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نا لبق ةيدوعسلا ةمصاعلا ضايرلا يف لاحرلا طحيس ثيح ،ةيبرعلا ةقطنملل ىلوألا هترايز مويلا امابوا كاراب أدبي
فصنو رايلم عم ةحلاصم باطخ نوكي نأ ضرتفملا نم يذلا هباطخ ءاقلال يلاتلا مويلا يف ةرهاقلا ىلإ اهدعب لقتني

ناتسناغفأ لثم ةرجفتم اياضق هاجت ةديدجلا ةيجراخلا هتسايسل ةضيرعلا طوطخلا ىلع يوتحيو ،ملسم رايلم
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.يليئارسإلا يبرعلا عارصلا ةيضق ىلع ةوالع ،يناريإلا يوونلا جمانربلاو قارعلاو ناتسكابو
برعلا طاسوا يف ،ةيضاملا نيعبرالا تاونسلا ىدم ىلع بصنملا ىلع هوقبس نيذلا نييكيرمألا هئارظن نيب ةيبعش رثكألا وه امابوا سيئرلا نا انلق اذا غلابن ال امبر
عم براقتلل هيعس لوألا مويلا ذنم دكا هنأل امناو ،شوب ويلبد جروج أوسالا يكيرمالا سيئرلا دعب ءاج هنأل وأ ،نيسح همسا هدلاو نأل سيل ،لقالا ىلع نيملسملاو
ةيليئارسإلا وهاينتن نيماينب ةموكح عم نلعلا ىلا هفالخ رهظاو ،قارعلا نم باحسنالا يف هاياون دكاو ،ةكرتشملا حلاصملاو لدابتملا مارتحالا نع ثدحتو ،نيملسملا

.نيتلودلا لحو ناطيتسالا لوح
ىمظع ىوق كانهف ،مويلا هراركت نكمي ال تاونس رشع لبق حلصي ناك امو ،ةيلودلا تالداعملا هعم ريغتتو ،ريغتي نمزلا نا ًاديج كردي ،يعقاو يلاربيل امابوا سيئرلا
ةيسكع جئاتن ىطعأ ،ةريخألا ةطقنلا ىتح 'ةمره' ةيبرع ةمظنأ فازنتساو رصع نا كلذ لك ىلا ًافاضم ،ذوفنلا قطانم ماستقا ىلع محازتتو ،ةوقب اهسأرب لطت ةديدج

.ًامامت
لئاصف لثم ،ةدرمتم ةيبرع تاعامج نأب فارتعالا نم دب الو .يمالسالا ملاعلا يف اهبورح ىلا ىلوالا ةجردلاب دوعت اكيرما تكهنا يتلا ،يداصتقالا رايهنالا ةلاحف
اهرورغ تزفتسا امدنع ،ىمظعلا ةيكيرمالا ةوقلا 'سالفا' يف ريبك رودب ةعمتجم تمهاس يتلا يه ناتسناغفا يف نابلاط ةكرحو 'ةدعاقلا' ميظنتو قارعلا يف ةمواقملا
رالود رايلم 900( ةيساسألا اهتوق رداصم دحا ،ةيلاملا اهتاردق تكهناو ،ناتسناغفاو قارعلا يف ةرساخلا ةيلاحلا اهبورح ىلا اهترجو ،ربمتبس نم رشع يداحلا تامجهب

.ملاعلا يف ةهوركم ةلود اهلعجو )نآلا ىتح
ةعرس ىصقأبو لاعفالاب امناو ،امابوا سيئرلا ىدل مهالا ةدصرالا نم ربتعت يتلا ةيغالبلا لمجلاو تاملكلاب هحالصا نكمي ال يمالسالا ملاعلا يف هيركلا يكيرمالا ثرالا

تحت مهفصن ملسم يبرع يقارع ينويلم نم رثكأ لتقم ىلا تدا بورح ريجفت عم يزاوتلاب ،ةقباسلا تارادالا اهب هتقرغا يتلا ةبذاكلا دوعولا برعلا ّلم دقف ،ةنكمم
.رربم ريغو ملاظ راصح

يذلا رمالا ،داسفلاو عمقلاو ةيروتاتكيدلا يف ةقراغ ةمظنأ ىلإ عمتسيس هنكلو ،بوعشلا بطاخيس هنا وه ةيلاحلا هتلوج يف امابوا سيئرلا هبكتري دق يذلا ربكألا أطخلا
هل نوشرفيس نيذلا هيفيضم نيبو ،ملاعلا يف مظعالا ةلودلا يف ةطلسلا ةمق ىلا ،دوسالا ريقفلا وهو ،هتلصوا يتلا ميقلاو ،هتيلاربيل نيب ريبك ضقانت ىلع يوطني
ميلعتلاو ةيسنجلا يف ناسنالا قوقح طسبا نم مهلافطاو مهنامرحو ،عشبلا 'ليفكلا' ماظنو ،ةيرصنعلاو زييمتلا نم نوناعي ةقرافالا نم امابوا ءارظنف .رمحالا داجسلا

.ةحصلاو
ءارشتساو ،مكحلا يف مهتمظناو ةزجعلا ءالؤه سيركت ىلا تدا يتلا ةيكيرمالا تاسايسلا رييغتب امناو ،ةيروتاتكيدلا ةمظنالا رييغتب امابوا بلاطن نا ىلع ؤرجن ال نحن

،نيرخآلا قوقحل اهتاكاهتناو اهتيامح يف ةقالمعلا ةيكيرمالا ةوقلا سيركتو ،ليئارسا معد لوح روحمتت يتلا ةيكيرمالا ةيجراخلا تاسايسلا انه دوصقملاو .داسفلا
.ةيناسنالا دض اهمئارجو

ىلع ةيبرعلا ةقطنملل هترايز ءانثا زكريس هنكلو ،ةيطارقميدلا يف تارضاحم يقلي نل هنا لاق )B.B.C( ةيناطيربلا ةعاذالا ةئيه نويزفلتل ثيدح يفو امابوا سيئرلا
نيتللا نيتلودلا يف رفوتم ريغ ،اهلك نكي مل نا ،ةثالثلا ئدابملا هذه مظعمف ،ليمج مالك اذه .نوناقلا مكحو ،ةيريبعتلا تايرحلاو ،ةينيدلا تايرحلا يه ةيساسأ طاقن ثالث

.ىرخألا ةيمالسالاو ةيبرعلا لودلا نع كيهان ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاو رصم يا ،ًادغو مويلا امهروزيس
عم ةيوق تاقالع ىلع ةبوعصب ظفاح هنأل ،ةقطنملا يف رارقتسا رصنع هنأب هفصوو ،هماظنو كرابم ينسح يرصملا سيئرلا حدتما يكيرمالا سيئرلا نا ةقرافملا نمو
هذه لباقم يف يرصملا سيئرلا هيلع لصح امع يكيرمالا سيئرلا لأسن نا انقح نم سيلأ نكلو ،ًاضيا ليمج اذهو ،يناطيربلا نويزفلتلل هحيرصت بسح ،ليئارسا
عبانم لود ضيرحت لالخ نم يسيئرلا اهتايح نايرش نم اهنامرحل اهيلع ليئارسا رمآتو ،يميلقالا رصم رود بييغتو ،تاعفصلاو تاناهالا ريغ ةفلكملاو ةبعصلا ةمهملا

؟يكيتامارد لكشب اهتصح ضيفخت ىلا يدؤي امب ،هايملا مساقت تاقافتا ةعجارم ىلع لينلا
هتبعج يف لمحي ًاضيا هنكلو ،يوونلا اهرطخ ءاهنإل ناريا برضب يهتنتو طسوألا قرشلا ةيضق لحب أدبت دق ،بلاطملا نم ةحئال يكيرمالا فيضلا ىلا نومدقيس برعلا
هنأل ،ةرهاقلا لبق ،ضايرلا يف فقوتي نا راتخا دقف .اهيلع طغضلا يف هتموكح ةدناسمو ،ةيملسلا ةيلمعلا ىلا ةدوعلا ىلع ،ليئارسا عيجشت ناونع تحت ،ةريثك بلاطم
لثم ،اهبناج نم ةيعيبطت تاوطخ يف ءدبلاو ،نيينيطسلفلا نيئجالل ةدوعلا قح طاقسا يا ،ىلوالا ةيدوعسلا اهتعبط ىلا ةيبرعلا ةردابملا ديعت ةيساسأ تالزانت اهنم ديري
مهئارظنو نييدوعس نيلوؤسم نيب ةينلعو ةرشابم تاءاقل دقعو ،نييليئارسالا ضعبل ةيزمر ةيحايس تاريشأت رادصاو ،بيبا لت يف يدوعس حلاصم ةياعر بتكم حتف

.نييليئارسالا
ةقرولاب ةيحضتلا يا ،ناطيتسالل ةيلاحلا اهتموكح 'ديمجت' لباقم ،ليئارسا عم عيبطتلا ةلجع عيرست ،ًاديدحت نطنشاول ًابرق رثكالا نيتلودلا نمو ،برعلا نم ديري امابوا

.ًاساسأ نومضم ريغو سخب نمث لباقم امهدي يف مهالا
ةيليئارسالا تاموكحلاو ،ةيكيرمالا تارادالل ةيناجملا تالزانتلا ميدقت تنمدا اهنأب ديفت ،ةيضاملا ًاماع نيثالثلا دادتما ىلع ةيلاحلا ةيبرعلا ةمظنالا عم ةقباسلا انبراجت
امابوا داع اذا أجافن نل كلذلو .ريغتيس عضولا اذه نا دقتعن الو .ةيومدلا بورحلاو ،لمألا تابيخو تاناهالا ريغ لباقملا يف ءيش يا ىلع لصحت نا نود ،ةبقاعتملا
نيئطخم نوكن نا لمأنو ،ناريا دض يبرع يليئارسا يكيرما فلح يف لوخدلاو ،يبرغلا داصتقالا ذاقنال طفنلا راعسا ضيفختو ،يناجملا عيبطتلاب تامازتلاب نطنشاو ىلا

.ةرملا هذه
نوكي نا هل انتيحصنو ،اهب يمالسالا لقعلا ناتتفا مغر ،ًالعاف ًارثا ثدحت نل ةيوغللا هتغالب ناو ،ًاريثك لوطي ال دق امابوا عم يمالسالا لسعلا رهش نأب روعش انباتني

ضعبو ليئارسا ةديصم يف عقي ال ناو ،قارعلا يف ةيومدلا مهرزاجمو مهئاطخا نع ةبراوم نود رذتعي ناو ،هوقبس نمل ةيثراكلا ءاطخالاب هفارتعا يف ًاعاجش
.ناريا دض برح يف هطيروت نوديري نيذلا برعلا نيبوعرملا
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هناو ،مهدالب لهاك ىلع ربكالا ينمالاو يركسعلاو يقالخالا ءبعلا يه ليئارسا نأب ،ديدحتلا هجو ىلع امابواو ،نييكيرمالا ءامعزلا كاردا نم أدبي يكيرمالا صالخلا
هارن يذلا يليئارسالا روجفلا اذهل ًادح عضت فقاوم لالخ نم ءبعلا اذه نم صلختلل تقولا ناح دقو ،ةقيحس ةوه ىلا ،لفسالا ىلا مهدلبو مهدشي ثيحب لقثلا نم تاب
،ينيطسلف نييالم ةعبرا ىلع نيضورفملا نيراصحلاب لبقت نا ،يعدت امك ،رحلا يلاربيللا ملاعلا ةميعز اكيرما ىلع راعف .عاطقلاو ةيبرغلا ةفضلا يف هروص عشبا يف
تايرصنعلا لود هيف تراهنا نمز يف ةيدوهي ةلود ليئارساب فارتعالاب ىواعدلا دناست نا ،ةيقرعلاو ةينيدلاو ةيفاقثلا ةيددعتلا يف عصنالا جذومنلا يهو ،اهيلع راعو

.ةينثالاو ةينيدلا
يبرعلا سدقلا ةفيحص :ردصملا

  

» يلاتلا عوضوملا | قباسلا عوضوملا «

ةماسأ عياش نمو ةماسأ دنجو ةماسأ ظفحا مھللا

:ةلاسرلا
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ميحرلا نمحرلا هللا مسب
يميظنتلا ءامتنالا ثيح نم ةسسؤم وأ بزح وأ ميظنت يأل ةعبات ريغ ةلقتسم ةكبش مالسإلا خومش ةكبش نأ مكملع طيحن نأ بحن
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اقلخو المعو املع ةروصنملا ةفئاطلا جھن اوجھتنا نمم ابرغو اقرش نيدحوملا انناوخإل وھ قلطملاو ماتلا انئالوو انئامتنا لب
رشنلا لبق ةباقرلل عضخت ال عيضاوملا نأ ذإ ةكبشلا هجوت نع ةرورضلاب ربعت ال ءاضعألا فرط نم ةروشنملا عيضاوملا نأ امك

مكنيعأ رارقإل ىعسن / مالسإلا خومش ةكبش
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