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" ٗحدددٍٓ أؽددخاب اهقودد٘ب اهعاعددقً ٞددّ ٙدددركْ٘ حقٚقدد ٗ ٞدد٘د عددد
خاًط ِٙتظٍ ٓذا اهلْ٘ اهعٌالق ,أُا هضت فدّ أ عاد اهطّ٘ي ٗاهعزض ٗاالرتفدا
ٗاهشًّاْٗ ,هضت ًعِ ٞٚتفلٚم ُظز ٞٙإِٙغتا ّٙاهد ٙددركٔاٙٗ ,فٌٔٔدا ٚددا
حت ٟأكثز اهطوب ٞت٘افعا يف اهذّكاٗ ١اال تٔاد يف أً ّٜدرصً ًّ ٞددارظ ٓدذا
اهل٘كدددل اهؾّد د رٗ ,هلد دِّين أعودددٍ عودددٍ اهدددٚق ٗا د دؤًِ ٗاهعدددا

ٗاهعدددارف

ٗاهددّارٗٗ ّٙرةد ٞا تؾدّ٘فٗ ٞاهعغّداق ا ِقزفد ًِدذ سالن اهضّدِ أّْ اذتدلّ ٓدد٘
اهبعد ارتداًط اهٓدٍ يف تغدلٚى ًعداو ٗ ٘دُداٗ ,حددٖ اذتدلّ ٓد٘ اهلفٚدى ءحٚدا١
ٓذا ا د٘ا  ٗ ,عد ادتٌداي يف ٓدذا ارتدزاب اوهلُّٗد ّٛاهبغد ٗ ,حددٖ اهقدادر عودٟ
خود عداو دٙددد ٙعدزن ًعِدُ ٟددب

ودلٗ ,فوضدف ٞاُعتدداق ذتظد ,ٞأُدا كددافزٝ

لدىّ اه عدداد خددال ٓددذا اهبعددد ارتدداًط ادتٌٚددى ,أُددا ُبّٚددٓ ٞددذا اهعؾددز اوهلُّٗدّٛ
ا قٚت ,فٔى ًّ ًؤًِ ؟ هكْ٘ ٗخاهد ٗ ِِٚا اهقادَ ا ؤًِ اهغّجعاْ يف ٓدذا
اهبعد ادتٌٚى .خاهد أُا أحبّمَٗ ,أحلّ ِِٚا كٌا ِٙب  ٛهِب ّٞٚعاعق ٞأْ حتلّ"...
()1
ٔذا تؾدر صِا ١اهغعالْ( )2رٗاٙتٔا .كفز اهلاتب ٞلىّ اه عاد اهلُّ٘ٚدٞ
ٗاه٘ ٘د ّٞٙخالٖ ٗحدٖ ,فأ اًت هٕ ممول ٞخاؽ ,ٞتودم ممولتٔدا ٗحددٓا ,ممولدٞ
ًّ ؽدِ خٚداي ستد

 ,أ اًدت ؽد٘دتأُا يف عا ٔدا ا فدّضًٗ ,د لهدم تِدشي

توم ا ٌولً ٞدّ عوٚدا ١إىل أرض فٔٚدا ادا ,١فدءلا ٓد ٛيف ممولد ٞاهِّداظ ٗاه٘ا د
 أصتال اهدب اذتد/ ٙكو ٞٚاآلداب /اًع ٞاهفَ٘ٚ
 .1رٗا"ٞٙأعغقين":صِا ١ععالْ,ط,1دار اه٘راق هوِغز ٗاهت٘س, ٙاهردْ,عٌاْ,2012,ـ.9
 .2رٗا ّٞٚ٢أردُ.ّٞٚ
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ٗاهبغدددزٓ ,ددد ٛحقٚقددد ٞيف خٚددداي ,أٗ خٚددداي يف حقٚقددد ,ٞعاعدددتٕ طوددد ٞاهزّٗاٙددد,ٞ
ٗكغددفت عِددٕ وّٚددا يف خطا ٔدداٗ ,إْ ُغوّددب ِدد٘ ًددّ كغددب ٗ ,ع د

دد٘  ,و

حتدداٗي يٌٚوددٕ ,أٗ اهقفددش عوٚددٕ ,حتدد ٟهدد٘ حٌّددى وخظددا ًددّ خؾ٘ؽ د ّٞٚعغ د
ستٌَ٘.
ٗإلا كاُددت رٗاٙدد ٞصددِا ١اهغددعالْ ددد تعددت د اهعددتا عددرب ع٘ا ٔددا
ا تِا قٗ ,ٞا تداخوٗ ,ٞاه اًقدٗ ,ٞا لغد٘ف ,ٞفٔدا ٓد ٛلا حتٚدى ارٔ٢دا إىل ًثٚدى
سخدز ,دزس يف تدداخى أ ِاصدٔا ا قددزٗ ,ٝ١فددفعت تتوقّد ٛأد ٔدا إىل عدً ١ٛددّ(أدب
اهضّدددر(ٗ ,)ٝأدب اهزّصدددا٢ى)(ٗ ,ا قددداي)(ٗ ,ارتٚددداي اهعوٌددد ,)ٛتدددار ٝتوقددد ٛأٗرا ٔدددا
ا قٌّخ ٞأرٙج خؾ٘ؽ ّٞٚذتظاتٔا اهِّادر ٝعرب(أدب االعّان)ًٗ ,دز ٝحتوّد يف
ااٗاتٔا ا وتبضد ٞأه٘أُدا حتداٗي االختفدا ,١تدداخى ادآز ,تٔداد ٠عود ٟؽدفخا
اهلتا  ٞعِدد صدِا ١اهغدعالْ ,أًٗدأ يف -اآلْ ُفضدٕ -إىل "حزفّٚد "ٞؽدِعًٗ ,ٞدزاظ
يز  ٞعرب"فعى اهلتا ."ٞ
ففدد ٛاهبعددد اهّٗي"(اهطّدد٘ي) ( )3تبدددأ اهلاتبدد ٞصددزد اهحدددا  ,يف ُدد٘ ًددّ
خوط(فاُتاسً )ٜتداخى

اه٘ا ٗاهالٗا ُ ,ضجتٕ ًّ ِا أفلارٓاًّ ,اًٚا

يف أصو٘ب أ ادتٕ ا تدار ٗدر ٗ ٞفّّ ,إل تدٗر أحددا اهفؾدى/اهبعد حد٘ي ًغدٔد
يف غزفدد ٞعٌوٚددا ٗاحدددً ٝددّ اهل٘كددل ,ددد ٙلددْ٘ ك٘كددل اهرضٗ ,رتددا ٓدد٘
ك٘كل هٚط ًّ عا ِا ,اصّفد ع٣ٚا ًّ داخودٕٗ ,عدزعت تدزٗ ٜأحدداةا فٚدٕ,
ٗتلغددب عددّ ٗا د شتت دىّ يف داخوددٕٓ ,دد٘ ٗا د تفؾّددى فٚددٕ اهعددٚا ١عوددً ٟقدداظ
أؽددخا ٔا ٓددٍٗ ,حدددٍٓ دْٗ صدد٘آٍ ,الٙبدداهْ٘ عدد٣ٚا دداآلخزٗ ,ّٙال ٙعِدد ٍٔٚأْ
ٙغد و٘ا أُفضدٍٔ ٔدٍ; هُّٔدٍ الٙضداْٗٗ عدد٣ٚا يف عدا ٌٍِٔٚ ,دا ٓدٍ ٙأخدذْٗ كدىّ
عٗ ,١ٛأ ّٜعٙ ١ٛعدّ رخٚؾا ًّ أ ؤٍ ,يف حد ود٘ ٓدؤالٗ ,١تِقدى أعقدامٍٓ
ٓب ٗ ٞا٢ش.ٝ
 . 3رٗا" ٞٙأعغقين":ـ.13
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ًٗ د لهددم اٚددى ا غددٔد إىل االُؾددٔار ٗاهتّجضّددد د
ضد يف ضد٘ ,ؽفٕ(ًعادال ً٘ف٘عّٚا)

ضددد ٗ ضددد ,أٗ

ُفض  ,ؽار ُفضا ٗا د ٝال تقبى

اهتّجشّم ,كُ٘ٔا رًشا أٗ ِاعا ,أٗ ردا ١خيف ٛع٣ٚا يف داخوٕ.
ِٓاهم تضتخقز اهلاتب ٞؽ٘ر ٝطو ٞاهزّٗا ,ٞٙيف ُ٘ ًّ(اصدّ ا ) إىل
اه٘را ,١تلغب ف ٕٚعّ ؽاحب ٞادتضدٙ ":ا هلا ًّ أ دار عا ث ٞحدّ اجملْ٘ ٗاهعٔدز
ٓدددآ ٛتودددم اهعِٚدددد ٝاهقادًدددً ٞدددّ غٚآدددل اهشُّشاُدددا االُفزادّٙد د ٞيف ًعتقالتِدددا
اهضّٚاص د ّٞٚيف أ اؽدد ٛك٘اكددل اجمل دزّ ٝتّ دىّ عددّ ؽددٔ٘ ٝكربٙأ٢ددا ٗرفقددٔا
ٗؽٌ٘دٓا عد طد٘ي عِدادٗ ,توفد أُفاصدٔا اهخدر ٝعود ٟأٙدد ٜالدٔٙدا دْٗ أْ
تّا د عددّ أ ً٘ ّٜددب صٚاص د ,ّٛأٗعددّ رأ ّٜهلددا ًعددارض هضٚاصدد ٞحلً٘دد ٞدربّ
اهتبّاُٙ .ٞق٘هْ٘ إُّٔا سعٗ ٌٞٚطِّٚدً ٞزً٘ د ٞيف حدشب اذتٚدا ٝا ٌِد٘ ٗا عدارض,
ٗكاتبً ٞغٔ٘رٗ ,ٝأعٚا ١أخزً ٠اعاد لٓين ا غّ٘ؼ ف٘ف ٟاهو ٙتدذكّزٓا يف
ٓددذٖ اهوّخظدد ,ٞأُددا ال أعددزن اهلددثر عددّ سرأ٢ددا ًٗ٘ا فٔددا ,ال ع دمّ يف أّْ حزٗ ددٛ
اهطّ٘ٙو ً ٞا عارف ٗا ِغقّ عرب اجملزّ ٝد صدز تين حتدً ٟدّ ًعزفدٓ ٞدذٖ
ا زأ ٝاه ٙقاي إُّٔا ًغٔ٘ر ٝوقل اهِّب)4("ّٞٚ
عِد٢ذٍ حتٚى دٗاهلا ا قزٗٗ ٝ١ا ز ّٞٚ٢إىل ٗا و ٙرب ك٘كل اهرض,
ُزاٖ يف خزٗج عّ ًدأه٘ن ال تزفداٖ اهضّدوط ,ٞأٗ اهتّقاهٚدد اذتاكٌد ٞاهد حتلدٍ
بقتٔا عو ٟا ِاٗ ٢هلا يف ٓذا اهل٘كل.
ٗيف عدٓا اهثاُ:ٛاهشًّّ(ٙ )5فؾح ا غٔد عّ ع ١ٛسخزُ ,دزاٖ يف (حتدّ٘ي)
فاُتاس ٜهز ى-عرب ًشج -إىل أُث ,ٟيف اصتبداي ضد ظضددٗ ,اصتغدزان هدشًّ
ادَ دٙد ,كغفت عدّ اهلاتبدٗ ,ٞأرخدت هدٕ يف داٙد ٞاههفّٚد ٞاهزّا عد ,ٞاهقادًدٞ
ًّ أغ٘ار اهشًّّ اهبعٚد اهقادَ ,توم صدًِٚ )3010( ٞالدّٙدٗ ,ٞإْ كِّدا ال ُعدزن دالا
كاْ ٓذا اهتّارٙخ دْٗ غرٖٗ ,إو ٙزًش؟ ٓ ".ذا ادتضد اهُث٘ ّٜاهوّعد ٙتدذكّزٖ
ُ . 4فضٕ.15+14:
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Vol-1, Issue-3

ISSN: 2582-9254

www.hilalalhind.com

Hilal Al-hind

٘ٙه -٘ٚصبتٌرب 2021

فاُتاسٙا اذتلٗ ٛتداخى ارتطاب يف رٗا"ٞٙأعغقين"232 ...

متاًآٗ ,ذٖ اهِّددٗب اففد٘ر ٝفٚدٕ تعٚددٖ إىل تفاؽدٚى ًد٘ ؽداحبتًٕ ...دا ٓدذا؟
ٓى ٓ٘ ًزض؟ أُا أكزٖ ٓدذا ادتضدد ,أرٙدد أْ أخدزج ًِدٕ ,أرٙدد ضدد ,ٜال أرٙدد
غدر ضددد .ٜأعٚددٗا هدد ٛضددد ,ٜأخز دًُ٘ ٛددّ ٓددذا ادتّضدد اهوّعد  ,أخز ددُ٘ٛ
ًِٕ ,أُا أكزٕٓٗ ,أكزٓٔاٗ ,أكزٓلٍ ,أخز ُ٘....ًِٕ ٛدٕ...دٕ)6(...
ٗإلا كِّددا ِٓددا ددد أفِددا إىل عددً ١ٛددّ ت٘حّددد ٗتدد هب ,أددزا يف تقددارب
ٗاصتغزان اآلخدز ,إالّ أُِّدا ُدز ٠ةّدُ ٞفد٘را ٗ طٚعد ,ٞال أ د٘ي د ُفدط ُٗفدط,
ضد ٗ ضدٗ ,إْ و ٙت٘اف ٓذا ً ًقٌْ٘ اهزّٗا.ٞٙ

ٗإٌُّا

ًٗدد لهدددم خيتودددب ٓدددذا – عوددد ٟمددد٘ ًدددا -يف اهفؾدددى اهثاهدد  ,أٗ اهبعدددد
اهثاه (:االرتفا ) ,إل ٙلغب عّ زب "ًضاف ٞإىل اهدِّفط"ٗ ,إْ كداْ لهدم "مد٘
اهو")7(.
ةّ ٞأص٣و ٞتطز ُفضٔا عدرب دالال اهعِداٗ ,ّٙعِد٘اْ اهزّٗاٙدٗ ,ٞعِداّٗٙ
اهفؾ٘ي ٗ ,الا ٓد ٛدْٗ صد٘آاًٗ ,د ٓدذا ,فتودم تِخداس إىل ادتضدد ,دُٗٔدا دالهدٞ
ٗرًشا عو.ٕٚ
ًٌٗٔا ٙلّ ًّ أًز ,فءّْ ( اصى ا ٔزٙ )ٜفا  ٤إُّٔ يف ضدد غدر ضددٖ,
ٗهددم ٙلددّ ٓددذا ٗحضددلٗ ,إٌُّددا ضددد اًددزأِٓ ,ٝاهددم ٙأخددذ اهتّعجّددل ٗاالصددت زاب
ٗفعا يف ُفضٕ ,إل ٙغز ٙضتٔجّ ٓذا اهتّخّ٘ي اه زٙلٙٗ ,عوّ عِٕ يف ال.١
فءلا كاْ اهبعدد اهزّا د ( ,اهعدزض) ٗإْ كغدب عدّ ًضداحً ٞدّ اذتدشْ
كبر٘ ,ٝؽب(اهعزض) ال تتجاٗس ًضاح ٞاهلْ٘ ف ٕٚعزض أحشاْ اهلاتبد,)8(ٞ
ٙدخى اهؾّدزا ًزحود ٞأعود ,ٟيف اسدرا ١دتضدد ا دزأ ٝاهد ؽدار ٓد٘ ,أٗ ٓد٘ ؽدار
ٓ ,ٛعِد٢ذٍ تت٘اىل ا غآد ٗاهحدا  ,يف سًّ ًتخّٚى ٗعخ٘ـ فٗ ,ٕٚإْ أفؾدح
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لهم عّ ُظزً ٝتدُ ّٞٚإىل ا زأ٘ ,ٝؽفٔا ضددا ًضدتبدال د خز كداْ لك٘رّٙدا,
ٗإْ آ ١ذا يف إوا ٝ١إىل(اهِّ٘ )ٗ ,إْ رأِٙا رم ً ٞٙاٙز ٝتِخاس إه" ٞادتِدر"()9
ٗتتِدداً ٟاهحدددا يف اهبعددد ارتدداًط اهددذِ ٜددت عوٚددٕ اهلاتبدد ٞرٗاٙتٔددا,
٘ؽددفٕ اهصدداظ هبِٚتٔددا اهضّددزد ":ّٞٙاذتدلّ ٗحدددٖ ًددّ تت ّٚددز ددٕ حقددا ٢اهعددٚا١
ٗ ٘اُ اهطّبٚع)10("ٞ
ٗرتا ٓدذا ًا عودٔاٗ-عدرب اذتدلّ -ختدزج عدّ ا دأه٘ن ٗاهغّدا ٢إىل عد١ٛ
ًّ "غزا٢ب "ّٞٚأحداةٔاٗ ,إْ و ترب عاو اهعاعق يف ك٘كبٍٔ اهرف ,ٛحتدٟ
ه٘ (ٌّٓغت) تودم اهعد٘او يف صدبٚى تأكٚدد فلزتٔداًٗ ,دا يف خوددٓا ًدّ (ُ٘راُّٚد)ٞ
اهلددا ٌ٢يف دُٚددا اهبغددز ".تِاٗهددت عغددا ٛ٢اهددذ ٜكدداْ يف اُتظددار ٜعودد ٟعجددى,
أخددذ ماًددا دداردا يف دّ٘ ددا مح اتدداج إىل مدداَ دافدد ,١ٟهبضددت ًال ضدد ٛاهوّٚوّٚددٞ
عددد أْ عوّقددت ِطدداهٌٚ ٗ ٛؾددًٗ ٛعطفدد ٛعودد ٟا غددجل اه ددٚ

اهقؾددر ,فددال

أساي أهددددبط ًال دددط اهزّ ددددايٗ ,أُددددا ظضددددٍ اًددددزأ ٝإكزاًددددا هوٌافددددُٗ ,ٛلاٙددددٞ
اذتافددزٗ ,متاعددٚا ًد ٗ عدد ٛاهِّفضدد ٛاهددّاخوٗ ,ٛستاكددا ٝهعددادات ٛاهطّبٚعّٚدد,ٞ
فأ دٗ هوزّا ٛ٢ه ٛعو ٟعجى أٗ ًّ عٚد ,يف كثر ًّ اهحٚداْ ,ؽدبّٚا و ت دادرٖ
ًالًددح اهطّف٘هدد ٞادداٗي أْ ٙدددظّ ُفضددٕ يف ؽددف٘ن اهبدداه

 ,أٗ ر ددال مددٚال

ًتؾددا ٚاًّ ,أٗ اًددزأً ٝضددّ و ٞيف أصدد٘أ اهتّخٌِٚددا ٗ ,إْْ كِددت أصاصددا ال أًوددم
ً٘ فا ًعادٙا أٗ ًتخفّظا ًّ ق ٞٚاهتخِ , ٚأٗ ادتِط اهثاه ٓٗ ,دٍ ًِتغدزْٗ
لثدددددز ٝيف اجملددد دزّٗ ,ٝحاؽدددددوْ٘ عوددددد ٟكاًدددددى حقددددد٘ ٍٔ ا دُّٚدددددٗ ٞاوُضددددداُّٞٚ
ٗاالعتبارّٙدد;ٞفٍٔ وثوددْ٘ تطدّ٘را ِدددرّٙا ًعوّددال ًٗقبدد٘الً ,دداداَ ال ٙتعددارض ًد
ا ؾدددال اهلدددرب ٠ذتلً٘ددد ٞاجملد دزّٗ ,ٝال ود دطّ خط٘طٔدددا اذتٌدددزاٗ ,١ال ٙؾدددطدَ
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هٚدا اهتّلداةز ٗاالسدٙداد ٗاال دّاْ اهزّاّٚددٗ ٞاهقاُُّ٘ٚدٗ ,ٞإعداد ٝت٘سٙد ا ولٚددا
ٗا ٘ارٗ ٙاهثّزٗا "()11
عِد٢د دذٍ خيدددتوط اهددد٘ا ع ٛدددر اهددد٘ا عٗ ,ٛإْ أًٗدددأ ارتطددداب إىل صدددٚب
اهضّوطٔ ٗ ,ٞز اوُضاْ.
غددر أّْ اهلاتبدد ٞتددأت ٛاهفؾددى اهضّددادظ هتخؾّؾددٕ ِا غدد( ٞطا دد ٞاهبعددد
ارتاًط) ( )12فتبدأ اه 3 َ٘ٚعدٔز اهِّد٘ر ًدّ عداَ  ,َ3010زصداهً ٞدّ خاهدد اهدذٜ
كثددز رصددا٢وٕ عوددً ٟدددار اهزّٗاٙددٙ " ":ٞاُفخددً ٞددّ رٗ اوهددٕٙ ,اُبّٚدد ٞاهلوٌدد,ٞ
ٙدداُب , ٚأمتِّدد ٟأْ تلددًُ٘ ٛضددتعد ٝالصددتقباهٓ ٛددذا ا ضددا ,١هقددد ٣ت دمي خفٚدد,ٞ
ٗاُشٗٙت إىل ساٗ ٞٙيف غزفتمي أتأًى وضدتميٙ ,بددٗ هد ٛأُّدمي توبضد ة٘ دا عدفافا
أصدد٘دً ,ددا أتددى اهصدد٘د ٗاهضّدد٘اد; إُّددٕ هددْ٘ اهِّباهددٗ ٞاهغّددزفاٗ ١اهؾّدددق ,را ددتين
اهطزٙق ٞاه تداعب

ٔا ه٘ح ٞا فاتٚح ,هقد أُفتتِت

أُاًودمي ,أًّددا اهددذٙ ٜغدتّتين فا تضدداًتمي ُٗظزات دمي اه ار دد .ٞأُ دتي ألكددٟ
اًزأ ٝعزفتٔا يف حٚات ;ٛهُّم أكثز ؽدفاٗ ١حزكدٗ ٞكالًدا ٗأُ٘ةد ,ٞعغدقتم
هّْ عدد٣ٚا ًددّ رٗح دمي ٙددذكزُ ٛاوهددٕ ,عغددقتمي هُمحددم ًددل
كاْ ف ٕٚاهفزاغ ول

وددا يف ذتظددا

زاف" ٚأعتٔٚمي :خاهد"()13

ٗتوددم رصدداه ٞحقٚقّٚددٗ ,ٞإْ أعددار اهلاتبدد ٞإىل عا ٔددا ا فددّض ,إل تبدددأ
غ ١ٛممّا

افبّ  ,صٚقت يف ٗؽب ًباعز داي.

تق٘ي اهلاتبد :ٞهقدد زّ ِدا إطدالق ٓدذٖ اهطّا د ٞدزٗ ٝاحددٙ ٝدا ٗرد ٜهقدد
زّ ِدددا إطدددالق ٓدددذٖ اهطّا ددد ٞدددزٗ ٝاحدددد ٝفقدددط ٙددداٗرد ,ٜكددداْ لهدددم يف هٚودددٞ
ؽِاعتمي ,هٚوتٔا كاْ اذتلّ يف أعوً ٟضت٘ٙاتٕ يف ضد ٗ ٜضد خاهدٗ ,كاُت
رٗحاُا ًعوقت يف عزؼ اهضّزًدًٗ ,ّٞٙت٘اؽوت ً كىّ د٘ ٠اهلدْ٘ ,كاُدت
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ذتظددد ٞاُفجدددار اهطّا ددد ٞاهلُّ٘ٚددد ,ٞهقدددد كاُدددت طا ددد ٞرٓٚبدددٗ ٞعٌال ددد ٞحزفدددت
ك٘كل اهقٌز عدّ ًضدارٖ اه دد ّٜارتاهدد ّٜتقددار ًدّ كاًدىٗ ,صدببتْ خودال
كُّ٘ٚددا أ دددّٙاٗ ,ه٘خز ددت اهطّا دد ٞا ِبعثدد ٞعددّ ا قدددار ا ت٘ ّ د هلددا تقدددار أكددرب
هتفجّز اهقٌز ِا ٗ وٚوتِا ارتاهد ٗ ,ٝلىّ ً٘اطِ ًّ ٕٚاهعاو ادتدٙد.
طا دد ٞاهبعددد ارتدداًط ًزتبطدد ٞطا دد ٞاذتدلّ ٗ ,دددا٢ز ٝادتددِط ارتاهدددٝ
ا قدّص ٝ٘ ٘ٓ ...ٞختتشي اهٌِّاٗ ١االصتٌزار ٗاذتٚاٗ ,ٝتلفدى ً٘ة٘ ّٚد ٞافافظدٞ
عودد ٟاهعيدددزق اهبغدددز ٜلددىّ ؽدددفاتٕ ٗممٚشاتدددٕ ٗح٘اًودددٕ ٗستدددّداتٔآٗ ,ددد٘ فعدددى
تتلدداةب فٚددٕ أدٗا ادتضددد ٗاهددزٗ ٗاهددِّفط ًددّ أ ددى خو د تعددبر عددّ اذتددلّ
ٗاذتٚاٗ ٝاالصتٌزارٗ ,اهتّعبر عّ اهفعى ادتٌع ٛذات ّٞٚخاؽ)14("...ٞ
ال عمّ أْ اهلاتبد ٞتعد٘د ًدزًّٗ ٝدزّ ٝهتؤكّدد ًدّ ٌٚد ٞاهعال د ٞاذتٌٌٚدٞ
ٗتعوددًِٔ ٛددا ,غددر أُّٔددا تعدد٘د كددذهم ًددّ دٙددد ,هتلغددب عددّ افددطزاب اهزّمٙددٞ
ٗاُ ال ٔا أًاَ إُضدأُا اهتّا٢دٕ يف دٙدا ر اهتّغدتّت ٗادتٔاهد ٞإل تقد٘يٗ" :هلدّ عدد
اُتؾددار ا ادٙددا ٗ ,امؾددار اهقدد٘ ٠اهزّٗحّٚددٗ ,ٞاختددال اوذتدداد دِٙدداٗ ,اهلفددز دداه,
ٗرحٚدددى اهُبٚدددداٗ ,١اُدددددةار اهعبددددادا ٗاهزًّدددد٘س اهدِٚٙددددٗ ,ٞاصددددتفخاي اهًددددزاض
ادتِضددد ٞٚا عدٙدددٗ ,ٞتغددّٖ٘ ا خٚددداي اوُضددداُٗ ,ّٛاُتغدددار اهعِّدددٗ ,ٞعددد ٘ٚتغددّ٘ٓا
اهفزٗج ٗاهققباْ ضدبل اذتدزٗب اهذّرٙد ٞاهداًٚدٗ ,ٞاصدتفخاي اهتو٘ةدا اهبّٚ٣ٚدٞ
ٗاهلٌٚٚاّٚ٢ددٗ ٞاهب٘ٚه٘ ّٚدد ,ٞفقددد اُقددزض ادتددِط ,عددد أْ تذ ددذب يف صددِ ًددّ
اهتّجددزٗ ٍٙا طدداردٗ ٝاهتّخددزً ٍٙددّ حلً٘دد ٞاجمل دزّ ,ٝةددٍ ُضدد ٛمتاًددا ,ددى ُضددختْ
لكددز ٠اُقزافددًٕٗ ,ددا عدداد هددٕ لاكددز حتددٗ ٟهدد٘ يف ركددّ تعوٌٚدد ٛيف ًتخددب أٗ
ًزكدددش أعدددا ٗ ,غددددا اهقوٚدددى فقدددط ًدددّ اهعوٌددداٗ ١ا تدددا ع هققددداٙا اهتّدددارٙخ
اوُثز ٘هدددد٘ ٗ ّٛاهفقدددد٘هٗ ٚا دددداهل هددددبع

ُفددددا٢ط ا خط٘طددددا ٗاهزّ دد د
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اوهلُّٗٗ ٞٚاهذّاكزا ا ٌ ِطد ٞاهد تغدر هوجدِطٗ ,متودم ؽد٘را ُدادر ٝعِدٕ
ٍٓ اهعارفْ٘ ٕ ٗعلاٙتٕ اهطّ٘ٙو ً ٞاوُضاُ. )15("ّٞٚ
هقدددد عدددزعت صدددِا ١اهغدددعالْ تِدددا ػ قددداٙا زتتٌعّٚددد ٞطار٢ددد ,ٞحا دددت
ءُضاْ ًزحوتٔاًٗ ,ولت ح٘اصا هٕ ,فأغوقت ًضارب اهزّم ًّ ٞٙأًإً ٗخوفٕ.
ٗٓلدددذا ٙدددأت ٛاهبعدددد ارتددداًط ,رصددداه ٞيف ؾدددٚد ٝعدددرب ادتضدددد ,ضدددد
ا زأ(ٝاهِّبّٚددُ ,)ٞبّٚددٓ ٞددذا اهبعددد ,كُ٘ٔددا حقٚقدد ٞيف عدداو اهلداٙددٓٗ ,ٞددد ٠يف عدداو
اهقالي ,توم(ُب ُ٘ ًّ )ٞٚخداـ ,دزس يف ٓدذا اهطّدز ٗ ,دهّودت عوٚدٕ٘ ,ؽدفٕ
ُ٘عا ًّ (ًشج)

رٗح اهتقتا يف سًّ ًا.

ٗعو ٟاهزّغٍ ًّ اه٘ف٘ إسآ ١ذا اهطّز  ,فءّْ ة ٞددرا ًدّ اهتّ٘غّدى عدرب
اه ٚل (اهفٚشٙقا) و ُضتط اه٘ؽ٘ي إه ,ٕٚأٗ اصتٚعا ٕ ,أٗ فمّ أحا ٗ ٕٚعدفزاتٕ
يف اهبدا.ٞٙ
ِٗٓا ,فال اهلاتبدِ ٞخدت إىل عد٘او اهضّدزد ا فّفدٗ ٞا تخّٚودٗ ٞحضدل,
ٗال ٓدد ٛاوّددت ا عدد ٞيف عا ٔددا اهعدداطف ٛلدىّ سخددٍ رصددا٢وٕ اذتا ددٗ ٞفقددطٗ ,إٌُّددا
أراد (ًدددشج) ٓدددذا كوّدددٕ يف تودددم اهزّمٙددد ٞا ختوطدددٗ ,ٞإْ تٔددداد ٠لهدددم يف تدددأهّ
ٗ زاعدد ,ٞتددربس أدٗا ا بددد ادتدداد ,أأزٓا(ؽدد٘غ) ستلددٍ دداد ٝاذتلاٙدد( ٞارتدداَ)
ً " اهبِ ٞٚاهضّزد."ّٞٙ
ٗيف ٓددذا تلغددب صددِا ١اهغددعالْ عددّ ًددزار ٝيز دد ٞفتقدد٘يً" :ددالا ُضددٌٛ
ٗ ِ٘ٓددا حد ت ٚددل عِددا؟ العدد ١ٛصدد٘ ٠اهعدددَ ,العدد ١ٛصدد٘ ٠فددزٗب ًددّ اهفددزاغ
ٗاهالًعِ ,ٟصد٘ ٠صدخز أغِٚد ٞفافدتْ ًدّ كدأظ ,فضداي اه٘ دت ٗفداض اهعٌدز,
ٗؽدددزُا ؽددد٘را دددال ًؾدددر ...ال ًعِددد ٟهددد ٛعدددد كددىّ ٓدددذا اهعبددد٘ر إىل فدددفان
ارتزٙددب .رٗحدد ٛعددتا ٙ ١دأت ٛبددى ارتزٙددبٗ .خزٙفدد ٛؽددٚب ٙددأت ٛددال فؾدد٘ي,
ٗٗ ٔ ٛطع ٞأرض ع٘ٓتٔا أٙاد ٜاهبغز ا أفُ٘ ً .ا اذتلّ ٙدا ودا؟ ًدا اهغّد٘ق
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ٙا ؽدرٜ؟ ًا ا ضافٗ ٞا ٘اصٍ ٗاهُثٗ ٟاهؾخزا ٗ ١طدز ا دا ١حد ٙتودّْ٘ اه٘ دٕ,
ٗٙوبط ادتضد در اهِّٔاٞٙ؟ "()16
ٗإلا كاُت اهلاتب ٞتفؾّى اهق٘ي يف طّٚدا صدط٘رٓا ا بتدعد ,ٞفقدد سهفدت
د دٗاي عِٔٚددا ,تشاًِددت عودد ٟؽددفخا اهلتا ددٓ ,ٞدد ٛدٗاي( ا دد٘ )(ٗ ,اذتددلّ)
ٗ(اهتّجز ٘ ,)ٞؽفٔا ًّ أكثز اهدّٗاي تلزارا يف صط٘ر اهزّٗاً( :ٞٙد٘ ادتضدد),
(ً٘ يز  ً٘( ,)ٞحلّ) .
ًٗ ٓذا ُز ٠علضا وّٚا عاُ ٛتوم اهددّٗاي ,ؾددتٔا اهلاتبد ٞؾددا ًدّ
ٗرآ ١ذا اهعٌى ,د يف إحٚدا ١ضددٗ ,يز دٗ ,ٞإحٚدا ١حدلّ" :أُدا اذتدا٢ز اهدذّآل
اآلت ٛاهعا٢دد اهقدادَ ا دذ ٘ اهدٚق  ,عدا
حبّددم ٙوددٔ٘ دد ٛكقطعددٌ ٞدداؼ ٗٓدد٘ ٙطود

ضددٗ ,ٜأعٚدت اهضّدِْ٘ ٗ ٔدٌِٚ .ٛدا
ٔقٔاتددٕ اهد أر لدتّ ًددا تبقددً ٟددّ

ا ضددر .أُددا ا دد٘ ا ِقدد٘ؼ عودد ٟهدد٘ اهدزّٗ  ,أ دد٘ي هدمي ٙددا طودد٘ اهفددالن إّْ ددربٜ
ٙتضوّى إهٛ

ا ٘ت ٟك ٛخيربُ ٛأصدزار افدار ٗإع٘ داج شتدا  ٤صداكِٕ .أُدا

ا ٘ اهذ ٜاُفقح ادتز أًاَ عٗ ,ِٕٚٚتقاطز ْ ًؾا٢ز اهقادَ عوِ ٗ ٟت)17("ٕٚ
ٗالٙلاد اهفؾى اهضّا ٙبتعد ِا عّ ٓذا اهطّز ٘ ,ؽدفٕ(ًعادهُ ٞظزّٙدٞ
هطا دد ٞاهبعددد ارتدداًط) ,كُ٘ددٕ طا دد ٞكُّ٘ٚدد ٞغددر ًتِآٚدد ,ٞتزاًددت يف ٗا عّٚددٞ
ًوخ٘ادد :ٞعددعز+ٜكوٌات+ٛخاهد) (ِٓ ,)18اهددم تبدددأ صددِا ١اهغددعالْ-كعادتٔددا-
اهتدددأرٙخ ددداه 7 َ٘ٚعدددٔز اهِّددد٘ر عددداَ  َ3010زصددداهً ٞدددّ خاهدددد (ٓٗ ,)19ددد ٛرصددداه-ٞ
ك رٓا -تؤ ّر ا د خاهدد ٗ

دطٗ ,اهزّصداه ٞتضدتدع ٛرصدا٢ى أخدز ,٠صدبقت

يف اهفؾى اهضّادظ َ٘ٙ ,كذا َ٘ٙٗ ,كذا ًّ ,عٔز اهِّ٘ر.
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ِٓددا كدداْ عودد ٟاهلاتبدد ٞأالّ تفؾددى د اهضّددزد ا تتددا يف اهفؾددو  ,ةددٍ
ٙطز ٓذا أص٣و ٞتلزّر ً :ا اه آ ًّ ٞٙذا اهلٍّ ًّ اهزّصا٢ى ٗ ,د عد ى ًضداحٞ
كبر ًّ ٝاهزّٗاٞٙ
سً لهم ُع٘د فِق٘ي :إّْ اهةزاهكرب ًّ ٗرا ١لهم ٙلغدب عِدٕ ًعجدٍ
فددخٍ فددزدا ادتضددد ,أأزتددٕ يف زاعدد ٞصددِا ١اهغددعالْ عودد ٟطدد٘ي رٗاٙتٔددا,
ٗف دخٌّتٕ ددأرٙج ًددّ عاطفدد ٞرفٚفدد ,ٞاصددتقتٔاًّ ًلِددْ٘ ٗ ددد خدداهؿ ,عددرب
اً٘ظ خاـٓ ,د٘ اً٘صدٔا ٗحددٓا ,فجدا ١عود ٟعداكو ٞعِٔٚدا ,رأِٙآدا يف ٓدذا
اهعٌى اهد  ٛكاعف ٞداه.ٞ
ٗٓآ ٛصِا ١اهغعالْ ,هقد عاد هتّ٘ٓا حتل ٛعّ عاو اهق٘ٚد يف حلً٘ٞ
االصدددتبدادٗ ,اهعضدددبٗ ,اهقدددبحٗ ,إْ حاٗهدددت ت وٚدددب لهدددم غددد ١ٛممّدددا

دددز ٜيف

(حلً٘دد ٞاجملدزّ ,)ٝهقددد عدداد إىل حٚد اهقددا اهددذٙ ٜقددب عِددد صفاصددب اهعددٚا,١
ٗ عى ًِٔا ًاد ٝهٕ " :أصتط ٚأْ أتى هم كىّ ٓدذٖ ا غداكى يف أّْ اذتلً٘دٞ
حتدزَّ اهغْدعْز اهطّ٘ٙددىٗ ,تددد ّٙتز ٚتددٕٗ ,يدزَّ ًددّ ٙفعددى لهددمً ,ددّ دداب فددزض
منط علوٗ ّٛاحدد عود ٟكدىّ صدلاْ اجملدزّ ٝالعتبدارا كدثر ٝولدّ اختشاهلدا يف
ةقافددد ٞاهقدددبح ٗاالصدددتبداد ٗفدددزض اهد دٌِّط اه٘احدددد ٗستددد٘ خؾدددا٢ؿ اهفزدّٙدددٞ
ٗاالختٚدددارٗٗ ,اهدددداٗ ٜا درصدددٗ ٞاهعٌدددى ٗكد دىّ ًدددّ حددد٘هٙ ٛزٙددددْٗ أْ أخقد د
هوقدداُْ٘ ًددّ دداب إغددالق ًِافددذ ا غدداكى ٗا خاهفددا ٗغقددل اذتلً٘ددٗ ,ٞأُددا ال
أ اه ٛءعزا كىّ اهِّ٘افذ عو ٟادتخً ٍٚقا دى االحتفداا غمحدعْز ٜادتٌّٚدى اهدذٜ
ٙضعدُٙٗ ,ٛلتِفين عٌ ٌّٞٚٚخاؽ ٞتفجّز يف داخو ٛاعتشاسا عٌالق أُّين أُث.ٟ
ٗهم أْ تتخّٚود ٛكدٍ عِّفدتٗ ,فدز تٗ ,ع٘ بدتٗ ,أُفدطٔد ُ ٗ ,غزًّدت,
ةٍ زًّت أخرا عِدًا و ت صّّ اذتادٗ ٞٙاهعغز ٘ٓٗ ,ّٙصّّ اهزّعد يف اجملدزّ,ٝ
ٗأخددرا ددادُ ٛعمح دعْز ٜاهطّ٘ٙددى ادتدداًح كِجٌ د ٍٞإىل افلٌدد ٞؾددف ًتٌ دزّدٝ
ؽ رٗ ,ٝعاؽ ٞٚمقداً٘ٗ ,١اطِد ٞعِٚدد ٝتتٌضّدم تخاهفد ٞاهقداًُْ٘ٗ ,عاُددٝ
اهدّٗهدً ٞدّ أ دى عمحدعْز أصد٘د ط٘ٙدى ال ٌٚدد ٞهدٕ ,صد٘ ٠لهددم االفتِداْ ادتٌٚدى ددٕ
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ٗاهِّغدد٘ ٝاذتودد٘ ٝاه د تضددلّ يف ُفددط ك دىّ ًددّ ٙددزاٖ ٙتطدداٙز شٓدد٘ يف اهلدد٘ا,١
ٗٙتٌاٙى عزك ٞغِجاً ١ا٢عً ٞتٔاد ً ٞٙكىّ حزك ٞأ َ٘ ٔا"()20
ٗ ٔذا تع٘د اهلاتب-ٞيف ال -١إىل أدب(اهضّر ,)ٝهتخل ٛحلٚا ًباعدزا عدّ
طو ٞاهزّٗا ,ٞٙإل تق٘يٗ ":أُهق ٛ ٛيف اهضّجّ عِدُا رفقت دف اه زاًُ ٗ ,ٞؿّ
عمحعْزٗ ٜف اهقاُْ٘ٗ ,كاد اهًز ِٙتٔ ٛعِد ٓذا اذتدّ هد٘ال كوٌدات ٛاهد كداْ
هلا اهدّٗر اهثاُ ٛيف ت ٚر اياٖ حٚات ,ٛفقد عزعت أكتل رٗاً ٞٙتٌزّد ٝتٚوٞ
زأتٔددا عددرب

اأددا" صيدٚمحز أؽددخاب اهغّددعز اهقؾدر" ,فدٌِّتٔا أتددى اهفلددار اهد

ًطاهعات ٛاهطّ٘ٙوٗ ٞا لثّف ٞهتارٙخ اهبغز ٗصض٘ٚه٘ ٚا اهدب ٗأُط٘ه٘ ٚا ا لداْ
ٗتطد دّ٘ر اهفِدددْ٘ ٗتدددارٙخ او ددددا اوُضددداُ ّٛيف اههفّٚددد ٞا افدددٗ ,ٞٚاصدددتفد ًدددّ
ًعوً٘ات ٛعّ  ٍٚادتٌاي ٗاذتز ّٞٙيف اههف ٞٚا ِؾزً ًّ ٞأ دى دش كدىّ د٘٠
االصددتبداد يف حلً٘دد ٞاجملددزّٗٗ ,ٝاّفددت ك دىّ أصدداطر اذت دلّ ٗادتٌدداي ٗارتودد
ٗاه٘ ددد٘د ٗاهِّٔاٙدددا ٗادتخدددٗ ٍٚاهفدددزدٗظ يف عدددخّ ٓدددذٖ اهزّٗاٙددد ٞلد دىّ ًدددثر
ٗطزٙدددب ًٗقِد د ٗ ,تثددد٘ٙز اهغّدددعل فد ددّ ٗ ددد٘دٍٓ ا فدددزغ ًدددّ اهد دزّٗ ٗاهضّدددعادٝ
ٗاهذّاتّٚدد ٞيف عدداو إهلُّٗ دً ّٛددربًج ٗف د ًددا تقتقدد ٕٚخارط دً ٞؾددال ر دداال
حلً٘ ٞاجملزّ)21("ٝ
إّْ أ دً٘ ٠ددا حتٚددى إهٚددٕ ِٚدد ٞاهضّددزد ِٓدآ ,دد٘ دددر ٝاهلاتبدد ٞعودد ٟاًددتالن
ُاؽ ٞٚاهق٘يٗ ,أدٗاتٕ ,يف ع ًّ ١ٛتفدزّدًٓ٘ٗ ,بد ٞتقدّّ عود ٟكدثر ّٙأًثاهلدا,
لهم ًا تلغب عِٕ رٗا ٞٙصِا ١اهغعالْ ,أّٙا كاْ اهقؾد ًّ ٗرأ٢ا.
ٗإلا كاُت اهلاتب ٞيف ٓذٖ اهؾّفخا متٚط اهوثاَ عّ ُفضٔا ,إل ِخدت
إىل(أدب اهضّددر )ٝؾدد٘ر ٝاددآز ,ٝأًٗددأ فٔٚددا إىل عخؾددٚتٔا ٗإْ ددآ ١ددذا يف
ًزاٗغً ٞقؾ٘د ,ٝفقد غودل عود ٟلهدم عدً ١ٛدّ عاطفدّٚ ٞاعد ,ٞأفؾدخت عدّ
ع

خباٙا عال  ,ٞأأزٓا ف ًّ ٌ ٚرصا٢ى عبق ,ٞاحتغد

لثدز ٝيف صدٚا ا

ُ . 20فضٕ.127:
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اهق دؿّٗ ,أ اُددت يف اذتدد ُفضددٕ عددّ مٌّٚٚدد ٞال حتدددّٓا حدددٗدٗ ,إْ ددا ١يف
ذتظا تز ّدل غدٔد كدُ٘ ٛهدد اًزأ/ٝر دى/أٗ ر دى اًدزأ ,ٝيف اكتِداس هلدٍ ًدّ
ًغآدٙ ,لتِٔٔا تداخى ,تدزا- ١تٚعٔدا -كاعدف ٞيف اُتظدار ٗهٚدد دادَ ,كُ٘دٕ
رًشا زً٘س أكرب ,و تلغب عِٕ اهزّٗاً ٞٙزٗ ٝاحد ,ٝحت ٟه٘ ختّٚوِا لهم.
عود ٟأّْ اهلاتبد ٞتعد٘د فّتددً ٜضد٘ ا تؾدّ٘فٗ ,ٞختود عؤٚدا ُفضدا ًدّ
صر(ٝحٙ ّ ّٛقظاْ) (ٗ )22أعباٖ ًّ فلز إُضاُ ٛرأِٙاٖ يف غر عؾدزً ":د أّٗي
ععا ًّ أعّعٓ ٞذا اهؾّبا اهغّت٘ ٜاهباردُ ,ط اصى ٔزا ؽد ا :ال إهٕ إالّ اه,
ٓ٘ ر ّٗ ٛأُا عبدٖٗ ,إه ٕٚا ي .هقدد اًدتل ؽددرٖ ءواُدٕ ٗعدٔادتٕ ,فزحدل اهلدْ٘
ًددّ دٙدددٗ ,أؽددبح أع ددّ ٔدداٗ ١أكثددز أًِدداٗ ,عددزن هددٕ غاٙددًٗ ٞؾددرا ًٗعِددٟ
ه٘ دد٘دٖ ٗخوقددٕ ,اآلْ أدرن صدزّ اهقّددٚا اهددذ ٜتعٚغددٕ اوُضدداُ ّٞٚا عاؽددزٗ ٝارةددٞ
كد دىّ إذتددداد ٓدددذا االُفجدددار اهعوٌد دٗ ّٛاذتقدددار ٝا عوً٘اتّٚددد ٞلد دىّ ًافٌٔٚدددا ًدددّ
كفزٗعِدداد ...أكدداْ عوٚددٕ أْ ٙقطد كدىّ ٓددذا اهددّرب اهطّ٘ٙددىٙٗ ,عددٚػ يز ددٞ
ا ضددتخٚىٗ ,خيود

ضدددٖ يف ًلدداْ ًدداٙٗ ,وددبط ضددد غددرٖ ,هٚبخ د عددّ ُفضددٕ,

فٚجدٓا يف ضدٓا ٗيف ُفضٔا ٗيف ًذكزاتٔا ٗيف كوٌاتٔا؟ هعىّ اهقدر رتّدل هدٕ
ٓددذٖ اهزّحودد ٞاه زٙبددٗ ٞاهطّ٘ٙودد ٞيف اهبخد عددّ ُفضددٕ ,ددى اه ًددّ رتدلّ هددٕ ٓددذٖ
اهزّحو ٗ ,ٞادٖ إىل ُفضُٕ ,عٍ كاُت إىل اُبدٕ ًِدذ اهبداٙد ٞطا د ٞخّٚدز ٝحتبّدٕ
ٗتزعآٖٗ ,ذٖ اهطّا  ٛٓ ٞاه ال ًِاس .
اهزّحو ٞؽعبٗ ,ٞهلّ ا ُشار اتاج إىل كىّ ٓذا اهعِداً ,١داداَ ٓد٘ اهطّزٙد
إىل اه ,فٌا أتى اهبلا ١عو ٟأعتا ٕ ًٗا أحو ٟاه٘ ٘ن يف ليّ صؤاهٕ ٗٓ٘ اهعداطٛ
اهّ٘ٓاب.

 . 22اُظز:حٙ ّ ٛقظاْ,ا ّ طفٚى,اهل ٞ٣ٚا ز ٞٙاهعاً ٞهولتابً,ؾز,اهقآز.1999,ٝ
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هقددد سًددّ دداه ر ّددأ ٗ ,ددا ُبٚدد ٞكوٌدد ,ٞأخز تددٕ كٌددا خز ددت ٗأخز ددت
اهلثر ًّ ّٙاوٌا اوذتاد ٗاهلفز إىل فزادٙط ًّ ُ٘ر اوواْٗ ,حدالٗ ٝدزب
ارتاه اه٘احد اهحد اهفزد اهؾٌّد"()23
غددر أّْ ا تأًّددى يف اهؾّددفخا -ـًٗ 162ا عدددٓاٙ -ت٘ ّددب أًدداَ ا فا ٣ددٞ
اهكدددرب ,إل تِدددشي اهقاؽّدددً ٞدددّ عدددى ,فتعددد٘د إىل ٗا عٔدددا ٗ ,دددد ٓبطدددت تد دّ٘ا ًدددّ
ك٘كبٔدددا اهبعٚدددد -اهدددذ ٜأرٓقدددت فٚدددٕ ارٔ٢دددا -إىل حٚدد ك٘كدددل اهرض ,إل
تلغددبِٓ-اهددم -عددّ ً ددش ٠اهقدد٘يٌٚ ٗ ,دد ٞاهزًّددشٗ ,اخنددال ادتضددد ,خددالي ٓددذا
اهفٚ

اهزّا ٢اهذ ٜتقِ لٍ ًّ اه ِعٗٗ ,ٞصّد لٍ ًّ اهرد ,ٞٙكاُت صبٚال

إىل ًا ٗرأ٢ا ًّ ًقاؽد.
ٗٙظٔددز لهددم -ؾدد٘ر ٝأكددرب-عودد ٟهضدداْ طوددٔاٗ ":أُددا كِددت-هضدد٘١
ددتال ٗتغددزٙدا ٗإةددا يف أٗه٣ددم ا ددؤًِ

حظّدد -ٛسهدد ٞاه ددًّار ٗاهفتددم اه د تع ٚد

اهذ ّٙتضٌّ ٍٔٚاهدٗه ٞةّ٘ارا .أؽد اآلْ ُّ ٌٞٚاهزّٗ ٗاذتقٚقد " ٞأْ ال إهدٕ إالّ
ضدددد ٜاهطّددداغ ٛاهظّددداو ارتوٚد د اهعدددذاب

اه" ,اآلْ عزفدددت حلٌددد ٞأْ أخود د

ٗارتط ,ٞ٣ٚههبط ٓذا ادتضد اهطّآز اهعارن غؤْٗ اذتقٚقٗ ٞاهِّد٘ر ٗاهلداٙد,ٞ
فال عجل إلْ أْ ٙلْ٘ اأا

ضا ,هتِر وا قوبٔاٗ ,تق٘د ضد ٜظضدٓا,

ٗتِررٗح ٛا عتٌ ٞزٗحٔا اه٘ف.ٞ٣ٚ
ال دّ أّْ اهضٌّا ١د بوتْ د ٛتا٢بدا ٙعد٘د إىل فدزادٙط اه ٗصددرا ًِتٔداٖ
عارٙددا ًددّ كددىّ خطاٙدداٖ ٗالصددٌٚا ضدددٖٓٗٗ ,بددتين ًيِّدد ٞا فددز ٝهتقددزّ عددٚين,
ٗتطٚددل ُفضدد ,ٛفجعوددت ًددّ ٓددذا ادتددِ ا خوّددؿ صددوٚى اهعغ د ٗطا دد ٞاهبعددد
ارتاًط إًارت ٛعو ٟاهقب٘ي ٗرصاه اذتجّٞ

ٙد ّٜاه ٗ ,د سْ هد ٛأْ أصدعد

ٔذٖ اذتج. )24(ٞ

 . 23رٗا"ٞٙأعغقين".162,163:
ُ . 24فضٕ.171:
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ٗتوم ٓ ٛافط ٞاهخدر ٝاهد تت٘ ّدب عِددٓا غاٙدا اهقدؿًّٗ ,قداً
اهق٘ي ًٗ شاٖ ٗ ,د أحاهت إىل ًدا كداْ ٗرآ١داٗ ,كٚدب ُضدجتٔا صدِا ١اهغدعالْ
ُضجا يف ٓذا اهعٌى اجملٔد ٗاهغّاق.
ٗختدددتٍ صدددِا ١اهغدددعالْ رٗاٙتٔدددا اهفؾدددى اهثّد داًّ ,اُطدددالق اهطّا ددد)25(ٞ
هٚلْ٘ أكثدز اهفؾد٘ي ٗا عّٚد ,ٞإل تبددأ عددً ٙطدّ٘ي دا د اه ٗاوُضداْ ,ةدٍ
ًا

اوُضاْ ٗاوُضاْ.
ٗإلا كاُددت اهلاتبدد ٞددد امدداس -يف كددثر ًددّ طزٗحاتٔددا -إىل اهضّددزد

(اهفاُتدددداسٗ ,)ٜادتِدددد٘ ارتطدددداب(اهفٚشٙق )ٛا تجدد دذّر يف ط٘اٙددددا اهتّزاكٚددددل,
ٗةِاٚ٢ا ا عِ ,ٟفءُّٔا و ترب ًلأُا عد.
ٗٙبقددً ٟددّ ٓددذا ادتددش ١اهخر(اُطددالق اهطّا دد )ٞددد تزاًدد ٟيف تزاكٚددل
ادددٗٓا عددً ١ٛددّ ؽدددق ,رأِٙدداٖ يف أهفدداا ًددّ حقددى (اهبدد٘ ) ,أ دداْ عددّ ذتظتددٕ
(ا ٘صً٘ )ٞيف حقٚق ٞال تبتعد عّ عب اهوخظدٗ ,ٞخزافّٚد ٞاذتدد  ,يف ا تِداـ
هِغ٘ ٝاهتال ٗ ,ٛكٚب أدز ٓاتلد ٞهصدداي اذتقٚقدًٗ ,ٞعزٙد ٞإّٙآدا يف غدر
ٗ ى.
هقددد أأددز صددِا ١اهغددعالْ يف رٗاٙتٔددا فٚقددا ع د وِا عوددً ٟدددار اذتددد ,
ٗٓ -ٛأ ّٜاهزّٗاٗ -ٞٙإْ د ت ود اه د٘اب داٙد ٞأًداَ ًتوقٔٚدا ,إالّ أُّٔدا كغدفت
عّ كىّ ٓذا توٗ ٞاحد ٝحٌِٚا ا ّ ت ًّ اهِّٔا.ٞٙ
كددذهم تلغّددفت اهزّٗاٙددً ٞددّ عدد ١ٛسخددز يف ٗرٙقاتٔددا اهخددر ,ٝيضّددد يف
ُ٘ ًّ عال  ٞفاعوٞ

اهؾّ٘يف ٗاهعاع ٗاهفٚوض٘ن.
................... ***** ....................
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