؾ هذا اعمنموع يٜمتٛمل ًمٚمٜمّمػ اآلظمـر ُمــ  واًمتٕمبػمظمتٚمػ ذم اًمرؤي٦م أ

 .ت٤مريخهذا اًم

 ."ذم سمٚمدٟم٤ماًمتجرسم٦م اعمتٕمثرة هذه ذم ُمذاق ظم٤مص  يذ ومٞمٚمؿحت٘مٞمؼ قمغم األىمؾ و

* * * 

 :يمتب٧مٗمٞمٚمؿ اًمسمٛمنموع ذم ُمٗمٙمرة ظم٤مص٦م 

اًمتحْمـػم اًمِمخصـ سمـدأت 2 ًمٚمٛمقاوم٘م٦م قمغم اًمٗمـٞمٚمؿاإلٟمتٔم٤مر ا ظمالل هذ

 .شمس٤مقمدين ذم إهمٜم٤مء شمّمقري ًمفٟمامذج وقمـ 2 ًمٚمتّمقيرقمـ أُمٙمٜم٦م اًمبح٨م و

اًمٕمديـد ُمــ  ُمٚمٜم٤م ُمٕم٤مً ٠مذم شمومتخٚمؼ  .ذم شم٠مُماليت أمحد ىمبالوياًمٙم٤مشم٥م أذيم٧م 

ويتٚمٝمـك 2 ذم اهل٤مشمػ اآلزم يٕمٛمؾف أٟمختٞمٚمٜم٤م و .فقمٛمٚمواعمٕمٚمٛم٦م  زوجقمـ األومٙم٤مر

 أدظمٚمٜم٤م اٟم٘مٓم٤مع اًمٙمٝمرسم٤مء اًمدائؿ قمٜمد اًمٕمِم٤مء.و2 سمرؾمؿ اًمبٜم٤مي٤متظمالل قمٛمٚمف 

أن صبٞم٤ًم ذم سمداي٦م ُمراه٘متف ي٘مع ذم  ٤م أن يٙمقن واطمدًا ُمـ حمريم٤مت طمٞم٤مٞمٜم٤م متٜمو

قمــ ويـدومٕمٝم٤م ًمٚمتسـ٤مؤل 2 ؿمج٤مناأليقىمظ قمٜمده٤م ذا اًمّمبل هرسمام و .ِم٘مٝم٤مقم

وشمٙمتِمـػ ذا ـ٤م ُمــ هـذا اعمراهـؼ  قمٜمداًمٕم٤مـمٗمل  ؼاًمدومإمم  دشمٜمِم  و .ٟمٗمسٝم٤م

 .ظمالًمف

هـ٤م ذم هيرشمسـتٚم٘مل 2 ه ٤مُمٜمزل أإمم  ُمرة ٕمقدطملم شمسم٠مهن٤م  ورؾمٛمٜم٤م ُمِمٝمداً 

ٛمِمـٝمد ٟمـ٤م سميمـام ومٙمر .ىمبـؾ اًمـزواجرداء ٟمقُمٝم٤م زاٟم٦م قمـ اخلذم  بح٨مشمواًم٘مديؿ 

 .ذم أطمد اًمبٞمقت اعمج٤مورة قمزاء ه٤مطمْمقرظمالل أوراق اعمذايمرات  ٝم٤متّمحٞمحًم
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ظمٓمر اًمتداقمل  سمٞم٧م قمتٞمؼ يٕم٤مين2 ٛمؾاعمدرؾم٦م طمٞم٨م شمٕمأن شمٙمقن يمذًمؽ ومٙمرٟم٤م 

اًمبٞم٧م إمم  ٜمخٓمػشم2 طمتٗم٤مل ذم اعمدرؾم٦م سمٛمٜم٤مؾمب٦م وـمٜمٞم٦ماإلُمِمٝمد ذم و .اًمدائؿ

 .ًمتسٚمؼ اًمٚمحؿ وشم٘مٓمع اخلْم٤مر وشمٕمقد ًمٚمٛمدرؾم٦م

ًمٓمٕم٤مم اًمبٞم٧م ًمتٓمٗملء اًمٜم٤مرقمـ اإمم  سم٠من  رع2 عم٤مذا أختٞمؾ اًمٜمٝم٤مي٦مًمس٧م أقمرف 

 .اًمبخ٤مر ومتدهسٝم٤م ؾمٞم٤مرة قمسٙمري٦م "ـمٜمجرة" ذم

أوـمد شمّمقرايت وم٘مررت اًمتامس ُمـع ن أ يْم٤مً أردت أ2 سم٤مإلو٤موم٦م هلذه األومٙم٤مر

 .ٕمٚمامتٕمدد ُمـ اعماالًمت٘م٤مء سمواًمذي أؾمٕمك ًمٚمحدي٨م قمٜمف  قاىمعاًم

* * * 

 :معؾؿة اشؿفا أمقـة

ومتحـ٧م  ،اعمتٗمـؼ قمٚمٞمـف ُمٕمٜمـ٤م سم٤مب ُمٜمزًمٜم٤م وومؼ اعمققمـدأُمٞمٜم٦م قم٧م طملم ىمر"

ومنمطم٧م هلـ٤م وهـل قمـغم 2 ؾم٠مًم٧م قمـ زوضمتلو ؽمددت ذم اًمدظمقلوم2 اًمب٤مب

 .أهن٤م حلٔم٤مت وؾمتٕمقدقمتب٦م اًمب٤مب 

 .!أقمرف يمؾ ُم٤م ظمٓمر ذم سم٤مهل٤مدت ًمق قدوم2 هل٤مرء ُمدسمر ٦م ُمـ تقضمسٚمٙم٠مت ُمشم

 .دظمٚم٧م ُمرشمبٙم٦م

أـمـراف ؿمـٕمره٤م ُمٚمٗمقومـ٦م و ىمٛمـٞمص أسمـٞمض.ويم٤مٟم٧م شمرشمدي شمٜمقرة محراء 

2 سمسـٞمٓم٦م دُمِمـ٘مٞم٦مأهن٤م ُمـ سمٞمئـ٦م قضمف اًمح ٛمُمٚمُمـ بدو ي .يمثٞمٗم٦مودوائر صٖمػمة 

سٛمرة ؿمحقب ُم٤م خيتٚمط سمصمٛم٦م  ٟمحق قم٘مده٤م اًمراسمع سمال شمقىمد. يضمتأهن٤م اُمرأة و

 .ؿمٗمت٤مه٤م صم٘مٞمٚمت٤منو2 ظمٗمٞمٗم٦م

ُمــ رهمؿ قمغم اًمـًمٚمـدور ّمـٚمحشمسـامت اُمـرأة سمبدي يُم٤م ومٞمٝم٤م طمتك اآلن ؾ يم

 .الُمتالءاًمتٝمدل واًم٘مٚمٞمؾ ُمـ ا
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قمـغم  ضمٚمسـ٧م طمٞمٜمٝم٤م .زوضمتلة دقٕمسمٟمستٓمع اًمتحدث إال سمٕمد أن اـمٛم٠مٟم٧م  مل

شمٕمٞمـد وشمسـؽم ريمبتٞمٝمـ٤م يم٤مٟمـ٧م وسمـلم اًمٗمٞمٜمـ٦م واألظمـرى 2 ـمرف ُم٘مٕمد واـمئ

 .اًمتٗم٤مومٝم٤م طمقل ٟمٗمسٝم٤م

ـ قمـٙمـالم ال دمٞمـد اًموأقمرسم٧م أهنـ٤م 2 ومْمؾ أن شمس٠مًمٜملأُمٞمٜم٦م أٟمف ُمـ األىم٤مًم٧م 

اًمٕم٤مم سمحٞم٨م إمم  ُمـ اخل٤مصوطملم يمٜم٧م أؾم٤مهل٤م يم٤مٟم٧م شمتٝمرب وخترج 2 ٟمٗمسٝم٤م

اخلـ٤مص إمم  طمـلم يمٜمـ٧م أقمٞمـده٤م. وقم٤مُمـ٦م ٠مومٙمـ٤مرسمإال قمـ ٟمٗمسٝم٤م ٗمّمح ال شم

ؽمدد وشمٕمٞمد وشمٙمرر سم٠مٟمف ًمقال صم٘متٝم٤م سمزوضمتل عمـ٤م وشميم٤مٟم٧م شمرشمٕمش 2 واًمِمخص

 .أشم٧م وعم٤م سم٤مطم٧م سمٙمٚمٛم٦م

 :سمام يكمّمٝم٤م ٞمٚمخيٛمٙمـ شم2 هب٤ماًمتل سم٤مطم٧م األؿمٞم٤مء اخل٤مص٦م أُم٤م 

سمــ٦م قاخلٓمواؾمـتٛمرت دار اعمٕمٚمـامت ذم تٝم٤م دراؾمــقسمتٝمـ٤م ظمـالل ظمٓم  متـ٧م 

دومٕمـف ُمــ قمـكم رضورة يمت٤مسم٦م اعم٘مدار اًمـذي يتقضمـ٥م  ؾمٜمقات خلالف طمقل

 اًمزواج سمسب٥م ذًمؽ.هذا يم٤مد أن ال يتؿ و2 راشمبل ألهكم ؿمٝمري٤مً 

اًم٘مِم٦م اًمتل يٛمٙمـ ذه ه وحتس أن .اًمٞمقمطمتك ٟمٗمسٝم٤م ذم هذه اعمِمٙمٚم٦م ُم٤م شمزال 

همـػم وـمٛمـقح زوضمـل همـػم  .٦مأن شم٘مّمؿ فمٝمر زواضمٜمـ٤م طمتـك هـذه اًمٚمحٔمـ

 .مهف األول أن ٟم٠ميمـؾ ال يٗمٙمر سم٤معمست٘مبؾ أسمدًا.وٟمٞم٦م آمهقُمف و2 سمٌمء ُمقهقب

 ُمٜمذ زواضمٜم٤م ُم٤م ٟمزال ٟمٕمٞمش ذم اعمٙم٤من ٟمٗمسف.و

طمتــك ىمــروش 2 أقمٓمٞمــف راشمبــل وهــق يتٍمــف2 ًم٘مــد اؾمتســٚمٛم٧م ًمــف مت٤مُمــ٤مً 

 .ىم٤مسمٚم٦م لًمٙمٜمُمـ ذًمؽ ُمست٤مءة أطمس أين  .اعمقاصالت أـمٚمبٝم٤م ُمٜمف

ًمٞمس٧م ًمٜمـ٤م قمالىمـ٤مت و شمّمٕمد وٟمحـ ال. أؿمٕمر سم٤مًمْمٞمؼ طملم أرى اًمٜم٤مس

أقمـد اًمٗمٓمـقر  أؾمتٞم٘مظ ذم اًمس٤مدؾم٦م سمـدون ُمٜمبـف.. اضمتامقمٞم٦م ال ٟمزور وال ٟمزار

 ٟمٗمٓمر.و
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وأشمريمٝمـ٤م ًمـدى ٤مضمٞمـ٤مت احلذم ـمري٘مـل أؿمـؽمي و2 ُمـ اًمبٞم٧مأظمرج وطمدي 

أقمد اًمٓمٕم٤مم. ذم اًمث٤مُمٜم٦م ُمس٤مء و ذم اًمٔمٝمػمة طملم أقمقد آظمذ اعمِمؽمي٤متو .اًمب٤مئع

 .ومقراً  وأٟم٤ممي ُمالسمس اًمٜمقم ظمٚمع ًمب٤مس اًمٞمقم وأرشمدأ

 .؟!ٟمتِم٤مضمر

طمّم٦م أهـكم  ٥ماًمسبو .قمغم وضمٝملّمٗمٕم٦م ٗمقضمئ٧م سمف هيقي سموم2 شمِم٤مضمرٟم٤م ُمرة

أيب إٟمف ًمٌمـء زم وم٘م٤مل 2 أهكمإمم  ُمـ اًمبٞم٧م وقمدتظمرضم٧م يقُمٝم٤م  .ُمـ راشمبل

األؾمـقأ أن شمٕمـقدي ألن 2 أقمقدأن ـمٚم٥م ُمٜمل و2 ؾمٞمئ ضمدًا هذا اًمذي طمّمؾ

 ."ومٕمدت2 إًمٞمٜم٤م ُمٓمٚم٘م٦م

* * * 

 .مقشقؼك اشؿفا شعاد معؾؿة

سم٤معمٜمـ٤مم ال اعمٞمـ٧م ن أن ي٘مقًمـقُمـرات يمثـػمة 2 سم٤مسم٤م سم٤معمٜم٤ممىم٤مًم٧م أرى دائام "

 .يبسٓمٜملوسٚمٞمٜمل ٤موير ًمٞمُمِم وي٠مظمذينحيٙمل ًمٙمٜمل أرى أيب  !حيٙمل

يـقسمخٜمل أراه ذم اعمٜمـ٤مم  أطمٞم٤مٟم٤مً  .ؾمٜم٦م 91عم٤م شمقرم يم٤من قمٛمري  .يمثػماطم٥م سم٤مسم٤م أ

٘مقل سمدائاًم و !٠مظمتلال أن أر سمُمث !اًمسٞمئ٦م اًمتل ًمديٕم٤مدات ألؿمٞم٤مء يمثػمة وًمٚم

 .ذا اًمٌمء!ي٧م ُم٤م قمٛمٚم٧م هر ي٤مًمٜمٗمز 

ريب اعم ذم اًمٜمٕمقة وىم٧م شمقرم يمتبقا2 ُمدير ُمدرؾم٦ميٕمٛمؾ ورضمال ُمث٤مًمٞم٤م ب٤مسم٤م يم٤من اًم

 .قمذسمفأدائاًم أشمّمقر أٟمف شمقرم ألين أٟم٤م . ٙمبػماًم

 قمٜمدُم٤م أؿمـٕمر .صبح ُمٕمٚمٛم٦مأدائام أن أطمٚمؿ يمٜم٧م  .ؾمٜم٦مصمقن صمالاآلن قمٛمري 

. ٟمٕمد وم٘مراء الس سمُمٕم٤مؿمٜم٤م ىمٚمٞمؾ  .حلٚمٛمل هذا ٜمدم٤مًميد أطمس سمِمداًمتٕم٥م سم٤مًم

ٟم٤مم سمٕمد مخس طمّمـص سمريد ٚمٞمؾ وىم٧م ذم اًم .أطمس أن اًم٘مٜم٤مقم٦م يمٜمز ال يٗمٜمك

وأقمزف  األيمقرديقن محؾ أين ألين٤مقضمٕميُمٗم٤مصكم ويدي  طمس أنشمدريس أ
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سم٘مقل  .ٟمقُملذم ِمقؿم٦م ٤مت اعمقؾمٞم٘مٞم٦م ُماًمٜمقـموم٠مرى  .مخس طمّمص دراؾمٞم٦م

 .أوالد اعمدرؾم٦م ًمٙمٜمل سم٘مقل طمرام ،أداوم ذم اًمٖمد ال ٜمل أؾمتٓمٞمع أنتحل٤مزم ًمٞم

يم٤من ذم وم٘مد 2 ه٤م زماظمت٤مرهق اًمذي احلالق 2 سم٤مًمٜمسب٦م ًمٚمتنحي٦م اًمتل شمس٠مل قمٜمٝم٤م

٘مـ٤مل زم وم2 ًمٞمس٧م مجٞمٚمـ٦م ٝم٤م ًمِمٕمري ومبدت زمختٞمٚمتقمغم الدار صقرة ص٤مًمقٟمف 

 !همٚمٓم٤مٟم٦م :احلالق

 !.سمتٓمٚمع طمٚمقةًمِمٕمرك قمٛمٚمٝم٤م أسمس 

سمٞمتٝمقومـ ب يمٞمػ سمٕمض اًمٜم٤مس طملم يسٛمٕمقن أطمٞم٤مٟم٤م أؾمتٖمر .قؾمٞم٘مكسمح٥م اعم

 .ٟم٤مموم٠مف ؾمٛمٕميمقن أرىم٦م أطملم أأٟم٤م سمٞمٜمام 2 سم٤مًمّمداع قنسحي

 .هلف حتب ياًمذ ٗمست٤مناًمأًمبس  .لُمأري ألشمٜم٤مزل قمٜمٝم٤م ٠مومأؿمٞم٤مء يمثػمة طم٥م أ

ٝمـل وم .حتـ٥مُمـ٤م طم٥م أػم صأطمبف وأُم٤م يتالؿمك وأروٞمٝم٤م  أين أطم٥م أنؿمٕمر أ

٠مؾمـك سم ؿمـٕمرسمٞمـده٤م أٓمٕمٛمٜمـل شم وعم٤م2 ٛم٦م شمٖمٓمٞمٜملئٟم٤مإذا يمٜم٧م 2 شمٕم٤مُمٚمٜمل يمٓمٗمٚم٦م

 .وطمزن

زم ت٘مقل ي ومُمِم٤مقمرو يومٙم٤مروأطم٥م أن أقمؼم قمـ أ2 يمقن وطمٞمدةأن أطم٥م أ ال

إذ أُمـل و2 اىمتٜمٕم٧م هبـؿاًمذيـ  .ات يمثػمةُمرـمٚمب٧م ًمٚمزواج . !هذاهمٚمط :ُملأ

رهمبـ٦م ًمـدي ٕمد ي ملًمدرضم٦م 2 أراهؿ هبذه اًمٕمٞمقبػمصوم٠م .ؿقمٞمقهبقمـ شمٙمِمػ 

 .جوزأشمسم٠من 

 .!أن شم٘مقزم هذاشمستحل قل زم آال ٘مشم .!أدمقزضم٤مي قمكم سم٤مزم ٘مقل ألُمل سم٤م عم

وشمٕمت٘مد أن ُمـ يت٘مدُمقا ًمٚمزواج  وده٤مين شمٕمتؼم !.أل :هل٤مىمقل أن أطم٤موًم٧م إذا 

ال وشمٕمـ٤مىمبٜمل سمـ٠من ال شم٠مظمـذين ُمٕمٝمـ٤م ذم زي٤مر ـ٤م. و2 ُمٜمل هؿ ـم٤مُمٕمقن سمراشمبل

 .٥م اعمٕم٤مذةوال حت٥م اًمٜم٤مس حت ال٤م أهنشمدقمل و.ظمريـآلشمّم٤مل سم٤مالشمسٛمح زم ا
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2 ٦مالأظمالىمٞمـُمــ اًموًمق سمٌمـء  ال يروٞمٝم٤م طمتك ٞمئ٤مً  أن أومٕمؾ ؿمأطمٞم٤مٟم٤م خيٓمر زم

 !وأؾمتٓمٞمع ذًمؽ

 !ٜمل ًمس٧م يمذًمؽين ًمٙميٖمِمق اًمٜم٤مسوأن 2 ـمٞمب٦م تقهؿ أينوم٢مهن٤م شمهل أُم٤م 

ًمٙمـ هذه اًمٕمب٤مرة شمسـتخدم  ،أي ًمدهي٤م دود ذم أُمٕم٤مئٝم٤م) !" ودةُمد  " شمٕمت٘مد أين

روـ٧م ووم .(شمٕم٤مين ُمـ اطمتٞم٤مضم٤مت ٟمٗمسٞم٦م وضمسـدي٦م ًمقصػ طم٤مًم٦م اعمرأة اًمتل

 .قمكم أن أذب دواء ًمرُمل اًمدود

* * * 

اُمرأة قمٛمٚم٧م زُمٜم٤ًم إمم  ل٠متأظمرى ٟمامذج و ًمتٕمرف قمغم أٟمامطاذم حم٤موًم٦م و

 ذم ُمٜمزهلـ٤مًم٘م٤مء زم ٛم٧م ٔمومٜم .اًمسٞم٤مدذات اًمبٕمد األوؾم٤مط اًمٜمس٤مئٞم٦م ذم  ـمقيالً 

 .ُمع ُمٕمٚمٛم٦م ذم احلل اًمذي شمسٙمٜمف

وهـق  .ُمـ األيمرادي٘مع ذم وؾمط قمامزم ذم طمل شمسٙمٜمف أيمثري٦م هذه اعمرأة ُمٜمزل 

 .ُمٜمزل سمسٞمط وحم٤مط سمسقر ىمديؿ

 .ذم همروم٦م همػم ُمٓمٚمٞم٦ماؾمتْم٤مومتٜمل 

 إـم٤مر ُمذه٥م ذم داظمٚمف صقرة جمسٛم٦م عم٤مريمس وإٟمجٚمز2 قمغم الدار اعم٘م٤مسمؾ زم

صمٛمـ٦م وؿمٕمره ىمّمػم و .يمٜمزة محراءوضم٤مء زوضمٝم٤م ًمتحٞمتل وهق يرشمدي  .ًمٞمٜملمو

 حيم٤مٟمـ٧م ًمـف ُمالُمـ .ؿمـٞمققملؿمٞم٥م يتّمػ سمـف قمـ٤مدة اعمٜم٤موـٚمقن ذم طمـزب 

ُم٤مرؾمـقا قمٛمـاًل اًمذيـ ؿمبٞمٝم٤ًم سمٙمؾ  سمدا زم ،وصٖمر قمٞمٜمٞمف ذم ٟمحقًمفو "اًمٜمٛمس"

 .يمؾ رء ومٞمف يٕمٚمـ قمـ ىمقُمٞمتف اًمٙمردي٦مًمٙمـ  ...ٟم٘م٤مسمٞم٤مً أو  ؾمٞم٤مؾمٞم٤مً 

يمـ٤مٟمقا سمٚمب٤مىم٦م واوح٦م و .ويمٜم٧م ىمد ختٞمٚم٧م أٟمف ُمٕمٚمؿ .ىم٤مًم٧م زوضمتف أٟمف حم٤مُمل

 ،تٕمٚمٞمؿُمٕم٤ًم ىمد حتمروا إلقمٓم٤مئل يمؾ ُم٤م يٚمزم ُمـ ُمٕمٚمقُم٤مت قمـ ُمِم٤مق ُمٝمٜم٦م اًم

 .واحل٤مًم٦م اعمٕمٞمِمٞم٦م واالضمتامقمٞم٦م هلؿ
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 .اعمققمقدةٕمٚمٛم٦م ت اعمذم آظمر اعمٓم٤مف طممر

. ؿمـ٘مٞم٘مٝم٤مسمّمحبتٝم٤م يم٤من و ،ُم٤مُمٝم٤م ـمٗمٚمٝم٤م ذم اًمٕمرسم٦مأأُم٤ًم دمر هذه اعمٕمٚمٛم٦م يم٤مٟم٧م 

 ."ُمٕمٚمؿ" أٟمفُمٕمٝم٤م ْمقر اًمِم٘مٞمؼ حل اًمٔم٤مهرياًمتؼمير و

ًمٙمٜمٝمـ٤م ذم محٚمـ٦م اًمتٓمٝمـػم اًمسـٞم٤مد ذم صـٗمقف ضمٝمـ٤مز  ،ُمٕمٚمٛم٦مهل صحٞمح 

 .اًمّمح٦مإمم  ٟم٘مٚم٧م .اًمذي جي٥م طمٍمه سم٤مًمبٕمثٞملم وم٘مط ،تٕمٚمٞمؿاًم

ع ومـٞمٚماًم قمــ اًمتٕمٚمـٞمؿ ذم صـٜماوٓمررت ُمرارًا أن أذح أين ال أريـد أن أ

ًمذا  .ًمف أن يٙمقن خمتٚمٗم٤مً  وأين أضمرب ـمري٘م٦م إلقمداد ومٞمٚمؿ روائل ٟمريد ،ؾمقري٤م

 .وؾم٤مئؾ خمتٚمٗم٦م خلٚم٘مفإمم  ل٠مأ

أٟمـؽ ال شمٕمـرف أن ئمٜمقن  ؿٕمٚمؽ حتس سم٠مهنجي2 صمٛم٦م قمدم ومٝمؿسمدا زم أن ًمٙمـ 

 .قمغم أيمت٤مومٝمؿ فشمٙمتبشمريد أن وأٟمؽ  ،ُمنموقمؽشمٙمت٥م 

حتـدصم٧م سمٍمـاطم٦م ألين  .ًمـدهيؿأذًمؾ ضم٤مٟمـ٥م احلـذر اًمسـٞم٤مد أؾمتٓمع أن  مل

 .ذم سمٚمدٟم٤مؿمديدة قمـ ىمٜم٤مقم٤ميت سمام أراه 

 .سم٤مالرشمب٤مكالٛمٞمع ؿمٕمر .!طملم ىمٚم٧م ًمٞمس ًمدي أؾمئٚم٦م

 ،ُمٞمـ٦م ُمٗمرـمـ٦مث سمٕمٛمقيتحـديم٤من يمـام اآلظمـريـ  ،طملم سمدأ أطمدهؿ يتحدث

ن يتزطمـزح أٟمٛمٚمـ٦م قمــ ُمـٜمٝمؿ أمل يسـتٓمع أطمـد و .ألومٙمـ٤مرًموشمٕمٛمٞمؿ ذهٜمل 

 .اًمٕمٛمقُمٞم٤مت

األسمٜمٞمـ٦م ُمِمـٙمٚم٦م إمم  هيرسمـقن ُمٜمٝمـ٤ميم٤مٟمقا  ،اًمس٤مئدةاًمسٚمبٞم٤مت ذم احلدي٨م قمـ 

 .اعمدرؾمٞم٦م واٟمتِم٤مر الرذان

* * * 



 

203 

 

 

ًمٚمحّمقل قمـغم اعمقاوم٘مـ٦م سمتح٘مٞمـؼ اًمٗمـٞمٚمؿ، 2 ظمالل ومؽمة اإلٟمتٔم٤مر اًمٓمقيٚم٦م

رء إمم  سمح٤مضم٦ميم٠مين وؿمٕمرت  .يشمٕمٞمد زم شمٜم٤مصمرداومئ٦م همب٦م ًمٚمحٔم٦م ٜمل رتضمت٤مطما

 .اعمتب٤مقمدة لؼ ىمٓمٕمّميٚم "اًمٖمراء" يٛمتٚمؽ ؾمحر

2 ممـر ُمـكمء سم٤مًمقطمِمـ٦مإمم  ٜمليقصـٚم ،أن أؿمؼ هداسم٤ًم ذم داظمـكماآلن ال أريد 

 .اًمٖمب٤مرو دراٟمف اًمٕمٜم٤ميم٥مق ضمٕمٚموشم

ذم قمٛمـر  ةريـ٤مزُمْمـٞم٧م ًم ،رشم٤مسمـ٦ماًمهـذه ًمٙمن  أُم٤مُمل ٜمداحتل شمذم اًمدوائر اًم

2 ًمٞم٘مٞمؿ ُمع ُمس٤ميمٜمتف اًمٗمرٟمسٞم٦م ُمٞمِمٞمؾ هم٤مًمٞمـف ُم١مظمراً اختذه اًمذي الديد  ٜمزلاعم

 .قمتٞمؼ ذم طمل دُمِم٘مل

اًمذي ي٘مٞمؿ ُمـع ُمٞمِمٞمؾ ؾمقرا اًمّمديؼ اؾمت٘مبٚمٜمل و2 يٙمـ قمٛمر ذم اًمبٞم٧ممل 

 .ذاشمف ٜمزلاًمٓمب٘م٦م اًمسٗمغم ُمـ اعمذم زوضمتف 

يؼقؿ دم دمشؼ مـذ شــقات  .ؾركزشقؾ شقرا باحث شقشققفقجل مق

فدراشـات ادعفد افػركزـ " دم باحثهـا ـبدأ حقاتف افعؿؾقة وؿد ؛ ظديدة

 ."افؼق األوشط

ابــ " ةبدرشؾقام بعد اختص  .بافقاؿع افثؼادم واألديبـثرا  تؿمشقؾ هيـان 

 "أم شـعد"و "رجـال دم افشـؿس" ترجؿ فؾػركسـقة روايتـلو "خؾدون

 .فغسان ــػاين

 . أحد افبققت افدمشؼقةدم واكتؼال فؾعقش؛ تزوج مـ إمرأة شقرية مـ حؾب

خالل حقاتف دم دمشؼ وصداؿتف مع افؽثريـ ممـ يعؿؾ دم ادجـال افثؼـادم و
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ؼـاالت اد وكؼ ـتب؛ خاصةافسقري افعريب وؾقاؿع دراشتف فو .وافسقـامئل

حـقل افقاؿـع  دالالت شقاشـقةدائـام فـا ومحؾ؛ ختصصـفدم إضـار ؽتب افو

 .افراهـ

بحؽـؿ و؛ شـابؼةــام دم مـرات أخـذ رة هذه ادـ فزيارتف، ودم دظاين مقشقؾ

 فؽــف. تبـادل اإلهتاممـاتب؛ ظديـدة ذ شــقاتادعرؾة وافصداؿة ادؿتدة مــ

وم٘مد وم٤مضم٠مين ذم هذه اًمزي٤مرة سم٠من 2 اًمتل ختٚمط سملم اًمدقم٤مسم٦م والدبطبقعتف ادرحة 

 "احلّمـ٤مر" سم٤مًمٕمرسمٞمـ٦م واًمٗمرٟمسـٞم٦م يتٜمـ٤مول ُمِمـؽميم٤مً  اىمؽمح أن ٟمح٘مؼ ُمٕم٤م يمت٤مسم٤مً 

 .اًمث٘م٤موم٦م اًمٕمرسمٞم٦ماًم٘مٛمع ذم أؿمٙم٤مل و

مل أقمرف 2 ذم اًمتٚم٘مل األول ًمٚمٗمٙمرة اًمتل ي٘مّمده٤م ُمٞمِمٞمؾ ذم هذا اإلىمؽماح

وم٤مقمت٘مـدت أن ُمٞمِمـٞمؾ 2 ٟمجـذايب ًمٚمروايـ٦ما٦م ول األدسمٞمتٟمزقممت٤مُم٤م عم٤مذا أظمذشمٜمل 

 اًم٘مٛمع يمام يٜمٕمٙمس ذم اًمرواي٦م اًمٕمرسمٞم٦م.ي٘مّمد 

قمـؼم األدب واًمسـٞمٜمام طمـقل  ٤مً ٟمتٞمج٦م حلـقارات قمديـدة ؾمـ٤مسم٘مذًمؽ رسمام يم٤من 

ذم عمٞمِمـٞمؾ ٓمقيؾ اًم ٟمٖمامسف اإلًمٕمٚمو .ٚمٕمالىم٦م سمٞمٜمٜم٤مًمت٘مٓمٕم٦م اعمواًمبٕمٞمدة ٗمؽمات ًما

 .رواي٤مت همس٤من يمٜمٗم٤مينًم٦م تشمرمج

ــذا شم ــوع قمــغم ال٤مٟمــ٥م هٙم ٖمٚمــ٥م اإلطمســ٤مس األديب ًمــدي هلــذا اعمنم

 .اًمسقؾمٞمقًمقضمل اًمذي هق ختّمّمف األؾم٤مد

ٙمِمـػ واىمـع ؾمت2 يمام يٕمؼمقمٜمٝم٤م اعمث٘مـػيمِمػ آًمٞم٦م احلّم٤مر  ٞمِمٞمؾ أنيٕمت٘مد ُم

ٟمامذج ًمٙمت٤مب وأدسم٤مء أظمـذ ؿ صمٛم٦م وأن . ة اًمٞمقُمٞم٦م ذم اعمجتٛمٕم٤مت اًمٕمرسمٞم٦ماحلٞم٤م

ٟمجٞمـ٥م و حٛمـقد ديـ٤مباالٟمتحـ٤مر يمٛمأو  الٜمـقنإمم  قمٚمٞم٤م ًمٚمحّم٤مر تطم٤مال

 .هور
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ؿمٕمرت أن اًمبٕمد اًمسقؾمٞمقًمقضمل يِمٖمٚمف يمثـػما، وسمـدا زم الطم٘م٦م ذم ًم٘م٤مءات 

 اهتامُملٞمس وهذا ًم ،يٕمقم ذم أوم٤مق ؾمقؾمٞمقًمقضمٞم٦م سمحت٦مه ًمٚمٙمت٤مب أن شمّمقر

وهـل اًمتـل ضمـذسمتٜمل 2 شمّمـقر ٤موال يتٞمح اًمٗمرص٦م ًمٜمٔمرة إسمداقمٞم٦م  ،اعمب٤مذ

 .هن٤م مل شمٙمـ ىمد اشمْمح٧م زم سمٕمدأقمغم اًمرهمؿ ُمـ 2 عمنموع يمٝمذا

 "اًم٘مٛمـع" شمقىمٗمٜمـ٤م ُمٓمـقالً أُمـ٤مم فمـ٤مهرة2 طمقل اعمنموعاًمالطمؼ ذم احلقار 

 هـذه ٧مارشمسـٛميمٞمػ شمس٤مءًمٜم٤م شمرى و2 ٙمؾ األٟمٔمٛم٦م اًمس٤مئدةوم٤مرىم٦م ًمٕمالُم٦م يم

 .؟وذم ٟمت٤مضمف2 اعمث٘مػ اًمٕمريبدى ًم "اًمٔم٤مهرة"

ذم داظمكم سمـلم ؾمـٞمٜمام ال  "اًم٘م٤مسمٕم٦م" طم٤موًم٧م ُمع ٟمٗمز أن أطمٚمؾ اًمٕمٜم٤مس

زم ومٙمـرة دمٛمـع سمـلم اًمسـٞمٜمام واًمروايـ٦م  تومخٓمر .شمتح٘مؼ ورواي٦م ال شمٙمت٥م

 ."اعمقٟمت٤مج" وشم٘مقم قمغم

 :إذا يم٤من هذا اعمنموع هيدف ًمإلضم٤مسم٦م قمغم ؾم١مال

ومٚمـامذا ال  ،ًم٘مٛمـع ذم اعمجتٛمـعيمٞمػ يرؾمؿ اعمث٘مػ اًمٕمريب طم٤مًمـ٦م احلّمـ٤مر وا

وم٤مًمروايـ٦م اًمٕمرسمٞمـ٦م اًمٞمـقم ُمرضمٕمـ٤م سمـ٤مهرا ! ؟ٟمتٜم٤مول ذًمؽ ُمـ ظمالل اًمروايـ٦م

 .ًمٚمتٕمبػم قمـ هذا اًمقاىمع

اىمؽمطم٧م قمغم ُمٞمِمٞمؾ ذم ضمٚمس٤مت الطم٘م٦م وٟم٘م٤مؿم٤مت قمديـدة، أن شمٙمـقن 

 اًمرواي٦م اًمِم٤مهد األؾم٤مد ًمٚمٙمت٤مب.

ذم  "احلّمـ٤مر واًم٘مٛمـع" دراؾمـ٦م إلٟمٕمٙمـ٤مس2 إذا يم٤من اعمنمـوع سم٤مًمٜمسـب٦م ًمـف

يـ٦م ايتقمم هق هـذا ال٤مٟمـ٥م وأشمـقمم اًمرو2 اعمث٘مٗملم اًمٕمربوأسمح٤مث يمت٤مسم٤مت 

 .يمِمٝم٤مدة أدسمٞم٦م
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أُمـ٤مم  فمـؾ سمـ٤مرداً و2 "ومٙمرة" ًمٙمٜمف سم٘مل سم٤مًمٜمسب٦م ًمف2 اإلىمؽماح ُمٞمِمٞمؾأصم٤مر هذا 

. وم٤مشمٗم٘مٜم٤م قمغم شمٓمقير األومٙم٤مرقمغم أن ٟمٚمت٘مـل ٤مُم٤م يٛمٙمـ أن يٜمِم٠م قمٜمٝمو ٝم٤مهمٛمقو

 سمٕمد ؿمٝمر.

ظم٤مصـ٦م ُمـ٤م يتٕمٚمـؼ ُمٜمٝمـ٤م 2 ًمرواي٤مت اًمٕمرسمٞم٦ماٟمدومٕم٧م هبذا اإلهمراء سمرصد ا

 .سم٤مًم٘مٛمع واًمسجـ

يمتِم٤مف ُمدى إُمٙم٤مٟمٞم٦م حت٘مٞمؼ اًمٗمٙمرة اًم٘م٤مئٛم٦م قمـغم الأو 2 ذم حم٤موًم٦م ُمٜمل ًمٚمت٠ميمد

2 اعمقٟمت٤مج سملم اًمرواي٤مت. ىمٛم٧م ذم اًمبداي٦م سم٤مظمتٞم٤مر اًمرواي٤مت سمٓمري٘م٦م ؿمخّمـٞم٦م

أرؿمٞمػ ذم حم٤موًم٦م أوًمٞم٦م ًمتجٛمٞمع اًمٕمٜم٤مويـ اًمّم٤مدرة واحلّمـقل أو  سمال ُمٜمٝم٩م

 قمغم ٟمسخٝم٤م.

 .دومؽم صٖمػمسمدأت اًم٘مراءة ُمع 

 :افتعؾقؼات األوفقةـتبت دم دؾسي افصغر ة ؼراءافخالل 

. ذم رواي٦م يقؾمـػ ٟمثقي سمح٧مأه٤مضمس احلري٦م رواي٤مت ايٛمٞمكم ٟمٍم اهلل "

اعمج٤مهب٦م ًمدى هم٤مدة اًمسامن  .وضمقدي٦مم قٛماألسمٓم٤مل ومرديقن واهلطمبٌم األؿم٘مر 

 .ومهٞم٦م ُمث٤مًمٞم٦ماٟمتّم٤مرات رواي٦م ًمٞمغم قمسػمان  .سم٤مهلروب

 ًم٘مراءة صم٤مٟمٞم٦م.شمقوع ضم٤مٟمب٤م ًمتقومٞمؼ يقؾمػ قمقاد  "ـمقاطملم سمػموت"

حلٚمٞمؿ سمريمـ٤مت اًمتـل ٟمنمـت  "ؾمت٦م أي٤مم" رواي٦ماًمٌمء اعمدهش واًمٖمري٥م ذم 

أن اًمروايـ٦م شمبـدأ يـقم اإلصمٜمـلم 2 ىمبؾ اهلزيٛم٦م سمس٧م ؾمٜمقاتأي  .9119ؾمٜم٦م 

ٟمنم  وطمرب طمزيران سمٕمد ؾم٧م ؾمٜمقات قمغم ،سم٢مٟمذار ًمدير اًمبحر سم٤مالؾمتسالم

اًمٕمجـز ذم وهـل شمتٜمـ٤مول  .سمدأت يقم االصمٜملم واؾمتٛمرت ؾم٧م أيـ٤مم2 اًمرواي٦م

 .اًمٗمٚمسٓمٞمٜمٞملم قمٜمد الذاعمدمد و .اًم٘مٛمٕمل ـمٖمٞم٤من اًمقاىمعُمقاضمٝم٦م 
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 .!؟أم اًمٕمٙمس اًمقاىمعذم هؾ األدب يٜمٕمٙمس شمس٤مءل أ

ًمسحر ظمٚمٞمٗم٦م ؿمٝم٤مدة ٟم٤مدرة ًمٚمقاىمع االضمتامقمـل اًمٗمٚمسـٓمٞمٜمل حتـ٧م  "اًمّمب٤مر"

ذم هـذه  "اًمتٗمتـٞمش" ـ اًمتقىمـػ قمٜمـد ومّمـؾاالطمتالل. عمنموقمل السمـد ُمـ

 .اًمرواي٦م

الؾمامقمٞمؾ ومٝمد اؾمامقمٞمؾ ُمقٟمت٤مج ذهٜمـل ًمٚمتح٘مٞمـؼ  "19ُمٚمػ احل٤مدصم٦م "رواي٦م 

ومٞمام ًمق أظمذ اًمسـجـ 2 يٛمٙمـ االؾمتٗم٤مدة ُمـ هذا اعمقٟمت٤مج اًمذهٜمل .واًمتٕمذي٥م

جي٥م اظمتٞم٤مر  ًمٞمحٞمك خيٚمػ "ٟمجران حت٧م اًمّمٗمر"و .ٙمت٤مبُمس٤مطم٦م يمبػمة ذم اًم

 ."إقمدام اًمٞم٤مُمل" ومّمؾ

سمـلم يم٤مشمـ٥م  األديبى اًمتٗمـ٤موت ذم اعمسـتقتْمح أُم٤مُمل ذم هذه اعمرطمٚمـ٦م ي

ومـٞمام  واطمـدأديب ؾمـٞم٤مق زم أن أظمٚمـؼ يمٞمػ وم٠مشمس٤مءل  .وآظمرسمٚمد وسملم 2 ظمرآو

 .؟ًمٚمقصقل ًمرواي٦م واطمدةاعمقٟمت٤مج ُمـ ظمالل سمٞمٜمٝم٤م 

سمـدأ سمـال إرادة 2 اًم٘مراءة اعمتقاصـٚم٦م ًمٚمروايـ٤متحلٔم٦م ُمـ اًمٚمحٔم٤مت ظمالل ذم 

. وؿمـٕمرت ذم اًمرواي٤مت اًمٕمديـدةاًمِمخّمٞم٤مت واألُمٙمٜم٦م  يٗمقشمٜمل اًمتٛمٞمٞمز سملم

وهـل أُمٙمٜمـ٦م ُمتٕمـددة وُمِمـ٤مهد خمتٚمٗمـ٦م يم٠مين أىمرأ قمـ ؿمخّمـٞم٦م واطمـدة ذم 

 .خمتٚمٗم٦م ُمـ احلّم٤مر واًم٘مٛمع ؿمٙم٤ملشمتٕمرض أل

. وسمدا زم ًمٚمٛمقٟمت٤مج سملم اًمرواي٤متسم٠مًمؼ اًمٗمٙمرة اًمتل شمّمقر ٤م اآلن ؿمٕمرًمذًمؽ أ

تٛمد ُمـ اًمٜمّمـقص اًمتـل اعمح٤موًم٦م ذم سمٜم٤مء ٟمص إسمداقمل ظم٤مص ُمسهذه ومرادة 

 .يتؿ اظمتٞم٤مره٤م

 .رواي٦م ضمديدة مل أيمتبٝم٤موؿمٕمرت أين أقمقد ًمٚمسٞمٜمام قمؼم اعمقٟمت٤مج. وأين أسمٜمل 

 !عم٤مذا ال
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 "يمـقالج" "ايرًمٜمديقن ُمـ دسمٚمـ" ضمقيس ُمـ ىمّمّمف٘مد صٜمع ضمٞمٛمس ًم

 أديب ُمبتٙمر.

سمنمًا ال يٛمقشمـقن "طمٞم٨م  ،شمرى هؾ ُمنموقمٜم٤م هذا رطمٚم٦م أظمرى ذم الحٞمؿي٤م 

 .ام ي٘مقل داٟمتليم "وال يٕمٞمِمقن

ٞمتٝمــ٤م ٘م٤مئٞمظمــؾ سمقصمإذا يمٜمــ٧م أوأين  ،أدسمٞمــ٦مصمٞم٘مــ٦م وسمــذا ٤م اًمروايــ٦م صــحٞمح أن 

ختٚمؼ ُمع األضمزاء األظمرى وطمدة يّمٜمع وم٢من هذا الزء 2 سم٤مظمتٞم٤مري لزء ُمٜمٝم٤م

 ."ضمديدة٦م ٘مٞمسمتٙم٤مُمٚمٝم٤م وصم

* * * 

وطمدصمتـف قمــ اإلٟمٓمب٤مقمـ٤مت ُمٞمِمـٞمؾ ٜم٤م اًمس٤مسمؼ اًمت٘مٞم٧م ئد ؿمٝمر قمغم ًم٘م٤مسمٕم

. رسمـام يمـ٤من ومبـدا أٟمـف طمـ٤مئرٌ  .٤م وقمزُمل قمغم اعمح٤موًم٦ماألوًمٞم٦م اًمتل شمقصٚم٧م هل

اًمذي ُم٤م زًم٧م قم٤مضمز أيْمـ٤م ) ُم٤ميزال ُمت٠مرضمح٤م وقم٤مضمزا قمـ دمسٞمد شمّمقري.

 (قمـ دمسده ومٕمٚمٞم٤م

حتـدصمٜم٤م ـمـقيال قمــ 2 ذم احلقارطمقل ُم٤م ىمرأشمف ُمـ رواي٤مت ظمالل هذا اًمِمٝمر

د أن ال ٟمريـأٟمٜمـ٤م  ،سم٤مًمٜمسب٦م ًمٜمـ٤م ويم٤من واوح٤مً 2 زيٛم٦م طمزيراناًمتٕمبػم اًمروائل هل

 .جػماهلزيٛم٦م ًمٚم٘مٛمعسمؾ أن ٟم ،اًم٘مٛمع ًمٚمٝمزيٛم٦مٟمجػم  

ذم اًمبٚمـدان /  11 - 19اًمرواي٤مت اًمٕمرسمٞمـ٦م اًمّمـ٤مدرة ُمــ قمـ٤مم وشمبلم ًمٜم٤م أن 

 رواي٦م. 31اًمٕمرسمٞم٦م اعمحٞمٓم٦م سمٗمٚمسٓملم 

 913/  92 - 10ُمـ قم٤مم ذم اًمبٚمدان اًمٕمرسمٞم٦م ٟمٗمسٝم٤م اًمرواي٤مت اًمّم٤مدرة سمٞمٜمام 

 .رواي٦م

إمم  ٘مد ارشمٗمع سمٕمد اهلزيٛم٦موم .رواي٦م 93 األومم ًمٚمٗمؽمةاعمٕمدل اًمسٜمقي وم٢مذا يم٤من 

 .قي٤مرواي٦م ؾمٜم 39
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 :ؾؽتبت دم دؾسي افصغر ؿررت متابعة افؼراءة

 "ُمقٟمقًمـقج"ًمٕمبد اًمـرمحـ ُمٜمٞمـػ " األؿمج٤مر واهمتٞم٤مل ُمرزوق "رواي٦م"

 .ُمِمبٕم٦م سم٤مًمٜمقاح وشمس٤مؤالت سمال هن٤مي٦مهل رواي٦م و2 حمزن

شمٕمؼمقمـ اًمتّمـقر ذاشمـف  2قمغم اًمرهمؿ ُمـ أهن٤م هل سمحد ذا ٤م "ذق اعمتقؾمط"

ًمدرضم٦م ُمــ اًمقضمـع اًمـذي ٤م سمتٚمؽ اوم٘مد ؿمٕمرت أصمٜم٤مء ىمراء 2 اًمذي ٟمسٕمك ًمف

هذه  شمرى أًمٞمس٧م2 .. وشمس٤مءًم٧م ُمع ٟمٗمز.اًمٗمٕمكم ضمسدي٤مً األمل طمد إمم  وصؾ

شمرى أوم٘مد هذا اعمٕمٚمؿ  ؟اًمدرضم٦م هل أيمثر ُمـ اًمٚمزوم مم٤م جي٥م أن يٙمقٟمف األدب

 .درضم٦م اعمٕمٞم٤مر اًمالزم ذم اًمٗمـ

2 إلُمٞمـؾ طمبٞمبـل "ؾمـٕمٞمد أيب اًمـٜمحس اعمتِمـ٤مئؾ ًمٖمريب٦م ذم اظمتٗمـ٤مءاًمقىم٤مئع ا"

ؾمـٕمٞمد " ًمٞمـدظمال ذم اعمنمـوع مهـ٤مشمقىمػ سمدهِم٦م أُم٤مم ومّمٚملم أرهمٛمتٜمل أن أ

يمٞمػ أصبح قمٚمؿ االؾمتسالم ومـقق "و "يٗمٌم سمن قمجٞم٥م ُمـ أهار اًمٕم٤مئٚم٦م

 ."قمّم٤م ُمٙمٜمس٦م قمٚمؿ اًمثقرة

٤م ُمٜمٝمـ٤م ُمـ اًمّمٕم٥م أن شمٗمْمؾ ُم٘مٓمٕمهق يمؿ 2 دون أن أوم٘مد اإلطمس٤مسسم٤مًمٓمبع 

قمغم آظمر. وأقم٤مدت إزم اًمتٗمٙمػم سمجس٤مُم٦م اعمنموع اًمذي أـمٛمح إًمٞمـف وُمث٤مًمٞمتـف 

 .وهمٛمقوف

إُمٙم٤مٟمٞم٦م ُمـ ضمديد ُمـ ال أقمرف عم٤مذا قم٤مد إزم اًمِمؽ 2 سمٕمد ىمراءيت هلذه اًمرواي٦م

 .يمام أشمّمقره لحت٘مٞمؼ ُمنموقم

اًمٙمثــػم ممــ٤م يمتبــف  توىمــرأ تقمــدمل أؾمــتٛمد ـمــ٤مىمتل وحمــ٤موًمتل إال سمٕمــد أن 

احلد اًمذي شمتٙمنومٞمف ىمدؾمٞم٦م األؿمٞم٤مء إمم  ن ُم١مُمٜم٤م سم٤معمقٟمت٤مجايزٟمِمت٤ميـ اًمذي يم٤م

 .األظمرى
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أطمـقال " ُم٤م يمت٥م قمـ ًمٗمتٜمل يمثػماً 2 لامل اًمٖمٞمٓم٤مين "وىم٤مئع طم٤مرة اًمزقمٗمراين"

اؿمـؽمى سمدًمـ٦م وقمّمـ٤م "ـومـ2 طمسـ أٟمقر اًمذي يّمدر صحٞمٗم٦م يقُمٞم٦م سمخٞم٤مًمـف

ُمـ خمزن رأس اًمٗمجٚم٦م ًمٞمّمدر األواُمر اًم٘مت٤مًمٞم٦م وخيـقض ُمٕمـ٤مرك  ُم٤مريِم٤مًمٞم٦م

 ."ٞم٦مومه

ـمرطمـ٧م اًمٚمٖمـ٦م اًمتـل اظمت٤مرهـ٤م مجـ٤مل  ،الٛمٞمٚمـ٦م "اًمزيٜمل سمريم٤مت" ذم روايتف

 "ٚمٖمـ٦ماًم" اإلؿمٙم٤مًمٞم٦م سم٤مًمبح٨م قمـ إٟمسج٤مم2 واعمستٛمدة ُمـ ًمٖم٦م قمٍم اعمامًمٞمؽ

 .سملم رواي٦م وأظمرى طملم شمسٕمك خلٚمؼ وطمدة أدسمٞم٦م سمٞمٜمٝمام ذم قمٛمؾ ومٜمل واطمد

يمبـػم زيمريـ٤م سمــ راي "ـ٤مظمؽمت اًمٗمّمؾ اخل٤مص سموم .شمدهِمٜمل هذه اًمرواي٦م

 "األُمــ" ًمٚمٙمِمػ قمـ اًمبٜمٞم٦م اًمتل ي٘مقم قمٚمٞمٝم٤م ضمٝمـ٤مز "وؾمجٜمف2 اًمبّم٤مصلم

 .ًمدى أي ٟمٔم٤مم ؾمٞم٤مد

اًمـذي ينمـح ومٚمسـٗم٦م  "يمـرم الـ٤مرح"ـاًمٗمّمؾ اخل٤مص سمـومٙمرت سم٤مظمتٞم٤مر و

 رضمؾ أُمـ.إمم  ويمٞمػ يتحقل ـم٤مًم٥م أزهري2 ألُمـوُمٗمٝمقم رضمؾ ا

ٗمٝمـقم وُمٝمٛمـ٦م هذه اًمرواي٦م شمٕمتؼم اخلٚمٗمٞم٦م اًمت٤مرخيٞمـ٦م عمًمدي اًم٘مٜم٤مقم٦م اًمت٤مُم٦م سم٠من 

 .اًم٘مٛمع اًمذي ٟمسٕمك ًمٚمحدي٨م قمٜمف

 سمٞمـٜمام ًمـديٜم٤م ُمــ .ًمٜمبٞمؾ ؾمـٚمٞمامن "اًمسجـ" اظمؽمت حلٔم٦م اإلقمت٘م٤مل ذم رواي٦م

خيص  -ًمروايتٜم٤م اعمتخٞمٚم٦م  -ًمٕمبد اًمرمحـ قمبد اعمجٞمد اًمرسمٞمٕمل ومّمؾ  "اًمقؿمؿ"

 ."ؾمٞمٔمؾ اًمرأس خمدرا طمتك اًمٜمٗمس األظمػم" اخلروج ُمـ اًمسجـ طمٞم٨م

ًمنميػ  "اًمٕملم ذات الٗمـ احلديدي٦م"و ًمٕمزاويًمٗم٤موؾ ا "اًم٘مٚمٕم٦م اخل٤مُمس٦م"

واًمسالؾمـ٦م 2 طمد شمٗم٘مد ومٞمف ُمـذاىمٝم٤م األديبإمم  حتس أن اًمٙمت٤مسم٦م رصٞمٜم٦م2 طمت٤مشم٦م

ىمـد أٟمت٘مـل ومـٞمام  حتس اًمٓمٕمؿ اعمر ًمٙمٜمؽ شمٖمص ذم اًم٘مْمؿ.واًمداظمٚمٞم٦م ًمٚمٜمص. 

 سمٕمد رء ُم٤م.
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إًمٞم٤مس اًمديري ومٝمل روايـ٦م ًمٕمبـ٦م اًمرقمـ٥م  "اًمٗم٤مرس اًم٘متٞمؾ يؽمضمؾ" خمٓمقط

 .اًمتل ال خترج ُمـ ُمّمٞمدة إال وشم٘مع ذم أظمرى ىمدر هذه اًمِمخّمٞم٦ماًمداظمكم و

ذم  ًمتٞمسـػم ؾمـبقل اظمـؽمت ُم٘مٓمٕمـلم صـٖمػميـ "أٟم٧م ُمٜمذ اًمٞمقم" أُم٤م رواي٦م

 .اًمبداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ًمٞمس ًمسب٥م ُمقوققمل سمؾ ًمسب٥م ذايت حمض

فؽــل مل  .شقـامئلبتؼديؿ هذه افرواية ـػقؾؿ  ؾؽروأكا أ 8691مـذ ظام )

 .(أمقة افبؽرصخصقتفا افرئقسقة ظذ ابـتل أشتطع إال أن أضؾؼ اشؿ 

اًمٜمخٚم٦م " هم٤مئ٥م ـمٕمٛم٦م ومرُم٤منظمتٞم٤مر رواي٤مت الُم٤ميزال قمغم اًمٓم٤موًم٦م ذم اًمٓمريؼ 

حيـدث ذم ُمٍمـ " ويقؾمـػ اًم٘مٕمٞمـد ."اًم٘مرسمـ٤من"و "اعمخ٤مض"و "والػمان

وحمٛمـد  ."شمٚمؽ اًمرائحـ٦م" وصٜمع اهلل إسمراهٞمؿ ."احلرب ذم سمر ُمٍم"و "اآلن

ضمؼما و ."اًمس١مال" ٥م هٚمس٤مًم. وهم٤م"ٕمقدة ُمـ اعمٜمٗمكاًم" أسمق اعمٕم٤مـمل أسمق اًمٜمج٤م

ــؼما ــراهٞمؿ ضم ــؾ" إسم ــؾ ـمقي ــ٤مرع وــٞمؼ"و "ساخ ذم ًمٞم  "صــٞم٤مدون ذم ؿم

 ."اًمبح٨م قمـ وًمٞمد ُمسٕمقد"و "اًمسٗمٞمٜم٦م"و

 .(هناية افدؾس افصغر)

* * * 

 تقؿػؾ ؟دثوماذا ح ؟ال أتذـر ـقػبعد بذل اجلفد وافتػؽر واحلقار 

متــاثرة دم دؾـس  اً وأؾؽـار ،دم افـذاـرةصظايا  وؽدا .يستؽؿؾومل  ،ادؼوع

 .هـا ـتبق  ـام  .صغر

 ؟ترى هؾ ضار ادؼوع فقلس مـ ؿبؾف

 ؟!مـ ؿبع

 !.؟أم أخذين افتقف دم مؼوع هقائل جديد !هؾ صغؾ مقشقؾ رء آخر
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هؾ حرؾت ادؼوع افذي ــان دم ذهــ مقشـقؾ شـقرا، ؛ أتساءل مع كػز

دم رأد آكــذاك بــغ افروايــة  ذاك االخــتالط افــذي ـــانادغــامرة بــكحــق 

 .ثؿ بدأ يغقب ظـ اهتامماتف، . ؾساجع احلامس فديف بعد ذفؽ؟وافسقـام

 ؛!ضرحفاأال يبدو يل أن افذي حصؾ تتضؿـف األشئؾة افتل 

 .فؽـ البد مـ افسمال

 .ؿقشقؾ ـان يشـبفـا ـثـرا دم تـداخؾ واخـتالط األؾؽـار وادشـاريعؾ

وأكـف مثؾــا دم ؾفـؿ  .أيضـاً  ف برسظةـذفؽ دم تدؾؼ احلامس برسظة وتـاؿص

 .افعالؿة بغ افثؼاؾة وافسقاشة ودورافثؼاؾة وادثؼػغ

ؾنن تعؼقدات افقضـع افسـقاد، وارتبـاك  ،وظقف اخلاصإػ  فؽـف باإلضاؾة

هـذا ؿد يؽقن فف دوردم ما آل إفقف ؛ افقضع افثؼادم وادثؼػغ دم شقريا آكذاك

 .ادؼوع

وتبدد ادحاوالت افتل شـعك مــ ؛ تؽرار خقبتف جيب أن ال أجتاهؾأكـل ـام 

دؾع افعؿؾ افثؼـادم فؾتجسـد دم ب؛ ادثؼػغ افسقريغمـ خالهلا مع أصدؿائف 

 مؼوظات وؾعافقات حمددة وحمسقشة بدال مـ اهلقـام دم افـؼـد وادعارضـة

 .خاصة دم افسـقات األخرة مـ األحداث افتل صفدهتا شقريا آكذاك

 .بروت فقعقش ويعؿؾإػ  اترك مقشقؾ شقريها بعد

 ؿتؾ.ثؿ اختطػ وأرس فسـقات ودم بروت 

* * * 
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ُمــ وشمٜمبثـؼ 2 ُمــ اًمٕمـ٤مماألول ْمقء هذا اًمٗمجر األومم ًم٘مٓمرة اًمشمتِم٘مؼ 

نمـ تٜمومٞم2 صمـؿ شمتسـع وشمٜمتنمـ2 سمـ٤مردةو ،ٙمـؼم رـمبـ٦موشم2 األؾمقدألومؼ اسمراصمـ 

 ...ٜمٝم٤مراًم

اعمٞم٤مه اًمتل شمٜم٘مط  شمٚمؽذم هق اعمٕمٜمك أن أم ! ؟اًمقهؿ ؟ُمٕمٜمك يأ ٜم٤مهؾ ًمزُمٜمشمرى 

 .!ٜمٗمساًمقمغم ضمدران ٟمدي أؾمقد وشمرؿمح ؾمخ٤مم  ذم  

ذم سمٞمتٜم٤م اًمقطمٞمدة اًمٖمروم٦م إمم  اخل٤مرضملب٤مب اًماعمٛمتد ُمـ اًمٓمقيؾ أظمٓمق ذم اعمٛمر 

قمغم  ُمتٕمِمب٤مً  رـمب٤مً  ب٤مراً همأعمح و2 اعمٙمتب٦م ذماًمٙمت٥م اعمتٙمدؾم٦م  ا  ور٤مجمأظمٓمق 2 هذا

 !.وم٠مشمس٤مءل قمـ ؾماميمتٝم٤م ذم داظمكم2 أـمراومٝم٤م

ًمٞمـ٠مس اًمـذي يٜمتـ٤مب اِمـبف ي2 االٟمتٔم٤مر ًمٚمخروج ُمــ اعمـ٠مزقهذا ٕمر أن أؿم

٤مألوهـ٤مم وم. شمفُمـ اًمتقرم يمل يٓمبؼ قمغم طمٞم٤م يٜمتٔمر ُمزيداً 2 سم٤مًمنـم٤من ُمّم٤مسم٤مً 

اعمٛمـر اعمقصـؾ سمـلم اًمِمـ٤مرع هبـذا أؿمـبف  "اًمـذات" شمّمبح2 طملم شمتٙمِمػ

 .واًمنير

طمجر صـٖمػم إمم 2 اًمٚمحٔم٦م اًمّمب٤مطمٞم٦م األومم ًمٚمٕم٤مم الديدهٙمذا شمتحقل 

ــٜمٗمسي ــٗمح٦م اًم ــغم ص ــل قم ــ٤موف ًم رمت ــذاسم٤مت واعمخ ــر اًمٕم ــداح دوائ تٜم

 .واالطمب٤مـم٤مت

بحـ٨م قمــ اًمـزُمـ أسمدو يمٛمــ يو .شمتجٛمع ذم طمٚم٘مل ُمذاىم٤مت أؿمبف سم٤مًمّمديد

 .ىمْمب٤من زٟمزاٟم٦م األقمقاموراء صٗمر 
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 .شقدبقض واألألوحشة اختالط اٚمقك شموهل ٓمرة صبح اًمثامٟملم شمتٗمٓمر ىم

ومٙمـ٤مر األخم٤موف شمٙمؼم، و ،ٕمد. ىمقى شمّمشمٕمٚمقأؿمقاك اعمج٤مزر و ٤معمديٜم٦م شمتٗمت٧موم

 ال رُم٤مدا ًمٚمرُم٤مد.إمل شمٕمد 

ومْمـ٤مء " ُمع ٟمٗمسـف ذم يمت٤مسمـف "يمقزٟمتسٞمػ" ذم اعمس٤مء سمدأت سمؽممج٦م حم٤مورات

 ."اًمؽماضمٞمدي٤م

 !...شمرضمؿ ألين أٟمتٔمرأ

وُم٤م يتٝم٤مُمس سمف اًمِم٤مرع اًمسقري قمـ أطمداث األُمس 2 ًمٙمـ ُم٤م يتٜم٤مىمٚمف اًمٜم٤مس

سمـ٤مألُمس  .٤مشمٜم٤مشمراضمٞمـدي ن أشمـرضمؿ ومْمـ٤مءأال أضمد يمٞمـػ زم وم2 يمٚمٞم٤ميسؽمىمٜمل 

طملم ُمرت ؾمـٞم٤مرة 2 ذم دُمِمؼ حم٤مهل٤م سمنقم٦م قمجٞمب٦م "احلري٘م٦م" ُمٜمٓم٘م٦مأهمٚم٘م٧م 

ٟمسـٞم٧م أن  !.يمٚمٝمـ٤ماعمديٜم٦م هى اخلؼم يم٤مهلِمٞمؿ ذم و .وأـمٚم٘م٧م اًمٜم٤مر ذم اهلقاء

ُمـ صٜم٤مديؼ خمب٠مة حت٧م اًمٓمـ٤موالت  "اًمبٓم٤مـم٤م" ؿمؽمي٧ماأذيمر أين ذم اًمٔمٝمػمة 

األظمـػمة ُمــ اًمراشمـ٥م اًمِمـٝمري ىمـد ىمبـؾ  وأن اعمئ٦م ًمػمة ُم٤م .سمسٕمر اؾمتثٜم٤مئل

 .ـم٤مرت

* * * 

زُمــ إمم  حيتـ٤مج2 ٟمٕمت٘مده وٟم١مُمـ سمفاًمذي ًمٚمسٞمٜمام  ٜم٤م اعمختٚمػن ومٝمٛميبدو أ

ٞمت٠مظمر ؾمـواًمـققمل اًمبـديؾ 2 ؾاًمراهـ ُمٙمب ـ قمل٤مًمقوم. ٜم٤مقم٤معمًمٞمٙمرس ٟمٗمسف ذم 

 .ذم والدشمف يمثػماً 

 .؟شمرى ُم٤م هق احلؾ

2 اًمتل ختص ص٤مطمبٝم٤م "اًمٚمحٔم٦م" إال2 وقمٞم٧ممل يٙمـ اًمتٕمبػم سم٤مًمٜمسب٦م زم ُمٜمذ أن 

إال وؾمٞمٚم٦م ًمٚمتٕمبػم اًمـذايت قمــ 2 مل شمٙمـ اًمسٞمٜمام سم٤مًمٜمسب٦م زمو .ٞمبدقمٝم٤م ويٛميضوم

وزُمــ وم٤مقمٚمٞمـ٦م هـذه 2 أُم٤م ىمدرة هذه اًمرؤيـ٦م .رؤي٦م ظم٤مص٦م وؿمٝم٤مدة ؿمخّمٞم٦م
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يت٤مح ًمٜم٤م إال أن ٟمرُمـل سمِمـٝم٤مدشمٜم٤م هـذه  ًمـو .ومٝمذا رهـ سمٛمـ يتٚم٘م٤مه٤م2 اًمِمٝم٤مدة

 .وٟمرطمؾ

 ،داظمٚمٝمـؿن خيبئقن ؿمٝم٤مدا ؿ ذم وأٟم٤مس يمثػمصمٛم٦م ذم اعمرطمٚم٦م احل٤مًمٞم٦م ال طمٔمٜم٤م أن 

ٟمسـتٓمٞمع رسمـام  .أن ٟمٛمزج هذه اًمِمٝم٤مدات سمرؤاٟم٤م وٟمّمٜمع وصم٤مئ٘مٜم٤م اًمذاشمٞم٦م رسمام قمٚمٞمٜم٤م

 .اعمٝمٛم٦م اًمّمٕمب٦مإمم  وٟمحقهل٤م2 أن ٟمٜم٘مذ اعمٝمٛم٦م اعمستحٞمٚم٦م ذم سمٚمدٟم٤م قمؼم ذًمؽ

يٕمٛمالن ذم اًمقىم٧م ذاشمف 2 ُمتّمٚملمأؾملم رأن ًمف ُمٜم٤م يٕم٤مين ُمـ واطمد أي  إن

يمؾ ُمٜمٝمام يتْمٛمـ اآلظمر. ٟمحــ و2 أطمٞم٤مٟم٤ًم يٖمذي أطمدمه٤م اآلظمر قة ذا ٤م.سم٤مًم٘م

هـذا داظمـؾ قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمخرج ُمٜمٝمـ٤م ىمبـؾ أن شمتٙمنـ أضمٜمحتٜمـ٤م 2 "اعمّمٞمدة" ذم

 .اخلٗم٘م٤من اًمٕمبثل اعم٠مزوم

 .اعمح٤مومٔم٦م قمغم شمقازن سملم اعمٛمٙمـ واعمراد قمٚمٞمؽ أن متتٚمؽ ُمقهب٦مأىمقل ًمٜمٗمز 

قمــ  تٚمػ أسمـداً خيال  ٤مً س٥م ُمذاىمشمٙمت يأظمذت ُمِم٤مقمر ،وطملم ختٞمٚم٧م اًمتقازن

قمؼم ُمذي٤مقمف يمؾ حلٔم٦م اًمتل يّمبٝم٤م زقمٞمؿ قمغم ؿمٕمبف  ذًمؽ اًمدومؼ ُمـ اًمٕمقاـمػ

 .اًمرؾمٛمل

ذ اًمسػم سملم صٗمقف اًمسٞم٤مرات اعمست٘مرة ٠مهموم2 أُمتحـ ُمقهب٦م اًمتقازنه٤م أٟم٤م 

 ،احلراؾم٤مت األُمٜمٞمـ٦مطم٤مضمز  ٓمريؼاًمّم٤مدومٜمل ذم يطملم و .سمٕمٜمػ قمغم األرصٗم٦م

ُمــ ر ُمـأو2 "اًمبٚمـف"ـسماإلحي٤مء طم٤مول أو ،٦مسمٍمي سمٛمٞمٙم٤مٟمٞمٙمٞمرأد وأظمٗمض 

وًمٞمتقضمسقا يمـام  ،ومٚمٞمت٠مهبقا يمام حيٚمق هلؿ2 ُم٤مٚمحـ سمأشمرٟمؿ أو  وأٟم٤م أسمرسمرأُم٤مُمٝمؿ 

 :اً رددوُم ُمؽمٟمامً وألرومع صقيت 2 وًمٞمخٛمٜمقا ُم٤م يريدون ،يِم٤مؤون

 ."!طمبٞمبتلي٤م  !ي٤م !يمراُمتل أقمٞمدي زم..."

 ذا اًمرىمٞم٥م اًمث٘م٤مذمؿمٕمرت سم٤مالؿمٛمئزاز ُمـ ه ،تٚمٗمزيقن طمٞم٨م أقمٛمؾ ٟمٔمري٤مً ذم اًم

ٟمف إِمٝمر ذم وضمقهٜم٤م ؾمٝم٤مم اعمس١موًمٞم٦م أُم٤مم الامهػم. ٟم٤م ويسحي٤م اًمذي ُم٤م اٟمٗمؽ  
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مل ٟمّمـ٥م أفمــ أٟمٜمـ٤م  .وطمّم٤مره ًمٞمس إال ضمزءًا ُمـ خمٓمٓمف ًمٚمّمـٕمقد .يمذاب

اًمتـل ال  "اًمٙمـقٟمؽمول" ومل شمتٗمٙمؽ سمٕمد شمٚمـؽ اًمٚمٛمسـ٦م ُمــ !سمٕمدسم٤مالٟمٗمّم٤مم 

٤مٟم٤ًم ُمــ اًمٕمقاـمـػ ّمٛم٧م هٞمجاًمٟمٕمٞمش ذم ومٜمحـ  .دوثشمسٛمح ًمٚمجٜمقن سم٤محل

.. وسملم ُمقضم٦م اًمّمٛم٧م وُمقضم٦م اًمٙمالم .هدوءوداقم٦م ووذم اًمٙمالم  ،واًمقضمد

ب ُمقضم٦م ىمّمػمة ضمدًا أؿمبف سم  ."ىمبالت ُمنوىم٦م"ـهنر 

يم٠مٟمٜم٤م ىمٓمع ُمـ اًم٘مامش اعمس٘مسـؼ و ؿم٤مهدت ٟمٗمز وأٟم٤مؾم٤ًم آظمريـاعمٜم٤مم ذم 

 .٦ميم٤مٟم٧م شمبدو ويم٠مهن٤م ؾمالمل ُمئذٟمـ ،سم٤معم٤مء ُمٜمِمقرًا قمغم ؾمالمل ُمٚمتٗم٦م ُمـ اخلِم٥م

شمٜمـ٤مهك إًمٞمٜمـ٤م ٟمـداء ُمــ طملم و .ًمٜمٓمؾ  قمغم دُمِمؼاألقمغم إمم ٟمٜمٔمر سمٗمرح ويمٜم٤م 

ىمـد ظمـرج اآلن 2 ومِم٤مهدٟم٤م ذاك اًمٕمجقز اًمذي ٟمحبف اًم٘م٤معإمم  اًمتٗمتٜم٤م ،األؾمٗمؾ

وؿمـٕمػمات  ؿمـ٤مطمب٤مً و يم٤من ٟمحـٞمال .ُمٜمذ زُمـ ـمقيؾ ُمـ اًمسجـ اًمذي هق ومٞمف

ٞمٜمـ٤مي ومتحـ٧م قم .ذاهـ٥م إًمٞمـفأو  .. يم٤من يم٠مٟمف آت ُمـ اعمـقت.ذىمٜمف ىمد ـم٤مًم٧م

ومٚمؿ يٙمـ أُم٤مُمل إال أن أقمده٤م ُمتسـ٤مئاًل  ،رضسم٤مت ىمٚمبلصقت ألذين ومتٜم٤مهك 

 ؟." األرسمٕمٛمئ٦م رضسم٦م" إمم سم٘مٚمؼ وظمقف شمرى هؾ وصٚم٧م

* * * 

 ذم هذه اًمٚمٞمٚم٦م .٤مت دريد حل٤ممهذه األي٤مم ُمنطمٞمأُم٤مد اًمتٚمٗمزيقن ذم يٕمرض 

 .ذوم٤مت اعمديٜم٦م يمٚمٝم٤مُمـ  "همرسم٦م " شمتّم٤مدى ُمنطمٞم٦م

ذم اًمت٘مـ٤مط واعمٝمـ٤مرة بّمـػمة اًمًمديـف و .وُمقهب٦م يمبػمةـم٤مىم٦م قمٔمٞمٛم٦م دريد حل٤مم 

بٕمثـر اًمتٗم٤مصـٞمؾ شمتعم٤مذا شمدرك وًمٙمـ ال 2 سمحس٤مؾمٞم٦م قم٤مًمٞم٦م شمٗم٤مصٞمؾ هذا اًمقاىمع

 .!ًمديف بدد األؾمئٚم٦م اًمرئٞمسٞم٦مشمتو

؟ أم ؾ ٟم١مضمـؾ اًم٘مـقلٝمـاآلن وم قمــ ىمـقل احل٘مٞم٘مـ٦م يـذا يمٜم٤م قم٤مضمزإأُم٤م ٟمحـ 

ذم ن هذا اًمقاىمـع أم أ .!؟عمقاضمٝم٦م اًمّمٕمقسم٤مت ذم ىمقل احل٘مٞم٘م٦مهنتدي سمؼمخي٧م 

 .؟أومرز صٕمقسم٤مت مل شمٙمـ ًمتخٓمر ذم سم٤مل سمرخي٧م2 سمٚمدٟم٤م
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األوهـ٤مم يمؾ ُمـ ٜمٗمؽ ٟمن أسمٕمد يمٜم٤م 2 آُمػمااليقمٛمر ُمع  اًمٞمقُملك ت٘مٚماعمذم 

 .وال يٜمتٝمـل اعمتب٤مدلاًمبقح احلقار ويبدأ .. .وٟمّمٗمك ُمع أٟمٗمسٜم٤م2 اًمتل ٟمح٤موهل٤م

ومل  .اًمٜمسـ٤مءأو  احلـ٥مأو  اًمسٞم٤مؾم٦مذم 2 يمؾ رء ذمٟمحٙمل  ،رويٟم2 ٟمتٝم٤مضمس

 .!يٖمٞم٥مًمٚمخٞم٤مل أن يٙمـ 

شمبـدأ ُمــ ٤مشمٜم٤م هٚمقؾمـو .ظمـرًممٜمٗمسـف ٗميض ومٞمٝم٤م يمؾ ُمٜمـ٤م سمٟمتحدث ؾم٤مقم٤مت ي

وشمٜمتٝمـل ذم ذاك اًمٜمـزوع 2 اعمختٚمٗم٦م واعمِم٤مريع اًمسٞمٜمامئٞم٦م2 ٟمت٤مجإلاًمبح٨م قمـ ا

واًمٓمٛمقح اًمذي 2 ح٨م قمـ اًمٚمٖم٦م اخل٤مص٦م ذم اًمتٕمبػمباًمتجديد واًمإمم  اًمّمقذم

دمـثؿ  اًمٕمٓم٤مًمـ٦مًمٙمــ  .اًمسٞمٜمامئلواألؾمٚمقب ًمِمٙمؾ ز ذم ااًمتٛمٞم  إمم  ال يتزقمزع

ُمـرة ٟمسـٕمك و .ُمــ ضمديـدٟمح٤مول وًمسٜمتٜم٤م قمغم أٜمٕمض وم2 ٘مدريمقمغم صدرٟم٤م 

ُمٜمٝمـ٤م 2 اعمختٚمٗمـ٦م يعر٤مُمـ اعمِمـاًمٕمديد اىمؽمطمٜم٤م اًمٗمؽمة اعم٤موٞم٦م ظمالل  .اتوُمر

اٟم٘مْمـ٧م و .واعمسٚمسـؾ2 اًمتٞمٚمٞمـف ومـٞمٚمؿيمـذًمؽ و2 اًمروائـلُمٜمٝم٤م و2 اًمقصم٤مئ٘مل

ــٝمقر  ـــ اًمِم ــ٥موٟمح ــجؾ ،ٟمٙمت ــؾ ،ٟمس ــقرات ،ٟمتخٞم ــط  ،ٟمْمــع شمّم ٟمخٓم

ًمٙمــ . ُمع أمحـد ىمـبالوي "اًمبٜم٤مي٦م" ُمنموعأظمره٤م يم٤من و ."ديٙمقسم٤مضم٤مت"ـًم

سملم قمِمٞم٦م و .اًمتج٤مهؾيٚمؼ إال مل 2 واعمالطم٘م٦ماعمت٤مسمٕم٦م ٟمتٔم٤مر والاسمٕمد و ذًمؽ يمٚمف

سم٤مًمتدطمرج ُمـ ضمديـد. ٟمٜمٗمـؽ قمــ ىمـبالوي وٟمٕمٞمـد  "اًمٙمرة" شمبدأ ووح٤مه٤م

ومتح ٟم٤مومذة ًمإلٟمتـ٤مج ُمــ ٟم٘مرر  يد.ٜمٗمؽ ُمـ ضمدٟموصمؿ ٟمٕمقد 2 اهلل ؾمٕمد اًمّمٚم٦م سمـ

ذم ُم١مؾمسـ٦م صمـؿ 2 اًمٜم٘م٤مسم٦م سمدال ُمـ اًمتٚمٗمزيـقنٜمداوم ذم وم2 ظمالل ٟم٘م٤مسم٦م اًمٗمٜم٤مٟملم

ٜمت٩م قمبد اًمـرزاق اعمًمٚمدوام ذم ُمٙمت٥م  ٟمٚمج٠مأي٤مم  سمٕمد. وُمـ اًمٜم٘م٤مسم٦م اًمسٞمٜمام سمدالً 

صمـؿ ذم ُمٙمتـ٥م اعمٜمـت٩م حتسـلم 2 شمـ٤مداألصمـؿ ذم ُمٙمتـ٥م اعمٜمـت٩م ٟمـ٤مدر 2 هم٤مٟمؿ

 سمٕمد همد.أو  أيـ ؾمٜمداوم همداً  ٕمٚمؿيال  ربواًم... ىمقادري

* * * 
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ُمــ  هض ؿمـٕمرأسمـٞم  اًمذي ت٘مٜمل اًمسٞمٜمامئل هذا اًم -أسمق ظمٚمٞمؾ ظم٤مًمد اًمٖمزي أُم٤م 

ذم اًمٜم٤مدي اًمسـٞمٜمامئل يمؾ ُمس٤مء هيٓمؾ قمٚمٞمٜم٤م وم٘مد أظمذ  - ٤مهمػمهاألؿمٞم٤مء ذا ٤م و

صـ٤مر و .ومٞمف يمنـًمقطمدشمٜم٤مٟم٤م ضمدقوم .ًمٞمٙمن وطمدشمف اعمٓمٚم٘م٦مُمع هن٤مي٦م اًمٕمرض 

احلـد إمم 2 ُم٤مُمٜم٤م دمرسمتفأوهق يسؽمضمع  شمٜم٤م ُمٕمف٤م٘ميض أُمسٞمٜموم2 ُمٕم٤ممل يقُمٜم٤م طمدأ

يتٜمـ٤مول 2 تف ُمــ ضمديـدوطمِمـإمم  ٞمٛميضوم2 اًمذي يم٤من يٖم٤مًمبف اًمٜمٕم٤مس ويٖمٚمبف

 .صمؿ يٜم٤مموطمب٤مت ُمـ اًمٕمٜم٥م البـ ُمـ ىمٓمٕم٦م 

اًمـال " ُم٘مٝمـكإمم  ، أوقار ًمٜمستٙمٛمٚمفحلًمبٞم٧م قمٛمر ُم٤م إُمٖم٤مدرشمف  سمٕمدٟمٛميض 

ٙمتٛمؾ اًمتل ال شماًمث٘م٤مومٞم٦م سمخ٤مري سمره٤من ُمِم٤مريع ذم واطمدة ُمـ ٜمٜمخرط ًم "شمػمٟم٤م

ٟمـؽمك أطمـدا ممــ  الوم2 رسمقةذم ُم٘مٝمك أسمق ؿمٗمٞمؼ ذم اًم "األريمٞمٚم٦م" إمم أو .أسمداً 

 .ًمٞمـفإشمّمـقر ُمـ٤م ؾمـٞم١مول و2 ٜم٘مد واًمتنميح واًمـتٙمٝمـف سم٤مًمتٜم٤موًمٟمال وإٟمٕمرومف 

 ."ريؼاًمت٘م"و ي٦مسخرًمسم٤مُمِمبع اًمٙمثػم ُمـ شمٜم٤موًمٜم٤م هذا و

 ."ػؼقدةادؽامرا افعغ افبصرة واف" قٟمٜم٤م ؾمٞمٜمامئٞمإ

* * * 

ذم هـذه اًمٔمـروف اًمّمـٕمب٦م 2 يمسـٞمٜمامئٞملم٦م ّمـداىم٤مًمسم ٟمٗمرادٟمـ٤مالرسمام يمـ٤من 

 .ال أن ٟمٚمت٘ملإ ظمرآيؽمك أُم٤مُمٜم٤م ظمٞم٤مرا ال  ،واألضمقاء اعمخٞمٗم٦م

ذم دور األومٙم٤مر اًمتل شمذم شمٙمثٞمػ  أؾم٤مؾمٞم٤مً  دوراً 2 ٦ماًمٞمقُمٞم اتاًمٚم٘م٤مءه هذ ٧مٚمٕمبوم

ٙمثـػم ُمــ اًم٤م ُمـ ٜمٞمٛمحتهل اًمتل رسمام و .دمرسمتٜم٤مٜم٤م وص٤مهم٧م ٤مهمتصًم٘مد .داظمٚمٜم٤م

أي ُمـ اعمٝمتٛملم ذم اًمتٕمبػم قمـ اًمِم٠من اًمٕم٤مم  شمّمٞم٥مٛمٙمـ أن ياألُمراض اًمتل 

 .ٔمروفاًمهذه ُمثؾ ذم 

 .!ٜمٗمسفًم ارسمام يٛميض ًمٞمٙمقن قمدوو ،٤مخلقف ود ٟمٗمسفسمهمدا وم٤مًمقاىمع 

 .سمداأ ذاه ومٙم٤مك ُمـ ال
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وم٤مؾمـتدرضمتٜمل 2 عمـ٤مض ُمـ٤مؿمٕمر سم٤محلٜملم يمٜم٧م أ2 ألُمسٞم٦ماهذه ٚم٘م٤مء ذم اًمذم 

.. وطمـلم .فئوٟمسـ٤م "اعمٞمـدان" وإمم اًمّمـب٤م وإمم طمـلًمسـتٞمٜم٤مت اإمم  اًمذايمرة

سمـدا أٟمـف و2 يقاضمـف احلٜمـلم سمـ٤مًمرومض أظمـذ2 ٙم٤مي٤مهحل قمٛمر طم٤موًم٧م اؾمتدراج

 .ُمرو٤م جي٥م ُم٘م٤موُمتفاحلٜملم يٕمتؼم

٠مؾمـب٤مب سمطمتـك سمـؾ  .شمٗمسـػمهأو  وصـٗمفأو  ك ذم شمنميح احلٜملمتطم ٜم٤مظمتٚمٗماو

 .اًمِمٕمقر سمف

ُمتـ٤مريس حيتٛمـل إال هل ٤م ُم2 يفًمداالىمتْم٤مب وقمدم اًمٕمٗمقي٦م  طمس أنيمٜم٧م أ

 .ًمّمقر اًمقاىمعواًمتجريد واًمتٕمٛمٞمؿ قرط سم٤مألُمثٚم٦م يتيمل 2 وراءه٤م

 .ُمتس٘م٦م ومجٞمٚم٦معم٤مطم٦م و ٠مومٙم٤مرسمّمقر يستٕمٞمض قمـ اًميم٤مٟم٧م 

اًمتٗمٙمػم ذم ًمٞم٤مت اآلظمتالف إدرك يمٜم٧م أ2 وم٘مٜم٤م قمغم اًمٖم٤مي٤متقاقمغم اًمرهمؿ ُمـ شم

 .تٕمبػمًمٚمٗمـ واًمة ٜمٔمراًمذم  سمٞمٜمٜم٤م

ؿ ٞمه٤مٗمـاعمُمــ  ُمرضمٕمٞمتـفسـتٛمد ييٛمٙمــ أن أن اًمٕمٛمؾ اًمٗمٜمل ال قمت٘مد أأٟم٤م 

حيتـ٤مج 2 ذا ـ٤ميم٤محلٞمـ٤مة وأٟمـف  ."١مُمثٚمفشم"و دمتثف ُمـ احلٞم٤مةومٝمل 2 وم٘مط ةجرداعم

 .وإمم اهلقاءاًمرائح٦م اًمروح وإمم 2  اًمٙمامل واًمدىم٦مػمسم٤مإلو٤موم٦م عمٕم٤مي

ٚمتجرسمـ٦م ًموأؾمـتدرضمف ًمٚمبـقح اًمقضمـداين 2 ذم شم٠مُمالشمف ُمع ٟمٗمسفطم٤موره يمٜم٧م أ

أن قمٜمـ٤مده طمس ومٙمٜم٧م أ2 ٗمٙمري٦ماًمـ اعمرضمٕمٞم٤مت سمٕمٞمدا قم2 واعمٕم٤مؿم٦ماًمِمخّمٞم٦م 

 أىمٚمقي٦م.٦م ٟمٙمٝمٚمق ُمـ خيال 2 ه سمٜمٗمسف أطمٞم٤مٟم٤مادواقمتد

اًمتل ًمديف اعمخ٤موف سمدد أأن 2 ةيمثػمدائام وظمالل طمقرات وأزُمٜم٦م طم٤موًم٧م ًم٘مد 

 ًمٚمخٞمـ٤ملوٚمتٕمبـػم ومسح٦م أيمثـر اشمسـ٤مقم٤م ًمسم٤مقمتب٤مره٤م 2 ذم اًمسٞمٜمام "روائٞم٦ماًم" ُمـ

 .واحلري٦م
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ٟمجح٧م ذم ًمٕمكم  .قم٘مكم أيمثر مم٤م هق وضمداين "ٞم٦مًمٚمروائ" أن رومْمفدرك يمٜم٧م أ

ذم 2 "روائٞمـ٤مً " تجغم ذم اًمٚمحٔم٤مت اًمتل شم٠مًمؼ ومٞمٝمـ٤ميهذا و2 شمبديد ذًمؽ اخلقف

 "اًم٘مراُمٓمـ٦م" وذم ُمنموقمٞمف اًمروائٞملم2 اعمِم٤مريع اعمِمؽميم٦م اًمتل شمالىمٞمٜم٤م هب٤م ُمٕم٤م

 .مل يتح٘م٘م٤م إال يمٜمّمقصاًمٚمذيـ "أؾمٛمٝم٤من "و

ل اًمتواًمّمـقر2 ائٞمـ٦م الٛمٞمٚمـ٦مأٟمسك شمٚمؽ اًمٚمحٔمـ٤مت اًمروأن يٛمٙمٜمٜمل ال وم

 ."اًم٘مراُمٓم٦م "وٟمحـ ٟمٙمت٥م ؾمٞمٜم٤مريقُمٜمف بثؼ ٜمشميم٤مٟم٧م 

ذم أُم٤مؾمـٞمٜم٤م اًمتل يتقصـؾ هلـ٤م  اعمجردةأقمػ قمـ االؾمتٜمت٤مضم٤مت سمٞمٜمام يمٜم٧م 

يمـ أرهم٥م ذم اًمت٘م٤مط األومٙم٤مر اعمتٜم٤مصمرة اًمتـل يم٤مٟمـ٧م أمل  ذم ُمرات يمثػمةو .هذه

 .اعمتٙمن اًمبٚمقر ُمـأُم٤مُمل يم٘مٓمع   رر

ذم ُمٞمـ٦م يت٠مُمـؾ خمٚمقىم٤مشمـف اعمرخيٚمـؼ اًمٕمـ٤ممل و "رب" ويم٠مٟمف يفتقًمد ًمدي٤مخلٞم٤مل وم

 !.ُم٘مدؾم٦مإي٘مقٟم٤مت ٝم٤م ُمٜمبدع أن يسمٕمده٤م ومٞمسٕمك هق  .اًمٖمريزة هِمٞمؿ

قمالىمــ٦م ومْمــؾ قمٜمٝمــ٤م وأ2 ٕمالىمــ٦م اًمــرب سمٛمخٚمقىم٤مشمــفًمذم اًمٗمـــ ًمســ٧م ُمٞمــ٤مال 

ال و (سمرمجـ٤ميت)ٟمٗمٕمـل  ٤مين ذو ُمـذاقًمرسمـخلٚمؼ اوم٤م ،رهب٤مسماعمخٚمقىم٤مت سمٜمٗمسٝم٤م و

ذم قمالىم٤م ـ٤م أُم٤م اعمخٚمقىمـ٤مت ومٚمـدهي٤م  .ىم٤مشمف سمٛمخٚمقىم٤مشمفسم٤مًم٘مٞمؿ ذم قمالإال يٕمٜمك 

 .اًم٘مٞمؿ واعمِم٤مقمر واًمذايمرة واًمقضمدانسمبٕمْمٝم٤م اًمبٕمض 

2 وقمغم اًمتجرسم٦م اًمٕمٛمٚمٞمـ٦م اعمٕم٤مؿمـ٦م2 أشمٙملء قمغم اًمذايمرةأن ًمٜمٗمز ٤مظمؽمت وم

يمـام احل٤مُمـؾ 2 ٖمٛمسـ٦م سمٛمِمـ٤مقمر احلٜمـ٤من واحلـ٥م واألملاعم ًمّمـقرا ألؾمتٛمد

 لٜمٞمٜمٝم٤م.

* * * 
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اًمــذي اىمؽمطمــف قمــغم 2 دُمِمــؼقمـــ الديــد  فُمنمــوقمطمقارٟمــ٤م طمــقل ذم 

 .وصم٤مئ٘ملٗمٞمٚمؿ اًمتٚمٗمزيقن يم

 .جيٕمٚمٜمل أظم٤مف قمٚمٞمٝم٤م سملم يديؽ2 ن ُم٤م آًم٧م إًمٞمف دُمِمؼىمٚم٧م ًمف إ

اًمذيـ يتٚمـذذون  سمؾ أهٚمٝم٤م ،وم٘مط ًمٞمس اضمتٞم٤مطمٝم٤م !ذم دُمِمؼ ي٤م قمٛمرُم٤م حيزٟمٜمل 

 .سم٤مٟمتٝم٤ميمٝم٤م

 .؟د أن شمتِمٗمك ُمٜمٝم٤مٝمؾ شمريوم .ًم٘مد ظم٤مٟمقه٤م وُم٤مرؾمقا اخلٞم٤مٟم٦م أُم٤مم قمٞمٜمٞمٝم٤م

 قمـغمى يمٞمػ يٓمؾ قمٛمـر رأيمٜم٧م 2 ُمؾ دُمِمؼ ُمـ أقم٤مزم ىم٤مؾمٞمقن٠محلم يمٜم٤م ٟمتوم

اًمِمـٕمقر قمــ إال 2 ٤مٗمّمـحشممل شمٙمــ  لماًمٚمتشملم ٤مداحلف ٕمٞمٜمٞمسم2 ُمـ ومقىمٝم٤مدُمِمؼ 

 .ذم ُم٤م ضمٜمتف قمغم ٟمٗمسٝم٤مسم٢مصمٛمٝم٤م 

وؾمـط طمِمـد ٦م ٕمٚم٘مـُمذسمٞمحـ٦م  "دُمِمـ٘مؽ" أظم٤مف أن شمّمبحيمؿ آه  :وم٘مٚم٧م ًمف

 .اعمتٗمرضملم

* * * 

ٟم٤م ًمٚمحٔم٤مت سمْمٞمؼ اًمتٜمٗمس ويم٠مٟمٜمـ٤م ؿمٕمر2 دحت٧م وـم٠مة اًمٗمراغ واحلر اًمِمدي

 اًمـذي "ٜمٗمستوٞمؼ اًم" ُمِمٝمد ذيمرومٙم٤من السمد ًمٜم٤م أن ٟمت2 االظمتٜم٤مققمغم وؿمؽ 

 .وٟمتامهك ُمٕمف "اًم٘مراُمٓم٦م"ذم ؾمٞمٜم٤مريق  احلسـ األقمّمؿقم٤مؿمف 

ٟمخٛمـر وٟمٖمٜمـل وٟمـرىمص  سمـ٠من2 اًمتل ًمـ شمتح٘مؼًمرهمب٦م ًمديٜم٤م حلٔمتٝم٤م ا تشمقًمد

2 وراء اآلظمر واطمداً اإلسمتٕم٤مد وسم٤مًمتٜم٤مىمص سمدأ صقت اعمآذن ًمٙمـ  .طمتك اًمثامًم٦م

 .سم٤مإلظمتٗم٤مء اًمتدرجيلصقشمٜم٤م وسمدأ 

مل شمٕمد ذم اًمِم٤مرع إال ؾمٞم٤مرات األُمــ 2 وراء اًمٜم٤مومذةاًمٗمجر وقء ُمع شمنب و

 .اًمتل شمتجقل وهل شمبح٨م قمـ و٤مل ضمديد

 .بٞم٧ماًمإمم  مل يبؼ زم طمٞمٜمٝم٤م إال اًمٕمقدة
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األُمــ ذم  رضمـ٤ملي٘مبـع سمٞمـٜمام 2 قمامل اًمٜمٔم٤موم٦م حيرىمقن اًم٘مامُم٦م2 ُم٘مٗمرةاًمِمقارع 

 .اًمزواي٤م سمتٜمبف وطمذر

داظمـكم ُمـ تٗمٚم٧م واألطم٤مؾمٞمس شم .سم٤مألصٗم٤مد ؾمجٜمف ُم٘مٞمداً ذم يسػم أؾمػم يمٛمـ 

 .ضمحرهذم ُمتٙمدم وُمذقمقر وطمبٞمس يمٗم٠مر 

* * * 

 بطهيـ2 هذا اعمس٤مء، يم٤من اًمْمقء األصٗمر اعمْمـٖمقط2 ذم ص٤مًمقن سمٞم٧م قمٛمر

٤مسمع صدي٘مل اًم٘مًمٞميضء ٞمٜمٕمٙمس وم2 اًمٓم٤موًم٦م اخلِمبٞم٦مىمريب٦م ُمـ ؾمٓمح ُمس٤موم٦م إمم 

سمٞمٜمام يمؾ 2 ُمتٝم٤مًمٙم٦م ٤مً ٟمتٗم2 شمٗم٤مصٞمؾ يمؾ ُمٜم٤م ًممظمر ّمبحومت2 زم ذم اًمزاوي٦م اعم٘م٤مسمٚم٦م

 .ذم قمتٛم٦م رء آظمر

ومتتٜم٤مصمر ٟمتػ يمٚمامشمٜم٤م سمال 2 ُمٗمٙمٙمل اإلرادة صمؿ ٟمتٙمئ2 ُمتٗمرىم٦م٦م ٟمحٙمل عم٤مُماًمٞمقم 

 .صمؿ حتقم ذم ومْم٤مء ُمٗمرغ اهلقاء2 شمراسمط

أن ي٘مـقل راد أاًمـذي 2 األُمػم ُمٞمِمٙملم ذم أسمٚمف دؾمتقيٗمسٙملحلٔمتٝم٤م  تشمذيمر

 .اظمتٞم٤مره هقُمـ ذم حلٔم٦م ٛمقت صمؿ ييمؾ رء 

شمرهم٥م ذم اإلٟمخراط  "ُمٞمِمٙمٞمٜمٞم٦م" ؿمخّمٞم٤متيم٠مٟمٜم٤م 2 اًمٚمحٔم٦مذم هذه بدو ٟم

طمٞمـ٨م 2 اًمٜمـ٤مدي اًمسـٞمٜمامئلقمـغم ُمٜمّمـ٦م ًمٚمٕمـرض  ٤مٝمتخٞمٚمشمل تاًم ٦ماعمنطمٞمذم 

 .طمبؾ اعمِمٜم٘م٦مظمٞم٤مل إال ال يرشمسؿ قمغم صٗمحتٝم٤م ِم٤مؿم٦م اًمبٞمْم٤مء اًم

ومـ٠مطمس  ،خيرج ُمـ داظمكم قمغم هقاه2 ا اعمس٤مءٙمالم ذم هذاًميم٤من صقيت ظمالل 

أرٟمـق وأين 2 وأظمـرى ُمــ حمجـري قمٞمٜمٞمـل2 شمـ٤مرةأٟمف خيرج ُمـ أؾمٗمؾ ىمدُمل 

 .ومٞمٗمٚم٧م ُمـ أي قمالىم٦م يب2 عمس٤مره وًمّمداه

 .ُمرارشمفتذوىمٜمل وم2 أسمٚمؾ طمٚم٘مل سمام شمب٘مك ُمـ ًمٕم٤مبيمٜم٧م 
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ومؽمشمسؿ األي٤مم اًمتل قم٤مؿمٝم٤م يمؾ ُمٜم٤م 2 ِمب٤مباًمإمم  اًمّمقر واالٟمٗمٕم٤مالتسؽمىمٜم٤م شم

ًمٚمقىمقف أُم٤مم هزيٛم٦م سمـال ٟمـدب وسمـال ضم٤مهز يم٠من يمؾ رء 2 شمٚمؽ احلرب ُمع

 .ٚمتّمقير ًمج إال٤محيتال 2 ٟمٗم٤مق

قمـغم  قم٤مزُمـ٤مً ٜمٝمْمـ٧م وم2 حلٔمتٝم٤م سممرورة أن ٟمٗمـر ُمــ هـذه اًمّمـقرؿمٕمرت 

 .اعمٖم٤مدرة

األؾمـقد يمـٞمس اًم٘مامُمـ٦م محـؾ 2 قمغم اخلروجشمّمٛمٞمٛمل شم٠ميمد قمٛمر ُمـ سمٕمد أن 

 .األؾمٗمؾإمم  وراوم٘مٜمل

 .!قدقم٤مذم احل٤موي٦م رومٕم٧م يدي ُم رُمك اًمٙمٞمس األؾمقدوطملم 

ظمٚمٞمؾ ظم٤مًمـد اًمٖمـزي  ٤مأسمأن ٚمٛمٜم٤م طملم قم2 صٛمتٜم٤م أـمقلهمدا اًمت٤مزم اًمٞمقم ذم 

 .!ُم٤متىمد ُمبدد وطمدشمٜم٤م ذم اًمٜم٤مدي اًمسٞمٜمامئل 

يمٚمـام ٟمحــ اًمثالصمـ٦م سمٞمٜمٜمـ٤م ْمـع ُمسـجٚم٦م يُمرات قمدة أن متٜمك شمذيمرٟم٤م يمٞمػ 

 يم٤مٟم٧م أُمٜمٞمتف شمٚمؽ هـل اًمٌمـء اًمقطمٞمـد اًمـذي ؾمـخرٟم٤م سمـف ذم يمـؾ .اًمت٘مٞمٜم٤م

 .أُم٤مؾمٞمٜم٤م ُمٕمف

 :سمحزنىم٤مل قمٛمر 

 !.ٚمجٛمٜمليف ُمقشم نإ -

واطمتٞم٤مضمٜمـ٤م 2 ٚمخروج ُمـ ي٠مؾمـٜم٤مًمو .!همرق ذم ذايمريتأأن سمّمٕمقسم٦م  س٧مأطمس

 اعمٗمـ٤مضمئ حلْمـقراؾمـتٕمدٟم٤م حلٔمـ٤مت ا2 أن ٟمرومف قمـ أٟمٗمسٜم٤م ىمٚمـٞمالذم اًمِمديد 

طمـلم 2 اًمرائـع "ٟمـقه" ص٤مطم٥م ومٞمٚمؿ2 قمبد اًمٕمزيز ـمقًمبلًمٚمٛمخرج الزائري 

 .ىم٤مدُم٤م ُمـ اخلٚمٞم٩م دُمِمؼإمم  ٞمئفجوم٤مضم٠مٟم٤م سمٛم

ت٠مؾمٞمس ذيمـ٦م يمبـػمة ًم ٤مٛمؾ ُمنموقمحيوهق قمبد اًمٕمزيز قمٚمٞمٜم٤م هبط يقُمٝم٤م 

 .ٞم٦مٚمدول اًمبؽموًمًمسٞمٜمامئٞم٦م اًمدُم٤مت اخلت٘مديؿ ًم
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اًمروائـل طمتـك سمـؾ  ."اءقاإلهم" يمٞمػ ؾم٘مٓمٜم٤م ذم هذاسمسخري٦م ؿمديدة شمذيمرٟم٤م 

ؾم٘مط  "اًم٘مراُمٓم٦م" يمت٤مسم٦م ؾمٞمٜم٤مريقٜم٤م يِم٤مريمظمالهل٤م اًمذي يم٤من صٜمع اهلل إسمراهٞمؿ 

أيْمـ٤م اعمخـرج تدرضمٜم٤م أؾمـذا اإلهمـقاء هل "اًمزيزومقن لذم فمال"و .أيْم٤مٕمٜم٤م ُم

 .ىمٞمس اًمزسمٞمدي

ٟمٛمسـؽ هبـذا قمٚمٞمٜمـ٤م أن ٟمٕمرف يمٞمػ ٟمٕمد ٚمؿ وم ."ؾمٞمالن اًمٚمٕم٤مب" طمٞمٜمٝم٤موسمدأ 

ىمبؾ ومـؽمة اًمذي ؾم٘مط  "اًمس٤موم٤مك"ـشمٞمٛمٜم٤م سم "اًمٙم٤موم٤مك" ؾمٛمٞمٜم٤مهاًمذي 2 اعمنموع

 .ىمّمػمة

 .ٕمبد اًمس٤مشمرسمقمبد اًمٕمزيز  ٟمسٛملٟم٤م ٟمتذيمر عم٤مذا سٟمستٓمٞمع أن مل ًمٙمٜمٜم٤م اًمٞمقم 

 ظــدثـا ضـقيال جـدا حي؛ دم تؾؽ األيامؼاء معف ان ظبد افعزيز دم ـؾ فــام 

ما يؾبث ؛ احلؽل ظـفبما أن يبدأ و .وظالؿتف افشخصقة مع اجلؿؾ ."اجلؿؾ"

ؼـح ويثـؿ  .فوإخالصـ فوضباظـوصػف دم  حد افغرابةإػ  مطقاليغرق أن 

 .ففوظشؼف ظـ اجلؿؾ اخلاصة تف ؾؾسػ

واًمسـٗمري٤مت  ٜم٘م٤مشاًمو قاربٕمد احلوم2 سمٛمنموع اًمنميم٦مضمرى سمٕمد ذًمؽ  أُم٤م ُم٤م

يمـ٤مد اعمنمـوع وُمـ٤م أن 2 قمديدةٕمبد اًمس٤مشمر ظمالل ؿمٝمقر ًماعمتٕمددة واعمختٚمٗم٦م 

أظمذٟم٤م وم٘مد 2 ذم سم٤مريز "اًمٙم٤موم٤مك" سمٕمد ختّمٞمص ُم٘مر هلذا2 أُمر واىمعإمم  يتحقل

ِمٕمقرسم٤مألؾمـػ اًمو. إال اًمسـخري٦مُمٜمـف مل يبـؼ احلد اًمذي إمم  وٟمبتٕمدٟمتٝمرب 

 .ًمذاك اًمٚمٕم٤مب اًمذي ؾم٤مل

ذم  ؾمـٞمٜمتٝمل جمٜمقٟمـ٤مً 2 هذاٟمتخٞمؾ أن قمبد اًمس٤مشمر ظمالل ؾمٜمقات ـمقيٚم٦م يمٜم٤م 

 "اًمتٚمـٞمٙمس" يبح٨م قمـ مجؾ ًمٞمٕمِم٘مف ويٕمٞمش ُمٕمف وحيٙمل ًمف قمـ2 اًمّمحراء

 .آٟمذاكيمتِمػ ؾمحره ىمد ااًمذي يم٤من 
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شمقىمـػ قمــ حت٘مٞمـؼ ىمـد هذا اعمخرج الزائـري أن اًمِمٕمقر سم٤مألؾمػ يٖم٥م مل 

 ."ٟمقه" يمٗمٞمٚمٛمف األولأومالم 

اصسى بقتا مجقال دم حل وؿد ؛ تؼقـا ظبد افعزيز ؾقام بعد مرات ظدة دم باريزاف

 .باريزي راق واشتؼر يعقش بعقدا ظـ اجلزائر

* * * 

2 ُمع دريد حل٤مم يمٜم٘مٞم٥م ًمٚمٗمٜمـ٤مٟملم ًمٚمتِمـ٤مور ُمٕمـف طمـقل اإلٟمتـ٤مج بٜم٤م ُمققمداً ـمٚم

يم٦م إٟمت٤مج ؾمـٞمٜمامئل متٚمٙمٝمـ٤م ذإمم  وحتقيؾ ومٙمرة اًمتٕم٤موٟمٞم٦م اإلٟمت٤مضمٞم٦م ذم اًمٜم٘م٤مسم٦م

 "طمٜمٔمٚم٦م"و "األسمٚمف" وىمررٟم٤م أن ٟمٕمرض قمٚمٞمف ُمنموقمل .اًمٜم٘م٤مسم٦م

بعـد  "افػرجـة افشـعبقة" تـداظقاتفؾقات ظؿر مؼوع حـظؾة هق آخر جت

 .افػرجةدؼوع رؾض افتؾػزيقن 

ٟم٘م٤مسمـ٦م حم٤موًم٦م اإلٟمت٤مج ُمـ ظمالل ضمدوى ُمـ يرى ال  فُمع دريد سمدا أٟمذم اًمٚم٘م٤مء 

 .٤م اًم٘مقاٟملم اًمرؾمٛمٞم٦م اًم٘م٤مئٛم٦م قمٚمٞمٝم٤موشم٘مٞمدهحتٙمٛمٝم٤م 2 يمٝمذه

٦م وٟمبثـف ًمٜمرضمٞمٚمـٟمِمـٗمط شمبـغ اأظمـذٟم٤م و2 ُم٘مٝمك أسمق ؿمٗمٞمؼ ذم اًمرسمـقةإمم  ذهبٜم٤م

دم احلـديث ـا وؽرؿ .ذم ؾمقري٤ماًمسٞمٜمام اًمقـمٜمٞم٦م  "ُمقرومقًمقضمٞم٤م"وٟمحـ ٟمٜم٤مىمش 

افـــادي  افــذي ظرضـــاه دم ،بــالن جلــرار "افزحــام صــبل دم" ظـــ ؾــقؾؿ

 .افسقـامئل

تعؿـقؿ جتربـة وافطؿـقح دم ؛ دم داخؾــا شـاظراد أظؿؼهذا افػقؾؿ ترك 

 ادـتظر.إكتظار ملشاة بدال مـ افسقـام ادتؼشػة 

 ناسـػموي2 ذم اًمٔمٝمػمة اعمخرضم٤من اًمسٞمٜمامئٞم٤من ُمـ ُمبٜمك اًمتٚمٗمزيقنهذان خيرج 

ال يـدري أيــ يْمـٕمٝم٤م 2 حيٛمؾ يمؾ ُمٜمٝمام أومٙم٤مره قمغم وٗم٤مف اًمٜمٝمر اًمدُمِم٘مل

 وال أيـ يْمع ٟمٗمسف.
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أُمـ٤مم أسمٜمٞمـ٦م  نيٛمـراو ، ؾمٞم٤مرات ُمٚمٞمئ٦م سم٤مًمتقضمس واخلقفاًمِم٤مرع سملم نيٕمؼما

 ٤مًمٜمٙمـ٤متسم نومٞمتٚمـذذا .سم٤مًمريبـ٦م واحلـذرُمالحمٝمـؿ تـدومؼ شمحيرؾمٝم٤م ُمسـٚمحقن 

يمـ٦م ضمبـؾ ذ "شمرايمسـ٤مت" فاًمذي ختؽمىمـ اًمٜمٝمر اًمّمٖمػميمؼمي٤مء سمٙمؼمي٤مء يِمبف 

مل يبـؼ ًمـف  ٞمٖمدو يم٘مٚم٥موم2 ذيم٦م اإلٟمِم٤مءات "أقمٛمدة" وشمدُمل ىمٚمبف2 ىم٤مؾمٞمقن

 إال أن جيػ.

 .لمقم٤معمإمم  اعمديٜم٦م يِمٓمرالديد  "ومٞمٙمتقري٤م" ضمنأن  حيسيمؾ ُمٜمٝمام و ؽمىم٤ماوم

صـدر قمغم وؾم٤مُم٤ًم ًمٞمس إال  حت٧م النأن ُم٤م و اعمتبقًملمقم٤ممل اعمِمٜمقىملم وقم٤ممل 

 .اعمديٜم٦مهذه 

2 سمـػموتإمم  دث قمٛمـر قمــ رطمٚمتـفحتـت ٤مٞمُمسألاإطمدى ذم  اًمت٘مٞم٤م طملم

 .ُمْمٛمرة ذم اًمٕمٞمش ذم سمػموت رهمب٦مإمم  كواٟمتٝم

ف تطمب٤مت ُمسبحسم٠مص٤مسمٕمف  ٝماميمؾ ُمٜم ٛمرريو2 اًمنمىملبس٤مط اًمقمغم اعمس٤مء  ذم ٤مؽمسمٕمي

 .ؿٙمٚمام ًم ًى صديم٠مٟمف صق ٤م بدو ومٞم2 سمبٕمْمٝم٤ماًمٕم٤مج ٤م طمب٤م شمتّم٤مدم  اًمتل

تبـدد األومٙمـ٤مر همـػم اًمبسـٞمٓم٦م شمو2 اعمحبقؾم٦م "ت٤مقاٟمٞمال" تتٗمٙمؽ قمرىوم

 .ٝمامئٞم٦م شمتٓم٤مير ُمـ ومقىمهقاتّمبح سم٤مًمقٟم٤مت وموهمػم اًمسٞمٜمامئٞم٦م  وهمػم اًمّمٖمػمة

ويمـؾ 2 يٗمٝمؿ اآلظمر أيمثر ممـ٤م ُم٣مـ ٝماميمؾ ُمٜميم٤من 2 بٞمؾ أن يٗمؽمىم٤م ُمـ ضمديدىم

 .وًمٚمسٞمٜمام وًمٕمزيٛمتف2 قمـ ٟمٗمسفووم٤مء ًمٗمٝمٛمف ًمٚمتٕمبػم  أيمثرٝمامُمٜم

يسٞمٓمر قمكم أظمذ  .ظمر ُمـ اًمٚمٞمؾ٠متاعمقىم٧م هذا اًمذم  بٞم٧ماًمإمم  ذم اًمٓمريؼ قم٤مئداً 

 .اخلقف

ذه هــ رهمـؿ أن2 هبــ٤مًمالٟمت٘مـ٤مل  (ؾمــقزويمل)ال قمرسمـ٦م ٟم٘مــؾ صـٖمػمة إمل أضمـد 

ًمٕمٛمٚمٞمـ٤مت ايمثر ظمٓمقرة ًمِمـٞمقع اؾمـتخداُمٝم٤م ذم األل ه اًمِم٤مطمٜم٤مت اًمّمٖمػمة

 إلٟمتح٤مري٦م.ا
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سمدىمـ٦م ؿم٤مرات اًمْمقئٞم٦م ستجٞم٥م ًمإلاًمس٤مئؼ يأن 2 ؿمٕمرت سمٌمء ُمـ اًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م

 :وىم٤مل .أُم٤مُمٜم٤مظمقاء اعمٛمر وطمذر رهمؿ 

 .سمال أي حتذيروومقرا  "ٟمتخردق" فقذا ؾمٝمقٟم٤م ومسإ -

* * * 

أن أقمٞمـد شم٘مـديؿ اعمدير اًمٕم٤مم ـمٚم٥م ُمٜمل 2 مٕم٤مهذا اًمُمـ األؿمٝمر اًمت٤مًمٞم٦م ذم 

اًمِمٝمر اًمراسمـع ُمــ اًمٕمـ٤مم اًمذي يمٜم٧م ىمد اىمؽمطمتف ذم  "ٕمٚمٛم٦ماعم" ُمنموع ومٞمٚمؿ

 .اؾمؿال سم ىمؽمطمفأأن و. اعم٤مي

قمــ ُمٓمـقال سمف  حدثت٤م أظمذ يتقـمئ٦م عمذم اًميٙمٛمـ بف ٚمـمأقمت٘مد أن ضمقهر 

ُمٙم٤مٟمٞمــ٦م قمٛمــؾ اعمنــطمٞم٤مت اًمٕم٤معمٞمــ٦م يــدقمقين ًمٚمتٗمٙمــػم سم٢مو اعمنــح اًمٕمــ٤معمل

 .ًمٚمٛم٠مزق طمؾهذا هق أن  ُمٕمت٘مداً ... ًمٚمتٚمٗمزيقن

سمال سمٕمد أن اىمؽمطمتف ُمـ ضمديد  "ٕمٚمٛم٦ماعم" ٟمتٔمر اعمقاوم٘م٦م قمغم ُمنموعأسم٘مٞم٧م 

أٟمتٔمـر أن شمرومـع اًمٚمجٜمـ٦م و .قد اعمدير اًمٕم٤مم ُمــ ُمقؾمـٙمقأن يٕم ٔمروأٟمت .اؾمؿ

 .شم٘مريره٤م ورد اًمقزير "ومرات" سم٤مًمتح٘مٞمؼ ذم ومٞمٚمؿاخل٤مص٦م 

ذم وراءهـ٤م ٙمٛمــ يأصـبح 2 ومراتلريٛم٦م  أن اًمْمج٦م اعمب٤مًمغ هب٤مًمٙمٜمل أقمت٘مد 

شمٓمٚمبٝمــ٤م اًم٘مٞمــ٤مدة اًمسٞم٤مؾمــٞم٦م تح٘مٞمــؼ أومــالم سمٛمٓم٤مًمبتٜمــ٤م سمرهمبــ٦م اًمهــذه األيــ٤مم 

قمغم أومالم دارة حت٘مٞمؼ إلٓمٚمب٧م اوم .ٝمذا ُم٤م طمّمؾ ومٕمالوم .سمخّمقص ُم٤م حيدث

 .ا اًمٜمقعهذُمـ 

 اؿسحت ؾؽرة ؾقؾؿ تسجقع ظـ؛ حغ مل أحصؾ ظذ جقا  دؼوع ادعؾؿة

غ دم هـذه سـقريافصقرة ظـ اهلقاجس افقجداكقة فدى فرشؿ  "ادـامات"

 .مايألا



 

238 

فؽــف بعـد أن  .ادبـدأ قاؾؼ مـ حقـثؾفؾؿدير افعام افػؽرة راؿت دم افبداية 

 .اشتشار افقزير ضؾب مـل أن أسف افـظر هنائقا

* * * 

ــ٥مأ ــؾ إمم  ذه ــقن يم ــدة اًمتٚمٗمزي ــ٤مقم ــ٤مم شم٘مريب ــل  ،أي ـــ  اليم ــك أُم يٜمس

 .ُمرة سمقصمٞم٘م٦م اًمدظمقل ومٞمٓم٤مًمبٜمل يمؾ2 االؾمتٕمالُم٤مت ؿمٙمكم

2 ضمٚمس٧م وطمدي أٟمتٔمر يم٠مس ؿم٤مي أسمق ظمٚمٞمـؾ "ٟمت٤مج اًمسٞمٜمامئلإلا" ذم همروم٦م

 ."س١مالاًم" هم٤مًم٥م هٚمس٤م رواي٦م أىمرأأظمذت و

٤م هب شم٘مبؾيٛمٙمـ أن  ىمّم٦م سمٕمد أمحد يقؾمػ داوود ؾم٠مًمتف أمل يٙمت٥م ًمٜم٤مقمؼم طملم 

 ؟دارةإلا

أٟمف أظمؼمين و .يمٝمذه ًمـ شمٕمثر قمٚمٞمٝم٤م إال ذم طم٤موي٤مت اًم٘مامُم٦م ٤مً ىمّمّمأن ٜمل ٠مضم٤مسموم

 .وًمـقمٜمف ال يٙمت٥م  ٤مً طمبيٕمٞمش 

٤مدة ال اًمٜم٘م٤مسم٦م ُمإٚمؿ ٟمجد وم2 ُمـ خمرضمل دائرة اإلٟمت٤مج اًمسٞمٜمامئلظمرون دمٛمع اآل

قمغم اًمٜم٘م٤مسمـ٦م حتـ٧م  سم٘مٞمٜم٤م ٟمدس2 ًمٚمحذر األُمٜمل اًمس٤مئد سم٘مقة ٟمٔمراً و .ًمٚمدؾمٞمس٦م

أن اٟمتٝمـك اًمـدوام وسمـدأ الٛمٞمـع إمم 2 ضمـ٤مرة يـ٤م ي٤مك أقمٜمل واؾمـٛمٕملإؿمٕم٤مر 

 .يٖم٤مدرون

2 ُمـدير اًمتٚمٗمزيـقنصمؿ  صقرة اعمدير اًمٕم٤ممأٟم٤م أطمس سم٠من بٜمك واعمـ ُمظمرج أ

ت٘م٤مذومٝم٤م ٟمات ٙمرسم .. أؿمبف.صمؿ رئٞمس دائرة اإلٟمت٤مج اًمسٞمٜمامئل ،صمؿ ُمدير اإلٟمت٤مج

 ذم اهلقاء.

 .ويٛمتٕمض ذم اًمٚمحٔم٦م ٟمٗمسٝم٤م ،يست٘مبٚمؽ سم٤مًمٙمٚمٛم٦م ذا ٤ماًمٙمؾ 

يؿ نميط اًم٘مـدقمغم اًم ُمسجؾُمثؾ يمقرال  ّم٤مدىتتوم !ال ىمقةاًمطمقل و أُم٤م اًمال

 .ُمٖمٜم٤مـمٞمسف ٧ماًمذي يمح ذاشمف
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جيـ٥م شمٜمقيٕم٤مت ُمقؾمٞم٘مٞم٦م هل 2 ُمٜمٝمؿأي هب٤م  اخلّمقصٞم٦م اًمقطمٞمدة اًمتل يتٛمتع

 وشمٕمؼم قمـ اًمت٘مدير اًمذي ال يتجسد. .شمبٕم٨م األُمؾ اًمذي ال ي٠ميتقمٚمٞمٝم٤م أن 

* * * 

ال أن ٟمح٤مول ىمٓمع اًمِمـٕمرة اهلِمـ٦م اعمتب٘مٞمـ٦م ُمــ إن آلُم٤مُمٜم٤م ومرص٦م اإٔمد مل ي

ٟمتـ٤مج ظمـ٤مرج إلاًمبح٨م قمـ وؾمٞمٚم٦م ًمتل ٤موًمذم حمو ُمع هذا اًمتٚمٗمزيقن.اًمٕمالىم٦م 

اًمـذي اًمتسجٞمٚمٞملم اًمٕمـرب  صدوم٦م ُمع ُمنموع إلحت٤مدزاُمـ هذا شم .اًمتٚمٗمزيقن

 .قمـ ومٚمسٓملمت٤مج أومالم شمسجٞمٚمٞم٦م ٟمسم٢معمس٤ممه٦م ذم ا ،أطمٞمل طمديث٤م

 .ومٚمسـٓمٞمٜمٞم٦م "ُمٜم٤مُمـ٤مت" إمم2 اًمسـقري٦م "اعمٜم٤مُمـ٤مت" وم٘مررت ٟم٘مؾ ومٙمرة ومـٞمٚمؿ

ت دشمٕمٝم فوىمٕم٧م اشمٗم٤مىم٤م ُمٕمصمؿ  .٦م سم٤مإلٟمت٤مجواعمس٤ممه2 حت٤مد قمغم اًمٗمٙمرةالومقاومؼ ا

 وُمسـ١موًمٞمتل ،سمٛمقضمبف حت٘مٞمؼ ومٞمٚمؿ شمسجٞمكم سم٤معمٜمح٦م اعم٤مًمٞم٦م اعم٘مدُم٦م ُمـ ىمـبٚمٝمؿ

 .ٟمت٤مجإلذم اًمبح٨م قمـ ُمّمدر آظمرالؾمتٙمامل ا

وبؼقـت  شتطالع دم ادخـقامت افػؾسـطقـقة دم فبــانالؾرت فبروت فشا

يشـاهدها  ــانل تـادـامـات افؾقفـا أصـقات رواة صفقرا متعددة أشـجؾ 

 .دم كقمفؿؾؾسطقـقق ادخقامت 

بـام ظدت مع ـامرا حازم بقاظة وؾريؼ ؾـل صـغر وصـقرت  18دم افعام 

 .افػقؾؿجزءا مـ مـ اإلمؽاكقات فدي 

 .ألشبا  إكتاجقة مل أيؽـ مـ إكجاز افػقؾؿ إال بعد شـقات

 افبكـية دم –دم ادفرجـان افـدويل فؾـزامج افسـؿعقة افػـقؾؿ حغ ظرض 

 .ظـ ادجتؿع افؾبـاين واألحداث افدمقية افتل يعقشفا .8619 "ـان"

 حاز ظذ جائزة اإلبـداع وافتجديـد دم هـذا ادفرجـان بافتؼاشـؿ مـع ؾـقؾؿ

 ."تروتسؽل"
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 ."مجقؾ فدرجة اخلقفحتت ظـقان  افػركسقة "تقؾراما" وـتبت ظـف جمؾة

 ـان ظؿر ؿد ؽادر شقريا فؾعؿؾ مـ ؾركسا.

ظــ  "مصـائب ؿـقم" بـروت فتصـقير ؾـقؾؿإػ  دم هذه افػسة ظاد ظؿـر

مـلزق احلـر  األهؾقـة ادجتؿع افؾبـاين واألحداث افدمقية افتل يعقشـفا و

 .افؾبـاكقة

ذاك ظـامل األـثر تعبـرًا ظــ صاهدت افػقؾؿ صعرت أن هذا اخلقار هق حغ 

 .احلققان األشطقري ذي افرأشغ ادتزامحغ

 بعـقان فقحؼؼ ؾقؾؿ 11اإلرسائع  خالل افعدوانبروت إػ  بعدهاظؿر ظاد 

 .ظـ احلصار اإلرسائقع فؾؿؼاومة افػؾسطقـقة "رائحة اجلـة"
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 األفالم اليت حققها حمود هلص

 ٞم٦م ىمّمػمة هل:ـصمالصم٦م أومالم روائاًمسٞمٜمامئٞم٦م ؼ ظمـالل دراؾمتف ـطم٘م

 .9193 (دىمٞم٘م٦م 91) "ُمديٜم٦م صٖمػمة طمٚمؿ" -

 .9192 (دىمٞم٘م٦م 31) "ٞمقم اًمس٤مسمعاًم" -

 دىمٞم٘م٦م( 21) "ذم ُمٙم٤مٟمـف ويمؾ رء قمغم ُم٤م يرام ؾمٞمدي اًمْم٤مسمط ؾاًمٙم" -

9197. 

 :ًمٚمتٚمٗمزيقن اًمسقريؼ ـطم٘مسمٕمد قمقدشمف ُمـ اًمدراؾم٦م 

 .9197 (دىمٞم٘م٦م 31) روائل - "97ىمٜمٞمٓمرة " -

 .9193 (دىمٞم٘م٦م 92) شمسجٞمكم - "اًمـذايمرة" -

 .9190 (دىمٞم٘م٦م 27) شمسجٞمكم - "ومــرات" -

 :وطم٘مؼ ًمٚمٛم١مؾمس٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمسٞمٜمام سمدُمِمؼ 

 .9107 (دىمٞم٘م٦م 931)روائل  - "طمـالم اعمديٜم٦مأ" -

. إٟمتـ٤مج ُمِمـؽمك ًمٚمٛم١مؾمسـ٦م 9113دىمٞم٘مـ٦م(  931روائل ) - "اًمٚمٞمؾ" -

 واًم٘مٜم٤مل اًمراسمٕم٦م اإلٟمٙمٚمٞمزي٦م. ARTEاًمٕم٤مُم٦م ًمٚمسٞمٜمام ُمع 

 وطم٘مؼ يمسٞمٜمام ُمست٘مٚم٦م:

 .9109 (دىمٞم٘م٦م 73) شمسجٞمكم - "اعمــٜم٤مم" -

ٞمؼ ُمِمـؽمك ُمـع حت٘م .9113 (دىمٞم٘م٦م 33) شمسجٞمكم - "ٟمـقر وفمـالل" -

 . األومم ًمٚمسـٞمٜمامسمٛمٜم٤مؾمب٦م اعمئقي٦م وأؾم٤مُمف حمٛمد  قمٛمر آُمػماالي
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حت٘مٞمؼ ُمِمؽمك ُمع قمٛمـر  .9111 (دىمٞم٘م٦م 71) شمسجٞمكم - "ُمــ درس" -

 .ومـ٤مشمح اعمـدرس  آُمػماالي وأؾم٤مُمف حمٛمد قمـ رائد اًمتِمٙمٞمؾ اًمسقري

ة طمٚمــ٥م"- ـ قمـ .9110 (دىمٞم٘مـ٦م 33) شمسجٞمكم - "ُمـ٘مـ٤مُمـ٤مت اعمــن 

 . صؼمي ُمـدًمـؾ ٚمبلاحل اعمٜمِمد

 .9110 (دىمٞم٘مـ٦م 27) روائـل - "ومـق ق اًمـرُمـؾ، شمـح٧م اًمِمـٛمس" -

اًمـذيمرى  ذم قمـ ؾمـجٜم٤مء اًمـرأي ، حت٘مٞمؼ ُمِمؽمك ُمع هـ٤مًمـف اًمٕمبد اهلل

 .ٟمس٤منإلقمـالن اًمٕم٤معمل ًمـح٘مقق اإلاخلٛمسلم ًم

ٟمتـ٤مج ؾمـٞمٜمل إ. 9111 (دىمٞم٘مـ٦م 11) روائـل - "اًمبح٨م قمـ قمـ٤مئـدة" -

يمت٤مسمـ٦م  ٦مُمنـطمٞم "٤مُمقٟمقدراُم"ـٞمٜمامئل ًمشمّمقر ؾمشمقٟمس.  –شمٞمٚمٞمف ومٞمٚمؿ 

 .ضمٚمٞمٚمـ٦م سمـٙم٤مر  ومتثٞمؾ

 – Ceneteveإٟمتـ٤مج  .3113 (دىمٞم٘مـ٦م 911) روائـل - "سم٤مب اعم٘مـ٤مم" -

 .٦مؾمقري –شمقٟمس. دٟمٞم٤م ومٞمٚمؿ  Cenetelefilmسم٤مريس . و

أسمـق  –. إٟمت٤مج ذيمـ٦م اًمريـػ 3110 (دىمٞم٘م٦م 990) روائل - "اعمٝمد" -

 فمبل.

 إٟمت٤مج الزيرة ًمألـمٗم٤مل. .3111 (دىمٞم٘م٦م 23)روائل  - "حم٤مرم!" -

 ًمبٜم٤من. –إٟمت٤مج أسمقط  .3192 (دىمٞم٘م٦م 13) روائل - "ؾمٚمؿ إمم دُمِمؼ" -

د ُمــ اعمٝمرضم٤مٟمـ٤مت اًمسـٞمٜمامئٞم٦م يـلـ٤من اًمتحٙمـٞمؿ ًمٕمدو شمرأس أطمٞم٤مٟم٤م ؿم٤مرك 

 :ىمٚمٞمٛمٞم٦مإلاًمدوًمٞم٦م وا

 .يـرانإ -. ومجـر عم٤مٟمٞمـ٤مأ –اليبزيـغ . ؾمـب٤مٟمٞم٤مإ –وم٤مًمٞمٜمسٞم٤م  .شمقٟمس –ىمرـم٤مج 

 –ومرٟمس٤م. ىم٤مزان  - سمٞم٤مرشمز –ُمٍم. اًمٗمٞمب٤م  –ؾمٙمٜمدري٦م . اال٦مؾمقري –دُمِمؼ 

 اعمٖمرب. –روؾمٞم٤م. شمٓمقان 
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طم٤مزت أومالُمف قمغم اًمٙمثـػم ُمــ الـقائز ذم اعمٝمرضم٤مٟمـ٤مت اًمسـٞمٜمامئٞم٦م اًمدوًمٞمـ٦م 

 واإلىمٚمٞمٛمٞم٦م اًمتل قمرو٧م هب٤م.

 ُمـ أمهٝم٤م:

 .13و 07 ىمرـم٤مج ُمٝمرضم٤من ُمرشملم ذم "لـاًمتـ٤مٟمٞم٧م اًمذهب"

 .07 وم٤مًمٜمسٞم٤م ُمٝمرضم٤من "٦مـاًمذهبٞم خٚم٦مـاًمٜم"

 .07 يمــ٤من ُمٝمرضم٤من "اًمٞمقٟمسٙمق زةـضم٤مئ"

 .9109يمــ٤من  . F . I . P . A ُمٝمرضم٤من "S . C . A . Mضم٤مئزة "

 .12ؾمقينا  -ومريبقرغ  ُمٝمرضم٤من ؼمىـزة اًمٙمـال٤مئ

 .12 سمٚمجٞمٙم٤م - روجـسم ُمٝمرضم٤من كـزة االوًمـال٤مئ

 .9117سم٤مريز  –ُمٝمرضم٤من ُمٕمٝمد اًمٕم٤ممل اًمٕمريب  الٛمٝمقر ضم٤مئـزة

 .3111اعمٖمرب  - ٞمؿ اخل٤مص٦م ُمٝمرضم٤من ُمرايمشضم٤مئزة لٜم٦م اًمتحٙم

 .3192ؾمقينا  –ضم٤مئزة ُمٝمرضم٤من ضمٜمٞمػ 

ضم٤مئزة اإلٟمجـ٤مز اًمٗمٜمـل ذم ُمٝمرضمـ٤من اإلؾمـٙمٜمدري٦م وذم ُمٝمرضمـ٤من ُمسـ٘مط 

3197. 

يمقاطمد ُمـ أومْمـؾ قمنمـة أومـالم ذم  "أطمالم اعمديٜم٦م"اظمتػم ومٞمٚمٛمف األول 

 اًمسٞمٜمام اًمٕمرسمٞم٦م.

ىم٤مئٛم٦م أومْمؾ ُمئ٦م ومٞمٚمؿ ذم وٛمـ  "اًمٚمٞمؾ"و "طمالم اعمديٜم٦مأ"يمام شمؿ اظمتٞم٤مر 

 شم٤مريخ اًمسٞمٜمام اًمٕمرسمٞم٦م.
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