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 املقدمة

ماظراحؾماٌـوضؾمعذطراتمعبعمحقٌمغؾقؾماغلوغلمبعؿؾمعشؽقرًامزغؽلمدالورماألخمضوم

مأنمسربقيالمظؼراءمظقؿلـموبقبفومرتؾفومثؿماظعربقيماظبماظؽردؼيمعـموترعبفومصربي،مسـؿون

ماظشعىمجبوغىموضػقامعومطـريًاماظذؼـماظؽرديماظشعىمابـوءمعـمصؾىمعـوضؾمسؾكمؼؿعرصقا

مبدعوئفؿماٌشروسي،محؼقضفمسـموداصعقامضضوؼوهموأؼدواموذدائدهمربـفمؼبماظشؼقؼماظعربل

مواظؿضققوتماظـودرةمواظؾطقالتماظشفوسيمبوٌغوعراتماظزاخرةمدريتفمسؾكمؼطؾعقاموانموارواحفؿ

.مايؼقؼيماظبمعـفماًقولماظبمأضربمػلمواظيتماألدورريمتشؾفماظيتمماىلو

معـمعـوضؾمحقوةمضصيمؼرويماظعربقيماٌؽؿؾيماظبمآخرمطؿوبمأضقػماظؽؿوبمػذاموبطؾع

محؾؼيموزؼدت.ماظـالثقـقوتمأوادطماظبمبداؼؿفومعـمعمٌيموعكسمداعقيمأحداثًومسوشماألوظبماظدرجي

معـذمتؾوسًومحؾؼوتفمترتىماظذيماظؽرديماظـضولمعلؾلؾماظبمواظؽػوحماىفودمحؾؼوتمعـمأخرى

.مػذامؼقعـوماظبمسشرماظؿودعماظؼرن

مضؾؿيمععمذوطرًاماظعرضمصؼؾؾًماظؽؿوب،مهلذامعؼدعيمأطؿىمأنمدالورماألخمسؾلمسرض

.ماظؿورطبقيماظشكصقيمػذهمسـمععؾقعوتلموضكظؿيمععف،موإخؿالرلماٌـوضؾمهلذامعصوحؾيت

مطرددؿونمؼب/مغورني/مضرؼيمؼبمطردؼٔمأبقؼـمعـ/1905/مدـيمصربيمسـؿونموظد

مسؾكموطوغًمعردؼس،مسشريةمرئوديمإظقفومتعقدمبرجقازؼيمورـقيمسوئؾيماظبمؼـؿؿل.ماظشؿوظقي

محقولماظغومشيماالتراكمودقوديماظقرـقيمعقاضػفومبلؾىماظرتطقيمايؽقعيمععمدائؿمخالف

ماظدممضرؼؾيمودصعًمواظؽراعيماظعزةمعلرحمسؾكمضرابٔماظعوئؾيمػذهمضدعً.ماظؽرديماظشعى

مورادؾًمبداؼؿفومؼبماظـقرةماؼدتماذمبريانمدعقدماظشقخمثقرةمععمواٌؾدئلماظـوبًمعقضػفومغؿقفي

ماظقضًمغػسمؼبموحرضًماظـقرةمجبوغىمووضقصفومتلؼقدػومسـمصقفومععربيمدعقدماظشقخمزسقؿفو

معـماظـقرةمتلوغدماحؿقورقيموةقموظؿشؽؾمأغؼرةمرغوةموجفمؼبماألخرىمػلمظؿـقرماٌـطؼيمزسؿوء

مبوظـػس،مواظـؼيماظقرـقيمبوظروحمعػعؿًومصربيمسـؿونمتربكمطفذهمسوئؾيمؼب.ماظغربقيماىفي

ماظػؽرؼيمروضوتفموطؿؾًماذدهمبؾغموٌومواواعرػؿماالتراكمٌشقؽيمابدًامؼرضخمملمبقًمؼبموترسرع

مواظيتموطرددؿونمداظؽرمضدماالدؿعؿورؼيمطؿولمعصطػكمزبططوتمادركماظؼقعلموسقفموغضٍ
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مبعدمظالغوضقلمعؿؿؿًومجزءًاموجعؾفومبفومواالحؿػوزماظرتطقيماىغراصقيمضؿـمادؿؾؼوئفوماظبمترعل

ماظـؼقؾيمورلتفومهًمطوغًماظيتماألخرىماظؼقعقوتمطؾماظعـؿوغقيماالعربارقرؼيمسـمإغػصؾمأن

مبـماألطرادمادؿمؼؾوتؾدماألغوضقلمذرضلمأو(ماظشرضلماألغوضقل)مبـمامسفومتؾدؼؾمواظبماظؾغقضي،

مهطقؿماظبموضقةمحبزمماظرتطقيمايؽقعيمدعًمأطؾفوماظلقوديمػذهمتقأتلموألن(.ماىؾولماتراك)

مواظعفقدمبوظقسقدموعرةمواظؿـؽقؾ،مبوظؾطشمعرةماظشعؾقي،ماظؼقىموتػؿقًماظـقرؼيماظؿقرطوتمطؾ

مػذهمازاء(متلدمقصر)ماظؼوئؾيمظؾـظرؼيمتطؾقؼًومبعضمضدمبعضفؿماألطرادمبؿقرؼضمواخرىماظؽوذبي

ماظقرـمحبؼماظرتطقيماىـراالتمتلؾؽفوماظيتماظعـصرؼيماىفـؿقيماًطيموػذهماظرسـوءماظلقودي

موشضؾًومحؼدًامصدرهمإعؿألماظؽردي،ماظشعىمؼقاجففوماظيتماظؽؾريةماظؿقدؼوتمواعوممواٌقارـٔ

مواظقسقدمظؾعفقدمتعريموالموزغًومظالغلوغقيمالتؼقؿماظيتماظػوذلؿقيماظطقراغقيماظطغؿيمػذهمسؾك

ماغدصوعمغػلفمؼبمصؿقظد.ماألخرىمظؾؼقعقوتمإسؿؾورمأوموجقدمأيماظؼقعلمضوعقدفؿمؼبموظقسمععـك

.مموحرؼؿفومطرددؿونمادؿؼاللمدؾقؾمؼبماظـضولماظبموذقق

مهؼؼموملمواغؿفًماظؽرديماظشعىمآعولمربطيمطوغًماظيتمدعقدماظشقخمثقرةمصشؾً

ماظؽردؼيماظـقراتمبدراديماٌفؿؿٔمسـدمسؾقعيممالدؾوبمأجؾفومعـمضوعًماظيتماػداصفو

مادؿفؿوعمعـماظقرـقيماظؼقىمتؿؿؽـمصؾؿمهلوماٙددماٌقسدمضؾؾماذؿعؾًموالغفوموهؾقؾفو،

مذبرىمشريت(مبريان)مضرؼيمؼبمحدثًمحودثيمانمذاظؽماظعلؽرؼي،مروضوتفوموادؿؽؿولمصػقصفو

مػذامترك.مبظؾػفمحؿػفماظبمدعكمطؿـمصؽوغًمضودتفومارادةمرشؿمػالطفوماظبمدصعًومودصعؿفوماظـقرة

مؼدسقاموظـمملمظؽـفؿمطقوغفؿ،مػزمسؿقؼًوموحزغًومعرؼرًامإغطؾوسًوماظؽرديماظشعىمابـوءمظدىماظػشؾ

ماظـفوؼيمبداؼيماظػشؾمػذاماسؿربوامبؾمسزائؿفؿمؼبماظقػـموؼدبمغػقدفؿماظبماظقلسمؼؿلربمأن

ماظشعىمؼـؿزعمحؿكمثقرةمتؾقمثقرةملالذعومايقيماظضؿوئرموهرؼؽماهلؿؿمظشقذمضقؼًوموحوصزًا

مسؾقفمتؼودمموإنمربوظيمالمآلتماظققممػذاموانمبـػلفمعصريهموؼؼررماٌغؿصؾيمحؼقضفماظؽردي

مؼـزفمالؼزالماظؽردؼيماظؿقررؼيمايرطيمجلؿمؼبمطؿولمعصطػكماحدثفماظذيماىرحمإن.ماظزعـ

موؼزدادمؼؿلجٍمالؼزالمراراالحماٌـوضؾٔمصدورمؼبمؼغؾلماظذيماظـقريمايؼدموإنمدوخـي،مدعًو

ماٌـطؼيمتعقشفماظذيماهلوئٍماظقاضعمػذامؼلؿغالمأنمذؽريموسؿفمصربيمسـؿونمصلرادمشؾقوغًو،
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مؼرادالنمصلخذامجدؼدة،مثقرةمالضوعيماظؽردؼي،ماىؿوػريمظدىماظػقوضيماظؼقعقيماٌشوسرموػذه

ماظؾقظيمؼبموظؽـفؿمدوسدةاملمبؿؼدؼؿمووسدوامادؿعدادػؿمصلبدواماٌقضقعمػذامؼبمواظرؤدوءماظزسؿوء

مبوألعوغلماٌؿػوئؾماٌلؿؼؾؾموبٔمواآلالممبوىروحماٌـؼؾماٌرؼرماٌوضلمبٔمتػصؾماظيتمايومسي

مجدؼرؼـمؼؽقغقامملمإذماٌؼدسماظقاجىمػذاماداءمسـماظعػـيماظرؤوسمتؾؽمدبوذظًمواآلعول،

ماالغفزاعقيماظػؽيمتؾؽمظرشؾوتموادؿلؾؿمؼدهمؼبمودؼطمأؼضًومسؿفمودبوذلماظشرف،مودوممحبؿؾ

ماالغصورمصؿػرضًموخداسفمّؽرهمإظقفماظـوسموادؿؿولماٌـطؼيماظرتطلماىقشمودخؾماالغؿفوزؼي،

مػدفمشريمعـمبوىؾولمصالذماظقلريماظـذرماالمعلؾحمأظػموسشرؼـممثوغقيمبـمسددػوموضدر

مصشؾًموػؽذاموغقري،مذؽريمسؿوهموأسدممدقرؼيماظبمصربيمسـؿونمصرماٙصؾيموؼبمدقودل،

محؿكمواظؽػوحماظـضولمدربمؼبماظلريمسؾكمعصؿؿماظؽرديماظشعىمانمإالمأؼضًوماٙووظيمػذه

موعـ.ماٌشوغؼموأسقادمواٌعؿؼالتماظلفقنمذظؽمسـمتــقفمالماألتراكمبراثـمعـمطرددؿونمتؿقرر

.ماٌفرمؼغؾفمالمايلـوءمرؾى

معصطػكموأخقفمبؽمبقزونمسؾكمضقػًوماظعربمسٔمضرؼيمودخؾمدقرؼيماظبمصربيمسـؿونمصر

مهًموضؿؽذمدقرؼيمطوغًمحورًا،مترحقؾًومبفمورحؾومبـػلفمسرصفؿومأنمبعدمبؼدوعفمصػرحو

مواالضؿصودؼيماظلقودقيمذموغفوموتدؼرمواظـورمبويدؼدمهؽؿفوموطوغًماظػرغللماالغؿداب

مؼؼوبؾمأنمصربيمسـؿونمسؾكمظزاعًومصؽونماالدؿعؿورؼي،معصويفومتؼؿضقفمعومحلىمواالجؿؿوسقي

مضولمحقٌماٌـطؼموصراحيماظؿػوػؿمروحمصقفمدودتمجقمؼبماٌؼوبؾيموًٗ.ماظػرغللمايوطؿ

مغقؾمؼبماألطرادمصرغلومودؿلوسدمطرددؿونمأجؾمعـمغضوظؽؿمغؿػفؿمإغـو:ماظػرغللماٌلؿشور

.مبعؾؿفمإالمحرطيمبلؼيموالؼلتلمعومبعؿؾمالؼؼقممأنمسؾقفموذرطماظؼقعقي،محؼقضفؿ

مسدؼدة،معراتمواجؿؿعومبدرخونمجالدتماألعريمسؾكمتعرفمسربالمبعٔمإضوعؿفمصرتةموؼبم

ماالغؿلوبمرؾىماالجؿؿوسوتمأحدموؼبماٌممل،مطرددؿونمووضعماألطرادمػؿقممسـمرقؼاًلموهدثو

ماآلنمعـمخقؼؾقنمؼبمسضقًامغػلؽماسؿرب:مضوئاًلمبطؾؾفمبدرخونمجالدتماألعريمصلر(مخقؼؾقن)ماظب

.مصصوسدًا

مسـدمدؼردؿماظبمبوظذػوبمبدرخونمجالدتماألعريمرؼؼطمسـمصربيمسـؿونمايزبمطؾػ
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مظزسؿوءموردوئؾمدؼردؿ،ماظبمررؼؼفمؼبماٌقارـٔمسؾكمظققزسفومحزبقيمغشراتمودؾؿفمرضومدقد

مرحى،موبصدرمعؿقؿلًومصؿؼؾؾفم،(رضو)مظلقدمخوصيموردوظيماظقرـقٔ،ماظعشوئرمورؤدوءماظؼؾوئؾ

مسؾقفمسؼدمّوماظػرغللماٌلؿشورمطبربمأنمدؼردؿمسبقمعؿففًومدقرؼيمؼغودرمأنمضؾؾمسؾقفموطون

.مبفمطؾػماظذيماهلدفمسـفمعقرؼًومترطقوماظبمبذػوبفمصلسؾؿفماىزم

ماظيتمعفؿؿفمتـػقذمدونمحوظًمذؿكمعؿوسىمػذامدػرهمؼبموظؼلمطرددؿونماظبمبوظلػرمبوذرم

ماظبماظػرغللماٌلؿشورمغػوهماظعربمسٔماظبمسقدتفموظدىمدقرؼي،ماظبمسودمثؿمطوعؾيمبفمأغقطً

مملمجفيمعـمالغفماألعرؼـمذاقماظرضيمعدؼـيموؼبمبقـفؿو،مطونماظذيمبوظشرطمأخؾمألغفماظرضيمعدؼـي

مظؿلعٔماظؽوؼبماٌولمْؾؽمؼؽـمملمأخرىمجفيموعـمأػؾفومععمؼؿعوعؾمحؿكماظعربقيمضبلـمؼؽـ

.مٌؿؾاموضؿفمصقفومْررماٌؼوػلمسؾكمؼرتددمصؽونمتؼؿريًا،مإالماظؾفؿمحقائففموتؾؾقيمضرورؼوتف

:مظفمصؼولمصكرجماخرجمأن:مإظقفمؼقعكءمبرجؾمإذمطعودتفماٌؼفكمؼبمجوظلًومطونمعرةموذاتم

محبرطيمؼؼقممأنمضررمايزبمان:مظفمصؼولمٌؼوبؾؿفمصذػىمعؼوبؾؿؽمؼرؼدماٌدؼـيمؼبمبؽمبقزونمإن

ماألولمؼبماظرتطقيماظلقرؼيمايدودمرقلمسؾكمترطقومسؾكمذوعؾموبففقممطرددؿونمؼبمسوعيمذعؾقي

.ماالغؿػوضيمهلذهمذعؾقًومضوئدًامايزبمسقـؽموضدمٗقزمذفرمعـ

ماالغؿػوضيمهلذهمبوالدؿعدادمبؽمبقزونمععموبدأماظعربمسٔماظبماظلرسيمجـوحمسؾكمصعود

مهًمعلؾقًوموسشرؼـمثالثيمعـمعؽقغيمضوربيمضقةمصشؽؾًمايقوةمؼبمإعـقوتفمإحدىمػلماظيت

مهًمصوغطؾؼًمبؽمظؾقزونماظؿوبعي(مبرازا)مسشريةمعـمطؾفوماظؼقىموػذهمصربيمسـؿونمضقودة

مبعد،مصقؿومبفومدؿؾقؼماظيتماألخرىمظؾؼقىمطؿؼدعيماظرتطلماٌعلؽرماظبمعؿقجفيماظؾقؾمجـح

مظؿفلءماألغظورمسـمزبؿػقيماغلقؾًمثؿموأدرتموجرحًمصؼؿؾًمغوجقيمثقرؼيمبعؿؾقيموضوعً

مؼؼقلمظؿقهمدقرؼيمعـمآتمبرجؾماذمطذظؽمػلموبقـؿوماظؼودعيماظؾقؾيمؼبمأخرىمظعؿؾقيموتلؿعد

ماًربممسعمأنموعومدعشؼماظبمعصطػكموأخقفمبؽمبقزونمغػقاماظػرغلقٔمان:مصربيمظعـؿون

مأنمصربيمسـؿونمحوولموسؾـًو.مدقرؼيماظبمودـعقدمععؽمغؼوتؾمال:ماظؽؾمصوحمحؿكمرجوظف

مانوإثـمصربيمسـؿونمإالماظؼقةمتؾؽمعـمؼؾؼموملمصرجعقمسزعفؿمسـموؼصرصفؿمبوظؾؼوءمؼؼـعفؿ

مسـموزبؿؾؽًومعؿـؽرًامواظيتماظؾؿومبعدمدقرؼيماظبماظرجقعماظبماآلخرمػقماضطرمعدةموبعدمآخران،
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.مواظؽكبيماًقؾيمذؼقلمورائفمصبرموحلرةمأًٌومؼؿؿزقموضؾؾفمرجعماظػرغلقٔ،

مدقرؼيمؼبمصرغلوموجقدماألوظبمعذطراتف،مؼبمؼؼقلمطؿومعرتٔمحؼقؼؿٔمدقرؼيمؼبمواجفم

مسؾكمغػلفومظؿػرضمبعقدمعـمجوءتمذعؾفومّصريموتؿقؽؿمؼراتفوخمتـفىمربؿؾمطؿلؿعؿر

ماظذيمخقؼؾقنمحزبموثوغقفومظألتراك،مبغضفمعـماطـرمصؾغضفو.ماظلالحمبؼقةماظلقريماظشعى

موووربفؿماظـضوظقيمخرباتفؿمعـمظقلؿػقدمطرددؿونمؼبمطونماؼوممعـوضؾقفمظؼوءمٗـكمروٌو

موتؾؽماألعـقوتمػذهمأنمإالماظلريماظعؿؾموطقػقيموأصقظفماظؿـظقؿمعؾودىءمعـفؿموؼؿعؾؿمايزبقي

مأولمسـدمعــقرًامػؾوءموصورتمصؿػفرتماٌرمبوظقاضعمإرتطؿًمؼؿكقؾفومطونماظيتماظؿصقرات

محوظفمظلونموطلنمضبؾفؿمطونمعومأضعوفمصؽرػفؿمأحقاهلؿمسؾكمطـىمسـموضقصفمبفؿ،ماحؿؽوطف

.ممرقٔمبالموجعفعيمعلؿكمالبمادؿمإغفماسضوئفموأبصرمخبقؼؾقنمامسعمملمؼوظقؿين:مؼؼقل

مضؾؾمعـمبفومطؾػماظيتماظشؿوظقيمطرددؿونمؼبمجدؼدةمثقرةمإذعولمؼبمصربيمسـؿونمصشؾ

مسشريتفمبينمعـمواغصورموسؿفمػقمبفومضومماظيتمتؾؽمؼبمضؾؾفومعـمصشؾمطؿومخقؼؾقن،معبعقي

مارػياظعموظؽـمضؾؾمعـمؼدركموطونم-صودركماظطرقموجففمؼبموددتماظقلسمعـفمصـولموأضوربف،

مبوظعؿؾمظقسمترطقومؼبمايوطؿيماظطغؿيمضدمعلؾقيمبـقرةماظؼقوممانم-أحقوغًومتضؾؾماظؼقعقي

مطونمعومواشؾكماألولمػوجلفمؼزالموالمطونموانمواظؿؿـقوت،مبوظعورػيمؼؿقؼؼموالماظؾققبـ،ماظلفؾ

موضدمعلوسدة،مدوظقيموزروفمبشرؼيموروضوتمادودقيمعؼقعوتمعـمظفمبدمالمبؾمحقوتف،مؼبمؼؿؿـوه

.مايوضرماظقضًمؼبمذلءمعـفومؼؿقصرمال

.مبلقطمعؿقاضعمسربلمبقًمؼبماألطرادمحبلموادؿؼرمدعشؼ،مؼبمترحوظفمسصوماظؼك

ماغؿلىماألطراد،محلمؼبماظشؾوبموحدةمعبعقي:مصربيمسـؿونمأدسم1938مسوممؼب

مغوديمبعدمصقؿومبفومواظؿقؼمسضق،م400ماظبم300محبقاظلمضكبدرماظشؾوبمعـمشػريمعبعماظقفو

مسـؿونمبدأ.مطرددؿونمغوديماظبماالظؿقوقمبعدمامسفموهقلمايل،مذؾوبمادلفماظذيمػـوغق

متؼدؼؿمؼبمصشؾمأنمبعدموضؾؿف،موظلوغفمبػؽرهماألدبلما٘ولمؼبماظؽردؼيماظؼضقيمطبدممصربي

.ماظعلؽريما٘ولمؼبمهلوماًدعوت

مطونمػووارمذبؾيمؼبموضؿفومؼبمغشرتموعؼوالتماذعورًاموطؿىمعؿػرضيمعقاضقعمؼبمطؿؾًوماظػ
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معؽؿـمسؾكمؼدهموؼضعمايضورة،مرطىمسـمودبؾػفؿموػؿقعفؿماألطرادمعلدوةمػذهمطؾمؼبمؼعوجل

مععوغلموشرسماظشؾوبمغػقسمؼبماظؼقعقيماظروحمبٌمسؾكمؼعؿؾموطونماظدواء،موؼصػماظداء

موؼعؿينمظدؼفؿ،ماظؼقعقيمواٌشوسرماظقرـقيماألحودقسموخؾؼمسؼقهلؿ،مؼبمواظؽراعيماظرجقظي

مواظغرؼؾي،ماظدخقؾيماظؽؾؿوتمعـمرفرػومحقٌمجؾقؾي،مخدعوتمهلومصؼدمموآدابفومطردؼيالمبوظؾغي

متؿـودىماجبدؼيمووضعموعصطؾقوتفومايدؼـيماظعصرمعؿطؾؾوتمععمتؿؿوذكمحبقٌمورقرػو

.ماظالتقـقيمايروفمععموتـلفؿ

مسؾكموصبىمآرائفؿماظبمؼلؿؿعموعقدة،محبرارةمؼلؿؼؾؾفؿمظؾشؾوبمعػؿقحًومبقؿفمطون

ماظؽردؼيماظؾغيمؼبم-اظـوديمؼبمبفومؼؼقمماظيتمشريم-خوصًومدرودًومسؾقفؿمؼؾؼكمتفؿ،تلوؤال

.مظؾؽؾؿيماظصققحمواظـطؼمواظؽؿوبيماظؼراءةموؼعؾؿفؿموآدابفو،

مؼؽقنمان:مػؿفمطؾمطونمبؾمواٌؾؾ،ماظؽؾؾماظقرـقيماٌفؿيمػذهماداءمدؾقؾمؼبمالؼعرف

مذعؾفؿمثؼوصيمعـمؼؿشؾعقاموانموطؿوبي،مضراءةماألممظغؿفؿمؼبماالتؼونمعـمعلؿقىمسؾكماظشؾوب

.مبؿورطبفمؼؾؿقاموانموآدابف

ماظشؾوبمسشراتمايقوةمؼبمبػؾلػؿفموتلثرمعدردؿفمعـمصؿكرجمػذه،مجفقدهمامثرتموضد

.ماألخرىماظؽردؼيماٌـورؼمعـماظقفمواظقاصدؼـماظطؾؾيمعـموشريهماألطرادمحلمعـ

ماظشؾوبمبعضمععمظؿعوونبومطردؼيمثؼوصقيمعبعقي:مصربيمسـؿونمذؽؾم1955مسوممؼب

ماألدبموغشرموطؿوبؿفوماظؽردؼيماظؾغيمتعؾقؿمػدصفوموطونمآغذاك،مدعشؼمجوععيمؼبماظداردٔ

مدرديمو(مم Bahoz)بوػقزمعـؾ:مصربيمظعـؿونماظؽردؼيماألدبقوتمبعضمغشرتموصعاًلماظؽردي،

.مبدرخونمروذـمظؾلقدةماظؽرديماألدبمعـمصػقوتمو(مم Derd. me)معف

موررحمدقرؼي،مؼبمطرديمدْؼرارلمحزبمتشؽقؾمؼبمصربيمسـؿونمرصؽم1956مسوممؼب

ماٌؼربٔموعـمععفمدائؿماتصولمسؾكمطونمالغفمسقلكمربؿدماظشقخمسؾكمررحمعومأولمػذهمصؽرتف

معبعقيمأؼومماألربعقـوتمعـذمواظـضوظقيمواظػؽرؼيماظؼقعقيماظؼضوؼومؼبمؼؿؾوحـونموطوغوماظقف،

.موحؾذػوماظػؽرةمصلؼدمخقؼؾقن،

ماظلقدمعـمطؾمصقفومودوسدهمتشؽقؾف،ماٌـقيمايزبمهلذاماظربغوعٍمبؽؿوبيمعونسٌمبدأ
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مبـقدمعـوضشيماثـوءمآرائفؿومبوبداءمزازامغقراظدؼـمواظدطؿقرماظلقودلماظالجكءماظطوظؾوغلمجالل

.ماألخريةموصقوشؿفوماظربغوعٍ

محؿكمدةاظرائماظؼقعقيماظػؽرةمػذهمحقلمواالظؿػوفماالغؿلوبمدائرةماتلعًمصشقؽًومذقؽًو

.مسقلكمربؿدماظشقخ.ماظػؽرةمهلذهماألولمواظراسلماٌمدسمصربيمسـؿون:ممعـمطالممشؾً

.محـونمذقطً.مربؿدمخؾقؾ.مخقجفمسؾلمربؿد.مغقؼرانمغبزة.مغبقمرذقد.مدروؼشمغبقد

ماسضوءماظقضًمغػسمؼبموػؿم-اظشلءمبعضمعؿلخرًامبعضفؿمجوءموانمم-اٌمدلقنمػؿمػمالءموؼعؿرب

.مم14/6/1957مؼبمهلؿماجؿؿوعملأوموسؼدوامعرطزؼقن،

متورطبًوم1956مسوممصقؽقنمايزبمتلدقسمبداؼيمػلماظربغوعٍموطؿوبيماظػؽرةمؼعؿربمصؿـ

مظفمتورطبًوم1957مسوممصقؽقنمايزبمتلدقسمبداؼيمػلماألوظبماظعؿؾقيماًطقةمؼعؿربموعـمظف،

.مغظرهموجفيموظؽؾماذؽولمصالمعـفؿوموأي

ماٌؾوحٌمبفومضومماظيتماظؽربىمايؿؾيمعـضمصربيمسـؿونماسؿؼؾم12/8/1960موؼب

.م1962مسوممعـمذؾوطمذفرمعـؿصػمحؿكمدفقـًوموزؾماظقحدة،مأؼومماظؾورتلمضد

ماظدوظي،مأعـمربؽؿيمواعومماظعلؽريماظػردماظؼوضلمأعومموصوعدًامجرؼؽًومصربيمسـؿونمطون

مطرددؿونموتقحقدمهرؼرمبونمبشفوسيمواسرتفمػل،مطؿوموذعوراتفماظؾورتلمعؾودىءمسـمداصع

.ماىزؼرة:موػلمعقاضعمثالثيمعـمدقرؼيمأراضلمؼبمتدخؾمطرددؿونموأنماظؾورتلمعؾودئكمعـ

مطونموإن.مذعؾفومغضولمععموؼؿعورػمطرددؿونمدوظيمؼمؼدموأغفمسػرؼـ،(.مطقبوغل)اظعربمسٔ

مؼـفزمموملمؼؿكوذلمملمظؽـفمواضعل،مشريموؼراهماٌؼقالتمػذهمبعضمؼلؿـؼؾمضدمغػلفموبٔمبقـف

.مايزبموعؼرراتماٌـفوجمصؾىمعـماغفممدامعو

مدقفماٌؾوحٌمبونماظلفـمؼبماذقعماظذيماظؿصورؼحمخربماعومموصؾؾًومسـقدًامطونمطذظؽ

مػذامالضكموضدماٙؽؿي،ماظبمتؼدْفؿمعـمبداًلمدراحفؿمؼطؾؼمثؿمتصورؼحماٌعؿؼؾٔمعـمتلخذ

مسـؿونمبقجففؿمصقضػم،اٌعؿؼؾٔمعـمايزبقٔموشريمايزبقٔمبعضمظديماظؼؾقلمعقضعماًرب

معومػذاماظالحزبلماىؾونماٌقضػمػذامبشدةمورصضقاموادؿـؽروامذوطؾؿفمسؾكماظذؼـمورصوضفمصربي

.ماظلفـمؼبمععفمطوغقاماظذؼـمرصوضفمبفمؼشفدمطون
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مؼعؼدهمطقغػراغسمأولموػقمبدعشؼمحزبلمطقغػراغسمسؼدم1962مسوممذؾوطمأوائؾمؼب

.ماظلفـمؼبمظقجقدهمصربيمسـؿونمسـفموشوبمتلدقلف،معـذمايزب

مصربيمسـؿونمضبضرهمملماظؼوعشؾل،مؼبمثونمطقغػراغسمسؼدم1963مسوممأوائؾموؼب

.ماٌرطزؼيماظؾفـيمؼبمسضقًامصقفمواغؿكىمايضقر،معـمؼؿؿؽـموملمبؾؾـونمظقجقده

مسـؿونمضبضرهمملم،(عبعوؼي)مضرؼيمؼبمثوظٌمطقغػراغسمسؼدم1964مسوممآبمأوائؾموؼب

مؼبمسضقًامصقفمواغؿكىم21/5/1964مؼبمرصوضفمبعضمععماسؿؼؾماذماظلفـمؼبمظقجقده

.ماٌرطزؼيماظؾفـي

ماٌـطؼقوتماسضوءمحضره(معبعوؼي)مضرؼيمؼبمحزبلمطقغػراغسمسؼدم5/8/1965موؼب

موضعمعـموؼلؿوؤنمؼؿذعرونماظذؼـماظـشطٔمايزبماسضوءمعـموسددمواٙؾقوتمواظػروع

مسـماٌـقرفمايزبمعلورمظقصقحماغساظؽقغػرمػذامسؼدموصؽرؼًو،متـظقؿقًوماٌؿكؾكؾمايزب

مهؿؾماظيتماظعـوصرمظؿؾؽمحدًاموظقضعماظؼقودؼي،ماظعـوصرمبعضمبػعؾماظؿؼدعلماظقرينمغففف

موتقجففمايزبمبزعوممٗلؽمانمهوولمواظيتمايزب،مصػقفمبٔموتروجفومْقـقيماصؽورًا

ماظلؼقطمعـمايزبمذاغؼمتصققققًومطقغػراغلًوماظؽقغػراغسمػذامغلؿلمانمغلؿطقعمتشوء،مطقػؿو

مبعدمصقؿومسرفمحزبمظؿشؽقؾمغقاةماظؽقغػراغسمػذامسدماألصقؾ،موجففماظقفمواسودماهلووؼيمؼب

مبويزبمبعدمصقؿومسرصًمواظيتمواصؽورػوماظؼدْيماظؼقودةمعقاجفيمؼبماظؽرديماظقلوريمبويزب

.ماظؽرديماظقؿقين

موتقصقوتف،معؼرراتفمععمعؿعورػًومطونموظؽـفماظؽقغػراغس،مػذامصربيمسـؿونمضبضرممل

مودخؾموسدهموانزمععفؿ،مدقعؿؾمبوغفموسدػؿماظؽقغػراغس،ماسضوءمضؾؾمعـمبفماالتصولموبعد

مدعشؼ:معـمطؾمؼبمواظػرسقيماٌـطؼقيمبوظؾفونمواتصؾ.مواظقلورماظقؿٔمبٔمواظػؽرماظرأيمععرطي

ماظؾورزةماظقرـقيماظشكصقوتمععماجؿؿوسوتموسؼدمواىزؼرة،(مطقبوغل)ماظعربموسٔموسػرؼـ

مضوممعوموصقيماظلقودل،مخطفموادؿؼوعيماظؽقغػراغسمرأيمصقابمصقفومؼؾٔمايزب،موعبوػري

مبٔمصربيمسـؿونمبقجقدمزفرهمؼلؿؼقيماظقلورموطونموعؼررات،معقاضػمعـمادبذهموعومبف،

ماٌلؿؼؾٔ،ماألحرارماظقرـقٔمسـدموعؽوغؿفماظشعؾقيماألودوطمظدىمذعؾقؿفمعـموؼلؿػقدمصػقصف،
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مرأسمسؾكموػقمععـومصربيمسـؿونمان:ماظـوسموبٔماظعوعيما٘وظسمؼبماظقلوريمظعضقاموؼؼقل

.ماظـضوظقيمحرطؿـو

مسـؿونمبرئوديماهلالظقيمضرؼيمؼبماألولمعمٗرهماظقلورمسؼدم1966مسوممآبمأواخرموؼب

مبصقؾيمدعشؼمعدؼـيماظبمعؿففًوماظؼوعشؾلمعدؼـيمشودرماٌمٗر،ماسؿولمعـماغؿفوئفموبعدمصربي،

.ماظلقودلماألعـماسؿؼؾفمحؾىمعدؼـيمؼدخؾمانموضؾؾماظؼقودؼٔ،مرصوضفمعـمأحد

مسـؿونمبرئوديمسوعقدهمبؾدةمؼبماظـوغلمطقغػراغلفماظقلوريمايزبمسؼدم1968مسومموؼب

موبعضماظػرسقيماظؾفونمسـموٓـؾقنماٌـطؼقيماظؾفـيمواسضوءماظؼقودةماسضوءمحضرهمصربي،

مبٔمخالصًومػـوكمانمظؾرصوقمتؾٔماسؿوظف،مّزاوظيماغساظؽقغػرمبدأموٌوماظـشطي،مايزبمطقادر

مػذامظعؼدماظرئقلقيماٌفؿيموإنمبدراظدؼـ،مصالحموبٔمبقـفموبوالصحمصربيموسـؿونماظؼقودة

مصربيمسـؿونموظؽـ.متـظقؿقيمبطرقموحؾفمبقـفؿوماظذيماًالفمععوىي:مػلماظؽقغػراغس

مواصؿفمحؿكمدقودلمغشوطمأومحزبلمسؿؾمبليمبعدػومؼؼؿموملمصرتة،مبعدمايزبمعـمادؿؼول

.ممماٌـقي

مرعؿمؼذقموملمعلؿؼرةمػودئيمحبقوةمؼشعرموملمايقوةمبرصوػقيماظصؾقرماالغلونمػذامؼؿـعؿممل

موغػلموإسؿؼولمدفـمبٔمعومضضوػوموإرػوضًو،موذؼوءـبمغؽبصؽبؾًومحقوتفمععظؿمطوغًمصؼدمابدًا،ماظراحي

ماظبموغػلمعرةمسشرممثوغقيمعـمأطـرمواسؿؼؾمًاعؿػرقمسوعًومسشرمإثـؿكمعـمأطـرمدفـمإذموعالحؼي

.مأخرىمعرةماظلقؼداءمواظبمعرةمعدششؼرمجزؼرة

ماظدؼـورمىؿعماعؽوغقوتفموؼقزػمروضوتفموؼلكرمواألسؿولماٌولمدغقومؼبمؼدخؾمانمؼشلموملم

موؼبمعقلقرًامظؽونمذاظؽمارادموظقمالجؾفومحقوتفموطرسمبفومآعـمضضقيمحلوبمسؾكمواظدرػؿ

مصوبكماظػراتمضػوفمسؾكمضرىمْؾؽفمانماظػرغللماٌلؿشورمسؾقفمسرضمؼٌحمؼدهمعؿـوول

معـمطرددؿونمادؿكالصمػقمايقوةمؼبماألسؾكمعـؾفموطونماظقرينمظؾـضولمغػلفمصرغمألغفمورصض

ماألخرىماألعؿمعصوفماظبمبفومظالرتؼوءموذعرًاموأدبًومظغًيماظؽردؼيماألعيموخدعيماظغوصىماٙؿؾ

:ماظعربلماظشوسرمبؼقلمؼؿؿـؾموطوغف

 املال ؿن ؼؾقل أرؾب ومل ؽػاـي                ؿعقشة ألدـى أدعى امنا وؾو  
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 اؿثاؾي املؤثل اجملد قدرك وؼد                    ؿؤثل جملد أدعى وؾؽـؿا  

م

مدقاءمععماجؿؿوسقًومعـوضاًلمطونماظقضًمغػسموؼبماألوظبماظدرجيمعـمورـقًومعـوضاًلمطون

معـموضذرمدغلءمػقمعومواجؿـوثماظؽردماظشؾوبمغػقسمؼبماظػوضؾيمخالقاألمشرسماظبمؼلعكمبلقاء

متدسؿفمملمإذامطونمسؿؾمأيمألنمعلؿقؼوتفومادغكماظبمبفؿموؼفؾطماغلوغقؿفؿمْسماظذيمصدورػؿ

ؽبموملماألخالق مبوظشقؿمعمعـًوموطونماظـفوح،مظفمالؼؽؿىمواألخالصماظصدقمعـمأرضقيمسؾكمؼ

مواظقرـقيماظدؼـمظؾوسمؼرتديمعـمطؾؽبماظؾغضمؼؽقنمعومطلذدمشضوؼىماالخالضقيمواظؼقؿماالغلوغقي

مواظدجؾماظلقودلمواظـػوقماألخالضلماظػلودمبشدةموضبوربمبراءمعـفموػؿومبفؿوموؼؿوجر

.مماالجؿؿوسل

موصقًومأسؿوظفمؼبمزبؾصًومأضقاظفمؼبمصودضًومعقاضػفمؼبمجرؼؽًومغضوظفمؼبمذفوسًوماهللمرغبفمطون

مبـػلفمععؿزًامطونمواظـػوق،ماظؿؾقنماحىموعومواظرؼوءماٌداػـيماحىمعومآرائف،مؼبمصرضبًومٌؾودئف

مصؿـمصلودهمأومرأىموبصقابمخطله،مأومعقضػمبصقيماضؿـعمإذاماألصراط،مظدرجيمبفومواثؼًو

.ماظدغقومسؾقفمتلظؾًموانمرأؼفمسـمؼؿـوزلمأومعقضػفمسـمؼؿزحزحمأنمجدًاماظصعى

مذوعخماظؼوعيمعـؿصىمأبقابفمأودعمعـماظؿورؼخمدخؾمصربيمسـؿونمأنماظؼقلمعؾكصم

مسؾكماظؽردماٌـؼػقنمضررماظشعيب،ماظـضولمصػقوتمسؾكماظقاضقيمبصؿوتفموتركماظرأس

مسؾكمػذامدلمصنن(ماؾتؽرميقة صربي عثؿان جائزة)مادؿمهًمجوئزةمتلدقسمصؽوتفؿماخؿالف

ماباظصعمرطىماظذيماعؿفمضضقيمععماظقؼبماالغلونمػذامووهموصوئفؿمسؾكمؼدلمصنِومذلء

مذؿكمذبولمؼبمبلكوءمبذهلوماظيتمظؾففقدمتؼدؼرػؿموسؾكمهؼقؼفوماجؾمعـماٌقتموادؿعذب

معفؿؿفومدؾوسقيمىـيموذؽؾًماظؽرد،ماظشؾوبمسـدمواظؾغقيمواألدبلماظـؼوؼبماٌلؿقىمظرصع

مأدتمظشكصقيمواحدةمعرةمدـقاتمثالثمطؾمٗـحماظيتماىوئزةمػذهمعـحمسؾكماالذراف

ماىوئزةمػذهمٌـحمعرةمأولماالخؿقورمووضعمطوغًمذبولمأيمؼبماظؽرديمظؾشعىمجؾكمخدعوت

معـمظؾكطرمحقوتفموؼعرضمسرضماظذيمبشقؽجي امساعقلماظدطؿقرماظشفريماظدْؼرارلمسؾك

                                                        

1272000



15

ماظرتطقيماظلؾطوتمدفقنمؼبمصوعدًامسؿرهمعـمطؾريًامضلؿًومواعضكموطرددؿونماظؽردمحرؼيمأجؾ

ماألطرادمعقضقعمطؾفومؼؿـوولمضقؿيمواحبوثموعؼوالتمعمظػوتموظفماظعودظي،ماظؽردمضضقيمأجؾمعـ

.مماظؽرديماظشعىمصدؼؼمحؼًوماغفمجقاغؾفومطؾمعـموطرددؿون

مسـمدعشؼمؼب11/10/1993مظفماٌقاصؼماالثـٔمؼقممربفمجقارماظبمصربيمسـؿونماغؿؼؾ

مظـوحقيماظؿوبعيمبرطػريمضرؼيمؼبماظـريمهًماظطوػرمجـؿوغفموورىمواظـؿوغٔماظؿودعيمؼـوػزمسؿر

موأظػمهقيمصلظػماىؾقؾي،موخدعوتفماظقرـقيمبـضوالتفمؼؾقؼمذعيبماحؿػولمودطماظدربودقي

  .مممممممممممممممممممممممممموعؽونمزعونمطؾمؼبمواظعرصونمبوىؿقؾمضقعؽمودقذطركموالت أبامؼوماظطوػرةمروحؽماظبمدالم

 

 

 زوين داود مال                                                                                 
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 األول القسم

ػ
اضثورةػ

م

ماظغققم،مبٔمعـماظشؿسمأصؾؿًماألولمتشرؼـمذفرمأؼومماحدموؼبم1924ماظعوممغفوؼيمؼب

ماظشؿس،مهًمعربقريمطوغًماظيتمبػردلمؼفؿؿماظلوئسمطون.مسؾقـوماظداصؽيمأذعؿفوموغشرت

ماظػرسمزفرمْلدماظلوئسموطون.مماظؼرؼيمؼبماظعؿؾمضؾيمعـموتربقؿفومبوًققلمعغرعًومطـًمإذ

موضرأتفو،مصضضؿفوممصغريةمضصوصيمظلموؼؼدممأعوعل،مؼـؿصىمذوبًومرأؼًمصفلة.مموؼداسؾفمبقده

ماظؾقؾيمتؾؽمؼبماظدؼـمنؿمسؿلمابـمععمإظقفمظؾقضقرمغلؼدسقموػقمذؽريمسؿلمعـمصؽوغً

موطون.معرتًامطقؾق/م12/معلوصيمغورنيمضرؼؿـومسـمتؾعدماظيت(ممآرخي)ممضرؼيمإظبمدرسيموبلضصك

موأخذغل.ماظعشريةموماظعوئؾيمتفؿمماعقرفبمػـوكمطوغًمإذامإالمحضقرغومؼطؾىمالمانمسؿلمسودةمعـ

مأغفموالبد.مماظعوئؾيمسؾكمررأمرورئًومػـوكمأنمبدمالماسًو،درماظردوظيمػذهمظلمؼردؾمٌوذاماظؿلوؤل

مصقؿومغؿشوورمطوظعودةمسـدهمنؿؿعمطل".مضرضقتف"مضرؼيمؼؼطـمواظذيمأؼضًومغقريمسؿلمادؿدسك

محقلمبقـفؿمصقؿوممؼؿـوزسقنمطوغقاماظذؼـماألشقاتمسوئالتمبؼقيمعـؾماظعوئؾيمأعقرمحقلمبقــو

مؼبمؼلوػؿموالماٌقاضقع،مػذهمحقلماظعوئؾيمرجولمعـماؼشورطـمأحدًامغرتكموملماظعشريةمزسوعي

ممإظبماظؾقؾيمتؾؽمؼبماظدؼـمونؿمأغوموصؾً.ممصؼطماألربعيمسبـمدقىمواٙودثوتماٌـوضشوت

ماظؾقظيمتؾؽمحؿكمظؽـماالجؿؿوع،مبدأغوموصقظفموسـدمبعد،مصقؿومغقريمسؿلموصؾمثؿ(ممآرخف)

مضدمخطريةمأعقرًامأنمذؽريمسؿلمعالعحملخالمعـمؼؾدومإذماظطورئماالجؿؿوعمػذامدؾىمغعرفممل

:ممموضولماظصعداءمتـػسمثؿمسؿلمٗودؽمظؼدمرورئًو،ماجؿؿوسًومذظؽمعـوموؼؿطؾىمحدثً

موسؾقـومطرددؿون،مبودؿؼاللمخالهلومعـمؼطوظىمضقعقيمبـقرةمبريانمدعقدماظشقخمضوممظؼد-

مػذامودقمديمالاظرجمدعوءمدؿلقؾماظـقرةمصشؾًماذاموشبشكموتلؼقدػومصقفوماٌلوػؿيمواجى

.ممرأؼؽؿ؟موعو..ممطرددؿونمعـمرطـمدعورماظبماظػشؾ

معـمذظؽمعـمأضؾمأبدومطـًمأغينمرشؿمسؿريمعـمسشرماظؿودعيمبؾغًمضدمطـًمحقـفوم

مطونمصؾق.ممسؿلمحدؼٌمعـمذقؽًومأضدرموملمأصفؿمملمظذظؽ.مموتػؽرييموجفلموعالعحمطقوغلمخالل

مأدؿطقعمألغينماظؽػوؼيمصقفمّومايدؼٌمترطًاشمظؽـًماظعوئؾيمأوماظعشريةمحقلمؼدورمايدؼٌ

ماظدولموربوربيماظـقراتمضقوممؼبموأغوضشمأهدثمأنمظؽـمووربل،مخاللمعـمسـفوماظؿقدث

:مموتلوءظً.ماظقسلمعـمسوظقيمودرجيمأطربمصفؿًومؼؿطؾىمصفذا
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مبودؿؼاللمؼطوظى"ممثؿمثقرة؟مإظبمحبوجيماظقرـمصفؾ"ممضقعقيمبـقرةمدعقدماظشقخمضوم"مإذا

مبوالدؿؼالل؟معـمؼطوظىموعـمعـ؟مأجؾمعـمادؿؼالل؟مإظبمحبوجيمطرددؿونمػؾ"ممدؿونطرد

ماالدؿؼالل،مأجؾمعـمدـقاتمػبسمضؾؾماظدولمحوربـومادؿؼالظـو؟مػقماألتراكمادؿؼاللمأظقس

مدـقوربماٌرةمػذهمظؽـ.مماظقؿـمحدودمحؿكمادطـؾقلمعـماظعـؿوغقيماإلعربارقرؼيمسؾكمحوصظـو

موالمرأدلمؼبمتدورماألدؽؾيمػذهمطوغًمدوسدغوػؿ؟مٌوذامربوربؿفؿ،مرؼدنمطـوموإنم…أمماظصراط

.ممجقابًومهلومأجد

مبؼقًمأهدث،موملمذقؽًو،معـفمأصفؿممل.ممبؽـريموسقلمعلؿقىمعـمأطربماالجؿؿوعمطون

مؼـظرمطون..ممعينموصفؿًوموسقًومأطـرمغقريمسؿلمؼؽـمومل.ممبعدمصقؿومدقفريمعوذامادريمالمصوعؿًو

معـؾمإن:مضولموأغشط،مبؾمعـو،مإدراطومأطـرمصؽونماظدؼـمنؿمأعومؼػعؾ؟،معوذامفؼعرموالمحقظف

موسـموأػداصفومبرغوذبفوموسـمماظـقرةمسـمذقؽًومغعرفمالمظؽــومأطـر،مصفؿًومتطؾىماألذقوءمػذه

.مممدــػذهمعـودؾًومتراهمصؿومادؿشورتـو،مإظبمحبوجيمظلًمأغًمثؿمبفو،مؼؼقعقنماظذؼـ

مطونمذظؽمورشؿمصقفماظؿقدثمصبىمصقؿومؼؿقدثماظدؼـمنؿمأنمؼعرفمذؽريمسؿلمطون

موػق.مماظدؼـمنؿمطالممسؾكمغقاصؼمأومغقعهمأنمإعو!معـوماىقابمؼـؿظرمغقريموإظبمإّظلمؼـظر

:ممجدؼدمعـموؼؽررمؼؿوبع

مغعدمملمسبـ.ممبصراحيمععؽؿمأهدثمأنمإالمسؾلمصؿومأعقرطؿ،مؼبمسؾلماسؿؿدُمروٌو

مأنمصقفىمحد،مذلءمظؽؾمإنمضقؾمصؼدم،مطؿولمعصطػكمادوسـموزؾؿموخداعمخقوغيمسبؿؿؾ

ماظػرصيمغػقتمأالمصبىمظؽـمأػداصفو،ماظـقرةمهؼؼمرّومأسرفمالمأؼضًو،محدهمظؾصؿًمؼؽقن

ماألطرادمسبـمضبرتعـومأحدمالمصدضقغلمدعقدماظشقخمؼػشؾمسـدعو.ممعومذقؽًوموغػعؾمأؼدؼـومعـ

معلوسدتـو،مسؾقفموغطرحمبصراحيمضػـوعقمظفموأوضحمتلؼقدؼي،مردوظيمظفمأردؾمأنمسؾلمظذظؽ

.ممموسـؿوبموعالرلموعورذلمادؼوعونمسؾكمجفؿـومعـمغلؿقظلمأنمغلؿطقعموطقػ

:محدؼـفموتوبعمثوغقيمدقفورتفمأذعؾماٌشرضي،ماظـفوؼيمظفمالحًموطرجؾمػـومسؿلمتقضػ

ماٌلوسدةمظؾـقرةموغؼدممغؿقركمأنموغلؿطقع.ممبـومتـؼمرقؼؾمزعـمعـذماظرتطقيمايؽقعيمإن

مبنغشوءمظـومتلذنمأنمأغؼرةمسؾكموغؼرتحمزوػريمبشؽؾماظدوظيمحؾػوءمغؽقنمحقٌمدري،موبشؽؾ

معؼووعؿفؿمعـمودـؿؿؽـمأراضقـومتدخؾماظـقرةمجـقدمغدعمالمأنمحبفيماظشعىمعـماٌؾقسمجقش

معـموغداصعماالحؿقورقيماظؼقةمنؿعمأنمغلؿطقعموبذظؽمأرضـو،مدخؾقامأومظـومتعرضقامعومإذا

مغلؿؾؿمأنموبعدمواظعؿود،ماظلالحمايؽقعيمظـومتؼدممرّوممدؽويموبقًمخؿفك=م.Kextمضضوء

مأػداصـومسبؼؼمأنمغلؿطقعمأغـومأسؿؼدمواظـقرة،مدعقدًاماظشقخمدـلوسدماٌلوسدةمغؿداسكمادؾقؿـو

.ممماألتراكمدقطرةمعـماظشعىموسبرر
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موظؽـموحده،مذؽريمسؿلمػقماظقحقدمعؿقدثـوموطونم،ماالتػوقمػذامسؾكماجؿؿوسـوماغؿفك

ماظشقخمإظبمردوظيمطؿىماغفمضولمثؿمإظقفومدـلويماظيتمبوىؾولمغػؽرمأنمصبىمذلءمطؾمضؾؾ

مأغؼرة،ماظبمبرضقوتمثالثمواردؾماظؾقؾي،متؾؽمؼبمأردؾفومحقٌماظرزاقمسؾدمظؾؿالموأسطوػومدعقد،

مبؽمبدرمحوجلمزوجؿفمذؼقؼماظبمواظـوظـيماظقزراءمرئقسماظبممواظـوغقيمطؿولمٌصطػكماحداػو

.مممايؽقعيمظدىمعطوظقؾفمسؾكمواصؼيظؾؿ

موعقاصؼيمبشؽرماظربضقوتمردمجوءماظـوظٌماظققمموؼبماظؼضوء،مإظبماظـالثماظربضقوتمدؾؿ

ماظذؼـماألذكوصمسـماؼضوحًومورؾىماٌؾقسمجقشمتلدقسمسؾكموزرائفمورئقسمطؿولمعصطػك

.ممماٌؾقسمضقودةمدقؿزسؿقن

ماظشعى،معـماألدؾقيمايؽقعيمععتٍمصؾـمتـؿصرمملموإنماظـقرةمبلنمذؽريمسؿلماضؿـع

:مممضولمثؿمرجاًل/م470/مأمسوءمطؿىمظذظؽ

/مم470/ممصؼدانمسؾقـومؼمثرمصؾـمؼقم،مذاتمعـوماألدؾقيمػذهمايؽقعيمادرتدتمإن

مأغؼرة،مإظبمبوألمسوءماىداولموأردؾمأؼضومامسلموطؿىمظؾؿؾقسمطزسقؿمامسفمطؿىمثؿممبورودة

.مممبلرسيمضربؿـومغضربمطلمعلؿعدؼـمظـؽقنمأعوطـمسدةمؼبمعبعـوماظػقرموسؾك

ماظعشوئريماظقضعمسؾكماظصػقوتمػذهمخاللمعـمؼؿعرفمأنماظؽرؼؿماظؼورئمسؾكمصبى

.ممأخطوءمؼبمؼؼعمالمطلماٌـطؼيمضبقطماظذيمواظؾقؽلمواظػؽريمواظعوئؾل

ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ



19

ػاضطذغرة
م

مؼبمغصػفومؼؼطـمحقٌمعردؼسمإعورةمعـمجزءمػلمواظيت(معردؼس)مسشريةمػلمسشريتـو

.ماظعشريةمبودؿمدقطرتفؿمؼػرضقامأنماألعراءمرأىمضدمطونمإذماإلعورةماغفقورمبعدم(م (.E gilعدؼـي

مؼبمترسكماألشـومموضطعونمايققاغوتمطوغًمحٔم،(عردؼسمطقجر)مإظبمذؿوءًاماألعراءمأحدمصدخؾ

مإظبماألعراءمتدخؾمإذمطرددؿون،مجؾولمؼب(مزوزاغو)مإظبمؼؾفمونماظصقػموؼب.مماظعزؼزمسؾدمدفقل

مثالثيمإظبموطقجرمعردؼسمسشريةمصؿـؼلؿ.مماىؿقعمؼؿقدونمزسؿوءمأغػلفؿموؼـصؾقنمطقجر

:ممأضلوم

مبٔم–مػقؿونمدفقلمإظبمواوفمسـوماصرتقماظذيمبؽمايلمسؾدمععمذػىاظؼلؿماألولمي

مدؼوربؽرمجؾولمإظبمؼؿففماظـوغلمواظؼلؿم،(ايلمسؾدمعردؼس)مسؾقفؿموؼطؾؼم–موضقغقيمأغؼرة

مصرتةمؼبمحدثمتريطونمعردؼسماغؼلوممدؾىمأنمضقؾموضد(ممتريطونمعردؼس)مسؾقفؿموؼطؾؼ

مظؽـماالغطالقمعقسدمحقلمبقـفؿمصقؿومؼؿػؼقامؼؽـمملمحقٌمطرددؿون،مجؾولمإظبماظذػوب

ماظعشريةموجفوءمصوجؿؿعماألسؿوم،مأوالدمسؾكمدقطراماظؾذانمػؿومواظؽراػقيمايؼدمأنماظصراحي

ماٙددماٌقسدمضؾؾماىؾولمإظبماظؼوصؾيمتؿففمأنموسيا٘ؿمػذهمورؾؾًمتريطونمعردؼسمحقل

مبعد،مواألعطورماظربدمعقسدمضبـموملمجدًامعؿعؾيمحققاغوتـومإنمزسقؿفؿمضولماظلفقل،مظقرتطقا

موبعضمايلمسؾدماظبمعصطػكماظصغريماألخمواسبوز.مماظلفؾمؼبمأخرىمصرتةمغؾؼكمأنمسؾقـومظذظؽ

مشزؼرةمأعطورممصقفومػطؾًماظيتماظؾقؾيمتؾؽمؼبمورحؾمربؿدمحبدؼٌمؼفؿؿموملماظعشرية،موجفوء

موضعًموطؿومواظػقضوغوتماظربدمذدةمعـمأشـوعفؿمعـماظؽـريمغػؼًوموعوت.مماظصؾوحمؼبمثؾٍمأسؼؾفو

معـذمسؾقفؿموأرؾؼمماظربد،معـميؿوؼؿفومبوظطـوجرمرؤودفؿموشطقا(مماخراج)مؼبمارػوهلوماظعشرية

مارؾؼمحقٌمحوهلؿمسؾكمبؼقاماظذؼـمطـرؼياألمػؿمواآلخرون.ممتريانمعردؼسمادؿماظقضًمذظؽ

مجديمطونمإذ.م,Yawestمعردؼسمسشريةمعـمػلمػذهموسوئؾيت ,Yawestعردؼسمادؿمسؾقفؿ

ممؼرشىمملماظعشريةمغصػموتؾعفؿوماألخقانمأصرتقمانموبعدموظؽـفماظعشريةمزسقؿمػقمربؿدماظؽؾري

.ممQereg.`iyanمطقفقونمضرهمتاللمسؾكم*ودؽـ(مم.Egil)مبالدمإظبماظعقدةمؼب

مععمصقفومؼلؿؼرمأرضمسـمؼؾقٌموراحمواظرتحول،ماظؾداوةمحقوةمعـمبؽمربؿدمدؽؿ

مذظؽمؼبمطفقونموضرهمعردؼسمبٔمروحـيمععوركمإظبمصلدتمحدثًمعـووذوتمظؽـمسشريتف،

مصؿصويًمبقـفؿومايؽقعيمتدخؾًمعومدرسونمظؽـمصٔاظطرمعـماظرجولمعـماظؽـريموضؿؾماظقضً

                                                        

Qereg.`iyan 
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مظقاًلماٌردؼسمضؿؾكمؼلرضقنمطقفقونماظؼرهموراحماظؼؿؾك،مصدؼيمررفمطؾمؼدصعمأنمسؾكماظؼؾقؾؿون

مػذهمصؽوغً.ممعردؼسمعؼوبرمؼبمضؿؾكمثالثيمودصـ.ممضؿالػؿمػؿمبوسؿؾورمعؼوبرػؿمؼبموؼدصـقغفؿ

مرحؾقامظذظؽ.ممواحدةمأرضمؼبمؼعقشقامأنمطقفقونمرهواظؼماٌردؼلقٔمبٔمظؾػرضيمعدسوةمايودثي

.مممLergerمعدؼـيمشرب(ممِرودمجؾول)مم,B.llمجؾولمأوادطمإظب

مممحقٌمواظضقاريمماظقحقشموطوغًماٌؿؿدةماىؾولمتؽلقانمواألذفورماظغوبوتمطوغً

 اظقذؼمصفقدموخوصي.ممواظػفقدماًـوزؼر
.مذراديمعـفوموأطـرماألصرؼؼقيماظػفقدمعـمتؽربماظيتم*

مضرؼيموسشرؼـمثالثًوموذقدت.مماىؾؾمجبوغىمدفؾماظبماألعرمبداؼيمؼبماظعشريةمىلت

مذرمؼؿؼقامنأمسؾقفؿموطون.مماألرضمسؾكماظلقطرةمعـمتؿؿؽـمطلماىؾؾمبوووهمطؾفوماغؿشرت

مأنموارتلوا.ممعزروسوتفؿمسؾكمتؼضلمواًـوزؼرمؼفوعبفؿمصوظقذؼمظصقدػو،مواًـوزؼرماظقذؼ

مطونمآخرمّعـكماظقحقش،معـماظـقسٔمػذؼـمسؾكمظقؼضقاموادشوهلوماظغوبيمأذفورمصبؿـقا

مسؾكمتغؾؾقاموبذظؽ.ممصقفومدبؿؾكءمالمحؿكماظقحقشماوطورمعـماىؾؾمؼـظػقامأنممسؾقفؿ

.مممعلواػومعـمردوػووطماظقحقش

متعدموملماظشرديماظقحقشمعـمواًـوزؼرمواظضؾوعماظذئوبمدقىمعردؼسمجؾولمؼبمتقجدمالمبقـؿو

.مممصفقدمػـوك

مم

ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
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ػاضطائضظ
مم

متزالموعومعردؼسمبودؿماظققمماٌعروصيماألرضمؼبمسشريتفماصرادمععمربؿدمجديمادؿؼرمظؼد

مػذهمسؾكموغؼقؿمجدودمتلعيمعـمعـقدرونمسبـومػذا،مؼقعـومحؿكمضوئؿيماظعشريةموأحػودمأبـوء

ماألتراكمجـقدمبقدمأجداديمعـمثالثيمضؿؾمحقٌماألتراك،مععموذؼوقمغزاعمؼبمحقوتـوماألرض

م .موحشلمبلدؾقب

معـفوماالثـونمنومحقٌم،(ذرمأبل)موجديمصربيمواظديمحبؼ(معردقم)مصرعونمصدرمحٔ

.مماٌقتمعـمبلسفقبي

مادؾوبمسـمأهدثمظـمطؿومواظلقودلماالجؿؿوسلمسوئؾيالمتورؼخمتدوؼـمذبولمؼبمػـومظلً

.ممماظـوظٌماظشكصمؼبماالتراكماىـقدمعوردفومماظيتماظؼؿؾموأدوظقى

منقامثؿمعراتمسدةماٌشوغؼمأسقادمأعوممػمالءموضػمطقػماظصػقوتمػذهمؼبمػـومدلوضحمظؽين

.ممأجدادي؟مأسداءمؼدبمشدًامأضؿؾمرّومؼعؾؿموعـماظـضول،مررؼؼمسؾكمعوزظـومذظؽمورشؿمبعد،مصقؿو

.مممخطوػؿمسؾكمأعشلمأنموؼلعؾقنموظؾقرـمهلؿمألثلرمأخطقػومخطقةمطؾمؼبمؼـؿظروغينمواظذؼـ

مؼبمأغوضؾمٌوذاماظؽرؼؿماظؼورئمؼعؾؿمأنمػقمواظعوئؾيماظعشريةمسـماظؿقدثمعـماهلدفمإن

مسشراتمودقـفٕمؼقعقًومؼـفٕماألعفوتمأنماسؿؼد.مماظـضولمعـمحصؾًموعوذاماظقرـمدؾقؾ

مأغـومبدمالمؼعين.مماالنوبمسـماألعفوتمبطقنمتؿقضػموظـمأبطواًلمدقصؾققنماظذؼـماألوالد

محٔمظؽـفوماألسؿوق،مؼبمجذورػومٗؿدماظيتمطوظشفرةمصـقـماظؼودعي،ماألؼوممؼبمغصرًامدـقرز

مػلمػؽذا.ممعقاتماظبمبعدػوماظشفرةمودؿؿققلمصقفومؼـكرمأنماظدودمعـمبدمالمٗرضمأومتضعػ

موعوزاظقاماظػؿوة؟مترطقومحزبمضدمطؾفؿماظعوئؾيمرجولمطونمعردؼسمإعورةماغفقورمبعد.ماظعوئؾي

مصقفموظدتماظذيماظققممعـذ.مماظظوٌيماظرتطقيمايؽقعيمسداوةمذاضقامظؼدمهلومسدائفؿمؼبماظققممحؿك

مذـًمضدمطوغً(مسؿريمعـمسشرةماظؿودعيمؼبمطـً)مٌوماظؾالدمعـمخرجًماظذيماظققمموحؿك

.مممعراتمثالثمسؾقـومػفؿوتفوممةاظرتطلمايؽقعي

مزؾؿمعـمصرارًاماىؾولمإظبمسوئؾؿـوماظؿفلتمسـدعومؼقعًومأربعٔمسؿريمطونماألوظبماٌرةمصػل

موؼب.مم*بعدمصقؿومظلمضقؾمطؿومبوظػؿوقماصؾًمحقٌماظطرؼؼمرقالمأبؽلموأغوماظرتطقي،مايؽقعي

.ممسقينمأعوممْرموػؿًومإالمذقؽًوماألؼوممتؾؽمعـمأذطرمالمإذمدـقاتمدًمسؿريمطونماظـوغقيماٌرة
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.ممعـطؼؿـومموػؾبفقبرغومأعالطـوموغؾبفؾًمودؾبؾؾًماظلفـماظعوئؾيمرجولمعبقعمدخؾمسـدػو

موأسدعومأسؿوعلمعـماثـونمأسؿؼؾمحٔمظؽؿ،مصقفمدلهدثمؼؽؿأؼدمبٔماظذيمػذامطؿوبلم

.مممدـقاتمدًمبوظلفـمععفؿومسؾلقبموحؽؿ

ماظطغؿيمسؾكمحؼديمازدادمصؽؾؿو.ماهلدفمسبقممواظلعلماظعشؼمؼبقبمؼقظدمطونماألتراكمحؼدؾب

مؼعينمصفذامؼقعًومدبوذظًمصوذا.مماظـضولمررؼؼمؼبمواظلريمواظقرـ،مظؾشعىمحيبمأزدادماظظوٌي،

.مممايظمدقهمودلطقنماظـضولمبشرفمأحظكمظـمأغين

ػ
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ػطغوضتي
ػ

مصغريّامبرسؿًومحؾفؿومأمثرمدـقاتمخبؿسمواظدتلمعـمواظديمزواجمبعدمأغفماألػؾمظلمذطر

مصقؿومصربيماومسونمأغوماظربسؿموطونمغورني،مضرؼيمؼبم1905ماظعوممعـماظـوغلمطوغقنم5مؼب

مطؿومصرحمأومضفقٍمأيمدونماظعوملمإظبمجؽًمرقؼؾي،مصرتةمعـذمعلضدومتـؿظرماظعوئؾيمطوغً.ممبعد

.ماظؾوطرماظصؾوحمصؿًمؼبمجؽًماٌـودؾي،مبفذهمؼػعؾقنماظـوسمطون

ماالػؿؿوممعـمواظديمؼؿؿؽـمصؾؿماظؾؽر،ماظقظدموأغوماظؾـقيمضعقػماىلؿمصغريمطـً

.مممبفومْرمطونماظيتماظؼودقيمواظظروفماظؽـريةماٌشوطؾمبلؾىمبرتبقيت،

موملمععرطي،موبدأتماظرتطقيموايؽقعيماٌـطؼيمأػؾمبٔماًالفمدبمبشفرموالدتلمدبع

ماظققممؼبموضؿذاكمطـًماىؾؾمإظبمواظؿفلتومعبوسؿٔمإظبماظعشريةماغؼلؿًمحؿكمأؼوممسدةمِٗض

مٓومالؼـؼطعمبؽوئلمطونمحٔمواظؽفقفماٌغوراتماظبمؼلوونمواظـلوء،ماألرػولمخرجماألربعٔ،

مواظعشريةمبوظعوئؾيمحؾًماظيتماٌصقؾيمبلؾىماٌشموممادؿمسؾلموأرؾؼمعينمواظديمشضىمأثور

ماهللمعـمزبوصيتمظقال:ممحقظفمظؾذؼـموضولمبؽوئلمعـمشوضؾًومطونمواظديمأنمبعدمصقؿوموضقؾ

مبـو،مهؾماظيتماٌصوئىمظـومخؾؼمموظدمصؿـذماظلـدؼونمذفرةمجوغىماظؾوئسماظطػؾمػذامظرعقً

.ممعؽوغـوماظبمصقفؿدواماألسداءموؼلؿعدىمطؾاٌشومظـومدقلؾىمػذاموبؽوؤه

.ممجدؼدمعـمحقوتفؿموعوردقامعـوزهلؿمإظبماىؿقعمسودمثؿمدـيمعـمأطـرماألزعيمػذهمداعً

مايؽقعيمبٔمدبمانماظـزاعمعوظؾٌمظؽـفم1910ماظعوممؼبموذظؽمدـقاتمخبؿسموالدتلمبعد

.مممواػقيمألدؾوبموبقــوماظرتطقي

مطونمومجدؼد،معـماظعشريةموٗزضًماًقغي،مظعشوئرامّلوسدةمسؾقـومايؽقعيمتغؾؾً

مأذفرمدؿيمػـوكموبؼقومإظقـومظؾعقدةمررؼؼًومصبدامملمحقٌم،(دؼوربؽر)مآعدمؼبمسؿلموابـمواظدي

مإظبماآلخرونمواظؿفلمذظؽمإثرماخقاظلمعـماثـٔمععمذؽريمسؿلماسؿؼؾمظؼدم،مسـومبعقدؼـ

.ممماىؾول

موادعًومبقؿـوموطونمصقفو،مودؽـقا(مطكؿف)مؼبمصغريةمبققتًومبـًمطـريةمسوئالتمأنمأذطر

مدـذػىمعؿكمواظدتلموأدوئؾمعؿذعرًاموطـًمدائؿًوماألرػولمسبـمغؿشوجرموطـوماظؽـريمسددغومؼضؿ

مطـً".ممآعدمعـمواظدكموؼعقدماهللمؼشوءمسـدعو:م"موسقدمحزنمسؾكمطوغًمظؽـفومبقؿـو؟مإظب

مدؾىمؼؽقنموضدمصرغؽًو،معـفؿمآخذمعرةمطؾموؼبموأخقاظلمسؿلمظرؤؼيماظلفـمإظبمؼقعقًومأذػى

"مممصرغؽًومأسطقغل:م"مهلؿموأضقلمإظقفؿماىـدرعيمتلخذغلمعرةمطؾموؼب.مماظػرغؽمػقمإظقفؿمذػوبل

موخوظلمسؿلمػقماظـؼقدمؼعطقينمعـ:م"ضؾًموسـدعو.مموخوظلمسؿلمػقمعـمؼللظقغلمأنماتػؼقامعرة
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مورؾؼوتمواظزشورؼدماظطؾقلمواتوأصمدؼورػومإظبماظعشريةمسقدةمأؼضًوموأذطرمطـريًا،مضقؽقا"م

مععفمواظديمظلمأحضرػوماظيتمبوهلداؼوماطـرموصرحًماظؾقًمإظبمبعقدتـومصرحًومطـًماظرصوص،

.ممماٌعؿؼؾٔمودراحمدراحفمأرؾؼمحٔ.ممآعدمعـ

مجدًا،مصغريًامحفؿلمطونموضدمسؿريمعـماظلوبعيمؼبمأصؾقًمسـدعوماٌدرديمإظبموذػؾً

مطؾمعـؾماومسونمحفؿمؼؽربمأنمْؽـمػؾ:ممدائؿًوممؼؿلوءلمواظديمطونمضقؼيمطوغًمصقيتمظؽـ

ممػؽذا؟مصغريًامؼؾؼكمأوماظـوس

:مممصؼولمسؾقفمردمأحدػؿمأنمحؿكمطـريًاماظـوسمبعضمأزسٍماظلمالمػذامأنمؼؾدو

مذلءمطؾمػقمايفؿمأنمتعؿؼدمػؾم…ماظقظدمحفؿمسـمصربيمؼومطـريًامتؿلوءلمأغؽمأرى

.معـؽمحفؿًومأصغرمؼؽقنمظـماومسونمأنموأزـ.م؟موسورمغؼقصيمػقماظصغريمايفؿمأنمأو

."مم…محفؿًومعينماطربمؼؽقنمأنمأٗـك"م:مممواظديمضول

مصفذامايفؿمصغريمأطقنمسـدعو.ممايفؿمصغريمطذظؽمطونمألغفمخفاًلمواظديموجفمصوغبر

..ممسورًامظقس

معـمحفؿًومأصغرمطـًمإذموطربهمايفؿمصغرمسـمؼؿقدثمواظديمؼعدمملماظقضًمذظؽمعـذ

مشوظؾقيمؼبمدرجيتمطوغًموضدمصفؿًو،موأطـرػؿمذطوءـبماطـرػؿمظؽينماٌدرديمؼبمزعالئلمعبقع

مبـػسمطبفؾموطونمطـريًا،مبقجقديمؼػرحمواظديمطونمظذظؽماظؿوعي،ماظدرجيمسـمتؼؾمالماظدروس

ماومسونمضبصؾمملمإن"ممدائؿًومٌلؿؿعقفمؼؼقل.مموالدتلمأثـوءمحفؿلمظصغرموجقديمعـماظقضً

ماظعؾؿمضقؿيمؼدركمطونموظؽـفمعؿعؾؿًومواظديمؼؽـمملمإذماٌرياثمعـمدلحرعفمايؼققمذفودةمسؾك

موؼػرح.ممأغوممأنمؼرتطينمثؿمأخطهمالممحؿكمأعوعفمظقؾيمطؾمدرودلمأضرأمأنمسؾلقبموطونمواظؿعؾقؿ،

مؼـؿظرموجفف،مسؾكماظػرحمسالعوتمتظفرموضدمبلرسي،مدرودلمأحػظمأغينمؼالحظمسـدعومطـريًا

موأحقوغًومععف،ماجؾسمشربوءمؼقجدمالموحٔماٌضوصي،مإظبمععفمخذغلظقلماٌدرديمعـمضدوعل

موضؾقؾي.مغقعلمعقسدمضبٔمحؿكمضدعلمسؾكمأضػمصؽـًمشرؼىمضقػموجدمإنمظؽـ.ممْوزحين

مؼرتودونمايؽقعيموعقزػقماألشقاتموطونمشرؼى،مضقػمبقؿـومؼبمؼقجدمالماظيتماٌراتمتؾؽ

.ممأخفؾمالموأنمععفؿ،موأتعوعؾماظضققفمأحىمطقػممأتعؾؿمأنمواظديمػدفموطون.ممعضوصؿـو

مععممواٌدرديمايقوةمطرػًمظذا.ممطـرياؾًبمأتعىموطـًماظضققفمععماظؿعوعؾمأصقلممؼعؾؿينمطون

مواظديمصقفمؼؽقنماظذيماظققممؼبماألرػولمأرىمأنمْؽـمالماظلـ،مصغريموأغومأتلملمطـًماظؽؾور،

مدقىمأرمملماظلفوئر،مدخونمغفوممؼؿصوسدماظيتماظغرصيمؼبماظضققفمععمؼرتطينماظؾقً،مؼب

مسودةمؼدورماظذيمحدؼـفؿمخوصيمطـريًامؼزسفينمطونمعوموػذامواظشقارب،مبوظؾقلماٌؾقؽيماظقجقه

.مممواظؼؿولماٌعوركمحقلمأوماظزراسقيماٙوصقؾمحقل
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مواظؾعىماألرػولمظرؤؼيمحبوجيمطـًماألحودؼٌ،مػذهمعـمصغريمرػؾمؼػفؿمأنمْؽـمعوذا

مغػللمأطرهمطـًمظذظؽماٌالئؽقي،موجقػفؿمورؤؼيماظـوسؿيمأصقاتفؿمإظبمحبوجيمطـًمععفؿ،

.ممماظؾقًمؼبمواظديمؼؾؼكمسـدعو

ماظعشوء،مبعدمدرودلموأضرأماٌلوء،محؿكمععًومغؾعىماألرػول،مإظبمواذػىماٌدرديمعـمأسقد

.ممموظألرػولمظـػللمأرؼدػومطـًماظيتماظرتقؾيممايقوةمػلمػذهمأغوم،مثؿ

مأنمؼعرفمؼؽـمملماٌضوصي،ماظبمبدسقتلمؼزسفينمواظديمطونمديتدرامؼبمذبدًامطـًمطؾؿو

مرػؾمؼلؿطقعمالمرػاًل،مطونمسـدعومؼؿلملمملمأغفمؼؾدو.مماظؾعىمأعوممغػلفمؼؿؿوظؽمالمصغريًامرػاًل

مزسقؿًو؟مسؿريمعـؾمؼبمرػؾمؼصؾحمأنمْؽـمػؾ.ممضؿولمأوموذفورموضقؽمظعىمبالمؼعقشمأن

موعوتمواظديمعرضمصؼدمرقؼاًلمماٌؿعيمػذهمتدممملمظؽـفوومظؾققوةممعؿعيمػـوكمطوغًمذظؽمورشؿ

ماظصػمؼبموطـ1915ًماظعوممؼبمسؿريمعـماظعوذرةمؼبمؼؿقؿًوماألرػولمشوظؾقيمعـؾموأصؾقً

موعـفؿماظؽـريونموتقؼب.ممبوٌرضمعبقعـومصلصؾـوماظؾالد،مؼبماظؿقػقئقدمعرضماغؿشرمحٔماظـوظٌ،

.مممأؼضًوموأدؿوذيمواظدي

موتركمصقيت،معـموحرعينمضلقتفمرشؿمضبؾينمطونماظذيماألبمنمماٌرضمحرعينمظؼد

.ممماٌرحؾيمػذهمسـمأهدثمأنماظضروريمعـمطونمظذا.مماآلنمحؿكمجلديمسؾكمواضقيمآثورًا

ماظعـؿوغقيماإلعربارقرؼيموطوغًماظعـؿوغل،ماالحؿاللمهًماظشؿوظقيمطرددؿونمطوغًمسـدعو

مأعوماٌعرطي،مدوحيمؼبمايوذضٔماألرؾوءمظؾقيشومطونماألوظب،ماظعوٌقيمايربمأررافمعـمررصًو

مالمطؿوماظؿقػقئقد،ممعرضكمهصدماظيتماٌقتمعقجيمؼقضػقامأنمؼلؿطقعقامملماآلخرونماألرؾوء

مطوظـظوصيمغصوئقفؿمعـمغلؿػقدمطـومضؾقاًل،مإالماألرؾوءمعـمغلؿػدمملممظذاموسالجمأدوؼيمتقجد

مصؼدماألدوؼيموجقدمسدممرشؿمظؽـ.ممظعدوىاماغؿؼولموسدمماٌرؼضمسؾكماظصقلموايفرموايؿقي

ماظـوحقيمؼعوجلمدقداغلمرؾقىممظعشريتـومطون.مظؾـوسمطؾريًامأعاًلماٌـطؼيمؼبمرؾقىموجقدمطون

مربروعيمطوغًماظؽؾريةماألخرىماظـقاحلموظؽـماظعشرية،مًدعيمواظديمععمؼعؿؾموػقمطؾفو،

.مأؼضًوماألرؾوءمعـ

موأوراقمطؿىمصقفومإِومأدوؼي،مصقفوموجدتمالمطؾريةمربػظيماظلقداغلماظطؾقىمضبؿؾ

.ماألدوؼيمإالمذلءمطؾماظطؾقىمربػظيمؼبمتقجد:ممظفموؼؼقلمؼداسؾفمخوظلمطونمثقوبف،موبعض

مظفمتؼدمماظصقيموزارةمطوغًمراتؾف،مظقلؿؾؿماظـوحقيمإظبمذفرمطؾمبداؼيمؼبماظطؾقىمؼذػىموحٔ

م-اظؽققلمعـ)متقادربموزجوجيمأدربؼـمحؾي/500/وم Kim,n.n(مطقـو)حؾي/م1500/م

ماظؿقػقئقد،مٌرضمظقلًماألدوؼيمػذهمإنمؼؼقظقنماظـوسموطون.مماظؼطـمعـمظػوصوتموسدة(ماٌرتجؿ

.ممسؾقفومضبصؾمسـدعومطـريًامؼػرحمطونماظزنلماظطؾقىمأنمسؾؿًو
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مأعوطـماآلنمحؿكمأذطرمجلدي،مؼبمسؿقؼيمآثورًاماٌرضمتركموضدمواظديمضؾؾمعرضً

مؼبماٌلوءمحؿكماظصؾوحمعـ(ماظزنل)ماظطؾقىمععمؼؿفقلميواظدمطون.ممجلؿلمؼبماإلصوبي

مأنمرشؿ..مماٌرضكمؼزورانموػؿومأعوعفؿومصوغقدًومرجؾمضبؿؾماظؾقؾموؼبمماٌرضكمسؾكماظؼرؼي

.مماظعشريةمخدعيمؼبمثروتفمطؾموضعمصؼدمعلؿؾدًا،مآشومطونمواظدي

مضبؿؾمظؽوطذمبغول،ماربعيمزفرمسؾكمظؾؿرضكماىؾؾمعـماظـؾٍمضبؿؾقنماظرجولمطونم

مؼـؼؾماظعطورؼـمعـمآخرمورجؾمأؼوم،مػبليمطؾ(مآعد)مررؼؼمسـموأصػرمأغبرمبطقكًوماظؾعض

.ممإظقـو(مرػو)مجؾؾمررؼؼمسـمواألدوؼيماظلؽر

ماٌرضمعـمذػقاماظذؼـمظؾـوسمواظطعومماظؾقؿموؼؼدمماألدوؼيمبعضماظلقداغلماظطؾقىمؼصـع

متلخذمالماٌرضك،مإظقفمضبؿوجمعومغصػمؼمعـمأنمؼلؿطعمملمذظؽمورشؿماظـؼوػي،مرقرمؼبموعوزاظقا

معوظفمعـمسشريتفممؼؾبشؾعمأنمرجؾمؼلؿطقعمأال:مم"مؼؼقظقنمطوغقا.مممأذغفمإالماىؿؾمعـماظعشرية

مماظؽؾرية؟ماظعشوئرموضعمؼؽقنمصؽقػمسوئؾي؟معوئيمعـماٌمظػيمضرؼؿفمؼشؾعمأنمؼلؿطعمملموإن"م

موملماظؼرؼيمأػؾماظطؾقىمععمواظديمودوسدماٌرض،ماغؿشورمبعدمأبقابفوماٌدارسمأشؾؼً

مسدت.ممبوٌرضمؼصوبقامملماظذؼـماألرػولمععماٌلوءمحؿكماظصؾوحمعـمأظعىمطـً.ممإظلقبمؼـؿؾفو

مجؾفيتمسؾكمؼدػومصقضعًمواظدتلمأخربتمجدًا،معؿعؾًومغػللمصقجدتماظؾقً،مإظبمؼقعًو

مثؿ"ممكرأسمعـمؼؿصوسدماظـورمهلقىمػقمػومعرؼض،مأؼضَومأغًماٌـؽقد،ميظلمؼو:مموضوظً

مملمؼوبلي،مرضؾيتمطوغًمؼقعًومأربعٔمبعدمسقينمصؿقً.مماظقسلمصؼدتموسـدػومحضـؿين،

ماألدوؼيمبعضماظطؾقىمأسطوغل.ممأؼضومعرؼضًوماظػراشمؼبمععلمواظديموطونماظؿقرك،مأدؿطع

مسـماٌقتمذؾحمؼؾعدمأنماظطؾقىمؼلؿطعمملمظؽـمذفر،مبعدموذػقًمبـػلف،مصـعفوماظيت

مطـًمذكصٔمصؼدتمظؼد.ممأؼضًومواظديمتقؼبمأؼوممبعدةمأدؿوذيموصوةمدبعمآذارمذفرمؼبمواظدي

.ممماظؿقػقئقدمّرضموأدؿوذيمواظديمػؿومواحدمذفرمخاللمطـريًامأحؾفؿو

مظؽـمبلرسي،مدـقاتمسشرمؼؿفووزمملمصغريمرػؾمؼؿذطرمطقػمسؾل،مذكصٔمأسزمغلقً

متصرصوتمإظبمودصعينماظطػقظلماظػرحمعـمحرعينماٌرضمأنمرشؿ.ممجلؿلمؼبماٌرضمآثورمبؼل

.ممطؾرية

ػ
ػ
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ػاضطرضػآثار
م

مبعضفؿمتقؼبماٌرض،مبفذاماظؾالدمأرػولمشوظؾقيمأصقىؽبمايدؼٌ،مأبدأمطقػمأسرفمال

مضقيمأصؾحموملمأعً،م،ملمأغومإالماظؾـقيمأضقؼوءمأصؾققامضصريةمصرتةموبعدماآلخرماظؾعضموذػل

.معقًموطلغينمعقجقدًامطـًمؼعينماألرػول،مطؾوضلماظؾـقي

مرقؼؾموضًمْضمملمظؽـماظؾـقي،مضعقػمايفؿمصغريمطـًموظدتمسـدعومابؼًو،سمضؾً

مجعؾمعوموػذامسؿري،معـمأصغرمجلؿلمطونمصؼدماألرػول،معبقعمعـمأطـرمضقؼًومأصؾقًمحؿك

"م؟مأرػوظـومعـؾمضكؿًوماومسونمؼؽقنمأنمْؽـمػؾ:ممؼلللمواظدي

صؼدتمصقيتمأؼضًومصققحمطونمحفؿلمصغريًا،مظؽـمطوغًمصقيتمضقؼيمأعومػذهماٌرةمم

طونماألرػولمؼلـدونمإظلمأدوارم.ممبعدماٌرض،مطـًمأصغرماألرػولموأطـرػؿمسرضيمظؾؿرض

اظضعػوءمأثـوءماظؾعىمألغينمالمأدؿطقعماظرطضموالمأعؾؽماظؼقة،موػذامعومطونمؼشعرغلمدائؿًوم

.مممبلغينمأضؾمعـماألرػول،مظذظؽمملمأطـمارضصمععماألرػولمؼبماألصراحموايػالت

مإظبموأغظرمثقوبلمأخؾعمثؿماٌرآةمأعومموأضػمواظدتلمشرصيمإظبمأدخؾماظػرصيمظلمتلـحمسـدعو

مطؾريماٌرآةمأعوممدائؿًومغػللمأجدموطـً.مم؟مالمأممحفؿًومازددتمػؾمألرىماظـققؾمجلؿل

مصراحيموسظؿ،مجؾدمػؿومدوضٔمععموزغقدمضعقػ،مذوحىموبقجفماظعقـٔ،مجوحظماظرأس

".ممممجلؿلمأطرهمطـً

مأغينمظقمػل،ماظؽربىمواٌصقؾيمأضقؽ،مطـًموضؾؿومطـريًا،مغػلقيتمؼبمؼمثرمػذاموطون

ماالحؿػوالتمعـمغػللمحرعًمظذظؽماٌقً،مؼضقؽمطؿوموجفلمسؾكماظشققبمظظفرمضقؽً

موصقصين،مإالمرؾقىمؼؾؼموملمتـووظؿف،مإالمدواءمؼؾؼموملمواظديموصوةمبعدمطـريًامتلًٌمواألصراح،

ماألرؾوء،مسوىينموطؿومعـفؿ،مأدؿػدموملماظعومماظضعػمدقىمعرضًومؼبقبمصبدوامملمذظؽمرشؿ

موايفىمحفوبًو،مظلموؼؽؿىمبدظقهمؼدظقمطونمواحدموطؾمواٌالظلماظشققخمسؾكمأؼضًومسرضقغل

.مػؿؾرموزؼرمأومسيمتشؾفمطوغًماظـقوبمصققمجلؿلمعـمزبؿؾػيمأعوطـمؼبمسؾؼؿفوماظيت

مصقفؿوموبرسًمػقاؼؿٔمعوردًمأغو،مطؿوموبؼقًمأؼضًومواٌالظلماظشققخمتعووؼذمعـمأدؿػدممل

ماظرعوؼي،مػقاؼيمم-2_ماًقؾ،مرطقبمػقاؼيم-1:مػؿوماظؾدغقيماظؼقةمإظبمحبوجيمظقلؿومألغفؿو

ماهلقاؼؿٔمؼبماىؿقعمسؾكماألولمطـً.مموايرطوتماألظعوبمطؾمؼبماىؿقعمأضعػمطـًمألغين

.مممبـػللمأصؿكرمأصؾقًمحؿكمأتؼـؿفؿو

مطؾؿومتطقرًامازدادمجعؾينماظقضعموػذامسؾلقبمؼلقطرونمطوغقامألغفؿمماؼيتهلقماظـوسمؼفؿؿممل

مأنمجقدًامأسرفمصؽـًمأغومأعو.ممأضقؼوءمبلغفؿماظـوسمطبدسقنمأصدضوئلموعوزالماهلقاؼؿٔمأتؼـً
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مأِلمأنمدائؿًومأحوولمطـًمظذظؽماظـوسمبٔمواسؿزازمصكرمعؽونمؼؽـمملماظضعقػمجلؿل

.ممجلدؼًومؼؽـمملمإنمؼًوصؽرمزعالئلمسؾكموأتؼدممعقاػيب

مطـًمأؼضًومايقوةمػلموػؽذاماظعومل،مػذامؼبمبلفقظيمذلءمسؾكمضبصؾمأنمظؾؿرءمْؽـمال

موراءمغػلفمصبدمملموإنماظـفقض،مضبوولمالماألرضمسؾكمغػلفماٌرءمصبدمملمإن.مٗوعًومػذامأدرك

معـمؼغريموالمضعقػًومغػلفماٌرءمصبدمأنمايؿوضيموعـمزعالءه،مؼلؾؼمطلمؼرطضمصالماىؿقع

.مممذؽقطفؿموؼؾددمصقفماظـوسمزـقنمؼغريمالمأومغػلف
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ػاضذبابػطرحضظػظحو
ػ

ؿبمضبؾين،مطونمأغفمرشؿمرسوؼيت،مذؽريمسؿلمتقظبمواظدي،موصوةمبعدم مإظبمؼلتمملمظؽ

مسؾينؼًمواظديمطونمعومبؼدر.مواظدتلمععمطـًماغينمسؾؿًومؼرسوغل،مطونمذظؽموععمضؾقاًلمإالمضرؼؿـو

محؿكماظصقابمررؼؼمسـمأدبؾكمجعؾينمعوموػذامحرًا،مواظدتلمترطؿينموضدمواظرتبقيماظدراديمؼب

مإظبموأسودغلمّراضؾيتماظرجولمبعضممسؿلموأوصكمطـريًا،متغريتمضدمأغينمبقضعلمسؿلمسرف

.ممجدؼدمعـماظصققحمررؼؼ

متؾؽمؼبمايؽقعيمتردؾموملمأؼضًو،مأدؿوذيمتقؼبم1915مسوممربقعمؼبمأبلمتقؼبمسـدعو

مػقاؼيتمإظبمصوظؿفلتمدرادقؿٔمدـؿٔمخلرتموبذظؽمظؾؿدرديمأدؿوذَاماظؿوظقيماظلـيموالماظلـي

.مممواظرعوؼيمواظصقدماًقؾمرطقب

ماظعومموؼبماالبؿدائقي،ماظشفودةمسؾكمايصقلمعـموٗؽـًمأدؿوذمجوءغوم1917مغفوؼيمؼب

مثالثمخاللماظشفودةمسؾكموحصؾً.مماظرذودؼيم .Kextمعدرديمإظبمسؿلمأردؾينماظـوغل

مألنىمذؼقؼ،مظديموظقسمؼؿقؿمألغينمؼزوجقغلمأنماظعشريةموأػؾموواظدتلمسؿلمأرادمدـقات،

مسؾكمطوغومأغفؿومأسرصفؿومأغينمرشؿموسؿلمواظدتلمصلرعًماٌدرديمعـمأخرجقغلمػؽذا.ممأرػواًل

ممأصعؾ؟معوذاموظؽـمخطل

مأتعؾؿمطلماظؾقًمإظبموسدتماظرذودؼي،ماٌدرديمؼبم1920مسوممؼبماظشفودةمسؾكمحصؾً

.ممواظصقدماًقؾمورطقبماظعشريةمحقوةماظبمماظؼرؼيمإظبمسدت.مماظعشريةمأحقالمسؾكموأتعرف

مذفوعمصورسمأومسؿقدمربوربمععمؼردؾقغينمطوغقاماظعشريةمععموريماٌعوركمطوغًموسـدعو

مموعؼووعؿفومواظعشريةماظعوئؾيمسـمتورطبقيمصصًوقمظلمؼروونموطوغقاماظؼؿول،مأصقلمعـفمأتعؾؿمطل

ماظذيماظققممعـذماظعوئؾيمرجولمبفومضومماظيتموايقادثمأرواحفؿ،مسؾكمعـفؿمحػوزًومظؾقؽقعي

مآخرمّعـك.مماألرضمػذهمسؾكمادؿؼرواماظذيماظققمموحؿكماظؾداوةمحقوةماظعشريةمصقفومترطً

مأعقرمظلمؼرتكمطونمجبقالتفمذؽريمسؿلماعيإقموأثـوءماظعشرية،مزسوعيمأدؿؾؿمأنمؼفقؽقغينمطوغقا

موأرؾؼماتصرفمأنمأدؿطعمملمألغينماظدؼـمنؿمسؿلمابـمذظؽمؼبمؼلوسدغلمطونماظعشرية،

.م1922-1921مدـقاتمعضًموػؽذامصقققي،مأحؽوعًو

معـمدـيموبعد.ممسؿريمعـمسشرةماظلوبعيمؼبموطـًم1922مسوممخرؼػمؼبمتزوجً

معرحؾيمضطعًمصؼدمحفؿلموصغرمجلؿلمضعػممرشؿ".ممموالتق"ممؼدسكمبطػؾمرزضًماظزواج
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.ممماظرجولمرقرمودخؾًماظطػقظي

مرػؾمحبفؿمجلؿلمطونمسشرة،ماظلوبعيمأغفقًمأغينمرشؿمجقدًاماظزواجمؼقممأذطرمعوزظً

مؼبمعينمؼفزؤونمايوضرونمطونماظعرسمثقوبمأظؾلقغلموسـدعو.ممسؿرهمعـمسشرةماظـوظـيمؼب

مأواًلمطوغقامصؼدمتزوصبل،معـموواظدتلمسؿلمسزْيمعـمؼــمملمػذامطؾموظؽـماغػلفؿ،مدخقؾي

مأنمأدؿطعمملمظألدػموظؽـماظرجول،معصوفمإظبممأرتؼلمانمموثوغقًومأوالدي،مؼروامأنمؼرؼدون

مذظؽمؼبماًورجلماظشؽؾمألنمذظؽ،مشريمجقػريمطونموانمطوظرجولمرجاًلموالمطوآلبوءمأبًومأطقن

..ممأبدًاماٌرءمبفومؼلؿفونمالماظيتماألعقرمعـمطونماظقضً

معـؾمؼقعًومأطقنمأنموأٗـكمجدًامعرتوحًومطـًماظعشريةمزسوعيمؼرتأسمسؿلمطونمسـدعو

مبلغينمعؼؿـعموػقمطـريًامضبؾينمسؿلمطونمظؾعشرية،ماًدعوتمأضدممذلء،مطؾمؼبموسؿلمواظدي

.ممذلءمطؾمأطرهمجعؾؿينمحودثيمحدثًمذظؽمبعدمظؽـماظعشرية،مبٔمواظديموعؽونمعؽوغفمدكخذ

.ممماظعشريةمسـمعلمواًلمأطقنمأالمجوػدًامأحوربمبؾماعياظزعموحؿك

ماظـظوممسؾكمسقينمصؿحماظذيمأصـدي،مإمسوسقؾماألدؿوذممضؾؾمعـماظؿغقريمػذامحدثموضد

ماظـظوممػذاماآلن،محؿكمأذطرهموعوزظًمأحرتعفمجعؾينمٓومطؾريًامتلثريًامؼبقبموأثرماظؼدؼؿ،

مواظذيمأصـدي،مإمسوسقؾماألدؿوذمعـمتػؿحمهإنموأجداديمواظديمسؾقفمطونماظذيماٌؼقدماظعشوئري

.مممضرؼؿـو؟مإظبمجوء

ماظعوممؼبمغؼؾقه.مماإلسدادؼيماٌدرديمؼبمأدؿوذًام .Mir/s(معرودقف)ممعـمأصـديمإمسوسقؾمطون

مدرهمؼػشمملموظؽـفماظؼرؼيمعدرديمإظبماإلسدادؼيماٌدرديمعـماظلقودقيمأصؽورهمبلؾىمم1923

مدؾىمسـمععلمهدثموأعقـًوموصقًومرآغلموسـدعومسؼقبي،موظقسمعؽوصلةمغؼؾفماسؿربمبؾمألحد

.مممعؾلطمبلدؾقبماظلقودقيمأصؽورهمؼعؾؿينمأنمأرادمثؿمغؼؾف،

مظؽـمععل،مدقؿعىمأغفموؼعرفموسـقد،مصودق،مأغينمأصـدي،مإمسوسقؾمؼعرصينمطونمصؼد

مسـمدةاظؾعلماظؼرؼيمؼبمأحدًامصبدمملمألغفماظلقودقي،مأعقرمسؾكموؼطؾعينمؼعؾؿينمطونمذظؽمرشؿ

ماظـظوممؼبمواظعوداتماظؿؼوظقدمسققبممبندفوبمظلمؼشرحمطونممأصؽورهمسؾكموؼطؾعفمؼـوضشفماظعومل

مجزءًامطذظؽمطـًمألغينمبؽالعف،مطبدسينموملمأتلثرمملمهصك،موالمالتعدماظيتماظعػـماظؼدؼؿ

منأمؼلؿطقعمحؿكمرأدلمعـماظؼدْيماألصؽورمْققمأنمسؾقفمطونماظؼدؼؿ،ماظـظوممػذامتربقيمعـ

مأصؽوريمؼغريمأنمادؿطوعمجدًامًامصؾقرماظؾول،مرقؼؾماظصدر،موادعمطون.ممجدؼدًامغظوعًومؼزرع

ماآلنمأخفؾممبوظرجول،مجدؼرةمأراػومطـًماظيتماألذقوءمتؾؽمٓؿع،مبلدؾقبمضصريموضًمخالل

مؼدركمسـدعو.ممبضراوةمأحوربفمطـًمبؾممصقلىماظؼدؼؿماظـظوممأرصضمأطـمملممسوسفو،مسـد

مومؼؽرػفمبؾماظشلءمذظؽمسـمؼؿكؾكموالمعو،مبشلءمزبدوسًومطونمأغفماٌطوفمؼيغفومؼبماٌرء
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مإظبمواػؿدؼًماظؼدؼؿ،مبوظـظوممخدسًمأغينماطؿشػًمسـدعومععل،محدثمعوموػذامضبوربف،

.ممماظلؾؾمبؽوصيمايؿؼوءمواألصؽورماظؼدؼؿماظـظوممحوربًماظصققحماظقسلمررؼؼ

مسؿؾفمإظبمثوغقيماٌعورفموزؼرموأسودهماٌدردي،متـؿفلمأنمضؾؾمأصـديمإمسوسقؾماغؿؼؾ

ماظؼدؼؿ،مسػقغيمسينمأزالمأنمبعدمجدؼدة،مأصؽورًامبلمؼزرعمأنماظػرصيمظفمتلـحمملمظؽـماظؼدؼؿ،

مظؽـمدػقـيتمدرتدقمأؼـمأسرفموالمظلمػدفمالمضؾؼًومخووؼًومطـًماغؿؼوظفمبعدمايقوةمؼبمتعؾً

.مٗضلمايقوة

ممم
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ػاضثورةػػتغصك
م

مصبفؾقنماظـقرةمععمطوغقاماظذؼـمان:ماظب-ضـوسيتمحلىم-دعقدماظشقخمثقرةماغفقورمؼعقد

مبعضمدعقدماظشقخمحقلمؼؾؿػمطونمثقرة،صؼدمتػفريمؼبماظصقققيماظـضوظقيمواألدوظقىماألغظؿي

مععماظشقخماظؿفلمظذظؽ.ممواغؿػوضوتمثقرةمرجولمؼؽقغقامملماظذؼـمواظؾؽقاتمواظشققخماآلشقات

ماظؿفلتمػـوك،مأؼوعًوموضضكماٌدؼـي،مدقرمأعومموتقضػ(مآعد)ماظبماظـقرةمجـقدمعـمذبؿقسي

مأبقابفوماٌدؼـيموصؿقً(ممخوربقً=خربقط)معدؼـيمإظبماظشققخمععماىـقدمعـمذبؿقسي

ماٌدؼـيمرجولموغبؾمصقفو،موعوماٌدؼـيمدؾؾقاماظشققخمأوظؽؽمعرؼديمأنمإالمبفؿمأعوعفؿ،عرحؾي

مغفؾقاماظذؼـماىـقدمورردوامعـفؿ،موأغػلفؿمأرواحفؿمسؾكمصوزواحلماظـقرةمجـقدمٌؼووعيماظلالح

.ممماىؾولمإظبمأوصؾقػؿمحؿكماٌدؼـي

مظقؿؿؽـمضقيفبمجقشفبماغذاكماألتراكمظدىمؼؽـموملمدققرك)ممعـطؼيمإظبمماآلخرونمووصؾ

مبوسقاماظذؼـماًقغيماآلشقاتمعـماٌلوسدةمدعقدماظشقخمورؾىماىرار،مظـقرةمجـقدمإؼؼوفمعـ

ماظؼودرموسؾدمأعٔموربؿدمضدبوذل،مأصـديمربؿقدمابـموطونموعيايؽمصداضيمأجؾمعـمذلءمطؾ

مسؾكموتغؾؾقا(مبوشفيمضرة)مضرؼيمؼبماظـقرةمجـقدمؼؼووعقنماهلػريطوغلمآشومحوجقمومدرؼعل

ماغدحرتمحقٌ(مبوشفيمضره)مؼبمحوعقيمععرطيمبعد(مدققرك)مإظبماظـقارمرالئعموصؾًماىـقد،

.مأعوطـمثالثيمؼبمرجوظـومواجؿؿعمذلء،مظؽؾمسددغووادًماظـقرةمجـقدمضدوممغـؿظرمطـو.مموتؾددت

مأغؼرةمحؽقعيمأخربوامصؼدمأؼضومظـومؼلؿعدون(مبقرتطف)معـطؼيمؼبماظعشريةمعـمأسداؤغوموطون

مصبىمطونمضبوربقغو،مطلمايؽقعيمعـماٌلوسدةمصقفومؼطؾؾقنمبرضقيموأردؾقاماظـقرة،مععمأغـو

موذؿؿـوػؿمحوصرغوػؿمأؼدؼـو،معـماألعقرمتأصؾًمظألدػمظؽـمأصضؾ،مبشؽؾمأعقرغومغدبرمأنمسؾقـو

مضرؼؾؿفومدصعـومظؽــومأخرى،موالؼيمإظبمأرػوهلؿمععموػربقامزسؿوؤػؿموتػرقمأؼوم،مأربعيمخالل

.مممأضعوفمأربعي

موحووظًممسؾقـومػفقعًومتشـمأنمهوولمملماظـقرةمغورمدبؿدمايؽقعيمطوغًماظيتماظػرتةمؼب

ماظذيمطوألرغىموأصؾقـو.محؾقػؿـومأغفومظـومتؼدعفومظيتاموتصرصوتفومأسؿوهلومخاللمعـمتؼـعـومأن

.مممسؾقـومػفقعًومتشـموبدأتمدورغومجوءمحؿكمؼـؿظرهمظصقودموجقدمالمأغفمؼعؿؼد

موتلؾؼمربوصرة،مصرتة(مآعد)مبؼقً(ممخوربقً=مخوربقط)ممعـماظـقرةمجـقدمخرجمأنمبعد
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مطؿولمعصطػكمعبعمذظؽماءأثـ.ممإظقفومودخؾقامعومظقؾيمؼبماٌدؼـيمدقرمصورس/م100/معـمأطـر

مدقرمحقلمطوعؾمذفرمعدةماظـقرةمجـقدموقل.مماظـقرةمعـطؼيموحوصرماألغوضقلمعـمجـقده

مأنمهلؿمضقؾمصؼد.مماظـقرةمأػدافموالماٌؼووعيمذؽؾموالماٌدؼـيمسـمذقؽًومؼعرصقاموملماٌدؼـي

مسـدعو.ممخريةاظذموالماظلالحمْؾؽموالمايـقػماإلدالعلماظدؼـمتعوظقؿمسـمخرجمطؿولمعصطػك

مػـومأدونمأنمأرؼدموتشؿؿقا،ماظشقخمترطقامبوألدؾقي،مذبفزًامضقؼًومجقشًوماظـقرةمجـقدمرأى

.مممجدؼدةمأخطوءمؼبمغؼعموالماألخطوءمغؽررمالمطلماظـقرةمصشؾمأدؾوب

مأنمسبوولممذػــومؼبموقلمطـريةموأدؽؾيمسـدػومغؿقضػمأنمعـومؼؿطؾىمطـريةمأخطوءمػـوك

.مممغطرحفو

معدؼـيمؼرتطقامأنمْؽـمأال.مم؟مؼؿؼدعقامومل(مآعد)معدؼـيمدقرمأعومماظـقرةمجـقدمفتققمٌوذا

مملمٌوذاماألخرى؟ماظؽردؼيماٌدنمؼبماظـقرةمغورمإذعولمأوماحؿاللمإظبموؼؾؿفؽقامايصورمهًمآعد

مسؾدماظشقخمصعؾفموعوماظؾداؼيمعـمادؿفؾمأنمسؾلقبماظـالثيماألدؽؾيمػذهمسـمظإلجوبيمذظؽ؟مؼػعؾقا

ممسعمعـمطؾمػقين،مبؽمعصطػكمغصوئحمدعقدماظشقخممسعموطقػمدعقد،ماظشقخمذؼقؼمؼؿاظرح

ماظـقرةمضقوممسؾكمعقاصؼًومؼؽـمملمدعقدماظشقخمأنمجقدًامؼعرفمدعقدماظشقخمثقرةمسوؼشمأومضرأمأو

مدعقدماظشقخمؼقاصؼموملم،(بريان)مضرؼيمؼبماألوظبماظشرارةمأرؾؼًمسـدعوماظـقرةمأجفضًمظذظؽ

ماظشعىمضؾؾمعـمعـظؿيمثقرةمإلضوعيماظػرصيمدـقًموصفلةماظرحقؿمسؾدمظشقخامأخقفمصعؾيمسؾك

.ممسعؿفومطؿومظؽؿمروؼؿفومظؼدماظؽردي،

مخربامبؽمخوظدمأردؾمبؽ،ماظقوسموصدؼؼفمجربيمبؽمخوظدمايؽقعيماسؿؼؾًمأنمبعد

ماظظوزومسشوئرمبٔماظشقخموطونمجوغؾقي،معـووذوتمأعومما٘ولمتػلققامالمؼؼقلمدعقدمظؾشقخ

مضرؼيمإظبموصؾقامسـدعوموتقجفوت،مبورذوداتمؼؼقممرجؾ/م200/ممؼراصؼفماظقضًمظؽذمؼب

ماظؼرؼي،مإظبمواظؿفؽقامجـدرعي/م20/مؼؼووعقنماظؼوغقنمسؾكممخورجٔمرجولمثالثيموجد(مبريان)

ماظضوبطمسؾكمطونم،(برياغل)مضققفموػؿماظشقخمعـماظـالثيماظرجولمرؾىماظرتطلماظضوبطمظؽـ

مدعقدماظشقخمصلردؾمرؾؾف،مطررمبؾمذظؽ،مؼػعؾمملمظؽـمررؼؼف،مؼبموْضلماظؼرؼيمؼرتكمأن

ماظؿؿودف،مؼؼؾؾمملماظضوبطمظؽـماظرجول،مؼلخذمأالمإظقفمؼؿقدؾماظضوبطمإظبمرجاًلم-طعودتف-

:ممماظرحقؿمسؾدمألخقفماظشقخمضولمسـدػومبشدة،ماظرجولمتلؾقؿمورؾى

مذلءمبلؾىمايؽقعيمععمسالضوتـومتلقءمأنمغرؼدمالمظؾضوبط،ماظـالثيماظرجولمدؾؿ"م-

موعـماظضوبطمعـمطـريًامشضىماٌراس،مصعىمرجاًلماظرحقؿمسؾدماظشقخمطون"مأخالضلموالمصغري

مذؼقؼمأغفمؼعرفمالماظضوبطمألنمؼلؿؽٔمالمأنمسؾقفموطونمبوالظؿؿوسمروظىمألغفمدعقدماظشقخ

مظفرجوموضؿؾموضؿؾف،ماظرحقؿمسؾدماظشقخمضربفمسـدػومبذؼؽي،مطؾؿوتمصومسعفمدعقد،ماظشقخ
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.مممدعقدماظشقخمثقرةمبدأتموػؽذاماىـدرعي،

مغريانموُأذعؾًمؼده،معـماٌؾودرةمخرجًمظؼدمدقػعؾمعوذامؼعرفمدعقدماظشقخمؼعدممل

مؼدصعمأنمدعقدماظشقخمسؾكم،طونماظرحقؿمسؾدماظشقخمػقمذظؽمؼبمواظلؾىمعقاصؼؿف،مدونماظـقرة

مظقسموػذامايؽقعيماظبمزوزومسشريةمعـمرجوظفمعـمػبلٔمأومأربعٔمععماظرحقؿمسؾدمأخوه

مادؿطوعمٌومذظؽمؼػعؾمأنمأرادماظشقخمأنموظقمطؾطؾماظرحقؿمسؾدمإظبمؼـظرونماظـوسمألنمٓؽـًو،

.مماظؾالدمعـماظرحقؿمسؾدماظشقخمطبرجمأنمأومأخوه،مضبرتعقنماظذؼـماظـوسمعشوسرمسؾكمحػوزًو

مخطقؽيمبعدماصيوخمأؼضًومبؽمخوظدمػدفمػقمػذاموطونماظؾالدمعـمطبرجمأنمدعقدماظشقخمصؽر

مخطيمعـمشققبرموطذظؽماٌقازؼـمشققبرمبؽمعصطػكموأخقفمػقينمبؽمصوحلمضدوممظؽـ.مماظرحقؿمسؾد

.مممدعقدماظشقخ

ماظـقرة،مضقوممحقلمػدفمأيمظؾشقخمؼؽـمملمبريانمؼبماألوظبماظرصوصيمأرؾؼًماظذيماظققممؼب

مظؽـمإؼران،مإظبمؼؾؿفكءمأنماألصضؾمعـمأغفمرأىمبؽمخوظدمأنمحؿكماظؾالدمعـمطبرجمأنموطود

مؼؼوتالمأنموأضـعوهماظشقخموضوبال(مبريان)مإظبمبؽمعصطػكمأخقفمععمػقينمبؽمصوحلمجوءمسـدعو

ماظشقخمؼؼؿـعمطلمػقينمصوحلمػقمعـمؼلللمأنمظؾؼورئمْؽـموػـومصؼوتؾ،مخقفمدونمايؽقعي

ممبف؟

:مممبؽمصوحلمػقمعـمزبؿصرمبشؽؾمػـومظؽؿمدلروي

موغشقطمعؿعؾؿمرجؾموػقماآلشقاتمعـمطونمػقين،مؼبماظؽؾريةماظعوئالتمعـمػقمبك صاحل

مععمبؽمصوحلموضػمظذظؽميؽقعي،امحؾػوءموأصؾققامػقينمؼبمسؾقفمتغؾؾقامعـوصلقفمظؽـموعطؾع،

ماظققم،موحؿكماظعشوئرمعبقعموظدىمطرددؿونمؼبمضقؼيماٌـوصليمطوغًمسـدعومايؽقعي،مأسداء

معوموػذامظؾقؽقعي،مسدوًامأؼضًومعـوصلفمؼصؾحمأذغوبفو،موعـمايؽقعيمحؾقػمؼصؾحمعـمصؽؾ

معوموػذامتعؾؿًو،وممعؿدؼـًومرجاًلمبؽمصوحلمطونمذظؽمسؾكمصعالوةمأؼضًو،مػقينمبؽمظصوحلمحدث

.ممبـقرتفموضوممبفمدعقدماظشقخماضؿـعمظذظؽمبؽ،مصوحلموبٔمماظشقخمبٔمضقؼيماظصداضيمجعؾً

ماألؼوممدقالضلماظؽـريمؼعوغلموعـمايؽقعيموععمعـوصلقفمععماٌشوطؾمعـماظؽـريمبؽمصوحلمسوغك

مأدقأمحوظؿفمنتؽقمأنمْؽـمالمأغفمؼعؿؼدموػقمحوظؿف،معـمؼغريمأنمؼرؼدمألغفمبعدمصقؿوماظلعقدة

مؼبماألوظبماظرصوصيمأرؾؼًمأنموّفردمسؾقف،مضبلدمالموضعمؼبمصوحلموطونمسؾقف،مػقمٓو

مظفمظقلًمضوتاًلممسًومدقصؾحمأغفمؼعرفمملمظؽـفمظدائف،مدواءـبمايودثيمػذهمتؽقنمأنمأراد(مبريان)
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.مممعبقعًومظألطرادمبؾموحده

موؼبماظـقرةمبنضوعيماظشقخمواضـعومبريان،مؼبمظقؾؿٔمعصطػكمأخقفمععمبؽمصوحلمبؼلمأنمبعد

مؼؽقغقامملماألتراكمجـقدمأنمورشؿمزوزو،مسشريةمععمآعدمسؾكمػفقعًوماظشقخمذـماظؿوظلماظققم

مجـقدػومايؽقعيموؿعمأنموضؾؾماٌدؼـي،مإظبماظدخقلمعـماظـقارمؼؿؿؽـمملماٌدؼـي،مؼبمطـريؼـ

مضوممإذامطرددؿونموعـورؼمدنممعبقعمسؾكمؼلؿقظلمأنماظشقخمبوعؽونمطونموهشدػؿ،ماظؾالدمعـ

موجقدموػقمعـطؼلموشريمواهمظلؾى(مآعد)معدؼـيمدقرمأعومماظـقارمأوضػمظؽـفمخورػيمحبرطي

مؼؼؿؾفمأنمبؽمربؿقدمسؾكمطبشقنموطونماٌدؼـيمدفـمؼبمػقينمبؽمعصطػكمبـمبؽمربؿقد

مسؾكمظعؿؾوامدوظيماغشوءمسـمدبؾقامأنمإالمعـفؿمطونمصؿو.ماٌدؼـيمحوصروامإذاماألتراكماىـقد

معـمطاًلماضؿودوامحؿكمايؽقعيمجـقدموصؾمإنمعوموظؽـ...مرجؾمإغؼوذمأجؾمعـماظـقرةمإصشول

.مذـؼًوموأسدعقػؿمدعقدمواظشقخموسؿفموواظدهمبؽمربؿقد

مأعوممؼـؿظرونماظـقارم،وطونموأغوضقلمروعقؾمؼبمذفرمضرابيماألتراكمجـقدماجؿؿوعمادؿغرق

مثقارمطونمطرددؿون،مأراضلمإظبماٌلؾققنمطؿولمعصطػكمجـقدموصؾم،سـدعومصوئدةمدونماظلقر

ماظـقارممعـمأحدمؼؾؼموملماظـقرة،منوحمعـماألعؾمضطعقامصؼدمظؾؿعرطيمجوػزؼـمشريمدعقدماظشقخ

.مماٌعرطيمؼبموحقدًاماظشقخمسـمودبؾقاماظعرعرمماألتراكمجقشمضدوممسـدماظلوحيمؼب

ماظـقارمعع(مدرحدا)معـطؼيمإظبماوف.محقظفمعـمػربقامضدماظـقارمأنماظشقخموجدمسـدعو

ماألتراكمإظبمبؽمضودؿم،دؾؿفماظطرؼؼمؼبماظـقارمبعضمسـفمأصرتقموسـدعو.ممععفمزاظقامعوماظذؼـ

.ماظؽرديماظشعىمأعؾممؼؿقؼؼموملمرجوظفمععمدعقدماظشقخموأسدم

م

ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
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ػاضثورةػخاتطظ
ػ

معصطػكمةحؽقممطوغًمبقـؿوموزعالئف،مدعقدماظشقخمإسداممرشؿماظـقرةمغريانمتـطػهممل

مإالمطرددؿونمأراضلمؼبمضقؼيمضقةمترتكمصؾؿماألخرىماظـقرؼيمايرطوتمسؾكمظؿؼضلمتلعكمطؿول

مؼبمعؼقؿًومؼؾؼكمالمأنمسؾقفمطونمدعقدماظشقخمحقلماظؿػمضدمطونمعـمطؾمحؿك.مودعرتفو

مواألذكوصماظؽؾريةماظؽردؼيماظعوئالتمسؾكمبوظضغطمطؿولمعصطػكمبدأموػؽذامطرددؿون،

مإظبممغػوػؿمعـمصؿـفؿ.ماظصقرؼيماالدؿؼاللمربؽؿيمإظبمودوضفؿماظقرـقٔمعوءواظزعماٌشفقرؼـ

.ممماظـقرةمضؾؾمحؾبؽؿقامماظذؼـماألذكوصماظـػلممشؾمطؿومسقدة،مالمحقٌمطرددؿونمخورج

معـمبرضقيموجفًمصؼدمإظقـو،مايؽقعيماظؿػؿًمأذفرمخبؿليمدعقدماظشقخمإسداممبعد

ممععمايضقرمذؽريمسؿلمصقفومؼطؾؾقنمعلوءـبم1925مخرؼػمؼبماظقـوماالدؿؼاللمربؽؿي

موعـ.مماٙؽؿيمإظبماألدؾقيمؼلؾؿقامطلمايؽقعيمإظبمأمسوءػؿمضدعـوماظذؼـمعـمذكصًو/م480/

مسؿلمؼذػىمأنمواصؼـومسوئؾلماجؿؿوعمبعدمظؽــوماظعوئؾيمرجولمعـمطـريمععمأؼضًومرؾؾقغلمعبؾؿفؿ

مؼبمصبريمعوموغراضىممععفؿماىؿقعمؼذػىمالمأنمبشرطمّػردػؿومحوجلموخوظلمذؽري

.مممطـىمسـماٙؽؿي

مدوضقػؿومخوربقًموصؾقاموٌومضقد،مدونمعالرقيمحؿكمحوجلموخوظلمذؽريمسؿلماخذوا

ممإظبماالدؿؼاللمربؽؿيماغؿؼؾًمآعدمؼبماألذكوصمعـمبوظؽـريماألسداممحؽؿمغػذمأنموبعدمعؼقدؼـ،

موػؿماظؾوضٔمطؿياٌحمادؿدسًمضصريةمصرتةموبعدموخوظل،مسؿلمحوطؿقاموػـوك(ممخوربقً)

مطوغًمجؾلوت،مدًمؼبمسؿلمربؽؿيموجرت.مدراحـومأرؾؼقامحٔمؼبمرجاًل/م480/

مدؾىموطونمدعقد،ماظشقخمربوطؿيمبودؿــوءمجؾلؿٔمؼبمإالمأحؽوعفومؼبمتؾًمالماٙوطؿوت

مرقؼؾيماىؾلوتمػذهموداعًمسؿلمضضقيمؼبمذكصقًوماظقزراءمرئقسمبوذومسصؿًمتدخؾمذظؽ

:مممظلؾؾٔ

مضقاغقـفومهلوماظيتماظشرقموالؼوتمعـمعالرقيموالؼيمتصؾحمأنمبوذومسصؿًموديمملم_ـب1

.مماًوصي

مبؽمبدرمحوجلمأسداءمعـمػؿماظذؼـمبوذومسصؿًمععماظرتطلماظربٌونمؼبماظؼضوةمخالفم-ـب2

.مسؿلمبوسداممؼطوظؾقنمطوغقاموظذظؽمعالرقي،مؼبمادؿؼرماظذيمردقل

مسؾكمايؽؿمبشلنماالدؿؼاللمةربؽؿموضضوةمبوذومسصؿًمبٔمحوعقيمخالصوتمحدثً

مصقؽؿقامؼربؤوهموملمععؾؼًومايؽؿموترطقامالسداعفمدؾؾًومودمأنمتلؿطعمملماٙؽؿيمظؽـ.ممسؿل

.ممممسـومبوظعػقمعبقعًومدوحؿـومبرأتمصؼدمسبـموأعومبوظلفـمسوعًو/م15/مسؾقف
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مسصؿًمتدخؾمبلؾىمرجاًل/مم480/مومسبـممسؾقـومشقوبقًومحؽؿًوماٙؽؿيمحؽؿًمطؿو

معبوسيمؼزسٍمأنمحوولمسؿل،محبؽؿممسعمسـدعومبوذومسصؿًمشضىمأثورمٓو.مماذوب

ماظذيمايؽؿمإن:ممصقفومؼؼقلمظلمردوظيماظقضًمذظؽمؼبمبؽمضودرمحوجلمصلردؾماٙؽؿي،

مبوذومسصؿًمطونموظذامبوذو،مسصؿًموسؾكمسؾلماظؼضوةمحؼدمبلىمطونمسؿؽمسؾكمبفمحؽؿقا

مأضـف،مإظبمسؿؽمودقققلماظالزعي،ماظرتتقؾوتمؼبماجفدنموسؿؾـومايؽؿ،مػذامعـمجدًامشوضؾًو

مجقظيمؼبموعوردٔمأضـفمإظبمبوذومشوزيمدقؼقمماظقضًمغػسموؼبمأؼوم،مسدةمػـوكمودقؾؼك

مرؾىمبوذومظغوزيمودلضدممأضـف،مإظبمؼصؾمسـدعو.ممععفمبوذوموسصؿًمأغومودلطقنمارالسقي،

مبعضمؼبمارتشقامضدملاالدؿؼالمربؽؿيمعبوسيمأنمأدظيموظدؼـومسؿؽمظلونمسؾكمادرتحوم

مأضـفمؼبمجدؼدمعـماالدؿؼاللمربؽؿيمإظبمسؿؽمغؼدممأنمرأؼـومٓومظالحؽوممدصعًوماظؼضوؼو،

مإظبماالدؿؼاللمربؽؿيمأسضوءمدـؼدمماظػرصيمظـومتلـحموسـدػومدراحف،مالرالقموغؿدخؾ

.مخطؿـومغـػذمحؿكمسؿؽمدقىمبفذامأحدمؼعرفمأالمصبىمأغؼرة،مؼبمغػلفوماٙؽؿي

مطؾريةمآعواًلمؼعؾؼمالمبوذوموسصؿًمطؿولمعصطػكمسـدمبدرمحوجلمضقؿيمرفؼعمعـموطؾ

مبعضمععماظـقرةمإضوعيمسـمؼؿقدثمطونمخوربقً،مربؽؿيمؼبمضبوطؿمسؿلمطونمسـدعومسؾقف،

.ممصؼطمدؼردؿمدؽونمعـمخرييمحلـمعـفؿموأذطرماظلفـ،مؼبماألطرادمزسؿوء

مإغؼوذمحولمؼبماألطرادملادؿؼالمأجؾمعـماظـقرةمغريانمإذعولمسؾكماىؿقعماتػؼمحقٌ

مخوررمرقىمسـمطرددؿونمأرضمعـمأحدمطبرجمأالمععًوماظرجولموأضلؿماإلسدام،محؽؿمعـمأحدػؿ

.ممظؾقؽقعيمؼلؿلؾؿقاموأال

مبقسقده،مأحدمضبـٌموأالمعقاضػفؿمسـمؼرتاجعقامأالماىؿقعمأضلؿماالتػوقمػذامسؾكموبـوء

ممأخربغلموضد.ممطرددؿونمعـمرجؼخمأنممردوظيمإظقفمحوجلمخوظلمأردؾمسؿلمسؾكمحؽؿمسـدعو

مأواصقفمأنمصقفومؼطؾىمبرضقيمظلمواردؾ:ممخرييمحلـموبٔمبقـفمُماظذيماالتػوقمسـمسؿل

ماىؾولموطوغًمخوربقًمؼبمذؿوءمسؿلمطون.مماىـدرعيمأؼديمعـمظفماغؼوذًامذػؾقي،مظريةمّؽيت

مإحدىمظفمدؾؽيمأنمصبىمظذظؽم .Muxlمدفـمإظبمضبقظقهمأنمؼرؼدونموػؿمبوظـؾقج،معؽلقة

ماىؾولمأنموبوسؿؾور.مموأضـي–مواظرػوم–مآعدموإعو.مموأغؼرةمودققاس،معالرقي،مإعومررؼؼٔ

.ممأضـيمرػو،مآعد،مررؼؼمؼلؾؽمأنمسؾقفمطونمبوظـؾقجمتؽؿػ

مؼبمبوذومسصؿًمتدخؾماالسؿؾورمبعٔمأخذموطذظؽماظـوسمضبرتعفمذفؿًومرجاًلمسؿلمطون

ممسقًمصؼدممآخرمدفـمإظبمغؼؾفمأثـوءمظفمالتاظؿلفلمبعضماٙؽؿيمضدعًمظذظؽمضضقؿف،

ممضوبطموؼراصؼفم،.Muxel  مإظبمخوربقًمعـماًوصمحلوبفمسؾكمسؿلمؼذػىمأنماٙؽؿي

مموؼلؿلجرمواحد،مضوبطمععماىـدرعيمعـمأربعيمرصؼيمؼبمظقصؾحموالؼيمطؾمؼبمآخرانموذررقون
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مظرجولمأخرىمودقورةمخبدعؿف،مؼؼقمماظذيماظدؼـمونؿمواظضوبطمظعؿلمدقورة.ممهلؿمدقورتٔ

مبفوممسقًماظيتماظؿلفقالتمػلمػذهمسؿل،مغػؼيمسؾكمطونمػذاموطؾ.مماألربعيماظشرري

.ممماٙؽؿي

مظفمأردؾمأنمعينمؼطؾىم،1926مسوممرعضون/ممذؾوطمأؼوممؼبمسؿلمعـمتؾغراصًومادؿؾؿً

مإظبمواوفـومرجولمدؿيمؼراصؼينمصؾوحًومظؾذػوبمصودؿعددتم،(رػو)مإظبمذػؾقيمظريةمعوئيت

معوئيمعـمبلطـرمعلوصؿفومتؼدرماظيتموضرؼؿـوماظرػومبٔماٌلوصيمغؼطعمأنمسؾقـومطونماذ.ماظرػو

مظذظؽمتػقتين،ماظػرصيمأدعموملماظلفـمضوصؾيمتلؾؼـومالمحؿكماظققممغػسمؼبمغصؾفوموأنمطقؾقعرت،

مملمظلمضوظقاماظؽراجمؼبمسـفمدلظًمبلوسؿٔ،ماظشؿسمشقوبمضؾؾماظرػومإظبمووصؾـومأدرسً،

مإخػوءمالْؽـماذمواظؼوصؾيمسؿلمضدوممواغؿظرتماًونمؼبماًققلمععمرجوظلمأودسً.مبعدمؼصؾ

.مخروجلمدؾىمؼعرفماىؿقعمطونماظؼرؼيمشودرغومسـدعوماظعشريةمرجولمعـمعراصؼلمسـماظلر

مدؾىمؼعرفمالمأحدًامأنمأسؿؼدموطـً"ممذوعماالثـٔمجووزمدرمطؾ:مم"اظؽرديماٌـؾمؼؼقل

مطؿوماألعقرمتؾدومالمظؽـمخطيت،مدلغػذماظػرتة،مػذهموخاللماطـر،مأومؼقعٔموبعدمخروجل،

ماظطرضوتمتؽـمومل.ممأؼوممػبليمادؿؿرتمشزؼرةمأعطورمػطؾًمآعدمإظبموصؾـومسـدعومغشؿفل،

مػبليمؼبمػطؾًماذامصؽقػمؼقعٔمعدةماظلقورةمتؿعطؾمأعطورمتفطؾمسـدعوماآلن،مػلمطؿومدوظؽي

مصوذامسؿلمدلخطػمبلغينمايؽقعيمخصقعـومأخربمذظؽموأثـوء.مآعدمؼبمأؼوممدؾعيمبؼقـومأؼوم،

معـمبعؿكمصؿققظقاماًرب،ماظضوبطمعلوععمررقمضدمطونمآعدمإظبموصقظـومعـماظـوغلماظققممطون

مٌومماٌصودصيممدبدعينمملموظق.مورائلموذرريمجقادقسمذبؿقسيموأرؾؼقاماظرػومدفـمإظبماظػـدق

معـمغػللمأغؼذمأنمواٌصودصيمجوسياظشمدوسدتينممٓو.موأغؼذهمسؿلمأخطػمأنمادؿطعً

.مممأؼضًومواٌرتضؾٔماىقادقس

م
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ػػتالحػظيػواضذرطظػأغامػدبطظ
م

مؼعرفموعـمضؾقاًل،مارهًمصؼدمبعدمؼصؾمملمسؿلمأنموسرصًماظرػو،مإظبموصؾًمسـدعو

معؿعىمػقمطؿماًقؾمسؾكمواحدمؼقممؼبمطؿ/م100/ممعلوصيمضطعمأنمٗوعًومؼعرفماًقؾمرطقب

مبدأ.مؼقعٔمأومؼقممادرتاحيمإظبمسبؿوجمطـومظذظؽ.مسوئدؼـماٌلوصيمغػسمدـؼطعمأغـوم،وخوصي

مؼؿقضػمملموسـدعومآخرؼـ،مؼقعٔمؼبمدـرتوحمأغـومؼعينمػذامأطـر،موارؿلغـًمظقاًلماألعطورمػطقل

موظقسمدرؼي،ماًطيمتؽـمملمخوصيمتراودغل،ماٌكووفمبدأتمواظـوظـيماظـوغقيماظؾقؾيمؼبماٌطر

.ماظالزعيماظؿدابريمعبقعمادبذتمظذظؽ.مبفومايؽقعيمتلؿعمأنمعلؿؾعدًا

موطـًماظػـدق،معـماألخريماظطوبؼمؼبمأدؽـؿفؿمأواَل،ماٌدؼـيمإظبماًروجمعـمرجوظلمعـعً

مملمأغينمحقٌمإضوعيت،معؽونمشريقبتمثؿموعلوءـب،مصؾوحًومواظدخونمواظشرابماظطعوممإظقفؿمأردؾ

مأيمسـمطبربوغلمأنمسؾقفمضقػًومطـًماظذيماظؾقًمؼًوأوص.مواحدمعؽونمؼبمظقؾؿٔمعـمأطـرمأٍ

"مماظؾقًمإظبمؼقعٔمعـذمشودرغومضدمبلغف:م"اظشرريمؼقػؿقاموأنماظشرريمسينمتلللمسـدعومرورئ

:مإغفمهلومصؼقؾماظشرريمسينمدلظًموصعاًلمدوسي/م24/مخاللماالحؿقوروتمادبذتمأنمبعد

مالمطلموػذامذؽؾلمشريقبتمأنمبعدماٌدؼـيمؼبمأوقلمطـًمحٔمبلرسيمصلخربوغل"ممذػى"

مثؿ.ممالمأمموصؾمضدمسؿلمطونمإنمألرىماظؽراجممدائؿًومأضصدمطـًماٌلوءموؼبمسؾلقبماظشرريمتؿعرف

.ممممالمأممذلءمإظبمحبوجيمرجوظلمطونمإنمألرىماظػـدقممإظبمأسقد

ماظققممػقماألؼوممأصعىمطونمإذمسينموأدؽؾيمحبـًومؼزدادونمواىقادقسماظشرريموطوغً

مععورؼب،معـمواظغوظؾقيمحبفي،مؼطؾؾينموطؾفبمسين،مؼللظقنماألطرادمطونمسـدعوماًوعسوماظرابع

موروٌو.مماظشدؼدةمايراديمهًمطونماظذيمسؿلمإغؼوذمعـمتدرصبقًوماألعؾمأصؼدموطدت

.مجدًامصعؾيمطوغًممإظلقبماٌقطؾيماٌفؿيمأنمؼعينمصعقبي،مأطـرمسؿلمصؿراضؾيمؼالحؼقغين،

مأسقدمسـدعومسينمواألسداءماألصدضوءمؼؼقلمعوذاممتدرصبقًومعؾاألمأصؼدموطدتماظـقم،مػفرت

مؼومدؿلفـين،مأغفومأومسؿلمأغؼذمأنمترتطينمملمايؽقعيمإنمهلؿمأأضقلمسؿل؟مدونماظؾقًمإظب

ممبف؟مأضقممّومسؿلمؼصدقمطقػمظػرحيت،

مررؼؼيمأجدمموملمطـريًا،مؼمٌينماإلحلوسمػذامطونمأخرى،مّفؿوتماظلمؼقطؾمملماغف

مدقىمأمسعمملماظصؾوح،مؼبموأدؿقؼظمعضطربًو،مضؾؼًوممأغوممطـً.ممهللمأعريمادؾؿمأنمالإمأعوعل

.ممشرؼىمبشؽؾمؼقممطؾمؼؼؾؼينمطونمعومػذا.ممظلمواىقادقسماظشرريموعؿوبعيمأدؽؾي

مإظبمسؿلمؼصؾموملمواظـوعـمواظلوبعماظلودسماظققمموعرمماًوعسماظققممؼبماٌطرمتقضػ

مٌومصعاًلمدؾؽقػومصؾقمأغؼرة،َممدققاسمعالرقي،ماىؾول،مررؼؼمؼلؾؽقامأنمأخشكمطـًماٌدؼـي،
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مأعضقًمطقػمأسرفمالموظؽين.مأعوعفمخفاًلمسؿريمرقالموظؾؼقًمسؿلمأخطػمأنمادؿطعً

مإذًا.ممدورةمشريموأخؾورمدقؽيمبلذقوءمأصؽرمطـًماألعؾ،مصوضدممضؾؼًو،ممحزؼـًو،ماظؿودعماظققم

مأصضؾماٌقتمأظقسمأصضؾ،مصوٌقتمخطيتمغػذ،أمملموإنمبقضوء،ماىؾولمطوغً.مماألعؾمصؼدت

.ممم؟مسؿلمدونمعـمواظعقدةمبؼوئلمعـ

ماظؽراج،مإظبمذػؾًمثؿمرجوظلمحولمسـمأدللمطلمعلوءـبماظؿودعماظققممؼبماًونمإظبمذػؾً

:ممؼؾلمعومحدثماًونمبوبمأعومموظؽـ

مضدوعلموضؾؾمأحدًا،مطبربمملموظؽـفماٌؽونمسؾكمتعرفموضدمأثريمؼؼؿػلماىقادقسماحدمطون

مؼـؿظرهمماىودقسمطونموحٔمدخوغًو،مظقشرتيمعفوجرمحقدرمؼدسكمرجوظلمأحدمغزلمبدضقؼؿٔ

مخقف،مدونمحقدرمبصدرمأعلؽ.ممسوئؾؿـومثقارمعـمػقمػذامحقدرمأنموؼعرفماًون،مبوبمأعوم

:مممدلظف.مماٙددماظقضًمؼبمععورصـومعـمأؼضًوموػقمصقرًاماًونمصوحىمإظقفمووصؾ

ممعـف؟مترؼدمعوذا-

معينموأخذماظػالغل،ماٌؽونمؼبمدـقاتمدًمضؾؾماظرجؾمػذامظلمتعرض:مماىودقسمضول

.ممماظشرريمإظبمدلدؾؿفمأوماآلنمؼعطقـقفومأنمإعو.ممذػؾقيمضطعيموػبلٔموبـدضقيتمحصوغل

ماًونموصوحىمحقدر،مبصدرمْلؽماىودقسمرأؼًماًونمإظبماظػرتةمغػسمؼبموصؾً

موضعمؼقجدمػؾمأرى،مأنمضؾؾماٌشؽؾي،مػذهمظلمتراءتموػـوماىودقس،مزفرمؼشدمذؽري

:مممبغضىموضؾًمصقرًامتدخؾًماظقضع؟مػذامعـمأدقأ

ممتعرصف؟مػؾ.محقوتفمؼبمألحدلبمؼؿعرضمملماظرجؾمػذامتؽذب،مأغً

مصلغًمزبطؽًومأطـمملموإنمعفوجر،محقدرمإغفمـمأسرصفمغعؿ:ممبربودةماىودقسمسؾلقبمرد

.مممصربيماومسون

مماٌؾؾغ؟مدؿعطقينمػؾمذلء،مطؾمأسرفمأغينمترىمأغً:متوبعمثؿمضؾقاًلماظؽالممسـمتقضػ

مػذهمؼبموعوزظـومعـو،معؾؾغًومؼلخذمأنمأومظؾشرريمؼلؾؿـومأنمؼرؼدمطونمعؾوذرة،مإظلماظؿػًمثؿ

مطونماٌدؼـيمإظبمسؿلموصؾمعؽوغـوماىودقسمسرفمأنمبعدمؼدخؾ،ماظدؼـمنؿمًٙماٙـي

مثؿمصلقلخذهماٌؾؾغمأسطقـوهمإن.مماظشرريمطبربمأالمذؽؾمبليماىودقسمغؼـعمأنمسؾقـومصبى

موػق.مماآلنماظشرريمطبربموظـماظغدمإظبمدقـؿظرمأغفمبدمالمشدًا،مأسدهمأنمصؽرتماظشرري،مطبرب

مأم(مرػو)معـماظؾقظيمػذهمؼبموصؾمضدمسؿلمأنمؼعرفمملمظؽـفمسؿلمأغؿظرمأغينمجقدًامؼعرف

.مممال

متؾقٌمجودقسمأغًمظؽـم،أحدًامصبردمملمحقدرمأنمتعرفمأغً:مموجؾمبالمظفمضؾً

مدلسطقؽموأغومأصدضوء،مظـؽـمػقومظؽـ.مماًدعيمػذهمعؼوبؾمعؾؾغًوماظشرريمودؿعطقؽمسين،
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مماتػؼـو؟مبؽؾؿي،متؿػقهمأالمبشرطمشدًاماٌؾؾغ

.مممصؿلمودلشؾؼماٌؾؾغمأسطين.مماتػؼـوم_

.مممذػؾقيمظرياتمسشرمؼعودلموحصوغؽمذػؾقي،مظريةمػبلٔمتؼقلم_

.مممذػؾقيمظريةمسشرؼـممثـفمؼؽقنمبؾريتٔمأدوربؽمذػؾقي،مظرية/م22/ممحصوغلممثـمالم-

ماظؾـدضقيمأعومذػؾقي،مظريةمدؾعٔمذبؿقسفمأصؾحمذػؾقيمظريةمسشرونموايصون.ممٗومم-

مإظبماظعوذرةماظلوسيمؼبمشدًامتعول.ممذػؾقيمظريةممثوغٔما٘ؿقعمأصؾحمذػؾقيمظرياتمسشرمصـؿـفو

.ممذػؾقيمظريةممثوغٔمودلغؼدكمػـو،

.ممماظشرريمدلخربمأوماآلنمتعطقينمأنمصبىمال،-

مظريةممثوغٔمدلسطقؽماظغد،مإظبمتـؿظرمسـدعومظؽـمذقؽًو،متلخذمظـماظشرريمأخربتمإنم

.مممذػؾقي

:ممضولمثؿمصرتةماىودقسمصؽر

.ممماظغدمإظبمدلغؿظركماًون،مصوحىمذؽريمتؽّػؾمإن

مررؼؼـومسـمأبعدغوه.ممبؾغاملمظقلخذمشدًامؼلتلمأنمأعؾمسؾكماىودقسموذػىمذؽريمتؽػؾ

.ممماظشرريمعـمسؿلمإلغؼوذماظؾقؾمؼبمغلؿعدمطل

مبقًمؼبمدـيمضؾؾمسؾقفمتعقبرفماىودقسمأنمحقدرمعـمسؾؿًماىودقسمذػىمأنمبعد

ماظدؼـمنؿمإظبمذػؾًمثؿ.ممأثرغومؼؼؿػقنماألطرادماىقادقسمأنمأؼضًوموسرصًمبودظل،مبؽمدعقد

.ممأجؾفومعـمجؽًماظيتماًطيمسـموهدثـو

ماظػـدقمعـمسؿلمأخذواموطقػمآعد،مؼبموصؾؿفؿماإلخؾورؼيمأنمطقػماظدؼـمنؿمظلمأوضح

مذلء،مطؾمسـموأخربغلماظػـدق،مإظبمثوغقيموأسودهمدقؼركمؼبماظضوبطمأضؿـعموطقػماظلفـ،مإظب

مأنمصبىمومبلمؼـؼمالماظضوبطمظؽـماظػـدق،مؼبمرعيمواىـدماظضوبطمععماآلنمسؿل:مم"ضولمثؿ

مغشرتفماظذيماًربمسـموأخربتفماظدؼـمظـفؿمبؽمبدرمحوجلمردوظيمضرأت".مظقاًلمسـفمابؿعد

.مماظؾورحيماىؿفقرؼيمجرؼدة

موؼراصؼفممعريدقينمأضـي،مضقغقي،ماووهمبزؼورةماظؼودعيماألؼوممخاللمبوذومشوزيمدقؼقم

مرحؾيمبعد.ممواظصقػقٔماٌرادؾٔموبعضمواظزراسيماظداخؾقيموزؼرمععمسصؿًماظقزراءمرئقس

.ممأغؼرةمإظبمودقعقدماظـالثماٌدنمػذهمؼبمأؼوممبعيسمتدوم

مظعؿؽ،ماىرؼدةمػذهموأسطمبؽ،مبدرمحوجلمردوظيمحقلمسؿؽمأخرب:ماظدؼـمظـفؿمضؾً

.مممؼرؼدهمعومدلصعؾمبعدػو

معـمدـكرجماظؾقؾيمتصؾقامملموإنمبـومؼضقؼماٌؽونمأنموطقػمػـوموضعـومتعرفمأغً
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مبلرسيمسؿلمأخرب.ممخدسؿفموطقػمعؽوغـوممسؾكمتعرفماىودقسمأنمطقػمرأؼًمػؾماٌدؼـي،

.مممدلصعؾمعوذامألسرفماألعقرمػذهمحقل

.مممدوسؿٔمبعدمدقعقدمإغفموضولمعـعينمظؽـفماظػـدقمإظبماظدؼـمنؿمععمأذػىمأنمأحؾؾً

مجوءمحؿكمدوسؿونمٗضموملماظػرتة،مػذهمؼبماظعشوءماظرجولموتـوولمظؾكققلماظعؾػمضدعـو

.ممعينمسؿلمؼرؼدهمسؿوموأخربغلماظدؼـمنؿ

مطبرجمأنمؼرؼدموالماألتراك،محؽقعيمعـمالئؼًومتصرصًومؼؿلعؾمالمصفقمذلء،مبؽؾمأخربتف-

:مضوئاًلماظدؼـمنؿموأضوف.ممطرددؿونمأرضمعـ

مضصرمإظبماٌدؼـيمخورجمإظبموتذػىماظؿودعي،ماظلوسيمؼبمرجوظؽمععمتلؿعدمأنمصبى-

مإظبمدؿكرجماظقضًمذظؽمحؿكمسؿلمؼلتمملمإن.ماظلققرمحؿكمػـوكموتـؿظرغومبؽ،مبدرمحوجل

مغصؾمسـدعوماىلر،مأعومممدقوراتـومضدومموأغؿظرماظطرؼؼ،مسـماألحصـيمأبعدمثؿم،(دروج)مررؼؼ

مصدسفوماألوظبماظلقورةمأعوماىـدرعي،معـمأربعيمصقفوماألخرية،ماظلقورةماضربقاماىلر،مإظب

مضؾؾمسؿؽماءجمإنمظؽـمؼرام،معومسؾكمذلءمطؾمودقؽقنماظضوبطمعـماٌلدسمدقلخذمظعؿؽ،

".مممماٌغوعراتمػذهمإظبمسبؿوجمصؾـماظلققر

.م؟ماظلققرمضؾؾمذبقؽفمؼبمأعؾمػـوكمػؾ-

مصوحىمذؽريمععمدلحبٌمبؽ،مبدرمحوجلمضصرمإظبمرجوظؽمععمتذػىمأنمبعد.ممرّو-

معـمؼؿكؾصمأنمسؿؽموادؿطوعماظضوبطمغوممإن.مماظػـدقمحبورسمموادؿؾدظفمرجٍؾ،مسـماًون

"ممإظقؽمزبػقيمررقمؼبماظرجؾمظؽذمصلققضرماظشرري،محرادي

ممأغً؟مدؿؾؼكمأؼـ-

ماظلققرمحؿكمسؿؽمؼلتمملموإنمإظقؽ،مدكتلماظػـدقمحبورسماظرجؾمأدؿؾدلمأنمبعد-

موأغوماظطرؼؼمإظبمرجوظؽمععمدؿذػىمسـدػو.مماظػـدقمعـماهلربمؼلؿطعمملمأغفمؼعينمصفذا

ماألوظب،ماظلقورةمؼبمنغحمأبدًا،متـسمال.ممععفؿمأذػىمطلماظػـدقمإظبماظشؿسمذروقمععمدلذػى

".ممممتضربقػومال

مأخذتماظػـدق،محورسمعؽونمضبؾمرجؾمسـمذؽريمععمظقؾقٌمسـوماظدؼـمنؿماصرتق

ماظلوسيمؼبماظدؼـمنؿمجوء.مماٌدؼـيمخورجمبؽمبدرمحوجلمضصرمإظبماظؿودعيماظلوسيمؼبمرجوظل

ماظذيماظػـدقمحورسمعؽونمضبؾمأنمرجؾمواصؼمأغفمعـفمسرصً.ممعلرورًاموطونمسشرةمايودؼي

مإراضيموالمععرطيمدونماظلققرمضؾؾمسؿلمؼلتلمأنماٌلؿؾعدمشريموعـمذػؾقي،مظريةمسشرؼـمأخذ

.مممعـفؿمبـػلفمغػلفموؼـؼذمدعوء

مؼـؼذمأنمْؽـمأغفموجدمسـدعوماظدعوء،مإراضيمضبىموالماظلالممضبىمرجؾماظدؼـمنؿ
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متلـحمأنمأصدقمملمظقؾي،المتؾؽمؼبمغـوممأنمغلؿطعممل.ممطـريًامصرح.مموضؿؾمضربمدونمسؿل

مأصؽرمطـًمظذظؽماظشرري،مأؼديمعـمبوظؼقةمأغؼذهمأنمأرؼدمطـًمأوممصقفربممظعؿلماظػرصي

.مممبلرسيمسؿلمأرىمأنمأردت.مممرقؼؾيمأؼومفبموطلغفوماظلوسوتموبدتماظؾقؾ،مرقالموأخطط

مصبفزونموػؿموجفل،موشلؾًمرجوظلمأؼؼظًمواظـصػماظـوغقيماظلوسيمأصؾقًمسـدعو

مظؼدمبعضـو،مسـمغػرتقمطلمبلرسيماظدؼـمنؿمأؼؼظًماظلققر،معدصعمصقتمسـودؿماألحصـي

منؿمؼـفضمملماٌدؼـي،معـمغفربمأنمغلؿطعموملمؼفرب،مملمظؽـفمسؿلمػروبمعقسدمحون

مصوزداد.مماىفوتمطؾمعـمععرطيمبدأتماٌدؼـيمؼبماظؾـودقمأصقاتممسعـومحؿكماظػراشمعـماظدؼـ

ماظػـدقموبٔمبقــوماٌلوصيمأخرى،مدوسيمغصػمواغؿظرغومحبذرماظطرؼؼمراضؾـومظذظؽمأعؾـو،

ماظذيماظرجؾمجوءغومضؾقؾمبعدمبعقدًا،مظقسمظؽـفماٌدؼـيمخورجماظؼصرمأنمرشؿمدضقؼي،مسشرؼـ

:ممضوئاًلموبشقبرغوماظدؼـمنؿماخؿوره

.ممماألحصـيمإظبمأدرسقاماًورج،مؼبمؼـؿظركمسؿؽ-

.ممماظشؿولمسبقماوفـومثؿماألحصـيمواعؿطقـومبلرسي،مسؿلمإظبموصؾـوماألحصـي،مجفزغو

:مممضولمحقٌمذؽريمسؿلمرواؼيمإظبمغلؿؿعمأنمضؾؾماهلربمسؿؾقيمظـلؿؽؿؾ

مأخذغلمظقكطػف،مسؿفمررؼؼمإظبمخرجمضدماومسونمبلنماظضوبطمإظبماظؿؾغرافموصؾمأنمبعد"م

مّلوسدةماظضوبطماضؿـع.ممدققركمإظبمجؽـومسـدعو.مماظلفـمإظبماظػـدقمعـمآعدمؼبماظضوبط

ماظؽذبي،مبفذهمأطـرمؼزسفقغلمأنمؼرؼدونمأسدائلمإنموضؾًمطوذبي،ماألخؾورؼيمبلنمصدضوءاأل

مهرطوتل،مطؾمإظبمؼـؿؾفمؼؼظًومطونمظؽـفماظػـدق،مإظبمؼلخذغلمأنموواصؼماظضوبطماضؿـعمػؽذا

:مؼؼقلموػقماٌلدسمسؾكمؼدهموطوغًمدوبؼًومطونمسؿومرػومؼبمظلمعراضؾؿفمضوسػ

مأتظوػرم،طـًمسؾقؽمحرصلمعـمػذامتصرصوتل،معـمتغضىمصالماهلرب،مترؼدمالمروٌو-

ماظضوبطمظؽـماظػراش،مإظبموأوؼًماٌلوءمؼبماظعشوءمتـووظـو".ممؼفؿمال:مم"مضوئاًلمرأؼفمسؾكمبوٌقاصؼي

.ممماظعلؽرؼيمبـقوبفمطونمبؾمظؾـقم،مؼلؿعدممل

معـماظلوسيماضرتبًمصوئدة،مدونمظؽـمأؼضًو،مػقمؼـوممحؿكمرقؼؾيمصرتةمسقينمأشؿضً

.محقـذاكمبوهلروبماألعؾمعلؿقؼظًو،صؼدتماظضوبطموعوزالماظـوغقيمواظـصػ،ماظقاحدة.ممظقاحدةا

مؼده،معـماٌلدسموضعمربعًو،مإالماظـوظـيماظلوسيموطوغًمماظلققرمعدصعمؼطؾؼمأنمضؾؾماظضوبطمغوم

ماعوممعـمارصعفمأنمأردتماظغرصي،مبوبمضبرسمذررلمأعوعلمعوزالمبلرسي،مثقوبلمارتدؼً

.مماىدارمإظبمبـدضقؿفمادـدموضدمغوئؿًو،موجدتفماظؾوبمصؿقًمسـدعوماظؾـدضقي،مععمؼفوأرمماظؾوب

مشبُطمملمععًو،مخرجـومثؿماظػـدقمحورسمعؽونمحؾماظذيماظرجؾموأخذغلماظػـدق،معـمخرجً

موسـدعو.مماٌدصعمصقتمسؾكمادؿقؼظماظضوبطمأنمؼؾدوماظـوغل،ماظلققرمعدصعمأرؾؼمحؿكمخطقات
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مجفوتمعبقعمعـماظؾـودقمصقتممسعًمثؿماظـوصذة،معـماظرصوصوتمظؼأطماظػراشمؼبمصبدغلممل

مضصرمإظبماٌدؼـيمعـمخرجـوماظضقؼي،ماألزضيمؼبمعلرسٔمطـومأنمبعدمأطـرمأدرسـومسـدػو.مماٌدؼـي

".مماومسونمػـوكمحقٌمبؽمبدرمحوجل

ماظرتطقيماظشرريمظدىمتؽـمملمحظـومحلـموعـمدفاًلموعـطؼؿـو(مرػو)مبٔماظطرؼؼمطون

مواىقابماظلمالمبعد.ممدقورتونموسؿلماظضوبطمععمطون.مماظقضًمذظؽمؼبمٌالحؼؿـوماتدقور

مؼؼػمأنمؼلؿطقعمعـمظؽـ.مموالحؼقغوماظلقورتٔمؼبماظشرريمرجولمعـمسشرةمععماظضوبطمرطى

مالماظشرريمرجولموبعضماظلوئؼمأنمؼؾدو.ممػبلٔمحؿكمأوماظشرريمعـمرجولمسشرةمأعوعـو

مدفؾمؼبمبـومؼؾقؼقامأنماظشؿسمذروقمبعدمؼؿفرؤونمالمأغفؿمأومبـومؼؾقؼقامأنمؼرؼدون

(.مممبقزػقاي)

وصؾـومإظبماظعشريةمبعدماظظفرمبلوسؿٔ،موطونمأضربوؤغومعلرورؼـمجدًا،موالمأسرفمإظبمعؿكم

.مممادؿؿرتماظػرحيموػلمترتلؿمسؾكموجقػفؿ

م

ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
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ػػطجدغظػاضعغرػاضغصرة
م

نمصعؾيمإظبمحدلبمعوموظقلًمػلمدفؾيمأؼضًو،مػذهمإنمصؽرةماظؼقوممبـقرةمجدؼدة،مضدمالمتؽق

وعـمؼؼؿمبوظـقرةمدونمػذهماألوجفماظـالثيمصؾـمؼلؿطقعم.ممتؿطؾىماظقسلمواظؿضققيمواظشفوسي

.مممإحداثمثقرةمذوعؾي

.مممورصوضفمأصدضوؤهمضققؿفوموراحمذؽريمظعؿلمحدثمطؿومطبػؼمرّو

ماظـقرةمحقلمموآراؤهمصؼطمسًوعؼٖمسؿلمطون.مجدؼدةمثقرةمإلضوعيمتؽػلمالموحدػوماظؼـوسي

معلوءـبمبقؿفمؼبماجؿؿعـوماظؾقً،مإظبموصؾـوموسـدعوماظطرؼؼ،مؼبماظـقرةمسـمؼؿقدثممل.مبدائقي

مصؽرتمػؾ:مدلظؿفمسـدعو.ممزبدوعمأغفمأومعضطربًوموطونممحبؿوديمؼؿقدثمرأؼؿف..ممغؿشوور

.مم؟مثقرةمبنضوعي

ماظزسؿوءمعبقعمإظبمدلطؿىمأصدضوئـو،معبقعمؼلوسدغومأنمصبى:ممبوردةمبؾففيمسؾلمرد

.مممايؽقعيمتصرصوتمسـمراضقنمشريمألغفؿمظـومعلوسدتفؿمعـمألتلطدمحقظـو،معـماظذؼـ

مأنمتلؿطقعقامملمإنمؼقم،مضؾؾمؼؼقلمطونماظذيمظؾرجؾماغدػشًمصقتف،مغربةمتغريتمظؼد

مدوسدةاملماظققمموؼطؾىمعقؿًو،مإالمطرددؿونمعـمأخرجمظـمترددمدونمصوضؿؾقغلماألتراكمعـمتـؼذوغل

.مم؟مغػعؾمصؿوذاماظصدؼؼيماظعشوئرمزسؿوءمؼلوسدغومملمإن:ممظفمضؾً".ممماظصدؼؼيماظعشوئرمزسؿوءمعـ

مأظقسمعبقعًو؟مظـوماظقرـمأظقسمؼلوسدوغو،مأنمصبى:ممضولمأبدًامبفذامؼػؽرمملمأغفمؼؾدو

.مممؼلوسدوغومأنمصبىمظذظؽمطؿول،معصطػكمحؽؿمعـمشوضؾٔماىؿقع

:مممضؾًمأبدًامأعوعفمضؾؾمعـمبفومدثأتحمملمضودقي،مبؾففيمهدثً

مبشرطمبوظـقرةمودقؾؿقؼقنمزسؿوئفؿمعقاصؼيمدونماظعشوئرمدؿلوسدغوماظزسؿوءمؼرتاجعمسـدعو

.مممغبودؿفؿمتػرتمأنمضؾؾمتػفريػومؼبمغلرعمأن

ماظذؼـماظعشوئرمرؤدوءمإظبمردوئؾمطؿؾـو.ممسؾقفمصبؾينمصؾؿمطالعلمؼلؿعمملمسؿلموطلن

مجوءتماظؼودعي،ماظؼؾقؾيماألؼوممخاللماظـقرةمإضوعيمؼبماٌلوسدةمعـفؿمورؾؾـومسؿل،مسؾقفؿمؼعؿؿد

مغرىمسـدعوماٌلوسدةمتؼدؼؿمسـمغؿلخرمظـ:ممؼؼقظقنموػؿمأؼوم،مثالثيمخاللماصبوبقيماألجقبي

"مممظؾؿلوسدةمحبوجيمأغؽؿ

ماظققمموؼبمطـريًا،مصرحـومإظقـو،موهدثمبـػلفمجقػقزيمبوذوماومسونمابـمبدريمجوء

منعؾمأنمغلؿطقعموغبودـو،مأعؾـومعـمجزءًامغػؼدمصقف،مغؿلخرمؼقممطؾ:ممظعؿلمضؾًماظـوظٌ

مطونمػؾمظـو،مأصدضوءـبمدقؽقغقنمبؽالعفؿمغؼؿـعموسـدعومظـومحؾػوءمحقظـوماظذؼـماظعشوئرمرؤدوء

مماٌؿوحي؟مصرصؿـوموغرتكمبؽالعفؿمغـؼمأنمسؾقـو
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مسـدعومذقؽًومصعؾأمأنمأدؿطقعمأغينماسؿؼدت:ممدماظلمسؾكمصبىموملمصوعؿًومسؿلمبؼل

.موبـدضقيتمعلددلمػقماظقحقدموصدؼؼلمظمخرؼـمأػؿؿموالمأصؽوريمذؿوتمأٌؾؿ

مظقؿؿؽـموايؾقػيماظصدؼؼيمواظعشوئرمسشريتـومرجولمسـمبوضؿضوبمػـومأهدثمأنمأدؿطقع

.مممال؟مأمماٌفؿيمبفذهمغؼقممأنمغلؿطقعموػؾمبوظـقرةماظؼقوممأػؿقيمعدىمععرصيمعـماظؼورئ

مودرؼشونمبقرتطف"مٌـطؼيماألخرىماٌـورؼموأعومجوغؾـؽفمدفقلمسؾكماسشريتـمادؿقظً

موطووانمرذقؼون"موسشوئر(مطكؿف)مضضوءموطذظؽمحؾػوئـومعـمزوزومضرىموعبقع"مجرجرانموػورؼو

".ممموجوصقزؼون

ماظعشريةمػذهمطوغًمايؼقؼيمؼبمومبوذو،مضودؿمابـمحؽؿمهً"مجوصقز"مسشريةمطوغً

معـموجقفمإعرةمهًمضلؿموطؾمسشوئرمأربعمإظبموضلؿـوػومظًخمدـقاتمسدةمعـذمغبوؼؿـومهً

.مممبـوموعرتؾطيماظعشريةموجفوء

مثوغقي،مبوظعقدةمظفممسقـومدـقاتمسدةموبعدمسشريتفمعـمبوذومضودؿمابـمؼقممذاتمرردغو

.مممظـومضودؿمابـمبقالءماغؿفًمحؿكمبوذو،موضودؿمواظديمبٔماظعداوةمذظؽمؼبماظلؾىموطون

مظؽـفومجؾل،مبشؽؾمتؿضحمملمخػقيمبوذومضودؿموبٔمبقــوماظعداوةمبدأتماظققممذظؽمعـذ

مْؽـمأغفماظؿورؼخمؼبمؼذطرمأحدمصالماظعشوئرمبٔماٌعوػدةمغؼقلمسـدعوماظداخؾ،معـمتؿقضدمطوغً

مإنمثؿمصعاًل،مبقدهمغػلفمؼؼؿؾمصؽونمأحدػؿمصعؾموإن.مماظعشوئرمبٔمايؾػوءمسالضيمتـفورمأن

مبفومسرفماظيتمواظشفوعيماظشفوسيمدؾؾف،موطونماظعشريةمبٔمغوظعوئؾًمخوصًوماحرتاعًومػـوك

مأنماألخرىماظعشوئرماصرادمعـمصردمؼلؿطعموملمسفدًا،مؼقعًومغـؼضموملموسوئؾؿـو،مسشريتـومرجول

مطونماآلخرمسؾكمأحدػؿوموؼؿغؾىماٌؿـوصلونمؼؿكوصؿمسـدعومذظؽمعـول.ممبعفدهموضبـٌمطبدسـو

متطؾىماظعشوئرمشوظؾقيمصؽوغًموجقف،مأومزسقؿمعـماألعونموؼطؾىمغػلفمؼلؾؿمأنماٌغؾقبمؼطؾى

مؼـؼضمأومطبقنمأنمؼلؿطقعمالمغػلفمسؾكموسدًاماحدػؿمؼؼطعموسـدعو.مماألعونمسوئؾؿـومعـ

مصلقؽقنماظعفدمغؼضموإنمبوظعفدمعـومخقصًوماآلخرمؼؾؿزممبـو،مؼؾقذمأحدػؿمطونموسـدعوماظعفد،

مطوغًموظقمسفدغو،مالتـؼضمحقظـومعـماظيتماظعشوئرمطوصيمسؾقفمطوغًمعوموػذا.معصريهماٌقت

.مممبقــومضوئؿيماظعداوة

مثوئر،مأظػ/مم8/موماظلالحمهًمجـديمأظػ/مم20/ممعـمأطـرماظعشوئرمتؾؽمبٔمطون

ماظـقارمأضقلمسـدعوماظؾـدضقي،مْؾؽماظذيماظرجؾمذظؽمأغفمؼعينمصفذاماظلالح،محوعؾمغؼقلمسـدعو

مذؽريمبعؿلمعرتؾطٔمطوغقامػمالءمطؾ.ممغدضقياظىمععمؼؿعوعؾقنمطقػمؼعرصقنماظذؼـمؼعين

ماظـقرةمزعـمؼبماٌقتمإظبموؼرتاطضقنمسؿلمأجؾمعـمرخقصيمأرواحفؿموؼؼدعقنمظف،موعؿطقسٔ

.مممواٌقت
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مػقمػذامػؾمترى.ممبوظـقرةمصقفومؼؼقممأنمسؿلمأرادماظيتماظظروفمظؾؼورئمأرويمأنمغلقً

.ممم؟ممطرددؿونمؼبمبـقرةمؼؼقممأنمالعرىءمْؽـماظذيماظظرف

مطقلٔمرجولمسؾكماالسؿؿودمػقمبـقرةمؼؼقممسؿلمجعؾماظذيماظقحقدماظشلءمأنماسؿؼد

.مممدـيمؼبممواحدةممعرةمإالماٌـودؾيماظظروفمتلتلمظـمإذمخريي،

مؼرصعمأنمؼلؿطقعمأحدمػـوكمؼعدمملمأغفمطؿولمعصطػكماضؿـعماظلعقد،ماظشقخمإسداممبعد

مظؿقضريمذؽؾقيمبصقرةمجدؼدةمتغرياتمظعصقىاماظقضًمذظؽمؼبمؼؾبقدثممأنمأرادمأعوعف،مرأدف

مطونماظيتماظؼؾـلقةمعـمبداًلمضلرًاماظؼؾعيمارتداءمػقماظؿغرياتمػذهموإحدىمضودعيمٌرحؾيماظشعى

مععمعـووذيمأومتغريمأيمأومبـقرةموؼؼقمماظقضًمذظؽمؼبماظػرصيمؼـؿفزموعـ.ممؼرتدوغفوماظـوس

ماظدؼـمنؿمظؽـمٗوعًو،مػذامؼعرفمسؿلموطونمطرددؿون،معـورؼمشوظؾقيمظلوسدتفمايؽقعي

.ممماظؽؾريماظشرفمػذامؼـولمأنمظعؿلمؼدعمملماًوئػ

مدينمصغرمرشؿمظؽـمعلوسدتفؿ،موؼـؿظرماظصدؼؼي،ماظعشوئرمزسؿوءمبؽالممؼـؼمأنمسؿلمأراد

مظؼد:ممظفمضؾًمضؾؾمعـمسورضؿفمضدمأطـممل.ممخطلمسؾكمسؿلمأنموجدتماظـوضٍمشريموسؼؾل

مرشؿًومبـومدقؾؿقؼقنمبـقرةمغؼقممسـدعوماآلن،مبعدممغلؿشريػؿمظـ.ممعفؿبؽالمووثؼـومأغػلـومخدسـو

مضدماظدؼـمنؿمأنمؼؾدومطالعلمإظبمسؿلمؼـؿؾفمملمذظؽمورشؿمععـو،مواظعشوئر/مماظشعىمألنمسـفؿ،

موملمواظظـقن،ماظؽالعقيماٌشوداتمبٔمأؼوعًومضضقـومواٌعورك،مايروبمؼؽرهمطونمألغفمرأؼفمشريقب

.مممػؾقياظذماظػرصيمغـؿفز

ماألعؾمؼػؼدونمواظـوسماظصدؼؼي،ماظعشوئرمزسؿوءمعلوسدةماغؿظورمؼبموسبـمأؼوممسشرةمعضً

مسؿلموادؿلؾؿمحؼًو،مدقلوسدوغـوماظعشوئرمزسؿوءمألنمبفؿمسؿلمؼـؼمأنمؼرؼدونمطوغقامؼقممطؾ

مإظبماألتراكمجققشمرالئعموصؾً.مألحدمؼقعًومؼلؿلؾؿمملمأغفمسؾؿًوماظعشوئرممظزسؿوءماٌرةمػذه

ممل.موترددغوموخالصوتـومخططـومسـماىقادقسمأخربػؿموضد.ممسشرماظـوغلماظققممؼبماٌـطؼيمدودح

مأثـوءمظؾـوسماًدعوتمؼؼدعقنمطوغقاماظقضًموبـػسمطقؾقعرتًا/مم15/ممعـمأطـرماىـقدمؼؿفووز

مشضؾفؿمواعؿصًمجفؿفومإظبماظـوسمايؽقعيمادؿؿوظًموضدمأحدًا،مؼزسفقاموملمضدوعفؿ

مبعضفؿموعولماظعشريةمأصرادمبٔماًالفمودبموتالذقفومايؿوديمصؿقرمإظبمدىأمٓوموغبودفؿ

.ممممؼقعًو/مم12/ممضؾؾموآعوهلؿمأحالعفؿماظـقرةمؼبمرأواماظذؼـمسشريتـومأػؾموػؿماألتراكمجوغىماظب

مؼؾؼمملماظعشريةمحدودمإظبماألسداءمجـقدموصؾموسـدعوماظقضع،مػذامعلموظقيمسؿلمؼؿقؿؾ

موظطقلماظدؼـ،منؿمغصوئحمبػضؾماىؾولمإظبمصوظؿفلغوماظشفعونمرجولالمبعضمدقىمععـومأحد

مإالمأعوعـومذلءمؼؾؼمملماذماىؾولمإظبماظؿفلغو.ممسؿلمترددمظـوماآلشقاتمعلوسدةموسدمماغؿظورغو

ماظعشوئرمزسؿوءمؼزسٍمأنمسؿلمأرادمواحدمبققمماىؾولمإظبمغؾؿفهمأنمضؾؾ.مماىؾؾمإظبماظؾفقء
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مظـفربمػقوماظـقرة،مإضوعيمؼبماظػرصيمصؼدغومظؼد:ماغذاكمضؾًمؼؾؾقاموملمدةاٌلوعمعـفؿمرؾؾـوماظذؼـ

مدقرؼو،مإظبموغذػىمسوئؾؿـومظـلخذماٌرةمػذهمطالعلمامسع.ممثوغقيماظػرصيمغػؼدموالمماألضؾمسؾك

((.ممأعؾـومأغًمأغػلـو،موغػؼدمأغًمغػؼدكمأنمصبىمصالمذلءمطؾمصؼدغومإن

:مممضوئاًلمسؾلمردمرصياظػمغػؼدمالمطلماظؽالممبفذامسؿلماضؿـع

ؾبماألول،ماظققممؼبمبوظـقرةمأضؿمملمألغينمأخطلتمظؼدمصققح،- ماظعشوئر،مرؤدوءموصدقبض

مدقىمذقؽًومِؾؽمالموسبـماظقرـمعـمخرجقامدقرؼومإظبمذػؾقاماظذؼـمطؾ.ماظػرصيموصؼدغو

.ممماًروج

ماظـقرةمصرصيمصؼدغو".مال":مم-ضول.مأؼضًو؟ماظذػوبمصرصيمغػؼدمأنمْؽـمأالم:م-ظفمضؾً

.ممماىؾولمإظبمواظؿفلغومغبوؼؿفو،مؼلؿطقعقنمالمضعػوءمأغوسمإظبمسوئالتـومودؾؿـو

مضطعفوماظيتموسقدهمػلمأؼـ.مم؟ماىؾولمإظبمؼؾؿفلمطلماظلفـمعـمسؿلمػربمػؾمترىم

مؼلؿطقعمالمسـدعومبفو؟موؼؼقمماظـقرةمعـمؼرؼدػوماظيتماألػدافمتؾؽمأؼـماظرجولمععمغػلفمسؾك

مبعؿؾمؼؼقممأنمؼلؿطقعمالمروٌو.ماألدؽؾيمتؾؽمراودتينماىؾول؟مإظبمؼؾؿفلءماذاملمبـقرةمؼؼقممأن

مغعؿيمعـمضبرعفمأحدًامؼػضحمأنماهللمؼرؼدمسـدعومأغفمػقمصعؾفمؼلؿطقعمطونموعومؼؿقدث،مصؾؿوذا

.ممؼػعؾمعوذامؼعرفمالمظؽـفمخطله،مأدركمأغفمطالعفمعـمادؿـؿفًممؼػعؾمعوذامؼعرفمصالماظعؼؾ

مؼبمعـؾفمرجؾمػـوكمؼؽـمملموماظػرتةمتؾؽمؼبمحؿكمبوظعؼؾمؼمعـمطونمسؿلمأنبماظؼقلموأدؿطقع

مؼبماخطلموٌوذامبوظـقرةماألولماظققممؼبمؼؼؿمملمٌوذامظؽـ.مموعطؾعًومغشقطًومطونمطؾفو،ماٌـطؼي

مدـي،م35مخاللمبفومضؿًماظيتمووربلمخاللمعـماظلمالمػذامسـماإلجوبيمْؽـماظؿؼدؼر؟

((.مضروؼًومطونمألغف:م))واحدةمعبؾيمؼبمأيمجدًامزبؿصرمبشؽؾمدلجقى

.مماإلجوبيمػذهمسـمغؾقٌمأنمسؾقـوم؟؟مذغىفبمومسورفبمػقمضرويمطقغفمػؾ

ماالحرتاممعـمؼلتلماآلشوموعـصىماظشعىمضؾؾمعـماألطرادمبٔماآلشومتـصقىمؼؿؿمسودة

ماٌؽونمحلىماٌـصىمػذامأصؾحماظرتطقيمايؽقعيمبقدمعشقرتفؿمأصؾقًمسـدعومظؽـمواظػكر،

.ممماىودقدقيمعرتؾيمإظبمأحقوغومؼصؾموضدموخقوغيمودكرؼيمتفرصبًوماظظرفو

ػ
ػ
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ػعدفػزغرػطنػسرار
م

سـدعومدؾؿـومأعقاظـوموسوئالتـومإظبماألصدضوءموايؾػوءماظضعػوءمواظؿفلغومإظبماىؾول،مَصَؼدؽبم

خريًامعـماظـقارماألعؾممؼبمضقومماظـقرةمطـومغالحظمػذاماظشعقرمؼبمسققنماظـقارمواظـوسموملمغؿلعؾم

اظؿفوئـومإظبماىؾول،مألغـومملمغػعؾمذقؽوموملمغعورضمايؽقعيمإظبمعؿكمغلؿؿرمؼبماىؾول؟؟مؼؾدوم

أغـومظـمغلؿطقعماالدؿؿرارمأطـرمعـمػذامالنماظـقارمواألصدضوءمؼؿـوضصقنمطؾمؼقم،ممطـومغغضىم

نمضبرتعفمعـماألصدضوءماىؾـوءمدونمأنمغؿذطرمضعػـوموخقصـوموجؾــوم،معـمؼفربمعـماظعدومل

.ماآلخرونموسبـمغفربمعـمايؽقعيم

مملماىؾؾ،مإظبمخرجـومأنمبعدمأخرىمأذقوءمؼؼقظقنمورّومسـو،موجقػفؿماألصدضوءمؼدؼر

مؼبمذفرؼـمضرابيموقظـومأصؽوري،معـمؼؿضوؼؼمطونمأغفمؼؾدومضضقيمأؼيمحقلمسؿلمؼلؿشرغل

مسوئالتـو،مترطـومأؼـماًلعٌمسـومذلءمطؾمايؽقعيمسؾؿًمذظؽمأثـوء.ممأعؾموالمػدفمبالماىؾول

مأصؾحمذظؽمسؾكموسالوة.معـومواحدمطؾمبفومؼؿقؾكماظيتمواظصػوتمتصرصوتـومػلموعومغؽقنموأؼـ

ممضؿول،مدونماٌـطؼيمسؾكمايؽقعيمادؿقظًموضدمايؽقعيممحؾػوءمواظؾؽقاتماآلشقاتمأصدضوؤغو

.مممسؾقـومضقؼًومػفقعًومذـًمثؿ

مأغومبقيتموسؾكماالثـٔمأسؿوعلمبققتمسؾكمايؽقعيموادؿقظًمذقؽًوماظؼروؼقنمطبلرممل

.مماظؼروؼٔمتؾبزسٍمأنمدونمصؼط

محلـيمصؽرةمأسطكمضصريةمصرتةموخاللمغشقطًو،مطونمسؾقـوماظؼؾضمضرارمادؿؾؿماظذيماظؼوئد

مؼؿفللقنموأخذواماظذؼـماظعشوئرمرؤدوءمعبقعمععمصدؼؼًوموأصؾحمايؽقعيمسـمظؾؼروؼٔ

مؼؼؾضمحؿكمضدغومععفماىؿقعموؼصؾحمأصدضوءمظـومكؼرتمالمأنماألدودلمػدصفمطونمظصويف،

مؼؼقلمطونمسزْؿـو،مظـػؼدمإظقـوماىؿقعمؼقجفمثؿماظـوس،مشضىموْؿصمضؿولمدونمسؾقـو

مطوغًمأضلوم؟مثالثيمإظبمجـقدهمذؽريمضلمبؿمٌوذامأصدضوئـو،موخوصيمحقظفماظذؼـمظألذكوص

مبؿفؿيمأخرىمعرةماٙؽؿيمإظبمؼؿؼدممرّو..ممأسرفمصالماظققممأعومطـريًا،مهرتعفمايؽقعي

.مماظلفـمعـماهلرب

ماظلقوديمػذهمأبعدت.مموغبودؿفمسزعفمسؿلموؼػؼدمسـومؼرتاجعقنماألصدضوءمجعؾمعومػذا

مسؾقـومػفقعًومايؽقعيمذـًمسـومواألصدضوءماظعشوئرمابؿعدتمأنمبعدمسـومأصدضوئـومطؾماٌضودة

مظلماظضوبطمأردؾ.مايؽقعيمعـمباظؿؼرمضبووظقنمطوغقاماظذؼـمواىقادقسماًقغيمررؼؼمسـ

.ممإظقفماظرجؾموأسدتمبؼلقةمأجؾؿف.ممطـريًامدققرتعقغؽمظؾقؽقعيمغػلؽمدؾؿًمإن:م"مردقاًل

مبدمالمواألصدضوءماظـوسمبٔمؼشقعمعومبلنمؼعرفموػقموأسؿوعلماظدؼـمنؿماظبمأردؾمذظؽموبعد
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ماظلالح،مسـمخؾكغًمطلمصعؾفومتعؿؾمواألضووؼؾماإلذوسوتموبدأتمؼؼولمعومطؾمدـلؿعمأغـو

مررؼؼمإظبمؼؼقدغومأخرىمجفيموعـمجفيمعـمبـومتضقؼماألرضمطوغًموسزْؿـومارادتـوموتؼؿؾ

مهرطوتماظقضًمذظؽمؼبمؼدورمطون.ممبعدمصقؿوموػدوءهماظرتطلماظؼوئدمػدفمسرصـو.مماالدؿلالم

مظؽـومعرتددؼـمشريمبوظـقرةماألولماظققممؼبمغؼقممطـومظق.ممطرددؿونمعـمعـورؼمأربعمؼبماظـقرةمإلضوعي

موصؽرًامسؼاًلمْؾؽموػقمحؼقؼقيمبـقرةمؼؼقممأنماآلشقاتمعـمرجؾمؼلؿطقعمعؿكمظؽـ.مماغؿصرغو

ممسوجزًا؟

محقوتفؿمسؾكمايػوزمأجؾمعـماآلشقاتمبفومؼؼقمماظيتمواظؿصرصوتمايرطوتمطوغً

مغدعماآلخرمواظؾعضمرذقؼون،مزسقؿمبؽمزؼـؾمععمطوغًموأرػوظـومسوئالتـومأعو.ممصؼطموأرواحفؿ

مؼلؾؿقامأنمإعوماظعشريتٔمزسقؿومخققبرماظرتطلمايوطؿمدخؾمسـدعومجوصقزان،مزسقؿمآشومبدر

.مرصضومػؿومإذامضلرًامسوئالتـومبلخذمػلمتؼقممأومايؽقعيماظبمسوئالتـو

مبقًمعـمبوظؼقةمأرػوظـومغلخذمأن:ممأواًلمررؼؼونمأعوعـومطونمايؽقعيمبؼرارمسؾؿـومسـدعو

.مممظؾقؽقعيمغلؿلؾؿمأوماظقرـمعـموشبرجماظزسقؿٔ

مغقريموسؿلمأغوماخرتتمظـو،مبوظـلؾيماألصضؾموأؼفؿوماًقورؼـمحقلمأؼوممثالثيمهدثـو

مأغػلـومغلؾؿمبلنماألخريةماظطرؼؼيماظدؼـمنؿموأخؿورماظقرـ،معـمشبرجمأنمؼعينماألوظبماظطرؼؼي

مؼبماألولمرأخؿومثؿماًقورؼـ،ماحدىماخؿقورمؼبمعرتددًامطونمصؼطمذؽريمسؿلمأعومظؾقؽقعي،

.مممودقؾيمأصضؾماظقرـمعـماًروجمأنمووجد.مماظـوظٌماظققم

مسبضرمأنمسؾقـومطون:مماظؿوظقيماًطقاتمشبطقمأنمسؾقـومصبىماظقرـمعـمشبرجمظؽل

موأحضرتمواىؿول،ماًققلمعـمضطقعمسؾكمايصقلمغلؿطقعمواىؿولماًققلمعـمذبؿقسي

مأنمصبىمطون.ممسؿلمسـماصرتضًومظؾـؼؾ،مايققاغوتمبعضمإحضورمأجؾمعـماظرجولمبعض

مدقىمأجدمملمسدتموسـدعومػـوك،مودـؾؿؼلم .Honiy"ممػقغقفمضرؼيمإظبمأؼوممثالثيمبعدمآتل

:مممحبزنمغقريمسؿلمضول.مماظرجولموبعضمغقريمسؿل

مؼلؾؿمأنموأضـعفمسؿؽموخدعماٌـوضشي،مررؼؼمأخرىمعرةماظدؼـمنؿمصؿح.ممذػوبؽمبعد-

ماظؾورحيموذػىمطالعف،مذؽريممسعماظقرـ،معـماًروجمنممبؽـريمأصضؾمصذظؽمظؾقؽقعيمغػلف

:مممظلمضول.ماظرتطلمظؾؼوئدمغػلفمؼلؾؿمطل

مدؿلتلمإظقؽمأردؾًمإنمضرؼؿـو،(مغورنف)ممضرؼيمإظبمعبقعًومتعوظقاماومسون،مؼلتلمسـدعو-

.مممأؼضًومغػلؽموتلؾؿ

مماظدؼـ؟مظـفؿمجرىمعوذامظؽـم:م-دلظؿف

ممحقدًاومواخؿؾلمسـوماصرتقمسؿفمخدعمأنمبعد-
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.مممإظقؽؿمآتلمحؿكمٗـعفمأنمتلؿطعمأمل-

.مممسقدتؽمضؾؾماظؼوئدمإظبموذػىمرؤؼؿؽمؼبمؼرشىموملمطالعلمؼلؿعممل-

مغقريمسؿلمعـمسؾؿً.ممأصعؾمعوذامأسرفمأسدمملمٗوعًوموؼؽلًمغفوئقًومآعوظلمهطؿً

مطقعياحلمأرسؾًمأنمبعد:مظعؿفماظدؼـمنؿموضولماظقرـمعـماًروجمحقلمثوغقيمتـوضشقامأغفؿ

.ممغؼوتؾفؿومأنموصبىمبلفقظيمأوالدغومموبدرمزؼـؾمؼؾبلؾؿمملمإنمأوالدػؿومدؿـػلمبلغفوموبدرمزؼـؾ

مماظعؿؾقي؟مبفذهمتؼؿـعمػؾ

ماظؼوئدماخربمثؿماالدؿلالممررؼؼمواخؿورماظعشوئرمرؤدوءمأصدضوئفمأعوممسوجزًامسؿلمتقضػ

ماظرتطلماظؼوئدمواصؼ.ممسؿؼؾُأمأالمبشرطمظؽـمغقريمأخقفمععمغػلفمؼلؾؿمأنمؼلؿطقعمبلغفماظرتطل

.ممآتلمأنمضؾؾمغػلفمظقلؾؿمذػىموضدمذرط،مسؾك

مسـدعومحراسموالمضققدمبالماضؿودوامظؼدمذػوبفمبعدمتعصرغوموايلرة(ممغورنف)ممإظبماوفـو

مؼبمرجوظلمععمبؼقًمظذظؽمأؼضًومغػلفمؼلؾؿمطلمغقريمإظبمأردؾ(مغورنف)مسـماضرتبـومأغـوممسع

.موحقدًاماىؾول

ماغفؿمالحظًمسـدعو.مماظؾالدمعـماألتراكمجـقدمخرجمبققعٔمغقريمسؿلمابذهمبعد

.ممماظؼرؼيمؼبمودؽـوماظعوئؾيماجؿؿعًمجدؼدموعـماظؼرؼيمإظبمجؽًمصعاًلمترطقغل

معـذماظـقرةمذرارةمغطؾؼمملموٌوذامبـقرةمغؼقممأنمضررغومٌوذامأصؽرمطـًمسؼؾلمغضقجمسدممرشؿ

مػذامحقلموصقققًومذوصقًومجقابُومأجدمملمغؿقرط،ومػذامغػعؾمأنمحبوجيمطـومػؾمماظؾداؼي

مضعػوءمآشقاتمضقادهمؼؽقنماظذيماظشعى.ممأحدمعـماىقابمؼطؾىمملماآلنمظؽـماظلمال،

.مممععـومجرىمطؿوماالحؿاللماظشعىمػذامسوضؾيمدؿؽقنمجفؾيموذققخًو

م

ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
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ػباذاػبدرػػوخغاظظػاالدتػاللػطحصطظ
م

عومإظبمايوطؿماظرتطل،مملمؼعؿؼؾمأحدمعـمسوئؾؿـومبعدمأنمادؿلؾؿمسؿقبويماالثـونمأغػلف

وسشريتـومبؾماسؿؼؾمزؼـؾمبؽمرئقسمسشريةمرذقؼونموبدرمآشومابـماومسونمبوذومألغفؿومأخػقوم

وسـدعومأردؾمػذانماظزسقؿونمإظبمعالرقي،موؼبم.ممسوئؾؿـوموبقؿـومضؾؾماسؿؼولمسؿلمبعدةمأؼوم

وأصشكمبدرمآشومعبقعم.ممأنمضوبؾفمأرؾؼمدراحفماظطرؼؼمأسودوامبدرمآشوماظبمايوطؿماظرتطلموبعد

إظبمربؽؿيم"معؾػوتفؿوم"مسـدعوموصؾمسؿقبويمععمأوراضفؿومو.ممأدرارغومطؿومؼعرصفمظؾقوطؿ

رجاًلمعـم/م11/ماالدؿؼالل،مرؾؾًماٙؽؿيمطذظؽمخوظلمحوجلموابـمسؿلمنؿماظدؼـمو

.مسشريتـومورؾؾؿينمعـمجدؼدم

طونمدؾىماسؿؼوظفمأغفمسـدعوموصؾمسؿلمإظبم"ممرػو"مُأسؿؼؾمجقػريمزادهمحوجلمسؿرمعـم

.مممرػوممجوءمحوجلمسؿرمإظبماظػـدقمظقزوره،مصوتفؿمػقماؼضًومبوٌلوػؿيمؼبماخؿطوفمسؿل

سـدعومرؾؾقغومظؾؿقؽؿيمملمؼؽـمأعوعـومأيمحفيمطلمالمغذػى،مٓوماضطررغومظؾذػوبمحؿكم

وخوربقًمومضقدوغومطذظؽممعالرقيمبشؽؾمسوديمدونمتؼقدمموبعدمذظؽمضقدوغوموخوصيمبٔمعالرقي

وؼبماظققمماظؿوظلمرطؾـومدقورةمضدْيم.ممدوسي/مم48/مؼبمعالرقي،مثؿمصؽقامضقدغومؼبمخوربقًمبعدم

حقٌمادؿؼؾؾـوماٙؼؼمبوظؿقؼقؼمثؿماودسـوماظلفـمضؾؾمشقوبم.ماوصؾقغومصقفومإظبمدؼورمبؽر

سؾقـومثؿمأخذوغومإظبماظلفـماظشؿسموطونماظـوئىماظعوممشوئؾًومصؾؼقـومأعوممدائرتفمحؿكمػؾطماظؾقؾم

عـمجدؼدمسؾكمأعؾمأنمؼلخذوغومصؾوحمشدلبمإظبماظـوئىماظعوممظؾؿقؼقؼ،مأدخؾقغومماظـظورة،ماظيتم

وعـفؿمعـمطونمجوظلًومؼرويماظؼصصم.ممعـفؿمعـمطونمغوئؿًو.ممطونمصقفومدؾعيمرجولمضؾؾـو

دـومدللموايؽوؼوت،موػـوكمرجؾمٗددمسؾكمزفرهمؼؿقدثمبصقتمخوصً،مبعدماظلالم،مجؾ

أحدمزعالئـومعـمأؼـمأغؿؿمأؼفوماظرجولموعومدؾىماسؿؼوظؽؿ؟موهدثمذكصمطؿلمولمثؿمدللم

أحدػؿمٌوذامأغؿؿمععؿؼؾقنموعؿكمجؽؿؿ؟مم

اسؿؼؾـومعـمأجؾماظـقرةموضدمحؽؿـومودـشـؼمػذهم"مردمأحدػؿممسؾكمصدؼؼلمبربودمضولم

ٌوذاموضعقغومػـوم.رمحؽؿماإلسدامموؿدغومؼبمأعوطــو،ممحؿكمذظؽماظقضًمملمغرمرجاًلمؼـؿظ"اظؾقؾيم

بٔمػمالءماظذؼـمدقعدعقن؟مراودتـوماألصؽورمواظظـقنمواألذؾوحمحؿكمتعؾـوموملمغلؿطعمأنمغـومم

.معـمذدةماظؿػؽريمواظظـقنم

اظؿػًمإظبمطؾريػؿموضدم.ممسـدعومسرصًمأنمػمالءمدقعدعقن،مأردتمأنمأهدثمععفؿمضؾقاًل

  .ممؼـفضمأومصبؾسمدونمعلوسدةمأحدموووزمأطـرمعـمعوئيمسومموملمؼلؿطعمأن

ٌوذامدقعدعقغؽموأليمدؾى؟مم-
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عومػلماظؿفؿيماظيتمأظصؼقػومبؽمم؟م-

ؼؾدومأغفمثؼقؾماظلؿع،موسـدعومرصعمصدؼؼفم.ممملمؼلؿعماظعفقزمصقتلمأومملمؼعمطؾؿوتل

:مممصقتفمسوظقًوموأخربهمعوذامأرؼدمعـفمردمسؾلمبقجفمبشقشموضول

.مماظؿفؿيماظيتمغلؾقػومإظلقبمصفلمضقودةماظـقرةمؼبمعـطؼؿـوأعوم.ممسؿريمعوئيموسشرونمسوعًو

.مػؾمؼؼقدمرجؾمعـؾلمضقودةمثقرة؟مإغفومأرادةماهللمأنمأضؿؾمبقدماظظومل،مغبدًامهلل

ضؾؾمأنمؼـفلمطالعفمطوغًمسالئؿماظؿعىمبودؼيمسؾكموجفف،مأذرقموجففمتدرصبقًوموسودم

.مممؼؾعىمبلؾقؿفمعـمجدؼد

ؼقمموسالوةمسؾكمذظؽمتقضػـومأعوممدائرةماظـوئىماظعومماطـرمطـًمضدمتعؾًمطـريًامؼبمذظؽمال

طونمسؿلمذؽريم.ممأردتمأنمأغوممضؾقاًلمظؽـمملمتلـحمظلماظػرصي.ممعـمدوسؿٔمدونمأنمنؾس

.مممضدممسعمبؼدوعـو

دلظـومسـموضعماظؾالد،مثؿم.ممالمأسرفمطقػمأضـعمايورسموجوءمإظقـومهدثمععـومظػرتة

سـدعومادؿقؼظًمعـم.مم،مبعدمأنمذػىمسؿلمًِمدونمسؾؿمعينأخربغوهمطقػمغؼدممإصودتـوم

.ممأخذواماظشقخمأعٔمععمزعالئفماظلؿيمضؾؾماظػفر.مماظـقممبوطرًامملمأجدمأحدًامشريغومؼبماظـظورة

تؼدعقامطوالبطولمدونمخقفمأوموجؾمإظبمخشؾيم.ممرآػؿماثـٔمعـمأصدضوئـومسـدعومأخذوػؿ

.ممماإلسدام

رةمملمؼطؾؾـومأحدمظإلصودة،مؼؾدومأغفؿماطؿػقامبنصودتـومؼبمعالرقيمضضقـومأربعيمأؼوممؼبماظـظو

إنمربؽؿيماالدؿؼاللمظقلًمحبوجيمإظبماإلصودة،مواظشفقدم.ممومأخرجقغومعـماظـظورةمإظبماظلفـ

.مممؼؽػلموجقدمضوبطموإصودةمعقزػمصغريمطلمؼعدممسشرةمأطراد.ممواإلثؾوتوتمواألدظي

ؾبم ملم.مظؽـمال.ممطبقؾمظؾؼورئمأغفؿماخذوامصعاًلمإصودتـو،مم"إصودتـومؼبمعالرقيم"مسـدعومضؾ

طوغًمإصودتلمعدوغيم.ممأخذغلمضوئدماظؾقاءمؼبمعالرقيمإظقف.ممؼلخذمأحدمإصودتلموأضقاظلممطعودتفؿ

:مممأعوعف،مسـدعوماظؿؼقًمبفمدلظين

ػؾمتلؿطقعمأنمتـؽرمأغؽمملمدبطػمسؿؽمذؽري،موملمتؾفلمإظبماىؾولمععف؟مم

.مذامالمأغؽرمه.ممال:ممضؾً

إذًامػقوموضعمسؾكمأضقاظؽمموضعًمسؾكماإلصودةمػذهمػلمإصودتلماظيتمأخذتمؼبم"مضولم

.ممعالرقي،مطـًمعؿفؿًومجبرممطؾريمورشؿمذظؽمأغفكماإلصودةمجبؿؾؿٔمصؼطموجعؾينمأوضعمسؾقفو

.ممظؼدموضعًمربؽؿيماالدؿؼاللمؼبمطرددؿونمعـمأجؾماألطرادمصؼط

ػ
ػ
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ػذؼرػسيػدجنػدغارػبصر
م

أؼورمترطقغومأربعيمأؼوممؼبم/مم12/مرؽًو،موصؾـومإظبمدفـمدؼورمبؽرمؼبمإنمملمأطـمعخم

طـًم.ممحزؼران،مؼؾدومأغـومبؼقـومذفرًامبٔماظلفـوءمحبرؼي/مم16/ماظـظورة،موحوطؿقغومؼبم

اغذاكمضروؼًومالمأصفؿمذقؽًو،مؼلؿطقعماٌرءمأنمؼالحظمأذقوءمطـريةمؼبمػذاماظشفر،مظؽـمسؼؾلمشريم

برية،مسـدعوموصؾـومإظبمدؼورمبؽرمطوغًماٙؽؿيمعؿقضػيمسـمإرالقماظـوضٍمأصؼدغلمصرصيمك

.مماألحؽوم،مثؿمادؿلغػمؼبمأولمذفرمحزؼرانمطوغًمتطؾؼمطؾمؼقممأحؽوعًومزوٌيموسفقؾيمبوىؿؾي

والمْؽـمأنمأغلوػومحؿكماآلن،م.ممرأؼًمربوطؿيمرجؾٔمطوغًمبعقدةمطؾماظؾعدمسـمايؼقؼي

اسؿؼدمأنمػوتٔماٙؽؿؿٔم.ثوغقيمأوزرمآشومدؾقبلاألوظبمطوغًمربوطؿيمعبقؾمجؿقموال

تلؿقؼونمأنمؼؽؿىماٌرءمسـفؿو،المألجؾمعؽوغيماظرجؾٔمبؾمعـمأجؾمشرائىماالحؽومماظيتم

تطؾؼفوماٙؽؿيممسـدعومأهدثمظؾؼورئمحقلمػوتٔماٙوطؿؿٔمظقؿعرفماظؼورئمطقػمطونم

.مممصقيمإرالقماألحؽوممسؾكماألطراداألتراكمضبوطؿقنماألطراد،مصلغومأرويمزؾؿماألتراكمحقلمطل

م

ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
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طحاصطظػأوِزرػآزاػػػ
م

اظؿفؿيماظيتموجفًمألوِزرمآشومػلمأغفمأردؾمضوئؿؼوممجزؼرةمبقرونمتؼرؼرًامإظبمأغؼرةمؼبمسومم

أوٍزرمآشومدؾقبلموابـمذؼقؼفمربؿدمسؾدماظؽرؼؿمعالمصودقموسؿفمزطلمععم)ؼؼقلمإنمم1919

والمؼقجدمذفقدموالمدالئؾمسؾكم(م.ممنماظضوبطماإلغؽؾقزيمؼبماٌقصؾدؿيمعـمرجوظفمطوغقامؼرادؾق

واغؿؼؾماظؼوئؿؼوممعـماىزؼرةمثؿمأغؿؼؾمضوئؿؼوممآخرم.ممتؼرؼرهمسـدئذمملمتفؿؿمايؽقعيمظؾؿؼرؼر

أخرجمعـمعؾػوتفؿمصقرةمذظؽماظؿؼرؼرم.مم1926وجوءماظـوظٌموطونمحوضدًامسؾكماظـوسمؼبمسومم

ةماالدؿؼاللمطونمعـمبٔماحدمسشرمرجاًل،مثالثيمرجولمأضربوءموضدمأردؾفمععمضوبطمإظبمربؽؿ

طوغًماظعؼقبيم(مدريت)أوٍزرمآشومدخؾمثالثيمعـفؿمضؾؾمأربعمدـقاتمبؿفؿيمضؿؾمرجؾمإظبمدفـم

.ممم1926سشرمدـقاتموطونمزطلمخودممسؾدماظؽرؼؿمعالمصودقمؼؾؾغمدؿيمسشرمسوعًومؼبمسومم

عـمػقؼيتموتؼرؼرمرؾقىمايؽقعيممأنمؼؾدوم))ضولمزطلمبربوريمجلشمظرئقسماٙؽؿيم

ػؾمؼلؿطقعم.عقالديمصققحمؼعينمسـدعومطؿىماظؼوئؿؼوممتؼرؼرهمطـًمؼبماظؿودعيمعـمسؿريمم

((مرػؾمؼبماظؿودعيمعـمسؿرهمأنمؼؿعوعؾمبوظلقوديموععماظدولماألجـؾقيم؟

ظـمصبرؤماعرؤمْؾؽمضؿريًامحقًومأنمؼؿػقهمبؽؾؿيمبعدممسوعمػذاماظؽالم،مرشؿمذظؽمصرخم

ؼؾدومأنمرئقسماٙؽؿيمؼصدقماظؼوئؿؼومم.مممئقسمربؽؿيماالدؿؼاللموضورعمحدؼٌمزطلر

اظرتطلمحؿكموظقمطونمطوذبًوموضدمحؽؿًماٙؽؿيمسؾكمزطلمومثوغقيمرجولمآخرؼـمبوإلسدام،م

.مممدـي/م15/ظؽـمألغفمملمؼؼطعمبعدمعرحؾيماظطػقظي،مخػػقامسـفمايؽؿمإظبم

اوٍزرمآشومشقوبقًومبوإلسداممسؾكمأغفؿمطوغقامؼبمموضدمحؽؿًماٙؽؿيمسؾكمثالثيمعـمرجول

.مممدفـمدريتموأسدعقامؼبمدفـمدريت

وثالثيمعـفؿمملم.ممأسدمممثوغقيمرجولمبدونمذفقدموالمإثؾوتمبـوءـبمسؾكمتؼرؼرماظؼوئؿؼوم

وضدمأسدعقػؿمػـوك،م(مدريت)أردؾقاماظؿؾغرافمإظبم.ممؼعرصقامأنمربوطؿفؿموريمؼبمدؼورمبؽر

.ماطؿيمواحدةمرأؼؿفومعـماٙوطؿماظظوٌيمؼبمزؾمحؽؿمعصطػكمطؿولمػذهمعح.ممدونمدمال

م

ػ
ػ
ػ
ػ
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طحاصطظػػجطغلػجتوػ
م

طونمعبقؾمجؿقمواحدًامعـماآلشقاتماظذؼـمهوظػقامععمايؽقعيماظرتطقي،مظؽـمالمأسرفم

سػديموصرعزموسزماظدؼـموغوؼػ،م:مأليمدؾىماسؿؼؾؿفمايؽقعيمععمأربعيمعـمأوالدهمػؿ

طونمععمعبقؾمجؿقمضودرمبقـدورمآشوموعوئيموػبلقنمرجاًل،مم.ممالدؿؼاللوحوطؿقػؿمؼبمربؽؿيما

ظؽـمعبقؾمطونمعشفقرًامؼبمطرددؿونماظشؿوظقيموععروصًوموعـمؼؾؿؼلمبفذؼـماظرجؾٔموؼؿعرفم

سؾكمعـطؼفؿوماظعؼؾل،مودقلدػمألغفمؼعرفمأنمبالدماألطرادمضدمبؼقًمبٔمأغقوبمرجولمضعػوءم

طونمعبقؾمضبؿؾمرقلماظـفورماٌرآةم.ممتؽقنمسوضؾيمػذاماظشعىشريمجدؼرؼـمبوٌلموظقيمموعوذام

وملمؼؽـمظفمأيمذلءمدقىمػذاماظعؿؾ،موطونمضودرمؼرتديم.ممواٌؾؼطموػقمؼـظػموجففمعـماظشعر

طونمػذانماظرجالنم.ممثقوبًومعفؾفؾيمحؿكمترىماٙؽؿيمأغفمصؼريموبوئسمطلمؼطؾؼمدراحف

.ممماصرموضعومهًمأغقوبمربؽؿيماالدؿؼاللاألغبؼونمآشومخرزانموبونقورانمبعؼؾفؿوماظؼ

صوظرضؿماألولمأعومماًشؾيم.مموطوغًماٙؽؿيمؼبمعؾـكماظلقـؿوموعبقعمطرادقفومعرضؿي

سـدعومُأخذوامإظبماٙؽؿي،مجؾسمعبقؾمجؿقم.مماظعوظقيموصبؾسمسؾقفومأسضوءماٙؽؿيموؼؾدأ

وزسقامسؾكماظؽرادلمواظؾوضقنمت/م2/وضودرمبـدورمسؾكماظؽردلمرضؿم/م1/سؾكماظؽردلمرضؿم

وعبقعفؿمصبفؾقنماظرتطقيمظذظؽمطوغقامحبوجيمإظبمعرتجؿمؼعينمطونماظلمالمواىقابمؼؿؽررم

وسؾؿًومأنمربوطؿؿفؿومادؿؿرتمجبؾلؿٔموملمتدممطؾم.ممعرتٔمعرةمبوظرتطقيموأخرىمبوظؽرعونقي

.مجؾليمأطـرمعـمػبسمدوسوتم

:ممماألدؽؾيماظؿؼؾقدؼيمعـؾطؿومػقمسودةمشوظؾقيماٙوطؿمػـوكمؼؾؼلماظؼوضلمبعضم

عومامسؽ؟مم-

عومادؿمواظدكم؟م

عـمأيمعـطؼيموطؿمػقمسؿرك؟مم-

ػؾمأغًمعؿزوج؟مػؾمظدؼؽمأوالد؟مم-

عوذامتعؿؾ؟ممم_

عومرأؼؽمبفذهماظؿفؿيمم؟إنمطوغًمشريمصقققيمصؿومػلمإثؾوتوتؽ؟مم-

ػذهماألدؽؾيمأالمؼللهلومرئقسماٙؽؿيمظؽؾمعـمؼؼػمأعوممربؽؿيماالدؿؼاللموؼعرفم

المتؽػلم.ممعرة/مم150/اظؼورئماظؽرؼؿمأنمػذهماألدؽؾيمتؿؽررمبوظؾغؿٔمععماإلجوبيمأطـرمعـم

.ممجؾليمواحدةمهلذهماألدؽؾيمصؼطمواىؾليماظـوغقيمالمتؽػلمأؼضًومألدؽؾيماظرئقسموإجوبيماٌؿفؿ

أؼـمػلمعراصؼيماظـوئىماظعوم؟موربوعلماظدصوع؟مطؿمعـماظقضًمؼؿطؾىمطؾمػذام؟م
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.مماألدؽؾيمواألجقبيمواٌراصعوتمواضقالمربوعلماظدصوعمؼبمجؾلؿٔمصؼطاغؿفًمطؾمػذهمم

سـدعومضرأمرئقسماٙؽؿيمايؽؿمحلىماظؽرادلماٌرضؿيموبعدمحقـقوتمايؽؿمضولمرئقسم

:مماٙؽؿي

واآلخرونم.ممػبليمسشرمسوعًو/م90/اظرضؿمواحدمواظرضؿماظـوغلمإسدامموحؿكماظرضؿم…))مم

((م…المؼؿقؿؾقنماٌلموظقيم

أسؿؼدمأنماٙوطؿماألطـرمزؾؿًومالمتعطلماألحؽوممحلىم.ممػقمايؽؿماظذيمحؽؿقامبفمػذا

وعوزاظًمجـيمعبقؾم.ممأرضومماظؽرادل،موؼبماظققمماظؿوظلمعـمربوطؿيمعبقؾمأخذوغومإظبماٙؽؿي

واظغرؼىمأغـومملمغؿلملمهلؿو،ملمؼـظرم.ممومضودرمععؾؼؿٔمسؾكماٌشـؼيم،معررغومأعوممخشؾيماإلسدام

وأذطرمأنمسؿرمٗقمأسدممبعدمربوطؿيمعبقؾمبعدةمأؼوم،م.ممنماظلفـوءمإظقفؿومغظرةمإذػوقأحدمم

دصعمسؿرم(مؼبمحضـمسؿرم)سـدعومسودمعـماٙؽؿيمارٗكمعبقؾمجؿقمؼبمحضـفمبوطقًومأيمم

ظلًمعـماظذؼـمؼؾؽقنمؼومعبقؾم:ممعبقؾمجؿقمبغضىمعـمحضـفموهدثمععفمبؾففيمضودقي

ألتراكموعومطـًمأدؿطقعمصعؾفمملمأتراجعمسـفموصعؾؿفمظؽـمأخذتمثلريمعـما.مطلمتؾؽلمسؾل

دعمبؽوءك،مؼؾقؼمبؽم.مأؼفوماظؾوئسمأغًماظذيمطـًمحؾقػًومظألسداءمواظققممؼرؼدونمأنمؼعدعقك

((ماظؾؽوءمظؽـمسؾكمغػلؽ

غفضمعبقؾمملمؼعدمؼعرفمعوذامؼػعؾمرأؼؿفمؼبمذظؽماظققم،ممصوظذيمؼصؾحمصدؼؼماظعدوم

سدامذظؽمظؼدماسؿؼؾمععماظرجولماظقرـقٔمصؼط،ماسؿؼؾمعبقؾمجؿقمموؼؽقنمعؽلقرماًوررمذظقاًل

.ممععمأوالدهموزوجؿف،مبدامأنمؼدًامشرؼؾيمظطؿًموجفمعبقؾمجؿقمتؾؽماظقدماألجـؾقي

مم

ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
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طحاصطتظاػ
م

حزؼرانمإظبماٙؽؿي،متؾؽماٙؽؿيماظيتم/مم15/مرجاًلمؼبماظققمم/مم16/مأخذوغومسبـماظـ

.مممؼرسىمبفوماظشعىماظؽرديمطونمؼرؼدمعصطػكمطؿولمأن

سلؽرؼًومعلؾقًومؼـؿظروغـوم/مم50م-40/مسـدعومأخرجقغومعـمبقابيماظلفـماظؽؾريمطونم

أعومماظؾوبماضؿودوغومإظبماٙؽؿيمعؼقدؼـموعوزاظًمجـيمعبقؾمجؿقموجـيمضودرمبـدورمتؿلرجقونم

مظألتراك،مرشؿمسؾكمخشؾيماإلسدام،مؼبمررؼؼـومبوظؼربمعـمبقابيماٙؽؿيمطونماالثـونمحؾقػٔ

إسدامماألطرادمؼبمبالدػؿمعـمضؾؾم.ممذظؽمملمؼؽقغومربطماظشؿوتيمالمأدؿطقعمأنمأغظرمإظقفؿو

ػومػلمجـيماآلشقاتم:م))ظذظؽمسـدعومضولماألصدضوء.األسداءمطوغًمسؿؾقيمصعؾيمبوظـلؾيمظلقب

.ممماظؿػًمإظبماىفيماألخرى((ماألسداء

واظـصػ،مدؿلتلمعبوسيماٙؽؿيمؼبماظلوسيموصؾـومإظبمعؾـكماٙؽؿيمؼبماظلوسيماظـوعـيم

أردؾـوهمإظبماظلققمصفؾىم.اظعوذرةمواظضوبطماظذيمراصؼـومإظبماٙؽؿيمطونمؼقزمبوذقًومعوردؼـقًومم

ظعىماظشؾوبمصرتةمبؼشقرماظؾطقخمطوغقام.ممظـوماظػطقرماٌمظػمعـماًؾزمواىٕمواظؾطقخماألغبر

.ماغؿؾفمإظلقبمأومسونمبؽمطونموادعماظصدر.ممةؼؽوبرونموؼؿظوػرونمأغفؿمالمطبوصقنمعـماٙؽؿ

طـومغعرفم.ممؼعرفمأغفمظـمطبرجمعـماٙؽؿيمدونمأحؽوم،مظذظؽمملمْـعـومعـماظؾعىمواظػرح

.مممسؼقبؿـومظؽــومغرؼدممأنمغذػىمإظبماٙؽؿيمبوظضقؽمواظـؽوت

مضؾؾمضدوممعبوسيماٙؽؿي،مغظػـوماظصوظيمعـمضشقرماظؾطقخ،مجوءتما٘ؿقسيمؼبماظلوسي

اظؿودعيمواظـصػمطونمرئقسماٙؽؿيمػوذؿمربلماظدؼـمبرأدفماظؽؾريمودقـؿفماظشوبيم

واظعضقمسؾلمصوؼىمؼشؾفمعـمزغكمبقاظدتفمؼؾؿػًمحقظفمبالمحقوءموالماذطرمأدؿم.مماظعفقؾي

أعوماظـوئىماظعوممثرؼومبقجففم.مماظعضقماآلخر،مرّومطونمسقغل،مؼـظرمأعوعفمططػؾمخفقل

جؾسمأسضوءماٙؽؿي،موأجؾلقغومسؾكم.ممزفرمسؾقفمذؽؾماىالداظشوحىمودقـؿفماظغوضؾيمي

وطونمحوردونمأعوممبوبماٙؽؿيمْـعونمدخقلماظـوسمإظقفو،مملمْضمضًم.ممصػٔمأعوعفؿ

المؼؿػقهماظشؾوبمبؽؾؿيم.ممرقؼؾمحؿكماعؿألتمصوظيمايضقرمبوظرجولمواظـلوءموطونمبقـفؿمغظورة

بعدمأنمهدثماظرئقسمسـم.ممبوألدؽؾيماظؿؼؾقدؼيمعبقؾيمحؿكمتؾؿلؿمهلوماظقجقهمبدأتماٙؽؿي

.مممػروبمسؿلموعبوسؿفمبعدةمطؾؿوتمصؿحمعؾػوتـوموأسطكماظؿؼرؼرمظؾؽوتىمثؿمضرأ

(ممخوربقً)صػقيمؼؿقدثمسـمصؽرةمػروبمسؿلمعـمدفـمم/مم30/مطونماظؿؼرؼرمضرابيم

خوصيمدورموطقػمػربمسـمررؼؼلموطقػمخدسفمأصدضوؤهماآلشقاتموعـعقهمعـماظؼقوممبوظـقرةمو

ثؿمهدثماظؿؼرؼرمسـمضقةموغػقذمسؿلم.ممابـمأومسونمبوذومبدرموطقػمأخربمبؽؾمذلءمظؾقوطؿ
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المؼقجدمذكصمؼمدسمدوظيمضؿـمدوظيمرشؿمموجقدمػمالءماألغقاعمعـم:م))بٔماظعشريةمضول

:مممثؿمأظؿػًمإظبمسؿلموضول(م(ماظرجولمالمْؽــومأنمغؼقلمإغفمؼقجدمؼبماظؾالدمدوظي

وطؾمعومصعؾؿفمحؿكماآلنمعدونمؼبم(ممخوربقً)يمآشو،مظؼدمحقطؿًمؼبممػؾمترىمؼومذؽر

.مممػذاماظؿؼرؼر

ػؾمتلؿطقعمأنمتـؽرمطؾؿيمعـمػذهماألضقال؟مم

طؾمعوموردمؼبماظؿؼرؼرمطونمصقققًومظؼدمدونمبدرمبوذومطؾمذلءمسـمسؿلموغؼؾفمبدورهمإظبم

تراجعمسؿلمسـمرشؿمذظؽمملمي.ظؽـمغللمبعضماألمسوءمطقلـمخرييمم.ممايوطؿمدونمغؼص

:مممأجوبؿفمحقٌمضول

أرىمأنمايوطؿمضدمطؿىمتؼرؼرهمػذاموطلغفمطوتىمضصيمأملمصبدمعبوسيماٙؽؿيمضصيمطلم

ؼرويمعومؼدورمؼبمخقوظفماظقادع؟مصبىمأنمؼؽؿىمىؿوسيماٙؽؿيماٌقضرةمعـؾمػذهمايؼوئؼم

غػلفمسـمػذهممضؾًمظؾقوطؿمأنمبقينموبٔمابـمأومسونمبوذومسداوةمضدْيموضدمهدثمػق.مصؼط

ػؾمصبقزمأنمؼلؿـدمؼبمحؽؿفمسؾكمطؾؿوتماظؿؼرؼرمم؟أملمودمأغًمؼبمسؿؾفمػذام.مماظعداوةمظؾقوطؿ

تصرفمخورؽًوم؟م

:مممردماظرئقسموػقمؼؾؿػًماظلقبمودلل

جوءمأومسونمبدونمسؾؿلموػربينمبوظؼقة،م.ممملمأطـمأحىماهلرب:ممضولمسؿؽمؼبمإصودتف

أظقسمػذامصقققًو؟مم

.مممعًمبفذاماظعؿؾمدونمسؾؿفغعؿمػذامصققح،مقم_

طونمػدؼبمعـمػذامأنمأبعدمسـمسؿلمتفؿيماظؼقوممبوظـقرة،مظؽـمملمغعرفمطقػمغػعؾ،مطونم

:مممظذظؽمضولماظرئقس.ممحدؼـلمبعقدًامسـماٌـطؼ

ظقمأخذتفمبوظؼقةمعـمأؼديماىـقدمتلؿطقعمأنمتؼقلمصعؾًمػذامدونمسؾؿفموظؽـمسـدعوم))مم

((مبدر،مػؾمحرطًمأضداعفمبوظؼقةمأؼضًوم؟خرجمعـماظػـدقمووصؾمإظقؽمحوجلم

خطػؿفمدونمعقاصؼؿفمم

طوغًمصؽرةماظـقرةمععمحلـمخرييمؼبمدفـمخوربقًموؼبمعالرقيمععمرؤدوءم:ممعبقؾ

اظعشوئرمأؼضًو؟مم

ملمأسرفمعوذامأضقل،مأرادمسؿلمأنمؼردمسؾقفمظؽـماظرئقسمعـعف،موضرأمذبؿقسيمعـماظؿؼورؼرم

.مممكماظؿؼورؼرمعـؾمتؼرؼرمايوطؿمؼؿفؿمسؿلمبوظؼقوممبوظـقرةاظيتمطؿؾفومعقزػقماٌـطؼيموطوغًمتؾ

:مممبعدماالغؿفوءمعـمضراءةماظؿؼورؼرماظؿػًمإظلقبمثوغقيمودلل

تؼقلمإغؽمصعؾًمطؾمذلء،مسـدعومضؿًمبفذهماألسؿولمأملمتعرفمأغفمتقجدمؼبماظؾالدمدوظيم
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وظدؼفومأغظؿيموضقاغٔ؟مم

غلماٌلموظقيممغعؿمطـًمأسرفمأنماظؼوغقنمظصوحلمسؿلموالمهؿؾق

ػؾمتعرفماظؼقاغٔمجقدًام؟م

ػؾمععرصيماظؼوغقنمجرْيمأؼضًو؟ممم

.ممماآلنمدلذرحمظؽماظؼوغقن

اظؿػًمإظبماألصدضوءماآلخرؼـمودللمطؾمواحدمدماظٔمأومثالثي،مثؿمتلجؾًمربؽؿؿـومإظبم

جوءتمؼبماظصؾوحماظؿوظلمأؼضًومأخذوغومؼبماظلوسيماظـوعـيمواظـصػمإظبماٙؽؿيمو.ماظققمماظؿوظل

ضرأماظـوئىماظعوممتؼرؼرًامرقؼاًل،مرشؿمأغفمطونمعؼؿؾلًومعـمتؼرؼرم.ممذبؿقسيماٙؽؿيمبوطرا

/مسؿقبلمذؽريموغقريمظؽلمؼطؾؼماظؼوغقنماىدؼدمبعدممممم.ممايوطؿ،مظؽـفمطونمؼفوعبـومطـريًا

ظؼوغقنمدؿطؾؼمػذاما:ممؼقعًومبوظلفـمؼبماٌـػردةمؼؼقلمؼبمعؼدعيماظؼوغقنماىدؼدمبالمعقاربي/م14

،مرشؿمذظؽموظؽلمتؽقنمسؼقبؿـوم1926عـماظعومممGelaw.j وؼلخذماظعؿؾمبفمؼبمبداؼيمذفرم

ظقمحوطؿقغومسؾكماظؼوغقنماظؼدؼؿم.ممؼقعًومعـمتطؾقؼف/14/ضودقيمرؾؼمسؾقـوماظؼوغقنماىدؼدمضؾؾم

ظؽونمحؽؿمسؿلمذؽريمثالثمدـقاتمألغفمػربمعـماظلفـموبراءةماألخرؼـ،موظؽـمػؾمبقدعم

((مٌوذا؟:ضقلمظؾؿقؽؿيأحدمأنمي

:مممبعدمعراصعيماظـوئىماظعوممضولماظرئقسمظعؿلمذؽري

ظؼدممسعًمعراصعيماظـوئىماظعوممحقلماظؿفؿماٌـلقبيمإظقؽ،معوذامتؼقل؟متـؿظرم"م-

ملمأذؽمؼقعًومبشفوسيمسؿلمظؽـماظذيمرأؼؿفمؼبمذظؽماظققممطونمأطـرمذفوسًيم"اٙؽؿيمجقابؽم

:مممابؿلؿمثؿمرصعمرأدفمسوظقًوموضولمبصقتمسولموضقيم.موضقًةموعومزالماظػرحمسؾكموجفف

أراهمسدوًام.ممطذبموتؾػقؼ،مؼؾعدمسـمروحماظؼوغقنمواٌـطؼ(مثرؼو)عومضوظفماظـوئىماظعوممم-

ظل،مأغفمْؿؾؽمضؾؾًومأدقدمسدامأغفمٓـؾماظؼوغقنمرشؿمأغينمملمأضرأماظؼوغقن،مظؽـمأغومعؿلطدمأنم

راصعؿف،مثؿمأنماظؼوغقنماىدؼدمملمؼؾبطؾؼمبعدموبؼلمظفممثرؼومبؽمابؿعدمسـماظؼوغقنمطـريًامؼبمم

ؼقعًو،موؼرؼدمأنمضبوطؿـومسؾكماظؼوغقنماىدؼد،مؼعودؼينمثرؼومبؽموػقمأطـرمعـمسدوم/م14/

:مممشضىماظرئقسمطـريًاموصرخمبصقتمسولمثؿمضول.ممواظؽالممسوجزمسـموصػمحوظؿفماظعدائقي

طؿيماالدؿؼاللماصؿحمسقـقؽمأغًمؼبمعح.مأغًمظلًمسؾكمجؾولمعردؼللمؼومذؽريمآشو

.مواغظرمجقدًا

.مممسقينقبمعػؿقحؿونمظؽـمؼديمعؼقدتون،مالمؼفؿمعوذامصبىمأنمؼػعؾمبلم-

خرجًماىؿؾيماألخريةمبشؽؾمسفوئيب،مثؿمجؾسمصقرًامدونمأنمؼـؿظرمأعرًامعـمرئقسم

ػؾمترؼدونمذقؽًومآخر؟مم.مموطلغفمؼرؼدمأنمؼؼقلمترطًماٌؼووعي.مماٙؽؿي



61

ئىممؼـؿظرمصرؼلؿفمإظبمسؿلمثؿماظؿػًمإظقـومعبقعًومودخؾمشرصيماٌذاطرةمغظرماظـوئىمطذ

خؾػمأسضوءماٙؽؿيمم

:مممبعدمغصػمدوسيمسـدعومسودواموضرأماظرئقسمضرارمايؽؿ،مطوغًمسؼقبؿـومطوظؿوظل

.مممأسؿوعلماالثـونمإسدامموطؾمواحدمعـومدًمدـقاتمدفـ

سؿلمغقري،موضقدوامأؼدؼفؿوممؼبمتؾؽماألثـوءمهؾؼمحقلمسؿلمذؽريمػبليمجـقدموطذظؽ

.مممخؾػمزفرؼفؿومواوفـومعبقعـومإظبماظلفـ

طـًمأحىمسؿلمطـريًاموملمضبىمابـمأخمعـؾلمسؿف،مسـدعومرأؼًمأغينمالمأدؿطقعمأنم

أضدممظفمذقؽًومٗؾؽينمبؽوءمضقيموصوعًمواغفؿرتماظدعقعمعـمسقينموطـًمأعشلموراءمأسؿوعلم

.ممظلفـمأدخؾمأسؿوعلمإظبماظـظورةماغؿظورامظإلسدامسـدعوموصؾـومإظبما.مماالثـٔماٌؼقدؼـ

دسقامػمالءماألربعيمؼدخؾقنمإظبم"مضولماومسونمبؽمعدؼرماظلفـمظؾشررلمحورسماظـظورةم

.مثؿماعلؽمؼديموأدخؾينمإظقفؿوم"ممأسؿوعفؿ،مامسققامهلؿمبوظدخقلم

ةماإلغلونمسفقىموخؾقطمعـماظعقارػ،مطـًماغظرمإظبماومسونمبؽمضؾؾمدوسيمبعٔمحوضد

وأجدمصقفمجالدماظشعىماظؽردي،مسـدعومضدممظلمخدعيمصغريةمملماغؿؾفمإظبمأخطوئفماظؽـريةمأوم

.مممطـًمأرؼدمأنمأجدمصقفمعقزةمعبقؾي

م

ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
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اضوصغظػ
م

بعدمأنممسحمظلماومسونمبؽمأنمأبؼكمععمسؿلمعـماظلوسيماظـوغقيموحؿكماظؿودعيمظقاًل،مملم

طونمؼبمدؼورمبؽرمعـذمثالثيم.مذؽريمإظبماظلفـْضموضًمرقؼؾمحؿكمجوءمابـمسؿلمضودرمابـم

طونمضودرمؼصغرغلمبـالثمدـقاتموسشـومععًومؼبمبقًم.ممأؼومم،معوذامؼلؿطقعمأنمؼػعؾمظقاظدهم؟

.مممواحد

طونمضودرمؼلتلمإظبماٙؽؿيموصبؾسمععمايضقرمطؾمؼقم،موؼبماظققمماألخريمسـدعومأرؾؼم

اظدهمظؾؿرةماألخريةموؼعرفموصقؿف،مسـدعومحؽؿماإلسداممسؾكمواظدهمجوءمإظبماظلفـمطلمؼرىمو

حؼم)جوءمضودرمإظبماظـظورة،مطونمسؿلمؼؽؿىموصقؿف،مملمتلؿحماٙؽؿيمظألخقؼـمثالثيمأؼومم

ضؿمذؽريمرأدفمإظبم.ممظذظؽمطونمدقعدممؼبمتؾؽماظؾقؾي،مأرٗلمضودرمؼبمحضـمواظده(ممايقوة

غدعومرأىمسؿلمػذاماٌشفدمع.مملمأٗوظؽمغػلل،مصؾؽقًمعـمضؾيب.ممصدرهموسصرمدعقسفمبصؿً

عوذامحدثمؼومأومسون؟مػؾمترؼدمأنم:م"مدصعمابـفمبلرسيمواظؿػًمإظلقب،مثؿمصرخمبصقتمضوس

دؿعؿؾمأذقوءمسظقؿيمؼوموظدي،مدعم.ممُأسؾؼمسؾقؽمآعواًلمطؾريةموأغًمتؾؽلمطوظـلوءم…تـقحمػـوم

دمأنماغؿفكمسـدػومخفؾًمعـمصعؾيتموٗوظؽًمأسصوبلمأالماضعػمأبدًامبع"ماظؾؽوءمظؾـلوء،م

:ممماظؽوتىمعـمطؿوبيماظقصقيمدؾؿمسؿلماظقرضيمالبـفموضول

ػذامابين،مودـدي،مثؿم(مماظؿػًمإظلقب)ظؽـمعـمأجؾماظـلرمم.ممػذهموصقيتمظؾؾقًمواخقتؽ

دلظينمبؼؾىمعؾلءمبويى،مأظقسمطذظؽ؟مم

.مممظفمغعؿمطذظؽ:ممضؾً

أطدمععمأغؽمرجؾمملمأسؾؼمأعؾلمبؽم٘ردمأغؽمابـمأخ،مبؾمأغومعً:ممضولمثوغقيمبػرح

اظعوئؾيمؼبماألؼومماظصعؾيمملمأجدمرجاًل،مصودضًو،موأعقـًومعـؾؽمطؾمعرة،مظقؽـماهللمععؽمثؿمصعدم

تقجدمأعوعؽمعفؿيممسظقؿي،مأواًلماألخذمبـلري،مواظـوغلمدؿلريمسؾكماظطرؼؼم:ممبلغػودفموضول

دامؼبماظققمماألولمب.مماظذيمأردتمأنمأدريمسؾقفمرشؿمأغينمملمأنحمصقفمظؽـمصبىمأالمتؿلخرمسـف

ظؽـمالحظًمصقؿومبعدمأنم.أغؽمواحدمعـمعرؼديمػذاماظطرؼؼ،مملمأطـمأسرصؽمجقدًامعـمضؾؾمم

(م(.ممإنمملمتفؿؾمررؼؼماظرجقظي،دؿؽقنمأعؾماظعوئؾيمأؼضًو.مماهللمضدمأذعؾمغقرماظعوئؾيمبؽ

وغظرظلمغظرةمسؿقؼيمظريىمطؿمتلثرتمبؽالعف،موجدتمؼبمسقـقفمأغفمؼطؾىم.مضطعمطالعف

؟م....غلمطؾؿيم

ظؽـمالمأسرفمإنمطـًمأدؿطقعم.ممدلثورمظؽمؼومسؿ،موضدريمػذاماظطرؼؼموظـمأدبؾكمسـف

أنمأضقممبفذاماظعؿؾموحديمأممالم؟م
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طـم.مماظدغقومعؾقؽيمبوظرجولمواظرجولمؼؿغؾؾقنمسؾكماألسداء..مالمؼومأبين،مالمدبػم))مم

تحمبلفقظيمصؾقؽـمبصعقبي،مظؼدمرجاًلمصودضًوموأعقـًومودؿػؿحمعبقعماألبقابمأعوعؽ،مإنمملمؼػ

."مموػؾؽماهللمسؼاًلموصؽرًام

إنمأردتمعـذماآلنمتلؿطقعمأنمتزرعمصقفمأذقوءمطـرية،ماعِضمؼبمررؼؼؽمبالموجؾمودؿفدم

(م(ممدائؿًومأنماهللمؼلوسدك

ؿبمدكخذمبـلرك؟مم .معكبـمعؽب

عفمبعدمأنمذطرمظلممسدةمأمسوءمثؿمتراجعمسـمطال.ممضؾؾمأنمصبقىمسـمدماظل،مصؽرمضؾقاًل

:ممموضول

دسؽمعـماالثـٔموظؽـمبدرماومسونمبوذو،مصبىمأنمؼؼؿؾ،محؿكمؼعرفماظـوسمأنم.ممال-

سوئؾيمحقدرمآشومظـمترتكمدعوءػومتذػىمػدرًا،ممصبىمأنمتعرفمجقدًامإنمضؿؾؿفمبقدماظـوس،م

دؿؼؿؾمأغًمأؼضًومبقدماظغربوء،موإنمضؿؾؿفمشدرامصلؿؼؿؾمأغًمشدرًامأؼضًو،مأخربهمطوظرجولمإغؽم

.مممتؾف،موطقػمترؼدمأنمؼؾبؼؿؾمغػذمعومترؼدهدؿؼ

ظـمأرتوحمؼبماظؼرب،مدلغؿظرمأسؿوظؽموصقتؽ،مسـدعومتؼؿؾمبدريمبوذوماصعدمإظبمتؾيم))ممم

سـدػومدلرتوحم(ممظؼدمثلرتمظؽمؼومسؿل)سوظقيمواوفمإظبمدؼورمبؽرمواصرخمبصقتمسولمإظلقبمضؾم

(م(ممؼبمضربي

وادبذتماظطرؼؼم.ممىموجففمسالئؿماظؿعىسـدعومتقصؾمسؿلمإظبمػـومتقضػمضؾقاًلموبدتمسؾ

:مممطؿومرؾىمعينموغّبؾينمغباًلمثؼقاًل،مربًمبقدؼفمسؾكمزفريممثؿمتـفدمعؿقلرًاموضول

أسرفمأغينمملمأتركمظشؾوبؽمذقؽًو،موغبؾؿؽمأسؾوءمطـرية،مأظقسمطذظؽ؟مم-

.مممتلؿطقعمأنمتؼقلماٌزؼد،مأدؿطقعماظؿقؿؾمأطـر،مصبىمأنمؼؽقنمغبؾلمثؼقاًل.ممال-

سؿمؼومابينمأسرفمضقتؽمواألذقوءماظيتمالمأسرصفومضدموجدتفوماآلنمصقؽ،مأغوماظققممن-

.مربظقزمبوطؿشوفمػذهماٌقزةمصقؽم

ؾبمبلرسيمؼديمسؿلم أؼؼظينمصقتماىـدرعيمعـماظؿػؽري،مطوغًماظلوسيماظؿودعي،مضؾقبؾ

.ممطلمأخرجمعـمبوبماظـظورةماظؿػًمثوغقيمإظبماًؾػ،ممسعًمصقتمسؿل

.مممًاموأعقـًوماعضمؼبمررؼؼؽمإظبماظـفوؼيطـمرجاًلمصودقم-

خرجًمعـماظـظورة،مواوفًمإظبمصراذل،مطونمغبؾلمطؾريًامجدًامادؿقظًمايؽقعيم

اظرتطقيمسؾكمأعقاظـوموٓؿؾؽوتـومواآلنمؼؾبعدممسؿوىماالثـونموازؾمطؾريماظعوئؾيمأهؿؾماٌلموظقيم

تقؼبمواظديمضؾؾمذظؽمبعشرموظدًاممضبؿوجقنمإظلقبمطلخمهلؿمسـدعوم/مم86/متورطٔموراءػؿوم

ػؾمأدؿطقعمأنمأضدممػذهماٌشوسرمألوالدمأسؿوعل؟م.مدـقات،مملمؼدعمسؿلمأنمأذعرمأغينمؼؿقؿ



64

.مًِموػذهماألصؽورمتراودغلم

أذرضًماظشؿسمؼبماظصؾوح،مسـدعومادؿقؼظًمعـماظـقم،مملمؼؾؼمبلمأيمأثرمعـمآثورماظؾقؾيم

دمألسؿولمطؾريةمأملمؼؼؾمظلمطـمرجاًلمصودضًوماٌوضقي،مإذامطـًمأرؼدمأومأنمسؿلمؼرؼدمأنمادؿع

وأعقـًومصبىمأنمأطقنمطؿومؼرؼدغلم؟م

بعدمأنمشلؾًموجفلمأردؾًمإظبمايالق،مجوءمايالقموحؾؼمذضين،موعوزالمايالقم

سـدعومرآغلمأحؾؼمذضين،مجؾسمصوعؿًو،موسرصًمأغفمشوضىم.ممضبؾؼمذضين،مجوءمنؿماظدؼـ

:مممالقمهدثمععلمبغضى؟مسـدعومذػىماحل.عين،مطقػمأحؾؼمذضينم

ػؾمدؿـلرمػؽذامظعؿؽمم؟م-

عوذامترؼد؟مم-

عوزاظًمجـؿفمععؾؼيمسؾكمخشؾيماإلسدام،مطقػمهؾؼمذضـؽ؟مم-

ػؾمدكخذمثلرهمبذضينمأممبؼؾيب؟مم-

ػؾمتعرفمعوذامؼؼقلماظـوسمسـؽ؟مم-

عـمضولمظؽمامسعمظؾـوس؟مم-

اذامجرىمطلماغدػشمنؿماظدؼـمعـمحدؼـل،موحؿكمذظؽماظقضًمطـًمامسعمغصوئقف،مم

:مممأهدثمععفماظققممبؼلقة،مملمؼعرفمعوذامؼؼقلمضول

!مػؾمأغًمجــًم-

.....ممٓؽـ-

ػؽذامملمأمسعمغصققؿفمشضىمعينموملمؼلتمإظلقبمعـذمؼقعٔ،ظؽـفمسـدعومذعرمأغينماغػذم

.معومؼبمرأدلمدبؾكمسـمشضؾفموجوءمإظلقبمعـمجدؼدمم

م

ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
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سيػطرغقػاضطظغىػ
م

سؿٔمجوءمضودرمإظبماظلفـموضدمدؾبصـًماىـؿونموأرادمأنمبعدمأنمترطًمنؿماظدؼـمبلو

سـدعومأخذغومايؽؿ،مطـومأربعيمسشرمرجاًل،موزسؿقامطؾمواحدمعـومسؾكم.ممؼلرعمإظبماظؾقً

ونؿماظدؼـمإظبمدفـمإغطوطقيمملم(مدغزظل)دريدؾقغينمإظبمدفـم.ممعدؼـيمعـمعدنماألغوضقل

ا،موأردؾمإظقـوماظـؼقدموبعدمػبليمأؼوممغؽـمغعرفمعؿكمدريدؾقغـو،مذػىمضودرمظريتىممأعقرن

.مممطـومعلؿعدؼـمظؾرحقؾ

طوغقامؼؿقدثقنمسـماظذؼـمطوغقام.ممطـريونمطوغقامسؾكمررؼؼماظـػل،مظؽـمملمؼعدمأحدمعـف

وطونمػذامصعؾوؾًبمسؾقـومبعدم".معـاًلمأخذوامعـفؿمطؾمغؼقدػؿمؼبمأضـيم..م"ػـوكموخوصيماٌعؿؼؾٔم

اتػؼًمععمابـمسؿل،مطلمؼعرفمانمطوغًم.دمأنمغؾؼكمجوئعٔممأنمادؿقظقامسؾكمأعقاظـومالمغري

إنمأخذوامغؼقدغومطؿومؼؼقظقن،مصللدونمامسلمؼبم:ممػذهماإلذوسيمصقققيمأممطوذبيموضؾًمظف

اومسونم)إنمطوغًمطذبيمصللطؿىمطؿومؼلؿقغينم(.ممأومسونمغقري)اظردوظيمطؿومػقمؼبماهلقؼيم

ضقدغومطؿؾًمامسلماومسونمصربيموعـذمذظؽمسـدعوموصؾـومإظبمأضـف،مملمؼلخذمأحدمن(.مصربي

.ماظققمماصؾحمامسلماومسونمصربيم

دفقـًومدقلخذوغـوم/م48/محزؼرانموبعدمربوطؿؿـومادؿعدتمذبؿقسيمعـومم24ؼبمؼقمم

بوظلقوراتمطؾمأربعيمععمذررلمممؼبمدقورةمواحدة،مدصعـومأجرةماظطرؼؼ،مودؿـؼؾـوماظلقورةمعـم

(.ممموسقـؿوب(م)بريجؽ()مرػو)،مدققركم(دؼوربؽر)توظقيمدـؼطعماٌدنمال(مسقـؿوب)محؿك(مآعد)

رطىمأربعيمرجولموذررلمواحدم.مطونمأعومممبقابيماظلفـماثـومسشرمذررقًوموضوبطمواحد

خرجًمأغومأواًلموجوءمثالثيمأصدضوءمععل،مصرحـوم.مؼبمطؾمدقورة،مضقدوامأؼدؼـوموأخرجقغو

موضػًمألغينمغدعًمواغذاك.ممؼورةبرطقبماظلقورة،مثؿمجوءمضوبطماظشرريمورطىمععـومؼبماظس

مواحدمذررلمععـومطونمظقممسًو،موجففمؼؿؼطرماظقجف،مسؾقسماظضوبطمطونماىدؼدةماظلقورةمأعوم

.ممممؼؾبقؿؿؾمالمأعرمصفذاماظؼودلمػذاموخوصيماظضوبطمظؽـمضلقة،مأضؾمظؽون

مب،اظغوضماظضوبطموجفمغرىمأنمغرؼدمغؽـمملماٌدؼـي،معـمخرجـوماٌؼدعيمؼبمدقورتـومطوغً

:مودلظـوماًؾػمإظبماظؿػً

ممأغً؟موالؼيمأيمعـمم-

.ممعالرقيموالؼيمعـمسبـ_

ممعـطؼي؟مأيمعـ-

.ممطكؿيمعـطؼيمعـم-



66

مم؟ممبؽمبدرمحوجلمعـؽؿمأحدمؼعرفمػؾم-

.مممواظدتلمخولمػقمغعؿم-

مم؟مواظدتؽمخولم-

:موضولمٗوعًوماظقراءمإظبماظؿػً

مإظبماظػضؾمصقعقدموالؼيتمؼبمربرتعًومطـًمإنمغعؿيت؟موظلمبدرمحوجلمأنمتعرصقنمػؾم-

مأغينمهللمذؽرًا.ممخدعيمظفمأضدممطلمأضربوئف،مأحدمأرىمأنمأرؼدمدـٔمعـذ.ممبؽمبدرمحوجل

.مممأخؿفمبلوالدماظققمماظؿؼقً

مسؾكمأصضوظفمطوغًماآلشقاتمبٔمعـقؾمظفمؼؽـمملماألطورمماظرجولمعـمبدرمحوجلمطون

مبفذهمتقجفًمواظديمتقؼبموسـدعومدي،والموبٔمبقـفمعؿؾودلمحىمذعقرمتقظدماظـوس،معبقع

متؿقضػ.ممعرتاتمطقؾقمسشرمطؾمتقضػ.ممجدًامضدْيمتراصؼـوماظيتماظلقوراتمطوغًمإظلقب،ماظعورػي

مبٔموخضرهمعوءمصقفمعبقؾمعؽونمإظبماظظفرمضؾؾموصؾـو.ممواحدةمتؼػمسـدعوماظلقوراتمعبقع

:مالوقمأؼدؼـومعـماظؼققدموصؽمػـوكماظضوبطمتقضػ.ممودققراكمدؼوربؽر

:ممهلؿموضولمسبـمبػضؾـوماآلخرؼـمضققدمصؽموضد"ممثوغقيمأضقدطؿمظـ"مم-

مأؼدؼؽؿمدلصؽمأجؾفمعـمسؾلقب،مطـريةمأصضوظفمإنماظشوبمػذامخولمأسرفماظلفـوءمأؼفو-

ماظذؼـمشوظؾقيمأنمأسرفمأغينمسؾؿًوماظطرؼؼمؼبمأضقدطؿمظـمأغينمؼعينمػذامأضقدػو،موظـمعبقعًو

(م(.ماهلربمهووظقامالأمأرجقمظؽـمدـي،/م15/بـمحؽؿقا

مموؼصؾقامؼؿقضموامطلماٌرجمسؾكماظلفـوءمتقزعماىؿقع،مضققدمؼػؽمطلماىـدرعيمأعرمثؿ

.مممبؽمبدرمحوجلمععمضصؿفمظلمظريويمماٌرجمسؾكمععلماظضوبطموجؾس

.مممبؽمبدرمحوجلمسؾكماظؽرؼؿماظؼورئمؼؿعرفمأنمصبىماظضوبطمضصيمأرويمأنمضؾؾ

مععرطيمؼبمحوربمطكؿف،معـطؼيموعؾعقثمذقونرامسشريةمزسقؿمبؽمبدرمحوجلمطون

مطؿولمعصطػكمسـدموخوصيمأغؼرةمحؽقعيمظدىمجدًامربرتعًومطونماظػرغلقٔ،مضدمسقـؿوب

مواظشفوسي،ماظؽرممغوحقيمعـماظؾالدمؼبمعـؾفمرجاًلمندمضؾؿومذظؽمسؾكموسالوةمبوذو،موسصؿً

.مماظضعقػموعلوسدة

.ممحؼدمأومشضىمضؾؾفمؼبمؼقجدمالموطلغفمدةاٌلوعمرؾىمؼبمواظعدوماظصدؼؼمبٔممْقزمؼؽـممل

مبوخؿصور،مبؽمبدرمحوجلمسـمػذامعـطؼقي،مأصؽورًامظدؼفماىلؿ،مرذقؼماظؼؾى،مرقىمإغفمبؾ

:مممضولمػؽذامبؼصؿفموبدأماظرتطلماظضوبطمادؿمأتذطرمال

ماٌلؿؼؾؾمعوزالموعمعـًومعؿقؿلًومذوبًومترطل،مضوبطمأيمعـؾمطـًمدـقاتمػبسمضؾؾ

مشققممسؾلقبمعرتمأؼضًوموأغوماألعطورمبعدمإالمعبقؾيمأؼوممتقجدمالماٌلؿؼؾؾ،مهبووومأخطقمأعوعل
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مضؿؾؿفمأغينمظدرجيمشضىماظؾـؾوذلموبٔمبقينمطون.ممحقوتلممسوءمؼبمطـريةمأعطورمثؿمدقداء

معـمدراحلمأرؾؼقامبلـيماٙوطؿيموبعدموزعالئل،ماظضؾوطمعبقعمدوسدوغل.مماظلفـمودخؾً

مظؽـمظػرتة،ماظضؾوطمزعالئلمدوسدغلموضدمعـفو،مأسقشمطلمعفـيموالمعولمظديمؼؽـمملماىقش

مأجدمال.موجفلمؼبماألبقابمتغؾؼمحقٌماوفًمعؿشوئؿًو،أؼـؿومطـًمرقؼاًلماٌلوسدةمػذهمتدمممل

مأسرصفمرجؾمجوءغلمصفلةماالغؿقور،مؼبمأصؽرمعؼفكمؼبمؼقممذاتمجؾلًماالغؿقورمدقىمذقؽًو

:مممظلمصؼولموضعلمظبعمأرؾعمأنمبعدمجبوغيب،موجؾسماظؼدؼؿمعـذ

.مممشريهمجرحؽمؼداويمأنمؼلؿطقعمأحدمالمبؽمبدرمحوجلمؼدسكمعؾعقثمأغؼرةمؼبمؼقجد-

:ممظفمضؾًمبوئسموطرجؾمظل؟مؼػعؾمأنمؼلؿطقعمعوذامضؾؾ،معـماالدؿمبفذامامسعمأطـممل

معـمرردتمأغينمٗوعًومتعرفمأغًمؼػعؾ؟مأنمؼلؿطقعموعوذاممبدرمحوجلمػقمعـ-

.مماىقش

مأنمؼلؿطقعماظذيماظقحقدمصفقمػؽذا،متؼقلمظذظؽمبدرمحوجلمػقمعـمتعرفمالمأغً-

.ممماىقشمإظبمؼعقدك

ممؼلؿطع؟موطقػ-

.ممطـريًامصقزيموسصؿًمبوذومشوزيمضبرتعف-

.ممأسرصفمالمصلغوماظقاظلمأغفماسؿؼدت-

.مممػقؼؿفمطوغًمعفؿومؼلوسدهمإظقفمؼذػىمعـ.ممؼعرصؽمأنمإظبمحبوجيمظلً-

مصبىمصدضؿفؿ،موأغًمععفزةمأغفمسـفمأخربوكمظؼدمائلسشقمبشؽؾممتؿؽؾؿمػذا،مؼؽػلم-

.مماٌعفزاتمسصرمؼبمظلـومأغـومتعرفمأن

متلؿعمملمحظؽمظلقءمجراحؽ،مؼداويمأنمؼلؿطقعمشريهمأحدمالممرأؼؽ،مػذام-

.مممغصققيت

مظدىموعؽوغؿفمبؽمبدرمحوجلمغلقًماٌؼفكمعـمخرجمصرتةموبعدمطالعفمصدؼؼلمأغفك

مموداءاظسمأصؽوريمإظبمسدتمثؿمايؽقعي

موأصؾقًموايوجيماظعقزمضغطمهًماٌدرديمإظبمواظديمدصعينمصؼريمرجؾمابـمطـً

موأبقابمأعقالمظديمظقسماًدعي،معـمورردتمرتؾيمعينمأطربمضوبطًومضؿؾًمثؿمؼقزبوذقًو

مم؟ماالغؿقورمشريمأعوعلمؼقجدمعوذا.ممأخرىمعفـيمأعورسمأنمأسرفموالمأعوعلمعغؾؼيمايؽقعي

مسؾقفمصرددتمأؼضًومصدؼؼلمجوءغلمأؼوم،مسدةمبعدماظزاوؼيمصسونماٌؼفكمغػسمؼبمجؾلً

مالمأغفمأسؿؼدمبعد؟مسؿاًلمودمأملم؟:محوظؽمطقػ:مموضعلمسـمودلظينمععلمجؾسمثؿماظلالم

.مممذقؽًومدبلرمصؾـ.ممعرةمحوولمجراحؽ،مؼداويمبؽمبدرمحوجلمدقىمأحدمؼقجد
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.مممبقؿفمأسرفموالمأسرصفمالمظؽينمأخلر،مظـم-

.ممبقؿفمسؾكمأدظؽمأنمأدؿطقعمتذػىمأنمترؼدمسـدعومظؽـ.ممأسرصفمالمأؼضًومأغو-

مظقمصبريمعوذا.ممغػللمدلظيتموصفلةماٌدؼـيمؼبمواظؿفقالماٌؼفكمؼبمأؼوعلمأضضلمطـً

مصوذاماظؾوبمررضًممأتراجع؟مالمأنمسؾلموصبىمصلررضفمبوبفمػذامأظقسماظرجؾ،مذظؽمإظبمذػؾً

مصوصقينمضكؿ،مرجؾمجوءغلمحؿكمرقؼؾموضًمْضموملماٌـزل،مؼدخؾينممطرديمبشوبمأغو

:موضولمعرحؾًو

ممظؽ؟مأضدممأنمأدؿطقعمعوذامأغً؟معـ-

مشرؼىمرجؾمعـمؼؼؿـعمأنمؼلؿطقعمرجاًلمأنمأسؿؼدمأطـمملماظؾداؼيمعـمضصيتمأخربتف

مبوبمظؽمؼػؿققامأنمصبىمبؾمجوئعًو،معـؾؽمضوبطمؼؾؼكمآالمصبىمبشقشمبقجفمضول.ممػؽذا

مإظبمؼعقدكمطلمبوذومصقزيمإظبماآلنمععؽمدلذػىمؼؼؿؾقك،مأنمأوماظعقشمظؼؿيمألجؾماظرزق

.ممماىقش

.ممماألرطونمدائرةمإظبمععفمأخذغلماظؼفقة،مذربـومأنمبعد

مؼرىمأنمؼرؼدمطونمإنمودلظفمٌؼوبؾؿفمأدرعمصقزيمخودمموجدهمسـدعومجدًامربرتممأغفمؼؾدوا

:ممموضولمسودمثؿ،مبوذومصقزيمصلخربمذػىمغعؿ،مضولمسـدعو.مماظؾوذو

.ممماظداخؾمؼبمبوذومصقزيمزركؼـً-

:مممظفمضؾً.مموراءهموجرغلمبقديمأعلؽم–مبوظؽالممظلمؼلؿحمأنمدون

.ممماظؾوذومإظبمؼدخؾمأنمعـؾلمصغريمضوبطمؼلؿطقعمال-

مصغريًامضوبطًومطونمأغفمتـسؽبمال.مماظـوسمعبقعموعـؾمعـؾلماظؾوذومإن:ممطؾريمبؼؾىمظلمضول

.مممرائعًومرجاًلمدؿفدهمتعولمدـقات،مسدةمضؾؾ

:مممضولمثؿمطـريًاموأحرتعفماظؾوذومغفضماظداخؾمإظبمذبربًامععفمأخذغل

مٌوذاموإالمدلجؾس،مرؾيب،مسؾكمواصؼًمإن.ممسؿٍؾمألجؾمجؽً.ممألجؾسمآتممل-

ممأجؾس؟

.مماىقشمإظبماظشوبمػذامتعقدمأنمصبى:موضولموضعل،مسـمهدث

.ممةثوغلمإظقفمؼعقدمظـماىقشمعـمؼطردماظذيماظضوبط:ممبوذومصقزيمضول

معوذامػقموظصويفماظدوظيمظصوحلمؼؽقن.مماضؿؾفمإذنمؼعقد،مظـمروٌوموضولمبؽمحوجلمشضى

ممػذا؟مبعدمؼػعؾمأنمؼلؿطقع

.مماىقشماظبمعطرودًامضوبطًومأسقدمأنماظؼوغقنمؼلؿحمال-

مػؾ.ممبزغقدػؿماظعدومسؾكموتغؾؾـوماألدقدمػمالءمبػضؾماظؾالدمسؾكمحوصظـومأغـومتـسؽبمال-
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مرّومبوذو،مشوزيمإظبمدلذػىماظؿؿودلمسؾكمتقاصؼمملمإنماظققممايؼقؼيمذههمتـلكمأنمتلؿطقع

.ممماظضوبطمأػؿقيمبعدمؼـسممل

:ممبفدوءموضولماظؽالممػذامعـمبوذومصقزيمخفؾ

.مممضؾورـومبطقظيمغـلكمأالمصبى.محؼمععؽ-

.ممظفمأضدممأنمأدؿطقعمعوذامدلرى:مماجؾسمتػضؾ-

مواضػًو،معوؼزالموػقمصرتةمبدرمحوجلمععموهدثمعلوسدتفمسـمبوذومصقزيمهدثمسـدئذ

:ممموضولمبؽمبدرمحوجلمإظبمأظؿػًمثؿ

ماىـدرعيمضوئدمذرري،مضوبطمدلجعؾفمأجؾؽمعـمظؽـماىقش،مإظبمأسقدهمأنمأدؿطقعمال-

.ممػـوكمغعقـفمأنمظفماطؿىمػقومصدؼؼؽمػق

:ممموضولمإظلقبمبؽمبدرمحوجلماظؿػً

ممذرري؟مضوبطمتؽقنمأنمترؼدمػؾ-

.مممؼفؿمالمغعؿ،م-

مػذامطؾم،ماظشرريمؼقزبوذلمدوسؿٔمبعدموأصؾقًماظشرريمضوئدمإظبمععلموذػىمغفضمثؿ

موضد.مموأخدعفمأضربوئفمعـمأحدًامأرىمأنماهللمعـمأٗـكمطـً.مبؽمبدرمحوجلمبػضؾمطون

مطوغً.ممبؽمبدرمحوجلمبؿصرصوتمطـريًامصرحًماظضوبطمضصيممسعًمأنمبعد".مماظققمموجدتؽؿ

.ممماهللمؼرغبفمايلـيموتصرصوتفمأصعوظفموجدغومتقجفـوموأؼـؿومطـرية،مأسؿوظف

ؾب.ممعبوسوتماٌوءمحقلماظلفـوءماجؿؿع مأالماظلفـوء،مورجقتمإظقفؿموذػؾًماظضوبطمترط

مررقماظػرتةمتؾؽمؼبمسرصً.اٌلموظقيماظضوبطمصلقؿقؿؾمعـؽؿمواحدمػربمإنمععف،مطبفؾقغل

.ممماألصدضوءمعبقعمسققنمؼبمأرىموطـًماٌلوسدة

مإظبماظصؾوحمؼبمأخذوغوماٌدؼـي،مدفـمؼبماظؾقؾيمتؾؽموبؼقـومدققركمإظبمظققمامذظؽمؼبموصؾـو

مإظبمدؾؿـوماظلفـمؼدخؾـومأنمضؾؾمودسـومبؽرمدؼورمإظبمرػومعـمؼراصؼـومطونماظذيماظضوبطمرجعمرػو

.مممأذطرهمعوزظًماآلنموحؿكمطـريًاممدوسدغوموضد.ممصقـومذقؽًومصبدموملمضققدمدونمرػومذرري

مغلؿلجرمأنمسؾقـومصبىمطون.ممػـوكماألوظبمرحؾؿـومواغؿفً(ممؼرجؽب)ممإظبموأخذوغو

مسقـؿوبمدفـمؼبمؼقعًو/م15/ممبؼقـومأنمبعدمبوظؼطور،موغؾؿؼل(مطؾر)مإظبمظـصؾمػـوكمعـمدقورات

مسـماظلقوراتموابؿعدت.مدقرؼومحدودمعـماضرتبـومطؾرمإظبمغصؾمأنمضؾؾمأضـفمدفـمإظبمأخذوغو

ممطونمدقرؼو،مإظبموؼؿففمؼفربمأنمؼلؿطقعمعـومؼفربمأنمؼدؼرمطونموعـماظؾقؾمسؿؿيمؼبمبعضفو

مإنمظلمضوظقاماىؾولمعـماضرتبـوموسـدعو.ممطؾرمإظبمأضـفمعـمجؿقمعبقؾمأوالدمعـمثالثيمععل

مسؾكمأواصؼموملمبفؿماضؿـعمملمظؽـماظؾقؾي،متؾؽمؼبمجدًامدفاًلماهلربمطون.ممصلـفربمواصؼؿـو
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.مممأضداعـومسؾكمغؼػمطلمطـريةمووربمغوؼؾزممطونمجفؾي،ماظطرصٔمسبـموطـوماهلرب

.مممبعدمصقؿومطـريًامعقغلموالماظؿصرف،مػذامسؾكمأواصؼمملمظذظؽ

/م60/دفقـًومععماثينمسشرمذررقًومؼعينم/م48/موصؾـومإظبمطؾرمضؾؾمعـؿصػماظؾقؾ،مطـوم

،موبؼقـومثؿمجوءماظؼطورمؼبمزفريةماظققمماظـوغلمووصؾـومإظبمأضـي.ممرجاًلمأدخؾقغومإظبمسربيماألعؿعي

وعومرأؼـوهمعـماظضقؼمالمْؽـمأنمؼقصػمإظبمأنم.ممؼبماظؼطورمعـؾماظلردؼـمأوماظقربقمؼبماظطـوجر

وصؾـومإظبمأضـفمملمؼلؼقغوماٌوءموملمؼدسقامأحدًامطبرجمظقؿـػس،مأومضضوءمايوجي،ممؼؿلوضطم

ةمضؾؾماظعرقمعـمدطحمسربيمماظؼطورموعـمذدةمايرارةموغؽبَػسماظرجول،مػؽذاموصؾـومإظبمأضـ

.ماٌلوءمثؿمتقجفـومإظبماظلفـم

م
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ػػأضظهػدجنػسيػغوطًاػ37
م

مؼؿعرصقامأنمؼرؼدونمحقظلماظؾوحيمؼبماظلفـوءمهؾؼ.مزعالئلمضؾؾماظلفـمبوحيمدخؾً

:مممودلظينمبقـفؿمعـمسفقزمخرج.مدالعلمردوا.مسولمبصقتمسؾقفؿمدؾؿًماىددماظلفـوءمسؾك

م؟ماٙؽؿيممسؾقؽمحؽؿًمدـيمطؿ-

.مممدـقاتمدً-

مضؾً.ممطـريًامخوفمألغفميرطؿفمأرتحمملموظؽينماظقراء،مإظبمخطقاتمدًماظعفقزمتراجع

:مممعؾؿلؿًومظف

ممأغً؟مدبوفمٌوذامايؽؿ،مأخذتماظذيمأغو-

مثؿمإظلقبموتؼدممألغػلفؿماظلفـوءمصـعفوماظيتمايؾؼيمعـمأبقضمرقؼؾمرجؾمصقرًامخرج

.مممدسقتلمتؼؾؾمأنمصبىمضقػلمأغً(:ممدرحدا)مأػؾمبؾففيمضول.مموضؾؾينمحضـين

معـفمدبؾصًممؼرتطين،موملمططػؾمحضـفماظبمأخذغلماظؽالم،مذبواًلمظلمؼػؿحمأنمدون

محلٔمؼدسكماظرجؾمػذامطونماظـوغل،ماظطوبؼمؼبمشرصؿفمإظبمععفموذػؾًم،مواظؿؿوسمرجوءمبلظػ

مسؾقفمحؽؿماظذيمدعقدماظشقخمأصدضوءموعـ(مجقرمجؾوخ)معـطؼيمضوئؿؼومماتقؽمحؾؿل

/م15/ممإظبمايؽؿماٙؽؿيمسـفمخػػًمظذظؽمبؾلوظيماظػرغلقٔمضدمحوربموضد.ممبوإلسدام

مإنمأضقلمأنمأدؿطقعماألطراد،معـمأطـرمبوظؽردؼيمعؿؿلؽمظؽـفمطرددؿون،مذراطسمعـمطونمدـي

.مممسؿريمعـماألوظبماٌراحؾمؼبماظقرـمحىمسؾؿينماظذيمػقماظرجؾمػذا

مؼبمععفموطونماتقؽ،محؾؿلمحلٔمععمأضـفمدفـمؼبمؼقعًومسشرموثالثيمذفرؼـمبؼقً

مأؼضًومحبريمػقمبؽمحلـمابـمطونموضدمحؾقة،مأؼوعًومععًومضضقـومبؽ،مصوحلمبـمبؽمحلـماظغرصي

.مممأرهمملمظذظؽمعرؼضًومطونمألغفماٌلؿشػكمإظبمأخذوهماضـيمدفـمؼب

مععفمطونموضدماظؾالد،مآشوواتمعـمدؿيمأومػبليمععمبؽمبدرمحوجلمأضـيمدفـمؼبمرأؼً

موضولمشضيب،مبؽمبدرماٌرحقممالحظموضدمطـريًامأشضؾينمعوموػذا.ممبوذوماومسونمابـممبدرمؼضًوأ

موػقمأغومبؼقًمسـدعومضؾقاًل،مأخيتمابـمسـدمدلبؼكماآلشقاتمأؼفوماٌضوصيمإظبمػقو:ممبلرسيمهلؿ

ممخوئـ؟مأغفممتعرفمأالمخوظل؟مؼومععؽمبوذومبدرمأحضرتمطقػ:ممالئؿًومظفمضؾًموحدغو

مأغينمسؾؿًومػؽذامتػؽرمأنمصبى.ممبـػلفمصعؾمإغفمبؽؿمذقؽًومؼػعؾمملموظؽـمأسرف،مغعؿ

مأنمأحدمؼرؼدمسـدعوماضؿـعمأنمأرؼدمايلـي،مواظؿصرصوتماألسؿولمعـمذقؽًومؼدركمالمأغفمأسرف

ماخقهمحقطؿ)ممزؼـؾمشضؾؽؿ،مؼبمسـقدونمحقدرموسوئؾيماغؿؿ.ممأعوعفمعػؿقحمصوظطرؼؼمجقدًامؼؽقن

.م…ماهللمدقػمإظبمودؾؿفمػذامؼػعؾمملمظقؿفمؼو…معؽعموصقيماخربغل(ممععـو
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.مماهللمدقػمبقديمطونمإنمؼعين،معوذا

مطونمأغفمٗوعًومأسرفموصقؿف،مسؿؽمؼؽؿىمأالمصبىمطونمػؽذامؼؽقنمأنمأرؼدمالمالم-

ممضؾقاًل؟مغبؾؽمسـؽمطبػػمأنمؼلؿطعمأملمطـريًا،مضبؾؽ

ممسـف؟مؼداصعمطلمعينمأضربمأحدمؼقجدمػؾماٌفؿي،مػذهمدؾؿينمظذامضبؾينمطونمألغف

.ممواظعشريةماظشعىمظؿقسقيمؼرتطؽمأنمصبىمطون

ممررؼؼؿـومػذهمدؿؽقنماآلنموعـذمواظعوئؾيماظعشريةمتقسقيمعـمأصضؾماظطرؼؼيمػذه

موهدثـومبعدػومسؿلموصقيمؼذطرمؼعدمملموأصؽوريمآرائلمسـمأتراجعمظـمأغينمالحظمسـدعو

موضعلمسـمإظقفمأطؿىمأنمعينمبرؾمؼذػىمأنموضؾؾممخرج،مثؿموودسينمأخرىمأذقوءمسـ

.مممدائؿًو

مسـدعومطـرية،مأذقوءموسؾؿينماتقؽ،محؾؿلمحلٔمسـدمؼقعًومسشرموثالثيمذفرؼـمضضقً

مآراءمظلمرجاًلمطـًمبؾمأضـيمدفـمدخؾماظذيماظشوبمذظؽمأطـمملمأضـيمدفـمعـماغؿؼؾً

/م48/ممعـمرجولمسشرةموبؼقـومضقغقيمدفـمإظبمأضـيمدفـمعـماغؿؼؾًمبل،مخوصيموأصؽور

معـماصرتضـومدؾقػل،معـمورجؾٔمجؿقمعبقؾمأوالدمعـموأربعيمعردؼللمعـمأربعيمطـومرجاًل

.مممعؽوغفومإظبماوفًمذبؿقسيموطؾمأضـيمؼبماآلخرؼـمزعالئـو

مسؿقؼًومارتؾورًومبفمارتؾطًماتقؽمحؾؿلمحبلٔمععؾؼًومطونمضؾيبمظؽـمأضـيمدفـمعـمذػؾً

مضبىمطردؼًومظقسمطرددؿوغقًوماألوظبمظؾؿرةموجدتممألغينمحؾفمؼػؼدغلمأنماظؾعدمؼلؿطعممل

مدقرؼومإظبماتقؽمحؾؿلمحلٔمجوءمطرددؿونمأجؾمعـمروحفمضدمماظػرتةمتؾؽموؼبمبصدقماألطراد

مسدتموسـدعوماظؾالدمعـمغػقًومأخرجقغلمضدماظػرغلققنمطونمػـوكمأطـمملمظؽـمدـقاتمسشرمبعد

.ممثوغقيمأراهمأنمدونماتقؽمحؾؿلمحلٔمتقؼبمدقرؼومإظب

م

م

م

م

م

م

م
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ثالثظػأذؼرػسيػدجنػشوظغظػ
م

مصقفمواظـظوممطؾريًاماظلفـمصبدمضقغقيمدفـمإظبمؼلتلمسـدعوماىدؼدماظؼودممحظميلـ

.مممخورجلموعؾـكمداخؾلمعؾـكمعـمعمظػمصوظلفـ.ممذقؽًومظقس

ماألخرى،ماظلفقنمعـمأصضؾمؼؽـمملمذظؽمرشؿمترطقو،مدفقنمأضدممعـماظداخؾلماظؼلؿ

ممعـمؼعينماظلفقن،مبؼقيمؼبمسـفمطبؿؾػمصقفمواظـظومموعبقاًلموادعًومطونماًورجلماظؼلؿمظؽـ

مسـدعومواألشـقوء،ماآلشقاتموماٌفـمأصقوبماًورجلماظؼلؿمؼبمؼقجدمترطقو،مؼبماظلفقنمأصضؾ

معـماثـونمشرصيمطؾمؼبمؼلؽـماظصغرية،ماظغرفمبعضماظلفـمإدارةماصؿؿقًمػـوك،مإظبموصؾـو

مملموشرصؿٔ.ممأؼضًومػقؿونمأطرادمعـموػقمبؽلمجونمآلشوموشرصيمموػقؿونمرذقؼونمعـماآلشقات

مغفرمْر.ممبعدمصقؿومحؽوؼؿفومدلرويمعـفؿو،مشرصيمؼعطقغلمأنمأرادوا.ممبعدمأحدمإظقفؿومؼدخؾ

ماٌكصصيماألرضمؼبمدفٔمطؾمؼزرعماظلفـوء،مبٔمعؼلؿيمطؾريةمأرضًومظقلؼلماظلفـمداخؾ

ماظؼلؿمؼب(ممدطوطٔ)ممربواًلمؼػؿققنمغفؿ،مماٌفـمأصقوبمأعومإعؽوغقؿف،محلىمخضراواتمظف

مؼبمأغفمصقفماظلفٔمؼشعرمالمووادعمعبقؾمصوًورج.ممّفـؿفمواحدمطؾمصقعؿؾماًورجل

.ممماظلفـ

موزعالئلمأغومؼـؼؾـومأنمظققوولمضقغقيمإظبموصؾـومأنمبعدمبؽمبدرمحوجلمإظبمتؾغراصًومأردؾً

مأضـي،مومدؼوربؽرمؼبمسـوماآلخرونمأصدضوؤغومقاصرتموضد(م.ممأغؼرة)مؼبمػـوكمإظبمععلماظذؼـماظـالثي

ماظلفـمعدؼرمرأىموسـدعومضقغقي،مدفـمؼبماألربعيمسبـمغؾؼكمأنمأردغو.ممضقغقيمؼبمواآلخرون

مأنمبعدمطـريًاماحرتعينماٌدؼر،مإظبمذػؾً.ممحؿؿًومبويضقرمإظلقبموأردؾمطـريًامصرحمخطل،

:مممظلمضولمسـومطـريةمأذقوءموسرفمهدثـو

محوجلمًوظؽمتؽؿىمأنمرأؼؽمعومدفــو،مؼبمػـوموجفؽمسؾكماظلرورمسالئؿمالحظً-

مطـًمإنمسـدغو؟ماظؾؼوءمؼبمأدوسدكمأنمأدؿطقعمصغريةمصالحقوتموظديمػـو،مؼرتطؽمأنمبؽمبدر

مصرتةمأردؾؽمأالمأدؿطقعمبؼوئؽمسؾكمتقاصؼمملموإنمصغرية،مشرصيمدلسطقؽمػـو،ماظؾؼوءمترؼد

.ممماًدعوتمػذهمعؼوبؾمرؾؾًومعـؽمدلرؾىمظؽـمأؼضًو،مػـومودؿؾؼك

.ممتػضؾ-

مسددًامظلمتؽؿىمأنمصبىمغودرة،مأدسقيمصقفمطؿوبموظدؼفمعغربلمدفٔمظديمؼقجد-

.ممعـفو

.مممعؼوبؾمدونمظؽمأدوقبغفومأنمأدؿطقعمجدًا،مدفؾمػذا

مضؾًمظذظؽممأترطفؿمأنمؼرؼدونمصالمعينمزعالئلمشضى.ممشرصيمظلمؼعدمأنماًودممأخرب
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ماظيتماظغرصيمإظبمدكتلمػـومعـمؼذػؾقنمسـدعو.مماآلنمأصدضوئلمأتركمأنمأرؼدمال:مماظلفـمٌدؼر

.مممظلمدؿؼدعفو

.ممماظلفـمٌدؼرمذظؽموضدعًمأدؾقسٔ،مخاللمصقفماغؿفقًماظؽؿوب،مبـلخمبدأت

مبعضـومسـمبعقدونمألغـومائ،مذظؽمحؿكمجدًامضؾقؾيمجؿقمعبقؾمبلوالدمسالضيتمطوغً

.ممماألعقرمبؽؾ

.مممصؼطموأجدمغػللمعلمواًلمسـفؿمأطرادمغفؿألمعؽرػًومبفؿمارتؾطًمثؿ

.مممبوذومطقرحلٔمذؼقؼمابـمإغفمؼؼقل.ممحقدريمعـفؿمضقغقيمدفـمؼبمأطرادمدفـوءمؼقجد

:مممؼقممذاتمعبقؾمظػؾؿزمضؾً.ممطـريًامجؿقمعبقؾمأوالدمؼزورمذوبًومػـوكمطون

معـمظلموؼؾدومعـفمخقوغيمرائقيمأذؿموصراحيمطـريًامإظقؽؿومؼلتلماظشوبمػذامأنمأرى_

(م.ممطـريًامبفمتفؿؿومالمغصققيتممسعؿؿومإنمسقـقف،مخالل

مػلمبوذومحلٔمطقرمابـيمطوغًمزوجؿف،مسؿمابـمطونماظشوبمألنمطـريًامعينمصؾؿزمشضى

.مممصؾؿزمزوجي

مإظقـومؼلتلمسـدعومأبدًا،مسبلدكمالموسبـماظـوسمعـمسشراتمؼقعقًومؼلتقؽ:ممضولمظذظؽ

(.مذظؽمتؿقؿؾمصؾـماظشوب

محؿكمأؼوممأربعيمْضمملمبف،مأػؿؿموملمترطؿفمشضؾًو،مازدادمظؽـفمذظؽمظفمذرحأمأنمحووظً

.مممعبقؾمأوالدمعـمظريةمأظػلماظشوبمدرق

مبوظشوبمجوءوامصقرًا،ماٌدؼرمأخربتمأسوتؾف،مأنمدونمعلوسدتل،مورؾىمصقرًامإظلقبمصؾؿزمجوء

مهلؿوماسرتفممثمسؾقف،مػفقعًومؼشـقنموبدؤوامأخرىمجفيمعـمػقؿونمآشقاتمأخربتموسذبقه،

مرؾؾًماظشؽقى،موغلؼطمإظقـوماظؾوضلمصؾريجعمؼفؿ،مال:ممضؾً.مصؼطمظريةمعوئيمصرفمضدمطونمأغف

ماظشوبمسؾكمػفؿقامظؽـمععف،مؼؿؽؾؿقامأالمجؿقمعبقؾمأوالدموحذرتمؼرتطفمأنماظلفـمعدؼرمعـ

مظـمظذظؽمأػوغقغين.مموطلروغلمضربقغل:مزبريمضول.مجلؿفمضعضعقامحؿكموضربقهم–مزبريم-

مظرية،/م1000/مميوصفمهًمصوذامأذقوءهموصؿشـومايورسمععـومأخذغو.ممهلؿوماظـؼقدمؼدأع

مؼؼؿؾقغفمورّومدؾقؾفمحولمؼبمؼرتطقهمظـمجؿقمعبقؾمأوالدمأنمزبريمؼعرف.مماظؾوضلمندمملموظؽـو

ماظلفـمعـمجؿقمعبقؾموأوالدمأغوماظضوبطمأخذغوماىـدرعي،مظضوبطمظرية/م500/ممأسطكمظذظؽ

ماظؼطورمإظبموأخذوغومظقؾيمذاتمضقدوغوماظـظورة،مؼبمأؼوممأربعيموبؼقـو.مماظضربمبؿفؿيماظـظورةمإظب

مماظؼطورمؼبموسبـ"مأصققنمحلورمضره"مؼبماىـدرعيمضوبطمظفمأخربغلمعومػذامعؽوغـومإظبمسدغومحقٌ

مظفمطؿؾً.ممسؿلمصدؼؼمطونمظؼدممضوئدػؿمػقمعـممذررٍلمعـمسرصً.مماظـظورةمإظبمأخذغلمثؿ

مذرريمضوئدمإظبمذررلمععمعلوءمأردؾينمإظقف،مبلرسيماظـظورةمعـمصلخرجينمظصؾوح،امؼبمردوظي
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:مممععلمدقذػىماظذيمظؾشررلمضولمودسؿفمسـدعو".ممدغزظقف"

مظـمأغؽماآلنمعـمأخربغلمترشىمملمإنمظؿكدعف،مبؾماهلرب،معـمظؿؿـعفمالمدرتاصؼف"

.مطوعؾمؼقممودػرمضقغقفمرةغظومؼبمأؼوممأربعيماغؼضوءمبعد"مدغزظقف"مإظبموصؾـو".ممععفمتذػى
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دظظػوظصفػسيػدجنػػَدِظْزضَغهػ
م

.ماىـدرعيمظؼوئدمأسطقؿفومخوصيمتقصقيمععلمأحضرت"مدغزظقف"مإظبموصؾًمسـدعو

معدؼرمطونمعرضبًومعؽوغًومؼعطقينمطلماظلفـمعدؼرمإظبمضوبطًومععلموأردؾمطـريًا،ماحرتعين

/م4/ممرضؿمواظغرصيماظغرف،مأصضؾ/م2/ممرضؿماظغرصيمطوغً.مموعطؾعًومعؿػفؿًومرجاًلماظلفـ

ماٌرءمؼدعمالمبقـفؿ،ماظذيمصوًالفمأواصؼمملمظؽـينمإظقفؿمأذػىمأنمعينمرؾؾقامأطراد،معبقعفو

.ممماظلفـمؼبمؼرتوح

مصوٌرءممدرضوت،ماظلفـمؼبمهدثماظلفـ،مسـمأؼوممبضعيمخاللمأذقوءمسدةمسؾكمتعرصً

مصقؿومؼؿػؼقنماظلفـمؼبماٌقزػٔمبعضمطون.مأطؿؾفمعومؼصدقمأنمنْؽمالماظلفـمصبربمملماظذي

ماىـدرعيمضوئدموعلوسدماظعومماظـوئىممعلوسدمؼشرتكمطونمودرضؿفؿ،ماٌعؿؼؾٔمغفىمسؾكمبقـفؿ

مأومظؾصماظلفـمؼبمشرصيمطؾمؼلؾؿموطونماظلفـموعدؼرماىـدرعي"مشقلمضره"مورئقسماظقالؼيمؼب

ماظضرؼؾي.ممضرؼؾيمعـفمؼلخذونمحدؼـًومؼلتلموعـمشرفالمسؾكماىددماظلفـوءمؼقزسقنمضوتؾ

مملماظذؼـمصوظلفـوءمترطقي،مظريةم100–م10مبٔمترتاوحماظلفٔموضعمحلىمتؿـودى

ماظشؽقىمطوغًمسـدعوماظلفٔممؼشؿؽلمأنمؼلؿطعموملمبؼقةمؼضربقغفؿمطوغقاماظضرؼؾيمؼدصعقا

موؼؼدعفماظشوطلمؼؽذبمًاوأخريمماألعرمؼبمضبؼؼماظعومماظـوئىمعلوسدمؼلتلماًورجمإظبمتصؾ

.مضدػؿمذؽقىمؼؼدممأنؿبمأحدمؼلؿطعمملمظذظؽ.ممظؾؿقؽؿي

مؼقعقًوموؼلتلمبقـفؿمصقؿوموؼقزسقغفومترطقيمظريةم150-100مؼقعقًوماظؾصقصمػمالءمؼلخذ

محصؿفؿ،ماظغرفمرؤدوءمؼلخذماظصؾوحموؼبمعلوءـبمضرؼؾيمؼعطلمواحدموطؾمدفـوءم10م-5مبٔ

مؼؼدعقغفمواظؾوضلماٌؾؾغمغصػمؼلخذونمصؽوغقامػؿمأعومنواآلخريمظؾؿدؼرمؼؼدعقغفمواظؾوضل

.ممظرئقلفؿ

طوغقامؼرتطقنماظلفـوءمؼذػؾقنمإظبمبققتفؿموعـمثؿمؼعقدونمعؼوبؾمأنمؼدصعماظلفٔمغؼقدًام

طـريةمؼفرقببقنمبفوماٌشروبوتماظروحقيمواألصققنموايشقشمإظبماظلفـموؼؾقعقغفومبلدعورمبوػظيم

ظؼؿورموؼلؿػقدمرؤدوءماظغرفمعـفؿ،موطوغًمػذهماظؿصرصوتموسالوةمسؾكمذظؽمطوغقامؼؾعؾقنما

"مم.مدغزظقف"خورجماظؼوغقنموؼؿصرصقنمسالغقيمبذظؽمؼبمدفـم

مإظبمؼردؾينماظؾقغؾوذلمأنمدقىمأحدمععمأهدثموماألعقرمػذهمطؾمؼبمأتدخؾماطـممل

.مممأحدمععمأتعوعؾماطـموملماٌدؼر،

معرتوحٔماظؽؾموطونمأبدًامأحدمععمأٗشموملمواٌشل،ماظؽؿىمضراءةمؼبمؼقعلمأعضلمطـً

مأخؾورممسعمأمطـًمسؿاًلمظـػللموجدتمذظؽمأثـوءمجقد،مبشؽؾمسينمؼؿقدثقنمعين،
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معـمعمظػيمايقوةمأظقلًمأطـر،مسقينموؼؾبػؿحمطـريةمبلذقوءمؼعرصينمطفذاموسؿؾفبماظلفـوء،

ماعوذمأطـر،مؼؿعؾؿمضربمسـماظـوسموػؿقممأعراضمععمؼؿعوعؾمعـموطؾمواظؿفورب؟ماًربات

مععفؿموأتعوعؾماظـوسمصقفومأمسعماظيتماألوظبماٌرةمػلمألغفوماظـوسمععرصيمدقىمأرؾى،مطـً

.ممعـفؿموأتعّؾؿ

موسـمدسووؼفؿمسـمطبربغلمطلمّعرصيتمأحدمؼفؿؿمملماظعؿؾ،مبفذاماغشغؾًمأنمبعد

مدسوواػؿماظلفـوءمعـمطـريونمؼقطؾمملموعلوسدتل،مٌعرصيتمزفقرػؿموؼدؼرونمضصصفؿ

مظذظؽمعينماٌلوسدةمؼطؾؾقنماظذؼـماظرجولمأدوسدمأنمأدؿطقعموطـًماٌول،مضؾيمبلىمظؾؿقوعٔ

ماٙوطؿوتموأصقلماىزاءمضوغقنمعـؾماظؼوغقنمسـمطؿؾًومضرأتمبوووػل،مادؿؿؾقفؿممل

ماظطقابعممثـمظفمدلدصعمعينمدقلؿػقدمعـماظلفـوءمأخربتمثؿماٌدغل،مواظؼوغقنماىزائقي،

.ممصؼط

موأطؿىمظقاًلماظؼوغقنمأضرأمطـً.ممأؼوممثالثيمخاللمحقظلمونصبؿؿعماظػؼراءمجعؾمعومػذا

مظؽـمذبوغًوماالدؿدسوءمطؿوبيمبلؾىمحقظلمرجولماجؿؿع.مماظطقابعممثـمهلؿماظـفورمؼبماالدؿدسوء

مظذظؽماألولماظشفرمؼبماظصغريةماالدؿدسوءاتمبعضمهؼؼً.ممعطوظؾفؿمدلحؼؼمأغينمبلمؼـؼقاممل

مأطؿىمطـًمماظطقابعممثـمأدصعمملمبعدػوماظؼؾى،منمموأحؾقغلمبلماالدؿدسوءمأصقوبموثؼ

مٗوعًومبلماضؿـعقاماظطقابعممثـمؼدصعقنماالدؿدسوءمأصقوبمجعؾًموسـدعومذبوغًو،ماالدؿدسوء

مسؾكمسالوةمؼقم،مطؾمأتعؾؿموطـًمظؾػؼراءممطـريةمأسؿواًلمأحؼؼمطـًمػؽذا.ممحقظلمواجؿؿعقا

.مممجقدمبشؽؾماظعقشمادؿطعًمظؽـًماالدؿدسوءممثـمإظبمحبوجيمطـًمظقمذظؽ

مؼعؿؾمطونماظذي"مصورتقيمدعقد"مؼدسكمذوب"مدغزظقف"مإظبماٌـػقٔماألطرادمبٔمؼقجدمطون

مأنمرشؿمسين،مأخربهمرّو".مصورتقيمدعقد"مبػضؾماظقاظلمسؾكمتعرصًماظقاظل،مبقًمؼبموؼعقش

مالقمدعقدمررؼؼمسـمصقػًوماألحقونمأطـرمظلمؼردؾمطون.ممسينمداصعمظؽـفمؼرغلمملماظقاظل

ماظقاظلمطون(معينمؼطؾؾفمأنمصبىمبلرسيمصؾقكربغلمذلءمإظبمأومسونمضبؿوجمسـدعو:م)ظلعقد

موبٔمبقينماظعالضيمهلـً.ممبؽردؼؿفمأحدامؼعرفمأنمؼرؼدمؼؽـمملمظؽـ.ممطردؼًومبؽمخوظد

.مماظلفـمبوبمإظبمسؾلمابـفمررؼؼمسـمجرائدمظلمؼردؾمطونمطـريًاماظقاظل

مصؼطماظؽرديماومسونمظلمؼؼقظقنمطوغقاماٌـػقٔ،مطراداألمعبقعمبعد"مدغزظقف"مإظبمغػقً

مأغينمؼعؿؼدونمإظلقب،مؼلتقنماٙؽؿي،مؼبمدسقىمظدؼفمأومصؼريمرجؾمؼشؿؽلمطونموسـدعو

مػذامؼبمطـً.ممهلؿمزفريمتلطقدمبؽؾمأدرمملممأدوسدػؿمأنمأدؿطعمملموسـدعومدلدوسدػؿ

مؼبماظقزارةمواصؼًمجؿؿوسؽامأجؾمعـ))مؼؼقلمبؽمبدرميوجلمؼقممذاتمتؾغرافمجوءماظقضع،

((مظؾلػرمماظدؼـمونؿمزؼـؾمؼلؿػقدمأنمعريدٔ،مدفـ
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مملموظؽـمطـريًامػـوكمدققرتعقغينمأغفؿمسرصً"معريدٔ"مؼبمبؽمبدرمحوجلمبقًمأنمرشؿ

مظقمأؼضًومسّؾلماظـوسموتعرفمحقظلمؼدورمعومسؾكمتعرصً"مدغزظقف"مدفـمعـمأخرجمأنمأحى

مظـػللمطقغً"مدغزظقف"مؼبمظؽـم–مبؽمبدرمحوجلمبػضؾمظعشً"معريدقين"مدفـمإظبمذػؾً

.مماظصعقبوتموظؼقًممدغزظقفمؼبموبؼقًمعريدقين،مدفـمإظبماذػىمملمظذظؽماحرتاعًو،معـفو

مموعؿوسى؟مػؿقممدونمايقوةمسؾكمغؿعرفمطقػ

مإظبمظريدؾينماظػفرمضؾؾمشدًامادؿعدمأنمأخربغلمبققعٔمبؽمبدرمحوجلمتؾغرافموصقلمبعد

مواحدة،مظقؾيمظلموبؼلمدلذػىمأغينماظلفـمطوغقاؼبماظذؼـماألطرادمزالحمسـدعومعريدقين،

مإظبمأشراضلموأخذتمبطؾؾفؿمطـريًامصرحًمصراحي.ممععفؿماألخريةمظقؾيتمأعضلمأنمعينمرؾؾقا

:ممأعٔماظشقخمضولمأوضوسفؿمسـم،وهدثـومماظصؾوحمحؿكماظؾقؾيمتؾؽمؼبمغـؿمملمشرصؿفؿ،

مأبـوءمعـمطوغومطوزؿمواظـوغلمنوتمؼدسكمألولامذوبونمظدؼـومطونمبػرتة،متلتلمأنمضؾؾ

مذػؾومأنمبعدمظؽـمبؽؾؿيمععـومؼؿػقػقامأنماألتراكمؼلؿطعمملمبقــو،ممؼعقشونمطوغومعوردؼـمآشقات

.ممأبدًامؼزسفقغومملمظؽـماظغرصيمؼبمععـومتعقشمالمأغؽمرشؿمجؽًموسـدعومضؾقاًلماألتراكمأزسفـو

مؼؽؿىمأومؼردػؿمعـومأحدمؼقجدمالمأغفمجقدًامسرفأ.ممتذػىمسـدعومعشوطؾمظـومؼلؾؾقامأنمأخشك

"ممععفؿ؟مغػعؾمأنمغلؿطقعمعوذامماٌشوطؾ،متؾدأمسـدعومتؾغراصًو

مإنمتصرصؽؿمسـموأخربوغلمتؾغراصوتمثالثمظؽؿمدلردؾمأردُمإنمترؼدون؟معوذا:مضؾً

مدردؿـؽمأغفؿمأسؿؼدمإظلقبماظؿؾغرافمتردؾقامأنمصؿلؿطقعقنمؼزسفقطؿمأنمؼقعًوممعـفؿمواحدمحول

.مممرؤودفؿ

ماظؿؾغرافمؼبممؼؿضؿـ.ممظؾؿؾغرافمصقرمأربعمأسطقؿفؿمظؽالعل،مصرحقامأغفؿمالحظًمسـدعو

ماظضرائىموؼلخذونماىددماظلفـوءمعـماظـؼقدمؼلرضقنمعلوسدؼفؿمععماظغرفمرؤدوءمأنمطقػ

مورئقسماظعوممواظـوئىماظلفـمعدؼرمؼلخذمطقػمماظشؽووي،مررؼؼمسـفومؼؼطعقنموطقػمأؼضًو،

مأعٔمظؾشقخماظؿؾغرافموأسطقًمم،ماظشؽوويمؼلؿعقنموالمحصصفؿماظشرريموضؾوط(مشقلمضره)

ماظشررلمؼلتمملماظػفرمحؿكمجؾلـو.ممحقـفمإظبمسـدػؿومطبؾؽونمطلمؼعؼقبمحوجلموإبراػقؿ

مصػورةممسعـومحؿكمطـريًامْضمملماظؼطورمإظبمؼلخذغلموملمعريدٔمإظبمدرياصؼينمطونماظذي

ماظؼره)مرئقسمعـمسؾؿًمثؿمذظؽمبعدموًِماظققم،مذظؽمؼبمذػىأمملماظؼطور،مهركمثؿماظؼطور

معؾػوتلمؼضعماظؿػؼد،موضًمضبٔمسـدعوماىـدرعي،مؼقزبوذلمظدىمحبؼلمطؿىمتؼرؼرًامأن(مشقل

مؼلخذمتؼرؼرمحبؼفمطؿىمظؼدماظلفٔمػذامتردؾقامالمظدؼفمطونماظذيماظؿؼرؼرمؼؼقلماظطووظيمسؾك

مإظبمؼردؾقغلممطلمأؼوممسدةمبعدماىقابموؼلتلمثؿمرهأغؼمإظبموؼردؾفماظؿؼرؼرمشقلماظؼرهمرئقس

مملمظؽـممذػوبلمتلجؾماظـؼقدمعـماٌعؿؼؾٔمصبردمطونماظذيماظضوبطمرؾىمسؾكموبـوءلب"معريدٔ"
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.ممذػوبل؟مسدممعـمطبلر،موعـمعـفمؼلؿػقدمعـمأسرف

/ممرضؿماظغرصيمإظبمأسقدمأنماألطرادمؼدسينمملمعريدٔ،مإظبماظصؾوحمؼبمؼلخذوغلمملمسـدعو

مبٔ/م2/مرضؿماظغرصيمإظبمثوغقيمأسقدمطـًمظقًمؼو/م4/ممرضؿماظغرصيمؼبمععفؿمبؼقًمأؼضًو/م2

مضرؼىماظعٔمسـمبعقد"ممضدًْوماألطرادمضول:مماألطرادمععمأصدضوءمغؾؼكماألضؾمسؾكمطـوماألتراك

.مممطـريًامغلقوغفممثـمودصعًماظرائعماٌـؾمػذامغلقً"مماظؼؾىمعـ

ماظـفوؼيموؼبمعريدٔمإظبماغؿؼوظلمسدممأدؾوبمصقفومبقـًمردوظيمبؽمبدرميوجلمطؿؾً

:ممضؾً

مأنمأحىمملمضؾقؾي،مأذفرمخاللمحقظلمؼدورمعومسؾكموتعرصًمدغزظقف،معـوخمأحؾؾً)

(مػـومدفينمأضضلمأنماألصضؾموعـ.ممسـفومأبؿعد

مابـمععمأبؼكمأنمأحىموالمجقدًامظقسمأغفمظلمؼصػقنمعريدٔمدفـمإظبمذػؾقامصوظذؼـ

مدائؿًومشبؿؾػمطـو.ممخالفمسؾكموطـومععًومأذفرمسدةمضضقـو.ممواحدمدفـمؼبمؼـاظدمنؿمسؿل

مأنمبعضـو؟معـمأخرىمعرةمغؼرتبمأنمصبىمػؾمبغضىمبعضـومسـمأخريًامابؿعدغومظذظؽماآلراءمؼب

.ممأبدًامعـودؾًومسؿاًلمظقسمػذامإنمثوغقي،منرب
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اضتحزبػبغنػاضطائغتغنػ
م

مرئقسمظدؼفؿموظقسممأطرادًامصقفومتضؿمطوغًماظيت/م4/مممرقماظغرصيمإظبمذػؾًمسـدعو

مأيمؼقجدموالماظلفـ،مؼبماجؿؿعقامزبؿؾػيمطردؼيمعـورؼمعـمرجاًل/مم60/مضرابيموطوغقامضوووش

موثالثيمعوردؼـمعـمرجاًل/م30/ممضرابيمبقـفؿمطون.ممبفومؼؿؽؾؿقنماظيتماظؾغيمدقىمبقـفؿمروابط

موبقـفؿمبريانمعـموأربعي.ممزوزومعـمأذكوصمديوخؿمؼعؼقبمحوجلمإبراػقؿمػؿموجفوئفؿمعـ

مؼؿؾعماظؾشرييماهللمسؾدماٌالموطونمرذؽقتونمعـمأذكوصمودؾعي.ممضودؿماظشقخمابـمأعٔماظشقخ

.مموحقدًامعـؾلمدورمآشقاتمسوئؾيمعـمحلوممبـمآشومسؿرموطونمزؼالنماظشقخمابـماظدؼـمبفوءمأثر

ماإلضؾقؿقيمروحمزرسًمأغفومسؾؿًومهلؿمئقلًورما٘ؿقسيمػذهمودمملمبالدهمعـمععفمأحدمؼؽـممل

.مماظؾغيمدقىمبقـفؿمضقعقيمرابطيمػـوكموظقلًممأطرادمأغفؿمؼؼقظقن،مشرؼىمبشؽؾمبقـفؿمصقؿو

مأبؼكمأنموأردتمبقـفؿمطـًماظذؼـمدغزظقفمدفـمؼبمطوغقاماظذؼـماألطرادموضعمػقمػذا

مواظػقضقؼيماظـرثورةمسيا٘ؿقمتؾؽمأنمؼعؿؼدموطونمإظقفؿمذػوبلماظلفـمعدؼرمادؿقلـمععفؿ

مؼرؼدونمزسقؿ،مبالمطوغًمزسقؿًو،ما٘ؿقسيمتطؾىمملمػقفوتمظؽـمإظقفؿ،مبؼدوعلمدؿؿقلـ

مبؽؾؿي،مععـومؼؿػقػقامأنماألتراكمؼؿفرأمملمعشوطؾمدونمأذفرمسدةمضضقـو.ممػؿمطؿومؼؾؼقامأن

ماٌدؼرمطون.مماظلوبؼمسـمسقضًومأغبؼمرجؾمػقمجدؼدمعدؼرموجوء.مماظلفـمعدؼرمتغريمذظؽموأثـوء

مظؾلفـمعدؼرًاموغصؾقهمأحضروهمثؿمدـف،مظؽربماظقزقػيمعـمأدؿؼقؾموضدماظشرري  رئقسماىدؼد

مسبـمأصؾقـومذظؽمأثـوء.ممظفمضبؾقمطؿوموؼػعؾمماظشرريمضوبطمؼؿدخؾمظذظؽمجوػاًل،مطونمألغف

مػذامؼدمممل.ممعـومؼؼرتبقامأنماألتراكماٌعؿؼؾقنمؼؿفرأموملماظلفـ،مؼبمبفومؼلؿفونمالمضقةماألطراد

مصػقةمؼعؽرمبؾمذلءمعـمؼؼرتبمالمسودتفموعـ(ممؼػلد)وممؼمذيمبدأمأعٔماظشقخمألنمرقؼاًل

مععمؼؿؼوتؾمأنمدون.ممبعقدمعـمإظقفؿموؼـظرمبعضفؿمسؾكماألصدضوءمضبرقبضمبعقد،معـماٌففع

مزبؿؾػيمجفوتمعـمأمسعماظؿقزبمرائقيمػلماظغرصي،معـمتؿصوسدماٌؽقدةمرائقيممشؿًمأحد،

((م.مظؾغرصيمزسقؿًوموؼصؾحموحقدمرجؾمؼلتلمٌوذا.م))ظغرصيامؼب

معـمػـومإظبمآتممل:م"ؼعؼقبمحوجلموإبراػقؿمأعٔمظؾشقخمضؾًماظؽالممػذاممسعًمسـدعو

مألغينماظغرصي،مزسقؿمألغينمظقسمصفذامضبرتعينماظلفـمعدؼرمطونموإنماظغرصيمزسوعيمأجؾ

مترؼدونمالمسـدعومظؽـمصلصؾقً،مرصياظغمزسقؿمأطقنمأنمعينمرؾؾؿؿمأغؿؿماظؽؿوبيمؼبمأدوسده

"مممصقرًامسؾقفمأواصؼمصلغومظؾؿفؿيمطػءًامغػلفمصبدمعـ.ممظؽؿمدلترطفو

:مممبصراحيمأعٔماظشقخمضول

(.مأؼضًوماظلفـمعدؼرمإظبمتذػىمأنمغقاصؼموالماظغرصي،مزسقؿمتؽقنمأنمغقاصؼمالمسبـ)-
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موأغومإظلقبمؼردؾمػقماٌدؼر،مإظبمبذػوبلمظؽؿمسالضيمالماٙرتم،مذقكل:)بفدوءمأجؾً

(.ماظدصوترموأغظؿمظفمألطؿىمإظقفمأذػى

مطؾمؼبمعشوطؾ،مدونمؼؼػمأنمؼلؿطعموملمحقوءمدونموجففمسـماظؼـوعمأعٔماظشقخمطشػ

ماصؾققاماظغرصيمؼبمعـمطؾمأصؾحماظطقؼؾمبؾلوغفماظلفـوءمأحدموجفمؼبممسقعفمؼؾٌمطونمعرة

مسؾقفمرددتماظصداضي،مسرفيمالمطالعف،مؼلؿعمعـمسؾكماظغرصيمضبرضمبؾمبعضفؿ،مأسداء

.ممدؾىمبالمذرشبلمآشومسؿرمسؾكمتففقبؿمأؼوممبعدةمذظؽمضؾؾ.مماظلقؽيمأخالضفمصقفمسرصًمألغين

:ماىؿقعمأعوممثؿموبقـفمبقينمظفمضؾً

".ممبؽمؼؾقؼمالماظؿففؿمػذامإن"م-

مروحمؼؾٌمأنموؼلؿطقعمدرًامدققوربينمأغفمأسؿؼدمملمظؽـمبؽؾؿي،مؼؿػقهمملمأغفمصققح

.ممماظلفـوءمؼـبماظطوئػقي

مملمظؽـمذلء،مطؾمتذطرتمطـرية،مبلذقوءمصؽرمأغفمطالعفمعـمبدأموضدممرقؼاًلمْضممل

مرؾؾينمسـدعو.مماظغرفمورؤدوءماظلفـمعدؼرمإظبماظؿؾغرافمصقرةمؼلؾؿمأعٔماظشقخمأنمأتذطر

موضولمأعٔماظشقخمسـدمذرشبلمآشومسؿرمسداماألطرادماجؿؿعمإظقفمذػؾًماظصؾوحمؼبماٌدؼر

معـوماظغرصيمزسوعيمادؿؾؿمذظؽمورشؿمععفمعـطؼؿفمعـمأحدمؼقجدمالموحقدمرجؾماومسونمإن:)هلؿ

مإظبمبومسـومؼذػىمأالمأخربغوهمأغـومرشؿمػـو،مإظبمجؽـومٌومذكص،مأيمبزسوعيمواصؼـومظقمبوظؼقة

((.ممم؟متؼقظقنمعوذامأؼضًوماآلنمذػىمػقمػوماٌدؼر،

(م(مموؼلوسدهمعـفمعلرورماٌدؼرومغػعؾ؟معوذامظؽـمغرؼدمالمسبـ:ممععًوماىؿقعمضول

مأنمعـؽؿمأرؼدمالمظؽـماٌدؼر،موبٔمبقـفماظــزاعمأدبمطقػمأسرف:ممعمطدًاماظشقخمضول

.مممتلوسدوه

.ممدـلوسدكمبؾمغلوسدهمظـمسبـ:ممععًوماىؿقعمضول

مواظغضىماظلؿمأنمرأؼً.ممعـفماظشرشبلمآشومسؿرمحذرغلماٌدؼرمشرصيمعـمسدتمأنمبعد

مذظؽ،مبعدموخرجومؼعؼقبمإبراػقؿمحوجلمععمأعٔماظشقخمهدثمع،اىؿلموجقهمعـمؼؿؼطر

"محلـمخؽف"مؼدسكمرجاًلمأردؾً.معؽقدةمظلمؼدبرامأنمؼرؼدانمأغفؿوموضعقفؿومعـمؼؾدو

ممعـ؟مععموؼؿقدثونمؼػعالنمعوذامألسرفموراءػؿو،

موهدثو/مم7/مرضؿمشرصيمإظبماالثـونمذػى:مأذغلمؼبموػؿس"ممحلـمخؽف"مجوءمصرتةمبعد

.مممضؾقالؾًبماظغرصيمسرئلمعع

ماثـونماوفمثؿمصقفومؼؼرؤونموػؿماألوراقمععفؿموطونمػـوكماظغرفمرؤدوءماجؿؿعمذظؽموبعد

مملمععقؾًومذقؽًومتصرصومأغفؿوموجفقفؿومعـموؼؾدومصرتةمبعدماالثـونمجوء.ماٌدؼرمشرصيمإظبمعـفؿ
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ماٌدؼرمإظبمشرافاظؿؾمصقرةمأوصالمأغفؿوموسرصًمذلء،مطؾمتذطرتمسـدػو.ممإظلقبمؼـظرمأنمؼؿفرأ

:مظلموضولمجوء"مشقلمضره"مرئقسمأنمرأؼًمصرتةمبعد.مأسدائلماىؿقعمؼصؾحمطلمواظرؤودوء

(.مممظؾغرفمبوظـلؾيمبؽمغػعؾمأنمصبى،معومودـرى/م7/مرضؿماظغرصيمإظبمصرذؿؽمتلخذمأنمصبى)

.ممأصعؾمعوذامأسرفمأطـمملمظؽـ.معومبشلءمؼػؽرمطون.مماألصعكمطلؿقممصؿفمعـماظؽالممخرج

مظلمدقلؾؾقنمأغفؿمسرصًمبعداوة،مإظلقبمؼـظرماىؿقعمطون/.م7/ممرضؿماظغرصيمإظبمصراذلمدؾًأر

/مم7/ممرضؿماظغرصيمإظبماظغرفمرؤدوءمعبقعمجوء.معـفؿمأدبؾصمطقػمأسرفمملمظؽـمعشوطؾ،

مبٔماآلنموضعًماظعوممواظـوئىمواىووؼشمواٌدؼرمسبـماتفؿؿـومأنمبعد:ممظقجفموجفًومظلموضوظقا

مصبىماٌدؼرمسـدمظريةمأربعؿوئيمظدؼؽمبوظلؽوطٔ،مدـؿزضؽماآلنمعـذمأغـومسؾؿؽمؼبمنوظقؽمأؼدؼـو

ماآلنمعـذمتعرفمأنمصبى.ممبوٌولمحقوتؽمتػؿديمرّومعـفو.ممظرية/م50/ممعرةمطؾمتعطقـومأن

.ممماظزغزاغيمؼبمععؿؼؾمأغؽ

مصفؿمعينماظـؼقدمؼلخذوامأنمؼرؼدونمظؽـفؿماظؾقؾي،متؾؽمؼبمؼؼؿؾقغلمأنمأخشكمطـً

موربػظيت،مجققبلمأصرشقا.ممترؼدونمطؿو:ممضؾً.ممضربؿفؿمؼضربقامطلماظػرصيمؼـؿظرون

مرضوبيمهً.ممسـديمطوغًماظيتمواظدصوترمواألوراقمواألضالمماظـؼقدمعـمصقفومعومطؾموأخذوا

.مممأحدمععمأهدثمالمحؿكمؼؼظٔمحوردٔ

موضدماغيببٍمصبؾلونمايوردونمطونماظـقم،معـماظؾوطرماظصؾوحمؼبمادؿقؼظًمسـدعو

ممْزضقكمأنمهلؿمصققؼماظـظوممدبرتقموسـدعومأحد،مععمتؿقدثمالمأنمسؾقؽمصبىمأغفمأخرباغل

مطؿرؼضماٌعؿؼؾٔ،معبقعمسينموابؿعدمذػؾً،مأؼـؿومؼراصؼوغلمايوردونمطون.ممبوظلؽوطٔ

مؼبموضقسلمأنمؼرونماٌعؿؼؾٔماألطرادموطونمعين،مؼؼرتبقامأنمطبشقنماآلخرؼـمإظبماظعدوىمؼـؼؾ

.ممهلؿمغصرًاماألتراكمؼديأ

ماظظفرمضؾؾمأردؾقغل.ممصقفومحصيمهلؿمعينمدؿمخذماظيتماظـؼقدم،مّصقؾيتماىؿقعمصرح

ممسًومؼؿؼطرموجففمطونماٌدؼرمشرصيمإظبمدخؾًمسـدعو.ممهلؿمظريةمػبلٔمأجؾىمطلماٌدؼرمإظب

مصغرية،مورضيمعينموأخذمؼؿؽؾؿ،مأنمدونمصلسطوغقفومظريةمػبلٔمعـفمرؾؾًمإظلقب،مؼـظرمومل

ماٙؽقعٔمطالمممسعًمظؼدمصقف،مأغوماظذيماظقضعمتعرفمأغً:م"مظفمضؾًمأخرجمأنموضؾؾ

"مم.معبقعًومتصرصوتفؿمعلموظقيمدؿؿقؿؾموأخريًا.ممموسلمدونمايؿؼك

محػرتمظؼد.ممأؼدؼفؿمبٔمدقؼعماألذؼقوءمضبوربمصوظذي.مغصوئقؽمإظبمحبوجيمظلً-

.مممغبوضؿؽمسؼقبيمدؿدصعمواآلن.ممضؾٔاٌعًمأعومماظشؽقىمررؼؼمموصؿقًمبقدؼؽ،مضربك

.مماألغبؼمػقمعـمدـفد-

مأخذتفوماظيتماظـؼقدمعبقعمعينمأخذوا.ممشرصؿفمعـموخرجًمجقابفماغؿظرمأنمدونمضؾً
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مذظؽمؼبماظػرصيمظلمتلـحممل.ممعينمؼؿطؾىمطؿومآطؾمطـًماظطعوم،مظلمؼؼدعقنمطوغقامماٌدؼرمعـ

مأنمأوماألطرادمعـمأضرتبمأنمْـعقغين.ممدًاجمؼؼظٔمايراسمطون.ممأحدمععمأهدثمأنماظققم

.ممعينمأحدمؼؼرتب

مضول.مماٌعؿؼؾٔمتػؿقشمعـمغؼقدًاماٌدؼرمظفمؼعطمومل"مممأغبد"ممؼدسكمرجؾمػمالءمبٔمطونم

مؼؼدمماٌدؼرموطونمأوالده،معصروفمراتؾفمؼؽػفموملمأرػولمأربعيمظدؼفمأنمعراتمسدةمذظؽمضؾؾمظل

!ممؼػعؾمعوذامؼعرفمالمواظذي.مأغبدمدونمعـمظضرائىواماظؿػؿقشمعـمألصدضوئفماظـؼقد

مؼبمبفماظؿؼقً.ممعـفمأدؿػقدمأنمأدؿطقعمواآلنموضذارتفمضعػفمسؾكمدريمؼبمأضقؽمطـً

مأحدًامأنمؼعؿؼدوامملمألغفؿمضؾقاًلمايراسمسينمابؿعد.مسقـقفمؼبمماظشػؼيمرأؼًماظـوظٌماظققم

:مممظفمضؾًماظؿقدثمصرصيمظلمدـقًمسـدعوموظؽـمؼلوسدغل،

مردوظيمتقصؾمأنمعؼوبؾمظرية/م25/ممدلسطقؽ:مترىمطؿومأؼضًوماظؿػؿقشمعقسدمحونمظؼد-

.مممبؽمخوظدمإظب

.ممممثقـًومذقؽًوموجدموطلغفمعشرقمبقجفمهدثمثؿمخبقفمحقظفماظؿػً

.مممذقؽًومؼعطقغلموملمؼظؾؿقغينمأغفؿمتعرفمػؾ-

مماظقاظل؟مإظبمعـؽمردوظيمأخذتمظقمصبريمعوذا-

.مممتـلوغلمظـمأغؽمأسرفمأحد،مسرصفويمالمأنمبشرطمدكخذػو-

.مممموبقـفمبقينمدرًامػذامودقؽقنمؼعرفمأحدمالمأنمرؿلغؿف

.مممدرًاموأسطوغقفؿومواظقرضيماظؼؾؿمظلمأحضرمورضي،موالمضؾؿمظديمؼؽـممل

مظلمدـقًممايراس،مؼراػومالمطلمظقاًلماٌرحوضمؼبمماظردوظيمأطؿىمأنمسؾلمصبىمطون

.مممبوظقدمظؾقاظلمودؾؿفوماظردوظيمأغبدمذاخ.مماٌرحوضمؼبماظردوظيمطؿوبي

مبوألعرمماظغرفمورؤدوءمواىـدرعيموايرسماٌدؼرمصقجكءمعلوءـب،ماظلفـمؼبماظػقضكمدبً

/م7/مرضؿماظغرصيمرئقسمجوءمسفقؾي،محرطيمػـوكمطوغًماظعوصػي،مبفومتؾعىماظيتمطوألذفور

مإظبمأشراضؽمخذمدئػومبصقتمظلموضولماظغرصيمرئقسمعـمبنذورةمسينمايوردونمابؿعدمإظلقب،

.مممعبقؾلمتـؽرمأالمصبىموظذامأتدخؾ،مملمظقمظقؼؿؾقكمطودوامأغفؿمتـسموالماألطراد،مضوووش

مأنمسرصًمسقـقف،مخاللمعـماًقفمسؾقفمموبدامبفدوءمذػوػفمبٔمعـماظؽؾؿوتمخرجً

:ممموضؾًمسؾقفمرددتمظذظؽمػدصف،محؼؼمدفؿل

مغـفلمغؽـمملمػـومصراذلمطقنيمأنمصبىماظغرصي،معـمأخرجمأنمأرؼدمالمعبقؾؽمبلؾى-

مبقـؾوذلموورائفؿمبوظلالحماىـدرعيمعـ/م40–م30/ممععماظلفـمبقابمطونمحؿكمطالعـو

مطوظذيمذؽؾفموهقلماظقجفمذوحىماٌدؼرمدخؾموآخرػؿمسؾقـومؼدخؾقنماظعومماظـوئىمثؿمصفؿل
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.ممظؾقضقرمودسقغلماظلفـمبوحيمؼبماىؿقعموهؾؼماظرعود،مؼبمتعػر

:مممؼللظينماظعومماظـوئىمبدأ

مماظؽردي؟مأومسونمؼومظؾقاظلماظردوظيمػذهمأردؾًمػؾم-

.مممطؿؾؿفومأغومدقديمؼومغعؿ-

ممصققح؟مػذامػؾمخطر،مؼبمحقوتؽمأنمتؼقل-

.ممميظيمأيمؼبمأضؿؾمأنماٌؿؽـمعـمطونماظؼؾقؾ،مإالماٌقتموبٔمبقينمؼؾؼمملمغعؿ-

ممؼؼؿؾقغؽ؟مأنمؼرؼدونماظذؼـمػؿمعـ-

ممترؼد؟مأؼفؿو.ممؼؼؿؾينمأنمؼرؼدمعـمػـوكومظؾؼؿؾمؼدصعينمعـمػـوك-

.مماظؼؿؾمإظبمؼدصعقغؽماظذؼـماىؿقعمأمسوءمأرؼد-

مأعو.مماظلفـموعدؼر"مشقلماظؼره"مرئقسماىـدرعي،مؼقزبوذل.ماظعومماظـوئىمعلوسدمػؿم-

.ممعلوسدؼفؿمععماظغرفمرؤدوءمصفؿمضؿؾلمؼرؼدونماظذؼـ

مماظلؾى؟-

مطؿؾًمأذفر،مثالثيمضؾؾمعريدٔمدفـمإظبماظلفـمػذامعـمؼـؼؾقغلمأنمأرادوامسـدعو-

ماظظؾؿ،مسـفؿمدصعًمسـدعومظؾؿدؼرماظربضقيمدؾؿماظذيمأعٔمظؾشقخموأسطقؿفومتؾغراصوتمثالث

مصقرمضدمم،(أعٔماظشقخمعينمشضىمأنمبعد)مأعٔماظشقخموبٔمبقينماًالفمدبمأنمبعدموظؽـ

مأرادوامظذظؽمسـديماآلنموػلمهلؿمصضققيمتعؿربموػذهموذرطوئفمظؾؿدؼرمحقزتفمؼبماظذيماظؿؾغراف

.مؼؼؿؾقغينمأن

ممصضوئقفؿ؟مظلمترويمأنمتلؿطقعمػؾ-

معبقعمتعزلمأنمبشرطمظؽـماظـوبؿي،مواظشقاػدمبويفٍمطالعلموأثؾًمأروؼفومأنمأدؿطقع-

.ممذلءمطؾمظؽمدلرويمسـدئذماظزغزاغوتمؼبموتضعفؿمعلوسدؼفؿمععماظغرفمرؤدوء

ممأمسوئفؿ؟متؼدممأنمتلؿطقعمػؾم-

.ممماظزغزاغوتمإظبمأغزظقػؿمثؿموضقدوػؿماىؿقعمأحضروامامسًو،/م22/ممسـمأخربتف

م:وضولماٌدؼرمإظلماظؿػًمثؿ

:مثؿمضولمظلمبقجفمبشقشم

المبدمأنمايؼقؼيمم.ماظققم،موشدًامدكتلمظؾؿقؼقؼمؼؾدومأغفؿممأتعؾقكمطـريًا،مارتحم-

.ممدؿظفرمودقـولماٌذغىمسؼوبف
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.ممبعدمذظؽمذػىماظققزبوذلمواىـدرعيموترطقاماظلفـمؼبمخقفمرػقى

سـدعومضقدوامأضداممرؤدوءماظغرف،مخوفماظشقخمأعٔموإبراػقؿمحوجلمؼعؼقبمطـريًامأنم

رأوامأغينمملمأهدثمسـفؿومضولمسـدعوم.مأدفؾمأمسقفؿومبٔمرؤدوءماظغرفموعلوسدؼفؿم

.م"مظؼدمأخطلغومحبؼؽ،موعومتػعؾف،ممظـمغؾقعؽ"اظشقخمأعٔمبصقتمعـكػضم

.ممرجؾمعـؾفمالمطبفؾمعـماظؽالمم.مملمأردمسؾقفمأدرتمزفريمإظقفمابؿعدتممسـف

أحضرتمأطـرمعـمسشرؼـمذوػدًامإظبماٙؼؼ،م.مجوءماظـوئىماظعوممؼبماظصؾوحمظؾؿقؼقؼ

:ممضقؼيمضولمظلوسـدعوماتضقًمظفماحل

ملمأطـمأتقضعمأنمٗرمأخطوءمعـؾمػذهماألخطوءمسؾلقبمحؿكمغلؿطقعمأنمغؼدممذقؽّومعػقدًا،م

تؽؾؿًمععماظقاظلماظؾورحي،مودلذػىماظققممإظقفموأهدثمععفم.مأغومأحؿوجمإظبمصالحقيمأطرب

.ممحقلمػذهماظؼضقي

ؼلؿطعموملم.مأسؿؼدمأغينمدلحصؾمسؾكمصالحقوتمجدؼدة،معضًمثالثمأومأربعمأؼوم

ظؼدمرؾؾينم:مرؤدوءماظغرفمواىـدرعيمواٌدؼرمأنمؼؿقرطقامضولمظلمطوتىماٌدؼرمذاتمعلوء

ػؿم.مصؼؾًمظفمطؾمذلء،مػؾمتعؾؿمأغفمظقسمظلمسالضيمبفذهماألذقوء.ماظـوئىماظعوممظؾؿقؼقؼ

شدًامدقلتلماظـوئىماظعوممإظبماظلفـمؼؾدومأغفمدقػعؾمذقؽًوم.مؼرتشقنموظؽينمظـمأخقنمضؿريي

.ممُمبؽالعف،مألغفمسـدعومرأىمأنمطؾماألعقرمضدماصؿضقً،مؼرؼدمأنمؼؾؿعدمسـفوملمأه"م

.ممجوءماظـوئىماظعوممؼبماظصؾوحموضولمظلمأعومماٌدؼر

.مماسطينمأمسوءمطؾماظذؼـمطوغقامععمػمالء،مأرؼدمأنمأغؼذماظلفـمعـماٌماعراتمواظلقء-

ؤالءمععماظلالدؾ،مأحضرمه:مأسطكماظؼوئؿيمظؾؿدؼرموضول.مامسًومآخر/م60/مضدعًمظفم

.مموأزعريمبوظؼطور(ماؼضـم)مدـرحؾفؿمؼبماظصؾوحماظؾوطرمإظبم

صبىمأنمتلوسدغلمطلمالمغرتكمأحدًامؼلرقمؼبمػذاماظلفـموالم:مثؿماظؿػًمإظلقبموضول

وسـدعومضبدثمأيمذلءم.مأنمطبدعماٌعؿؼؾٔ،موِـعمذربماظعرقمصقفموأالمؼؾبضربماٌعؿؼؾقن

.معـمػذهماألذقوءمأخربغلمبلرسي

.ممطذامأصؾحماظلفـمغظقػًومؼـػذماٌدؼرمطؾمعومأرؾؾفمعـفموالمأحدمؼؿفرأمسؾكمزبوظػيته

وطونماألطرادماظذؼـمؼؿؿـقنماظلقءمظلمؼـؿظرونماظلقءمعينمػذهماٌرة،مظؽـمضؿؾًمصقفؿم

.ممػذهماظػؽرة

سـدعومسدتمإظقفؿ،مأرادماظؾعضم.مثؿمسدتمثوغقيمإظبمشرصيماألطرادموطلنمذقؽًومملمؼؽـ

تؼدمغػلف،مظؽـينمعـعؿفؿمواخؿصرتمايدؼٌمبؽؾؿوتمضؾقؾيمحقٌمجعؾؿفؿمعـفؿمأنمؼـ

بلؾىمأخطوءماظؾعضمعـوم.مطونمصبىمأالمهدثمػذهماألذقوء.مؼـلقنمعومصعؾقهمعـمضؾؾ
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ظؼدمغلقًم.موحلدػؿمػقماظذيمجعؾمػذامبقــو،مأسؿؼدمأغفمملمضبدثمأيمذلءمبعد

.مماظؿصرصوتماظؿصرصوتمايؿؼوءماظيتمحدثًمظل،مصبىمأالمؼذطرمأحدمتؾؽ

طـًمأرؼدمأنمؼـلقامعومصعؾقه،مظؽـمؼؾدومأنماظشقخمأعٔمشريمعقاصؼ،مؼػعؾقنمأعوعلم

:مماظرذؼؾيموؼؼقظقنمصقؿومبعد

.ممظؼدمأخطلغومصؿفوػؾمتصرصوتـو-

.ممطونمػذامأصعىمعـماظعؼقبيمبوظـلؾيمظل

ؼؾدومعـمػذاماظؽالممأنماظشقخمأعٔمعوزالمضبؿؾمايؼدمؼبمضؾؾف،مؼـؿظرمصرصيمطلم

.ممدشينمثوغقيمظؽينمملمأسطفمػذهماظػرصيؼؾ

ملمادؿطعمأنمأثؾًمظؾـوئىماظعوممأنمعلوسدماظـوئىماظعوممؼبماظؿقؼقؼمواظققزبوذلمػؿوم

غظػماظلفـمعـماظؾصقصمواظظؤٌ،موملم.مؼبمدرضيماظـؼقد"ماظؼرهمشقل"ذرطوءماٌدؼرمورئقسم

وؼؼقلمظلمأعومممطونمماظـوئىماظعوممؼلتلمطؾمذفرمعرة،.مؼعدمأحدمطبرجمسـماظؼوغقن

ػؾمؼقجدمذلءمضبؿوجمإظبماظشؽقىمؼبماظلفـمؼومبؽماألطرادم؟معومزاظًمظديم:ماىؿقع

.مماظصالحقوتماٌؿـقحيمعـمأغؼره،مأدؿطقعمأنمأصعؾمأذقوءمطـرية

طذظؽمالم.مطونماظلفـوءمطبوصقنمطـريًامعـمػذهماظؽؾؿوت،مملمؼلؿطعمأحدمأنمؼرصعمرأدف

ؼعؼقبمأنمؼشذاممسـماظطرؼؼ،مبؾمؼؼػونمذظقؾٔموأغوممؼلؿطقعمماظشقخمأعٔموإبراػقؿمحوجل

.مأدؿطقعمأنمأضقلمحدثًمػذهماظؿغرياتمؼبمتؾؽماظلـقاتممإظبمأنمصدرمضوغقنماظعػقماظعوم

سـدعوم.مصكرجـومعـماظلفـموملمضبدثمأيمذلءمؼبماظلفـ،موملمؼشؿؽكبمدفٔمعـموضعف

.ممطونمؼشعرمأحدمبوظظؾؿ،مطـًمأرصعمسـفمػذاماظظؾؿمبلرسي

وملمؼؽـماظقضعمعرضبًومألعـولماظشقخمأعٔمألغفمملمؼلؿطعمأنمؼػعؾم.مدـيمػؽذامضضقـو

طونمؼشؽقمسدةمعراتمعـمأصدضوئفموطـًم.مأؼيمعشؽؾي،موظقسمعـمأخالضفمأنمؼػعؾمخريًا

:ممأهؿؾفمطـريًامألغينمطـًمأسرفمأخالضفمجقدًامطـًمأردمسؾقفموأضقلم

.ممدلدلل،مسـدعومؼؽقنمصقققًومدلغصقفم-

.ممسؾقفممررؼؼماٌشوطؾمعـمأوظفطـًمأضطعم

واغؼلؿماظلفـوءمإظبمضلؿٔ،ماظذؼـمطوغًم.مأرؾؼمدراحمعبقعماظلفـوءماظلقودقٔ

ظؽـماظذؼـمطوغًمجرائؿفؿمبعدماظـقرةمملم.مجرائؿفؿمضؾؾمثقرةماظشقخمدعقدمأرؾؼمدراحفؿ

ؼطؾؼمدراحفؿمظذظؽمبؼلمإبراػقؿمحوجلمؼعؼقبمععممثوغقيمأذكوصمعـمعوردؼـمؼبماظلفـم

ذؼـمأرؾؼمدراحفؿمملمؼذػؾقامإظبمبالدػؿ،مبؾمدؽـمطؾمأربعيمرجولمؼبماظغرفماظػورشيموال

:ممظألرعـمؼبماٌدؼـي،ماحرتعينمعدؼرماإلدؽون،مصلسطوغلمبقؿًومعبقاًلموضولم
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رّومتؾؼقنمػـومأطـر،مظقؽـمػذاماٌـزلمػدؼيمعينمإظقؽ،مذؽرتفموترطًماٌـزلم

حبوجيمإظبمأثوثمضؾؾمطؾمذلءموملمؼؽـمظديمألصدضوئلمثؿمذػؾًمإظبماظػـدقمطونماٌـزلم

.ممأثوثمألصرشماٌـزلمثؿمأغينمالمأحىمأنمأدؽـمؼبمحلماألرعـ

بعدمأنمبؼقًمسشرةمأؼوممؼبماظػـدق،مأسطوغلمرجؾمؼعؿؾمؼبمصـوسيماألدـونمعـزظفمععم

ضبؾقنماظغربوء،مملمأرمصوغعماألدـونمدقىم(مدغزظقفم)صرذفمدؿيمأذفرمبالممثـ،مألنمأػؾم

:ممغدعومسرفمأغينمأحبٌمسـمشرصيمعػروذي،مضولمظلموطلغفمصدؼؼمضدؼؿمع.معرتٔ

دلذػىمإظقفمؼبماظربقعموأضضلمؼبمعـزلمسدؼؾلمدؿيمأذفر،مم((ماؼضـم))مظديمعـزلمؼبم

ـً،مسـدعومترؼدمأنمتلؽـمصقفمصلغًمتؼدممظلمعبقاًلمبؽؾمتلطقد .ممترىمأغينمأضدعفومظؽمدونمع

(.ممأسطوغلمادؿمحالق)رلماٌػوتقحمإظبمصالنموسـدعومتعقدمإظبمبالدطؿمضؾؾمضدوعلمدؿع

وضؾؾًمػدؼيمصوغعماألدـونمععم.مطونماٌـزلمعػروذًومبشؽؾمجقدمعمظػًومعـمشرصؿٔ

وطونمؼلتلمإظقـوم.مذؽريمودؽـًمؼبماٌـزلمطـومنؿؿعمؼبمطؾمؼقممسـدماٌلوءمؼبمحلماألرعـ

طـومندمظؾػؼراءمحاًل،مم.رجؾمعـمضؾؾمدائرةماظشرري،موؼؼرأماألمسوءمظقعرفمعـمملمضبضرمعـو

.ممعـفؿمعـمؼعؿؾمبعؾؿمعدؼرماظشرريمؼبماظؼرى

رأؼًمذاتمؼقممؼبمعـزلماظقاظلمعدؼرماظشرريموؼدسكمذوطرمبؽمطونمطردؼًومالمؼعرفم

جرتمأعقرغومعقلرةم.ماظؽردؼيمطوظقاظلمظؽـمالمؼـؽرمطردؼؿف،مبعدمأنمتعرصًمسؾكمذوطرمبؽ

ةمسبـماظذؼـمطـومؼبماٌدؼـيمطؾمؼقم،مواظذؼـمعـمضؾؾماظشرري،مطـومغذػىمإظبماجؿؿوعماظشرط

ادؿؾؿًمدصرتًامبودؿماألطرادماٌـػقٔ،مطـًم.مطوغقامؼبماظؼرىمصبؿؿعقنمطؾمأدؾقعمعرةمواحدة

أدونمصقفمعؽونماظعؿؾمواإلضوعيموسـدعومملمضبضرمأحدمعـماألطرادمطوغقامؼللظقغينمسـف،مظذظؽم

.ممرادمػـوكطـًمعطؾعًومسؾكمعبقعمأسؿولموتصرصوتموهرطوتماألك

م

ػ
ػ

ػ
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اضعدرػواضخغاظظػ
م

اسؿؼدتمأنماظذيمحدثمبقينموبٔماظشقخمأعٔموإبراػقؿمحوجلمؼعؼقبمضدمصوتم

واغؿفك،مسـدعومأرؾؼمدراحـومعـماظلفـمطـًمععؿؼدًامأنمايؼدماظذيمطونمؼبمداخؾم

اظرجؾٔمػقمضؿـمجدرانماظلفـمظؽـمسـدعومخرجومعـماظلفـمإظبماألرضماظقادعيماظيتمالم

ظؽينمسرصًمخطؽلم..مما،مطونمصبىمأنمؼؿالذكمايؼدماألدقدمؼبماظػضوءماظقادعحدودمظف

بلنماظصدورماظيتمهؿؾمايؼدمطؾؿوماتلعًماألرضمبفومؼزدادمايؼدموؼؿلع،موضؾؿومْضلم

.ممايؼدمبالمضقوؼو

بعدم.مطونمبٔماٌعؿؼؾٔماألطرادمعـمعـطؼيمخوربقًمرجؾؾبمواحدمصؼطمؼدسكمغبدي

بؼلمؼبماظلفـمطـريًامألغفمملم.مبلؿيمأذفرموصؾمػقمأؼضًومإظبمػـوكم"دغزظقفم"موصقظلمإظبم

سـدعوموصؾمإظبمدفـم.مْؾؽممثـًومألجرةماظطرؼؼموسوغكماظضقؼمواظػؼرمواظؾمسمواألملمواظؿعى

ويوصفمملمؼؽـمأصضؾمعـم.مدغزظقفمطونمؼرتديمثقوبًومرثيمٓزضيمحبقٌمطبرمعـفوماظلؿلؿ

اصف،موأسطقؿفميوصًومجدؼدًامععمبطوغقيمظؼدمتلثرممسـدمضدوعفمأحرضًمحل.ماًرضيماٌؿزضي

اظؽـريمعـماٌعؿؼؾٔماألطرادمظقضعمغبديمودوسدوه،معـذمذظؽماظقضًمطـًمأدللمطؾمعرةمسـم

وملمؼؽـمذوبًومسدؼؿماٌرؤةممؼعؿؾمأيمسؿؾ،موملمؼؼػمعؽؿقفم.مأوضوسفموأدوسدهمأؼضًو

واىرأةماظيتمؼبمسقـقفمؼشدماغؿؾوهموطوغًمزغقدهمأضقىمعـمطؾمذلءمواألطـرمػلماظؼقةم.ماظقدؼـ

.مماظـوس

بعدمأنمخرجـومعـماظلفـ،مطونموضعمغبديمجقدًامرشؿمأغفمملمؼعؿؾم،مثقوبفموصقؿفم

.ممووجففماظـضرمؼقحلمأغفمعـماألشـقوء

:ممطـًمأعشلمذاتمؼقممؼبماظشورع،مصرأؼًمغبدي،مذوحىماظؾقن،مأصػرماٙقومدلظؿف

حدثمظؽم؟مإنمطـًمؼبمضوئؼيمأدؿطقعمأنمعوذام.مأراكمظلًمسؾكمعومؼراممؼومغبدي"

".ممأدوسدكم

.ممالمْؽـمأنمأغلكمغظرتفمؼبمحقوتل.مدارمؼبمعؽوغفمثؿمرصعمرأدفموغظرمإظلقب

ؼظفرمعـمخاللمغظرتفماظعداوةمواظصداضي،مايؼموايى،ماىؿقؾمواظـؽرانمضولمظلم

:ممبصقتمربؾىم

رؼدمأنمطبقغؽمسقضًومغبديمابـمزغو،مالمؼعرفمواظده،مالمْؾؽمذرصًوموالموجداغو،مي

ػؾمترؼدمأنمتلوسدهمأؼضًوم؟مم.مسـمتؼدؼؿماىؿقؾ

تذطرتمأغفمشريمعقاصؼمسؾكمحوظؿفمؼؾدومأغفمؼؿؽؾؿمم.مملمأصفؿمذقؽًومأولماألعرمعوذامؼؼقل



89

:ممألنموضعفمدلءمضؾًمظفمبؾففيمأخػػمسـفم

مالمأصدقمأبدًامأغؽمتلعكمإظبمإدوءتل،مظقمأنمأحدًا.مالمأحدمؼؿفرأمأنمؼؾطخمذرصؽ-

.ممأخربغلمبذظؽ،مظؼؾًمإغؽمتؽذب

:مموطلنمطربوجًومظلعف،مصفلةمغفضموضولمبصقتمجوفم

.ممأضقلمإنمغبديمبالمذرف،مػؾمػـوكمأحدمؼغدرمغػلف،مغبديمظقسمطردؼًوموابـمزغو-

عوذامجرىمظؽمؼومرجؾمدبقنمغػلؽم؟ممم-

أضقلمايؼقؼي،مأغومابـمزغومظقسمظديمأب،مأغًمتؼدممظلماٌلوسدةموأغومأصؽرم-

غؿؽ،مػؾمػـوكمأطـرمعـمػذام؟ممخبقو

ملمأصفؿمطالعؽ،موالمأسرفمعوذامتؼقلم؟مم-

صققحمملمتػفؿمبعد،مألغؽمرقىماظؼؾى،مأغًمالمتعرف،مسبـمأوالدماظزغومعوذامغػؽرم-

!ممحبؼؽم

عـم؟مم-

.مموأذغوبفؿو.مأغومواظشقخمأعٔموإبراػقؿمحوجلمؼعؼقب-

عوزالمإبراػقؿمؼبماظلفـمعوذامؼلؿطقعمأنمؼػعؾم؟مم-

بعدمأنمخرجـومعـماظلفـمبلؿيمأؼومم))مدلرويمظؽماظؼصيمعـمأوهلوم.مسينمجقدًاادؿ-

طونم:م))موضولمظلم.مأردؾمحوجلمإبراػقؿمأخوهمؼقدػمإظلقب،مذػؾًمععفمإظبماظلفـم

اومسونمصربي،مرجاًلموحقدًامػـومالمأحدمععفمعـمبالده،مورشؿمذظؽمؼرأدـومؼبماظلفـ،م

غرؼدمأنمؼؿقرطمّشؽؾيمطلمؼعقدمثوغقيمإظبماظلفـم.موسـدعومخرجمتزسؿمأؼضًوماألطرادماٌـػقٔ

وؼعرفمعومػلماظزسوعيمثؿمعدمؼدهمإظبمجقؾفموأسطوغلمػبلٔمظريةمالذرتيمعلددًومضالبًومطؿوم

سؾقؽمأنمتؼطعماظطرؼؼمسؾكم:)مزودغلمبطؾؼيمضدْيمأدخؾفومثؿمأرؾؼفومؼبماظؾقظىموضولمظل

ضدعقفموأعلؽمبؿالبقؾفموادؿغٌمبشررلمأومسونمذاتمظقؾيمصوذاماظؿؼقًمبفمارمماٌلدسمبٔم

ػقلتفمظؽمحولممسوسؽموضؾمظفمظؼدمأرؾؼمأومسونمسؾلماظـورماغفمؼرؼدمضؿؾلموظؽـماظرصوصيمملم

ؼؿػفرمسـدئذمدقدخؾقغفماظلفـمثوغقيمصوذامأدؼًمعفؿؿؽمغؼدتؽمػبلٔمظريةمأخرى،مصؿـذم

ظؼدمتعرصًمسؾكممسشرؼـمؼقعًومأذػىمؼقعقًومإظبماظلفـموؼعطقغينمرشقػٔ،مواٌلدسمسـدي

.مماظشررلموملمؼؾؼمذلءمدقىماظؿـػقذ

ػؾماٌلدسمسـدكماآلنم؟م-

.مممخؾلتفمؼبمعؽونمضرؼىمعـمبقؿؽ،مؼبمبقًمعففقر-

ٌوذامملمتـػذوامحؿكماآلنم؟مم-



90

.ممطـومحبوجيمإظبماظشررلموضدمػقلغوهمضؾؾمؼقعٔ،مواظؾورحيمأخذوغل،موتعرصًمسؾقف-

غؿظرمسقدتؽمإظبماظؾقً،مظؽـماآلنمأرذدغلمطونماجؿؿوسـومأثـوءمشقوبماظشؿسموطلما-

.مماهللمإظبماظطرؼؼماظصققحموسرصًمحؼدموضذارةمضؾيب

ػؾمتلؿطقعمأنمترؼينماٌلدسم؟ممم-

.ممػقومدلسطقؽمإؼوهماآلن-

طونمغبديمعطلرلءماظرأسمططػؾمعذغىمالمؼؿؽؾؿ،مملمؼلؿطعمأنمؼرصعمم.معشقـومععًو

أدؽـمصقف،مأخرجمغبديماٌلدسمعـمبقًممسـدعوموصؾـومإظبماظشورعماظذي.مرأدفموؼـظرمإظلقب

.ممعففقر،مثؿمضدعفمظلموطونمصقفمأربعمرؾؼوتمصوددة

ػذامصققحمؼومغبدي،مظؽـمػؾمتلؿطقعمأنمتدظلمبفذاماظؽالممأعومماظشرريم؟مم-

.ممأدؿطقعمأنمأضقلمأعومماهللمأؼضًو-

معبقؾمالمدبربأحدًا،مسـدعومغذػىمإظبماجؿؿوعماظشرريمؼبماٌلوءمدلضوبؾؽمبوظشقخ-

أعٔ،مػؾمتقاصؼمسؾكمػذاماظؿصرفمم؟م

.ممغعؿمإنمملمأواصؼمصفذامؼعينمأغينمطوذب-

ذػؾًمعلوءـبمضؾؾماىؿقع،م.مأخذتماٌلدسمععلمطلمغؾؿؼلمعلوءـبمؼبماجؿؿوعماظشرري

طونمغبديمؼؼػمػـوكمضؾؾل،مؼؾدومعـمخاللمسقـقفمأغفمذئىمعػرتس،مطونمأطرادغومؼلتقنم

.ممزراصوتمووحداغومإظبماالجؿؿوع

ظقمضدعًماٌلدسمظؾقؽقعيموذفدمبفمغبدي،مألسؿؼؾماظشقخمأعٔمععمدؿيمعـمظؽينم

صؽرتمطـريًامأنم.موطونمؼقدػمذؼقؼمإبراػقؿمحوجلمؼعؼقبمواحدًامعـفؿ.ماظرجولمعـمعوردؼـ

اظشقخمأعٔموإبراػقؿمحوجلمؼعؼقبمؼلؿقؼونماظعؼقبي،مظؽـمترىمػؾمؼلؿقؼماظلؿيم

.موبيم؟مإنماىقابمسؾكمػذاماظلمالمؼزسفينمطـريًااآلخرونماظذؼـمطوغقامأذغوبًومهلؿمػذهماظعؼ

ملمؼؾؼمظؾعقدةمإظبماظؾالدمإالماظؼؾقؾ،مػؾمؼصحمأنمأطقنمدؾؾًومظعدممسقدةمبعضفؿم؟مترطًم

ورائلمؼبماظؾالدمبعضماآلعولماىؿقؾي،مظؽـماظذؼـمدقعؿؼؾقنمأظقسمظدؼفؿمػذهماآلعولم

غدعوموصؾًمإظبمػذهماظػؽرة،مع.مواألحالمم؟محؿكمظقمطوغقامععؿؼؾٔمصالمؼؿالذكمآعوهلؿ

.ممتذطرتمذقؽًوموأضشعرمبدغل

ظؽؾمععؿؼؾمزوجيموأخًموأوالدمؼـؿظروغفؿمعـؾلمؼبماظؾقً،موسـدعومؼذػىمأصدضوؤهمم

وطبربونماظـوسمسـماظلؾىماظذيماسؿؼؾقامصقفمعرةمأخرىم،رّومؼؼقلمأصدضوؤػؿموزوجوتفؿم

عذغؾقن،مألنماظـوسمالمؼرونمالمؼقجدمأيمدؾى،مدونمأنمؼعرصقامأنمرجوهلؿم:))موأوالدػؿم

ترىمػؾمدسقةمعـماظؼؾىمتصؾحمصقققي؟مثؿمسـدعومالمأشػرمأخطوءػؿم.مأخطوءمأصدضوئفؿم
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صلؼـماظشفوعيمواظرجقظيم؟مم

عرتمػذهماألصؽورمؼبمذاطرتلموضدمػزتينمعـماألسؿوق،مسـدعومذػؾًمإظبماجؿؿوعماظشرريم

ضدمطـًمأرؼدمأنمأصضحماظشقخمظذظؽمملمأصؽرمبوظشؽقى،مف.مطـًمضدمتقصؾًمإظبمػذهماظـؿقفي

.ممأعٔموأصدضوءهمطلممؼؿكؾقامسـمػذهماظؿصرصوت

سـدعوموصؾماىؿقعمإظبمػـوك،موضعقامسؾكماظدصرتموأسطقؿفمظؾشرريموضؾؾمأنمؼػرتضقام

:ممصرخًمبصقتمسولم

.ممظديمطؾؿؿون،مأرجقمأنمتلؿعقغلمطلمتعرصقامايؼقؼي-

،مورصعؿفمسوظقًومحبقٌمبعدمأنمهؾؼمماىؿقعمحقظل،مأخرجًماٌلدسمعـمجقيب

:ممؼشوػدهماىؿقعمموضؾًمبعدمذظؽ

وأؼضًومؼعرفم.مؼعرفماظؾعضمعـؽؿمػذاماٌلدسمعـمػقماظذيماذرتاه.مأؼفوماألخقةم-

ٌوذاماذرتاهمصؼدمأردتمأنمأضدمماٌلدسمػذامظؾشرريمععمذفودةمغبديمسؾكمذظؽموأسؿؼدمأنم

ممأغينمأسرفمٗوعًومأنمأوظؽؽمرغ.مبعضًومعـؽؿمظـمؼعقدمإظبماظؾقًمضؾؾمأنمؼعرفمايؼقؼي

اظرجولمؼلؿقؼقنماظعؼقبي،مظؽـمظـمأتصرفمػؽذاموأحرعفؿمصرصيماظذػوبمإظبماظؾقًمصلغوم

أردتمأنمأترطفؿمظقجداغفؿمحؿكمؼعقدوامألغػلفؿمصؾـصؾمعبقعًومبوظلالعيمإظبم.مرجؾمذفوع

أؼيمبالدغو،مضدمالمغرىمبعضـومعرةمأخرى،مصبىمأنمتعرصقامأغينمأدؿطقعمأنماذؿؽلمؼبم

بعدمذظؽمظـمتلؿطقعقامأنمتؿلخروامسـماظشفودةم.ماٌلدسمععلموؼشفدمغبديمأعوعؽؿ.ميظي

(.مػؾمتلؿطقعمأنمتؼقلمأيمذلءمؼومغبدي

.مأثرتماظؼصيمتلثريًامضقؼًومؼبماٌلؿؿعٔ.مسـدئذمروىمغبديماظؼصيمهلؿمعـذماظؾداؼيم

راػقؿمحوجلمغبديمؼؽذب،مرّومرؾىمإب:)مأغؽرماظشقخمأعٔماظؼصيمعـمأدودفوموضول

ظؽـمظقلًمظلمسالضي،موالمأسرفمذقؽًوم.مؼعؼقبمأخوهمععمبعضماظـوسمعـمعوردؼـمألجؾمػذا

(.مسـفم

ظققؾػمؼقدػمحوجلمؼعؼقبمبوظطالقمإنمملمؼؼدممظلمػذاماٌلدسم:م"مضولمغبديم

".مبقدهموضدمسرقبصينمؼبماظؾقؾيماٌوضقيمسؾكماظشررلمأؼضًومم

ضؾؾمأنمؼلؿعمردمغبديمترطـوم"مؼؽذبمغبديمابـمزغوم:م"مضولمؼقدػمدونمأنمضبؾػ

ػذام:م"أعوماآلخرونمصقؼقظقن"مصققحم:"مؼؼقلماظؾعضم:موعشك،ماغؼلؿماألطرادمإظبمضلؿٔم

ػؽذامسدغومعـماجؿؿوعماظشرري،موملمتلؿطعما٘ؿقسؿونمأنمتطؾعما٘ؿقسيم"مطذبم

ظينمبعدمدل.مجوءماظشقخمأعٔمصؾوحًومإظبمبقيتموأرادمأنمؼصػلمغقؿف.ماألخرىمسؾكمعومجرى

:مماظؿققي
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ػؾمتصدقمطالممغبدي،موتشؽمؼبقبم؟مم-

ظؽـمايؼقؼيماظيتمالمأذؽمصقفو،مأنمؼقدػم.مالمأسرفمعدىمسالضؿؽمبفذهماًقوغي-

حوجلمؼعؼقبمضدمأسطكماٌلدسميؿدي،مأملمترمماظؾورحيمأنمؼقدػمملمؼلؿطعمأنمؼـظرم

.ممإظقـو،مثؿمػربمخقصًومعـماظؼلؿ

إنمطونمصقققًومأممطذبًومصبىمأنم.دمأنمػربمصققحموجفًماألغظورمإظبمؼقدػمبع-

((.ممظؼدمتصرفماظرجؾمواغؿفكمإنمطونمدقؽًومأممعبقاًلم))مؼؼقلماألطرادمعـذماظؼدؼؿم.مغـلك

ألنموجففمطونمؼشلمبلغفم.مسـدعومذػىماظشقخمأعٔ،مطونمذؽؾفمؼقحلمبلغفمعذغى-

تمإظقف،مضولمأردؾمإبراػقؿمإظلمبعدمؼقعٔ،مذػى.معذغىمورشؿمذظؽ،مؼعطػماظرجؾمسؾقف

طونمػـوكمدقءمتػوػؿمبٔمؼقدػموغبديمواتفؿـومغبديمبفذهم(:مسوجزم)مبصقتمضعقػم

.ممصبىمأنمتعرفمأغـومظلـومأصقوبماٌشوطؾم.ماظؽذبي

:مطؿومضؾًمظؾشقخمأعٔ،مأؼضًومضؾًمإلبراػقؿ

.ممإنمطونمصقققًومأممطذبًومصبىمأنمغـلكمػذام-

.ممالتؼدممذؽقىمضدماحدلب.مؼعطقؽماظعوصقي-

:ممبدأمإبراػقؿمطبوفمعـماظشؽقىمطـريًامظذظؽمضؾًمظفمظؼدم

ظـماذؿؽلموأدؾؿمأعريمإظبماهللموأسؿؼدمأنماظؿلوعحمأصضؾمأظقسمطذظؽم؟مم-

.ممغعؿمظؾؿرةماظـوغقيمتغؿرغومجبؿقؾؽ-

.ماصرتضـومأغوموإبراػقؿمسـمرقىمخورر،مظؽـمملمؼؿفرأمؼقدػمأنمؼرصعمرأدفمأعوعلم

.مموجففمطؾؿومرآغلمزفرتمسالعوتماٌذغىمسؾكم

م

ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
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اضطودةػإضىػاضوطنػ
م

ترتاصػمطؾمؼقممصػقفم".مدؼزظقف"أعضقـومثالثيمأذفرمعـػقٔمخورجماظلفـمؼبم

بعدمأنمضضقـومثالثيمأذفرمخورجماظلفـ،مأردؾمرئقسماظشرريمؼقعًومإظلقبم.مأطرادغوموتؿقحد

صوظذيم.مدطؿجوءمضرارمسقدتؽؿمعبقعًو،معـماآلنمصصوسدًامتلؿطقعقنمأنمتعقدوامإظبمبال:م"وضول

ظقسمظدؼفمأجرةماظطرؼؼمسؾقفمأنمؼؾؼكمحؿكمتردؾمدائرةماإلدؽونمعـمأغؼرةمعلوسدةمعوظقيمظفم

تلؿطقعمأنمتعطقينمأمسوءػؿمطلمأردؾفومإظبم.مخاللمذفرانمأومثالثيمظقسمأطـرمعـمذظؽ

".مأغؼرة

مبعدمأنمذؽرتفمسدتمإظبماظؾقًمطونمبٔماٌـػقٔمأطـرمعـمسشرةمصؼراءمالمْؾؽقنمأجرةم

وطلمالم.ماظطرؼؼمؼعؿؾقنمعـماظصؾوحمحؿكماٌلوءموعومؼؿؼوضقنمعـمعولمالؼؽػلممثـمرعوعفؿ

.ممؼؾؼكمػمالءماظػؼراءمهًمرغبيماإلدؽونمصبىمأالمؼؾؼقامػـو

!مبعدمأنماجؿؿعماىؿقع،مبشرتفؿمبوظعقدةم.ماوفًمعلوءـبمإظبمعؽونماجؿؿوعماظشرري

عـمؼلؿطقعمعـؽؿمأنمؼدصعمأجرةماظطرؼؼمأؼفوماألصدضوءمظؼدممسحمظـومأنمغعقدمإظبمبققتـوم

.ممصؾقؼدممامسف،مطلماخذمظفمإذغًومبوظعقدةمعـمعدؼرؼيماظشرريم

سـدعومدفؾًمعبقعماألمسوءمبؼلماثـومسشرمرجاًلمالمْؾؽقنمأجرةماظطرؼؼ،مأربعيم

أذكوصمطونمععفؿمغصػمأجرةماظطرؼؼ،موماظـؿوغقيماظؾوضقنمالمْؾؽقنمذقؽًو،مرؾؾًماٌلوسدةم

:ممءموضؾًمعـماألصدضو

رجاًلمعـمأطرادمدغزظقفمأجرةماظطرؼؼم،ومثوغقيمؼـؿظرونم/م48/مغلؿطقعمأنمغدصعمظـ-

أسؿؼدمأنمبؼوءػؿمػـومظقسمالئؼًوموشريمجدؼرمبـومالمؼقجدمبقــومرجؾم.معلوسدةمدائرةماإلدؽون

ظؽـمؼقجدمذلءمسـدعومتػعؾقنمغلؿطقعمأنمغقصؾمػمالءماألصدضوءماظػؼراءمإظبمبققتفؿم.مشين

إنمضطعمػمالءم.مأطـرمعـمسشرؼـمرجاًلمعـومتذطرةمماظدرجيماألوظبمواظـوغقيمؼبماظؼطوردقؼطعم

األصدضوءمعبقعًوماظدرجيماظـوظـيموضدقبعقاماظػرقمظزعالئفؿماظػؼراءمدقؽػقفؿماٌؾؾغموزؼودة،معوم

رأؼؽؿم؟مم

.ممدـػعؾ.مػذامصققحم:مضولماىؿقعمبصقتمواحدم

ظـوظـيموعـمثؿمأسطكماآلخرونمؼلؿطقعماىؿقعمأسطقًمأواًلماظػورقمبٔماظدرجيماألوظبموا

أنمؼلوصروامتقؼبمحوجلمبدرمبؽمضؾؾمذفرؼـموطونمصبىمأنمأذػىمؼبمررؼؼلمإظبمبقؿفم

وأسزيمزوجؿف،مظذظؽمودسًمأصدضوئلموؼبماظصؾوحمذػؾًمإظبمعوردؼـ،مبعدمأنمبؼقًمؼقعٔم

/.مرػوم/مؼبمعوردؼـمجؽًمإظبماضـفمألرطىماظؼطورمإظب
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ععماظشقخمأعٔ،موعبقعفؿمؼبمضطورم"مدغزظقف"عقسيمأصدضوءمعـموجدتمؼبماظؼطورمعٍ

دلظًمسـماآلخرؼـمضوظقامدقؿقرطقنمبعدمؼقعٔم.مودخؾًمبقـفؿم.ماظدرجيماظـوظـيمطؿوماتػؼـو

:ممضولماظشقخمأعٔم/مطوورمداغم/عـمدغزظقفموسـدعوموصؾماظؼطورمإظبم

:ممالدمأؼضًومضؾًمظفمؼعقدمضدريمبؽمبـمعبقؾمبوذومععمزوجؿفمؼبمػذاماظؼطورمإظبماظى-

ػؾمترؼدمأنمتؿعرفمسؾقفم؟ممم-

.مبعدماظلالممدللمضدريمبؽمدمااًلم.مذػؾـومأغومواظشقخمأعٔمظرؤؼؿف

بعدمأنمأسدمماألتراكماثـٔمعـمأسؿوعؽمأملمدبػمعـفؿم؟مم

ضؾؾمأنمأرىمضدريمبؽ،مرأؼًماظؽـريمعـمبؽقاتماٌدؼـيموأسرفمتػؽريػؿ،مظذظؽمملم

ػذاماظلمالمإنمطونمعقجفًومألبـمأشوماظعشريةمرجؾمعـؾلمػقمماشضىمعـمدمالمضدريمبؽمإن

إػوغيمشريمعغػقرةمالمؼللظقنمػذاماظلمالمبٔماظعشوئر،موسودةمؼؽقنماىقابمضودقًومسؾكم

ألنمعـطؼماٌدؼـيمزبؿؾػمسـمعـطؼماظعشوئرمأدؿطقعمأنمأسؽسمػذاماظلمالمظذظؽم.ماظلوئؾ

:ممضؾًمظفمبفدوءم

.ممبنسداممأسؿوعلمال،مالمؼلؿطقعقنمأنمؼرسؾقغل-

ػذامؼعينمأغؽمترؼدمأنمتـوضؾمعـمأجؾمبالدكم؟ممم-

..ممغعؿمعـمطؾمضؾيبموأدؿطقعمأنمأضدمماظؽـريمعـماألسؿولماظؾطقظقيم-

ثؿم.مهدثمرقؼاًلمسـماألطرادماٌـػقٔموخوصيمحقلمععصقممابـمحزرت.مصرحميؿودل

.محؾىماصرتضـومسـمبعضـومبشرطمأنمغؾؿؼلمعرةمأخرىمبعدمانمنؿوزمعدؼـي

بعدمأنماجؿزغومحؾى،مذػؾًمعرةمأخرىمإظبمضدريمبؽموهدثًمسـمأدؾقبماظعؿؾم

اظـضوظلمؼبماظؾالد،ماتػؼـومبعدمأنمسودمطؾمواحدمعـومإظبمعؽوغفمظقمدسمرصوقماظـضولماظذؼـم

وسؾكمػذاماألدوسمأسطقـوماظؾعضمطؾؿيماظلرمحؿكمؼؿعرفمطؾم.مصبىمأنمغؿعوونموغعؿؾمععًو

.مممواحدمعـومسؾكماٌرادؾٔ

.ممسـدعوموصؾماظؼطورمإظبمسٔماظعربمودسـومبعضـومواصرتضـو

عـذماظققمماظذيماصرتضًمصقفمسـمحلٔمحؾؿلماتقؽم.مدررتمّعرصيمضدريمبؽمطـريًا

طونم.محؿكماظققمماظذيماظؿؼقًمبؼدريمبؽمملمأجدمأحدًامؼؿقدثمععلمسـماظقرـمواظقرـقي

ؼبمم ,H.v"ػقػل"سؿؾقامؼبمعبعقيمسؿؾمضدريمبؽمعـماألطرادماظرئقلٔمواظشؾوبماظذؼـمضدم

.ممطـًمأدؿطقعمأنمأدؿػقدمعـمووربفمطـريُاممأومػؽذامطـًمأتلعؾ.مادطـؾقل

ادؿلجرتمدقورةمؼبمسٔماظعربموذػؾًمإظبمرػوموالمأحدمؼؿفرأمأنمؼؼوبؾينمخقصًومعـم

.ممايؽقعيمصؾؿمأخربمأحدًامبعقدتلمصودؿلجرتمحصوغًومعـمرػوموذػؾًمبفمإظبماظؾؾد
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ضظػواضطظطػظػوضعػاضطائ
م

ؼؽقنمزسقؿماظعشريةمؼبماظـظومماظعشوئريمػقمرأسماهلرمموبذػوبفمؼـؿفلمطؾمذلء،م

وػؽذامطونموضعمسوئؾؿـو،ماغفورتماظعوئؾيمبعدمإسداممسؿلمذؽري،موظؽـفمإنمرؾىمعـمأحدم

أنمؼلؿؾؿمزسوعيماظعشرية،مطونمسؾقفمأنمصبدمأصدضوءمجددموهوظػوتمجدؼدةمبٔماظعشوئرم

غفمؼؿقجىمسؾقفمأنمؼؽقنمحؾقػًومأولمظؾقؽقعي،موبدونمعلوسدتفومظـمؼلؿطعماألخرى،مسؾؿًومأ

أنمؼلؿؾؿماظزسوعي،متقجدمعـوزسوتمبٔماظعوئؾيمعـذماظؼدؼؿ،موعـذمأنموسقًمسؾكماظدغقوم

سـدعومأسدممأسؿوعلم.متعؿؼًماًالصوتموتقدعًماٌلوصيمبٔماظطوئػؿٔمحقلمزسوعيماظعشرية

غومؼبماظعشريةمأنمؼلؿؾؿقاماظزسوعي،موطقغقامألغػلفؿمموغػقًمخورجماظؾالد،محوولمعـوصلق

.ممأصدضوءموحؾػوءمؼبماظعشريةمظؽـمػؿمحبوجيمظؿلؼقدمايؽقعي،موػذامملمؼؽـمٓؽـًو

أصؾحمعقزػقمايؽقعيماظذؼـمطوغقامؼلوسدونماظزسؿوءمؼدؼرونماآلنماٌـطؼيمحلىماظؼوغقنم

.مماظعشوئريمظذظؽمملمؼلؿطعماٌـوصلقنمادؿالمماظزسوعي

صودؿقظبماٌقزػقنمسؾكمأعوطــوم.مدمأنمخرجـومعـماظؾالدمترطـوماألراضلمواٌؿؿؾؽوتبع

وأعالطـوموٓؿؾؽوتـومّلوسدةماظزسؿوء،موأثـوءمسقدتلمإظبماظؾالدموجدتمصقفؿماًصؿماظؼقي،م

.مموأضقػمخصؿمجدؼدموضقيماظبمعـوصلؿـومؼبماظعشرية

مسونمصربيمبعدمسقدتفمعـمضؾؾمسقدتلمعـماٌـػكمأسؾـماٌقزػقنمأنمطؾمعـمؼزورماو

ظذظؽمملمؼؿفرأمأحدمعـماظعشريةمأنمؼزورغل،محؿكمأغفؿمسـدعوم.ماٌـػكمدقؽقنمسدوًامظؾدوظي

.ممؼلؾؿقنمسؾلمؼبماظطرؼؼموطلغفؿمالمؼعرصقغين

وملمؼؽـموضعماألشقاتماآلخرؼـمبلصضؾمعين،مصويؽقعيمهرضماظؼروؼٔمواًدممسؾكم

.ممطونماىؿقعمؼبمحوظيمؼلسمؼـؿظرونماًالصبوخؿصورم.مأشقاتفؿموورػؿمإظبماٙوطؿ

ملمؼؾؼمأحدمؼبماظؾالدمؼلؿعمطؾؿيمعـماألشقاتموخوصيمعـمسوئؾؿـوموسوئؾيمحوجلمبدرم

.ممبؽمزسقؿمرذقؼون،مألغفؿومطوغؿومضقؼؿٔمؼبماٌـطؼي،موهوربونمايؽقعي

تقضعًمأنمػذاماظقضعمظـمؼلؿؿرمودقؽقنمأصضؾمظؽـمملمودمػذهماظػؽرةمعؽوغًومؼبم

.ممدلرأ

.ممملمؼؾؼمؼبماظؾالدمعؽونفبمظؾؿقرتعٔ:موطؾمعرةمطـًمأطؿشػمحؼوئؼمؾبعرة

وملمأجدمشريم.مطونمظديمػوجسمأنمأعقؾمإظبماآلشوتقيموػلماٌؼووعيمواظـضولمؼبماظؾالد

اطؿشػًمصقؿومبعدمأغينمزبطلءمألغينمأروظىم.ماألشقاتمؼعؿؾقنمظصوحلماظؾالدمؼبمذظؽماظقضً

.ممخالهلؿمبؾؼوءماألشقاتموأرىماظؼقةمعـ



96

ذػؾًمإظبماظؼضوءمبعدمسدةمأؼوممعـمسقدتلمظؾعضمأسؿوظل،مرأؼًمػـوكمصدؼؼلمزؼـؾم

حوربًمعبقعماظعشوئرمسوئؾيم.مبؽ،مصؼدمطونمؼوئلومطلخقفمحوجلمبدرمبؽمألغفمطونمذفوسًو

حوجلمبدرمبؽمبعدمعقتفموخوصيماًدمماظذؼـمطوغقامطبدعقنماظعوئؾيمطؾؼقيماظعشوئر،مأخربتفم

:ممواظعوئؾيمضؾًمظفممسـموضعماٌـطؼي

إنم.مملمتؽـماظشفوسيمواٌروءةمعـممسوتماًدممظذظؽمتلخرغو،مودـؿلخرمطؾمؼقم-

أردتمأنمتعقدمذبدماظعوئؾيمصبىمأنمغؿقوظػمععًومبليمررؼؼيمظؾؼضوءمسؾكمعقزػلم

وػـوكماظؽـريونمؼؿلعؾقنمعـمإصالحماظقضعم.مايؽقعي،موغـؼذماٌـطؼيمواظعوئؾيمعـماألذرار

.ممأالمغـكدعععًو،مسؾقـوم

:ممادؿؿعمزؼـؾمبؽمإظلقبمثؿمتـفدمسؿقؼًوموضولمحبزنم

عوذامغلؿطقعمأنمغػعؾم؟مأصؾقًمايؽقعيمسدوتـو،مواظعشريةمضدغو،مظؼدمتقؼبمحوجلم

.ممبدرموذـؼمذؽريمأؼضًو

ػؾمترؼدمأنمؼؾؼكمحوجلمبدرموذؽريمععؽمدائؿًومؼبمم_ضؾًمبؾففيمضودقيمم–زؼـؾم

إنمهوظػـوم.ماظـوس،مػومسبـمأوالءمعقجقدانماظققمماظؾالدمطلمضبوصظمسؾكمعوءموجفؽمبٔ

طؿومطونمحوجلمبدرمبؽموذؽريمصـلؿطقعمأنمغصؾحمضقةمؼبماظؾالدموغؽلرمذقطيمعقزػلم

.ممايؽقعي

ايؽقعيمأصؾقًمسدوتـومؼوماومسونمعوذامغلؿطقعمأنمغػعؾم؟مأملمتعرفمأنمأسداءغوم-

مم.طـريون،مسـدعومسبوربمايؽقعيمدقؼػمأسداؤغومععمايؽقعي

أراكمسوجزًامؼومزؼـؾمبؽ،موضدمرضقًمبفذاماظقضع،مغعؿمػذامصققحمصننمايؽقعيم

وسـدعوم.متعودؼـوموسبـمالمغرؼدمأنمسبوربفؿ،مأغومأرؼدماآلنماظقحدةمظـرصعماظظؾؿمسـماظؼروؼٔ

.ممتشؿدمضقتـومؼبماٌـطؼي،مدؿغريمايؽقعيمغظرتفومإظقـو،موؼلتلمإظقـومعـمطونمسدوًامظـو

بحمأضقؼوءم؟ممطقػمغلؿطقعمأنمغص

ػذامظقسمصعؾًو،مأسدمماثـونمعـمأسؿوعلموملمؼعدمظلمعصدرمسقش،ممإنمضدعًمظلم

عصروفماظطرؼؼمصللذػىمإظبمأغؼرةمػـوكمؼلوسدغومأصدضوءمحوجلمبدرمبؽ،موبذظؽمغرصعمزؾؿم

ضبوربـوماظؼوئؿؼوممودًمعدراءمغقاحلموبعضمضؾوطماظشرريمؼبم.ماظؾصقصمسـماظؼروؼٔ

ءمعبقعًومعـماظؾالد،مظـمؼؿفرأمأحدمأنمؼرصعمرأدفمأعوعـو،مسـدػوماٌـطؼي،مإنمرردغومػمال

.ممدؿؽقنماظعشريةمطؾفومصدؼؼيمظـو

سـدعومهدثًمسـماٌولمواٌصروفماغفورمزؼـؾمبعؽسمأخقفمحوجلمبدرماظذيمطونم

:ممطرًْوموذفؿًومظذظؽمردمسؾلقبم
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دعيمعوذامالمأصدقمأغـومغلؿطقعمرردمػمالءماٌقزػٔمعـمػـو،مظــؿظرماألؼومماظؼو-

.ممدؿقضرمظـو

إنمادؿطعـومأنمغطردمبعضًومعـفؿمصفذاممعؽلىمظـو،مظؽـمسـدعومغرتكماظؼضقيمظألؼومم

.مماظؼودعيمصؾؽؾمتلطقدمدـقؾؿمبؽقابقسمعزسفي

ظؼدمطلرماًقفمزفرهموملمؼلؿطعمأنمؼدركموضعماظؾالدموخداعم.مملمؼـؼمزؼـؾمبؽمبلم

:ممايؽقعيمضولم

ظـرمعوذامدققدثم؟مم-

غلمسـقدموعؿقؿس،موأغومأراهمخوئػًومجؾوغًومظذظؽمعـماٌلؿققؾمأنمغؿػؼ،مؼرىمزؼـؾمأن

.مظؽـمرشؿمذظؽمملمؼؽـمأعوعـومدقىماظقحدةمواظؿقوظػمعـمأجؾمايػوزمسؾكمحقوةماظعوئؾؿٔ

ادؿقظبمزسؿوءماظعشريتٔمسؾكماٌـطؼيمبعدمأنمتقحدتمعـذمزعـ،موطونمهلؿومحؾػوءموأصدضوءم

األصدضوءمبـوم؟مطونمسؾقـومأنمغؿقحدمظــزدادمضقةمرشؿمأنمػؾمؼـؼم.مطـريونمبؼدرمأسدائفؿو

زؼـؾمبؽمؼطوظىمجدؼًومبوظقحدةمظؽـفمملمؼـؼمبؼقتـو،مأومأغفمؼرؼدمأنمتلتلماظؼقةمعـمتؾؼوءم

.ممذاتفومدونمسؿؾ،مظؽـمػقفوتمظـمهصؾمسؾكماظؼقةمإنمملمتدصعممثـفومشوظقًوم

ؼبمغػلفماظؼقةمواظـؼي،مؼرؼدمأنمماصرتضـومأغوموزؼـؾمدونمأنمغصؾمإظبمغؿقفيمألغفمالمصبد

ؼؼػمعؽؿقفماظقدؼـمحؿكمؼضربماظعدومضربؿف،معوذامؼلؿطقعماٌرءمأنمؼػعؾمبعدمأنمؼؿذعر؟مم

سـدعومخرجًمعـماظؼضوءمأردؾماٌقزػقنمرجوهلؿماظذؼـمضبوربقنمزؼـؾمإظلقب،مورؾؾقامعينمأنم

تمظزؼـؾمبؽ،مرددتمسؾقفؿمبؾففيمضودقيمثؿمطؿى.مابؿعدمسـمزؼـؾمبؽموالمأتدخؾمبقـفؿو

ورجقتفمأنمؼلؿعمطالعل،مظؽـمعؿكمؼؿشفعماىؾونمظرؤؼيمايؼقؼيم؟مم

".ممعـمؼعرتضمررؼؼلمأدؾؿمأعرهمإظبماهللم:م"مردمزؼـؾماىقابمضولم

سـدعوماظؿؼقـومأغومومزؼـؾمأخربتفمسـمضصيماظؼوئؿؼومم.مبعدمسدةمأؼوممذػؾًمإظقفمأؼضًوم

:ممضولمظلمأؼضًوم.مزؼـؾموأسدائفموطقػمرؾؾقامعينمأالمأتدخؾمبقـفؿموبٔ

:ممضؾًمظفمبؾففيمضودقيم((معـمؼعرتضمررؼؼلمدلدؾؿمأعرهمإظبماهللم))م-

طذظؽمػؿم.مسـدعومطـًمضقؼًومملمتؽـمتذطرماهللم،أملمتذطرماهللمسـدعومطـًمتظؾؿماظػؼراء

طوغقامؼلؾؿقنمأعركمإظبماهللمعـمذدةمضعػفؿموبمدفؿمموماظققممٗشلمؼبمررؼؼماظذلمواهلقانم

ملمتمثرمطؾؿوتلمؼبمزؼـؾموملمتؾٌمصقفمروحم"مملمتلوسدمغػلؽمصؾـمؼلوسدكماهللمإذنمإنم

اصرتضـومأؼضًومضؾؾمأنمتؿقحدمطؾؿؿـوموأػداصـوموسدتمإظبماظؾقً،مملم.مايؿوسمواظؿشفقعم

صؿحمؼبماظؾقؾيماٌوضقيمزبزنم))مْضمؼقعونمرأؼًمأنمأحدمرجولمزؼـؾمضودعًومإظلقبموأخربغلمم

رؼـمبـدضقي،مؼبماظصؾوحماضؿػكماظؼوئؿؼوممأثرماظؾصقصموجدواماظؾـودقماألدؾقيمودرضقامعـفومسش
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زبؾلةمؼبمبقًمعففقر،مظذظؽماسؿؼؾمزؼـؾمبؽمععمأثـٔمعـمأبـوءمأخقتف،ممظؼدمأردؾينمزؼـؾم

إغينمأواصؼمسؾكمتصرصوتمأومسونموإنمطونمؼرؼدمغؼقدًامصؽؾم:مبؽمإظقؽمروظؾًوماظـفدةموؼؼقلم

((ممذلءمؼلؿحمظفم

ديمضـوسيمأنمزؼـؾمبؽمضدمسرفمايؼقؼي،موذػؾًمإظبماظؼضوءمبػرحمؼبمسـدػومتؽقغًمل

وسؾؿًمبوظؼصيمعـماظؾداؼيم،مصوظذيمصؿحماٌكزنمودرقماظؾـودقم.متؾؽماظؾقؾيمرشؿماٌطرماظغزؼر

ػقماظؼوئؿؼوممغػلف،مطونمػدصفمعـمتصرصفمػذامأنمؼقضحميؽقعيمأغؼرةمأنمزؼـؾمبؽمدصعمػذهم

بعدمأنمزفرتمايؼقؼيمظؾشرري،مأردؾًمتؾغراصٔمإظبم.مورةماظؾـودقمظؾلرضيمعـمأجؾمإضوعيمث

بعدمؼقعٔمأرؾؼمدراحمزؼـؾمبؽمععمأبـوءم.مأغؼرةموأوضقًمصقفومطؾمذلءمبؾففيمضودقي

أخقفموبدأتمحربمداعقيمبقــوموبٔماٌقزػٔمم

:ممضؾًمظزؼـؾمبؽم

وموصبىمأنمغضربمضربوتمعؿعددةمتؾ.مصبىمأالمغرتكماظػرصيمألسدائـومأنمؼؿـػلقا-

.مماألخرىمحؿكمغلقطرمسؾقفؿ

ظؽـمسـدعوموجدمزؼـؾمبؽمغػلفمخورجماظلفـمراودتفمصؽرةماظضعػمواظعفزمثوغقيموضدم

ضطعمخبؾفموخقصفمررؼؼماظـضولمسؾقـوموجعؾـومنؾسمؼبمبققتـومحؿكموجدماٌقزػقنمعؿـػلًوم

.مموضطعقاماظطرؼؼمأعوعـومعرةمأخرى

ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
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اضخغاظظػ
م

عمابـمأخقف،ماجؿؿعقامصقؿومبقـفؿ،موسدتمأغومإظبمبقيت،مبعدمأنمأرؾؼمدراحمزؼـؾمبؽمم

.مموسودماٌقزػقنماظذؼـمطـًمأراػؿمأسداءمظدودؼـمإظلمبققتفؿمأؼضًو

صوذامتغؾؾقام.مطوغقامؼرؼدونمأنمطبرتضقامصػقصـو،مظذظؽمذـقامػفقعًومسؾكمزؼـؾمبؽمصؼط

ترددممظؽينمظـمأصلحما٘ولمهلؿ،مبؾمدوسدتمزؼـؾمبؽمدون.مسؾقفمدقؾؿػقنمسؾقـو

وحوربؿفؿ،مصشـقامػفقعًومسؾلقبموسؾكمزؼـؾمبؽموعبقعماألشقاتماتػؼماٌقزػقنمععمبدرمآشوم

ابـمضودؿمبوذومجوصقزيمأنمؼضربقامضربيمأظقؿي،موبدرمآشومػقماظذيمخونمسؿلقبموأسدعوم

.ممصفقمؼرؼدماظققممأنمؼدصعينمأغوموزؼـؾمبؽموعبقعماآلشقاتمإظبمحؾؾمماٌشـؼي.مبلؾؾف

اظلر،موظقمملمأذػىمإظبمعالرقيمالذؿؽقماظبماظقاظلمواٌقزػٔمٌوممسعًمبدأتماًقوغيمؼبم

بوًقوغيمؼبمبداؼوتفو،موبـوءمسؾكمذؽقايمجوءمعػؿشماٌؾؽقيمإظبمعالرقيمورؾؾينمإظقف،مصرتطًم

وضدمغللم/ماٌـطؼيموذػؾًمإظبمعالرقي،مأرادمزؼـؾمبؽمأنمؼلؾؿمأعرماظعدومهللمبلؾىمضعػفم

ونمدؼقرف،مؼرؼدمزؼـؾمبؽمأنمؼـفلمأؼوعفماألخريةمؼبمدالممأنمظفمأسداءمطـريؼـمؼـؿظر

.مموأعون

رأؼًمرجاًلمؼبمعالرقيمؼؿؼطرماظعؾؿمواظطقؾيمعـموجفف،مأرؾعؿفمسؾكمطؾمذلء،مظؼدمطونم

.مماظرجؾمضبوربماٌللء،موملمؼػرقمبٔماألتراكمواألطرادمبؾمملمؼؽـمسدائقًوماووهماألطراد

ػومصقققي،موعـمجفيمأخرىموجدمأنمتصرصوتماضؿـعماٌػؿشمبلضقاظلمبعدمأنموجدمأن

:مماٌقزػٔمػلمسورمسؾكمايؽقعي،مصدععًمسقـوهموضولم

ملمأسرفمحؿكماآلنمأغفمؼقجدمزؾؿموأخطوءمؼبمبالديمطفذهموؼؼقممبفومعقزػقمايؽقعي،م

شريمخوفمسؾقؽمصلغومالمأدؿطقعمأنمأخربم.مأومؼقجدمرجولمعـمػذاماظـقعمْـؾقنمايؽقعي

وإنمأخربتمأغؼرةمالمتلؿغربم.مصرصوتمواألصعولمضؾؾماظؿلطدمواظؿقؼقؼمعـفوأغؼرةمسـمػذهماظً

وأغًمالمترؼدمأنمأتفؿممبفذهماظؿفؿي،مظديمررؼؼم.مأنمؼؿفؿقغينمبؿفؿيمعلوسدةماألشقات

واحدمدلدريمسؾقف،مإنمواصؼًمحؽقعيمأغؼرة،مدلحؼؼمععفؿمطؿومؼؿطؾىماظؼوغقن،موسـدعومالم

ركماظقزقػي،موتلؿطقعقنمأنمتقصؾقاماٌفؿيمظرجؾمآخرمتقاصؼمايؽقعي،مدلتركماظؿقؼقؼموأت

أرؾعؿفمؼبماىؾليماألوظبمسؾكمطؾماألعقر،مصرحًم.مسقضًومسين،ماصرتضـومأغوموعػؿشماٌؾؽقي

طـًمأعرمسؾكمعػؿشماٌؾؽقيمطؾمسدةمأؼوممعرةم.موضدمالحًمأعوعلمبقادرماظـفوح.مضؾقاًلم

:ممولمظلمدائؿًومواحدةموأدلظفمإنمجوءمردهمعـمأغؼرهمأممالم؟مطونمؼؼ

أسؾؿمجقدًامأغينمعؿشققمأطـرمعـؽ،مظؽـمالم.ماغؿظرمضؾقاًلمملمأصؾمبعدمإظبمغفوؼيمجقدة-
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.ممْؽـمأنمأصعؾمذقؽًو

سـدعوموجدماظقاظلمأنماٌػؿشمالمؼلريمطؿومؼرؼد،م.مبؼقًمذفرًاموغصػمذفرمؼبمعالرقي

طؾريةمظقؿكؾصمعـومعبقعًوممأرادمأنمؼضربـومضربيمضقؼيمبقدماظؼوئؿؼوممواٌقزػٔمودبرمظـومعؽقدة

:ممدصعيمواحدة،ماًقوغيمػلمبوخؿصورم

سـدعومسدتمعـماٌـػكمرأؼًمعبقعمأشقاتماٌـطؼي،موهدثًمععفؿمسـمزؾؿمايؽقعيم

اظرتطقي،مسـدعومجوءمآرجبلمحوجلمربؿدمأصـديمظرؤؼيمصفرهمزؼـؾمبؽمزسقؿمسشريةم

ًامدقودقًوموراءهموغلؾـومطـريًامرذقوؼونمذػؾًمأغوموعبقعمأشقاتماٌـطؼيمظرؤؼؿفموأدلـومحزب

وتلدقسم"ممخقؼؾقن"عـمأػداصفماظؿقضريمظالغؼالبمّلوسدةمحزبم.معـماظـوسمإظبمايزب

طونمزسقؿمايزبماظػكريمآرجبلمحوجلمربؿدمأصـديمأعوماظزسقؿمواظرئقسم.محؽقعيمطردؼي

((.م…صؽـًمأغوم

اٌـطؼيمبعدمسقدتلممملمأرمأحدًامعـمأشقات.ممطوغًمطؾماالتفوعوتمطوذبي،مالمأدوسمهلو

ظؽـماظدوظيم.مطـًمأسرفمآرجبل.معـماٌـػكموملمأذػىمإظبمعالرقيمألذؽقماظقاظلمواٌلعقرؼـ

.ممتؾقٌمسـمدؾىمعومإلخوصيماألشقات

بعدمضضوءمذفرموغصػمؼبمعدؼـيمعالرقي،مدسوغلمعػؿشماٌؾؽقيمؼقعًومإظقفموضولمبصقتم

أذػىمبلرسيمإظبمأغؼرة،مودريدؾقنمطؾػؿينمحؽقعيمأغؼرةمبوظؿقؼقؼماظؽؾريمؼبمأنم:مػودىء

ودرياغلماٌػؿشمبالمذؽمضؾؾمأنمؼلتلمدلتؽؾؿم.مضرؼؾًومعػؿشًومآخرمإظبمػـوكمعـمأجؾمذؽقاك

.ممععفمسـماٌلعقرؼـموسـمذؽقاكم

طلمؼلتلم.مبدامعـمطالعفمأنمحؽقعيمأغؼرةمملمتقاصؼمسؾكمرؾؾفمظذظؽمتركماٌػؿشماظقزقػي

رقي،مألنماظعقدةمإظبماظؾقًمظقلًمدفؾي،موضدمعػؿشمآخرمطونمصبىمسؾلمأنمأبؼكمؼبمعال

أضرتبمصصؾماظشؿوءمإنمذػؾًمإظبماظؾقًمصالمأدؿطقعماظعقدةمحؿكماظربقعمعـمطـرةماظـؾقجممؼبم

طقؾقمعرتًا،موطونماظعؾقرمصقفم/م110/معالرقف،موسؾكمررؼؼلمجؾؾمعغطكمبوظـؾٍمّلوصيم

ظؼدمتلوضطًماظـؾقجمسؾكماىؾولمطونماٌلوصرونمؼضقعقنمؼبماظـؾٍمصققماىؾولمو.مصعؾًومجدًا

بغزارمةموطونماظعؾقرمصعؾومجداموؼبمتؾؽماظػرتةمسؾؿًمأنماٌلعقرؼـمدبروامظلموىؿقعم

ظؽـم.موظقمطونمسؾكمجـيتمطلمأصعؾمذقؽًو"مطكؿف"األشقاتمعؽقدةمطؾرية،مصبىمأنماصؾمإظبم

.ممملمأسرفمأنمطؾمذلءمضدماغؿفكموملمتعدمصوئدةمظذػوبل

مأذػىمإظبمطكؿف،مادؿدسوغلمطلمْـعين،موظؽـمسـدعومتؼوبؾـومسـدعوممسعماظقاظلمأغين

وسؾكماظرشؿم".مطكؿف"حقٌماوفًمإظبم.طـومطوظزؼًمواظـورمغؿؾودلماظشؿوئؿمؼبمحربمطالعقي

.ممعـمتلوضطماظـؾقجموشزارتفمسؾكماىؾولموصؾًمإظبماظؾقً
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ضدمأخذتممظؼدموصؾًمعؿلخرًا،ماغؿفكمطؾمذلء،مواإلضؾورةماظيتمطؿؾفوماٌلعقرؼـمحبؼـو

.مذوػدًامأغـومرؾؾـومعـفؿمأنمؼـؿؿقامإظبمحزبـوموضبوربقامايؽقعي/م64/معػعقهلوموذفدمسؾقفوم

.ممػؽذامأوضػًمحؽقعيمأغؼرةمذؽقاغومحؿكمدبرماٌلعقرونمػذهماٌؽقدةماظؽؾريةمحبؼـو

عـماألشقاتموأبـوءم/مم26/مؼبمصؾوحماظققمماظذيموصؾًمإظبماظؾقً،ماسؿؼؾًمععم

أنمؼلخذوغومإظبمعالرقيمؼبمذظؽماظشؿوء،موطونماظذػوبمسربماىؾولمشريممأرادوا.ماألشقات

،مظعدمموجقدم"اظـفرماألدقد"جبوغىم"ممسلقر"ٓؽـ،مصؼدمأرادوامأنمؼردؾقغومعـمعـطؼيم

.مماظـؾٍم

اٌؽقدةماظيتمدبروػومظـومطوغًمطؾرية،موضدمددفومظـومبدرمابـمضودؿمبوذو،مؼرؼدمأنم

وسـدعومأرؼدم.مالمأذػىمإظبمعالرقيموأػربمؼبماظطرؼؼظذظؽمصؽرتمأ.مؼؿكؾصمعـومعبقعًو

ػؾمصبقزمأنمأتركم.ماهلربمالأدؿطقعمأنمأتقضػمؼبماظؾالد،مطونمصبىمأنمأخرجمعـماظؾالدم

اظؾالدموأػربمعـمأجؾمأعـولمبدرمضودؿمبوذوم؟مم

وطونمبدرمأشومالمؼرؼدمأنم.موطونمعـمبٔماألشقاتماٌعؿؼؾٔماثـونمعـمأبـوءمسؿمبدرمأشو

دفؾمأمسوءمأبـوءمأسؿوعؽمؼبماإلخؾورؼيموضدمدفؾفومبالم:م"مأبـوءمسؿف،ممضولماٌلعقرممؼعؿؼؾ

ظؽـمػؾمصبقزمأنمؼرتكمرجؾمطفذامحقًومسؾكماألرضم؟موػذهمإحدىماألصؽورماظيتم.متردد

.ممراودتينمرقلماظؾقؾموملمتدسين

:مملمأٍمحؿكمضرؼىماظػفرمطـًمأصؽرمبلذقوءمثالثموػلم

.ممظـضولصبىمأالمأدبؾكمسـمررؼؼما

.ممصبىمأنمؼؼؿؾمبدرمأشو

.ممظؽلمأحؼؼمػذؼـماظشررٔمصبىمأنمأػربمعـماظؼوصؾيماٌلخقذةمإظبمعالرقي

سـدعوم.مبعدمأنمتقصؾًمإظبمػذهماظـؿقفي،موضعًمرأدلمسؾكماٌكدةموًِمبورتقوح

خرجًمعـماظؾقًمؼبماظصؾوحمذػؾًمإظبماظؼضوءموضدمادؿعددتمظؾفرب،مادؿلجرتمحصوغًوم

.مميمعلددٔمخؾلتفؿومععمدوئسماًقؾمظؾفربضقؼًوموغبؾًمعع

ملمؼفؿؿم.مسـدعوموصؾًمإظبماظؼضوءمرأؼًمأنمعبقعماألشقاتموأبـوءػؿمعقجقدؼـمضؾؾلم

وطونم.موعـمارادماهلربمؼلؿطقعمأنمؼفربمبلفقظي.مأحدمعـماٌقزػٔمبفؿموترطقػؿمأحرارًا

ؼؿذطرمأحدمعـممظذظؽممل.مأنمغفربمظقـؾًمسؾقـوماالتفوم:مػدفماٌلعقرؼـمعـمػذامػقم

.ممأعومبوظـلؾيمظلمصؼدمصؽرتمبوهلرب،موػلمصؽرةمجقدة.مأصدضوئلماهلرب

بعدموصقظلمبلوسؿٔمأحضرمبدرمأشومأؼضًوموطونمععؿؼاًلمإغفمدقذػىمععـومإظبمعالرقيم

طـًم.مؼؾدومأنماظؼدرمأرادمأنمؼلوسدغل.مطلمؼدظلمبشفودتفمأعومماظقاظلمواٙؼؼماظعلؽري
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أؼومموطونماٌلددونم7-6وػذامػقمبدرمأشومدقذػىمععلم.مرمأشومأرؼدمأنمأػربمطلمأضؿؾمبد

ععماظلوئسموطذظؽمحصونمغشقطموأصقؾماعؿطقف،معوذامأرؼدمعـماهللمشريمذظؽم؟مأدؿطقعمأنم

.ممأضؿؾفمبلفقظيموأذػىمإظبمدقرؼو

اظطرؼؼماظذيمدـلؾؽفمإظبمعالرقيمجعؾينمأضرتبمعـمػدؼبمأطـر،مسـدعومأصؾمإظبماظـفرم

وجعؾؿينم.مدوسيمأصؾمإظبمطؾسمحدودمدقرؼوم15م-10نمأضؿؾفموخاللماألدقدمأدؿطقعمأ

.ممػذهماٌصودصيمدعقدًامجدًاموتشؽؾًمظديمضـوسيمرادكيمبلنماهللمالمضبىماٌللءمواظظومل

رجاًلموععمطؾمواحدمعـومدوئسمأوم/مم26/طـومم.ماردؾقغومبعدموصقظلمإظبماظؼضوءمبققم

غومرقؼؾيمضرابيماظؽقؾقعرتمواحد،معـمؼلؾؼمطوغًمضوصؾً.مذررقًومععمجووؼشمواحدم86خودممو

وطلغـومغذػىمإظبماحؿػولمأومسرسم.ماىؿقعمأومؼؿلخرمسـماظرتؾمالمؼؿدخؾماظشرريممؼبمذموغف

ابؿلوعيمم.موضعمغظريمسؾكمبدرمأشومؼبماظطرؼؼ،متؾودظـوماالبؿلوعوتمسبـماالثـٔم.مأومزغزاغي

.مدبرتفومظفمودلغػذػومبعدمؼقموأغومابؿلؿمعـماٌؽقدةماظيتم.ماٌؽقدةماظيتمدبرػومظل

طدغومغصؾمإظبماظـفرماألدقدمؼبمذظؽماٌلوءماظذيمطـًمأصؽرمأنمأصػلمحلوبلمععفمم

.ممثؿمصؽرتمبفذامعؾقًو.مواوفمإظبمدقرؼو

.ممدونمذؽمطونمبدرمأشومؼلعكمظقفدغلمععؾؼًومسؾكمحؾؾماٌشـؼيم

ًاموؼبمبعضماألعوطـمملمؼؽـماظـفرمسؿقؼًومظؽـفمطونمسرؼض.موصؾـومإظبماظـفرمبعدماظظفر

.مظذظؽمطونماظرجولمؼشؿرونمبـقوبفؿمإظبماألسؾكموؼؼطعقنماظـفرم.متصؾماٌقوهمإظبمغصػماظؼوعي

وسـدعومرصعمسؾوءتفمإظبماألسؾكمطلمالمتؼعم.مطونمدوئللمؼعؾؼماٌلددٔمحبؾؾمحقلمخصره

رلموسـدعومعرمعـمجوغىماظشر.مؼبماٌوء،مزفرمعلدسمعـمهًمسؾوءتفموضدمرآهمذررلمػـوك

.ممصؿشماظشرريماظلوئسمووجدمععفمعلددٔ

صؿومرأؼًمإالمأنماظػقضكمدبًمؼبم.مسـدػومطـًمؼبمعمخرةماظؼوصؾيمأهدثمععمزؼـؾ

اظؼوصؾيموصدرتمأصقاتموصراخمؼرتػعمترطًمزؼـؾموأدرسًمإظبمعؽونماظؿفؿع،مرأؼًم

ٌلددٔمشوظؾقيماألشقاتمطوغقامؼعرصقنمأنما.معلددٔمععماظشرريموطؾمواحدمالمؼؿػقهمبؽؾؿي

.ممظعؿلموأؼضًومؼعرصقنمأغينمجؾؾؿفومععلمعـمأجؾمثلرػؿو

:ممضولمواحدمعـمأصدضوءمبدرمآشوم

ػؾمتعرفمأغـومغذػىمإظبماظلفـ،مظقمغعرفمأغـومغؿففمإظبماٌعرطيمظؽـومأحضرغوم-

.ممأدؾقؿـو

.معبقؾمجدًا،ماٌؽونماظذيمغؿقدثمسـفمالمْؽـمأنمتػعؾمصقفمذقؽًوم-

ملمؼؿػقهمبدرمآشوم.ماآلشقاتمبقــوموأبعدوغومسـمبعضـومسـدئذمتدخؾماىووؼشموبعض
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صبىمأنم.مبؽؾؿيمواحدة،مظؽـمملمؼعدمػـوكمأعؾمظؼؿؾف،مظذظؽمدبؾقًمسـمصؽرةماهلرب

وضدم.مظقمضؿؾًمبدرمآشومالدؿطعًمأنمأػرب.مأٗودؽموأٗوظؽمغػللمحؿكمشبرجمعـماظلفـم

.ممراودتينمصؽرةمأخرى

بدرمآشومسؾلقبمبلغينمأحضرتمععلمعلددٔمماذؿؽك.م،مؼبماٌلوء"مسلقر"وصؾـومإظبم

:موأجرىمععلمهؼقؼمرقؼؾمؼبمتؾؽماظؾقؾي،مضؾًمظؾؿقؼؼم.مظؼؿؾف

أحضرتمععلمػذؼـماٌلددٔمظؾؾقع،مظقمطوغًمظديمصؽرةماظؼؿؾ،مظؽـًمضؿؾؿفمضؾؾم

وادخؾمإصودتلمبٔمإضؾورتلموؼبماظصؾوحم((م…اسؿؼوظل،مظؽـمالمْؽـمأنمأضؿؾفموأغومععؿؼؾم

.ممظـفرماألدقدموعشقـومجبوغىماظـفرمدؿيمأؼوممإظبمعالرقيماوفـومإظبما

طونماٌلؿـطؼمرجاًلمدقؽوـَب،م.مبعدموصقظـومإظبمدفـمعالرقيمبـالثيمأؼوممأخذوامإصودتـو

.ممطونمؼرؼدمأنمضبقدمسـمايؼقؼي،مسـدعومرأؼًمذظؽمروؼًمظفماظؼصيمعـمأوهلومإظبمآخرػو

ذاماظشؽؾمجعؾًماظشفقدمبف.موضدعًمظفمبعضماٌالحظوت،مطلمؼلللمماظشفقد

.ممطبؿؾػقنمؼبمتؼدؼؿمإصودتفؿموتغريمذفوداتفؿ

يلـمحظـومطونماٙؼؼمطقظقغقاًلمطردؼًو،مصرحـومطـريًاموسوعؾـومععوعؾيمحلـيمضولمظلم

:ممأثـوءماظؿقؼقؼ

.ممطوغًمخدعوتلمطؾفومظألتراك.مأغومطرديمعـؾؽمظؽـمظألدػمملمأضدممأيمسؿؾمظشعيب-

ك،مواسرفمبونمايؽقعيمدقفمتزسفينمطـريًامإنمترطؿؽماسؿؼدمأنمذعيبمدققؿوجمإظل

.ممأغًموأصدضوءك،موظؽـمإنمبؼقًمؼبمػذهماظؾالدمصلقؼؿؾؽماألتراكمالمربوظي

م

ػ
ػ
ػ
ػ
ػ

ػ
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رضىػدربػػاضظضالػ
م

بعدمأنمخرجًمعـماظلفـمبلـدمطػوظي،مذػؾًمؼبماظصؾوحمظرؤؼيماٌؼدممحلٔمحلينم

ظؽـمزفرتم.مؼؾيموؼصؾمؼبماظقضًماٙددصرحماٌؼدممطـريًاموطلغفمدقذػىمؼبمرحؾيمرق.مبؽ

:ممبعدمأنمضدعًمظفمهقوتلموذؽريمضؾًمظفم.مسؾكموجففمآثورمتعى

.ممعومػقمرؾؾوتماٌؼدممطلمأغػذػومظف.مدلذػىمإظبماظؾقًمشدًا-

ظؽـم.ماًروجمعـماظلفـمعبقؾ،موالمأحدمؼلؿطقعمأنمْـعؽمعـماظذػوبمإظبماظؾقً-

.ممظديمرؾىمواحدمصبىمأنمتـػذه

.مدلغػذهمصقرًاتػضؾمم-

ظـمتؾؼكمؼبمػذاماظؾؾدموترؼدمأنمدبرجموتـوضؾم))مأذطرمأغؽمضؾًمعـمخاللمحدؼـؽم-

((.مؼبماًورجم

.ممغعؿمضؾًمػذا-

إنمملمدبرجمدؿدصعؽمايؽقعيمظؾؼؿؾ،مؼرؼدونم.مصؽرةماًروجمعـماظؾؾدمصؽرةمعـودؾي-

أنمؼؿكؾصقامعـؽمبليمررؼؼيمػؾممسعًم؟مم

.ممغعؿمدقديمودلذػىم-

.ممكماهللػقومراصؼ-

طـًمأصؽرمبوًروجمعـماظؾالد،موضدمادبذتمػذهم.مبعدمأنمخرجًمعـمشرصيماٌؼدمم

اظػؽرةمحقزًامطؾريًاممعـمتػؽرييمواظطرؼؼيماظيتمدلخرجمبفوموأغوضؾمعـمأجؾفوموعـمأجؾم

.ممايرؼيمطوغًمٗرمأعوممسقين

ألغفؿممظؽـفؿمحوربقغو،مطوغقامؼعؿؼدونمأغفؿمدقؼؿؾقغـومخبقوغيمصغريةمإغفؿمزبطؽقن،

.مموخوصيمبعدمأنمأبعدغوماثـٔمعـفؿمعـموالؼؿـو.مؼـظرونمإظقـومطؼقةمصغرية

.ممؼؾدومأغفمالماعؾمؼبمزؼـؾمبؽ،مؼؼرتبمزؼـؾمبؽمعـماألسداءموؼؾؿعدمسين

بدامظلمأغفمظقسمذظؽماظرجؾماظذيمؼعؿؿدمسؾقفمؼبماألؼومماظصعؾيمأومؼلؿطقعمأنمؼـؿشؾم

.ممغػلفمعـمعلؿـؼعماًقفمواظرذؼؾي

ؼعمرجولمسوئؾؿفممؼرؼدونمأنمؼؿكؾقامسـماظـضولممبعدمعقتمبدرمبؽمعـمأجؾمطونمجؿ

طونموضعفماظضعقػمعـمأحدماألدؾوبماظيتمجعؾؿينم.ماٙوصظيمسؾكمٓؿؾؽوتفؿموحقوتفؿ

أسدائلمطـريونمؼطوظؾقنمبؼؿؾلموّفردمأنمؼؾؼقاماٌلوسدةمعـم.مأخرجمبلرسيمعـماظقرـ

.مماًروجمعـماظقرـايؽقعي،ظـمؼدسقغلماتـػس،مظذظؽمأدرسًمب
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طـومضدمسدغومعـذمأؼوممعـماٌـػك،موطونموضعلمصعؾًومجدًا،مسـدعومأخرجمعـماظقرـم

دؿؾؼكمسوئؾؿونمبالمععٔموالمعلوسدة،مطونمسؾلمأنمأدبرمررؼؼماظعقشمهلؿوموػوتونماظعوئؾؿونم

مزوجيتمايوعؾمعع:مثؿماظـوغقيم.مواظدتلموأخيتقبموأخمظلمعـمسؿلمذؽريمؼعقشقنمععًوم:مػؿو

وضؾؾماًروجمعـماظقرـمطونمسؾلمأنمأجدمهلؿومررؼؼيمظؾعقشم.مابينموأخؿٔمظلمعـمواظدتل

.ممطلمتلؿطقعوماظعقشمبفدوءم

رشؿمأنمايؽقعيماظرتطقيمادؿقظًمسؾكمٓؿؾؽوتـوماظؽـريةمصؼدمبؼلمعـفومضؾقؾمالمؼؽػلم

سوئؾيماظعوئؾؿٔ،موطوغًمضرؼؿونمعـمعـطؼيمرػومؼعقدمرؼعفؿومظـو،معبعًماظعوئؾؿٔمؼبم

.ممواحدة،مأردؾًمزوجيتمععمابينمإظبمبقًمواظدػومودلحضرػومإظلقبمبعدمخروجل

(.مادؿوشؾقموضرجؽ)مذػؾًمؼبمغفوؼيمذفرمأؼؾقلمإظبمعـطؼيمرػومإظبمأعالطلمؼبماظؼرؼؿٔم

بعدمأنمرتؾًمأعقريمععماظؼرؼؿٔمطونمعـماٌؿؽـمأنمأخرجمبلفقظيمعـماظقرـ،موطذظؽم

.مشومدلذػىمإظبمضصرهموأضؿؾفمػـوكوجدتمررؼؼيمزبؿصرةمظؼؿؾمبدرمآ

.ممغلقًمأنمأهدثمسـماظؼرابيمبقــوموبٔمسوئؾيماومسونمبوذومسـمررؼؼماظـلوءم

عـمابـيم"موؼلل"طونمسؿلمأعٔمابـمأخًماومسونمبوذو،موضدمتزوجمابـمأعٔمؼدسكم

وطؿومػقمععروفمأدؿطقعمأنمأضؿؾمخولمزوجيتموأخرجمعـم.ماومسونمبوذوموػلمغبوتل

.مماظقرـ

.ممطلمالمؼعرفمأحدمبؿقرطوتلموالمؼشؽمبفومضؾًمؼبماظققمماألولمدلذػىمإظبمرػوول

.مظذظؽمؼعرفماىؿقعمأغينمبعدماظعقدةمعـماٌـػكمضدمؼؽلًموظـمأسوديمايؽقعيم

.ممرشؿمأنمػذهماظػؽرةمطوغًمتػرحماألسداءموتزسٍماألصدضوءمطـريًا.مودلتركمخطكمأجدادي

ذػؾًمإظبم.مولموتشرؼـماظـوغلمعـماظقرـرتؾًمأعقريمطلمأخرجمؼبمذفريمتشرؼـماأل

.ممرػومواذرتؼًمثقوبًومجدؼدة

.ممبؼلمظلمأنمأتقجفمإظبمضصرمبدرمآشوموطؿومأوصوغلمسؿلمأنمأضؿؾفموأخرجمعـماظقرـ

وجدتممبدرمآشومجوظلًومؼبمربؾم.مطـًمعلرسًومذاتمؼقممؼبمدققمرػومذاػؾًومإظبمعقسد

سرصًمعـماظذؼـمطوغقامععفمأغفمجوءمموسـدعومسدتمملمأجدهمػـوك،مثؿ.مؼؿقدثمبصقتمسول

ؼبمتؾؽماظػرتةمحووظًمأنم.مإظبماظطؾقىمؼشؽقمعـمعرضمؼبمأذغقف،مودقؾؼكمصرتةمػـومظؾؿعوىي

.ممأسرفمسـفمطؾمذلء

ظقمملمأجدمبدرمآشومؼبمذظؽماظققممؼبماٌدؼـيم.مطـًمضقػًومؼبمبقًمسؿلمأعٔمؼبمرػو

جفًومإظبمضصره،مرّومطـًمأجدمعصودصيمظؽـًمخرجًمؼبماظققمماظـوغلمعـماٌدؼـيمعؿق

وعـم.ممصعقبوتمخبروجلمعـماٌدؼـيمودونمأنمتلـحمظلمصرصيمضؿؾف،ظؽـماهللمدوضفمإظلقب
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جدؼدمأوجدتمظـػللمأسؿواًلمصغريةمؼبماٌدؼـيمطلمالمؼشؽمبلمأحدموخوصيمسؿلمأعٔم

مأردتمأنمأذػىمإظبممشولماظػراتمإظبمسشريةمجػقزانموأضؿؾفمأعوممضصرهمثؿمأذػى.موزوجؿف

.ممػومظؼدمجوءماظرجؾمواخؿصرمسؾلماٌلوصيمصبىمأالمأترطفمؼعقدمحقًومإظبمبقؿف.مإظبمدقرؼو

وملمتلـحمظلماظػرصيمأنم.مطونمصبىمسؾلمأنمأسرفمسـفمطؾمذلءمطؿمؼقعًومدلبؼكمػـوم

ضؾًمدوبؼًومأنم.مجوءمبدرمآشومؼبماظققمماظـوغلمظزؼورةمسؿلمأعٔموزوجؿف.مأسرفمطؿمدقؾؼكمػـو

عفؿومطوغًماظعداوةمبٔمرجولم.مأخًماومسونمبوذوموأؼضًومصفرماظعوئؾيمسؿلمػذامػقمابـ

وطلغفمالمؼقجدمذلءم.ماظعوئؾيمأوماظعشريةمصعـدعومؼؾؿؼقنمبؾعضفؿمملمؼدرمأحدمزفرهمظمخر

سـدعومجوءمبدرمآشومإظبمبقًمسؿلمجؾلًمععفموهدثًمإظقفم.مبقـفؿمؼؿقدثقنمععمبعضفؿ

.مموأظؼقـوماظـؽوت

:ممدلظينمبٔمحدؼـف.مدمدلظينمطلمؼعرفمعومؼدورمؼبمذػينملمؼرتحمظلمأبدًامصؼ

.مممسعًمأغؽمترؼدمأنمترحؾمإظبمرػوم؟-

.ممصققح-

أملمطبطرمبؾوظؽمأغفؿمدقؼقظقنمإنماومسونمػربمعـماألسداءم؟مم-

أنمأحدًامؼؿفؿينمبوظضعػموخوصيمسـدعومأخرجمعـم(مالمأسؿؼدم)مال،مملمطبطرمبؾوظلم-

.مماٌـطؼيمصؾـمؼرتوحماألسداءمأبدًا

سـدعومترؼدمأنمترتكم(ماظراحؾمظـمؼعقدمم:م)ؼؼول.مسـدعومدبرجمعـماٌـطؼي،مدقػرحقن-

.مماٌـطؼيمدؿـلكمأػؾفو

إنمتـودقًماٌـطؼيمطؾفومععمأػؾفو،مصؾـمأغلكمشضيبماظذيمؼلؿطقعمأنمؼفزمتؾؽم-

.مماألرضمطؾفو

شريمسـدعومالحظمسؿلمأنمايدؼٌماذؿدمبقينموبٔمابـمخوظف،مخرجموغودىمسؾلقبمطلمي

:مماٌقضقعمضول

صبىمأنمتؽقنموادعماظصدرمأطـرمعـم.مالمصبقزمأنمتؿصرفمععمبدرمآشومؼبمبقؿـومػؽذا-

.ممأخرجمإظبماهلقاءمضؾقاًلمطلمتعقدمإظبموضعؽماظلوبؼ.مػذا،مؼؾدومأنمحرارةماظغرصيمأثرتمصقؽ

وضػًمؼبماًورجمصرتة،مسـدعومسدتمطونمايدؼٌم.موجدتمأنمغصققيمسؿلمؼبمعؽوغفوم

:ممضولمسؿلم.مولماًققلؼدورمح

حصوغفمأؼضًومصبىم"ماومسونمطقو"وْدحمحـػلم.مدائؿًومْدحمحصوغف/مػومػقماومسونم

.ممأنمؼرتاػـماالثـونمؼبماظلؾوقم،معـمؼؿلخرمدقشرتيمشـؿيموؼؼدعفومظـو

:مسـدعوموجدتمأنمؼبمػذاماظعؿؾمضدمأجدمصرصيمظؼؿؾمبدرمآشومضؾًمم
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.ممإنمواصؼمحـقػل،مدلواصؼمأؼضًو-

أغومواصؼًمأؼضًو،موعلؿعدمؼبمأيموضًمتشوؤونمم:مغقػلمضولمح

.ممإنمطونمسؿل،موبدرمآشومدققضرانمإظبمدوحيماظلؾوقمدـؿلوبؼمشدًا:مضؾًم

.ممرأىماىؿقعمأنمػذاماظؽالممعـودى،مطونماٌقسدمؼبمصؾوحماظغدمؼبماظلوسيماظـوعـي

آشوممودقؽقنمسؿلموبدر.موسدماىؿقعمطؾؿيمذرفمأغفؿمدقذػؾقنمإظبمدوحيماظلؾوق

حؽؿًومبقينموبٔمحـقػل،موعـمطبلرمدقدصعممثـمغعفيممسقـيمثالثمظرياتمذػؾقيم

طونم)مبعدمأنمضضقـومدفرتـو،موذػىمطؾمواحدمإظبمبقؿف،مبؼقًمأغوموحـقػلم.مظؾقؽوم

.مػؾمرأؼًمطقػمجعؾقغومغؿقؿسمودسقغومغؿؼوبؾم؟:م:حـقػلمضقػمسؿلمضولم

حصوغل،مطونمصبىمسؾقـومأنممالمؼفؿ،مدائؿًومطـًمٗدحمصردؽموأغومطـًمأعدحم-

وسـدعومالحمحـقػلمأغينمعوزظًمعؿقؿلًومضولم.منرب،مظذظؽمالمأرىمؼقعًومأصضؾمعـماظغد

.ممعبقؾ،مطؿومترؼد:مبربود

ظؽـمالمأحىمأنم.مظقمطونمحـقػلمؼعرفمعومػقمػدؼبمرّومطونمؼػضؾمأنمغؿلوبؼمصقرًا

دؼللماظذؼـمؼعقشقنمخورجمطونمحـقػلمواحدًامعـموجفوءماٌر.مأصضلمظفمعومصبقشمؼبمصدري

وطونمؼؽرهمبدرمآشومعـؾلمورّومأطـرمعينم.مصفقمضبىمسوئؾؿـومطـريًاموطـًمأحرتعف.ماٌـطؼي

.مموظقسمعـمأجؾمذلءمبؾمعـمأجؾمثلرمسؿلمذؽري

بعدمأنمغوممحـقػل،مصؽرتمطـريُا،ممطؾمذلءمصبريمطؿومأذؿفلمصؼطمطوغًمبـدضقيتم

عـمأؼـمدلجدم.مدًمزبوزنمعؾقؽيموعوئيمرؾؼيمعع(بورابؾؾقم)مظؽـمععلمعلدسم.مؼبماظؼرؼي

.ممظؽـمعلددلمؼؽػلمظؼؿؾمبدرمآشو.مبـدضقيمػذهماظؾقؾي

ظقمأنمبدرمآشومؼلتلمععمسؿلمإظبمدوحيماظلؾوقمظؽـًمادؿطعًمأنمأضؿؾفمطؿومرؾىمعينم

المتقجدمخقوغيمؼبمػذامؼومبدرمآشو،مإغينمأخربكمطوظرجول،مأرؼدمأنم:مسؿلمذؽريموأضقلمظفم

(.مم(أثلرمظعؿلم

سـدػومطـًمأدؿطقعمأنمأزرعماظطؾؼوتمؼبمصدرهموأوفمبلرسيمإظبماظؼرؼيموآخذم

.ممبـدضقيتمثؿماوفمإظبمدقرؼو

ظقم.معـذمسدةمأذفرمأرؼدمأنماظؿفلءمإظبمدقرؼومظذظؽمطـًمأسرفماظطرضوتمواٌؿرات

.مضؿؾًمبدرمآشومصؾـمؼلؿطعمأحدمأنمْـعينمعـماظدخقلمإظبمدقرؼو

بؼقًم.منماظقرـ،مػربماظـقممعـمسقينمعـمذدةماظػرحسـدعومتذطرتمررقماًروجمم

.ممحؿكماظصؾوحمجوظلًومؼبمصراذل،مملمؼزرغلمعؾؽماظـقممبليمررؼؼيم

ذظؽماظعؿماظذيمملم.ممرّومؼػؽرماظؼورئمػؾمصبقزمأنمأضؿؾمبدرمآشومؼبمبقًمسؿلمأعٔم؟
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.مأعوعف(مجـيمبدرمآشوم)ضبىمأنممؼرىمدعوءمأخقؼفمبقدمابـمخوظف،مصبىمأنمالمؼرىمجـؿفمم

.ممملمأجدمأيمخطقؽيمؼبمػذاماظعؿؾم

اغفؿرماٌطرم.مرّومملمؼؼدرماهللمأنمؼؼؿؾمبدرمآشومؼبمذظؽماظققممؼبمدوحيماظلؾوقمؼبمرػو

وصؾماٌطرمؼبماظلوسيم.مطؾؿومتقجفًمبدسوئلمإظبماهللمأنمؼؿقضػماٌطرمطؾؿوماغفؿرمبشدة.مبؼقة

ملمؼـؼطعماٌطرمؼبمذظؽماظققمم.مماظلوبعيمظدرجيمالمؼلؿطقعماٌرءمأنمطبرجمإظبمبقًمجوره

سـدعوممؼرؼدمأحدمأنمؼذػىم.موطوغًماظشقارعمعقحؾي.مواظؾقؾي،موحؿكمؼبماظققمماظـوغلمعلوءـبم

بعدمأنمتقضػماٌطرمملمؼعدم.مإظبماظلؾوقمصبىمسؾقفمأنمؼـؿظرمسدةمأؼوم،مطلموػماألرض

.ممحـقػلمؼـؿظرمؼبمرػو،مػؽذامصؼدتمصرصيمذػؾقي

انمسؾلمأالمأصؼدمصرصيماظطرؼؼمأؼضًومضؾؾمأنمؼصؾمإظبماظػراتمإنمصؼدتمػذهماظػرصي،مك

وطونمسؾلمأنمأخرجم.مظذظؽموضعًمخطيت.مطـًمأدؿطقعمأنمأضطعمسؾقفماظطرؼؼموأضؿؾفم

اذمملمؼؽـمععفمحصون،مطونم.موأغؿظرمضدوعفم\Cirn. Re(مجرغفكبمرش)ضؾؾفمبعدةمأؼوممإظبم

ضؾؾمخروجمبدرمآشوم.منمإظبماظؾقًوعـمػـوكمؼرطىمايصو(مجرغفكبمرش)مدقلتلمبوظلقورةمإظب

والمتقجدمؼبمػذهماٌـطؼيمصـودق،م.موععلمدوئلل(مجرغفكبمرش)عـمرػومبعدةمأؼوممذػؾًمإظبم

ؼبمؼقعٔمأومأربعي،مثؿمؼبمأدؾقعمطوعؾمملمؼلتمبدرمآشو،مإنم.مظذظؽمحؾؾًمضقػًومسؾكمرجؾ

ابـمموسالوةمسؾكمذظؽمطون.مبدونمدؾىمؼضعينمربطماظشؾفوت"مجرغفكبمرش"بؼوئلمؼبم

صوحىماظؾقًمعرؼضًومجدًا،مواىؾقسمؼبمبقؿفمطونمععقؾًو،مظؽـمعوذامأصعؾ،مظـمأتركماظػرصيم

.ممتػؾًمعـمؼديمورّومملمتلـحمظلمصرصيمأخرىم

تقؼبمؼبماظققمماظؿودعمابـمصوحىماظؾقًموهقلماظؾقًمإظبمبؽوءموغقاحموسقؼؾ،م

مذظؽماظققمموصؾمبدرمآشومؼب.موتضوؼؼًمطـريًامظدرجيمملمأدؿطعمأنمأتقضػمدوسيمؼبمعؽونمعو

.ممبعدماظظفرمععمصدؼؼقفمإظبمجرنمرشموذػؾقامإظبمبقًمدقـق

وطونم"مجرغفكبمرش"طونمدقـقمعـمسشريةمجػقزيمؼعينمعـمسشريةمبدرمآشومؼلؽـمؼبم

غوممؼبمتؾؽماظؾقؾيمؼبمبقًمدقـق،م.ماظقضًمعلوءـبممالمؼلؿطقعمبدرمآشومأنمؼذػىممإظبماظؾقً

وظؽلم.مشريمعـودى"ممجرغفكبمرش"ظبماظؾقً،موطونموجقديمؼبمطونمسؾقفمأنمؼؿقجفممصؾوحًومإ

المأصؼدماظػرصيمطونمصبىمسؾلقبمأنمأذػىمإظبمضرؼيمأخرىمسؾكماظطرؼؼمألخرجمؼبماظصؾوحم

".مجرغفكبمرش"ودسًمصوحىماظؾقًمبلرسيموخرجًمعـم.موأضطعمررؼؼفمدونمأنمؼشؽمأحد

ذريةمجػقزؼونموؼعؿربمسؾكماظطرؼؼمطوغًماظؼرؼيمسؾكمحدودمع"مخشكشؽ"تقجدمضرؼيمتدسكم

أػؾماظؼرؼيمأغػلفؿمعـمجػقزؼونموطونمصوحىماظؼرؼيمعـمأصدضوءمواظديموضبىماظـؽوتم

طونم.مسـدعومرآغلمظؾؿرةماألوظبمأعوممبقؿفمملمؼعرفمعوذامدقػعؾمبلمعـمذدةماظػرحم.مطـريًام



109

أنمماظصؾوحمبوظـلؾيمظلمعؿعؾًومألغينمدلتقجفمإظبمدقرؼومظذظؽمأجربتمخؾقؾمؼبمعـؿصػماظؾقؾ

ؼـومموًِمأصؾحمتـػقذمعفؿيتمدفاَل،ممسـدعوموضعًمرأدلمسؾكماٌكدةمًِموملمأدؿقؼظم

.محؿكماظصؾوح
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طػتلػبدرػباذاػواضذعابػإضىػدورغاػ
م

طونمعـم".مجرغفكبمرش"ادؿقؼظًمؼبماظصؾوحماظؾوطرموودسًمخؾقؾ،موادبذتمررؼؼم

طـومِشلمبؾطءموصؾـومؼبم.ممعـؿصػماظطرؼؼاٌؿؽـمأنمؼؿقركمبدرمآشومصؾوحًوموغؾؿؼلمؼب

سدتمثوغقيمإظبماظػراتم.م،مملمندمأحدًامؼبماظطرؼؼ"جرغفكبمرش"اظبمعؼربيمعـمم7,30اظلوسيم

طونمدريدؾمظلم.مطونمؼلؽـمؼبمػذهماظؼرؼيمذقخمخوٍمابـمأخًمبدرمآشو(.ػؾقلي)إظبمضرؼيم

ذػىمإظبماظؼرؼيموأدللمبـدضقيمعـمػؾقليمظؽـفمملمؼردؾفومحؿكمذظؽماظقضً،مهففًمأنمأ

"مجرغفكبمرش"سـفومدونمأنمؼشؽمأحدمبشلء،محؿكمأذػىمإظبمػؾقليموأسقدمثوغقيمإظبم

.ممدقؽقنماظقضًمزفرًاموبدونمذؽمدلظؿؼلمبؾدرمآشوم

ملمتلتمبعد،مسـدعومتلتلم:م)مذػؾًمإظبمػؾقليمودلظًمسـمبـدضقيتمضولماظشقخمخوٍم

ظقمملمأجدم.م،مظؽـمأغؼذتمغػللمعـفمحبفيمعوأرادماظشقخمأنمأغومماظؾقؾيمسـده(مدلردؾفومظؽم

عـمجدؼدماوفًمإظبمررؼؼم.ماظػرصيمظؼؿؾمخوظفممظؾؼقًمسـدهماظؾقؾيمإغفمذقخمعؿقدثمورائع

عوزظـومغصعدمؼبمررؼؼمػؾقليموجدغومأربعيمرجولمؼبماألسؾكمسؾكماظطرؼؼ،م".مجرغفكبمرش"

.مماىؾولمجقدًاموحصوغلمؼعرفمررؼؼ.مطونمعـقدرمػؾقلفمصعؾًو.ماسؿؼدتمأغفمبدرمآشو

ػومػقمابـمصربيمؼلتلمؼبماظطرؼؼ،مإغفمسـقدم:)مسـدعومرأوغلمأصدضوءمبدرمآشومضوظقامظف

ؼبماظؾداؼيمطونمسـقدًا،مظؽـمصقؿومبعدم(.موؼدهمضذرة،مأخرجمسـمررؼؼف،مطلمالمتؾؿؼقومععًوم

.مواصؼمسؾكمطالممأصدضوئفموخرجمسـماظطرؼؼ

م6-5خرجمبدرمآشومعـماظطرؼؼمعلوصيمذراسًومسـدعومم50-40طـًممبعقدًامسـفمضرابيم

.مملمؼلؿطعماٌرءمأنمطبرجمدونمععورػمأومحطيمرأس.مأذرعمطونماىقمبوردًامواظرؼوحمضقؼي

"مدقـق"وضدموضعمبدرمآشومسؾكمرأدفمحطيمصقصقيموملمؼظفرمدقىمسقـقف،ممرطىمصرسم

خطقاتموضعًماظؽربوجماظذيمم10حؿكمالمأسرصفمعـمبعقد،مسـدعوماضرتبًمعـفمعلوصيم

ؼديمخؾػمزفريمودقؾًمؼديماظقؿـكمعـماٌعطػم،سطػًمحصوغلمعـماظطرؼؼمثؿمب

تؼوبؾـوم.موجدماظـلرمواظؼؿؾمؼبمسقين،مظؽـمملمؼعدمؼعرفمعوذامؼػعؾ.ماوفًمإظبمبدرمآشو

:ممرددتمسؾقفمبصقتمضقيموضؾًم.موجفًومظقجف،مسـدػومدؾؿمسؾلمبصقتمسوجزموعـدػش

.ممغلمدلضؿؾؽمالمؼقجدمدالممبقــو،مادؿعدمطوظرجولمػومإن-

عدمؼدهمأؼضًومإظبم.ممؼبمؼدي(مبرابؾؾقم)مأخرجًمؼديمعـمهًماٌعطػ،مٌعمعلددلم

علددف،مظؽـمملمصبدمصرصيمظقلقىماٌلدس،مأرؾؼًمثالثمرؾؼوتمزرسؿفومؼبمصدرهموؼبم

طونمرجاًلم.ممطؾمرؾؼيمتؾؿعدمؼدهمسـماٌلدس،معومزالمعصرًامأنمْدمؼدهمطلمؼلقىماٌلدس
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سي،مسـدعوماغفورمعـؾمجـيمصققمايصونمسؾكماألرض،موجفًمرؾؼيمضكؿًوموملمؼؼعمبلر

.ممرابعيمإظبمجؾقـف

بعدمدؼقطمبدرمآشوماظؿػًمإظبمأصدضوئف،مصقجكءماىؿقعمعـمتصرؼبمععمدوئللموبونم

ظؼدمثلرتمظـػلل،م:مصوًوئػمالمؼلؿطقعمأنمؼػعؾمذقؽًومضؾًمهلؿم.مماًقفمسؾكموجقػفؿ

.ممحؼينمدقالضكمحؿػفواظذيمؼال.مإؼوطؿمأنمؼلتلمأحدمورائل

سـدعوموصؾـومإظقفوموجدغومأعوعـومسؾكمعلوصيمعؽيتم(مطوزةم)مراصؼينمدوئللمواوفـومإظبم

طلم"مجرغفكبمرش"طوغقامضدمجوءوامععمضوئؿؼومم.مخطقةمذبؿقسيممعـماىـدرعيمععمأػؾمضرؼؿٔ

رؾؼمالمذؽمأغفؿممسعقامصقتماظطؾؼوت،مظؽـمملمؼعرصقامعـمأ.مؼعقـقامايدودمبٔماظؼرؼؿٔ

.مموأليمدؾى

أخذتمبـدضقيتمعـمػـوكمواوفـومإظبم(.مادؿوخقالم)بعدمأنموووزغوػؿ،مأدرسـومإظبم

.ممدقرؼو

سـدػومصعدتم.مبعدمأنمخرجـومعـموالؼيمدققرك،مملمغعدمشبوفموملمؼالحؼـوماظشرري

اظققممادرتددتم:))وصرخًمسوظقًو(مطؿومأوصوغلمسؿلم)إظبمتؾمسولمواوفًمإظبمدؼورمبؽرم

((.مػلماظؾداؼي،مواظـفوؼيمسـدماهللمثلركمػوم

دريدؾمععلم.مضرؼيمحـقػل(مجغرذف)ضؾؾمشروبماظشؿسمبلوسيمواحدةموصؾـومإظبم

طونمعـماٌؿؽـمأنمغضقعماظطرؼؼمبالمدظقؾ،مسـدعومسرفم)دظقاًلمإظبمحدودمدفؾمبرزانم

تفمؼبمػؾمتعرفمأغفمظقالماٌطرممظؼؿؾ:محـقػلمأغينمضؿؾًمبدرمآشومصرحمطـريًا،مسـدعومضؾًمظفم

طونمعـماألصضؾمأنمؼفطؾموإالمظؽونمجػقزانمؼعؿربوغينمذرؼؽًوم:مضولمظل((.مدوحيماظلؾوقم

خرجـومبعدمشروبماظشؿسمبؼؾقؾ،مطونمدظقؾـومشريمعطؾعمالمؼعرفماظطرضوتم(.مؼبماظؼؿؾ

علكم)وطونمػـوكمرجؾمؼدسلم.مموأخريًاموصؾـومإظبماظؼرؼيماظيتمغرؼدػومضؾؾماظػفر.ممجقدًا

طـومِؿطكمزفرمايصونمضرابيم.ممذػؾـومإظبمبقؿفمضققصًو.موطونمعريدؼلقًوم .Mis. Hem  (مغبف

رؾؾـومعـمصوحىماظؾقًمضقؾمطؾم.مسشرؼـمدوسي،موملمغلؿطقعمأنمغؿقركمعـمذدةماظؿعى

حؾؿًمبعؿلمذؽري،مؼرطضم.مذلءمأنمؼػرشمظـومطلمغـوم،مسـدعوموضعًمرأدلمًِمصقرًا

ثؿمادؿقؼظًمعـماظـقمموجدتم.مبلمطـريًامبوووػلمبشقذًومعشرقماظقجفمثؿمحضـينموصرح

.ممغػللمربظقزًومظػرحمسؿلموملمأرؾىمأطـرمعـمػذام

علكم)ذػىمععـومرجؾمعـمضؾؾمم1926ذفرمطوغقنماألولمسوممم26ؼبمذظؽماٌلوءمظقؾيم

.ممؼبمدقرؼو(ماٌرتجؿم-طقبوغل)وضدمأوصؾـومإظبمسٔماظعربم(مغبف
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القسم الثاني  

 1936  -1930يف دوروة 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
باتجاهػحػائقػطرةػ

م

تقجفًمإظبمدقرؼومسؾكمأعؾمأنمأظؿؼلمبوظقرـقٔمواٌـوضؾٔماألطراد،مظؼدممسعًمعـم

ابـمسؿلماظذيمزارمدقرؼومعـمضؾؾمأنمػـوكمحزبًومدقودقًومطردؼًومبودؿمخقؼؾقن،موؼفدفمػذام

وإبراػقؿمبوذومايزبمإظبمادؿؼاللمطرددؿون،موعـمأسضوئفمسوئؾيمبدرخونممبوذوموعبقؾمبوذوم

،موحوجقمآشوموأطرادمآخرون،موطونماىؿقعم(بقزونمبؽموعصطػكمبؽ)وأبـوءمذوػٔمبؽم

.ممؼعؿؾقنمعـمأجؾمإؼؼوزماظشعقرماظؼقعلموهرؼرماظشعىماظؽردي

ؼومظقؿينمطـًمأمسعماظصقتمعـم((مسذبمصقتماظطؾؾمعـمبعقدم:م))ؼؼقلماٌـؾماظؽردي

عبوسيمخقؼؾقنمطـريًاممضؾؾمأنمأراػؿ،مظؽـمبعدمطـًممأحرتمم.مبعقدموالمأرىماظطؾؾمواظطؾول

وجدتمأغفؿمظقلقامربطماحرتامموتؼدؼرمظدرجيمأغينمطرػؿفؿمأضعوفمٓوم.مأنمتعوعؾًمععفؿ

وطوغًمهلؿمعؽوغيمعرعقضيموأػؿقيمالمتؼدرمسـدي،مأسؿؼدمظقمأنمرجولماىؿعقيم.مأحؾؾؿفؿ

.م.مغؿقروامعبقعًومؼدرطقنمطؿمأغفؿمعؽروػقن،موظقمأنمايقوءموجدمررؼؼًومإظقفؿمال

وجدتمؼبمدقرؼومأذقوءمشرؼؾي،مصقجقدمصرغلوماٌفؿٔمسؾكماظؾالد،ماظيتمجوءتمعـم

عـورؼمبعقدةموحؽؿًمدقرؼومٓومجعؾينمامشؽز،مالمأسرفمٌوذامطـًمأراػؿمأطـرمبشوسيمعـم

.مماالدؿعؿورماظرتطلم؟

.ممرّومألغينمملمأرتحمظقجقدػؿمأبدًا

ماظعرب،مذػؾًمؼبماظصؾوحمإظبمعـزلمأوالدمذوػٔمؼبماظؾقؾيماظيتموصؾًمصقفومإظبمسٔ

:ممبؽ،مووضقًمهلؿمدؾىما٘لءمإظبمدقرؼو،مضولمظلمبقزونمبؽم

.مالمتذػىموحدكمإظبماٌلؿشورماظػرغلل،مدـذػىمععًومظؿؿعرفمسؾقف-

بؼقًمأدؾقسًوماغؿظرمذػوبمبقزونمبؽمععلمإظبماٌلؿشور،موسـدعوموجدتمأغفمم

.مم1930طوغقنماألولمسوممم4تفمؼبمدقؿلخر،مذػؾًموحديمإظقفموضوبؾ

:مدلظينماٌلؿشورم

عـذمعؿكموأغًمػـوم؟،موٌوذامتلخرتمحؿكمجؽًمإظققبـوم؟مم-

.ممأردتمأنمآتلمععمبقزونمبؽمٌؼوبؾؿؽ،مظؽـفمتلخر،مصفؽًموحديم-

ػؾمػـوكمسداوةمبٔمسوئؾؿؽموبٔمسصؿًمبوذوم؟مم-
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.ممظؽـفمضبرتممأسدائل.م.مال-

بٔمصرغلوموترطقو،مؼطؾؾؽمسصؿًمبوذومعـمايؽقعيمحلىماظعالضوتماظدؼؾؾقعودقيم

اظػرغلقي،موؼؼقلمإغؽمضؿؾًمرجاًل،مظذامسؾقـومأنمغلؾؿؽمحلىماٌعوػدةماظيتمتـصمسؾكم

ؼرؼدمأنمغؼدعؽمطؿفرممسوديم(:مضطوسلماظطرقمم–اظؼؿؾيمم–اظؾصقصم)متلؾقؿما٘رعٔم

حمظلمعلؿشورمحؾىمأنموأغًمجؽًمإظبمدقرؼومعؿقؿلًومظؾقرـقيمواظؽردؼيمواظلقودي،مظذامدؿ

.ممغعوعؾؽمطالجهمدقودل

:ممملمؼؿقدثماٌلؿشورمسـمعؼؿؾمبدرمبوذومألغفممسعمطؾمذلءمعـمضؾؾ،مثؿمضولمبـػلف

ػوجرمطـريونمعـماألطرادمإظبمدقرؼو،موملمؼطؾىمسصؿًمبوذومحؿكماآلنمأحدًامعـفؿم"م-

اموػلمجرْيمظؾعقدةمإظبماظقرـ،مظؼدمخرجًمأغًمعـماظؾالدمطـوئرمدقودلموضؿؾًمبدرمآغ

ضدمغصؾحمأصدضوءمصقؿومبعد،مأدؿطقعمأنمأضقلمظؽمإنمصرغلومتـظرمإظبم)ثؿمتوبعم".مدقودقي

وظـومسالضوتمرقؾيمععمايؽقعيماظرتطقي،مدقلتلمؼقمموتلوسدم.مغضولماألطرادمبعٔماظصداضيم

أدؿطقعمأنمأضقلمظؽم.مصقفمصرغلوماألطراد،موتؼدممطؾمعومضبؿوجفماألطرادمظؿقرؼرمطرددؿون

".(م…المتػعؾمذقؽًومدونمسؾؿمعـو،مودؿفدمصداضيموعلوسدةمعـمصرغلوم:م"وماظل

تلؿطقعمأنمتلتلمإظلقبمعؿكمذؽًمودونمإذن،مأغًمظلًمحبوجيم:)مادؿؿرمؼبمحدؼـف

ٌلوسدةمبقزونمبؽ،موإنمجوءمأحدمعـمسشريتؽمصصدرغومعػؿقحفبمهلؿ،موأدؿطقعمأنم

(.مأدوسدػؿ

ترعين،مزادماحرتاعفمأطـرمعـمضؾؾ،مسـدعومرأىمبقزونمبؽمأنماٌلؿشورماظػرغللمؼح

ظذظؽمتلًٌمطـريًامألغـومالمسبرتممبعضـومإنمملمضبرتعـوماألجـيبماآلخرم؟معضًمسؾكمػذهم

دـيموعوزالماألطرادمؼـظرونمإظبمبعضفؿمبعٔماظشؽمواظرؼى،مألغـومالمغـؼمم31ايودثيم

.ممّعرصؿـوموأصؽورغو،موالمِقزماظغٌمعـماظـؿٔ

ديمبرغقطيمععمأوالدمذوػٔمبؽمؼبماظلققمبعدمأربعٔمؼقعًو،مرأؼًمرجاًلمضكؿًومؼرت

وبعدمأنمسودوام(.مإغفمابـمبدرخونمبؽمامسفمجالدتمبؽ:)دلظًمطوتىمبقزونمبؽ،مضولمظل

ذػؾًمإظبمبقًمعصطػكمذوػٔمبؽ،موضوبؾًمجالدتم(مضرؼيمأوالدمذوػٔمبؽ"م)معؽؿؾي"إظبم

اذقامؼبماٌدنمغلقامظغيمأجدادػؿمبؽمسـده،مأسرفمأنمطـريؼـمعـمأبـوءماألطرادماظذؼـمع

ترسرعمؼبمادطـؾقل،موملمأسرفمأغفمؼؿؽؾؿماظؽرعونقيم"مجالدتمبدرخون"وطـًمأسرفمأنم

ضؾًم(ممأملمتعرفماظؽرعونقيم؟:م)دلظينمصقرًا.مظذظؽمسرقبصؿفمبـػللموهدثًمععفمبوظرتطقي

لمظؽمعـمضو:)،مضقؽمجالدتموضول(غعؿمأسرصفو،مظؽـماسؿؼدتمأغؽمأغًمالمتعرصفو:مظف

(.ممإغينمالمأسرفماظؽرعونقيم؟
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ظقمملمأتعرفمسؾكمجالدتمسـمررؼؼم.مثؿمهدثـومطـريًامسـماظقرـمواٌقارـٔمواألطرادم

اٌصودصي،مألخربتمأوالدمذوػٔمبؽمأنمأتعرفمسؾكمعبقعمأسضوءمخقؼؾقن،موملمؼعرفم

وامحبوجيمأوالدمذوػٔممأغينمأسرفمبؼدوممجالدت،مأسؿؼدمأغفؿومالمضبؿالنمغقيمدقؽي،مظقس

ظشكصمعـؾلمأنمؼؽقنمطردؼًومأومؼـوضؾموؼداصعمسـماألطرادمواظؽردؼي،مصؼدمطوغقامؼـوضؾقنمأوم

ؼدقبسقنمأغفؿمؼـوضؾقن،مػؾمػؿمحبوجيمظشكصمعـؾلمالمعلؽـمظفموالرجولمهًمتصرصفمطلم

.ممؼـوضؾمععفؿم؟

اجؿؿعًمثالثمعراتمععمجالدتموهدثـومطـريًا،مأوضقًمظفمدؾىمضدوعلمإظبمدقرؼوم

رؾؾًمعـفمأنمأغؿلىمإظبمحزبمخقؼؾقن،مصقاصؼمسؾكمرؾيبمسـم.مأغوضؾمؼبمدؾقؾماظقرـطلم

:مرقىمخوررموضولم

".ممخقؼؾقن"اسؿؾورَامعـماظققممتلؿطقعمأنمتعؿربمغػلؽمأحدمأسضوءم

سـدعومرؾؾًمعـمجالدتمأنمأغؿلىمإظبمحزبمخقؼؾقن،مػؾمطـًمأسرفمذقؽًومسـم

اظـظومماظداخؾلمًقؼؾقن،مأومسـماظقضعماألحزابموايرطوتموخوصيمسـمبرغوعٍموأػدافمو

اظلقودلماظعوٌلمأومسـماظقضعماظلقودلمؼبمطرددؿونمأومسـماظـقراتماظؽردؼيموأدؾوبمصشؾفومم

ملمأطـمأسرفمذقؽًومم…؟مدلجقىمسـمعبقعمػذهماألدؽؾيمواالدؿػلوراتمبؾؿقيمتورطبقيم

.ممددؿونصؼدمطونمظديمػدفمواْونمرادخمػقماظدصوعمواظـضولمؼبمدؾقؾمطر.مسـفو

وملمأعؾؽمأيمععرصيمشريمذظؽ،مطـًمعؿعطشًومظؾؿعرصي،موأردتمأنمأتعؾؿمعـمعمدللم

ظؽـمظألدػمبعدمأنمتعرصًمسؾكمرجولمخقؼؾقنماظذؼـمطـًماحرتعفؿموأراػؿم".مخقؼؾقن"

عـواًلمأسؾكمظؾؿعرصيمواظـضولمصؼدمسرصًمأغفؿمالمؼعرصقنمذقؽًومسـماألحزابمواظؿـظقؿوتم

.ممجفاًلمعين،موملمؼؽقغقامرجولمغضولمبؽؾمععـكماظؽؾؿيمواظلقوديمبؾمطوغقامأطـر

ػؾمتلؿطقعمأنمتـوضؾمؼبمدؾقؾماظقرـم؟مم:مدلظينمجالدت

.ممغعؿمأدؿطقعموػذامدؾىمضدوعلمإظبمػـو-

أيمسؿؾمتلؿطقعمأنمتػعؾفم؟ممم-

أيمسؿؾمتلـدونمظل،مأومأيمسؿؾمالمؼلؿطقعمأحدمأنمؼؼقممبف،مصبىمأنمتؽقنمم-

.ممحصيتمأطـرمعـمطؾماظـوس

ػؾمتلؿطقعمأنمتذػىم؟مم.مإنمرؾؾـومعـؽمأنمتذػىمإظبمدؼردؿ-

.ممالمأرؼدمأنمأبؼكمبالمسؿؾ.مغعؿمدلذػى،متلؿطقعقنمأنمتردؾقغلمإظبمبقابيماٌقتم-

ثؿمأخربغلمسـماظلؾىماظذيمدلذػىمعـمأجؾفمإظبم.مصرحمجالدتمطـريًامعـمغبوديت

:ممدؼردؿموضولم
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همإظبمدؼردؿمعـمأجؾمسؿؾمعـذمدـيموسبـمحبوجيمإظبمرجؾمعؿقؿسمطلمغردؾ-

واظققممسبـمبلعسمايوجيمإلردولمذكصمإظقفومأطـرمعـمضؾؾ،مظؼدمأردؾؽماهللم.مضروري

.مإظقـو

وػؿمعرتؾطقنم.مرّومالمتعرفمأغف،متقجدمؼبمأعرؼؽومجوظقيمطردؼيموشوظؾقؿفؿمعـمدؼردؿ

ةمإظبمدائؿًومحبوج"مخقؼؾقن"وحزبمعـؾم.مبويؽقعيماظرتطقي،موؼقجدمبقـفؿمأشـقوءمطـريون

إنمادؿطعـومأنمنعؾمأطرادمأعرؼؽومأصدضوءغوموأنمؼؼؿـعقامبلػدافمخقؼؾقن،م.ماٌلوسدةماٌودؼي

".ممدقدمرضو"أسؿؼدمأغـومغلؿطقعمأنمغطؾعفؿمسؾكمحرطيم.مصقلوسدوغـومطـريًا

إظبمأعرؼؽومضؾؾمدـؿٔمطلمؼعؿؾمبٔماىوظقيماألعرؼؽقيم"مثرؼو"أخلم"مخقؼؾقن"أردؾًم

عؾوظغمروئؾي،مذػىمإظبمصـدقمطؾريموأردؾمإظبمبعضماىوظقيمصؾؿمؼلتمموصرصـو.مظصوحلمايزب

أحدمألغفؿمالمؼعرصقغف،مودسماظؼـصؾماظرتطلمرجوظفمبٔماىوظقي،موأذوعمأطوذؼىمشريمالئؼيم

(.مخقؼؾقنمحزبمأرعين،مؼؿقركمبؿشفقعمعـماإلغؽؾقزمظؿؼلقؿمبالدغو:م)حبؼمخقؼؾقنمعـؾ

عـذمذظؽم.مصؼطموسودمإظبمدقرؼو"مًقؼؾقن"تحمعؼرًامظذظؽمملمؼلؿطعمأخلمأنمؼػعؾمذقؽًو،ماصً

وؼعؾؿمأطرادمأعرؼؽو،مظؽـم"مدقدمرضو"،مظقؿدخؾم"دؼردؿ"اظقضًمغرؼدمأنمغردؾمذكصًومإظبم

تعؿربمدؼردؿم.ممأنمؼـفضمحبرطيمسوعيموؼؼقممبـقرةمؼبماظؾالد"مخقؼؾقن"ملمغلؿطقعم،ؼؾبرؼدم

دقؼقممععـومأممالم"مدقدمرضو"انمصبىمأنمغعرفمإنمك.ماظققممعـمؼـوبقعماظـقراتماظؽردؼي

(م…؟

ػذهمػلماألسؿولماظيتمدؿؼقممبفو،مإنمغػذتمسؿاًلمأوماثـٔمصقعينمذظؽمأغؽمضدعًم

:ممضؾًمظفم.مطونمسؿاًلمرائعًومطؿومأرؾؾف.مسؿاًلمرائعًومظؾقرـ

ودلسؿؾمطؿومأسرفموععمأصدضوءم.مإظقفؿم"مخقؼؾقن"دلذػى،موأوصؾمغشراتم-

".ممثرؼومبؽ"خوظلماظقصوضمعـؾمأسؿؼدمأغلمظـمأسقدم.مسوئؾؿـو

ػؾمترؼدمأنمؼراصؼؽمأحدمؼبمماظطرؼؼم؟م:مدلظينمجالدت

.ممغعؿمظؽـمظديمػبليمأومدؿيمرجولم_

طونمععلمبعضماظرجول،موطـًمأدؿطقعمأنمأذػىمإظبمأيمعؽونمؼبماظؾالدمّراصؼيم

.ممػمالءماظرجولموأصعؾمعومأرؼدمصعؾف

:مدلظينمعرةمأخرىم

بؾغماظذيمترؼدهم؟ممطؿمبـدضقيمترؼد؟معومػقمامل-

.ممظلـومحبوجيمإظبماٌول،موظدؼـومبـودق،مغرؼدمأنمغلخذمأظػمرؾؼيمععـومصؼط-

.ممؼقجدماظؽـريمعـماظطؾؼوت-
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بعدمأنمأذػىمدلردؾمظؽماظطؾؼوتمواظـؼقدموغشراتمايزبمسـمررؼؼمبقزونمبؽ،م-

ؼوتماظيتمغـؿظرمعـؽمأخؾورًامدورةم،ودؿؼدممتؼرؼرًامحقلمذػوبؽموسقدتؽمووضعماظؾؾدمواظقال

"م.ممخقؼؾقن"ٗرمبفوموػذهمػلمادؿػودةم

وملمغرهمبعدمذفرؼـ،مضولمظلمبقزونم.ممبعدمذظؽمبققعٔمذػىمجالدتمعـمسٔماظعرب

ػذهمػلماألذقوءماظيتمأردؾفومظـومجالدتمطلمأسطقؽماؼوػو،مواآلنم:مآذارمم10بؽمؼبم

دوئؾ،مدلظًمتلؿطقعمأنمتذػىموضدمأردؾمجالدتمبؽمثالثمغشراتموضرابيمعوئؿٔمعـماظر

:ممبقزونمبؽ

.ممطونمعـماٌػرتضمأنمؼردؾمظـوماظـؼقدمواظطؾؼوتمأؼضًو-

.ممملمؼذطرمأيمذلءمسـفؿو-

المؼلؿطقعماظذػوبموؼؿقفٍمظعدمموجقدم:مصؽرتمضؾقاًل،مإنمملمأذػىمدقؼقلمجالدتم

ضؾؾمأنمأذػىمطونم.مآذارمععمػبليمرجولمعؿقجفٔمإظبماظؾالدم15اظطؾؼوت،مهرطـومؼبم

ماٌلؿشورماظػرغللمبليمذؽؾمطلمؼلؿحمظلمبوًروج،مبعدمأنماتػؼًمععمسؾلمأنمأخرب

جالدتمألذػىمإظبمدؼردؿ،مذػؾًمإظبماٌلؿشورماظػرغللماظذيمطونمؼراضىمعبقعمهرطوتلم

:مموأسؿوظلمضؾًمظفم

بعدمأنمتـوضشـومطـريًام.مأرجقمأنمٗـحمظلمإذغًومبوًروجمألحضرمزوجيتمعـمترطقو-

مسحمضوبطمجرابؾسمظلم.مأنمؼلؿحمظلموؼطؾىماألذنمعـمجرابؾسحقلمػذاماٌقضقع،ماضؿـعم

بوًروج،مظؽـفمأجؾمظؾربقعمحبفيماألعطور،موسـدعومأردؾمجالدتماظـشرات،مأسؾـًمدؾىم

.ممذػوبلمظؾضوبط

وضقؾمظلمصبىمأنم/متدسقماظـشراتماظيتمأردؾفومجالدتمععل،ماألطرادمظؾؼقوممبوظـقرةم

.ممظبمدؼردؿتقزعماظـشراتمعـمحدودمدقرؼومحؿكمتصؾمإ

ملمأطـمأسرفماظـضولماظلقودلمضؿـماألحزابموعدىمدرؼيماظعؿؾ،مظؽـمطقػمأدـدم

عمدلقمايزبمظلمػذهماٌفؿيماًطريةم؟مسـدعومطـًمأوزعماظـشراتمؼبماظؼرى،مطونمجـقدم

.مماألتراكمؼؼؿػقنمأثري

أنمؼعؿؾقامؼبماظلر،موطؾمعومػقمدريمؼصؾحمسؾـقًومخاللم"مخقؼؾقن"ملمؼلؿطعمعمدلقم

.ممةمضصرية،موطونمبٔمصػقفمايزبمجقادقسمؼعؿؾقنمظصوحلمصرغلوموترطقوصرت

ضؾؾمأنمأهركمعـمدقرؼومطوغًمايؽقعيماظرتطقيمضدمسرصًمدؾىمذػوبلمووجفيت،م

أؼـؿوم.مظذظؽمالحظًمأنماألراضلماظيتمأعرمبفومعؾقؽيمبوىـدرعيم.موطؿمرجاًلمؼراصؼين

.ممتقجفًمطـًمأرىمذبؿقسوتمعـماظشرريمأعوعلم



117

تمشربًوماظبمضربمعالرقي،موزسًماظـشراتمؼبماظؼرى،موطوغًماظشرريمتالحؼينمؼبموصؾ

،مترطًمعبقعم"مطكؿف"اظؼرىمسـدعومرأؼًمأنمأثريمالمْؽـمإخػوؤهمسدتمإظبمجؾولم

".ممدؼردؿ"طلمأهركمعـمػـوكمإظبم"معالرقي"زعالئلمواوفًمذرضًومإظبم

أعوعل،مترطًمأصدضوئلممػؽذامعررتمسؾكماظؼرى،موضطعًمايؽقعيماظرتطقيماظطرؼؼ

حؿكمتوػقامسـماظطرؼؼ،مطـًمأحوولماالخؿؾوءموظقسماهلرب،مٌوذامذػؾًموحدي؟مم

اٌؽونماظذيمطبؿؾهمصقفمػبليمأذكوص،ممْؽـمأنمطبؿيبءمصقفمرجؾمواحدمبلفقظي،م

رشؿمرػؾيماظطرؼؼموخقصفمظؽـفمطونمدفاًل،مترطًمأصدضوئلمؼبمجؾولم.مظذظؽمذػؾًموحدي

.مماظربقعماىؿقؾيعردؼللمؼبمأحدمأؼومم

.ممسودوامعبقعًومإظبمدقرؼومواوفًمإظبمدؼردؿم

ْؽـينمأنم.مطونمصعؾًومسؾلمؼبماألؼومماألوظبمعـمدونمعقاصؼي،مظؽـمتعؾؿًمصقؿومبعد

طـًمأذػىمإظبماظؼرىمأطـرماألحقونموأرىماىـدرعيمصقفوم.مأخؿؾهمبلفقظيماؼـؿومذػؾً

ألغينمطـًمععروصًومؼبمػذهم.محقنمودونمأنمطبوفماظؼروؼقنمطـًمأخؿؾهمسـدػؿموػؿمصر

وطونماظؼروؼقنمضبؾقنمأنمؼؿعرصقامسؾل،مسـدعومطوغقامؼروغينمملمؼعرصقامعوذامؼػعؾقنم.ماٌـطؼي

وضدماذؿفرتمألغينمضؿؾًمسدويمبدرمآشومابـماومسونمبوذوموأخذتم.ممظلمعـمذدةماظػرح

.ممثلري

اظـقممأصقضمأعريمإظبمعفؿومطونمذػوبلمدفاًل،مظؽـماًقفمطونمؼؿؿؾؽينمأؼضًوموأثـوءم

اهلل،موخوصيمسؿؼمغقعل،مظقمجوءتماىـدرعيمأثـوءماظـقممظؼؾضقامسؾل،موػؽذامضطعًمضرؼيم

.ممإظبمبقًمدؾقمبؽمابـمخونمبؽمجقجي(مازولمبـد)ضرؼيمّلوسدةماألصدضوءمإظبم

م

ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
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طنػعوػدضوػبك؟ػ
م

طونمواظدهم(غدمازولمب)معـماظعوئالتماظؽؾريةمؼب"مجقجي"بؽم"مخون"بؽمػقمابـم"مدؾق"

بؽمادؿؾؿمأوالدمأخقفماظزسوعيمواظلؾىمؼبمذظؽم"مخون"،موبعدمعقتم"ازولمبـد"رئقسمسشريةم

ػقمأنمدؾقمبؽمخرجمعـماظعشريةموػقمصغريمصؼدمأردؾفمواظدهمإظبمعدرديماظعشوئرماظيتمأدلفوم

أغفكماظدراديمصقفومثؿمأغؿؼؾمإظبماٌدرديم.ماظلؾطونمسؾدمايؿقدمألوالدمرؤدوءماظعشوئر

ؼبم"مدؾق"ؼبماظػرتةماظيتمطونم.ممايربقي،موتطقعمؼبماىقشماظرتطلمحؿكماصؾحمبقـؾوذل

بؽمأصؾحمابـمأخقفمرئقسم"مخون"اٌدرديمواىقشمادؿؾؿمأوالدمأسؿوعفماظزسوعي،مسـدعومتقؼبم

.ممملمؼرمدؾقمبؽمعوغعًومالدؿالممأوالدمأسؿوعفماظزسوعيمألغفمالمؼرؼدمأنمؼرتكماظقزقػي.مماظعشرية

بؽمؼبمادطـؾقلمطونمؼؿعوعؾمععماظقرـقٔماألطرادموؼؿعرفمسؾقفؿ،مأوم"مدؾق"طونمسـدعوم

واظذيمالمذبولمظؾشؽم.مؼرؼدمأنمؼؿعؾؿ،مألغفمأضؾمععرصيمعـمرصوضفمؼبمذبولماظقرـقيماظؽردؼي

.ممبؽمملمؼعدمصويًومظؾققوةماظعشوئرؼي"مدؾق"صقفمػقمأنم

غوضقلموطرددؿونماضؿطعًمأومؼبماظػرتةماظيتمدخؾمعصطػكمطؿولمإظبمأم1900ؼبمسوم

عؿصرفمعالرقي،مؼؿعوعؾم"مخؾقؾمراعلمبدرخون"تؾؽماظقالؼوتمعـمحؽقعيمادطـؾقلموطونم

.ممبؽموؼؿقدثونمحقلمعصريمطرددؿون"مدؾق"ععم

سؾلمشوظىمععمعؿصرفمعالرقيمخؾقؾمراعلمبدرخونمؼعورضونم"مخوربقً"طونمواظلم

الؼيمخوربقًمصقضػمععماظقاظلمادطـؾقلموطونمدؾقمبؽمضوبطًومؼبموم عصطػكمطؿولمواشـقوء

(م.مازولم)واخؿؾمامؼبمجؾولم.ممواٌؿصرف

سـدعوماذؿدمسقدمعصطػكمطؿولمودقطرمسؾكماظؾالدمحوربمحؾػوءماًؾقػي،موحؽؿمسؾكم

اظغوظؾقيمبوإلسدامموطونمدؾقمبؽمععفؿمربؽقعًومسؾقفمبوإلسداممأؼضًومسـدعوماغؿفكمعصطػكم

ىمأسدائفمؼبماظداخؾ،موضدمضوؼؼفؿمطـريًامسـدئذمطؿولمعـمأسؿوظفمووجدمغػلفمخوظقًو،مػفؿمسؾ

وجوءمإظقـومإظبمسشريةمعردؼللموطـومؼبمذظؽماظقضًمعؿقوبٔم(مأزولم)تركمدؾقمبؽمجؾولم

أضقؼوءموملمتلؿطعمحؽقعيمأغؼرةمأنمتؿغؾىمسؾقـوموملمتؿصرفمايؽقعيمدونمسؾؿمعـوموتـػذم

علمذؽريمزسقؿماظعشرية،مطؾمرؾؾوتـومدونمتردد،مسـدػومجوءمدؾقمبؽمإظقـومسبـ،مطونمع

طونمدؾقمبؽمعـمسؿرمواظديم.مأردؾمسؿلمدؾقمبؽمابـمخونمبؽمإظبمبقيت،موبؼلمسـديمضقػًو

ظؽـمايؽقعيمسػًم.مبؼلمسـديمأطـرمعـمأربعٔمؼقعًو.موطونمرجاًلمػودئًو،مصرحًمبفمطـريًام

.ممسـفمثؿمسودممصكقرامإظبمبالدهمورردمعـماىقش

وأسطوغلمردوظيمظلؾقمبؽم"مدؼردؿ"إظبم"موؼؾقنخ"سـدعومأردؾينمجالدتمبؽمبودؿم
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وطوغًمععلمردوظؿونمألذكوصمؼبمعالرقيمذػؾًمإظبمدؾقمبؽموارجبلمزادهمحوجلمربؿدم

أصـدي،موسـدعومعررتمشربمعالرقيمألولمعرة،مأردتمأنمأذػىمإظبمعدؼـيمعالرقيموأضوبؾم

دمعررتمعـمارجبلمألسطقفمردوظيمدؾق،مظؽـمملمأدؿطع،مسدتمإظبمجؾولمخوربقًموعـمجدي

طونمصبىمأنمأردؾمردوظيمأرجبلمسـمررؼؼمدؾقم.مذرقمعالرقيموتؼعمأزولمبـدمسؾكمررؼؼل

وأثـوءمسقدتلمأدؿطقعمأنمأعرمسؾكمأرجبلموآخذمجقابًومعـفمألخؿصرم.مبؽموأذػىمإظبمدؼردؿ

طونمدظقؾلم.ماٌلوصيموصؾًمؼبمظقؾيمعـمظقوظلماظربقعمسـدماظصؾوحمععمدظقؾلمإظبمبقًمدؾقمبؽ

دخؾـومضصرمدؾقمبؽم.ممبـدمععمواحدمعـمرجولمدؾقمبؽماظذؼـمؼعقشقنمؼبماىؾولمعـمأوزل

.ممصوعؿٔمػودئٔ

".مجوءمأحدمععورصؽموؼرؼدمأنمؼراكماآلن:م"سـدعومأؼؼظقامدؾقمبؽمعـماظـقمموضوظقامظف

وملم.ممسـدعومتعرفمسؾلمصرحمطـريًا.ممخوفمطـريًاموبدتمسالعوتماًقفمسؾكموجفف

:ممطونمسؾقفمدللمدؾقماظرجؾماظذيمراصؼينؼلؿطعمأنمؼعقدمإظبمعوم

:مم؟مضؾًمظفم(ػؾمرآهمأحدمسـدعومدخؾماظؼصرم)-

(.مممملمؼرغومأحدموالمحؿكمحراسمضصرك،موالمداسلمظؾكقف)-

:ممردمدؾقمبؽمسؾلم

أرجقمأالمتغضىمعين،موضعلمػـومزبؿؾػمسـموضعؽؿ،مإغينمالمأؤعـمبويؽقعي،م)-

ؼضًوموإنمسرصقامأغؽمجؽًمإظبمبقيتمدقكربونمػـوكمذؾفمسداوةمبقينموبٔمأوالدمأسؿوعلمأ

(.ممايؽقعيمصقرًاموتعرفمعوذامتػعؾمايؽقعيماآلن

:ممضؾًمظفمبفدوءم

والداسلمظؾؼؾؼم.مالمؼعرفمأوالدمأسؿوعؽموالمأحدمعـماظعشريةمأغينمجؽًمإظبمػـو)-

(.ممإغلمعؿعىمجدًا،ماصرذقامظلماظػراشمصبىمأنمأرتوحمضؾقاًلموأغوم.مواًقف

صراش،موسودماظدظقؾماظذيمطونمععلمصقرًامإظبماظؼرؼيمطلمالمؼعرفمأحدمأغينمصرذقامظلمال

أسطقًمردوظيمدؾقمبؽمثؿمردوظيمارجبلممطلمؼردؾفومؼبماظصؾوحمععمابـفمإظبم.مضودممإظبمػـوم

.مأردؾًمععمردوظيمخقؼؾقنمضصوصي.معالرقيموطونمسؾلمأنمأذػىمؼبماظؾقؾيماظؿوظقيمإظبمدؼردؿ

(.ماكمضؾؾمأنمأسقدمإظبمدقرؼومؼبماٌؽونمواظزعونمحقٌمتشوءصبىمأنمأر:م)موطؿؾًمصقفوم

.مأردؾمدؾقمبؽماظؼصوصيمواظردوظيمععمابـفمزطلمؼبماظصؾوحمإظبمارجبلمإظبمعالرقيم

سـدعومأؼؼظينمدؾقمبؽمظؿـوولماظػطقرمطوغًماظلوسيموووزتماظـوعـي،مملمأطـمأػؿؿمبوظػطقرم

ظؽـمشوظؾقيماٌضقػٔمؼػؽرونمبطعومماظضقػمبؼدرمعومطـًمعؿعؾؼًومبوظـقم،مألغينمطـًمعؿعؾًو،م

ادؿقؼظًمبؿـوضؾم.مدائؿًو،محؿكمشدامػذاماظؿػؽريمؼلخذمعؽوغيمشوظؾقيماظـوسمؼبماظشرق
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أخذمدؾقمبؽمدػرةماظطعوممبقدهمإظبماظؾقً،موسـدعومالحظًمأنمظقغفمضدم.موتـووظًماظػطقر

اىـقدمسؾقـو،ممػفؿ:متغريمطؾقنماألعقات،متفؿزمؼداهموؼروػمصقتفمضولمظلممعؿقداًل

(.ممدقدعرونمبقيت،مبؽؾمتلطقدمرآكمأحدمؼبماظؾقؾمسـدعومجؽًمإظلقبموضدمأخربواماىـقد

طـًمعؿلطدًامأنمأحدًامملمؼرغلمؼبماظؾقؾ،مخرجًمععمدؾقماًوئػمإظبمصوظقنماظؼصر،م

وذوػدغومذبؿقسيمعـماىـدرعيموبعضماظؼروؼٔمؼبماظطرؼؼماظذيمجؽًمعـفمظقاًل،مؼؿقجفقنم

وضدماغؿشروامؼبماظطرؼؼ،مػؾمؼؾقـقنمسينمأومؼؼؿػقنمأثريم؟مػذامشريمعلؿغربمؼبممإظبماظؼرؼي

والؼيمعالرقيموخوصيمررؼؼمدؼردؿ،مظؼدموجدتمؼبمررؼؼلماظؽـريمعـماىـدرعي،موطـًم

.مماتركمهلؿماظطرؼؼ،مطوغقامؼؾقـقنمسينموؼللظقنماظؼرى

طـًمأجدػؿمؼبمأضوسًماىـدرعيمأثريمؼبماظققمماظذيمترطًمصقفمتقزؼعماٌـوذري،م

اظطرضوت،مؼعرصقنمإظبمأؼـمأوف،موظقمطـًمأسرفمأغفؿمضدمأخربوامايؽقعيماظرتطقيمأغينم

ذاػىمإظبمدؼردؿمٌومجؽًموخوررتمحبقوتل،موسؾؿًمصقؿومبعدمأنماظذيمأخربمايؽقعيم

اظرتطقيمػقمطوتىمبقزونمبؽمؼدسكمحؾش،مظؽـينمملمأطـمأسرف،مظذظؽمسزوتمػذهم

:مضؾًمظلؾقمبؽم.مفاألحداث،مواٌشوطؾمظؾصد

".ممالمداسلمظؾكقف،مملمؼرغلمأحدمسـدمضدوعل،مٗودؽمضؾقاًلمظـمضبدثمذقهم"م-

"ممطقػمالمضبدثمذقهم؟مػؾمتعرفمأغفمسـدعومؼعؿؼؾقغؽمؼبمبقيتمعوذامدقػعؾقنمبلقب؟-

طـًمأسرفمٗوعًومأنماظشرريمالمتعرفمعؽوغل،مظؽـمأردتمأنمؼؿؿوظؽمدؾقمبؽمغػلفمبلؼيم

:ماًقف،مضؾًمظفمررؼؼيمطلمأخػػمسـفم

ظؽـمأغومعؿلطدمظقسمبلؾيب،موحؿكمظقمطونم.مالغعرفمٌوذامؼلتلماىـدرعيمإظبماظؼرؼي-

سـدعومأشريمامسلمعـمؼعرصينمعـمأغوم؟مم.مبلؾيبمالمأحدمؼعرصينمعـفؿ

:مادرتدمدؾقمبؽمظقغفمضؾقاًلمثؿمضولمظلم

ععؽم؟ممظؽـمعوذامغػعؾمبؾـدضقؿؽماظيتم.مصققح،مالمأحدمؼعرصؽمؼبمػذهماٌـطؼي-

:مطـًمأحىمأنمأخػػمسـفمبليمررؼؼي،ممضؾًمظفمم

.ممتلؿطقعممأنمدبػقفومؼبمعؽونمآعـمؼبماظؾقً-

أسطينمم.مسـدعومؼللظقغؽمّشريمامسؽمالمأحدمؼعرصؽ.مصؽرةمجقدة،ماآلنمارهً-

اظؾـدضقيمواظـشرات،مأسطقًماظؾـدضقيمواظطؾؼوتمواظـشراتموأخذػؿومإظبمشرصيمعوموأحضرمظلم

:ممىمرأدلموضدموصؾًمذبؿقسيماظشرريمإظبماظؼرؼي،مدلظينمدؾقمبؽمطودؽقًموضعؿفمسؾ

ٌوذامالمدبؾهمعلددؽم؟مم-

.ممالمؼفؿ،ماٌلدسمهًمجوطقيتموالمصبدوغف-
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.ممإنمأرادوامأنمؼػؿشقكمووجدوامععؽماٌلدسمعوذامتػعؾم؟-

:ممضؾًمظـػللمالمصبىمأنمأغػذمظلؾقمبؽمطؾمعومؼطؾؾفمعينم.مؼؾدومأغينمأخطلتمػـو

.ممرقعقنمأنمؼػؿشقغلمبلفقظيالمؼلًم-

عوذام؟معوذامترؼدمأنمتػعؾمؼبمبقيتم؟مم.معوذام؟م-

.مموطلنمدظقًامعـماٌوءماظؾوردماغدظؼمسؾكمرأدفمؼبماظشؿوء.ممتغريمظقنمدؾقمبؽمعـمجدؼد

".مػقومأخرجمعـمبقيت.ممػؾمترؼدمأنمتدعرمبقيتم؟:"ماػؿزتمؼداهموضولمظلمبصقتمعروػم

:ممظفمدونمتػؽريممملمأدؿطعمأنمأٗوظؽمأطـرمضؾً

ظـمأضػمهًمدؼػماىؾـوءم.مأسطينمبـدضقيتمواظـشراتمدلخرجماآلنمعـمبقؿؽ-

.ممواظعؽورؼًميظيمواحدة

ضؾًم.مأدرعمإظبماظغرصي،مأردؾماظؾـدضقيمواظطؾؼوتمععمخودعف،مملمتؽـماظـشراتمععف

:مظؾكودمم

المصؾـمظريدؾماظـشراتمدلذػىموإ.مضؾمظلؾقمبؽمظـمأخرجمعـماظؾقًمدونماظـشراتمم-

.ممأخرجمعـماظؼصر

وضعماظـشراتمبٔماىدران،موالمْؽـمأنمطبرجفوم:مذػىماًودمموسودمبلرسيمضولم

.مماآلن،مؼؼقلمدؾقمبؽمظقكرجمطراعيمهللمخورجماظؼرؼيمودلردؾمإظقفماظـشراتمعلوءـب

ضبدم.مشضؾًمطـريًاموملمأحىمأنمأبؼكمهًمدؼػمدؾقمبؽماًوئػميظيمأخرى

.معـماظؼرؼي،موتقجدمسشرةمبققتمبوووهماظشؿولمخؾػمضصرهمضصرهمجفيماظشؿولمواظغرب

خرجًمعـماظؼصرمطوغًماظلوسيماظؿودعيموبضعمدضوئؼمورشؿمذظؽمملمصبدغلمأحدمعـمأػؾم

وملمؼؽـمأحدمأعوعلموصؾًمإظبممشولماظؼرؼيم.ماظؼرؼيمخرجًمعـمضصرمدؾقمبؽمععماظؾـدضقيم

.ممبلرسيمواخؿؾلتمبٔماظصكقر

.ممأنمأداصعمسـمغػللمحؿكماٌلوءمبٔماظصكقرمظقمأنمأحدًامرآغلمالدؿطعً

.ممطونمصبىمأنمأبؼكمػـوكمحؿكماٌلوء،مثؿمآخذمغشراتلمعـمدؾقمبؽمواوفمإظبمدؼردؿ

طونماىقمحورًامؼبماظظفرية،موملمؼؽـمظديمعوء،موملمتؽػينماظلفوئرمأؼضًو،مؼبمػذام

بؽموسدممماٌؽونماظضقؼمالمؼقجدمذلءمأصعؾفمدقىماظؿدخٔ،مسـدعومأتذطرمضعػمدؾق

حؿكمذظؽماظقضًمملمأطـمعؼؿـعًومأغفمؼقجدمرجؾمطبوفم.ماحرتاعفمظلمالمأسرفمعوذامدلصعؾ

.ممظؽـمصقؿومبعدمرأؼًمؼبمحقوتلمعـمػؿمأطـرمخقصًومومجؾـًومعـمدؾقمبؽ.مهلذهماظدرجي

بؼقًمبٔمتؾؽماظصكقرمحؿكمشوبًماظشؿسموحؾماظظالم،مثؿمجوءمرجؾمعـمرجولمدؾقم

:ماء،مدلظًمسـمدؾقمبؽمضولمظلمبؽموأحضرمظلماظطعومموامل
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(.ممبعدمأنمخرجًمعـماظؼصر،ماوفممإظبمعالرقي)م-

:ممدلظؿفمسـماظـشراتمضولم

(.ممأحرضؿفوماظلقدةمعـمذدةماًقف)-

ظقمأنمدؾقمبؽم.مملمؼعدمػـوكمذلءمأصعؾفمجؾلًمعـفورًامؼوئلًوموضدمغشػمبؾعقعلم

نمدقرؼو،معومصعؾؿفموضدعًمضؿؾينمظؽونمأصضؾمعـمػذامبؽـري،مخرجًمعـذمأربعٔمؼقعًومم

ضوسًماظـشراتمذػىمععفومتعيبم"ممدقدمرضو"تضققوتمطلمأوصؾماظـشراتمإظبمدؼردؿمإظبم

أدراجماظرؼوح،مظؼدموصؾًمإظبمجؾولمدؼردؿموملمؼؾؼمأعوعلمإالمأنماجؿوزماظػراتموظقؾيمواحدةم

بؽمطدتمأصؾ،مالمأسرفمعوذامأصعؾ،متـؿوبينمغقبوتماىـقن،مطونمصبىمسؾلمأنمأرىمدؾقم

.ممأملمؼؼؿؾينمػقمبػعؾؿفمػذام؟.مأومأنمأضؿؾفم

أحرقمدؾقمبؽمأومزوجؿفم"مىالدت"؟معوذامأضقلم"مخقؼؾقن"بليموجفمأسقدمإظبمحزبم

غشراتمايزبمبعدمتضققيمأربعٔمؼقعًو،مطقػمأسطقًماظـشراتمظلؾقمبؽماىوػؾمػؾم

أضدممسؿاًلمأردتمأنم.مأسطقؿفمظققرضفوم؟مظؼدمأحرقماظـورمضؾيبمعـمذدةماظغضىمواظؼفر

طونمجلؿلمعـؾمأوراقم.مظؾقزب،مظؽـمصشؾًممظقمطـًمأدؿطقعمأنمأوقلمالرهًمضؾقاًل

أؼؼظينمصقتمرجؾمعـمرجولمدؾقمبؽم.مماألذفورمؼبماًرؼػمضدمذبؾ،مملمأسدمأرىمأعوعل

:مضولم

.ممملمتذقماظطعوممواظشرابمعـذماظصؾوح.مأالمترؼدمأنمتلطؾمذقؽًومأومتشربم؟م-

ؼؾدومأغفمتلثرمم.مزرتماظقفممصرأؼًمؼبمسقـقفمرضوءـبموطرعًوادؿقؼظًمعـمشػؾيتمون

ظقضعل،مطونمسؾكمسؽسمدؾقمبؽممرجاًلمطرًْوموطبفؾمعـمتصرصوتمدقدهمدؾق،مبعدمأنم

:مغظرتمإظبمسقـقفمضولمظلمعرةمأخرىمبصقتمخوصًم

أالمترؼدمأنمتلطؾمأومتشربمذقؽًوم؟م-

ظؿفماظشـقعيم؟ممػؾمتعؿؼدمأغينمأدؿطقعمأنمآطؾمرعوممذظؽماظعؽروتمبعدمصع-

.ممأذربمضؾقاًلمعـماٌوءمسؾكماألضؾ-

دلظؿفمسـماىـدرعي،موإظبمأؼـمتقجفقا،موعـمأؼـمجوءوام؟موطقػمأيؼمدؾقمبؽمػذهم

:مردمسؾلقبماظرجؾموضول.ماإلػوغيمبل

طبوفمدؾقمبؽمعـمخقوظف،مطوغًماىـدرعيمتلتلمعـماىؾؾممإظبمعالرقيمبلؾىم-

عـمبعضفؿومبعدمأنمتؼوتؾقا،مواسؿؼؾًمعبوسيمعـمماخؿطوفمصؿوةمعو،ماذؿؽكمأػؾماظؼرؼؿٔ

اظطرصٔموأخذوػؿمإظبمعالرقي،مظقمملمؼػعالمذظؽمالدؿؿرتماٌـووذوتمسدةمأؼوممورّومأدىمإظبم

.ممضؿؾمبعضماظرجولمأؼضًو
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هلرتمظقمأنمػذاماظشوبمطونمعؽونمدؾقمبؽمٌومتؾفدظًمػؽذاموملمؼؾدماًقفمسؾكم

ؼومظألدػمماىؾونمعـماظؾؽقات،مواظشفوعمػقمموجففمادؿففـماظشوبممتصرفمدؾق،مظؽـ

.ممخودم

بعدمأنموضػًمعـدػشًو،مٌؾؿًمتدرصبقًومذؿوتمأصؽوري،موادؿقؼظًمعـماظشرود،مالم

.ممأدؿطقعماظذػوبمإظبمدؼردؿمدونماظـشرات،مملمؼؾؼمظلمسؿؾمػـو

غبؾًمبـدضقيتموغفضً،مطـًمعؿعؾًومبؾمعـفورًاموملمؼؾؼمظديماظؼقة،مسرفماًودمم

:ممذػى،مضولمبصقتمػودئمأغينمدل

أظـمتؿـوولمطلرةمخؾزم؟مم-

المأدؿطقعمأنمأتـوولمرعوممرجؾمجؾونموخوئػ،مصؾقؿذطرمدؾقمبؽمأغفمضؿؾينمبػعؾؿفم-

م…ػذهم

طونمجـقدمايؽقعيمعـؿشرؼـمؼبمطؾم"معردؼلل"هرطًموسدتمؼبمررؼؼلمإظبمجؾولمم

ؼؾؼقنمبفؿمؼبمؼضربقغفؿموم_سشريتلم_"ماٌردؼلٔ"عؽون،موؼعؿؼؾقنمؼقعقًومسشراتم

.مماظلفقن

ظؽـفومدؿؿلخرمإظبم.مأردتمأنمأبؼكمصرتةمؼبمعردؼللمحؿكمتضعمزوجيتمايوعؾموظقدػو

أولمٗقزمبؼلمهلومذفرم،مأدؿطقعمأنمأوصؾفومإظبمدقرؼومععمأوالدي،مطـومؼبمبداؼيمذفرم

ونمأؼور،مرشؿمأنماألػؾمطوغقامضبؾقغينمطـريًاموضؾقؾقنمؼػرحقنمظؼدوعلمإظبمبققتفؿمأعوماظؾوق

وعـمشريماٌـودىمأنم.مصعـدعومطوغقامؼروغينمطبفؾقنمعـمأغػلفؿموملمؼعرصقامعوذامؼػعؾقن

أتلخرمذفرؼـمطلمآخذمزوجيتمععل،مثؿمترطًمعردؼللمواوفًمإظبمدقرؼو،مملمأرمأؼيم

صعقبيمأثـوءمسقدتلمإظبمدقرؼومرشؿموجقدماظدورؼوتمسؾكماظػراتماجؿزتمايدودمبلفقظي،م

.مماظػراتمروٌومأسرفماظلؾوحيموصؾًمإظبمدقرؼومبلفقظيملمأطـمحبوجيمإظبمزورقم

.ممصوظصعقبوتماظيتماسرتضؿينمؼبمررؼؼلمأثـوءمسقدتلمإظبمدقرؼومطوغًمعـماٌفربٔ

دللماٌلؿشورماظػرغللماٌفربٔمسـدعومالحؼؿينمايؽقعيماظػرغلقيموطقػمؼعؿؼؾقنم

ونمإنمصرضيمعـماىـقدمالماخؿؾؼماٌفربقنمضصصًومطـريةمسينمضولماٌفرب.ماظـوسموؼضربقغفؿ

سـدعوم.محؼؿفموػؿمطبوصقنمعـف،مظؼدمعدحقغلمطذبًوموبفؿوغًومؼبماألعوطـماظيتمطـًمأعرمصقفو

ملم.موصؾًمإظبمدقرؼوموضوبؾًمأوالدمذوػٔمبؽ،مصرحمبقزونمبؽ،موعصطػكمبؽمطـريًامظعقدتل

ذظؽممؼصدضومأغينمنقتمعـمايؽقعيماظرتطقيماظيتمالحؼؿينموتؾقٌمسين،موسالوةمسؾك

طونماٌلؿشورماظػرغللمؼـؿظرمأخؾوري،مظؼدمزلمظلونمبقزونمبؽمأثـوءمذربماظعرقموضولم

ملمؼذػىماومسونمصربيمظقلتمبزوجؿف،مبؾمضوممّفؿيمدقودقيمذػىم:مظؾؿلؿشورماظػرغللم
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"محؾشمإمسوسقؾ"وضدممسعماٌلؿشورمضؾؾمذظؽمعـمجودقدفمطوتىمبقزونمبؽمػقم.مإظبمدؼردؿ

ػؿيمورـقي،مملمؼعرفمعومػلماٌفؿيماظقرـقي،مصلخربهمبقزونمبؽمأغينمذػؾًمإظبمترطقومَ

.ممسـمطؾمذلء،مسـدػومتلطدماٌلؿشورمأغينمطذبًمسؾقف

:مأسؾؿؿفمأغين.مسـدعومضوبؾًماٌلؿشورمصرحمبلمطـريًامودلظينمإنمأحضرتمزوجيتمأمممال

بلؾيبممأخطلتمبويلوبموملمتؾدمزوجيتمبعدمواسؿؼؾًمايؽقعيماظرتطقيمطـريًامعـماظـوس)

:مدلظينمصفلةم((مظذظؽمملمأدؿطقعماالغؿظورمأطـرمدلسقدمعرةمأخرىم

ػؾموصؾًمإظبمدؼردؿم؟معـمرأؼًمعـموجفوءماٌدؼـيم؟مم-

:ماغدػشًمعـماظلمالمضؾًمظفم

.ممدؼردؿمبعقدةمسـوموالمْؽـمظؾؿرءمأنمؼصؾمإظقفومبلفقظي-

إظبمدؼردؿم؟مم"مخقؼؾقن"أملمؼردؾؽمحزبم-

.ممال-

.م،مظؽـمأغومعؿلطدمأغؽمذػؾًمإظقفوموملمتصؾمإظبمدؼردؿععؽمحؼمأنمتؼقلمال-

.ممالمملمأذػىمإظقفو،معـمضولمظؽ،مػذهماٌعؾقعوتمزبؿؾؼيمسين-

المؼقجدمذلءممْؽـماخػوؤهمػـوم،طـًمأٗـكمأالمدبػلمسينموػذامظقسمعبقاًلم-

.ممحبؼؽ،مرشؿمذظؽمدلطقنمصدؼؼًومظؽ

:مرػكمبؽمضولمظلمسـدعومأخربتمعص.مملمأصفؿمذقؽًومعـمعبؾؿفماألخرية

زلمظلونمبقزونمأثـوءماظشربموأخربماٌلؿشورمأغؽمذػؾًمّفؿيمعـمحزبمم-

.ممإظبمدؼردؿ"مخقؼؾقن"

طقػمضولمظفم؟م-

طـوممثؾٔ،موطونماٌلؿشورمؼؿقدثمسـؽمبشؽؾمؼؾقؼمبؽموسـمحضقرمزوجؿؽمواٌشوطؾم

ؼيمأغؽموضدمضولمبقزونمحبلـمن.ماظيتماسرتضؿؽمؼبماظطرؼؼموعالحؼيمجـقدماألتراكمظؽ

".ممخقؼؾقن"أردؾًمعـمضؾؾمحزبم

ػؾمضبؼمظفم؟مم-

اٌلؿشورمصدؼؼموضبؾؽمطـريًا،مظقسمػـوكمأيم.مطونمصبىمأالمؼؿؽؾؿمظؽـمالمؼفؿ-

.ممخطر

الحظًمأنمأصدضوئلمالمؼعرصقنمذقؽًومسـمأداءمواجؾفؿ،معومزالمتػؽريػؿمسشوئرؼًو،موػؿم

وأردؾؿفمسـمررؼؼمبقزونمبؽمإظبمبعقدونمسـماظـظوممايزبل،مبعدمثالثيمأؼوممطؿؾًمتؼرؼريم

وضدموصؾًمغلكيمعـماظؿؼرؼرمسـمررؼؼمطوتىمبقزونمبؽمحؾشمإمسوسقؾمإظبم.مخقؼؾقن
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ثؿمسرصًمصقؿومبعدمأنمحؾشمإمسوسقؾمجودقسموؼؿعوعؾمععماألتراكمبعؾؿم.ماٌلؿشورماظػرغلل

ّومضولمطؿومأخربماألتراكمسـمذػوبلمإظبمدؼردؿمطذظؽمأخربماٌلؿشورماظػرغللمور.ماظػرغلقٔ

.ممأذقوءمأخرىمسين

سـدعومرأىماٌلؿشورماظػرغللمأغينمذاػىمإظبمدؼردؿمدونمسؾؿفمأومأردتمأنمأذػىموملم

ؼقعًومأبعدوغلمسـمايدودمم15بعدمسقدتلمبم.مأخربهمعومؼدورمؼبمداخؾل،مملمؼعدمؼصدضين

ػذامبلؾىمجفؾمبقزونمبؽ،مظقمالماىودقسمحؾشموظقالمذربماظعرقم.موغػقغلمإظبماظرضي

سـدعومسرصًم.ممظيمظلوغفمععماٌلؿشورمسـمذػوبلمٌومسرفمأحدمأغينمذػؾًمٌفؿيمورـقيوز

أنماىودقسمحؾشمإمسوسقؾمؼؽقدمظلمعؽقدةمأخربتمبقزونمبؽمظؽـفمملمؼصدق،مألنمحؾشم

ضدمأعلؽمبعـوغفموملمؼلؿطعمأنمؼصرصفمعـمسؿؾف،مطونمبقزونمبؽمرئقسمبؾدؼيمسٔماظعربم

ة،موضدمدرقمعـماظؾؾدؼيمأعقااًلمطـريةمّعرصيمحؾش،مظذظؽمعـذمزعـموطونمحؾشمطوتىماظؾؾدي

ملمؼلؿطعمأنمؼؿكؾكمسـفموػذامعومضوظفمظلمذؼقؼفمعصطػكمبؽمواغفؿرتماظدعقعمعـمسقـقفم

.ممخفاًلموحقوءـب

م
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ػ1930اضرشظػوحرصظػ
م

:مبعدمسقدتلمإظبمدقرؼومأردؾمإظلقبماٌلؿشورماظػرغللمبويضقرموضولمظلم

كمالمتعؿؾمضؿـمصػقفمايرطوتماظلقودقي،موحــًمبقسدكموذػؾًمظؼدموسدتينمأن

ذػوبؽمػذامطونمظفمصدىمطؾريًامؼبمترطقومودؾىمعؿوسىموعشوطؾم.مإظبمدؼردؿمدونمسؾؿل

وسبـمتربطـومأواصرماظصداضيمععمايؽقعيماظرتطقيمؼقعقًوم.مطـريةمظؾقؽقعيماظرتطقيموظـومأؼضًو

  وضدمأعرمػقطقعلرمم.مسالضيمواظصداضيمرجؾمعـؾؽوترتاصمععوػداتـوموالمغرؼدمأنمؼدعرمػذهمال

 Hokomiser.r بـوءـبمسؾكمذؽقىمعـمايؽقعيماظرتطقيموحلىماالتػوضقيمبقــوموبٔماألتراكمأنمم

تؾؿعدمسـمايدود،موضدمرأىمعلؿشورمحؾىمأنماظرضيمتـودؾؽمٗوعًومورشؿموووزاتؽمحووظًم

عرةمأخرىمدؿلوسدكمايؽقعيممأنمتؾؼكمػـو،مظؽـمملمادؿطع،موأضقلمظؽمإنمملمتؿفووز

اذػىمإظبماظرضيموصبىمأالمدبطقمخطقةمإالمأنمتؽقنمضدمارؾعؿينمسؾكمطؾمذلء،م.ماظػرغلقيم

.ممإنممسعًمغصققيتمأسؿؼدمأغؽمدؿعقدمطؿومطـًمصدؼؼًومظـو

وصؾم:مأخرجمعـمبٔماألوراقماظيتمطوغًمأعوعفمسؾكماظطووظيمورضيموضدعفومظلمثؿمضولم

إنمطـًم.مبورحي،موػذهماظردوظيمطؿؾًمٌلؿشورماظرضيمودقلوسدكضرارمغػقؽمإظبماظرضيمال

.ممحبوجيمإظبمذلءمتلؿطقعمأنمتؽؿىمظلمطصدؼؼ

عوذامترجقمصرغلومعـمرجؾم.مطونمحدؼـفمػودئًوموؼظفرمعـمخاللمسقـقفمصداضيمضقؼي

.ممعـؾل

ذػؾًمإظبماظرضيمصؾوحًو،مشضىمأوالدمذوػٔمبؽمعصطػكموبقزونمبؽمطـريًاموداصعقام

وملمؼعرفمرعضونمخؾقؾمعوذامؼػعؾ،مسـدعومهرطًماظلقورةمرعكمبـػلفمسؾقفوم.مًاسينمطـري

:ممضؾًمظف.مطلمؼراصؼين

عوذامتػعؾمؼومرعضونم؟مم-

اسؿربمأغينمالمأعؾؽمأرػواًلمدلترطفؿمطقػمأدؿطقعمأنمأترطؽم.مدلذػىمععؽمإظبماظرضي-

.ممصبىمأنمأطقنمععؽمروٌومأغؽمعـػل،مدلخدعؽ

أردتمأنمأغزلمرعضونمخؾقؾمعـماظلقورةماغفؿرتماظدعقعمصراحيمطونموضعفمضودقًو،م

.ممعـمسقينمعصطػكمبؽمأؼضًو

وصؾًمإظبماظرضيمؼبمذظؽماظققمموأسطقًماظردوظيمظؾؿلؿشور،ماحرتعينمطـريًا،مؼؾدومأنم

.مماٌلؿشورمطؿىمأذقوءمعبقؾي،موضولمظلمبقجفمبشقش

هؼمأنمطؿىمأذقوءمعبقؾيمحبؼؽ،موسدامذظؽمطؿىمعلؿشورمحؾىمحبؼؽمأذقوءمتس
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تؽقنمصدؼؼًو،مدلصرحمطـريًامإنمطـًمحبوجيمإظبمذلءموتلتلمإظلقب،ممتعولمإظلقبمؼبمأيموضًم

.ممترؼده،مودلطقنمصرحًومجدًا،مأسؿؼدمأغؽمظـمتػعؾمأيمذلءمدونمسؾؿـومدـقرتعؽمطـريًا

وجدتممشرصيمؼبمعـزلمّلوسدةم.مبعدمأنمذؽرتفمذػؾًمإظبماٌدؼـيمطلمأجدمعـزاًل

مم.حالقمدرؼوغلمعـمرػو

ظذظؽم.ماظلؾىماظذيمجعؾينمشوضؾًومعـفمػقمأنماظرضيمعدؼـيمسربقيموالمأسرفماظعربقيم

وطونم.مطـًمأتعوعؾمبصعقبيمععمأػؾماٌدؼـيموسدممععرصيتماظؾغيمجعؾؿينمأصؿؼدمصرصًومطـرية

عبقعماٌرتعبٔماظػرغلقٔمؼعرصقنماظرتطقي،مومملمأدؿطعمأنمأهدثمععماظػرغلقٔمطؿوم

.مظعربقيمجعؾينمأتعوعؾمععماٌلقققٔماظذؼـمجوءوامعـمترطقومإظبماظرضيصبى،موسدممععرصيتما

طـًمأضضلمؼقعلمؼبماٌؼوػل،مظذظؽمطوغًماألؼوممصعؾيمسؾلقب،مطؿمؼؿلثرمذوبمعؿقؿسمعـؾلم

وملمأطـم.مثؿموضعلماظؾقيتمملمؼؽـمجقدًا،موأطـرمعومطبقػينمضقؼمايول.مبفذاماٌـػك

.ممةمأوموزقػيمطلمأتدبرمبفومؼبماٌـػكطوظلوبؼمعقلقرمايولموالمأسرفمأؼيمعفـ

وتعؾؿًمطقػم.مبعدمعضلمسشرؼـمؼقعًوممطوغًماظؼروشماظيتمحبقزتلمتؿـوضصمطؾمؼقمم

.مموطـًماصؽرمّلؿؼؾؾمأدقدمبلؾىمضؾيماٌول.مالمأصرفمطـريًام

ملمأسرفمأحدًامؼبماظرضي،موالم.مضؾؾمأنمتـػدمغؼقدي،مطونمصبىمسؾلمأنمأجدمررؼؼي

ورؼومطؾفو،مسدامأوالدمذوػٔمبؽموتعرصًمأؼضًومسؾكمجالدتمبدرخونمؼقجدمظلمععورفمؼبمس

ؼبمسٔماظعربموضدريمعبقؾمبوذومتعرصًمسؾقفمبعدمأنمسدتمعـماٌـػكمؼبماظؼطورمضؾؾم

وطونم.مدـؿٔ،موضدمجوءمضؾؾلمبلـيمإظبمدقرؼو،مسـدعوموصؾًمإظبماظرضيمأردؾًمإظقفمردوظي

المأسرفمعوذامأصعؾمبفذهماٌعرصيم..مرؼوػذهمػلمحدودمععرصيتمؼبمدق.ماىقابمشريمواضح

.مماظؼؾقؾي

تعرصًمسؾكمأربعيمرجولمعؿعؾؿٔمأومّعـكمآخرمأربعيماألشقات،مظؽـمخاللمصرتةم

.مضصريةمملمأجدمعـفؿمدقىمسفزموضعػمسرصًمأنموجقدػؿمظقسمأصضؾمعـمسدمموجقدػؿم

:مإنمػذامايدؼٌمؼؾؼكمغوضصًومعوملمؼؽؿؿؾمبويفٍمواظرباػٔ،مدلبٔماظلؾى

: ؿصطػى بك / أوالد ذافني بك 

طؿومضؾًمدوبؼًو،مذػؾًمّعرصؿفؿومإظبمدؼردؿ،مظؽـمأصشكمبقزونمبؽمذػوبلمأعومم

اٌلؿشورماظػرغللموضولمأنمحزبمخقؼؾقنمأردؾفمإظبمدؼردؿ،مظقمملمؼػشماظلرموظقموملمؼعرفم

ؼيمٌومسرصًمصرغلومأغينمذػؾًمّفؿيمورـ.ممطوتؾفمحؾشمإمسوسقؾمٌوذامذػؾًمإظبمترطقو

رشؿم.موؼؽػقينمأنمأطقنمضربمايدودموأسؿؾمظقرينموملمأتضوؼؼ.مدقودقيموملمأغػكبمإظبماظرضي

.مأنماألخقانمؼؿقؿالنمعلموظقيماٌـػك،موسـدعومذػؾًمإظبماظرضيمملمؼذطروامأغفؿمدقلوسدوغين
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.ممظؽـمظألدػماالغزسوجمملمْألمجققبلمبوٌول.مملمضبرطقامدوطـًومسـدعومهرطً

: جالدت بدرخان

طونمصبىمأنمؼردؾمظلماظطؾؼوتمواظـؼقدمظؽـفمملمؼردؾم.موماظذيمأردؾينمإظبمدؼردؿه

وسرصًمصقؿومبعدمأغفمأخذممثـماظطؾؼوتموأخذماظـؼقدم.مذقؽًو،مصؼطمأردؾماظردوئؾمواظـشرات

وغػؼوتماظطرؼؼمطوغًمعـمحلوبلم.معـمخقؼؾقن،موبداًلمعـمأنمؼردؾفومإظل،مأخذػومظـػلفم

.ماًوص

: ؼدري مجقل باذا 

ٗـكمظلمإضوعيمجقدةم.مطؿؾًمظفمردوظيمؼبماظرضيمالمأسرفمعوذامجرى،موحؿكمطؿؾًمظف

.ممرّو.م.مالمأسرف.م.مالمأسرفمػؾماظؿؿـقوتموحدػومتؽػلمٌؾءماىققبم؟.مؼبمدقرؼو

ذػؾًمإظبماٌلؿشورماظػرغللم(موطلغفومأذفرمرقؼؾيم)مبعدمعضلمسشرؼـمؼقعًومؼبماظرضيم

ادؿؿعمإظبمحدؼـلمبعدم.معموهدثمععلمبفدوءمواحرتامتػفؿماظقض.مهدثًمععفمسـموضعلم

:مدصوسلماظؼقيمضول

.معـذماظققمماظذيمجؽًمصقفمإظبمػـوموسبـمغؿقدثمسـموضعؽموسرصـومطؾمذلءمسـؽم-

بعدمأنمتؾؿزممبوظشرطماظذيمالمضبؼمظؽمأنمتػعؾمأيمذلءمإالمبعؾؿم:مؼلؿحمظلمعلؿشورمحؾى

وطؿومؼؼؾضمعبقعمرؤدوءماظعشوئرم.مميؽقعيايؽقعيماظػرغلقيموبعدمثالثيمأذفرمدؿلوسدكما

راتؾًومذفرؼًومدؿؼؾضمأغًمأؼضًومراتؾًومودؿؿـقؽمايؽقعيمأؼضًومأراٍضمسؾكمغفرماظػراتمععم

((.ممضراػوموإذامادؿصؾقًمودؿؿـقؽمضرىمأخرىم

:ممبعدميظيمغظرمإظلقبمظريىمتلثريمطالعفمؼبقب،مثؿمتوبعم

تذطر،م.مودرتىمأغينمدلدوسدكإنمطـًمحبوجيمإظبمذلءمبنعؽوغؽمأنمتطؾىمعين،م-

.ممصبىمأالمتػعؾمذقؽًومدونمسؾؿـو

ظؽـمملمؼعفؾينمرؾؾفماظذيمصبعؾينمأالمأتصرفمأيم.مخرجًمصرحًومعـمشرصيماٌلؿشور

ػؾمطونماظعؽروتمؼطؾىمعينمأنمأدبؾكمسـمأػداؼبمحؿكمؼلوسدغلم؟م.مذلءمدونمسؾؿف

ابماظشؿس،مأذورمإظلمؼقعًومؼبماظرضي،مطـًمأرتودماٌؼفكمطعودتلمبعدمشلم29أعضقًم

:مبعدمأنمخرجًمضولمظل.مرجؾمأنمأخرج

((مؼرؼدمبقزونمبؽمابـمذوػٔمبؽمأنمؼراكماظققممبلرسيموػقمؼبماظرضيم))م-

:ممذػؾًمععماظرجؾمإظبمبقزونمبؽ،مبعدماظلالممواظؿققيمسـماظصقيمضولم

ضررمحزبمخقؼؾقنمأنمؼؼقممحبرطيمسوعيمؼبماظؾالد،مودقؼقممبففقممذوعؾمسؾكم))م-

ظؼدمأردؾًمايؽقعيماظرتطقيمعبقعمجققذفومإظبمجؾولم.مآب/م1/ايدودمإظبمترطقومؼبممرقل
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إنمادؿطعـومأنمغشـمػفقعًومّلوسدةماظـوسموغؾؿقؼمبوظـقرةمثؿمغؼطعماظطرؼؼمأعومم.مآرارات

ظؼدمسقـؽمايزبمضوئدًامذعؾقًو،م.مجققشمايؽقعيمصلـؿزضفؿموغؼرتبمعـمادؿؼاللمطرددؿون

ػو،مغؿففمبعدػومإظبمعالرقي،موبعدمأربعيمأؼوممدـشـمػفقعًوموصبىموسـدعومغلؿقظلمسؾكمر

.ممأنمتلتلمإظقـو

.ممروٌومضررمايزبمصبىمأنمأغػذماٌفؿي-

ادؿلجرتمدقورةمؼبم.مملمؼللظينمإنمطونمععلمأجرةماظطرؼؼمأمممالمبؾمترطينموذػى

.ممذػؾًمإظبمعـزلمسؿرمؼبمتؾمبرزانموعـفومذػؾًمإظبمعؽؿؾيمعـزلمبقزونمبؽ/.م29/

،مطونمسؾقـومأنمغدخؾمإظبماظؾالدمبعدمؼقعٔ،م30وصؾًمإظبمبقزونمبؽموعصطػكمؼبم

وضدمضررمايزبمأنمسبوربمايؽقعيمألنمشوظؾقيمجققذفومؼبمجؾؾمآرارات،مػؾمسبـم

علؿعدونمهلذهماٌعرطيم؟ماجؿؿعًمعلوءـبمععمعصطػكمبؽموبقزونمبؽمظـؿشوورمسـمػذهماٌفؿيم

رانموطوغومعـمحزبماظطوذـوقمموػؿومدقذػؾونمععـومإظبماٌقطقظيمإظقـو،موععـومرجالنمآخ

الحظًمأنمبقزونمبؽموعصطػكمبؽمملمؼلؿعدامظؾقربمبعد،موطلغفؿومؼـؿظرانم.مترطقو

علوسدةمعـمأحد،مدقـػذانمعفؿيمطؾريةمدونمأيمادؿعداد،مبعدمايدؼٌمواٌـوضشيماظطقؼؾيم

:ممواٌلؿؿرةمضولمبقزونمبؽم

رجاًلم/م25/أغًمصلؿدخؾمإظبماألراضلماظرتطقيمععممملمغلؿعدمهلذهماٌفؿيمبعد،مأعو-

.مموغؾؿؼلمػـوكمثؿمغؿففمععًومإظبمرػو

إغفؿومطبدسوغينموطبدسونم.مصفؿًمعـفؿومأغفؿومالمؼرؼدانمأنمؼدخالمأراضلمترطقو

.ممأغػلفؿومأؼضًو،مٌوذام؟مدلرويمظؽؿماظؼصيمصقؿومبعدم

:مسـدعومالحظًمترددمبقزونمبؽمضؾًم

ود،مػـوكمضرابيمأربعٔمعـماىـدرعيمؼبماٌدؼـي،مإنمضدعؿؿومظلماٌعلؽرمخولمعـماىـ-

.ممعوئيمرجؾمدلدؿقظلمػذهماظؾقؾيمسؾكماٌعلؽرمظؽـمأرؼدمرجولمحرب

ؼؾدومأنمحدؼـلمطونمضودقًومسؾكمبقزونمبؽمصفقمؼرؼدمأنمؼػؿحماٌدؼـيموالمؼلؿطقعمدونم

ؼلؿطقعمأنم.مماٌفؿيمعلوسدةمبرازانمأنمؼدخؾمترطقوم؟مإذامملمؼؽـمبقزونمعلؿعدًامهلذه

صبفزمأعقرهمبعدمسشرةمأؼوممأخرى،موالمْؽـمأنمؼؼؿـعمبرازانمبفذهماظعؿؾقيموملمؼؽـمهلؿم

:مسؾؿمعـمضؾؾ،مالمْؽـمإضـوعمبرازانمسـمررؼؼماظردوئؾمؼؼقلم

وطونمصبىمأنمصبؿوزوامإظبمترطقومدونمترددمطؿوممسعًم((متعوظقامسبـمععؽؿم))م-

.ممؼومأغـومغؿغؾىمسؾكمايؽقعيمدقـضؿقنمإظقـومصقرًاعـفؿو،موسـدعومصبدمبرازانمترك

وملمطبربمعصطػكمبؽموبقزونمبؽمبرازانمترطقومبلغـومغلؿعدمظؾعؿؾقيموالمْؽـمإخؾورػؿم
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وسـدعومأخربوامبرازانمترطقوم.موالمْؽـمأنمؼقاصؼقامخاللمسدةمأؼوممسؾكمػذهماظعؿؾقي.مماآلن

سضمآشقاتمبرازانمايؽقعيماظرتطقيمٗقز،مأخربمب/م1/مأغفؿمؼلؿعدونميرطيمسوعؾيمؼبم

صلردؾًمايؽقعيمصقرًامعؽيمجـديمعـمرػومإظبماٌعلؽر،مواغؿظرمأوالدمذوػٔمردمبرازانم

:ممترطقو،مظذظؽمضولمظلم

((.ماػفؿمسؾكمحراسماٌعلؽرمحؿكمغلتلمإظقؽ))-

ػؾمْؽـم.مظؽـمتلخرموظـمؼلتل.م.مطوغومؼلعالنمأنمؼلتلماظردمعـمبرازانمخاللمؼقعٔم

يءمسوضؾمأنمؼـؿظرمػذاماظردم؟مأعومبرازانمصؼدمأخربوامايؽقعيمبداًلمأنمؼردوامسؾكمالعر

.مماظردوئؾ

ٗقزمعلوءـبمظؾدخقلمإظبمأراضلمترطقو،مملمؼشوركمأطـرمعـمم1رجاًلمؼبمم23ترأدًم

سشرةمرجولمؼبمايربمرقالمحقوتفؿمعـماظرجولماظذؼـمدرياصؼقغين،مواآلخرونمؼعرصقنمعوذام

ؼعمْوردقنماظؾصقصقيمواظؿفرؼىمواظـفى،مصؼدمطونمعصطػكموربلمصوىؿ.متعينمايرب

اظدؼـمأوالدمخؾػقمعـماٙوربٔموملمأغؿؾفمإظقفؿومؼبماظؾقؾيماألوظب،مبعدمثالثمظقولمتلعؾًم

خريًامعـمأوالدمخؾػق،ماجؿزغومايدودمؼبماظلوسيماظعوذرةمظقاًلموطؾفبمضبؿؾمدالحف،متؽػلم

غوماظقحقدماظذيمتؽػقينماظطؾؼوتمبٔماىؿقعموطـًماظطؾؼوتماظيتمععفؿمٌعرطيمصغرية،موأ

أغبؾمضـؾؾؿٔمؼدوؼؿٔمأٌوغقؿٔممسـدعومهدثًمععمبقزونمبؽمحقلماظطؾؼوتمردمسؾلمجقابًوم

:ممشرؼؾًو

((.مسـدعومغففؿمسؾكماٌعلؽرموغلؿقظلمسؾكمرؾؼوتماظعدو،مغلؿؽؿؾمعومؼـؼصؽؿم))م-

بعدمأنم.ماألطرادمأومضبرروػؿم؟ػؾمؼلؿطقعمػمالءماظرجولمأنمؼـؼذوام.مجقابمسفوئيب

صبىمأنمغلؿقظلمسؾكمدالحماظعدوم.ممسعًمػذاماظردمعـمبقزونمبؽ،مصؽرتمبشلءمعو

.مموذخوئرػؿموسبوربفؿم

صبىمأنمسبوربماظعدومبلدؾقيم))معـذمذظؽماظققممأصؾقًمػذهماظػؽرةمعـؾلماألسؾكم

أخذغومادرتاحيممبعدمأنمضطعـومايدودمودخؾـومإظبمأرضمطرددؿونمصرتةمرقؼؾي،((.ماظعدوم

:مضؾًمبصقتمػودئموغبودل.مألتعرفمسؾكمرجوظلمألغينمالمأسرفماحدًامعـفؿموالمأمسوءػؿ

أؼفوماألخقةمرشؿمأغـومالمغعرفمبعضـو،مظؽـماظؽردؼيمػلماظرابطيماظؼقؼيماظيتم"-

دـقوربماظؾقؾيمعـمأجؾمحرؼيماألطرادموسدوغومػقمايؽقعيماظرتطقيموأدؾقؿـوم.موؿعـو

نمسـدعومغرؼدمأنمغؽقنمرجواًلمالمؼفؿـومدالحـوماظضعقػ،مغؿقدىمظقلًمجوػزة،مظؽ

ايؽقعيماظرتطقيمطؾفو،مؼـؿظرغوماظشعىماظؽرديمؼبمعبقعماظؾالد،موأنمغؾبقؼؼمأحالعفؿم

طقغقامرجواًلمحؿكمغرتؼلمإظبم.موآعوهلؿ،موضدمدؾؿمذفداءماألطرادمثلرػؿمظؾرجولماألذووسم
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".ممدعوؤهمسؾكمأرضف،مػقومدرياصؼـوماهللمدعقدمعـمؼداصعمعـمأجؾماظقرـموتلقؾ.ماألسؾك

دبمايؿوسمؼبماظشؾوب،موصؾـومضؾؾماظػفرمإظبمايراسموضدماخربغومبقزونمبؽمأنم

وضدمغصىمصقفومعدؼرماظـوحقيمخقؿيمععمايراسمضربماظؼرؼيموؼـوعقنم.م",Peyaml"غوحقيم

أؼؼظـومرجاًلم.ممطقؾقعرتؼـمشربماظؼرؼي،مؼـوممصقفومأربعيمعـماىـدرعي صقفو،مابؿعدمايراس

طـًمأخشكمأنمأضلؿماظرجولماظذؼـمععلمإظبمضلؿٔمألغينم.معـماظؼرؼيموسرصـومعـفمطؾمذلءم

طونمصبىمأنمأػفؿمسؾكمايراسمأوماػفؿم:مالمأسرصفؿمبعدمظذظؽمطونمظديمررؼؼيمواحدةم

طـًمأرؼدمدائؿًومأنمأحوربماظزسؿوءمواٌلموظٔمػفؿـوم.مسؾكمعدؼرماظـوحقيمورئقسمايرس

ادؿقؼظًم.مصؼؾضـومسؾكماالثـٔمبعدمععرطيمضصريةموأخذغومأدؾقؿفؿوم.ماًقؿيمبالمترددسؾكم

اظؼرؼيموايراسمسؾكمأصقاتمرؾؼوتماظؾـودقمظؽـمملمؼلتمإظقـومأحد،مطـومحبوجيمإظبمعؽونم

طونماٌدؼرمورئقسمايرسم.مآعـمطلمغؼووممطونمصبىمأنمشبرجمضؾؾماظصؾوحمعـماظؼرؼيم

وصؾـومإظبم.مأنمجردغوػؿومعـماألدؾقيمترطـوػؿوموخرجـومعـماظؼرؼيمبعدم.مأطرادًامعـمدققركم

طـومغلؿطقعمأنمغؼوومموغداصعمسـمأغػلـومصقفوم.معـطؼيمعؾقؽيمبوألحفورمععمذروقماظشؿسم

.ممحؿكماٌلوءمبدونمرعومموذراب

وضدمجفزغومأغػلـومأنمغففؿمسؾكمايراسمؼبماظؾقؾيماظؼودعيموطونمصبىمسؾكمأوالدم

بعدمععرطيم.مػفقعًومسؾكمايراسمػفؿـومسؾكمايراسمؼبماظؾقؾيماظؿوظقيمذوػٔمأنمؼشـوم

وحلىماظؼرارماظذيمادؿؾؿـومعـمحزبم.محوعقيموضصريةمجرحمأحدػؿموادؿلؾؿماآلخرون

ذػؾـومإظبمضرؼيمطوغًمصقفومضؾعيمصغريةموضدْيموغلؿطقعم.مضؿؾماىـدرعيماًؿس"مخقؼؾقن"

تؼرؼرًامحقلماظققعٔماٌوضقٔموأردؾؿفمإظبمبقزونمطؿؾًمؼبمذظؽماظققمم.مأنمسبؿلمأغػلـومصقفو

ثؿمأردؾًمرجؾٔمعـم.مبؽ،موبقـًمصقفمضعػمايؽقعيماظرتطقيمواسبقوزماألطرادمإظبمثقرةمعو

وطونمصبىمأنمؼردمإظقـومخربماٌؽونماظذيمؼؽقنمآعـًومضؾؾمشقوبم.ماظؼرؼيمإظبمجـقدماألتراك

أحدماظذؼـمأردؾؿفؿموأخربغلممجوءمضؾؾمشروبماظشؿسمبلوسي.ماظشؿسمطلمغرىمررؼؼـو

:متؼرؼرًامذػفقًومضول

سـدعوممسعًمايؽقعيمأغـومػفؿـومسؾكم.مؼقجدمؼبمرػومعوئيمجـديمعـماظػردونمصؼط"-

،مػفؿقامؼبماظؾقؾيماٌوضقيم,Peyamlأردؾقامعوئيمجـديمإظبممم,Peyaml"مبقوعؾل"حراسمغوحقيم

".منمؼبمعؾـكمايرسسؾكمايراس،مواظققممجوءماىـقدمإظبماظؼرؼي،موػؿمؼـؿظرو

عومػلماٌلوصيمبقــوموبٔماىـقدم؟م:مدلظؿفم

.مسشرةمأومأثـومسشرمطقؾقعرتمًام_

ػؾمؼعرصقنمعؽوغـوم؟م-
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.ممأغؿؿمػـومعؽشقصقنمظؾفؿقع.مغعؿ،مالمؼقجدمأحدماظققممؼبمدفؾمبرازمالمؼعرفمعؽوغؽؿ-

طقػمػلمذفوسيماىـديماظرتطلم؟م-

.مماظصؾوح،مضؿؾفماًقفمأضلؿمبوهللمالمأحدمؼصدقمأغفمدقعقشمحؿك-

بعدمػذاماظؿؼرؼرماظشػفلماجؿؿعًمععمرجوظلموهدثًمإظقفؿ،متعرصـومسؾكمبعضـوم

غـؼمبؾعضـوماظـصرماظذيمحؼؼـوهمؼبماظؾقؾؿٔماٌوضقؿٔمطونمحؾقػـوم.مخاللمػذؼـماظققعٔ

:مموجعؾمرجوظلمعؿقؿلٔ،مظذظؽمضؾًمهلؿمبـؼيم

إغفمالمؼقجدمدقىمعوئيمجـديمؼبمرػوممأؼفوماألخقةماألسزاء،مجوءتـوماألخؾورمتؼقل"-

،موعؽونمايراسمبعقدمسـم.Qereqol (اٌكػرم)وضدمأردؾؿفؿمايؽقعيمإظقـوموػؿماآلنمؼبم

إنمػفؿـوم.موالمؼؽػلماٌؾـكمػبلٔمرجاًلمواآلخرونمؼؾقؿقنمععمأحصـؿفؿمؼبماًورج.ماظؼرؼي

تؾمطـريؼـمعـفؿموغلدرمسؾقفؿمالمؼلؿطقعقنمأنمؼداصعقامسـمأغػلفؿموإنمجوػدُماظؾقؾيمدـؼ

.ماسؿؼدمأغؽؿمظـمتؿلخروامسـمأداءماظقاجى.مسـدئذمدقؽقنمررؼؼمرػومعػؿقحًومأعوعـو.ماآلخرؼـ

".ممعوذامتؼقظقن؟

".معومترؼدهمدـقاصؼمسؾقفمػؽذامضولمبؽقاتـومظـو:م"ضولماىؿقعمععًوم

صقامالحظًمأنمرجوظلمضبؾقنمأنمؼؼقعقامبليمسؿؾ،مروٌومأوالدمذوػٔموراءػؿمصؾـمطبو

طونمأعوعـوم.معـمأحد،مادؿعدغومؼبماظؾقؾمطلمغذػىمإظبماٙرسماظذيمؼؿضؿـمعوئيمجـدي

اضطعقامخطقطماهلقاتػمضؾؾمطؾمذلء،مثؿماػفؿقام.مععرطيمحوعقيموظـمغػؼدمثوغقيمعـماظزعـ

ملمتلؿطعمأبقابماٌؾـكمأنمتؼووم،مطونمسـديمضـؾؾؿونم.مسؾكماٙرسمعـمطؾماىفوت

جـومعـماظؼرؼيمملمِشمطقؾقعرتًامواحدًامحؿكمرأؼًماظرجؾماظذيمأٌوغقؿونمظؾؿؾـكمثؿمخر

:مأردؾؿفمإظبمبقزونمضدمسودموضول

اسؿؼؾفؿوماظػرغلققنموأردؾقػؿومإظبم.م(معصطػكمبؽ.مبقزونمبؽ)مضؾؾمأنمأصؾمإظقفؿوم-

.ممحؾى

وطلنمضـؾؾيماغػفرتمؼبمرأدل،مسـدعومؼعؿؼؾماالثـونمؼعينماغؿفًماىؾفيماظيتمأغوضؾم

.مواظذؼـمععلمدقرتطقغين.ماربماظربازانمععلمدونموجقدمبقزونموعصطػكظـمؼح.مصقفو

وطلغينمملمأمسعمذقؽًومأومظقسمظفمأػؿقيمطؾريةمحؿكمالمتػرتمػؿؿمرجوظل،مظؽـفؿمتقضػقا،مضولم

:ماىؿقعمبصقتمواحدمظل

أردؾـوماظؾؽقاتمععؽ،مواظققممػؿمععؿؼؾقن،مظـمغؾؼكمععؽ،معـمدققؿقـومعـم))-

((.ماظػرغلقٔمواظؾؽقاتم

إغفؿمْؾؽقنمجزءًامعـمايؼقؼي،مألغفمملمؼلتمأحدمعـفؿمععلموػقمضبؿؾمصؽرًامورـقًو،م
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ظقمأنمصداضؿفؿمادؿؿرتمععلم.مظؼدمأردؾفؿماظؾؽقات،موسـدعوماسؿؼؾماظؾؽقاتمظـمؼؾؼكمععل

والمتربطينمصداضيمعؿقـيمبرجولمالمؼعرصقغين،مظذظؽمتقضػم.مذفرًاماسؿؼدمأغفؿمظـمؼرتطقغل

:ماىؿقعموضوظقام

((.مالمغرؼدمأنمِقتمععؽم))-

حووظًمطـريًامأنمأضـعفؿموأنمؼذػؾقامععلمػذهماظؾقؾيمصؼط،مظؽـمايفرمالمْؽـمأنم

ععلمبعدمأنمتقجفماىؿقعمإظبم/معصطػكموربلماظدؼـم/مصؼطمبؼلمأوالدمخؾػقم.مؼؾٔموؼؼؿـع

دقرؼوموبؼقًمسؾكمزفرمصردلمعـدػشًومأمسعمأصقاتمدـوبؽمخققهلؿموػؿمؼعقدونمضولم

:معصطػكمخؾػقمظلم

.ممدـذػىمععؽمأؼـؿومذػؾً.مظـمغرتطؽمسبـماالثـٔ-

ثؿمإغينمظـمأدؿطقعمأنمأسقدم.معوذامأدؿطقعمأنمأصعؾمبرجؾٔمبعدماسؿؼولمأوالدمذوػٔم

ظذظؽمذؽرتمأوالدمخؾػقم.مإظبمدقرؼومخقصًومعـماظػرغلقٔ،مظقمرآغلماظػرغلققنمظعذبقغلمطـريًا

.ممظقرـواوفًمإظبماظشؿولمواظؿفلتمإظبما

 "مبوزػقا"طقؾقعرتًامظقموصؾًمإظبمأراضلم/مم70/ملماسرفماظطرضوتمطـريًا،مظقمعشقًم

Bazhewa إظبمجؾولمQorcik بعضم"مضقرجؽ"وصقفومضرؼؿونمعـمضراغو،موطـًمأسرفمحقلمم

.مماظؼرىموأدؿطقعمأنمأخؿؾهمصقفو

 Qir.c  ضؾؾمأنمأصرتقمسـمأوالدمخؾػقمدالغلمسؾكمغصػماظطرؼؼ،موبعدمذظؽمؼقجدمؼبم

ضوظقامظلمأنمػـوكمزبػرًاموصبىمأالمؼروغوماىـدرعيمودسًمعصطػكم.متؾيمطؾريةممؼبماظطرؼؼ

بعدمأنمعشقًمرقؼاًلماضرتبًمؼبم.موربلماظدؼـمؼبماظلوسيماظلودديمعلوءـبمواوفًممشواًل

طوغًمؼبماىفيماظقؿـكمعـماظطرؼؼ،موسؾكمؼلورم.ماظلوسيماظؿودعيمعـماظؿؾموعررتمبؼرؼي

إنمملمأذربم.مسطشًمطـريًاموملمتؾؼمععلماظلفوئر.مْيمؼـؾعٌمعـفومضقءاظطرؼؼمغصؾًمخ

ػـوكماٌوءمصؾـمأذربمحؿكماظصؾوح،مظذظؽمتقجفًمإظبماًقؿي،مسقتمطالبماظؼرؼيمسـدم

وخرجمصوحىماًقؿي،مطـًمأرتديمذواًلموسؼواًلموالمؼـودىم.ممسوعمأصقاتمأضدامماًقؾم

اظربغقطيمسؾكمرأدفمؼبمترطقومؼعؿربوغفمأجـؾقًومؼبماظـقوبماظعلؽرؼيماظيتمأرتدؼفوموعـمملمؼضعم

.ممذظؽماظقضً

دؾؿًمسؾكماظرجؾمورؾؾًمعـفمعوء،مضدممظلماٌوء،موعوزاظًمطلسماٌوءمبقديممسعًم

.ممعـمأغًم؟متؽؾؿمبلرسي:مصقتًومحودًامعـمجفيماظؼرؼيموؼلللم

درتؼحمؼؾدومعـمطالعفمأغفمضبؿؾمبـدضقيموالمؼؾشرمخبري،مظؼدمطـًمعؿعؾًومأردتمأنمأ

.ممصرخًمبصقتمحودموبؾففيمترطقي.مألغينمالمأسرفمررؼؼل
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.ممتعوظقامإظبمػـو-

أثرمصراخلمتلثريًامضقؼًومصقفؿموسـدعوممسعقامأغينمأهدثماظرتطقيمجوءوامإظل،مطوغوم

رجالنمضبؿالنماظؾـودقمأحدػؿومطونمزبؿورماظؼرؼيممواآلخرمحوردفومدلظًمعرةمأخرىم

:ممبوظرتطقيم

عوذامترؼدانم؟م-

وزسًمايؽقعيماظلالحمسؾقـوم:م"مأغفؿومالمؼعرصونماظرتطقيمصردمسؾلقبمبوظؽرعونقيمؼؾدو

".مموأعرتـومأنمغؼوتؾمأومسونمصربي

".ممػؾمتعرصقنماومسونمصربيم؟:م"دلظًمبوظؽرعونقيم

.ممالمغعرصف،مظؽـمايؽقعيمتؼقلمإغفمعـماألذؼقوء،مصبىمأنمؼعؿؼؾمأومؼؼؿؾ-

:مؼومظؾففؾمواظؾمسمضؾًمبؾففيمػودئي

أغؿؿمزبطؽقن،ماومسونمصربيمظقسمعـماألذؼقوء،مػقمطرديمعـؾلموعـؾؽؿموؼطوظىم-

.ممحبؼـومسبـماألطراد،مأغومعـمحراسماىـدرعيمأذػؾقاماظبماٌكػر

.ممأسرفمجقدًامأنماظؽرديمطبوفمعـماٌكػر

.ممصدضقغلمأغينمعـماٌكػر-

:ممضوظقامظلمبصقتمخوئػموتقدؾ

غو،مسبـماألطرادمأؼضًو،مغؼقلمػذامخقصومسؾكمملمغعرصؽمأؼفوماألصـدي،مأسػكبمسـومشؾطً-

.ممأغػلـو

عـمؼؼقلمظؽؿماضطعقاماظطرضوتموادلظقامسوبرماظلؾقؾمعـمأغًم؟مؼؾدومأنمػـوكمبعضم-

.مماظعؽورؼًمصقؽؿ،مػقومععلمودظقغلمسؾكمررؼؼمضرضقل

ذػىمععلمايورسموهرطـومملمؼعدمؼشؽمبلمأحدمهدثًمععفمؼبماظطرؼؼمواضؿـعمعينم

:مرعيمضؾًمظفأغينمعـماىـد

((.مسـدعومتظؾؿقنمطردؼًومدلسذبؽؿم)م-

بعدمأنماضرتبـومعـماٌكػر،مترطًمايورسمؼعقدمإظبمضرؼؿفموخرجًمعـمررؼؼماٌكػرمم

.ممواوفًممشواًلموذرضًو

ضطعًمعلوصيمرقؼؾي،متعؾًمطـريًامألغينمالمأسرفماظطرؼؼمضطعًماظقدؼونمواظلفقلموملم

أغينمطـًمأدرعمؼبماظصؾوحمألضرتبمعـمأراٍضممأدؿطعمأنمأخرجمعـفومدوسوتمرقؼؾيمرشؿ

.ممأسرصفو

وصؾًمإظبماظؼرؼيمَم .ixe\iy~طـًمضربمضرؼيمم.مبعدمأنمأذرضًماظشؿسمسرصًمأؼـمأغو
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 ادرتحًمػـوكمؼبمذظؽماظققممواظؿفلتمعلوءـبمإظبمجؾؾم.مضؾؾمذروقماظشؿسموذػؾًمإظبمعـزل

Qor`ik ممإظبمضرؼؿـومؼبمودطماىؾؾ.

شوظؾقيممQor`ikوم estaxul ،موطـًمؼبمضرىمBazhewaؼؾقلمؼبمضضقًمذفرمٗقزموآبموأ

األؼوم،موؼؾدومأنمجـقدماألتراكمأػبدوامثقرةمآراراتمؼبمػذهماألذفرموطلغفومصقوظؼمتعقدمعـم

وػربمزسقؿماظعشريةمععم(مضرهمطقفقونم)مػفؿقامؼبمذفرمتشرؼـماألولمسؾكمسشريةم.ماظشرق

ظبمدقرؼوموضؾؾمأنمؼلتلماظدورمإظلقبمطونمسؾلمأنمذبؿقسيمعـماظعشريةمسؾدماظؼودرمابـمدرؼعلمإ

وطوغًمايؽقعيمتعرفمأغينمصقفوموملمورأمأنمتطوردغلمبوىـدرعفم(بوزػقام)أخرجمعـم

.مطؾفوم(مبوزػقا)واىـقدمؼبماظشرقموبعدمسقدةماىـقدمبنعؽونمايؽقعيماظرتطقيمأنمهرقم

ردمسؾلمبعدمسدةمأؼوممطؿؾًمألصدضوئلمؼبمرػومطلمأخرجمعـماٌـطؼيمورؾؾًمغصققؿفؿ،م

:ممجقػريمزادةمحوجلمأعٔمضولم

المْؽـماالخؿؾوءمػـو،مصبىمأنمتعقدمإظبمدقرؼوماظققممضؾؾمشدلبمظؽـمظقسمؼبماظطرؼؼم))-

م D/ger,n اظذيمجؽًمعـف،ماٌـطؼيمعؾقؽيمبوٌكورر،اذػىمإظبمعـزلمربؿدمآشومسؾكمررؼؼمم

ترىمسؾلمأصـديمعـمدققركمؼبمتؾممؼلؿطقعمأنمؼقصؾؽمإظبماٌؽونماظذيمترؼده،موتلؿطقعمأن

((.ممأبقضمدقرؼوموػقمدقلفؾمظؽماظطرؼؼم

،مطـًمأرؼدم .D/ger,nعـمسشريتـوموظفمعؽوغيمبٔمسشريةمم"مدوطرؼـف"طونمربؿدمآشوم

أنمأذػىمإظقفموطونمسؾلمعـمأصدضوئـوماظؼداعكموملمأسرصف،موطونمبقــومخالصوتمسوئؾقيموضدم

إظبمعـزلمربؿدم"مدوؼؽري"ولمذػؾًمععمرجؾمإظبمدقؼًمبلفقظيمؼبمغفوؼيمذفرمتشرؼـماأل

آشو،مطونمعـزظفمؼبمضرؼيمصغريةمععمابينمأخقف،مسـدعوموصؾًمإظبماظؼرؼي،ملمؼؽـمصقفومدقىم

رشؿمأنمربؿدمآشومطونم.مطوغًمايؽقعيمضدمأردؾًمعبقعماظشؾوبمإظبمدرؼعل.مربؿدمآشو

ًا،مصرحمطـريًامظؽـمملمسفقزًاموجففمعؾلءمبويؾقب،مملمؼلؿطعمأنمؼؼعدمطونمؼؿؿددمدائؿ

ؼعرفمطقػمدقلوسدغلمؼبموضعفمػذا،مسـدعومأخربتفمأغينمأرؼدمأنمأدخؾمعـمتؾمأبقضمإظبم

:ممدقرؼومضولم

،مرشؿمأغـومعـم"درؼعل"ذػىمأوالدمأخلماالثـونمععمرجولماظؼرؼيمواىـقدمإظبمابـم-

أنمترتوحمم،موطؿومتراغلمعـماألصضؾ(ظـمغذػى:مأصدضوئفمظؽـمالمغلؿطقعمأنمغؼقلمظؾقؽقعي

،مخرجمسؾدماظؼودرمعـماٌـطؼيموذػىمإظبم"ضرهمطقفقون"سـدغو،محؿكمؼعقدمرجوظـومعـم

دلردؾمابـمأخلمسؾلمععؽموؼعرفمطقػم.مدقرؼو،مرّومؼعقدمرجوظـومػذهماألؼوممإظبماظؾقً

.ممؼقصؾؽمإظبماٌؽونماظذيمترؼده

تؾمابقضموأسرفمأنمسؾلمأصـديمدققركمؼـؿظرغلمؼبم.مملمغعرفمعؿكمدقعقدمرجوهلؿم
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إظبممxorizأحدػؿمععلمإظبمطقلونمضرؼيم,Mil.ban ظذظؽمأدرسًمبوظذػوب،مأردؾمربؿدمآشوم

وعـمػـومأدؿطقعم.مطلمؼقصؾينمإظبمعـزلماظشقخمضودؿمسؾكمايدودماظلقرؼيم"مصربيمحؾش"

أنمأذػىمإظبماٌؽونماظذيمأرؼدهمبلفقظيموصربيمابـمصدؼؼمربؿدمآشو،مؼعؿؼدمأغفمدقؼدممظلم

.معـزلمصربيم"مخقرز"ماظققمماظـوغلمعلوءـبمععمرجؾمربؿدمآشومإظبمضرؼيمخدعوتمذػؾًمؼب

:ممسـدعومودسؿفمضولمربؿدمآشوم

صرحم"ممخقرز"إنمجوئينمشدًامدلردؾفمإظقؽ،موصؾًمبعدمعـؿصػماظؾقؾمإظبمضرؼيم"-

صربيمظؼدوعلموجوءمؼبمزفرماظققمماظـوغلمابـمذؼقؼمربؿدمآشومؼدسكمسؾل،موأوصكمبلم

:مجربيمضوئاًل

.مممتلؿطعمأنمتذػىمععف،مأغومدلوصؾفمإظبمعـزلماظشقخمضودؿمألغينمجؽًمألجؾفإنممل-

وصؾمسؾلمضؾؾماظػفرمإظبماظؾقًم.موسدمجربيمأنمؼقصؾين،مصؿـوولمععـوماظػطقرموذػى

...مموملمؼرتكمربؿدمآشومأنمؼلرتؼحموأردؾفمؼبماثريمظققصلمبلمجربي"مضرطقفقون"عـمبٔم

اظشؿسمبلوسي،مذطرتفمؼبماٌلوءمأنمؼلؿعدمماتػؼـومأغوموجربيمأنمغؿقركمضؾؾمشقوب

:مظؾلػرمالحظًمأنمجربيمملمؼفؿؿمطـريًامضولم

.ممإنمادؿلجرتمظلمحصوغًومدلذػىمععؽ.ممالمؼقجدمظديمحصونمطلمأرطؾفم-

.مثؿمجوءمسؾلموذػىموملمتؼؾمذقؽًوم.مسـدعومجؽًمإظقؽمطونمععلمحصونموأرجعؿف-

يمحصون،مورشؿمذظؽمتلؿطقعمأنمتلؿلجرموسـدعومحونمعقسدماظذػوبماآلنمتؼقلمالمؼقجدمظد

.ممحصوغًومسؾكمحلوبلم

حونماٌقسدموشوبًم.مظريةمترطقيمصلسطقؿفموذػىمظققضرمايصونم/م15/رؾىمعينم

الم:"ماظشؿسموملمؼعدمجربي،مأردؾًمذكصوموراءه،مأردؾمرجاًلمسقضًومسـفمإظلقبموضول

أٗوظؽمغػلل،موطونم،متذطرتمأغفمؼرؼدمعؾؾغًومعؼوبؾمذػوبفمععل،مملم"ؼلؿطقعمأنمؼذػى

ظديمبعضماظطؾؼوتماظزائدةمطونمسؾقفمأنمضبؿؾفومسين،موسـدعومذػىمظقلؿلجرمايصونمأخذم

:م-رطؾًمايصونموذػؾًمإظبماٌـزلماظذيمطونمجربيمصقفمضؾًمشوضؾًوم.ماظطؾؼوتمععف

".ممأسرفمأغؽمطوذبموربؿول،مأسطينماظطؾؼوتمبلرسي،مأغومذاػىماآلن"

ظريةمترطقيموأردؾفومظلمععمذوبمطونمػـوك،م/م15/ععممخؾعمحزامماظطؾؼوتمسـمرضؾؿف

المأرؼدمأنمؼطعؿينم.مػذاماٌؾؾغممثـمرعوعؽم:"مأخذتماظطؾؼوت،موترطًماظـؼقدموضؾًمظفم

".مرجؾمطوذبموخوئػ،موأنمأطقنمهًمرغبؿف

/م20"م/محران"تؾؿعدمسينمعدؼـيم".محران"طـًمؼبمدفؾم"م.محران"ثؿماوفًمإظبمم

"محران"طقؾقمعرتًاممشواًل،موعـذمذفرؼـمطوغًم/م25/مجؾؾمدقعطرةممطقؾقمعرتًا،موؼؾؿعدمعـ
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اظذؼـمطبرجقنمإظبماظؼرىما٘وورةم.مععلؽرًامىـقدماألتراكمصؼدماحؿشدماىؾؾمبوىـقدم

.ممعبوسوتموؼـفؾقنمأػؾفو،ومؼلرضقنمطؾمعومتقلرمهلؿموالؼرتطقنمأحدًا

،مطـًمؼبمدفؾمأردتمأنمأدخؾمإظبمدقرؼوموحديمبعدمأنمخدسينماظعؽروتمجربي

حرانمإغفمدفؾمرقؼؾموسرؼضموضراػومضرؼؾيموعؿفوورة،مْؽـمظؾؿرءمأنمؼلؿعمعومصبريمؼبم

.ممتقجفًمإظبمعـورةمحرانمطلمالمأخطكءماظطرؼؼ.ماظؼرؼيما٘وورة

سـدعومهرطًمحؾماظضؾوبموػطؾًمأعطورمخػقػيمملمأجدمدقىمأضقاءماٌدؼـيمعـم

.ممعـماظربدمبعقد،مطـًمأرتديمثقوبًومخػقػي،موملمأحؿِؿ

طونمحصوغلمضقؼًومودرؼعًو،موأغومأضقدمبلضصكمدرسيمألصؾمإظبماٌؽونماظذيمأضصده،مملم

.موصؾًمإظىقرانمخاللمدوسؿٔمرشؿماظلرسي.ممأتـوولماظعشوء،موملمأضدممسؾػًوميصوغلمأؼضًو

طؿمذرضًوموضطعًماٌدؼـي،مملمؼؾؼمدقىمثالثٔمطؿـبمأيمزعـمضدرهم2ابؿعدتمسـماٌدؼـيمعلوصيم

وْؽـمأنمأصؾمؼبمصرتةمأضؾمبؽـريمإظبمايدود،مظذظؽمطـًم.مرمدوسوتمألصؾمإظبمايدودسش

.ممأعشلمبفدوءمطلمالمؼؿعىمحصوغلماىوئع

اغفؿرتماألعطورمرقالماظؾقؾمخػقػًي،موطونماظؾقؾمعظؾؿًومحقٌمأغينمأدؿطعمرؤؼيم

غلمضطعًماسؿؼدمأن.محصوغلماألبقضمعشقًمطـريًا،موملمأصؾمإظبمايدودمبعدمعـؿصػماظؾقؾ

عوئيمطقؾقمعرتًامرأؼًمأنمحصوغلمؼصعدمسؾكمجؾؾمحقاظلماظلوسيماظرابعيمضؾؾماظػفر،م

.ممغزظًمسـمايصونمحؿكمؼـلقىماظظالمموأرىمأؼـمأغو.موأدرطًمأغينمأخطلتماظطرؼؼ

ظؼدمتعؾًمأغوموايصونمععًو،م.مأدرسًمعـماظلوسيماًوعليمعلوءموحؿكماظرابعيمصفرًا

أردتمأنمأغوممضؾقالمضؾؾمذروقماظشؿسمحؿكمادريمؼبم.منمبشدةوأخذمؼلقؾماظعرقمعـمايصو

اظـفور،معوزالماٌطرمؼـفؿرمبفدوءمواظرؼوحمطوغًمخػقػي،مأغزظًماًرجمعـمسؾكمزفرم

ايصون،موجؾلًمسؾكمضلؿمعـف،مواآلخرموضعؿفمسؾكمزفريموطوغًماظؾـدضقيمبقديمثؿم

.ماغًماظدغقومصؾوحًووعومإنمصؿقًمسقينمحؿكمك.مطـًمعؿعؾًومجدًامصـؿًمبلرسي.مًِ

  "م/دقعطررة"غظرتمحقظلمتعرصًمسؾكموضعلماظللءم،مطـًمضدمسدتمإظبماظقراءمإظبمجؾؾم

 S/metrer. سـدعومضبٔمأجؾماٌرءمؼذػىمبرجؾفم:م"وبفذامؼؼقلماألطراد.مإظبمععلؽرماألتراك

.ممؼؾدومأنمأجؾلمضدماضرتبمألغينمذػؾًمإظبمععلؽرماألتراك".مإظبماٌؼربة

عـمذدةماظربدم،الحظًمأغلمعؿعىممجدًامؼؾدومأنماظربدمضدمػدغل،ممتصطؽمأدـوغل

وضعًماًرجمسؾكمزفرمايصونمورطؾؿفمطلمأهركمحووظًمطـريًامأنمأضقدمايصونمظؽـفم

.ممملمؼؿقرك

.ممملمؼؽـممععلمذقؽًومدقىمايصونمؼبمتؾؽماظلفقلماظعورؼيمطلمابؿعدمسـمععلؽرماظعدو
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جؾلًمودخـًمدقفورةمعبعًمذؿوتمأصؽوريممعوذامأدؿطقعمأنمأصعؾمؼبمػذاماظقضعم؟

.مموعومؼرتتىمسؾلمصعؾف،معلدتمزفرمايصونمضؾقاًل

وحووظًمجرمايصونموظؽـمسؾـًومحؿكمذروقماظشؿس،مدقؾًمرأسمايصونموغظرتم

اىؾؾماظعوريماظذيمالمؼلؿطقعم"مدقعطررة"بعقدًامطلمأتعرفمٌومؼدورمحقظل،مطـًمؼبمذرقم

.ممأرغىمأنمطبؿؾهمصقف

رضًماظشؿسمرأؼًمدؾعمضرىمأعوعل،مظقمادؿطعًمأنمأضطعمػذهماظؼرىمبعدمأنمأش

دقؾًمرأسمحصوغلمورائلمعـمصققماىؾؾ،م.مبلعونمظرّومأصؾمؼبماٌلوءمإظبمحدودمدقرؼو

.مموطـًمأعشلمبؾطءمذدؼد

سـدعوموصؾًمإظبماظلفؾمرطؾًمايصونموعررتمبٔمتؾؽماظؼرى،محٔمتقضػماٌطرم

.ممدلمؼلرعوأذرضًماظشؿس،موتدرصبقًومبدأمصر

بؼقًمأعوعلمضرؼؿونمصؼطمألخرجمعـماٌـطؼيماظعلؽرؼيموأصؾمإظبماظربؼيماظيتمؼقجدمصقفوم

طوغًماظؼرىمضرؼؾيمجدًامعـم.ماظعربماظؾدو،مموملمأحلىمحلوبفؿمالجؿقوزمحدودمدقرؼو

سـدعومطـًمأعرمبقـفومتعقيمطالبماظؼرى،م.مبعضفو،مواًقومماظلقدمعـصقبيمحقلماظؼرؼي

لمؼلتقنمإظبماظؼرؼيمعـماظربؼيماوفمواحدمعـفؿمإظلقبمودؾؿمسؾلقب،ممدلظينمورأؼًمأربعيمرجو

:ممضولمظلمبفدوءم.مأؼـمأوف،متؽؾؿًمبعربقيمرطقؽيمإغينمذاػىمإظبماظشقخمضودؿ

أرىمأنمحصوغؽمعؿعىمجدًا،متػضؾمإظبماظؾقًمظرتتوحمضؾقاًلموطذظؽمحصوغؽ،موتذػىم-

.مماظشقخمؼبماٌلوءمسـدػومدقلتلمأحدمعـوموؼقصؾؽمإظبمعـزل

:ممذؽرتفمطـريًاموضؾًم

.ممذؽرًامظؽ،مأغومعلؿعفؾ،مصبىمأنمأعشل-

ظؽـمحصوغلمصعاًلمطونمعؿعؾًو،مؼؾدومعـمخاللموجفلموايصونمأنمتعىماظؾقؾيماٌوضقيم

:ممعوزالمبودؼًومسؾقـومطؾمعـمؼذػىمإظبماظشقخمضودؿمضبرتعفماظرجؾماظعربلمضولم

ظؽينم.مغًموحصوغؽ،مثؿمتذػىأغًمحر،مظؽـمإنممسعؿينمدؿذػىمععلمتلرتؼحمأ-

ملمأذؽمؼبمطالعف،مسـدعومالحظًمأغفمؼشددمسؾل،موجفًمحصوغلمإظبماًقومموذػؾًم

.ممععف،مالمؼعرفمأحدماظؿعىمإالماظذؼـمذاضقهمرقالماظؾقوظل

:مبعدمأنموصؾـومضولم

ؼؿفقلماىـقدمدائؿًومبٔمػذهماظؼرى،موظقسمعلؿؾعدًامأنمؼلتلمأحدػؿماآلن،مظذظؽم"-

ؼبماٌلوءمأدؿطقعمأنم.مػيماظيتمتؽقنمصقفوماظـلوء،موٍمػـوكمطلمالمؼراكمأحدًاادخؾمإظبماجل

".ممأوصؾؽمإظبمبقًماظشقخمضودؿ
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وضعًمايؼقؾيمهًم.مودخؾًمجفيماظـلوء،موصرشمظلمثؿمًِ.مارهًمطـريًام

وحضـًمبـدضقيت،مًِمحؿكماظعصر،موسـدعومأؼؼظينماظرجؾمظؿـوولماظطعوممطـًم.مرأدل

:ممواذامبرجؾمصبؾسماعوعلموسؾقفمثقوبمأغقؼيمضولمظل.متعىمضؾقاًلضدمارهًمعـمال

ثؿمأحضروامظلماظطعوممطونماظطعوممغعفيم.مدؾؿًمسؾقفموجؾلً((.مػذامػقمذقكـو))م-

تـووظـوماظطعوممحٔمؼؿؽؾؿونمععمبعضفؿومبوظعربقيمملمأصفؿمعـفؿومذقؽًو،مثؿمرصعقام.ممعطؾقخي

ؼًماظؾـدضقيمبالمترددمطوغًماظؾـدضقيمجدؼدةماظلػرة،مأرادمأحدػؿومأنمؼرىمبـدضقيت،مأسط

:مموعبقؾي،مصقصفومودضؼمصقفو،مبعدمأنمابؿعدمسينمدلظينمأحدػؿوم

؟مم"مضرهمطقفقون"أظلًمعـم-

:ممسداوةمضدْيمضؾًم"مضرهمطفقون"طـًمأسرفمأنمبقـفؿموبٔم

(م.مبوزػقا)المأغومعـم-

اظؾـدضقيموػومسبـمم،مأغًمسدوغومأؼضًو،مظذظؽمظـمغعطقؽ"ضرهمطقفقون"غعؿمأغًمعـم-

.ممنردكمعـفو

طقػموردوغينمؼبمبقؿؽؿموأغومضقػمسؾقؽؿم؟مم-

.ممسـدهمعلدسمأؼضًومخذمعـف:مضولمأحدػؿم

صقرًاماعلؽينماظرجالنماظؾذانمطوغومصبؾلونمجبوغيبمبقديموادؿؾؾوهمعين،مأخذامعلددلم

م،مثؿمأخذواماىدؼدموعوئيمرؾؼي،مومثوغقيمزبوزن،مدونمأنمأضووممترطًماٌلدسمظف/مبرابؾؾق/

عوذامأدؿطقعمأنمأصعؾمبٔمأثينمسشرًامرجاًلمعلؾقًوموأغوم.معينمطقسماظـؼقدموأسودوهمظلمصورشًو

.ممذبردمعـمطؾمذلء؟مالمأدؿطقعمأنمأصعؾمذقؽًومدقىماظؽالم

ملمأطـمأسرفماظعربقيمأالمبضعمطؾؿوتمتعؾؿؿفومسـدعومطـًمؼبماظرضيمخاللمذفرموملم

ؼؿؽؾؿماظؽرعونقيمجقدًا،مأحضروهمطلمؼرتجؿمبقــو،ممطونمأحدػؿ.مأدؿطعمأنمأهدثمبفو

:مموملمأسدمأتذطرمعومضؾؿفمإالمضؾقاًلمواظيتمأتذطرػومحؿكماآلنمػل.مترجؿمطؾمطالعلمظؾشقخ

سؾبرفمظدؼـومسبـماألطرادمأنمأعوغيماظعربمأعوغيمحؼقؼقي،مظؽـمأرىمأغفمالمأعوغيمظؽؿ،م"-

ؼبمبالدطؿ،موػومأغومأجدمعؼوبؾمموردونمؼبمبقؿؽؿماظضققف،مضدعًمخدعوتمطـريةمظؾعرب

سورمسؾقؽؿمأنم.مػذهماًدعوتماظعورمواإلػوغي،مطؾمواحدمطبفؾمعـمغػلفموؼؿصرفمطوظرجول

أسطقغلمدالحل،مدلخرجمعـماًقؿ،موتعوظقامطؾؽؿم.موردوغلمعـمطؾمذلءمؼبمبقؿؽؿم

ظعور،مأعوعلمإنمادؿطعؿؿمأنموردوغلمعـماظلالحمسـدػومالمأحدمؼعؿىمسؾقؽؿموالمؼصػقغؽؿمبو

".ممظؽـمػذهمخقوغيمطربىمأنموردوامضقػؽؿمبٔمأوالدطؿمػذامظقسمسؿؾماظرجولماٙرتعٔ

واهللمػذاماظرجؾمعـؾمحلٔم.مالمصبقزمأنمتعطقهمأدؾقؿف:م"ضولمأحدػؿمطونمجوظلًو
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.مماظؿغؾىمسؾقف"ماظؽقلون"ضـفق،مسـدعومؼلؿؾؿماظؾـدضقيمالمؼلؿطقعمعبقعم

ضقػًومؼبمبققتفؿم؟مأدؿغربمسـدعومأراطؿم"مدوناظؽل"ػؾمػذهمرجقظيمأنموردم:مضؾًم

أغذاالمطقػمترضكمزوجوتؽؿمبؽؿم؟مم

.موطونمحدؼـلمتلؿعفماظـلوء.مطوغًمشرصيماظـلوءمعػصقظيمسـمشرصيماظرجولمبلؿورمرضقؼ

ملمْضموضًم.موملمأطؿؾمحدؼـلمبعدم،ممسعًمصقتًومعـمشرصيماظـلوء،مظؽـمملمأسرفمذقؽًو

لمهؿؾمبـدضقيت،موتلقىمسـونمحصوغلموضدموضػًمرقؼؾمحؿكمرأؼًمزوجيمصوحىماٌـز

:ممأعوممشرصيماظرجولمضوظًم

تعولمأؼفوماألخماظؽردي،مػومػقمحصوغؽموبـدضقؿؽ،مأرطىمحصوغؽمألرىمإنمطونم-

.ممػذهمظقلًمذفوسيمأنموردواماظـوسمؼبمبقؿؽؿم.مػمالءماظؽالبمؼلؿطقعقنمورؼدكم؟

دًامظقمأخذتماظؾـدضقيمظؽـًمضؿؾًمغفضًمطلمآخذماظؾـدضقيمعـماٌرأة،موطـًمشوضؾًومج

.مماىؿقعمدونموسل

ظؽـمأدرعمأربعيمرجولمعـفؿمواعلؽقغل،مغفضماظشقخمأؼضًومطلمالمتزسٍماٌرأة،ماظيتم

طوغًمشوضؾيمجدًا،مضوظًمظؾشقخمطوٌرؼدماظذيمؼدخؾمحؾؼيماظذطر،مؼفؿزمعـمرأدفمحؿكم

:ممأػبصمضدعقفمضوظًمظؾشقخمبؾففيمتـػٌماظلؿقممصقفوم

مسعًمطـريًامأغؽؿم!منمؼصؾمععؽؿمسدمماألعوغيمواظشرفمإظبمػذهماظدرجيمملمأصدقمأ-

إنمطـؿؿمصعاًلم.موردونماظغربوءمظؽـمملمأسرفمأغؽؿمدبدسقغفؿمومهؿوظقنمسؾقفؿمػؽذام

رجواًل،مدسقهمؼلخذمأدؾقؿفموطبرجمعـماًقوم،موسـدعومتلؿطقعقنمأنمتلخذوػومعـفمدلضقلم

((.مظؽؿمأغؿؿماآلنمرجولمذفعونم

:ممونماظشقخمخفاًلمودولمعـفماظعرقموتؼدممإظبماٌرأةموضولمتغريمل

.ممهدثلمبفدوءموصؾلمسؾكماظـيب،مْؽـمإصالحمطؾمذلءم-

ثؿمأبؿعدمسينموتؼدممبوووهماٌرأة،موملمغعدمغلؿعمصقتف،مؼؾدومأغفمواصؼماٌرأةموأسودم

.مماظؾـدضقيموايصونموذػىمإظبممشرصيماظـلوء

ػمالءمظصقص،مظقالماٌرأةمظؽوغقامجردوكم:مانقيضولماظرجؾماظذيمطونمؼؿقدثماظؽرم

.ممظؽـمأخربماظشقخماٌرأةمأغفؿمملمؼلخذوامعـؽماظػرس.معـمثقوبؽمأؼضًو

:مجوءماظشقخمإظقـوموضولم.مسـدعومهدثماظشقخمععماٌرأةموسودتماظبمخؾوئفو

وػلغومدلسطقؽمعصروصًوم.مظـمغلخذمعـؽماظػرس،مودـردؾمععؽمرجاًلمظؿؼطعمايدود-

.ممكمطلمالمؼـؽلرمخورركعـمغؼقد

أسطوغلمثالثمضطعمذػؾقيموبعضما٘قدؼوتمصؼط،موظؽـمطقػمدلضطعمايدودمبدونم
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أخرجؿفموأسطقؿفمععماظؼطعم.مدالح،مطونمععلمخوُمعطعؿمبوظقوضقتموملمصبدوهمععل

:مماظذػؾقيماظـالثموضؾًم

ظؽمععممػذاماًوُمؼعودلمثالثمبـودقمدسف.مالمأدؿطقعمأنمأضطعمايدودمبدونمبـدضقيم

.مماٌؾؾغموأسطينماظؾـدضقيمأوماٌلدس

سـدعومرأىماًوُمصرحمطـريًامأخذهمعين،مووضعفمؼبمإصؾعف،مأسودمثوغقيماظؼطعماظذػؾقيم

ضوظقام.ماظـالثمظؽـمملمؼعطينماظلالح،مسـدػومسرصًمأنماًوُمأؼضًومراحمععماظلالحمذبوغًو

ظؽـمسرصًم"معصطػكمخؾػ":ظلمدـردؾؽمؼبمػذهماظؾقؾي،مدوظًمسـمأدؿماظشقخمضوظقامظل

.ممصقؿومبعدمأنمأمسفمعصطػكمصوحل

طوغًماظلؿوءمصوصقيم.مأردؾقامععلمرجاًلمضؾؾماٌلوءمطلمؼصؾمبلممإظبمحدودمدقرؼو

واظؼؿرمعضوءمظقمطوغًماظلؿوءمصوصقيمؼبماظؾقؾيماٌوضقي،مٌومتفًمررؼؼلموملمأضعمؼبمصخمػمالءم

عؾماظلالح،مظؽـفمطونمأضقىمعين،ماظرجؾماظعربلماظذيمأردؾقهمععلمملمؼؽـمؼح.ماظؾصقص

.ممطوغًمتػقحمعـفمرائقيماًقوغي

الحظًمأغفم((متعولمظــوممػـو،مدـذػىمضؾؾماظصؾوحم:م))مبعدمأنمعشقـومصرتةمضولمظل

ػقمأؼضًومؼرؼدمأنمؼلخذماظػرسمواظـقوب،موملمؼؽـمععفمدالحمدقىمسصو،مطونمععلمدؽقـيم

اظـقممػـوكمؼعينم.منمغػللمبوظلؽٔحودة،مسـدعومؼرؼدمأنمطبدسينمأدؿطقعمأنمأداصعمع

:ممظذظؽمضؾًمظفم.ماظؼؿؾ

((.ممسدمإظبمبقؿؽ،مظـمأذػىمععؽم))م-

:ممأخرجًماظلؽٔمعـمجقيبموأرؼؿفمضؾًم.متقضػمصرتةموغظرمإظلقب،مسرصًمّوذامؼػؽرم

أغًمالمهؿؾمدالحًوموععلمػذهماظلؽقـيمظذظؽمظـمتؿغؾىمسؾلقب،مبوهللمسدمإظبمبقؿؽ،م

.ممظلًمحبوجيمإظقؽم

سرصًماظطرؼؼمجقدًا،مرشؿمأمنمصردلمملمؼلؿطقعم.مجفًمحصوغلمإظبماظربؼيموذػؾًو

وظقمأنماظػرسمطونمضدم.مترطًماظرجؾموذػؾًمطؿومأسرف.مأنمْشلمطـريًامظؽـمهلـمضؾقاًل

ضضقًماظؾقؾمطؾفمػؽذامحؿكموصؾًمؼبماظققمم.متؼقىمصعاًلمظقصؾًمؼبماظػفرمإظبمايدودم

.مماظؿوظلمزفرًامإظبمايدود

سـدعوم.محقٌمالمدورؼوتموالمحراسمؼبمجفيماظربؼي.مطـمايدودمطؿومػلماظققمملمت

.ممضطعًمايدودمملمؼرغلمأحد،ماوفًمشربًومجبوغىمدؽيمايدؼدمحؿكماٌلوءمإظبمتؾمأبقض

وطقؾمسؾلم(معؽردؼٍم(م)معؽردؼشم)مرجؾفبمعلققلمؼدسكم"مسٔمروز"طونمػـوكمؼبم

تعرصًمسؾكم.مؼلخذغلمإظبمسؾلمأصـدي،مطونمصبىمأنمأذػىمإظقفمطلم"دققرطل"أصـديم
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سـدعومطـًمؼبماظرضي،موصؾًمإظقفمضؾؾمشقوبماظشؿسمبلوسي،مطـًمعؿعؾًوموجوئعًوم"معؽردؼٍ"

أحضرمظلماظطعوممبلرسي،مبعدمأنمذؾعًم.مروؼًمظفموضعلمبؾضعمطؾؿوت.موطذظؽمصردلم

طـريؼـممطونمجـقدماظػرغلقٔ.مأخذغلمإظبمضرؼيمسربقيمأدػؾمسٔمزورمرّومأجدمسؾلمأصـدي

ضضقـومأغوم.مؼبمتؾمأبقض،موأغومعطؾقبمعـماظػرغلقٔ،مطذظؽمأخذغلمعؽردؼٍمإظبمضرؼيمسربقي

بعدماظظفرم"معؽردؼٍ"وايصونمؼبمتؾؽماظؾقؾيمواظققمماظـوغلمبعدماظظفرمؼبمتؾؽماظؼرؼي،مجوءم

ؼبمبققتفؿمثؿمضولم"ماظؽقلون"وأخذغلمإظبمسؾلمأصـدي،مهدثًمععفمصرتة،موطقػمجردغلم

:ممظل

إظبمبقًمذبقؿمابـمعفقدمإظبمسؾدماظؼودرمابـم"مسـزة"صبىمأنمتذػىمإظبمسشريةم"-

".مدرؼعلمظـرىمعوذامضبدث

طونموضعلمصعؾًو،مغػكماظػرغلققنمعبقعمزعالئلماظذؼـمضوعقامبفذهمايرطيمإظبماظشومم

ظذظؽمطـًم.موظؽـمظقماسؿؼؾقغلمؼبمذظؽماظقضًمظرّومسذبقغلمطـريًام.موػؿمؼؾقـقنمسين

ذػؾًمعرةمأخرىمؼبمذظؽماٌلوءمإظبماظؼرؼيماظعربقي،مالمأذطرم.مورؼومبشؽؾمدريأوقلمؼبمس

بٔمسشريةماظرتطؿونموعـمػـوكم(مغبوعي)أدؿماظؼرؼيماآلن،موؼبماظصؾوحمذػؾًمإظبمضرؼيم

.ممذػؾًمؼبماظققمماًوعسمإظبمبقًمذبقؿ

درمملمؼؽـمذبقؿمؼبماظؾقً،مبؾمطونمعلوصرًامإظبمحؾىمظقداويمسقـقف،مأعومسؾدماظؼو

رأؼًمبعضمرجوظفمؼبمبقًم.مدرؼعلمصؼدمطونمعلوصرًامإظبمترطقومظققضرمزوجؿفموأوالده

(.مودقعقدمخاللمأدؾقع.مدوصرمسؾدماظؼودرمإظبمترطقومعـذمثالثيمأؼوم:م)ذبقؿ،مدلظؿفؿمضوظقا

بعدمأربعيمأؼوممجوءمسؾدماظؼودرمععمزوجؿفموأوالدهموبعضمرجوظفمإظبمدقرؼو،موطونمععفم

ًقومموايققاغوتمواىؿول،موبؼقًمضطعونماألشـوممبقدماىـقدماألتراك،مثالثقنمسوئؾيمععما

.ممحقٌمملمؼلؿطعمأنمؼـؼذػومعـفؿ

سـدعومجوءمسؾدماظؼودرمإظبمبقؿف،مذػؾًمإظقفمودؽـًمععفمصؽونمضبرتعينمطـريًا،مرشؿم

أغـومطـومزبؿؾػٔمؼبماآلراءمواألصؽور،موالمْؽـمأنمغؾؿؼلمؼقعًومؼبمأيمذبول،مرشؿمذظؽمملم

أتركمأؼيمصرصيمإالموطـًممأوجففمإظبمررؼؼماظـضولمواظدصوعمسـماظقرـ،مظؽـفمطونمصقضقؼًو،م

طونمسؾدماظؼودرمرجاًلمذفوسًوم.مملمؼلؿؿعمإظبمحدؼـلموغصوئقلموراحمحدؼـلمأدراجماظرؼوح

دبوفمعـفمسشوئرماظعربمطـريًا،مؼعؿربوغفمبطاًلمذفوسًو،موصعاًلمطونمبطاًلمؼبماٌعوركموشوزؼًوم

.مماتماظعشوئرؼبمشزو

بعدمسقدةمسؾدماظؼودرمبعدةمأؼومم،مسودمذبقؿمابـمعفقدمإظبمعـزظفمأؼضًو،مطونمذبقؿم

ؼلؿؿعم.مرجاًلمطرًْوموغؾقاًلموضدمغشلتمصداضيمبقـفموبٔمسؾدماظؼودرم"مسـزةم"أعريمسشريةم
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.ممذبقؿمظـصوئحمسؾدماظؼودرموؼلخذمّشقرتف

طقومثوغقيمطلمضبضرمبعضمضطعونمبعدمسقدةمسؾدماظؼودرمبشفرمأرادمأنمؼعقدمإظبمتر

وضدمدلظينمإنمطـًمأدؿطقعمأنمأذػىمععفمأمم.مأشـوعفماظيتمترطفومسـدمأصدضوئفمأثـوءمػروبف

الم؟مطـًمأرؼدمأنمأذػىمععف،مظؼدممسعًمعـمضؾؾمسـمذفوسؿفمورجقظؿفموطذظؽمسـم

ذفوسيمأخقفمصؿقل،موطـًمأحىمأنمأرىماألخقانمؼبمععرطيمواحدة،موسـدعومأطقنمععفمظـم

.ممأدسفؿومضبوربونماظعشوئر

وطذظؽمعوذامدلصعؾمػـومععماظـلوءمإنمملمأذػىمععفم؟مضطعًمايدود،مواوفـومإظبمتؾم

،موضؾؾمأنمغصؾمإظبماىؾؾمرأؼـومأعوعـومضطقعًومعـماظغزالنممملمأجدمضطقعًوم"ضرهمطقفقون"

.مشزاظٔطؾريًامعـؾفمعـمضؾؾمؼبمحقوتل،مػفؿـومسؾقف،مظؽـمظألدػمملمغؼؿؾمعـماظؼطقعمدقىم

،موأدؿعدمسؾدماظؼودرمخاللمؼقعٔ،مثؿمسدغومدونم"ضرهمطقفقون"وصؾـومؼبماظققمماظـوغلمإظبم

.ممعـووذوتمإظبمسشوئرمسـزةماظؾدو

تعؾؿًمأذقوءمطـريةمعـمسؾدماظؼودر،موػقمعومؼـريمؼبقبمايزنمواألدكمخاللمػذهماظرحؾي،م

.ممملمؼعرفمسؾدماظؼودرمدقىماظغزومواظؼؿؾمواظضرب

نؾسمهًماًقؿيموغؿقدث،موايدؼٌمصبرمايدؼٌمحؿكموصؾـومإظبممذاتمؼقممطـو

:مؼبمدقرؼومضؾًمظفم(مسؾدماظؼودرم)وضعم

وتطوظىمبوظزسوعيمبعدماظققمموالم"مضرهمطفقون"أرىمأغؽمالمتلؿطقعمأنمتذػىمإظبم_

ألنمايؽقعيماظرتطقيمتـؿظرك،مورّومتؼؿؾؽ،موالمتلؿطقعمأنمتػعؾم.متلؿطقعمأنمتغزوماظـوس

صردًومععماىؿولم/م50/مصردًوموأربعؿوئيمعبؾ،مإنمبعًم/م60/مظدؼؽم.مغومأؼضًومذقؽًومه

ضرىمتؾبلؽـمصقفومأوالدك،موسـدػومظـمهؿوجم/م5/مدؿؽػقؽمسشرةمأصراسموتشرتيمبـؿـفوم

.ممؼبماظغزواتم؟"مضرهمطقفقون"أظقسمعـماظعورمأنمؼؼوتؾمأعريم.مألحدلب

دمالحظمرجوظفمتلثريمطالعلمسؾقفمضولمظؼدمأثرمطالعلمصقفمتلثريًامضقؼًو،مصؽرمبعؿؼ،موق

:ممأحدػؿمظلم

.ممأغًمالمتلؿطقعمأنمتغزوموتؼؿؾ،مظذظؽمتـصحمسؾدماظؼودرمأنمؼشرتيماظؼرى-

المؼؼولم:مضقؽًمبدوري،مصرصعمسؾدماظؼودرمرأدفمسـماألرضموردمسؾكمذظؽماظرجؾم

عومالمؼغزومظقمطـًمتعرفمععـكمػذاماظؽالممظؼطعًمظلوغؽ،مسـد.مػذاماظؽالممظعوئؾيمحقدرمآشو

أومسونموالمؼؼؿؾمصفذامالمؼعينمأغفمالمؼلؿطقعمإِومصبدمغػلفمأسؾكمعلؿقىمعـماظؼؿؾم

.ممواظغزو

ضرهم"أرجقمأالمتغضىمعـمػذاماألغبؼ،مظؼدموجدتمسشريةم:م"ثؿماظؿػًمإظلقبموضولم
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والمتعرفماألدقدمواظػفقدمؼبمأيماظغوبوتم.مظـػلفومأغفومذئوبمتففؿمسؾكماألشـوم"مطقفقون

.ممؼرونمأغػلفؿمرجواًلمؼبمػذهماألراضلموالمؼعرصقنمذقؽًومسـماظعوملم.عقجقدة

:ممأخربتفمأغينمظـمأشضىمعـمطالمماظرجؾ،مثؿمضولمظلم

ظؼدمترسرسـومبٔماظعربمؼومابـماظعؿ،موالمغلؿطقعمأنمغعقشمطوظرجول،مظذظؽمعـم-

.مماٌلؿققؾمأنمغصؾحمأليمذلءمطؿومترؼدهمعـو

سؼاًلمراجقًومظؽـمالمؼلؿطقعمأنمؼؿكؾكمسـمأخالضفمأدرطًمسـدئذمأنمسؾدماظؼودرمْؾؽم

.مموسوداتف،موعـذمذظؽماظققممضطعًمأعؾلمعـف،موملمأهدثمععفمسـماظدصوعمؼبمدؾقؾماظقرـ

بعدمأنمسودمسؾدماظؼودرمعـمترطقومبـالثيمأذفر،مأرادتمايؽقعيماظػرغلقيمأنمتـػقفمإظبم

سـمأسؿوظفموشزواتف،موالمتقاصؼمدؼرماظزورمألغفمطونمؼشـمػفقعًومسؾكمايدودموملمؼؿقضػم

.ممصرغلومسؾكمػذاماظؿصرف

جوءمضوبطماالدؿكؾوراتمذاتمؼقممإظبماظرضيموأخذمسؾدماظؼودرمععف،موراصؼفؿومذبقؿم

.مأؼضًو،مبعدمذػوبمسؾدماظؼودرمبؼقًمؼبمبقؿفمبٔماخقتفمصرتةمرقؼؾي

اخقةمبعدمأنمضطعًماألعؾمعـمسقدةمسؾدماظؼودر،مودسًمؼقعًومم1931ؼبمغفوؼيمربقعم

ذػؾًم.مسؾدماظؼودرمواوفًمإظبماظشرق،موضدمطوغًمضؾوئؾمسـزةمضرؼؾيمعـمضؾوئؾمإبراػقؿمبوذو

.مسرصؿفمبـػللمألغينمملمأطـمععروصًو".مخقؼؾقن"وطونمػقمعـمأسضوءم.مبوذو(مربؿق)إظبمضؾوئؾم

رجواًلمعـمػذاماظـقع؟م"مخقؼؾقن"ػؾمطونمأسضوءم".مخقؼؾقن"طـًمأدؿغربمموضعمرجولم

.معمأنمؼػعؾمػمالءماألغقاعمعـماظرجولمظألطرادماظؾوئلٔم؟عوذامؼلؿطل

.ممطونمصبىمأنمأرىماىؿقعموأتعرفمسؾقفؿمطلمأضطعماألعؾمعـفؿ

.مإظبمرأسماظعٔ،مملمؼؽـمسـديمدقىمذبقديموغصػ(ممربؿق)ذػؾًمعـمخقؿيم

ؼؼدرممثـمايصونم.مأدؿطقعمأنمأبقعمحصوغلمؼبمرأسماظعٔ،مؼؽقنمععلمبعضماظؼروشم

وملمؼؽـمؼبمراسماظعٔم.موأدؿطقعمبـؿـفمأنمأصؾمإظبمعؽونمعو.مسشرؼـمضطعيمذػؾقيبلطـرمعـم

.مصـودقموخوغوتمظذظؽمذػؾًمإظبمبقًمخؾقؾمبؽمابـمإبراػقؿمبوذوموػقمأحدمأسضوءمخقؼؾقنم

.ممسـدعومسرصؿفمبـػللمصرحمضؾقاًلمظؽـمملمْضموضًمرقؼؾمحؿكمسرصؿفمطؿمػقمحؼريموغذل

:معلوءـبمهدثمععل،مودلظينمبضعمأدؽؾيمسـدعومملمؼؾؼمأحدمؼبماٌضوصي

".مأؼـمطـًمؼبماظػرتةماٌوضقيموطقػموصؾًمإظلمػـو"-

:مبعدمأنمأخربتفمضصيتمعـماظؾداؼيمضولمخؾقؾمآشومبؾففيماظعورفمواٌؿقؿسم

سرصًمأنمػذهمايرطيمصوذؾيموسـدعومطؾػقغلم.مطؾمأسضوءمخقؼؾقنمطوغقامغبؼك"م-

تقصقؼم)مػومؼبماظققمماظـوغلمإظبمواظلمعوردؼـمبؿقزؼعماظؾقوغوتمواظـشرات،مأردؾًمعبقع
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،مػؽذاماطؿلؾًمصداضيماألتراكمعـمجفيموعـمجفيمثوغقياغؼذتمغػللمعـمغػلم(ػودي

.مماظػرغلقٔ

المأسرفمم…تصرفمأغبؼموحدؼٌمشريمالئؼ،مؼؿقدثمدونمحقوءممسـمصعؾؿفماٌفقـيم

أعؾمعـومأنمغػعؾمذقؽًومطونماىؿقعمؼً.مأملمذدؼدمؼبمرأدلمورـٔمؼبمأذغلم.م.معوذامجرىمظل

طونمجلؿلمعـفورًاموأسضوئلمعرػؼي،مالمأحدم.ممظؽـماغبؼًومأخربمواظلمعوردؼـمبؽؾمعومجرى

ؼلوسدماآلخرموسـدعومأردتمأنمأهدثمععفمملمؼلؿعمصقتلموطلنماظصقتمؼصدرمعـمضربم

:ممضؾًم

!مممأملمتؿصقرمأغؽمأصؾقًمظؽقؿًوموغذاًلمبفذاماظعؿؾم؟مثؿمتعرتفمبفذهماًليمبؾلوغؽ-

.ممؼومخلورةمأنمتؽقنمابـمإبراػقؿمبوذومؼومظألدػماظشدؼد-

عوذامطونمؼلعؾم.مالحظمخؾقؾمبؽمأنمطالعفمأزسفينمطـريًامأرادمأنمؼلرغلمبليمذؽؾم

عينمػذاماألغبؼم؟مػؾمطونمؼعؿؼدمأغينمادؿقلـمسؿؾفم؟متػؿقًمسققغلموتقدعًمعدارطلم

.مرًامسودؼًومصقؿومبعدتدرصبقًو،مصوظؿصرصوتماظيتمطـًمأراػومشرؼؾيمبدتمظلمام

ؿن فو خؾقل بك ؟ 

خؾقؾمبؽمػقمابـمإبراػقؿمبوذوماظذيمطونمؼلرقموؼـفىماظـوس،مظقسمشرؼؾًومأنمؼصؾحمم

.مماالبـمظصًوموغذاًلمطقاظده

:مالحظمخؾقؾمبؽمأغينمأحؿؼرهموزادمسؾكمغبوضؿفمغبوضيمأخرىمضولم

ؼبمػذاماظعؿؾ،ممإنمتصرؼبمػذامأغبؼ،مظؽـماظصراحيمالمأرىمأؼيمغبوضي:مرّومتؼقلم

أخطلمخقؼؾقنمؼبمتصرصوتفموأصعوظفموملمضبؼؼمأػداصف،موغػلمعبقعمأسضوئفمإظبمدعشؼمإالم

.مأغو،مػؾمطـًمحبوجيمإظبماظـػلمطلمأصؾحمعـوضاًلم؟

.ممؼومظقؿفؿمؼلخذوكمإظبماىققؿموملمتؿصرفمػذهمايؿوضي

ؼر،مغفضمسـدعومالحظممخؾقؾمبؽماغفمالمؼلؿطقعمأنمؼؼـعينموضدمعضكمعـماظؾقؾماظؽٌ

.ممثؿمذػىمإظبماظـقمموترطينموحقدًامععمأصؽوري

ظؽـينمطـًمعؼقدًامألنمحؽقعيمَمأردتمأنمأخرجمعـمبقًمذظؽماظـذلمؼبمتؾؽماظؾقظيم

طونمسؾلمأنمأبقعمحصوغلمحؿكمأدؿطقعمأنم.مصرغلومتؾقٌمسين،ممثؿمملمؼؽـمظديمغؼقد

ةموأغومأصؽرمبفذهموضعًمرأدلمسؾكماٌكد.مابؿعدمسـمبقًمخؾقؾمألغينمحبوجيمإظبممثـف

.مأحضرتماظداّللمؼبماظصؾوحموأرؼؿفمصردل.ماألعقرماظعفقؾي،مًِموملمأدؿقؼظمحؿكماظصؾوح

ظؽـمسـدعومأسؾـقاماٌزاد،مملمؼدصعقام.مظريةمذػؾقي/م20-15/مضولماظداللمتلؿقؼمػذهماظػرسم
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،مم*طـًمدلبقعفومبليممثـمألغينمالمأعؾؽمذروىمغؼري.مأطـرمعـممثوغلمظرياتمذػؾقي

واٌلؿغربمأنمخؾقؾمػقماظذيماذرتىمايصونموملمؼدعمأحدامؼزؼدمسؾقفمبعدمأنمبعًماظػرسم

.ممجوءوامبفومإظبمبوحيمخؾقؾمبؽماظـذلم

.ممضؾؾمأنمأخرجمعـمرأسماظعٔمرأؼًماظقوسمدؼرطل،مضولمظلمأذقوءمطـرية

.ممصراحيمٓومجعؾينمأصؿحمسقينمسؾكمحؼوئؼمطـرية

مممم
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طنػعوػإضغاسػدغرصيػ؟ػ
م

إظقوسمػقمابـمحوجلماومسونمعـمدؼرؼؽمجؾؾمعوزيمػقمأحدمرجولمدؼرؼؽماألوائؾ،م

وضدمٗقزمإظقوسمسـماظرجولمحبؾفمظؾقرـمواظشعى،مسـدعومطوغًمسوئؾيمعبقؾمبوذومؼبمآعدم

.م.ممطوغقامؼرؼدونمغبوؼيماظشعى،موطونمإظقوسمعـمأصدضوئفؿ

وسـدعومضوعًمخقؼؾقنمحبرطؿفو،مم1929بوذومإظبمدقرؼومؼبمسومممجوءتمسوئؾيمعبقؾ

وذػىمضدريمعبقؾمبوذومععمابـمسؿفمأطرممإظبمترطقو،ماغضؿمإظقفؿمإظقوسمموجوءمععفؿمإظبم

.ممدقرؼو

طونمإظقوسمرجاًلمطرًْومعـماألطرادماظذؼـمؼعقشقنمؼبماٌدن،مأضقلمرجاًلمطرًْومحلىم

تطؾى،مطونمضبىماظؽردؼيمظؽـفمؼػضؾمظؼؿيمسقشفمررؼؼؿفماظيتمْشلمسؾقفو،موظقسمطؿومي

وؼعؿربمسوئؾيمعبقؾمبوذومعـواًلم.موأسؿوظفموطونمصبدمغػلفمسظقؿًومعـمخاللمحؾفمظؾؽردؼي

.م.ممؼؾبقؿذىمبفوموملمؼلؿطعمأنمؼؿفووزمأطـرمعـمػذا

ؼعؿربمإظقوسمعـماظقجفوءمؼبمدؼرؼؽمبعدمسوئؾيمنقىمبوذو،مالمؼرؼدمأنمؼعقشمؼبمدقرؼوم

ملمؼؽـمظدؼفمٓؿؾؽوتمؼعقشمعـفو،مظذظؽمارتؾطمبوظػرغلقٔمطلمؼرتطقهمسؾكمايدودمصؼريًا،مو

وظقؿؿؽـمعـماظعقش،مالمؼعقىماظرجؾمدقىمتصرصفمػذا،مطوغًمطؾماظعوئالتماظؽؾريةماظيتم

تعقشمسؾكمايدودمتؿفلسمظصوحلماظػرغلقٔمعـؾمسوئؾيمإبراػقؿمبوذومعؾؾلموسوئؾيمحوجقم

اظعوئؾؿونموربؿدمعبقؾمبوذوماظؾصقصموضطوعماظطرقمؼغزونمآشوماهلػريطوغل،متردؾمػوتونم

أطرادمترطقومثؿمؼؿؼومسقنماظغـوئؿمععماٌرتعبٔماظػرغلقٔ،موطونمإظقوسمؼرؼدمأنمؼػعؾم

.ممعـؾفؿ،مطلمؼؾؼكمسؾكمايدودمطونمسؾقفمأنمؼؿفلسمظصوحلماالدؿكؾوراتماظػرغلقي

:مؼؼقلمطونمػذامػقمتصرفمإظقوسمدؼرطل،مطونمؼؿقدثمععلموؼؾؽلمثؿم

ؼؾعدغوم.مظؼدمدعرغومبقؿـومسـدعومترطـومورــوموجؽـومإظبمػـومنؿعماٌولمايراممعـماظـفىم

طـومغدصعمأغػلـوم.ممسـمايدودمسـدعومالمغـػذمعومؼطؾىمعـوموْـعقغـومأنمغؿقرك اظػرغلققنم

.ممظؾؼؿؾموغؾقٌمسـمتدعريمذعؾـوماظؽرديمصؾقدعرماهللمبققتماظذؼـمطوغقاماظلؾى

ىمظلمضصؿفمعـماظؾداؼي،موسـدعوموصؾمإظبمحزبمخقؼؾقنمتـفدمعؿقلرًامثؿمبعدمذظؽمرو

:مضول

عـمملمؼعرفمرجولمخقؼؾقنمؼعؿؼدمأغفؿمعـماظرجولماظقرـقٔ،مظؽـمسـدعومؼؿعوعؾم-

.مماٌرءمععفؿموؼؿعرفمسؾقفؿ،مؼدركمٗوعًوممأنمػمالءماظرجولمػؿمأسداءماظشعىماظؽردي

أردؾماألوراقموغشراتمخقؼؾقنمإظبمسـدعومأخربتفمسـمضصيمخؾقؾمبؽموطقػمأغفم
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.مماألتراكموخوصيماظبمواظلمعوردؼـم

:مردمسؾلمإظقوسموضولم

إنمطونم.ماخربغلمخؾقؾمسـمػذامأؼضًو،مظذظؽمملمؼـػفماظػرغلققنمإظبمدعشؼمطوآلخرؼـ-

:ممدلظؿفم.مخؾقؾمبؽمعـمرجولماألتراك،مصقوجقمآشومأؼضًومعـمرجولماظػرغلقٔ

وسوئؾيمبدرمآشوم؟مم-

.ممذغوبماظطوذـوقمػؿمعـمأ-

وسوئؾيمعبقؾمبوذو؟مم-

ْورسمعبقؾمبوذوماظؾصقصقيموؼؿعقشمعـفو،مالمؼصؾحمبدريمبؽمظشلءمدقىماألطؾ،م-

أعومضدريمبؽموأطرممبؽمصلصضؾمعـف،موؼرجكمعـفؿوماًريمظؽـمظقسمطؿومصبى،مظدؼفؿماآلنم

نمسؾكمبعضماظؼروش،مظذظؽمملمؼؾقعقامأغػلفؿمبعد،مسـدعومؼػؾلقنمالمأسرفمطقػمضبوصظق

.ممأغػلفؿمعـماظعؿوظي

.مأراكمالمترجقمسؿاًلمخققبرًامعـمأحد-

.مموالمعـمأحد-

ثؿمهدثمظلمسـمعبقعمايرطوت،مسـدمذظؽمسرصًمأنمجالدتموحوجقموعبقؾمبوذوم

وطونمخؾقؾمبؽمضدمهدثمبـػلفمعـؾمم.معبقعفؿمذػؾقامإظبمترطقوموملمؼطؾؼقامرصوصيمواحدةم

ؼيمسـمايرطي،موملمؼذػىمأبـوءمذوػٔمبؽمأؼضًومبؾمإبراػقؿمبوذوموأخربوامايؽقعيماظرتك

غػذماٌفؿيمرجؾمواحدمصؼطم!مؼؾدومأغينماظقحقدماظذيمأرؾؼًماظـور.ماسؿؼالمعـمضؾؾماظػرغلقٔ

سؿؾقيمإرالقماظـورمسؾكم)معـمأسضوءمحزبمطؾري،موضدمغشرمحزبمخقؼؾقنمػذهماظعؿؾقيم

غومإظبماٌعرطيمطونمأعرًامسودؼًو،مبودؿماظشقخمغقحمذقكل،مظقمأنماظشقخمغقحمضدمراصؼ(ماظعدو

ظؽـفمملمؼؿقركمعـمبقؿفمم،مظؼدمادؿؾؿًمػذهماٌفؿيموغػذتفومبرجقظيموذفوسي،مودفؾمذظؽم

.ممبودؿماظشقخمغقح

أنمؼػعؾمرجؾمسؿاًلم.م،مػؾمصبقزمػذام؟"سـدعومأراغلمإظقوسمغشرةمخقؼؾقنماغدػشًم

.ممبطقظقًوموؼلفؾمبودؿمرجؾمآخرمرّومطونمجؾوغًوموخوئػًو

غدعومادؿعرضـومأغوموإظقوسمدؼرطلمأسؿولموتصرصوتمخقؼؾقنمملمتؽـمػذهماظؿصرصوتمع

.ممعؼؾقظيم

:مثؿمدلظينمإظقوسم

إظبمأؼـمدؿذػىماآلنم؟م-

الماسرف،مظؽـمصبىمأنماصؾمإظبمدعشؼموأواجفمعلموظلمخقؼؾقنماظشفعون،مظؼدم-
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.ممدؾؿـومأغػلـومهلؿ،موؼؾدومأغفؿمدّؾؿقامأغػلفؿميزبماظطوذـوق

عـذمسشرؼـمؼقعًومإظبمتعؾؽمضرؼيمم…جوءمسؾدما٘قدمبؽمسؾللم.معـماغؿظوركمالمصوئدة

م…اٌالمعبقؾمبوذومبلؾىم

سـدعوممسعًم.مطقػمؼطؾؾقغؽمإنمملمؼطؾؾقهمػق.مجوءمخوظصمبؽمعـمآراراتم.م…م-

،مترطًمطؾمذلءموضدمٗؾؽؿينمرؤؼيمذظؽم"تعؾؽ"أنمأحدـبمعـمعؼوتؾلمآراراتمعقجقدمؼبم

:ممؼوسمدؼرطلماظرجؾماٌؼوتؾمضؾًمإلل

عفؿومطونماووػؽم،صلغًمترؼدم.مدلظؿؼلمخبوظصمبؽمضؾؾمأيمذلءمثؿمأضررمأؼـماوف-

م…اظذػوبمإظبمايلؽيم

بعدمأنموسدتمإظقوسمبلغينمدلذػىمإظبمايلؽيموظـمأذػىمإظقف،ماوفًمإظبم

وملمأطـمأسرفمعوذامصبريمظل،مطـًمأسرفمضدريمبؽمعـمسوئؾيمعبقؾمبوذومصؼط،م".متعؾؽ"

.موالمغعرفمبعضـومبعد"متعؾؽ"ؼبمدعشؼمأؼضًو،مأعومأخقهمبدريمبؽممصقلؽـمؼبمموػقمؼؼطـ

،موصؾـومإظبم"تعؾؽ"وغزظًمػـوكمثؿماوفًمإظبم"مضرعوغقي"وصؾًمؼبمذظؽماظققممسصرًامإظبم

اظؼرؼيمعلوءـب،مطونمبدريمؼبماظؾقً،موسرصؿفمسؾكمغػلل،مدلظؿفمسـمخوظصمبؽموتعرصـومسؾكم

.ممبعضـوموبؼقًمععف

بعدم"مآرارات"بؽمعـمرالئعمثقارغوماٌشفقرؼـ،مطونمرابعمرجؾمؼبم"مخوظص"طونم

أدؿطقعمأنمأتعرفمسؾكموضعمآراراتمعـف،موػذامعومجعؾينم.مإحلونمغقريموصرزغدموبرػق

.ممدعقدًامجدًاموألغينمملماصدقمأنمأرىمعؼوتاًلمعـمآراراتموملمأطـمأحؾؿمأنمأراه

.ممداضيمبلرسيرجاًلمعؿقدثًو،موغشلتمبقــومسالضيمص"مخوظص"طونم

(ماغؿفكم)م

... أخي العزوز  

حصؾًمسؾكمػذهماٌذطراتمعـماألخمػقذـؽمنؾماالدؿوذمأومسونمصربي،موظعدممطؿوبيم

رأؼًمعـماظقاجىماظؼقعلم"مآبقمأومسون"عومتؾؼكمعـمدريةمحقوةماٌـوضؾمواظؽوتىماٌعروفم

"مآبقمأومسون"نمواظقرينمسؾكمطؾمشققبقرمعـمأبـوءماظؽردمأنمؼؿؿماٌذطراتمّومؼلؿفؿعمع

ذطرؼوتفمؼبماظؾؼوءمواٌزاعؾيموا٘وظليمواظـضول،مأومٓوممسعفمعـفمأومسـف،مأوموضػمسؾكم

ذبرؼوتماألحداثمؼبمحقوتفماظققعقيمواظـضوظقي،مدقودقيمطوغًمأومصؽرؼيمأوماجؿؿوسقيمأنم

.مؼدوغفوموؼعرضفوموصوءمعـفمهلذهماظشكصقيماًوظدة

 دالور  زنكي              ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

ػ
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حولػتأدغسػجائزةػرثطانػصبريػ
م

أثـوءماالحؿػولمبوظذطرىماظـوظـيمواظؿلعٔمٌقالدماظشوسرمواظؾغقيمواٌـوضؾماظؽرديم

،ماضرتحماألدبوءمواظصقػققنمواظػـوغقنم19/1/1998سـؿونمصربيمؼبمعـزظفمبدعشؼمبؿورؼخم

اظؿؽرْقيماظيتم(مجوئزةمسـؿونمصربي)أدقسمجوئزةمهًمادؿماظؽردماٌشورطقنمؼبماالحؿػولمت

دؿؿـحمعرةمواحدةمطؾمثالثمدـقاتمظشكصقيمأدتمخدعوتمجؾكمظؾشعىماظؽرديمؼبمأحدىم

.ما٘والتماظؾغقؼيمأوماألدبقيمأوماظؿورطبقيمأوماظػـقيمأومايضورؼيمأوماإلغلوغقيمأوماظلقودقي

ؼـ،موظذظؽمتؼررمتشؽقؾمىـيموضدمالضكماالضرتاحمادؿقلوغًومورضكمعـمايوضر

دؾوسقيمهلذاماظغرض،مسؾكمأنمتؽقنماظؾفـيمبرئوديماظربوصقلقرمعبولمغؾزماظذيمُماالتصولم

.مبفمؼبمبرظٔمصودؿفوبمعشؽقرًامالضرتاحماألسضوء

وٓومحدامبوٌشورطٔمؼبماالحؿػولماضرتحمتلدقسمػذهماىوئزة،مػقمأنمسـؿونمصربيم

ادقًومعشفقدًامظفمبوظػضؾمواظؽػوحمواظصػوتمايؿقدةمطوظقرـقيمطونمذوسرًاموظغقؼًوموطوتؾًومودل

صققوةمسـؿونمصربيمأومآبقم.ماظصودضيمواظشفوسيماظـودرةمواظصدقماٌـوظلمؼبماظؼقلمواظعؿؾ

،مػلمدؾلؾيمرقؼؾيمعـم(أيماظعؿمسـؿونمطؿومتلؿقـفماىؿوػريماظؽردؼيمحؾًومظف)سـؿونم

طردؼيماٌضطفدةموظذظؽمجوءمتلدقسمػذهماظؿضققوتمواظعطوءاتمواظعؿؾمؼبمدؾقؾمأعؿفمال

وصقؿومؼؾلمغؾذةموجقزةمسـمحقوتفم.ماىوئزةمتـؿقـًومٌومطلنمؼمعـمبفمعـمضقؿموعؾودىءمدوعقي

.ماًصؾي

م،مؼبمضرؼيمغورنيماظؿوبعيمظؼضوءمطوخؿفمؼبم5/1/1905وظدمسـؿونمصربيمؼبم-

ؼلقي،موضدمواصوهماألجؾموطونمواظدهمرئقسمسشريةماٌرد.ممشولمطرددؿونماٌؾقؼيمبدوظيماظرتك

.مم،مصرتبكماظطػؾمسـؿونمسؾكمؼديمسؿفماظذيمأصؾحمرئقلًومظؾعشرية1915سومم

تعرفمسـؿونمصربيمؼبماظـوعـيمسشرةمعـمسؿرهمسؾكماظقرينماظؽرديماٌعروفم-

إمسوسقؾمأصـديماظذيمظؼـفمأولمدرسمؼبماظقرـقيماألصقؾيماٌـوػضيمظؾؿعصىماظعوئؾلمواظؼؾؾلم

.مواإلضؾقؿلموايزبل

طونماظشوبمسـؿونمصربيمؼدرسمآغذاكمؼبماٌدرديماظرذدؼيماظعلؽرؼيماظعـؿوغقي،م-

م،ماسؿؼؾؿفماظلؾطوتماظرتطقيمععمسؿقبقفم1926م،موؼبمسومم1922حقٌمدبرجمصقفومسومم

ذؽريموغقريموذظؽمبعدماغفقورماظـقرةماظؽردؼيمبؼقودةماظزسقؿماظؽرديماظؽؾريماظشقخمدعقدم

أعومسـؿونمصؼدمبؼلمرػـماالسؿؼولمواظؿعذؼىمؼبم(:مدؼوربؽر)دمبريان،موأسدممسؿقبوهمؼبمدفـمآم

وظؽـفم.مم،مبعدمإسالنماظعػقماظعوم1928دفـمدغزظلمٌدةمدـؿٔمحقٌمأرؾؼمدراحفمسومم
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ععمدؿيموسشرؼـمعـمرؤدوءماظعشوئرماظؽردؼيم(م1929)اسؿؼؾمعرةماخرىمبعدمسوممواحدمصؼط

طرددؿونمبؿفؿيماظؿقضريمظـقرةمطردؼيمحقٌمضدعقاماظبماٙؽؿيماظعلؽرؼيمؼبمعالرقيمبشؿولم

وظؽـمأرؾؼمدراحفمّلوسدةمغوئىماٌدسلماظعوممحلٔمحلينماظؽرديماظذيمضولم.مجدؼدة

وضدمهؼؼًم(مإغلمأشوعرمبقزقػيتموحقوتلمألغينمواثؼمعـمأغؽمدقفمدبدممضضقيمذعؾـو:)ظف

.مغؾقءتف

،مصرمسـؿونمصربيماظبمدقرؼيماظيتمطوغًمآغذاكمهًم24/12/1929ؼبم-

م1/7/1930الغؿدابماظػرغلل،موأصؾحمسضقامؼبمحزبمخقؼؾقنماظؽرديمٌدةمدـؿٔ،موؼبما

سودماظبممشولمطرددؿونمٌلوسدةمثقارمآشريمبؼقودةماىـرالمإحلونمغقريمبوذو،مثؿماضطرمأنم

طبؿؾكءمسـدمسشوئرماظعـزةمسؾكمحدودماظدوظؿٔماظرتطقيمواظلقرؼيماظبمأنمشودرماٌـطؼيمؼبم

عؿففًوماظبمػضوبمبورزانمجبـقبمطرددؿون،محقٌماسؿؼؾمؼبمدفقنمغفوؼيماظلـيمغػلفوم

وذظؽمبلعرمعـماظلؾطوتماظربؼطوغقيماظيتمطوغًمٗـؾمم1931اٌقصؾموبغدادمؼبمأؼورمسومم

.مضقاتماالغؿدابمػـوك

،مبعدماإلصراجمسـفماضطرماظبماالخؿػوءمسـدماظؾدوماظعربمؼبم1931ؼبمحزؼرانمسومم-

Tilegelموسودماظبم1935انموصؾلطٔمحقٌمبؼلمػـوكمحؿكمسومم،موبعدػومشودرماظبمسؿقبم،

،موظؽـماظلؾطوتماظػرغلقيمغػؿفماظبمجزؼرةمعدششؼرمؼبمأصرؼؼو،مإالمأغفم1936دقرؼيمسومم

حقٌمضوممبؿعؾقؿمم1938،موعـفماظبمدعشؼمعرةمأخرىمسومم1937تقجفماظبمظؾـونمسومم

،م(غوديمطرددؿون)ذظؽمماظؾغيماظؽردؼيمؼبمغوديمصالحماظدؼـمبدعشؼ،ماظذيمطونمامسفمضؾؾ

.م1941وزؾمطبدممؼبمػذاما٘ولمحؿكمسومم

دوػؿمسـؿونمصربيمععمبعضماٌـؼػٔماظؽردمعـمأعـولمجؽرخقؼـمورذقدمطردم-

واظدطؿقرمأغبدمغوصذموضدريمجونموٓدوحمدؾقؿموجالدتمبدرخونمؼبمإصدارمذبؾيمػووارم

اظؾغيماظؽردؼيمسومم،مطؿومأصدرمأظػؾوءمب1943اظبمسومم(اظضقوء)ومروغوػلم(ماظصرخي)

األبطولم)وجورهلـؽم(مآالعـو)ومدرديمعفم(ماظعوصػي)،موأظػمبعضماظؽؿىمعـؾمبوػقزم1954

.موظفمذعرمطـريمملمؼطؾعمبعد(ماألربعي

زارهمؼبمدعشؼماالدؿوذمعبولمغؾزموطوغًمتؾؽماظزؼورةمعـودؾيمألنمم1956وؼبمسومم-

وضدمطونمػذاماظعؿؾمخطقةمػوعيم.مةاإلعالءماظؽرديمبوألحرفماظالتقين/ؼشرتطومؼبمإصالحماًط

طؿومحبـوم.مؼبمدؾقؾمتطقؼعماألحرفماظالتقـقيمظؿألممأصقاتماظؾغيماظؽردؼيمبصقرةمطوعؾي

.موخططومععًومعؼدعوتمإغشوءمذبؿعمسؾؿلمطردي

ععمبعضماظقرـقٔماظؽردمؼبمتلدقسمايزبمم1957اذرتكمسـؿونمصربيمؼبمسومم-
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.مؼرًامظف،مصشغؾمػذاماٌـصىمسدةمدـقاتاظدْؼرارلماظؽرديمؼبمدقرؼي،مواغؿكىمدؽرت

،مؼبمسفدماظقحدةماظلقرؼيماٌصرؼيمبزسوعيماٌرحقممسؾداظـوصرم1960وؼبمسومم-

،م1962اسؿؼؾمسـؿونمصربيمبلعرمعـماظعؼقدمسؾدايؿقدماظلراج،موزؾمؼبماظلفـماظبمسومم

.م1963ثؿمصرماظبمبريوتموبؼلمػـوكماظبمغفوؼيمسومم

معدؼـيمحؾىمععمبعضمرصوضفمايزبقٔ،موزؾم،ماسؿؼؾمؼب23/5/1964ؼبمظقؾيم-

أنمؼؿقجفماظبممشولمم14/6/1969واضطرمؼبم.مرػـماالسؿؼولماظبمغفوؼيماظعوممغػلف

طرددؿونمبعدمصدورماألعرمبوسؿؼوظفمعرةمأخرىمؼبمدقرؼي،موظؽـفمملمؼؿؿؽـمعـمعغودرةمدقرؼيم

عقضقسًومم،مظقؾؼكمبعدمذظؽماظؿورؼخ1973حقٌماسؿؼؾمؼبمدفـمدعشؼمحؿكمغفوؼيمسومم

.مهًماإلضوعيماىربؼيموعراضؾيماظشرريموجفوزماٌكوبراتمبصقرةمدائؿيمحؿكموصوتف

.ممثوغلمسشرةمعرةم1973وحؿكمم1926أسؿؼؾمسـؿونمصربيمعـذمسومم:مبنخؿصور

سوعًو،موحؽؿمسؾقفمعـمضؾؾمدوظيماظرتكمبوإلسداممعرتٔ،موُمم12وضضكمؼبماظلفقنمأطـرمعـم

ضقومأؼومماالغؿدابماظػرغللمسؾكمدقرؼي،موملمتلؿحماظلؾطوتمغػقفماظبمجزؼرةمعدششؼرمبلصري

ظؾعؿمسـؿونمأنمؼؾؼكمؼبمسؿؾفماٌؿقاضعمؼبمعؽؿىمايؾقبمبوىزؼرةمأعدًامرقؼاًلمحقٌمرردم

.م1948بلعرمعـموزؼرماظداخؾقيمسومم

سـؿونمصربيمعقجفًوماظبمتعؾقؿماظؾغيماظؽردؼي،مصعؾؿمأجقواًلم(مآبق)ظؼدمطونماػؿؿومم-

ظؽردمواظشوبوتماظؽردؼوتمػذهماظؾغيماظيتمأسؾـًمسؾقفومايربمعـذمأعدمبعقد،معـماظشؾوبما

م11/10/1993وبؼلمعـوبرًامؼبمػذاماٌقدانماظبمأنماخؿطػؿفمؼدماٌـقنمؼقمماألثـٔماٌصودفم

ؼبمدعشؼمسـمسؿرمؼـوػزماظؿودعيمواظـؿوغٔ،مبعدمأنمخدممضضقيمذعؾفمأطـرمعـمدؾعٔمسوعًو،م

صلالممسؾقفمؼقمموظدموؼقممشودرمػذهم.مضربماظدربودقيمبوحؿػولمعفقىمودصـمؼبمضرؼيمبرطػريم

.ماظدغقوماظدغقؽيموػقمعرصقعماظرأس،مسزؼزماظـػسم

م

مممممممممممممم1998/برظٔ

        مممممممممممممممممممممممممم

 

جلـة جائزة عثؿان صربي اؾتؽرميقة                                    

رئقس اؾؾجـة                                                      

األدتاذ اؾدؽتور مجال ـبز                                                
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"ػجائزةػرثطانػصبري"بغانػحولػطظحػ
ضضطظاضلػاضثوريػاضتػدطيػاضترصيػاضدصتورػإدطارغلػبذغصجيػ

 

ؼوغًومأسؾـًمصقفمؼبمأواخرماظلـيماٌوضقيمب"مجوئزةمسـؿونمصربي"أصدرتمىـيم

وسؾكمضقءم".مجوئزةمسـؿونمصربي"األدؾوبماظيتمحدتمبفوماظبمتلؿقيمػذهماىوئزةمبودؿم

ذظؽماظؾقون،مصننماظؾفـيمظقلعدػومأنمتؼدممػذهماىوئزةمظؾؿـؼػماظدْؼرارلماظشفريماظدطؿقرم

ألغفمأولمذكصقيمأجـؾقيمطرسمحقوتفمعـمأجؾمحرؼيماظؽردم.مإمسوسقؾمبشقؽفل

ضكمذطرًامطؾريًامعـمحقوتفمصوعدًامؼبمدفقنماظلؾطوتماظرتطقيمعـمأجؾموطرددؿون،موأم

.مضضقؿـوماظعودظي

ملمؼؼػمإمسوسقؾمبشقؽفلمعؽؿقفماظقدؼـمأعوممسـففقيموأخطوءماألؼدؼقظقجقيم

.ماظرتطقي،مبؾمجوبففومؼبماظلفقنمواٙوطؿمبوظؽؾؿيماىرؼؽيماظصودضي

وأغفكمدرادؿفم.مترطقوؼب(مإؼلؽؾقى)ؼبمبؾدةمم1939وظدمإمسوسقؾمبشقؽفلمسومم

.ماالبؿدائقيمواٌؿقدطيمواظـوغقؼيمؼبمعداردفو،مثؿماظؿقؼمبؽؾقيماظعؾقمماظلقودقيمؼبمأرضروم

ودونم.موأعضكمخدعؿفماظعلؽرؼيمؼبماىقشماظرتطلمؼبمعـورؼمطرددؿونمعـؾمبدظقسموػؽوري

روؼٔمأنمؼفدرمأوضوتماظػراغمظدؼفمادؿغؾفومؼبماظؿعرفمسؾكماألطرادموضدمطوغًمحقوةماظؼ

األطرادمواظـؼوصيماظؽردؼيمتلؿلثرمبوػؿؿوعفماظؽؾريمحقٌمتعرفمسـمطـىمسؾكمعبقعمجقاغىم

.مايقوةماظؽردؼيماظيتمطونمؼمٌفمطـريًامعومطـًمتؿعرضمظفمعـمعكسموآالم

بعدعومأغفكمخدعؿفماظعلؽرؼيماظؿقؼمإمسوسقؾمبشقؽفلمجبوععيمأتوتقركمععقدًام

حقٌمادؿؿرمؼبمغشوروتفماظـؼوصقيمحقلماظؼضقيم.ميربوضرمدونمأنمؼؼطعمصؾؿفمبوظشلنماظؽرد

.ماظؽردؼي

سؾكمدرجيماظدطؿقراهمؼبمسؾؿماالجؿؿوعمسـمم1967حوزمإمسوسقؾمبشقؽفلمسومم

".مسشريةمسؾقؽونماظؽردؼيماظؾدوؼيمؼبمطرددؿونمترطقو"أرروحؿفم

غؿقفيمم1969صصؾماظدطؿقرمإمسوسقؾمبشقؽفلمعـماظؿدرؼسمؼبماىوععيمسومم

أدؿوذًامؼبمطؾقيماظعؾقممم1971حقلماألطراد،موظؽـفمأسقدمتعقـفمسوممأحبوثفماٌلؿؿرةم

إالمأنماألعرمملمؼدممرقؼاًل،محؿكمأسؿؼؾمبلؾىمأحبوثفماظعؾؿقيمحقلم.ماظلقودقيمؼبمأغؼرة

سوعًو،موظؽـفمأرؾؼمدراحفمغؿقفيمسػقمسوم،مصؼوممبـشرم13اظؽرد،موحؽؿمسؾقفمبوظلفـم

عرةمأخرىمم1979تماظرتطقيمتعؿؼؾفمسوممأحبوثفمحقلمحؼققماألطرادمٓومجعؾماظلؾطو

.محقٌمؼطؾؼمدراحفم1980-4-12صقؾؼكمؼبماٌعؿؼؾمحؿكم



154

أحدثماسؿؼوظفمتلثريًامبوظغًومؼبماظرأيماظعوم،مصلصدرتمعـظؿيماظعػقماظدوظقيمواهودم

اظؽؿوبمؼبمطؾمعـماظلقؼدمواظـروجموػقظـدامعذطراتمتـدؼدمواحؿفوجمظؾلؾطوتماظرتطقيماظيتم

.م1987ؼلؿؿرماسؿؼوظفماظبمسوممم1981-7-3بوسؿؼوظفمؼبمضوعًمسؾكمأثرػوم

ظالسؿؼولمثالثيمسشرم1995و1970تعرضماظدطؿقرمإمسوسقؾمبشقؽفلمعومبٔم

.مدسقىمظدىماٙوطؿ27سوعًو،موأضوعًماظدوظيمضدهم

عـمدفـفمردوظيماظبمعـظؿيمم1980-8-14وجفماظدطؿقرمإمسوسقؾمبشقؽفلمؼبم

رروحوتمأتوتقركمواظلؾطيماظرتطقيمضدماألطرادماظققغلؽق،مصضحمصقفومبشؽؾمعقدعموسؿقؼم

.موطرددؿون،موداصعمسـمايؼققماظؽردؼيمدصوسًومدقودقًومسؾؿقًومعـؼطعماظـظري

ملمتؼػمذفرةمإمسوسقؾمبشقؽفلمسـدمحدودماظؽردموطرددؿون،مبؾمدبطًمذظؽماظبم

اظلقؼدماظعومل،مصقوزمسؾكماحرتامماهودماألدبوءماظعوٌلمعـؾمعبعقيماظؽؿوبماظعوٌقيمصرعم

(Poets Playwrights Essayists Editorsم)طؿومعـقفماظلقدمالشورامالرامعورؼشمرئقسمجوئزةم

طؿداصعمسـمايؼققم-ػذهماىوئزة،مإالمأغف(مFund For Free Expression-وضػماظؽؾؿيمايرة)

.مرصضفومبلؾىمادؿؿرارماٌؿوردوتماظظوٌيمضدماظؽردم-اظؽردؼي

طقيمّومصقفومعـمأدوظقىماظؿعذؼىمأنمتـينمملمتلؿطعماظلفقنمواٙوطؿماظرت

.ماظدطؿقرمإمسوسقؾمبشقؽفلمسـمأػداصفمأومتمثرمؼبمعشوسرهمووجداغفمووهماظشعىماظؽردي

وملمتلؿطعمأنمتػرتمإرادتفمؼبماظدصوعمسـماظلالمموتكخلماظشعؾٔماظؽرديمواظرتطل،مصؾفلتم

ايؽؿمسؾقفموتغرْفمسـمررؼؼمربؽؿيمأعـماظدوظيمإظبمم1993اظلؾطوتماظرتطقيمؼبمذؾوطم

.معؾقورمظريةمترطقي(م26)ّؾؾغ

عؼولمحقلمحؼققمم1993غشرماظدطؿقرمإمسوسقؾمبشقؽفلمؼبمتشرؼـماظـوغلمسومم

األدؾقسقي،مصؽونمذظؽمدؾؾًومالسؿؼوظفم(ماظقرـماىدؼد)اٌرأةماظؽردؼيموحربمأغصورمؼبمصققػيم

،إالمأنماظلفـم(يراظػؽرما)جبوئزةمم1995طرعفماهودمطؿوبماظـروجمسومم.مدـيمطوعؾي

وعوزالمػذاماٌـوضؾماظصؾىمرػـم.محولمدونمادؿالمماٌـوضؾماظدْؼرارلماظعظقؿمػذهماىوئزة

اٌعؿؼالتماظرتطقيمحؿكماآلن،مبلؾىمأصؽورهماظؿؼدعقيمواظدْؼرارقيماٌـودؼيمبويرؼيم

.مسوعًو(250)واٌلوواة،مربؽقعًومسؾقفمبوظلفـمٌدةم

تؾيماظؽردؼيموعؽؿؾوتما٘ؿؿعماإلغلوغلمّمظػوتمظؼدمأشـكمإمسوسقؾمبشقؽفلماٌؽ

:مسدؼدةمعـفو

م.1967سشريةمسؾقؽونماظؽردؼيماظؾدوؼيمؼبمطرددؿونمترطقومسومم-1

م.1969غظومماألغوضقلماظشرضقيمسومم-2
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م.1976سومم.ماظـفٍماظعؾؿل-3

م.1977سومم.متففريماألطرادمضلرًا-4

م.1978سومم.ماظؽردؼيمغظرؼيماظؿعوعؾمععماظؼضوؼو-رروحوتماظؿورؼخماظرتطل-5

.مبوإلضوصيماظبمعمظػوتموأحبوثمضقؿيمأخرى.مطرددؿونمعلؿعؿرةمدوظقي-6

ارتلتماظؾفـيمبوسؿزازمطؾريمأنمتؽرممػذاماٌـوضؾماإلغلوغلمصدؼؼم.موهلذمطؾف

وغلعؾ،موؼلعؾماظشعىماظؽرديمأنمتؽقنم"مجوئزةمسـؿونمصربي"اظشعىماظؽرديمّـقف

اموعلؿؼؾؾماظشعقبمعبقعًو،مطؿومغفـكءماظدطؿقرمإمسوسقؾمايرؼيمواٌلوواةمواظلالممعلؿؼؾؾـ

.مبشقؽفلمبفذهماٌـودؾي

م

م1999-2-2برظٔمؼبم

" عثؿان صربي"اؾؾجـة اؾتأدقسقة جلائزة  مممممممممممممممممممممممممم

رئقس اؾؾجـة                                                      

مجال ـبز .د                                                     
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Osman Sebrî di ciwaniya xwe de 
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Osman Sebrî-1985 
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Osman Sebrî-1935 
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Osman Sebrî-1987 
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Komek ji serokên hozan û rewşenbîrên Kurdan. Yên 

rûniştî ji hêla çepê:Celadet Bedirxan û yê sisiyan 

Osman Sebrî ye. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komek ji rewşenbîr û xebatkarên Kurd. 

Ji hêla rastê: yê rûniştî Osman Sebrî ye. 
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Komek ji welatparêz, xebatkar û rewşenbîrên Kurdan.  Şam-1931 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osman Sebrî û Hoşeng Sebrî û Kewê xanim-1990 
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Lawên Apo ji hêla çepê:Heval, Hoşeng û Hoşîn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keçên Osman Sebrî( Hêvî xanim û Hingûr xanim) 
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Lawê Osman Sebrî (Welato) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osman Sebrî  
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Osman Sebrî û xanima xwe Şadiye Receb û Kewê 

xanim 
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                                    Osman Sebrî 

            di salên dawiyê de ji jiyana xwe-Şam1993 
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Osman Sebrî û Dilawerê Zengî- Şam (1989). 
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Dilawerê Zengî Xelata Osman Sebrî 

Pêşkêşî Prof-Îsmaîl Beşekçî dike. 
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