
ناودع لامك ديهشلا عم تايركذ
 

 غرفـــــت يذـــــلا لورتبـــــلا سدنهـــــم دومـــــح حاتفـــــلا دبـــــع خألا داهشتـــــسال ناـــــك
 هرـــثأ ندرألا ميلـــقإ نـــع الوؤســـم حتـــف ةـــكرـــحل ةـــيزـــكرـــملا ةنجلـــلا يـــف اوضـــع
 صصختــلاو لمعــلا يــف هليــمزو هرمــع قــيدــص فــقوــمو ةيسفــن ىلــع ريبكــلا
 .ناودع لامك لورتبلا سدنهم
 هيطعــي دــئاقــب هتئبعتــب يضتقــي حاتفــلا دبــع خألا هــكرــت يذــلا غارفــلا ناــكو
 كـلذـلو .ةـماركـلا ةـكرعـم عالدـنا نـم ماـيأ لبـق تمـت هـتاـفو نا ةـصاـخو هقـح
 .1968 ماع طابش نم نيرشعلاو نماثلا يف
 الوؤسـمو نامـع يـف ةـيزـكرـملا هايـملا ةطلـس يـف اـسدنهـم لمـعا اهـموـي تنـك
 ميظنـــــت نـــــع الوؤســـــم تنـــــك تـــــقوـــــلا سفـــــن يـــــفو ةيـــــفوجـــــلا هايـــــملا مســـــق نـــــع
 اهـــتادايـــق دـــحا رضحـــت نا ةـــكرـــحلا تأر دـــقو .نامـــع ةقطنـــم يـــف ةـــكرـــحلا
 .ندرألا ميلــقإ ةيــلوؤســم ملــستل تــيوكــلا ميلــقإ وا رطــق ميلــقإ نــم ةســسؤــملا
 نــم رضــحو تــيوكــلا ميلــقإ نــم نسحــلا يلــع خألا ةمهــملا هذــهل رضــح دــقو
 رــيدــي يذــلا وــه مينــغ رــهاــم وــبأ خألا ناــكو ناودــع لامــك خألا رطــق ميلــقإ
 يــــف رداــــغ نا دعــــبو .دومــــح حاتفــــلا دبــــع داهشتــــسا دعــــب دمتعمــــك ميلــــقإلا

 انبـلا يربـص خألا ةيـلوؤسـملا ملـست نيصـلا يـف ةرود ىـلا ،1968 فيـص
 تمـض يتـلا ةرغصـملا ميلـقإلا ةنجـل يـف اوضـع تحبـصأ ثيـح لاضـن وـبأ

 ،)يردــق( كــيوــك وــبأ حيمــس ،ســنوــي ينســح ،جرــعألا دمــحم ،انبــلا يربــص
 ميلــقإلا ةدامــع مالتــسال ناودــع لامــك مــسا حرــط اــمدنــعو .ينــجدــلا نســح
)؟ناودع لامك وه نم( لاؤسلا انأدب

 جيلـــخلا نـــم نيـــمداقـــلا ةوـــخإلا عوـــضوـــم حرـــط ميلـــقإلا ةنجـــل عامتـــجا يـــفو
 ةرــــهاظــــلا هذــــه ىــــلا نورظنــــي ةوــــخإلا ادــــبو .ةدايقــــلا ةيــــلوؤســــم اوملــــستيل



 جيلـــخلا نـــم نيـــمداقـــلا ةوـــخإلا عوـــضوـــم حرـــط ميلـــقإلا ةنجـــل عامتـــجا يـــفو
 ةرــــهاظــــلا هذــــه ىــــلا نورظنــــي ةوــــخإلا ادــــبو .ةدايقــــلا ةيــــلوؤســــم اوملــــستيل
 وـــه نـــمو ناودـــع لامـــك لوـــح لؤاستـــلا حرـــط اـــمدنـــعو .ببحـــم ريـــغ لكشـــب
 خألا مهنــم ناــكو ثــيدــحلل هنــع نوعمســي وا هــنوــفرعــي نــيذــلا ةوــخالا ىربــنا
 كــــلذــــكو ســــنوــــي ينســــح لورتبــــلا سدنهــــمو )دــــئارــــلا وــــبأ( جرــــعألا دمــــحم

 ىلـع اوعمـجا اعيمـج مهنكـلو لـجرـلا هاجـت مذ ةملـك جرـخت مـل .انبـلا يربـص
.دانعلا ةجرد ىلا ريبك لكشب هسفنب هتقثو هزازتعا
 سلــجملا لــخد فيــك اورــكذو .مــئال ةــموــل قحــلا يــف ىشخــي ال ءيرــج هــناو 
 1964 ماـــع نـــم راـــيأ 28 يـــف لوألا هداقعـــنا موـــي ينيطـــسلفلا ينـــطوـــلا
 ناــكو سلــجملا ىلــع هتــيوضــع ضرفيــل هيــف وضعــك اــجردــم همــسا نكــي مــلو
 ةـكرعـم دعـب جراخـلا نـم يـتأـي هـنوـك وـه ةوـخالا ءالؤـه دنـع ديـحوـلا ظفحتـلا
 لالــخ نــم ســماــه لكشــب حرطــت ةدروتــسملا تادايقــلا ةربــن تأدــبو ةــماركــلا
 اــمدنــعو هارأ نا لبــق لــجرــلا اذــه نــع ةروــص يدــل تلكشــت .ةوــخالا ضعــب
.هئاقل ىلا اقاوت ترص نامع ىلا لصو هنا تملع

 يـــف بتكـــم اهـــل ناـــكو ليكشتـــلا روـــط يـــف ءادـــهشلا رـــسا ةســـسؤـــم تـــناـــك
 يــــف نحــــنو ءاســــم تاذو .ميعــــن راتخــــملا خألا هنــــع الوؤســــم ةدبــــيولــــلا لبــــج
 لوأ يـه تـناـك .ناودـع لامـك هنـم لـطاو بابـلا حتـف بتكـملا عامتـجا ةـفرـغ
 .ههجو اهيف ىرأ ةرم
 تـجرـخو .وـه نـم نوـفرعـي مهمظعـم نكـي مـل نـيذـلا نـيرـضاحـلا ضرعتـسا
 هيــلا ترظــن ؟رــخص خألا نــيو لأــس مــث دــيدــش ءطبــب ابــحرــم ةملــك همــف نــم
.لضفت ..لامك خأ الهأ .نمز ذنم هفرعا ينأكو ةديدش ةيوفعب تلقو

 الـئاـق رذتـعا هنكـلو .انـكراشيـل سولـجلا لاجـم هـل اـكراـت بابـلا هاجـتاـب تمـق
 تـجرـخو تقـفاو .حمسـي تـقوـلا ناـك اذا تاظـحلل يعـم ثـيدـحلا دـيرـي هـنا



 الـئاـق رذتـعا هنكـلو .انـكراشيـل سولـجلا لاجـم هـل اـكراـت بابـلا هاجـتاـب تمـق
 تـجرـخو تقـفاو .حمسـي تـقوـلا ناـك اذا تاظـحلل يعـم ثـيدـحلا دـيرـي هـنا
 دـيرـي هـنا لاـق ؟بـهذـن نا دـيرـت نـيا ىـلا ..هتـلأـسو بتكـملا ةـحاـس ىـلا هعـم
.عراشلا يف ةردسكلا لالخ نامز ةقيرط نع ثيدحلا

 تحتــف .لــخدــملا نــم ةبــيرــق يــترايــس تــناــكو عراشــلا ىــلا جردــلا تدعــص
 لالـخ ثـيدـحلا لضـفأ :لاـق .ةرايسـلا لـخاد ثدـحتن هـل تلـقو ةرايسـلا باـب
 يبـناـج ىـلا لـخد .انـنوـفرعـي عيمـجلا رطـق تـسيلو نامـع هذـه تلـق يشـملا
 ثدــحتن كوــجرأ لاــق عالــقإلــل ةرايســلا حاتفــم تردأ اــمدنــعو ةرايســلا يــف
:درطتساو انه نحنو
 ينـــقدصتـــس امتـــح كـــنأل كعـــم ثـــيدـــحلاـــب أدـــبا نا مهعيمـــج يـــل اوـــلاـــق دقـــل
.ةكرحلاو ميلقإلا عضو نع ةحضاولا ةروصلا ينيطعتو لوقلا
.؟ءالؤه مهعيمج مه نم :هتلأس
.فطللا وبأ ،داهج وبأ :لاق
يندعسيو ينفرشي اذه :تلق
 نولــخادــلاو نوراــملا ادــب ثيــح يــل احــيرــم ةرايســلا يــف يــسولــج نكــي مــلو
 هــجاجتــحا لــهاجــتأ ينتلعــج تارظنــب انــنوقــمرــي ءادــهشلا رــسا بتكــم ىــلا
.اعرسم قلطناو ةرايسلا حاتفم ريدأو
 عمتـــساو اهيلـــع فرعتـــت ةنـــيدـــملا عراوـــش يـــف ةـــلوـــج نـــم سأـــب ال       -
.اهحرط ديرت يتلا ةلئسألا راظتناب اناو ..يلا عمتستو كيلا
 ةــيادــب هذــهو .ينــع نوــلوقــي اــم لثــم دينــع كــنا ودبــي :امــساــب لاــق       -
.ةبيط
 ةيـلوؤسـم لبـقا نا يـف ةدـئاـف ىرـت لـه :رـشابـملاو لوألا يـلاؤـس       -
.؟ةكرحلا ميلاقأ مهأ مويلا وهو ميلقإلا ىلع فارشإلا
 ةدايقـلا مـهألا وـه سيـل ميلـقإلا دمتعـم نكـلو مـهألا هـنا كـشال :تلـق   -
 فطـل وـبأو داـيأ وـبأو داهـج وـبأو رامـع وـبأ خألا اهلثمـي يتـلا ةـيزـكرـملا
 داـــــيأ يلـــــع وـــــبأو يربـــــص وـــــبأ ثيـــــح ةـــــيركسعـــــلا ةدايقـــــلا بـــــناـــــج ىـــــلا



 فطـل وـبأو داـيأ وـبأو داهـج وـبأو رامـع وـبأ خألا اهلثمـي يتـلا ةـيزـكرـملا
 داـــــيأ يلـــــع وـــــبأو يربـــــص وـــــبأ ثيـــــح ةـــــيركسعـــــلا ةدايقـــــلا بـــــناـــــج ىـــــلا
 مـغر ةـيوـناـث ميلـقإلا لوؤسـم ةمهـم لعجتـس ميلـقإلا لـخاد مهـتادادتـماو
 مالــــــعإلا لاجــــــم وــــــه نالا هيــــــف عادــــــبإلا نكمــــــي يذــــــلا لاجــــــملا.اهتيمــــــهأ
 .ريـهامـجلل ةيـباجـيالاو ةيقيقحـلا ةروصـلا لقنـي نا نكمـي يذـلاو مزتلـملا
 ىلــع ةغــلابــملاو جــيورتــلاو نالــعإلا ةحــئار دوســتو يــمالــعإ غارــف كانــه
 يــف مــيدقــلا هرود نــع ثــيدــحلا ءانــثأ تــجرــعو .يــلاضنــلا رودــلا ةقيقــح
 تاوقـل لوألا نايبـلا يـف كتـقالـع ةعيبـط يـه اـم :هتـلأـسو مالـعإلا لاجـم
 ؟كلذ ركذت له .ةفصاعلا

.؟ةقالطنالابو نايبلاب يتقالع نع نوفرعت لهو :ابرغتسم ينلأس
 يــــضاــــملا نــــع شيبنتــــلا اــــنأدــــب غرفتلــــل كمــــسا حرــــط نا ذنــــم :تلــــق
 ةرـهاقـلاو ةزـغ يـف نيملـسملا ناوـخإلا ماـمأ ءاوـس ةـبرـجتلا خـيراـتو
 داهـــج وـــبأ عـــم حلـــسملا حافكـــلا ةـــبرـــجتو ..يـــثالثـــلا ناودعـــلا دعـــبو
 دعـب رطـق يـف تلكشـت يتـلا ةيـثالثـلا ةنجلـلا نـعو يدـياعـلا دمـحمو
 وـــبأ خألا لوبـــقو ،1964 بآ يـــف ىـــلوألا ةـــقالطـــنالا ةيلمـــع لـــشف
 ىـــلوتـــت نا ىلـــع راجنـــلا فـــسوـــي وـــبأ فارـــشإ تحـــت لمعـــلاـــب رامـــع
 مالـــــعإلا يـــــف حتـــــف رـــــكذ نـــــع اديعـــــب ةـــــقالطـــــنالا لوـــــح مالـــــعإلا تـــــنا
 خألا ىدـــل هـــتروـــص نا هـــل تدـــكأو ةفـــصاعـــلا تاوـــق ىلـــع زيـــكرتـــلاو
.نيرخآلا ىدل اهنم احوضو رثكأ داهج وبأ

 نــع اديعــب ةلــيوــط ةــفاســم تعطــق دــقو تنــكو ثــيدــحلل اــحاــترــم ناــك
 اذـه وـعدأ نا تررـق دـق يـناسيمشـلا وحـن اهـجوتـم ةدبـيولـلا ةقطنـم
:هل تلق ..ءاشعلا ىلا لجرلا
.؟يلثم عئاج كنا دقتعا       -
.ةرايسلا جراخ باهذلا ديرأ الو اعئاج تسل انا ال ..ال       -



.؟يلثم عئاج كنا دقتعا       -
.ةرايسلا جراخ باهذلا ديرأ الو اعئاج تسل انا ال ..ال       -
ءودهب هل تلق
 ليهستــل لبقتــسملا يــف كدــعاســيو ..كمهــي اــناكــم روزــت نا دــيرأ       -
.لمعلا
.؟اذه ناكم يأ       -
 ىتـح ةـباقنـلا يـف اوضـع كلـجسن نا نـم دـبال ..نيـسدنهـملا ةـباقـن       -
.كئالمز نم ةقبطلا هذه ىلع رثؤتو فرعتت
 ةـــــباقـــــن ثيـــــح تاـــــباقنـــــلا ةيعمـــــج داحـــــتا رقـــــم ىـــــلا انلـــــصو دـــــق انـــــك
 تابـجو بيـطأ مدقـي يذـلا سـناـي يقـيدـص كـلانـه ثيـحو نيـسدنهـملا
.اهلك نامع ي نخسملا

 وــهو يهشــلا نخســملا قبــط يــف اــقراــغ هسفــن لامــك دــجو تاظــحل
 نا كدــيرأ نكــلو مالــعإلا ةركفــب كسمــتأو كتحيصنــب ذــخآــس :ددرــي
 نا دـب الو هـئاطـغ تحـت لمعلـل يـكرـح مـسا رايتـخا يـف يـندـعاسـت
 ..رــخص لثــم ..كمــسا لثــم امــسا دــيرأ .نالــف وــبأ مــسا مدختــسا
 نوــثدــحتي ةــيرــخسلا نوــلواحــي اــمدنــع نوريثكــلاــف قــح كعــم هــل تلــق
 تــــناــــكو كحــــض ..اهنيكستــــب امــــناو ءابــــلا حتفــــب سيــــل تاوــــبالا نــــع
 دقــل اداــج هــل تلــق يــلاتــلا مويــلا يــف ..كحضــي هارأ ةرــم لوأ هذــه
.ةبسانم رثكألا وه كل يكرح مسا ىلع يرايتخا عقو
ناودع لامك تلق ؟وه ام..دوربب لاق
ينعت اذام معن :ابرغتسم لاق
 مالــــعإ كانــــه سيــــلو يرــــسلا لمعلــــل حلصــــي يــــكرــــحلا مــــسالا تلــــق
 كمـــــسا ناودـــــع لامـــــك مـــــسا نوربتعيـــــس مهـــــناـــــف كـــــلذ عـــــمو يرـــــس
 ناودـــع ةليبـــقو يقيقحـــلا كمـــسا نـــع ثحبـــلا نوأدبيـــسو يـــكرـــحلا
 ءامـــس يـــف عطـــسي نا اهـــفرـــشيسو دلبـــلا اذـــه يـــف ةروهشـــم ةليبـــق



 ناودـــع ةليبـــقو يقيقحـــلا كمـــسا نـــع ثحبـــلا نوأدبيـــسو يـــكرـــحلا
 ءامـــس يـــف عطـــسي نا اهـــفرـــشيسو دلبـــلا اذـــه يـــف ةروهشـــم ةليبـــق
.ناودع لامك مسا ناودعلا راثآ ةلازإ ةلحرم


