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ةمدقملا

لغشتيتلالكاشملانمهذهانمايأيفنيخدتلاةلكشم
ًارظنكلذو.ةماعلاةحصلابنيّمتهملاوءابطألالوقعوريكفت
.نيخدتلااهبّبسييتلاةئيسلاراثآلاولكاشملل

.سانلانمنيريثكمزالتتحبصأةئيسةداعنيخدتلاو
حبصأدقو.راغصلاورابكلا،ءارقفلاوءاينغألا،ًءاسنوًالاجر
ةيحانلكىلإهلجرأّدمييذلاطوبطخألاكنيخدتلا
.هنمبرتقينملكاهبداطصي

هضارمأوغبتلارشتنيو،مويلكنينّخدملادادعأدادزتو
.ملاعلاءاحنأعيمجيفرشبلانمنييالملابكتفيوداسجألايف
يبرعلاملاعلاو.نينّخدموناخدنمملاعلانمةعقبولختالف
.ًالوهمًاراشتناغبتلااهيفرشتنييتلاملاعلالودنمض

يروعشنيخدتلاعوضوميفةباتكلاىلإينعفددقو
.ًاضيأنينّخدملاريغىّتحونينّخدملاهاجتةيلوؤسملابقيمعلا
ًةمدخولوتيّدأدقاذهعضاوتملايلمعبنوكأنأوجرأو
دقو.ةراضلانيخدتلاةداعىلعءاضقلايفةريغص
ريغوأنّخدملاىلعءاوسنيخدتلاراطخأزاربإيفُتدمتعا
ةيملعتاساردوعجارمىلع،ةماعلاةحصلاىلعو،نّخدملا
نيخدتلاناديميفنيّصتخمءاملعوءابطألةثيدح
.هرارضأو

»دمحأيسوسلا«

؟ةّيطخنيخدتلاله

؟سدقملاباتكلاهمّرحله

رمألاّنكل،ءايبنألاولسرلانمزيفًافورعمنيخدتلانكيمل
.ّراضوهاملكبَّـنجتننأبيصويليجنإلانأحضاو
ةيحيسملاف.)٥:٢٢يكينولاست١(»ٍَّرشِهْبِشِّـلُكْنَعاوُعِنَتْمٱ«
.هريغبوأنيخدتلابلتقلاناكأءاوسدسجلالتقمّرحت
يتلادسجلاتاوهشلتقىلإوعدتيهفكلذنمرثكأو
.ناسنإلادبعتست

كلذيفو.دسجللةصاخةّيمهأيطعتةيحيسملاّنأامك
»ِهيِّـبَرُيَوُهُتوُقَي«نأناسنإلاىلعّنإسلوبلوسرلالوقي
تاداعلانمرّرحتللةوعدةيحيسملاو.)٥:٢٩سسفأ(

َالَو«ةيمورىلإةلاسرلايفءاجدقف.اهعونناكامهمةئيسلا
لِلٍمْثِإِتَالآْمُكَءاَضْعَأاوُمِّـدَقُت

ْ
ِهللاْمُكِتاَوَذاوُمِّـدَقْلَب،ِةَّـيِطَخ

ّ
ِ

ِهللاٍّرِبِتَالآْمُكَءاَضْعَأَوِتاَوْمَألٱَنِمٍءاَيْحَأَك
ّ
:٦ةيمور(»ِ

١٣(.

ةداعأ،ناسنإلادبعتسياملكو.ءرملادبعتسينيخدتلا
نّخدملاو.سدقملاباتكلارظنيفةيطخوه،ةوهشوأ
اذهىلعو.هنعءانغتسالاعيطتسيالونيخدتللدَبعتسم
نمصّلختيلًادهاجىعسينأنمؤملاىلعيغبنيساسألا
هيِّـقنينأهللانمبلطينأهيلعو.هدبعتستةئيدرةداعلك
هللااهعرزيتلاةطنحلابناجبومنتيتلاكاوشألالكنم
،سدقلاحورلالكيهوهنمؤملاف.)١٣:٢٢ىّتم(هتايحيف
دجميالاملكنمًايقننمؤملاكولسنوكينأبجيف
اوُلِّـمَكُتَالَفِحوُّرلٱِباوُكُلْسٱ«:سلوبلوسرلالوقيو.هللا
جلٱَةَوْهَش

ْ
.)٥:١٦ةيطالغ(»دََس

لامعتسااهبّرربنلراذعألاانسفنألقلتخننأبجيالف
.ةزئاجلاريغوةراضلاءايشألا

ةسادقلاعباطًةلماحانداسجأوانسوفنظفحيهللاتيل
نعلاقامكاّنمدحاولكنعلوقيىتح،هلسيركتلاو
»يِمْسٱَلِمْحَيِلٌراَتُْخمٌءاَنِإِيلاَذَه«:يسوسرطلالواش
.)٩:١٥لامعأ(

.ناسنإلاةحصفلتيٌّرشهّنألنيخدتلابّنجتن
.ةايحلايفهروديّدؤيلةميلسلاةحصللجاتحمناسنإلاو
.اهبثبعلازوجيالهللانمةبهةحصلاو

ةيهلإةنامألاملاو.لاملافلتيٌّرشهّنألنيخدتلابّنجتن
اميفهرِّـذبننأبجيالو.شيعللةليسووهف،ناسنإلادييف
.ررضلابانيلععجري

.انتلئاعوانناريجيذؤيّرشهّنألنيخدتلابّنجتن
.ءابرقألانمهريغرضيلبهدحونّخدملارضيالنيخدتلاف
؟!نيرخآلايذؤتاذاملف،كيذؤينمديرتالتنأو

ُساَّـنلٱَلَعْفَيْنَأَنوُديِرُتاَمُّلُك«سدقملاليجنإلالوقي
هبًاضْيَأْمُتْنَأاَذَكَهاوُلَعْفٱُمُكِب .)٧:١٢ىّتم(»ِْمِ

ّنإلوقيّيباتكٌّصندريملمادام:مهدحألوقيدق
نيخدتلاةسراممنمعناملاامف،نّخدأسانأفةيطخنيخدتلا
نمثّنأىلعةدايز.ةديجيتحص؟ةيطخسيلمادام

نيخدتلا-فرتحملالتاقلاةمدقملا -
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الاذاملفعفدلاىلعرداقينّنأليلخدىلعرثؤيالرئاجسلا
؟نّخدأ

نأبجيةنامأكدسجوكلامنأيقيدصايملعا
ةديجةحصيفمويلاتنكاذإو.ديفياميفامهرمثتست
.يردتنأنودًائيشفًائيشكتحصكلهتسينيخدتلاف
كلذدنعو.ضارمألاةمواقمىلعمسجلاةردقمدهيو
كتحصلرساخلاتنأنوكتوةحصلابهذتولاملاريطيس
.كلامو

خيراتلاربعةراجيسلا

اودجونيذلامهنابسألاةلاّحرلاّنأىلعنوثحابلاعمجأ
َّـقُتشااهنمو»وكابوت«ةريزجيفىلوألاةرمللةتبَّـنلاهذه
ةلاّحرلاوهغبتلاتابندهاشنملوأناكو.اهمسا
هتلحريفهوقفارنيذلاهتراحبو،سوبمولوكفوتسيرك
فيكهوقفارمووهدهاشف.ةيكيرمالاةراقلاىلإةيفاشكتسالا
رانلااهيفنولعشيمث،غبتلاقاروأنوّفليرمحلادونهلاناك
تابسانملايفًاضيأهنوقرحياوناكو.اهترخبأنوقشنتسيو
قاذاذكهو.ةريرشلاحاورألادرطيهّنأمهنمًاداقتعا،ةينيدلا
،مهقئادحيفهوسرغوهولقنمث،غبتلاسوبمولوكةراحب
.ىرخألاةيئاذغلاداوملابنونتعيامكهباونتعاو

مهتلحرنمهوقفارموسوبمولوكفوتسيركداعامدنعو
ىلإغبتلاتابنمهعماوبلج،ىطسولااكيرمأنمةيناثلا
هنمرفنيفمهفويضلهنمنومّدقياوناكو.لاغتربلاواينابسأ
هناخدنوخفنيوهنيخدتيفنوأدبيمث،رمألالوأفويضلا
:نيلئاقمهلهنومّدقيمث.نيخدتللمهتّيهشاوريثيلمهمامأ
يأ.انتقيدحنمهنأىنعمب»الراجس«هذهاومكحاواوقوذ
يفاوناكاّملمهلزانمقئادحيفاهوسرغيتلاتاتابنلانمهّنأ
ًامساحبصأيذلا»ةراجيسلا«اهمساءاجانهنمو.اكيرمأ
.تاغللاعيمجيفًايملاع

:ةيلاتلاةصقلاةراجيسلانعدروامفرطأنمو

راّحبلاوهنّخديابوروأيفدهوشٍلجرلوأّنأبلاقُي
هتلحريفسوبمولوكقفارينابسأوهو»سترهيدوجيردور«
قاروأضعبهعمرضحأداعاّملو.اكيرمأاهيففشتكايتلا
ناكو،هفنأنمناخدلاثفنيهتيبلهأهآراّملو.غبتلا
ةيكيلوثاكةيسنكمكاحم«شيتفتلاناويدهباوغلبأ،ًايكيلوثاك
همفنمرانلاعلتبيلجرهّنإاولاقو،»ىطسولانورقلايف
.ناطيشهيفنوكينأّدبالف.هفنأنمناخدلافذقيو

نينّخدملاةبقاعم
ةينيدلاتاطلسلااهتلبقتساغبتلاةتبنترهظاملوأو
.تامّرحملارئاسعماهتفَّـنصوضفرلابةّيحيسملا

ميرحتنمةددعتمًالاكشأنيخدتلاميرحتذّختادقو
يفتابوقعلاتلصولب.بئارضلاضرفوأيفنلاىلاّينيد
.نيّنّخدملامادعإةبوقعىلإنايحألاضعب

اوعنموغبتلاةعارزعنمنمّلوأمهارتلجناكولمناكو
هلو،ردصلاوّخملاّرضيهنألنيخّدتلاةسراممنمبعشلا
.ناسنإلااهنمرفنيةهيركةحئار

نمرَّـذحنملوأارتلجناكلملوألاسميجكلملاناك
ةكلملاتناكو.١٦٠٥ماع،نيتئرلاىلعنيخدتلارارضأ
نملكباقعبترمأدق١٥٨٥ماعارتلجناةكلمنيرثاك
.قراسلاكعراوشلايفهّرجوهقنعيفلبحعضوبنّخدي

نملكدلجبفونامورليئاخيمرصيقلارمأايسوريف
.ايريبيسةقطنمىلإهيفنوأهفنأعطقبوأنيخدتلاىطاعتي

يضقتًافنعدشأةديدجةيرصيقنيناوقتردصاذهدعب
نمبتابوقعلادشألازنإوًاعطاقًاميرحتنيخدتلاميرحتب
.نوناقلااذهفلاخي

ًايوبابًاموسرمعباسلانابروأابابلاردصأ١٦٢٤ماعيفو
.نيخدتلاةيكيلوثاكلاةيحيسملاةفئاطلاءانبأىلعهيفمَّـرح
ابابلاءاجمث.كلذمغرنيخدتلايفاوّرمتساسانلاّنأّالإ
ىلانينّخدملالوخدعنمبهرمأردصأو»ثلاثلانيخرأ«
.ةيحيسملاسئانكلا

تناتستورب«ةيليجنإلاةيحيسملاسئانكلامظعملازتالو
لبنيخدتلامدعبطقفسيلاهءاضعأحصنت»اهريغو
اذكهو.غبتلاةراجتيفلاغتشالاوأةسراممنععانتمالاب
عيبيةيحيسملاةديقعلابًامزتلمًانمؤمًايحيسمدجتامًاردان
ةيوضعلوبقضفرتةريثكةيحيسمسئانككانهو،رئاجسلا
.نيخدتلانععلقُيوبوتيىتحنّخدملايحيسملا

لَق«
ْ
يفْقُلْخٱًاّيِقَنًاب يفْدِّـدَجًاميِقَتْسُمًاحوُرَوُهللاَااَيَّـِ ِ

)٥١:١٠رومزم(»ِيلِخاَد

نيخدتلا-فرتحملالتاقلاخيراتلاربعةراجيسلا -
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ًابنذنيخدتلاتربتعادقفةيحيسملاةينيفلكلاةفئاطلااّمأ
ىرخأةيصورشعلااياصولاىلإاوفاضأمّهنأةجردىلإًاميظع
.»نّخدتال«:يه

تاطلسلانمءاوس،ميرحتلاوعنملااذهلكمغرونكل
أدب،نيخدتلادهعةيادبيفناكيذلا،ةيندملاوأةينيدلا
ةنيزخىلإاهعفديةبيرضلباقمنكلنيخدتلابحامسلادهع
ةموكحللبئارضلاعفدنيناوقترشتنااذكهو.ةلودلا
انرصعىلإو،ابوروأرئاسيفنيخدتلابحامسلالباقم
نودنوريثكاهسراميةداعنيخدتلاهيفحبصأيذلارضاحلا
.دحأمهقياضينأ

غبتلاةعارز

نَّـخدُتيتلاتاتابنلاةعومجمىلإTobaccoغبتلايمتني
ىطاعتدقلو.ةلاّعفداومنمهيلعيوتحتامل،غضمُتوأ
نمةرّدخملاداوملاضعبىلعةيوتحملاتاتابنلاهذهناسنإلا
لامعأضعبباهلامعتساطبتريناكو.ًادجديعبنامز
.ةدابعلاسوقطوأرحسلا

ةريبكقاروأهل،ةماسلاةيناجنذابلاةليصفلانمغبتلاو
يذلاءزجلاو.ةرمحلللئامّيدرونولتاذةليمجروهزو
روذجلااّمأ،طقفهقاروأوهرئاجسلاعنصيفهنملمعتسُي
.اهنمةدئافالف

ةيذغألاةمظنملوقتو.ةريثكنادلبيفمويلاغبتلاعرزُيو
عرزُيغبتلاّنإةدحتملاممأللةعباتلا»وافلا«.F.A.Oةعارزلاو
ةحاسملاو.ملاعلاءاحنأفلتخميفًارطق٢٠نمرثكأيفًايلاح
.نادفنويلم٣٧نآلادحلتغلبهبةعورزملا

:يهفغبتلانملوصحمربكأجتنتيتلانادلبلااّمأ
ةعارزّنأامك.نيصلاودنهلاوةيكيرمألاةدحتملاتايالولا
داحتالاوايقيرفأبونجوايسينودنأىلإتدتماغبتلا
ةّلطملاةيبرعلانادلبلاو،ليزاربلاونابايلاوايكرتويتايفوسلا
.طسوتملاضيبألارحبلاىلع

رئازجلاو.ًايونسغبتلانمًانط٥٠٠٠٠جتنييبرعلاملاعلاف
يفرئازجلايفغبتلاعرزُيو.ةيمكلاهذهفصنجتنتاهدحو
ىلعنارهووةبانعةيحانو،لئابقلاةبضهو،ةجدتمةقطنم
.راتكهفلأ٣٠ةحاسم

؟غبتلاتايوتحمنعفرعتاذام

نيتوكينلاةدامو،ٍبّكرم٥٠٠نمرثكأىلعغبتلايوتحي
-نيتوكينلا:ىلعغبتلاناخديوتحيو،ةّيلاعفرثكألايه
.نارطقلا-نوبركلاديسكأ

١٨٠٩ماعنالكوفةمالعلانّكمتNicotine:نيتوكينلا
ناجىلإًةبسنمسالااذهبتيِّـمُسو،نيتوكينلاةداملزعنم
Jeanتوكين Nicotلاغتربلايفاسنرفلًاريفسناكيذلا،
ّنأعمسامدنعو.هلزنمةقيدحيفكانهغبتلاعرزيناكو
سأرللٍنمزمٍعادصنميناعت»سيداميديرام«ةكلملا
هتلمعتساامدنعو.عادصللنّكسمكهلمعتستلهنماهادهأ
ةملكهيلعتقلطأوهلامعتسابتمرغُأهتيلاعفتربتخاو
.اذهانمويىلإمسالااذهيقبو.نيتوكين

ةداملعفنمىوقأاهلعفو،ةلتاقةماسنيتوكينلاةدامو
تعضُوولهّنأىتح،ةيلاعفلاديدشنينوكينلاو»خينرزلا«
انعضواذإو.هلتقليفكتبنرأدلجىلعهنمةدحاوةطقن
.ةلاحمالتوميهّنإفاهعلتباوبلكناسلىلعهنمةطقن

،ناسنإلااهفشتكايتلامومسلارطخأنمنيتوكينلاو
نممكو.ناسنإلالتقيديرولايفنقُحيهنمدحاومارغلمف
يوتحملاغبتلاناخدعالتباببسبًايجيردتنومّمستيسانلا
.لتاقلانيتوكينلاىلع

،تارّدخملا«هباتكيفهللافطلناوطنأروتكدلالوقي
تارشحللٍلتاقكنيتوكينلالمعتسُي«:»اهبّنجتواهنعفرعا
ّيأبيكرتيفهلامعتسانكميالفًادجماسوهو،ةيعارزلا
.»ًادجةليئضةيمكبولوءاود

اذهوٍ.رشابمٍلكشبّخملاىلعرثؤتنيتوكينلاةدامو
نيتوكينلاةدامّنأل،تقؤملاطاشنلابنينّخدملاروعشببس
هيبنتومدلاطغضعافتراو،بلقلاتاقدةعرسنمديزت
مفلليطاخملاءاشغلاقيرطنعمدلالخدتو.خملازكارم
باعللابّلحنيو.دلجلاوةئرلاو،ةيئاوهلاتابصقلاوفنألاو
.ةدعملاىلإلقتنيل

يوتحتيتلاةراضلاةيناثلاةداملاوه:نوبركلاديسكأزاغ
هثفنييذلازاغلالثمهلثمماسزاغوهو،ةراجيسلااهيلع
نييارشلابّلصتبّبسيوهو»نامكاشا«تارايسلامداع
.نيجسكألانماهلةمزاللاةيمكلانمايالخلامرحيهنأل

نيخدتلا-فرتحملالتاقلاغبتلاةعارز -

٥
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



اهيلعيوتحتيتلاةريطخلاةثلاثلاةداملاوه:نارطقلا
ءابطألاّدكأدقو.ةئرلاناطرسبِّـبسييذلاوهو،ةراجيسلا
نعةلوؤسملاةداملاوهةراجيسلايفدوجوملانارطقلاّنأ
بعُشلاايالخفلتيهّنأل،نينّخدملادنعةئرلاناطرس
.ليوطلاىدملاىلعةيئاوهلا

؟نامدإمأةداعنيخدتلا
هتفرعممغرنيخدتلايفرارمتسالاىلعنّخدملاّرصياذامل
ناكامهمرئاجسلانيخدتاهببسييتلاةّيحصلارارضألاب
؟ةراجيسلابقّلعتلااذهاذاملواهعون

،رتوتلابباصُيامدنع:تالاحلالكيفنّخديناسنإلا
ظحولامك.امعوضوميفرّكفيامدنعوأ،قيضلابسحيوأ
ىلعلبقُيةداعسلاوأحرفلابساسحإلادنعهّنأاضيأ
!؟ةراجيسلابقّلعتلااذهاذاملف.ةهارشوفغشبنيخدتلا

دّرجم:ينباجأ؟نّخدتاذامل:مهدحأتلأسامدنع
ناكرخآًانّخدمتلأسو.رثكأالولقأالةيّلسمةداع
يّفصتةراجيسلاّنألنّخديهّنأبباجأف،هبناجبًاسلاج
.لسكلاومأسلااهنمدرطتوسفنللةعتملابيتأتونهذلا

درطألنّخدأانأ:لاق؟نّخدتاذاملًاثلاثًانّخدمتلأس
.»جازملا«ّدرأولابلاةحارعجرتسأويسأرنممومهلا

ٍنّخدمّلكلّنأةبوجألاهذهلالخنمىرناذكهو
درطوأ،نهذلاءافصوأةداعلاك،نيخدتللهعفديًاببس
نيذلاسانلانأكو.لابلاةحارعاجرتساوأ،مأسلاومومهلا
لكاشملاهذهلثممهيدلتسيلرئاجسلانونّخديال
.لسكلاومأسلامهبيصيالو،مومهلاو

ّنأمهريغونيسدنهملاونينانفلاوباّتُكلاضعبدقتعي
حورمهيفيوقيو،لمعلاوطاشنلاىلعدعاسينيخدتلا
يقابنأكو.ماهلإببسنيخدتلانوربتعيف،راكتبالا
الوماهلإلامهتأيملنينانفلاوءابطألاوباّتُكلاونيسدنهملا
مهسوؤروناخدلابمهرودصاوألميملمّهنألراكتبالاحور
.رئاجسلاناخدحئاوربمهبتاكمونيتوكينلاةدامب

؟ءابطألالوقياذام
امبنّخديلناسنإلاعفدتيتلابابسألاانلءابطألاّرسفي
:يلي

:لوقي»رطخنامدإلا«هباتكيفةشاكعدمحأروتكدلاف
:ناببسنيخدتلل«

ىلعهريثأتنيتوكينللنوكيثيحيوضعريثأت:ًالوأ
.يبصعلازاهجلا

لالخنّخدملااّهيدؤييتلاسوقطلاوهويسفنريثأت:ًايناث
مفلاىفاهعضووةبلعلانمةراجيسلابحسلثم،هنيخدت
نملّلقتتاكرحلاهذهّلك.ءاوهلايفناخدلاهقالطإو
.»ناسنالادنعدوجوملاقلقلا

نيخدتلا«هباتكيفيرمعلاميركلادبعروتكدلااّمأ
قلقلاءانثأئّدهينيخدتلاّنأنوري«لوقيف»رصعلاةحئاج
.ةثيدحلاةايحلااهثدُحتيتلاةيسفنلاوةيبصعلاتابارطضالاو
ةئدهتويلضعلاو،يلقعلاطاشنلاىلعًادعاسمهيفنوريامك
.»...كلذريغوجازملا

ّرسفي»ةحصلاءادن«ةلجميفهتلاقميفنوملسروتكدلاو
بَعتُملاصخشلاىسني«:هلوقبنيخدتلايطاعتبابسأ
نيخدتلايفةزيجوقئاقديضميوًاليلقنّخدينأدعبهبعت
عجاركلذو.مومهلاتنعنمهدجيامنايسنىلعهلمحت
.»باصعألاوّخملايفنيتوكينلامسهثدُحييذلاريدختلاىلإ

هباتكيفينرقدمحمروتكدلااّمأ »؟اذاملنامدإلا« درويف
نيخدتلا«لوقتيتلايسفنلاليلحتلاةسردمريسفتوفقوم
نّخدملاةقاطّنأل،ةيصخشلاجضنمدعىلعّلدتةمالع
لفطلايفثدحيامكمفلاةقطنمبةقصتلمةيزيرغلا
.»عيضرلا

ًاملاعرشعدحأعمتجا١٩٧٩)بآ(سطسغأرهشيفو
لامعتساءوسثوحبليكيرمألاينطولادهعملايفًابيبطو
نيمويدعبو،نيخدتلانعتامولعمداجيإفدهب،ريقاقعلا
بجيونامدإلانمعوننيخدتلاّنأاوررقثحبلانم
.ًاضَرَمهرابتعا

نيخدتلا-فرتحملالتاقلا؟نامدإمأةداعنيخدتلا -
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،نيخدتلايطاعتىلإةّيدؤملاعفاودلاوبابسألاتناكامهمو
،نيخدتلانععالقإلاىلعناسنإلالمعينأنمعنامالف
ةدارإوهللاابّيوقٍناميِإلّالإكلذلجألنّخدملاجاتحيالف
.ةتباث

ةايحلاّنأو،سيعتهنأبرعشيهذهانمايأيفناسنإلاف
وهف.ناكملكنمهبطيحتمومهلانأو،ةبيتروةّلمموةبِعتم
كالهلاقيرطكلسيهبورهيفهّنكل،ةاجنلاوبورهلاديري
ناسنإلاّنأل.ةاجنلاوصالخلاقيرطكلسينأنمًالدب
لوقيامكٍعارالبلاضعئاضهئات،ةايحلاهذهيفهللانودب
،ةّيقيقحةفرعمهللافرعناسنإلاّنأولو.سدقملاليجنإلا
طّبختييتلالكاشملايفعقوامل،ةايحلاهذهيفهرودكردأو
.مويلااهيف

هاسننمأ،انلكاشميفهيلعلكّتنوهللاركذنًالعفلهف
انمومهلةريصقلاةتّقؤملالولحلللصنلةراجيسلاىلإئجتلنو
!؟انلكاشمو

يفيِموُُمهِةَرْثَكَدْنِع« »ِيسْفَنُذِّـذَلُتَكُتاَيِزْعَتِيلِخاَدِ
)٩٤:١٩رومزم(

ناسنإلامسجىلعنيخدّتلارثأ

اهريثأتوهامف،ةراجيسلاةصقىلعانفّرعتامدعبنآلا
؟ناسنإلامسجىلع

بّبسيهنأل،ناسنإلابةراضوةئيسةداعنيخدتلا
.يرشبلامسجلانمةريثكءاضعأىلعرثؤيو،ةديدعًاضارمأ
:رصتخملكشباهدرونضارمألاهذهنعرثكأفرعنلو

يفىلوُألاةطحملامفلاربتعُي:مفلاىلعنيخدتلاريثأت·
نآلاةقالعلاو.ناسنالامسجىلإغبتلاناخدلوخد
بيصييذلامفلاناطرسونيخدتلانيبةحضاو
يتلاتايئاصحِإلايفءاجدقف،ةثللاوناسللاونيتفشلا
ّنأناطرسلاةحفاكملةيكيرمألاةيبطلاةيعمجلااهبتماق
نمرشعدحأمهنم،مفلاناطرسبًاباصمرشعينثالك
بيصينيخدتلاّنأثيدحلابطلاتبثأدقو.نينّخدملا
ىلإلوحتينأىلإ،ةفشلليطغملاوأمفللنِطبملاءاشغلا
لباقضرملااذهو.»ةوالطلا«ـبءابطألادنعفرعُيام
نعنّخدملافقوتاذإءافشلللباقناطرسىلإلوحتلل
.نيخدتلا
لامهإناطرسىلإةوالطلاضرملوحتيفدعاسياممو«

نانسألادوجوو،ةراذقلاةلاحيفهكرتومفلاةفاظن
»ةئيسةيعانصنانسأدوجوكلذكو،ةمدهنملاوةضيرملا
ةفاضإو.)٦٦صنيضراعملاونيديؤملانيبنيخدتلا(
،ةهيـركـلاةـحـئارـلايفنيـخدــتلابــّبســتياذـهىلإ
برتقتنأيفكيو.مهبةصاخلامهتحئارنينخدمللف
همفنمسيلدعاصتتيتلاهتحئارّمشتلنّخدملانم
ةحئارلاهذهدادزتو.هبايثوهدلجوهرعَشنمنكلطقف
.ءيدرلاعونلانمةراجيسلاتناكاذإةّدش
ىضرملاّنأمفلاضارمأءابطأدنعدكؤملانم:ناسللا·
،رعشملاناسللالثمناسللاضارمأمهدنعرثكتنيذلا
،ناسللاناطرسو،ققشملاناسللاو،ةيناسللاةحرقلاو
ةساردلادعبمهلدكأتو.نيخدتلاىلإاهببسعجري
مهةروكذملاضارمألاباوبيصأنيذلانأقيقدلاثحبلاو
.غبتلايغضامنموأنينّخدملانم
نانسألاىلعرشابملكشبنيخدتلارّثؤي:نانسألا·

نـاـنسألانـولريــيـغـتبنـاخدـلاـيـفـتـكيالو.ـةثللاو
نانسألاقانعألوحعّمجتتيتلاةيساقلاتابُّسرتلاو
رّثؤيثيح،كلذهريثأتىّدعتيلب،اهسيوستىلإيدؤتف
اهلعجيتاقُّقشتاهيفثدُحي«و،ًاضيأنانسألاءانيمىلع
نأمغر.ةماسلاداوملاتابرضمامأمدهنتنأكشوت
نيخدتلا(»ناسنإلامسجيفءيشبلصأنانسألاءانيم
.)١٠٧صةحصلاىلعهرثأو
ىلإناخدلاهنمّرمييذلالاجملايهةرجنحلا:ةرجنحلا·
نيباصملاعيمجّنأٍعطاقٍلكشبتبثدقو،نطبلا
.نينّخدملانممهةرجنحلاناطرسب
يتلاةراجيسلاهذهكرتتالاذامل،نّخدملايزيزعاينذإ
ةثلو،نفعتمٍمفَءاشغوةققشمًاهافشكلبّبست
ًاموعلبوةرجنحو،ًاهيركًاسَفنو،ءارفصًانانسأو،ةئرتهم
؟؟ًابهتلمًارعشمًاناسلو،ّحبأًاتوصو،نيضيرم
نمومومسلانممدلايّقنتيتلايهدبكلا:دبكلا·

ةرتفلدبكلاضّرعترارمتساعمو.نيتوكينلااهنمض
.»دبكلاروصق«ـبفرعُيامثدحيمومسلاهذهلةليوط
كلذلةجيتنلانوكتف،دبكلافئاظوىلعرّثؤياذهو
.هلكمسجلاىلعةريطختافعاضم
هّنإ!سفنلانايكّزهتةبعرمةملك»ناطرسلا«:ةئرلا·
نمو،هايالخرّمديومسجلابّرخييذلاثيبخلاضرملا
نمةديدعًاعاونأببسينيخدتلاف.نيخدتلاهبابسأ
ةبترملالتحييذلاةئرلاناطرساهرهشأنمو،ناطرسلا
ّنأىتح،ملاعلانادلبلكيفتاّيفولاةمئاقيفىلوُألا
بابسأنعثحبلامدعىلإنوليميءابطألاضعب
ةراجيسلانعًاديعبناطرسلانمعونلااذهلىرخأ
مومسلاوةماسلانيتوكينلاةدامف.نيخدتلاةداعو

نيخدتلا-فرتحملالتاقلاناسنإلامسجىلعنيخدّتلارثأ -
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،يسفنتلازاهجلاوردصلاباعشقمعيفلخدتىرخألا
ِبَعُشلليطاخملاءاشغلاقيرطنعصتمُيناخدلاّنأل
ةيلمعأدبتمث،نييارشلاوايالخلايفنكستو.ةيئاوهلا
ةلهسةسيرفاهايالخوةئرلاحبصتف.ميطحتلاوبيرختلا
.ناطرسلاضرمل
ةينانبللاةّيبطلاةّيعمجلاتعمتجا١٩٧٣ةنسلئاوأيف
،ةئرلاناطرسبنيخدتلاةقالعثحبتلناطرسلاةحفاكمل
نيخدتلاةقالعنوعمتجملاّدكأسردلاوثحبلادعبو
ضَّـرعمنّخدملاّنأًاضيأاودكأو،ًايملعةئرلاناطرسب
.نّخدياليذلانمرثكأتارمرشعناطرسلل
ددرتنودبومويلاانحبصأ«:يرمعلاروتكدلالوقيو·

رصعلاةحئاجنيخدتلا(»نيخدتلابةئرلاناطرسطبرن
ناكاذإىتحفنّخدملايقيدصايهبتناف.)٣٤ص
ملولو.)برغملايفنولوقيامك(رجحلارسكيكظح
امًامويناحبصتسكيتئرّنإفناطرسلاببصُت
دنعةريثكضارمأبةباصِإللًامئادنيتضرعمو،نيتفيعض
.هلضرعتتبارطضالقأ
هدكأتباثءيشبلقلاىلعنيخدتلاريثأت:بلقلا·
ةجتنملاتاكرشلافرتعتو.ةعطاقةيملعةّلدأبءابطألا
لكشيفاهتانالعإلفسأيفهعضتواذهباهسفنرئاجسلل
الولو.»ةحصلابراضنيخدتلا«:لوقييموكحريذحت
تسيلغبتلاتاكرشنأل.هبتلبقاملكلذباهتفرعم
!ريبكنزواهلنادلبلاضعبيفاهتطلسو،ِّـنيهلارمألاب
ّنأدكؤتًابيرقتملاعلالودلكيفتايئاصحإدجوت
يفاهنمرثكأةيبلقلاتامزألابنينّخدملاةباصإتالامتحا
لوقيةيكيرمألابلقلاةيعمجلٍريرقتيفو.نينّخدملاريغ
اكيرمأيفبلقلاضارمأبًايونسنوتومينيذلاددع«
.نيخدتللًانمثمهتايحاوعفدمهثلُث،نويلمفصنيلاوح
،مدلاطغضعفرتو،بلقلاتابرضنمديزتةراجيسلاف
حئافصلاضعبرّمدتو،نييارشلايفًاضابقناثدحتو
ناردجىلعاهقاصتلاواهكباشتىلإكلذيدؤيف،ةيومدلا
.»نييارشلابّلصتيفكلذبكراشتف،ةيومدلاةيعوألا
نيجلاعتمنم،بلقلاىضرمعيمجءابطألاحصنيكلذل
ّالأب،ةيحارجتايلمعمهلتيرجُأنيذلانموأءاودلاب
،نونّخدملارثكيثيحةمحدزمنكامأيفاودجاوتي
نوثحابلاعجرُيو.ةيلستلانكامأوألمعلانكامأك
مّهنأامك،نيخدتلاةسراممةدايزىلإبلقلاتابون
نيباصملاءالؤهيفيئاجفلاتوملاةدايزنوعجرُي
.ًاضيأنيخدتلاىلإةيبلقلاتابونلاب
روصقببسبًاصخش٦٤٨اكيرمأيفيفوت١٩٧٥ةنسيف
٪٣٥نعلوؤسمنيخدتلاّنأحضتاو.ةيجاتلانييارشلا
.تالاحلاهذهنم

ةنسيفرصمنمةدراولاريراقتلاوثاحبألالوقت:ةناثملا·
عجريرصميفةرثكبرشتنييذلاةناثملاناطرسّنإ١٩٨٦
نيخدتلانأتبثدقو.نيخدتلاوايسراهلبلاىلإهببس
ةباصملاةناثملايفيناطرسلالّوحتلاةيناكمإنمًاريثكديزي
.ايسراهلبلاب
ردابتيدقامك،طقفةدعملاىلعنيخدتلارثؤيال:ةدعملا·
أدبيلب،يمضهلازاهجلاركذنامدنعضعبلانهذىلإ
نيبلصوتيتلاةبوبنألاوهو،ءيرملانمنيخدتلاريثأت
ةدعملانيبةرصاعةلضعكانهو.ةدعملاوموعلبلا
.ءيرملاىلإةيضمحلاةدعملاتازارفإعوجرعنمتءيرملاو
،اهتفيظولقرعيوةلضعلاهذهىلعرّثؤينيخدتلاو
ىلإجرختةدعملانمةيضمحلاتازارفإلاّنإفكلذلو
ةحرقىلإيدؤياذهو.ًاديدشًاباهتلاهيفبّبستوءيرملا
.ءيرملا

ًاثودحرثكأيهفرشعينثالاوةدعملاتاباهتلانعاّمأ
ريغنيبهيلعيهاّمعغبتلايغضامونينّخدملانيب
يفرداصلاءابطأللةيناطيربلاةيلكلاريرقتلوقيو.نينّخدملا
عبُرىلعتيرجُأيتلاثاحبألاوتاساردلادعب«١٩٧٧ماع
ّنأتبث،رشعينثالاوةدعملاةحرقتالاحنمةلاحنويلم
نينّخدملادنعتناكضرملااذهلةريطخلالكاشملاوتاّيفولا
.»نينّخدملاريغدنعهيلعيهاّممريثكبىلعأغبتلايغضامو

نّخدملاّنأيمضهلازاهجلاضارمأءابطأدنعدكأتامك
لب.نّخدملاريغنمرثكأتارمتسةدعملاةحرقلضَّـرعم
فيزنلاو»نطرستلا«ةلاحىلإلصتلةلاحلاءوستدق
.يدعملا

١١نمنوضّرعمنينّخدملاّنإلوقتتايئاصحإكانهو
نيذلانمرثكأاهلكاشموةدعملاةحرقبةباصِإللةرم١٣ىلإ
نميمضهلازاهجلاءابطأرئاسبلطياذكهو.نونخديال
نععانتمالابيمضهلازاهجلايفضارمأبنيباصملامهاضرم
.نيخدتلا

سانلاضعبةفرعمنممغرلابو،يبطلاريذحتلااذهعمو
يفنوّرمتسي،يمضهلازاهجلايفضارمأبنوباصممّهنأ
نعنوعنتمينيخدتلانعاوعنتمينأنمًالدبو.نيخدتلا
نّخداذإًاصوصخ،عبشلابسحينّخدملانأل،لكألا
ّنأل،روطفلاماعطلوانتلبقوألكألانمةيلاخهتدعمو
ةدامو.ةدعملاونولوقلاتالضعصلقتنمديزتةراجيسلا
دبكلانمهنوزخمنمرّكسلاجارخإىلعلمعتنيتوكينلا
.عبشلابصخشلارعشيف،مدلاىلإتالضعلاو
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ةيزارفإلاةفيظولانأل«مضهلاءوسبنّخدملاباصُيو
ةيكرحلاةفيظولابرطضتامك،برطضتةمضاهلاددغلل
باصُتامك،ماعلكشباهزارفإفخيورثأتتف،ةدعملل
،بولطملالكشلابماعطلامضهىلعةردقلامدعوفعضلاب
.ًامومعمضهلاىلعهتردقصقنلنّخدملاضّرعييذلارمألا
نيخدتلا(»ةديدعةيمضهتابارطضاولكاشمبباصُيوأ
.)٤٣صنيضراعملاونيديؤملانيب

ةأرملاىلعنيخدتلاراطخأ

اّمأ،لاجرلاىلعةرصتقميضاملايفنيخدتلاةداعتناك
رارضأّنكلو!ءاوسلاىلعءاسنلاولاجرلااهيفكرتشيفمويلا
ىلعاهنمةأرملاىلعةروطخوًاريثأترثكأةيراضحلاةفآلاهذه
اهلبّبستو،ةديدعبناوجيفةأرملايذؤتاّهنأل،لجرلا
:ضارمألاهذهنمو.ةريثكًاضارمأ

.ةرشبلابوحش.هطوقسبليجعتلاورعشلافّصقت
عباصألاسوؤررارفصا.نويعلارارمحا.نانسألارارفصا
توصلايفةّحبىلإةأرملادنعنيخدتلايدؤيامكرفاظألاو
.هتنوشخو

حبصتو،اهتحصّرضتنيخدتلايفةأرملاتدامتاذإو
امكو.ةئرلاناطرسضرمك،ةديدعضارمألةلهسةسيرف
نيبًاراشتناعاونألارثكأناكنيتئرلاناطرسّنإففورعموه
ةريخألاتاونسلايفةأرملايطاعتدعبنكلو.لاجرلا
.ةأرملللوألاودعلاوهردصلاناطرسحبصأ،نيخدتلا

امّنإو.طقفةحصلاىلعنيخدتلاراضمرصتقتالامك
ةراجيسلااهيلعيوتحتيتلاداوملاف.ًاضيألامجلاىلإاهادعتت
ىلعرثؤياذهو،مدلانمنيجسكألاصاصتماىلعدعاست
نأليمجتلايفريبخّيأةعاطتسابو،ةرشبلاسملمونول
مايألارورمعمف.ىلوألاةرظنلانمةنّخدملاةأرملافشتكي
رفاظألاغبطصتو،نانسألانولريغتيورعشلانولتهبي
.هجولايفديعاجتلادادزتو،رفصألانوللاب

لكاشملاكلتللولحلاّنأبتانّخدملاضعببيجتدقو
تـامـيرــكلالـامــعـتساوـرـعـشلاـةغـاـبصنــكمـيف،ةـرّفـوـتم
،ـاهرــثكأـاموىـرخألا)لــيمـجــتلا(جـاـيكـملاقــيحـاسـمو
ةحئارليزملامعتساو.اهغبصوًادّيجرفاظألافيظنتو
.مفلا

كتعاطتسابمادامباذعلااذهلكاذامل،يتديسنكل
ةدحاوةرمبويعلاوبعاتملاهذهلكنميصّلختتنأ
قيحاسملاكلديعتنأتاهيهف.نيخدتلانععانتمالاب
!ةراجيسلاهتدسفأامليمجتلاداومو

هنعتنلعأيذلاربخلااكيرمأنمةيتآلارابخألارخآو
ةئرلاناطرسبةافولاّنأنمةيكيرمألاةحصلاةرازوثاحبأ
ببسلاّنأو،ردصلاناطرسًاريثكقوفيحبصأتاديسلانيب
اهلامجواهتحصيفةأرملابيصيالنيخدتلاف.نيخدتلاوه
دحأنيخدتلاّدعُيو.تاذلاباهتثونأىلإّدتميلب،طقف
وهو،سأيلاّنسىلإةأرملالوصوبلّجعتيتلابابسألا
اهدنعو،ةيرهشلاهترودنعضيحلاهيفعطقنييذلارمعلا
.بجنتولمحتنأنمةأرملاىلعليحتسملانمحبصي

الةراجيسلانّخدتيتلاةأرملاّنإفاذهلكىلإةفاضإلاب
اذهيفو.ًاضيأاهنينجىلعينجتلباهسفنىلعطقفينجت
وينويددع(»صاخلاكبيبط«ةلجميفيفلألاذاتسألالوقي
نرسخينألتاضّرعمءاسنلا«:)٢٦ص١٩٨٤)ناريزح(
هتحصرسخينّخدييذلالجرلاف،لجرلارسخياممرثكأ
.اهنينجةحصواهتحصرسختفةنّخدملاةأرملااّمأ،هدحو
وأهضفرىتحوأرطخلاعفدةليسوكلميالوهوهيلعينجت
.»ركبمضاهجإثدحيملاذإاذه.هنمريذحتلا

نيبنيخدتلا«هباتكيفشومرعيناهروتكدلالوقيو
تانّخدملاءاسنلاّنأملعلاتبثأ«:»نيديؤملاونيضراعملا
يهونّخدتيتلاةأرملاف.»رسيأنهضاهجإوبعصأنهلمح
تبتُكاذإىّتحو.ةافولاتالامتحالاهنينجضّرعتلماح
ةلآضنموجنينلهّنِإف،همأنطبيف»ةنّخدملا«نمةاجنلاهل
.»هتايحلالخضارمألابةباصإللهتيّلباقةعرسومجحلا

فيلاكتّنأ١٩٨٣ةنساكيرمأيفتيرجُأةساردريشتو
رادقمبديزتاكيرمأيفتانّخدملاتاهمألاديلاومبةيانعلا

ريغتاهمألاديلاومبةيانعلافيلاكتنعرالودنويلم١٧٠
ةعبسيلاوحىلعتيرجُأتايئاصحإترهظأو.تانّخدملا
مألانيخدتّنأ،ةرشعةيداحلاوةعباسلانيبلفطفلأرشع
ةيدسجلاةيحانلانمءاوس،لبقتسملايفلفطلاّومنىلعرّثؤي
.ًاضيأهكولسىلعىتحو،ةيلقعلاوأ

نعأرقيامدنعضعبلانهذىلإردابتيدق:ةيبرعلاةأرملا
ةأرملاّنأك.ةيبوروألاةأرملاوهدوصقملانأنيخدتلاوةأرملا
يبرعلاملاعلايفنيخدتلاناكدقل!رئاجسلانّخدتالةيبرعلا
ةأرملانيخدتناكو،طقفلجرلاىلعًاروصقميضاملايف
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،نخدتةيبرعلاةأرملافمويلااّمأ.ًابيعوًانيشمًائيشربتعُي
،ةيبرعلادالبلايفمويلكءاسنلانيبًاراشتنانيخدتلاديزيو
ةظفاحمدالباّهنإاهنعلاقُييتلاةيبرعلادالبلايفىّتح
رابلايلعروتكدلالوقيعوضوملااذهيفو.ًالثمةيدوعسلاك
داكت«:)١٤٠ص»ةحصلاىلعهرثأونيخدتلا«هباتكيف(
ضعبيفةمودعمنوكتةأرملانيخدتلةَنَجهتسملاةرظنلا
ندمضعبونيطسلفوندرألا،نانبل،ايروس،ماشلاندم
.»ةنيدملايفلقأةروصبوةدجوةمركملاةكميفوقارعلا
»ةليجرانلا«نيخدتيفلجرلاكراشتةينميلاةأرملاّنأامك
فورعملاغبتلاغضمىرخأًانايحأوتاقلاغضمهكراشتامك
.)ردصملاسفننم١٣٩ص(»ةمشلا«بمهدنع

نيخدتلابّنجتتةيبرعلادالبلايفةأرملاتناكاذإو
اّهنأّالإ،ًاهوركمكلذىريعمتجملانألعراشلايفةينالع
الابوروأيفنشعييتاوللاتايبرعلاءاسنلاضعبو.نّخدت
يذلاف.ماعلاعراشلايفةينالعنيخدتلانمًاعنامندجي
اهدالبعراوشيفةينالعنيخدتلانمةيبرعلاةأرملاعنمي
.ةدئاسلافارعألانمفاختاهنأللب،نّخدتالاّهنأسيل
يفةلوجبموقتنأيفكيف،لوزيأدبفوخلااذهّنأريغ
ًءاسندجتسو.تايتفلاوءاسنلااهداترتيتلايهاقملاضعب
.يّنلعلكشبةهارشبوَّـنخديتايتفو

هترشنلاقميف»ولعلاو«ديسلالوقيعوضوملااذهلوحو
حبصأ«١٩٨٦-٣ددع٦ص»برغملاءاسن«ةديرج
،عراشلاوةرادإلاوةعماجلايفةيبرغملاةاتفلادنعنيخدتلا
ًافارحناربتعُيناكنأدعبًايداعًائيش،تايوناثلاىتحو
نمةدروتسمةيبنجأةداعوأ،ًايعامتجاًاضرموًايقالخأ
نعًءاصحإدرويفرمتسيّمث.»ابوروأنمةصاخ،جراخلا
تعفترادقفبرغملايفاّمأ«:لوقيفةيبرغملاةأرملانيخدت
ةقالعلاتاذةيبرغملاةأرملادنعةيناطرسلاتاباصإلاةبسن
ةنس٪٥نمةبسنلاهذهتزفقف،ةنسدعبةنسنيخدتلاب

.»١٩٨٠ةنس٪١٠ىلا١٩٧٢

ناطرسلاةحفاكملةيبرغملاةيعمجلالوقترخآءاصحإيفو
:١٥ص١٩٨٥)ناسين(ليربأ٢ددعلاةيرودلااهتلجميف
اننأريغ،نّخدتالةيبرغملاةأرملاّنأيديلقتلافرُعلانم«
ةساردتّلددقف.تانّخدملاةبسنيفًاعافتراظحالن
ةئرلاناطرسبتاباصملانم٪٥نمرثكأّنأىلعةقّمعتم
فلتخميفتايرحتلاتّلددقلو.تانّخدملانمنهفصن
ةعبرأنيبنمًاذيملتنأبةكلمملايفةيسردملاطاسوألا
اّمأ.فيطللاسنجلانمةثالثنمًانخدمّنأو.نخدي
نمنيبلاطّنأذإ،ةعفترمةبسنلاهذهّنإفةعماجللةبسنلاب

ةريبكتاوطخبيوسنلاسنجلايرجيو،نانخديةثالث
»!ناديملااذهيف-لجرلا-ةسفانميزاويل

ةداعةسراممنمةانثتسمتسيلةيبرعلاةأرملانذا
اذهّنأعم،ملاعلانادلبرئاسيفةأرملالثماهلثمف،نيخدتلا
.اهترسأىلعواهيلعرطخ

نآلانماهنعِتيّلختوكتراجيسِتأفطأنإيتديس
ةّحصوكتّحصرمدتستناكًارانِتأفطأدقنينوكتسف
.كترسأ

لفطلاىلعنيخدتلارطخ

نيخدتلاةبسنو،ةراجيسلانونّخديًاضيألافطألا
نيخدتبنوفتكياللافطأكانه!دايدزالايفةذخآمهدنع
يفمهوهريغوشيشحلاىلعنامدإلاىتحلبطقفرئاجسلا
دورولاوروهزلالبذتامكنولبذيةقيرطلاهذهبو!روهزلارمع
وأبألانملفطلافاخيدقو.فيرخلاحايرلعفبطقستو
ّنكل.ًالجخوأًافوخاّمإ،امهمامأنيخدتلانععنتميفمألا
هادهاشيملمألاوبألاّنألنّخدياللفطلاّنأينعيالاذه
.نّخدي

ٍةلماكٍةيعبتةايحايحيلفطلاّنأهيفّكشالاّممو
اهدارفأتافرصتوةرسألالاعفألكّنإفاذكهو.ةرسألل
ءوسىلعيوطنيةرسألاّوجناكاذإف.هيلعاهلالظيقلت
نمرظتنُيالف،نسحلاكولسلاهيفدجويالوفّرصتلا
ناكاذإو.لبقتسملايفهتايحيفًاميقتسمنوكينألفطلا
،نيخدتلانعامهلافطأنايهنيامهو،نانخديمألاوأبألا
لعفلاّنأل،ريثأتّيأامهتاريذحتلالوامهمالكلنوكينلف
ٍلعفنعَهْنَتال«:رعاشلالاقاميدقو.لوقلانمرثكأرّثؤي
.»هلثمِتأتو

اذامف،نوبضغينخديمهنبانودجينيحءابآلاضعبو
دقوهفّنعيهنإ؟هنباتافرصتنمبضغيامدنعبألالعفي
بألاّنكل.نيخدتلانععنتميلههجويفخرصيوأ،هبرضي
ّدميهارتنبالاهلعفامدضةروثلاوبضغلاةلاحيفوهو
اهنمبحسيورئاجسلاةبلعهنمجرخيوهترتسبيجىلإهدي
يفاهناخدثفنيواهنيخدتيفأدبيمثاهلعشيوةراجيس
!ءاوهلا
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نحنونيخدتلانعانلافطأدعتبينأديرن!ةلزهماّهنإ
الفةراجيسلانخديتيبلابرناكاذإف.مهمامأنخدن
.هجراخوأتيبلايفنونخدياوناكاذإلافطألاّنمولن

نيذلاسانلارثكأّنإ«لوقيفمهدحأضرتعيدقو
بألاريثأتببسبكلذنكيملراغصمهونيخدتلااوأدتبا
.»مهنارقأومهئاقدصأطغضتحتلب،مألاالو

،قحلالكسيلنكلقحلانمءيشهيفلوقلااذهًاعبط
يفدجُواذإلفطلاّنأةيبرتلاءاملعوءابطألادنعتباثلاف
ضرمبباصُيالدقهّنإف،نينخدمالوهيفناخدالٍطسو
نيخدتلاىودعنإف،سكعلالصحاذإاّمأ.نيخدتلا
هذهو.نيخدتلاةسرامموحنٍليمبرعشيولفطلللقتنتس
»رساجلا«ذاتسألاانلاهلقني،عقاولانمةسوملمةّيحةداهش
أدبفيكًاّرسفمدئارجلاىدحإلهمالكيفتيوكلانم
ديلقتتلواحًاريغصًالفطتنكامدنع«:لوقيفنيخدتلا
ربكألايخأةبلعنمةراجيسةقرسوةرسألادارفأضعب
ةديدعتارمةيلمعلاهذهترركتو.لزنملاجراخاهتنّخدو
يفورصمنميسفنباهيرتشأتحبصأو.ينتوهتسانأىلإ
.»نّخدأانأواهموينمو.يمويلا

لافطألاعفدييذلاوههدحوقافرلاطغضسيلنذإ
.كلذيفرثألاربكأةرسألللب.نيخدتلاةسراممىلإ

يفروشنملانوحاطوبأميهاربإروتكدلللاقميفءاجو
ّنأتبث«:هلوق١٩٨٦)يناثلانوناك(ريانيددعيبرعلاةلجم
لصينيوبألادحأنيخدتةلاحيفءانبألانيخدتلامتحا
الكنيخدتةلاحيف٪٧٠ىلإعفتريامنيب٪٥٠ىلإ
ةحئاجنيخدتلا«هباتكيفيرمعلاروتكدلالوقيو.»نيوبألا
يطاعتيفًاماهًارودبعليطسولاحبصأ«:٥ص»رصعلا
وأ،مألاوأبألاهيفنّخدييذلاطسولاف.ًاركبمنيخدتلا
يفأدبينيخدتلاف.ةريبكنينّخدملاةبسنهيفنوكتًاعمامه
.»ناديملااذهيفًارثأيحلاوأةسردمللنأامك،تيبلا

ىلعقاقزلاوأعراشلارثأركنيدحأالف.قحاذهًالعف
اذإلفطلاّنأل،ربكأةلئاعلاريثأتىقبيكلذعمنكل.لفطلا
عمركفيسلهألاوةرسألانعًاديعبنيخدتلاةبرجتهتفداص
مأباوصهيلعمدقُيسيذلافّرصتلااذهله:هسفن
ىريوهوهتيبيفربكيوومنيلفطلاناكاذإنكل؟أطخ
لكوهلاوخأوهمامعأوأربكألاهاخأوأهمأوأهدلاو
ةسراممنمعناملاام:هسفنلأسيسنونخديهبنيطيحملا
:ناكاذإعناملاام؟هسراميلكلامادامنيخدتلا

نخديبألا·
نخديملعملا·
نخديمعلا·
نخديبيبطلا·
نخدينيدلالجر·
نخديينغملاولثمملا·
.رئاجسلانعتانالعإلابىألمتالجملاودئارجلا·
ةئيلمتاضايرلافلتخمومدقلاةركبعالمتابنج·

.رئاجسللراهشإلاب
!نخديّالأبلفطلابلاطناذهلكعم·

لثملاوةودقلانوطعتالمتمدام،ماركلاءابآلااّهيأ
ىوسمكدنعنوكينلف،نيخدتلانوكرتتومكدالوألحلاصلا
ّنأتالئاعلاضعبىرتديدشلافسأللو.نينخدملافطأ
ةفافلميدقتّنأنوربتعيو،يسيئرلاةفايضلاماوقةراجيسلا
لب.ةفايضلامركةمالعنمرخافلاراجيسلاوأغبتلانم
ةعالووأتيربكدوعبفيضللةراجيسلالاعشإنوربتعيو
هذهدهاشينيحلفطلاو.زيزعلافيضلاماركإيفةغلابم
وأةصرفلوأهيتأتنيحو.تامَّـلسملانماهربتعيتافّرصتلا
،ةراجيسلانيخدتيفددرتينلنيخدتلاةسرامميفةبغر
!ةرقوملاةلئاعلاتاداعىدحإاّهنأل

ةسيرفاوعقيالئلراغصلاةيامحلدوهجلازيكرتنمّدبال
اذإًالإةدئافتاذنوكتنلدوهجلاهذهو.نيخدتلاةداعل
ءابآلانحنانيلعف.حلاصلالثملاوةنسحلاةودقلابتنرُق
نأ،نيخدتلالكاشماندالوأبّنجننأاندرأاذإ،تاهمألاو
تانالعإلانأمهلحرشنو،ءوسلاقافراوبّنجتينأبمهحصنن
،عادخوءارهدرجمنيخدتلاتانسحنعاهيفلاقُياملكو
.مهتحصىلعنيخدتلاةروطخللماكلايعولابمهدّوزنو
.هررضونيخدتلانمًاررحتمًاليجئشننكلذبو

نلظعاوملاوتارضاحملافالآّنأىرخأةّرمىسننالو
.ةدوقفمةنسحلاةودقلاتمادامًاعفنيدجت

يفطوقسلابّنجتّنإيواقرشلارمعروتكدلالوقيو
.هنععالقإلابغلابصخشعانقإنملهسأنيخدتلانثارب

بالطلاىلعنيخدتلارثأ

ةداهشلينلريبكلادبعنيسحلاذاتسألااهبماقةسارديف
ةحورطأءاضيبلارادلابةلديصلاوبطلاةيلكنمهاروتكدلا
ةرهاظراشتنالوحةيناديمةسارد١٩٨٥ةنس١٧مقر

نيخدتلا-فرتحملالتاقلاناسنإلامسجىلعنيخدّتلارثأ -
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ًافلأنيرشعتلمشبرغملايفيسردملاطسولايفنيخدتلا
.ةيبرغمندمينامثىلعنيعَّـزومةيوناثلاةلحرملاةذمالتنم
ةذيملتو،ةثالثلكنمًاذيملتّنأىلإاهبحاصاهيفلّصوت
اذاملف.نيخدتلانوطاعتيةذيملتةرشعىدحإلكنم
؟بالطلاضعبنخدي

مهطاشننمديزينيخدتلاّنأبالطلاضعبدقتعي
يملعلاليصحتللمهتيلباقنمديزيويركفلاويلقعلا
داـدــعــتـسالاـدــنـعـرـكذـــتـلاىلــعمــهدــعـاــسـيو،يسارـدـلاو
ةيسفنلاةحارلامهلبلجتةراجيسلاّنأو،تاناحتمالل
درجموئطاخداقتعااذهو.ءانعوبعتدعبةيدسجلاو
َنِمَنوُنَتَْجيْلَه«دجملاهلحيسملاديسلالاقامكهنأل،ماهوأ
.)٧:١٦ىّتم(»؟ًابَنِعِكْوَّـشلٱ

مارهألاةديرجيفروصنمحالصذاتسأللةلاقميف
بابشلاضعبروصتي«:بتك٣/٢/٨٧مويل٧صةيرصملا
ريغاذهو،ةباتكلاةيرقبعوةراجيسلانيبةقالعكانهّنأ
،ظوفحمبيجنو،ميكحلاقيفوتكباّتُكلارابكف.حيحص
ةنيمأو،روصنمسينأو،نيدلاءاهبدمحأو،نيمأىفطصمو
،نونخديالريثكمهريغويواقرشلانامحرلادبعو،ديعسلا
.»نيخدتلانعاوعلقأونونخدياوناكوأ

نسيفمهنيذلاةصاخوبالطلاوبابشلاضعبو
يأوأ،نيلثمموأنينانفنمريهاشملاضعبنودّلقيةقهارملا
رورمعمو.مهباجعإلانتنيرخآلانمرثكأةباذجةيصخش
بعصيرمتسمنامدإوةسراممىلإديلقتلالّوحتيمايألا
ًاريخأةبلاطلاوأبلاطلافشتكيو.دعباميفهنمصالخلا
ةيصخشلاةمالعتسيلاّهنأو،مهوتامكسيلةراجيسلاّنأ
.ةحجانلاوأةزيمملا

ةنانفلايهوةروهشمةيبرعةناّنفنمةّيحةداهشهذهو
اهعمهترجأباوجتسايفلوقت»اكويراكةيحت«ةيرصملا
ُتأدب«:٩/٥/٨٧مويرشُنةيتيوكلاماعلايأرلاةديرج
ةقرفعمةينفلايتايحلهتسميفانأوةراجيسلانيخدت
تنكو.ةهارشبنخديَّـنُكيتاليمزلكو،ينباصمةعيدب
نهضعبأدبانهنمو.نخدتاليتلانهنيبةديحولا
نّخدأنأتررقف،فافختساةرظنّيلإنرظنيويّنمنرخسي
نيخدتلاحبصأمايألاعمو.ّنهلثمنأشتاذودبأىتح
يفةديدشمالآبهيفترعشمويءاجنأىلإ،ينمزالتةداع
تبهذو.مونلانمينظقويسفنتلاقيضناكو.يردص
بلقلانييارشيفبّلصتبةباصمّينأيلّدكأيذلابيبطلل
.»ًاروفنيخدتلانععنتمأنأّيلعّنأو

ديلقتّنأدّكؤتةروهشمةناّنفنمةداهشهذهف
ةيمتحلاةجيتنلاّنأو،عفنيالاهتاّيبلسبةقومرملاتايصخشلا
نمرثكألب.ضارمألادحألبةيرقبعلاوأةرهشلاتسيل
تاداعوةليذرلاةسرامملةيادبنوكيدقنيخدتلاّنإ،اذه
نامدإورمخلايطاعتك،نيخدتلاةداعنمأوسأوحبقأ
.ريثككلذريغوةراعدلاروددايتراو،تارّدخملا

ءاردموةذتاسأونيملعمنمنيبرملاوءابآلادشانأانهو
مهدالوأاومّلعينأو.نيخدتلاةرهاظىلإاوهبتنينأ
ّنأمهبالطلاوحرشينأو،ضرمنيخدتلاّنأمهذيمالتو
،ةيحورلاوةيسفنلاوةيدسجلاةحصلاىلعةبيصمةراجيسلا
دعاستوركفلاطّشنتاّهنإةراجيسلانعلاقُياملكّنأو
.ضارمألاوهعقاولاو،ماهوأالإيهامرّكذتلاوماهلإلاىلع

يرابجإلانيخدتلا

ظافحللةماهةوطخهذهودّيجاذه.نّخدتالتنأ
ديدشلافسألاعمكّنأملعتلهنكلو.كتحصىلع
هيّمسياماذهو!؟يرابجإلكشبو،كنعًامغرنّخدت
ريغّنأل»يدارإاللانيخدتلا«ركابلاهللادبعروتكدلا
رئاجسلاقارتحاتافّلخموناخدلًايدارإالضّرعتينّخدملا
نمنيخدتلا«ـبًاضيأفرعُيامك.ةقلغملانكامألايف
)يناثلانيرشت(ربمفون٤٩صةحودلاةلجم(»ةيناثلاةجردلا
ناخدلاقاشنتسا«وأ»يبناجلانيخدتلا«ـبًاضيأو)٨٥
.»لمعتسملا

ىلعطقفنيخدتلارارضأرصتقتالفساسألااذهىلعو
نوشيعينيذلانينّخدملاريغىلإهاّدعتتلب،هدحونّخدملا
ريغىلإّدتميراضلاناخدلاريثأتّنأدّكؤملانمو.هلوحنم
.ةقلغمنكامأيفنودجاوتيامدنعًاصوصخ،نينّخدملا

ةقلغمةفرغيفسلجونينّخدملانمنكيملاذإناسنإلاف
عمةيوهتلاةئيسةيئامنيسةعاقوأ،داورلابءيلمىهقميفوأ
عمدسافلاةفرغلاءاوهقشنتسيسهّنإف،نينّخدملانمددع
يذلانيخدتلانعةجتانةماستازاغنمهيوتحياملك
.نينّخدملاريغىلعنونّخدملاهسرامي

يرـاـبجإلانيـخدــتلاـرطـخسـمـلـتوفرـعـتيـكـلو
ةفرغيفةينمزةدملسلجا،لمعتسملاناخدلاقاشنتساو
ىلإجرخااهدعبو.نينّخدملانمددعاهيفدجاوتيةعاقوأ
،هيدترتيذلاصيمقلاوأتيكاجلاّمشو،يقنلاءاوهلا
،كسبالمنمثعبنتةهيركلاناخدلاةحئارّنأدجتسو

نيخدتلا-فرتحملالتاقلايرابجإلانيخدتلا -
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اذإو!كسبالمبقصتلاناخدلاف،نّخدتالكّنأنممغرلاب
يتلاةنيكسملاةئرلالاحوهامف،سبالملالاحاذهناك
؟ناخدلابثولملاءاوهلاتصتما

.Drرلدنسروتكدلااهبماقةسارديف Sandlerلئاوأيف
حضونينّخدملاريغىلعنيخدتلارارضألوح١٩٨٥ةنس
:يلياماهيف

يفناطرسلابةباصإلاةروطخيفحضاوعافتراكانه·
وأيرابجإلانيخدتللنوضرعتينيذلاصاخشألا
.يدارإاللا
،ناطرسلاضرمبةباصإلاوةعرجلانيبةقالعكانه·

ةيمكتدادزاةفرغلايفنينّخدملاددعدازاملكف
.ضرملابةباصإلادايدزابببستييذلا.ناخدلا
ضّرعتلاةدمتدازاملكةئرلاناطرسبةباصإلاديزت·

نمرئاجسلاناخدلنوضّرعتينيذلاف.رئاجسلاناخدل
ةيلباقمهدنعنوكتجوضنلاتارتفيفوةلوفطلا
ناخدللنوضّرعتينيذلانمرثكأةباصإللمهداسجأ
.طقفةدحاوةرتفل

يذلالتاقلاّعشملا٢٢٢نودارلازاغنعتعمسكلعل
ببستيوهوةقئافةعرسبناسنإلاةئرلخديوةعيبطلاهّثبت
ةيبطلاتانايبلالالخنمكلذحضتاامك،ةئرلاناطرسيف
امّنإ.ًاديدجًافاشتكاسيلاذهو.موينارويلامجانملامعل
ءايزيفلايئاصخأيسنرفلاروسفوربلاهفشتكااموهديدجلا
نيخدتلايرجييتلافرغلاّنأنم»نابولليج«ةيوونلا
ّنأكلذ.نودارلارطخلاهريغنمرثكأةضرعنوكتاهيف
فلأىلعيوتحييداعلاءاوهلانمدحاولاعبرملارتمتنسلا
طاقتلاىلعدعاستيتلاةيبوكسوركملاةيئزجلاداوملانم
هذهددععفتريةدحاوةراجيسنيخدتدنعو.٢٢٢نودارلا
ينعيامم.دحاولاعبرملارتمتنسلايففلأةئمىلإتايئزجلا
يفًالصأدوجوملانودارلاطاقتلارطخصرففعاضت
هتاذّدحباذهو.ةراجحلابوأتنمسألابةينبملاءاوس،فرغلا
يفنيدجاوتملانينّخدملاريغونينخدمللديدجرطخسوقان
.ةدحاوةفرغ

ةيسنرفلاةنجللاسيئرنايتسيركروتكدلادكأاسنرفيف
لوقلامويلاناكمإلابدعيملهّنأ«ةيسفنتلاضارمألاةحفاكمل
لب،نّخدملاصخشلاىلعطقفرصتقتنيخدتلارارضأّنإ
رداصمنأشهنأش،نيخدتلاو.نينّخدملاريغىلإهادعتت
.»نّخدملاريغلونخدمللضارمألابّبسي،ىرخألاثّولتلا

لكيامروسفوربلادكأاكيجلبيفلسكوربةنيدميف
فلأيلاوحّنأيبلسلانيخدتلاعوضوميفهثاحبأيفلئار
ببسبايناطيربيفًايونسنوتومينينّخدملاريغنمصخش
تدكأةيكيرمألاةدحتملاتايالولايفو.رشابملاريغنيخدتلا
٥٠٠٠ىلإ٤٥٠٠نيبامّنأنوطنشاويفةئيبلاةيامحةرئاد
ببسباكيرمأيفًايونسنوتومينينّخدملاريغنمصخش
.يرابجإلانيخدتلامهلهبّبسييذلاةئرلاناطرس

رارضأنعاكيرمأوابوروأيفءابطالاهلاقاماذه
يفءابطألالوقياذامنكل.نينّخدملاريغىلعنيخدتلا
؟ةيبرعلادالبلا

هباتكيفيرمعلاميركلادبعروتكدلالوقيبرغملانم
ناسنإلالعشيامدنع«:»رصعلاةحئاجنيخدتلا«
رثؤتةماسداومثفنيوهفءاوهلايفاهناخدثفنيو،هتراجيس
هسفنمّمسيالوهف.ءاوسلاىلعهبنيطيحملاىلعوهيلع
يناهروتكدلالوقيو.ًاضيأنيرخآلامّمسيهنكلو،طقف
ددعةحودلاةلجميفنيخدتلارارضأنعٍلاقميفشومرع
لقيالرئاجسلاناخدلضرعتلا«٨٦)يناثلانوناك(رياني

ةيلعفلاةسرامملانعلاوحألانملاحيأبًاررض
.»نيخدتلل

اههجوييتلاتاليلحتلاوةيبطلاقئاقحلاهذهءوضىلعو
ةدعتماق،نينّخدملاريغىلعرطخنيخدتلاّنأبءابطألا
.ةماعلانكامألايفنيخدتللةداضمتالمحبلود

تفصويتلاملاعلايفىلوألاةلودلايهديوسلاف
ةمراصنيناوقتردصأو،ماعرطخهّنأبةحارصنيخدتلا
هذهجئاتنتناكو.ةماعلانكامألايفنخدينملكقحب
١٩٦٣ةنس٪٧٠نمنينّخدملاةبسنطوبهديوسلايفةلمحلا
ًاضيأةيكيرمألاةدحتملاتايالولايفو.١٩٨٥ةنس٪٣٠ىلإ
ديدجنوناقىلعكرويوينةيالوبةيحصلاتاطلسلاتقداص
)راّيأ(ويام٨نمًءادتباةماعلانكامألايفنيخدتلاعنمي

لُعو.١٩٨٧
ِّـ
اهيلعبوتكمحئاولًابيرقتناكملكيفتق

عنمىلعديدجلانوناقلااذهَّـثحو.»نيخدتلاعونمم«
ةيضايرلاةيدنألاو،رجاتملاو،لمعلانكامأيفنيخدتلا
ةلاحيفو.تاعماجلاو،سرادملاو،كونبلاو،ةيهيفرتلاو
وأًارالود٢٥٠اهرادقمةيلامةمارغلنّخدملاضّرعتيةفلاخملا
.ًانجسًاموي١٥

نيخدتللانعنمب:كرويوينةيالوبحلاصملاسيئرلاقو
ةصاخلاةايحلايفلخدتننأدصقنالةماعلانكامألايف
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نيخدتلاّنألب،غبتلاتاكرشباحصأيعّديامك،سانلل
طسوشيعللنورطضينيذلانينّخدملاريغةحصدّدهي
.نينّخدملاناخد

دضءاوعشًابرحضوختيتلاةيبرعلالودلانمو
ريزويضيوعلانامحرلادبعروتكدلاف،تيوكلاةلودنينّخدملا
)١٩٨٠)لوألانوناك(ربمسيدرهشيف(يتيوكلاةحصلا
اهبموقتيتلاةلمحلايفةكراشملامالعإلاةزهجأنمبلط
امك.ناطرسلاضارمأنمةياقوللنيخدتلادضهترازو
ٍضّرمموأٍبيبطّيأفّظوينلًادعاصفنآلانمهّنأنلعأ
.ةيتيوكلاةحصلاةرازويفٍنخدم

وتريبورديسلاحّرص:ًاضيأةيملاعلاةحصلاةمظنم
ًءادتباهّنأفينجيفةيملاعلاةحصلاةمظنمقّسنمينوريسام
)يملاعلاةحصلامويقفاوييذلا(١٩٨٧)راذآسرام٧نم
يفةيملاعلاةحصلاةمظنمرقميفًايئاهننيخدتلاعنميس
.فينج

اهددعيفةيتيوكلاسبقلاةفيحصترشن:ةدحتملاممألا
ٌقطاننلعأ:لوقيةدحتملاممألانمًاربخ١٥/٢/٨٧رداصلا
نيلوؤسملاّنألوألاسمأةدحتملاممألاةمظنممساب
ةعباتلابتاكملايفنيخدتلاعنميفةيدجةروصبنوركفي
.ةدحتملاممألل

يفنيخدتلاعنمينوناقدوجومغرورصميف
تافلاخملاةبسنتغلبدقفةماعلا)تالفاحلا(تاسيبوتألا
كلذبحّرصدقو.١٩٨٦ةنسيفةفلاخم٥١٠٠٠نمرثكأ
نمعونىلإجاتحيرمألاّنإلاقو،ماعلالقنلاةئيهبلوؤسم
.نيخدتلاةلأسمىلعةيبعشلاةباقرلا

ءانثأيفيروفاغنسلاةحصلاريزولاقةروفاغنسيفو
ّنإ«١٩٨٧ةنسنمىلوألاةثالثلاروهشلاةدملةماقملاةلمحلا
ةئيبيفشيعلايفةيبلغألاقحهلطبينيخدتلايفدرفلاقح
رئاسيفنيخدتلاعنماذكهو.»رئاجسلاناخدنمةيلاخ
ىرخأٍلقنلئاسووةرجألاتارايسوةماعلانكامألا
ةماعلاعراوشلايفنيخدتللةصاخنكامأتددحو
نّخدملليروفاغنسرالود٥٠٠اهردقةيلامةمارغتضرفو
.عراشلايفنيخدتللصصخملاناكملاريغيفنّخدييذلا

راطخأىلإهيبنتللةيملاعلاةلمحلارثأيف،جيورنلايفو
دنورت«تايفشتسمىدحإترّرق،ةحصلاىلعنيخدتلا
ةيحارجلاتايلمعلاءارجإةيولوأحنمجيورنلاطسويف»مياه

ةياعرلابىلْوَأمّهنأرابتعابنينّخدملاريغنمىضرملل
يفًايئاقلتنيخدتلاونمدمعضويو.نينّخدملانمةيحصلا
يفاوأدبيملاذإتايلمعلاءارجإلراظتنالاةمئاقلفسأ
دعوملانملقألاىلعًاموينيرشعلبقنيخدتلانععالقإلا
.اهعاونأبةيحارجلاتايلمعلاءارجإلددحملا

اذهتحت:ةيناطيربلاعناصملايفنينخدمللناكمال
مويرداصلااهددعيفةيتيوكلاماعلايأرلاترشنناونعلا
نمنآلادعبنونّخدملانّكمتينل:لوقيًاربخ١٨/١/٨٦
عناصملاضعبيفلمعىلعلوصحللمهتابلطميدقت
عنصمسيئررادنيروسثرابهنلعأاماذه.ةيناطيربلا
طرشلاّنإلاقو»ماهرود«ةعطاقميفتايئابرهكلليساور
،ًانخدمنوكيالنأوهانعنصميفلماعلالوبقليسيئرلا
.جاتنإلاىلعنورثؤينينّخدملانأل

ةمكحمتضق:نيخدتلاببسبلمعلانعلصفُي
لحميفنيخدتلاببسبلماعلصفبةرملوألةيناملأ
.»نيخدتلاعونمم«ةتفاللمعلابحاصعضوثيح،لمعلا
همساوايناملأيفلصفُينخدملوألجرلااذهّدعُيو
غلبيوغربنينيفهايملاقفرمةئيهيفًاينفلمعيورخامريش
نّخديهّنأطقفهبيع،زاتمملماعوهو،ةنس٣٥رمعلانم
ناكو.نيخدتلانعلدعينأديريالو،ًايمويةراجيس٤٠
يفهعمنولمعينيذلانينّخدملاريغنمرخامريشءالمز
دق،هذفاونحتفنكميالو،ًاعبرمًارتم٢٠٠هتحاسمبتكم
عايصنالارخامريشضفرو.نيخدتلارظحضرفيفاوحجن
ةسسؤملادضىوعدعفربماقو.لمعلانعلصُفورمألل
هللغشلانمهدرطرارقّنأتررقيتلالامعلاةمكحمىلإ
.هرربيام

تاكرشلاىدحإتنلعأةيكيرمألاةدحتملاتايالولايفو
نيفلأّنأوغاكيشةنيدميفصاخلاعاطقللةعباتلاةريبكلا
جراخكلذيفامب،نيخدتلانعنوعلقُيساهيمدختسمنم
لوؤسملاقو.مهبصانمنودقفيسمّهنإفّالإو،لمعلاتاقوأ
ىلعةّيبطتاصوحفءارجإبنوموقيسمّهنإةكرشلاكلتيف
.نونخدمكانهلازامناكنإاوفرعيلنيمَدختسملاعيمج

ىدحإّنأنيخدتلاعنمددصيفركذُيامفيرطنمو
ةرجألاةرايسيقئاسدحأىلعتمكحايناطيربيفمكاحملا
٢٠اهردقةيلامةمارغبسلراكديسلاهمساو-يسكات-
ورثهراطمنمباكرلادحألقنضفرهنأل،ًاينيلرتساًاهينج
ثداحلاعقودقو،نينّخدملانمناكبكارلاّنألندنلىلإ
ديسلاناكاملو.١٩٨٥)لوألانيرشت(ربوتكأرهشيف
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ةيلاملاةمارغلاعفدلّضفدقفنيخدتلاءادعأنمسلراك
دحألواحدقو.ةحصلاىلإةءاسإلائدابمبلالخإلاىلع
.ةدئافنودبنكلْنيبلاتاذحالصإةطرشلالاجر

يكيرمأٍضاقردصأةيكيرمألاةدحتملاتايالولايف
.نيخدتلانعفقوتلابساسكتنمةديسدضًامكح
ةسمخلمأيهوًاماع٣٢رمعلانمةغلابلاةديسلاتناكو
ةميرجتبكتراةيعامتجالاتاناعإلانمديفتستلافطأ
نعيضاقلااهلأسامدنعو.ىربكلالاحملادحأنمةقرس
له«:اهلأسف.ةيداصتقالااهتلاحباهتميرجترّربببسلا
اهعنمبهمكحيضاقلاردصأف.»معن«:تباجأ»؟نينخدت
/٣٠/٥موي٢صةيرصملارابخألاةديرج(.نيخدتلانع
٨٨(.

بلطدقف»يكرتلزنيرف«يكيرمألانمرخآفقوماذهو
ةّيحصرارضأىلعهلًاضيوعتيلاردفلانيفظوملابتكمنم
زاهجلايفتابرطضاوهيدلءيقللليمو،هنويعبتقحل
،نينّخدملانممهعيمجنيفظومنيبهلمعببسبيسفنتلا
٧٧٨٠غلبمررضتمللعفّددقفبتكملاخيراتيفةرملوألو
رئاجسلاناخدءاّرجنمهبقحلامىلعهلضيوعتكًارالود
.لمعلايفهؤالمزاهنّخدييتلا

يفقّلعمليمجراطإيفتعضُوٍةمكحنعتأرقو
:لوقتبرغملايفءاضيبلارادلابءابطألادحأةدايع
.»نيرخآلاميمستاوبنتجانكل،متئشنإاومَّـمست«

ةفّطلملارئاجسلا

نمةعّونتمفانصأمايألاهذهيفقاوسألاىلالزنت
،ةرّطعموأةفّطلماّهنإاهوعناصاهنعلوقييتلارئاجسلا
ضيفختو.نيتوكينلاونارطقلانمضفخنمىوتحمتاذو
لئاسولانمو.نكممٌرمأرئاجسلايفةدوجوملانارطقلاةيمك
قيرطنعكلذوءاوهلابناخدلاجزمكلذيفةمدختسملا
اهتئبعتوةفافللارطققييضتو،بّقثمقرووأةافصم»رتلف«
ةديدعداومةفاضإنمكلذريغو،غبتلانمّلقأةّيمكب
مسابفرعُيتابننمجرختسُييذلانيراموكلاكةراجيسلل
ةحئاريطعياذهو،ةيربلاالينافلاقاروأنموأ»سكيراتبيد«
.غبتللةرطع

؟نّخدملاىلعغبتلارارضأنمًالعففّفخياذهلهنكل
فرعنيكلو؟رارضألانمةيلاخةفطلملاةراجيسلاله
فرعننأانيلعةلئسألاهذهنعحضاولايملعلاباوجلا

لّصوتيتلاجئاتنلاو،ةرطعملارئاجسلاىلافاضُتيتلاداوملا
فرعننأعيطتسنطقفكاذدنع.ءابطألاوءاربخلااهيلإ
.ةقيقحلا

طعملا
ِّـ
رئاجسلاةعانصتاكرشهمدختستيذلايسيئرلار

غبتلليطعتيتلايهو،سوسقرعلاةصالخوهةفطلملا
يوتحتو.قارتحاللهتيلباقنّسحتامك،ًابطرهظفحتوًةهكن
ـــبفورــعــملاضــماحلاىلــعسـوـسقـرـعــلاـةـصالــخ
ةيقلحلاتانوبراكوردهلارداصمدحأوهو»كديريسيلغلا«
ةرطعملارئاجسلايفمدختسُيامك.ناطرسللةببسملاةرطعملا
ًاجرختسمناكءاوسركسلاو،واكاكلاو،لفنرقلاو،ةفرقلا
هذهعبطلابو.ركسلابصقنموأبوبحلاوردنمشلانم
ةعانصرارسأنمّدعُتيهفىرخألاداوملااّمأ.ةفورعمداوملا
.دحأاهفرعيالف،رئاجسلاغبت

مويددعنم٨صيفةيبرغملا»ملعلا«ةديرجترشن
راتسوتنروتةفيحصتفشك«:لوقيًاربخ١٠/١٠/١٩٨٦
رئاجسلاءافطإمدعىلعدعاستةيواميكداومّنأةيدنكلا
يفلخدتةيرطعصئاصخاهلىرخأداومىلإةفاضإلاب
ًادانتساةفيحصلاتركذمث.ةرطعملارئاجسلاغبتتانّوكم
ىلعيوتحيةفطلملارئاجسلاغبتّنأ،ةيموكحةقيثوىلإ
،ناتوبلانمةبسنىلإةفاضإلابنوتسيوكلونيتنبرت
يفةراجيسلالظتل،يناكربلادامرلاو،نابوربلاو،رداشنلاو
.لاعتشاةلاح

»ةيدنكلا«ةديرجلااهيلعتلصحيتلاةقيثولافشكتو
لوصحلابصاخلايدنكلانوناقلابجومباهنمةخسنىلع
ىلعًاضيأيوتحيرئاجسلاغبتنأنعتامولعملاىلع
ةهكافلاو،يكسيولاو،مورلاو،يدنربلا«لثمةفلتخمتافاضإ
نعًالضف،لسعلاو،عانعنلاو،الينافلاةصالخو.ةففجملا
.»ةفرقلاولفنرقلالثمىرخأعاونأ

دعاسمدنومشتيرسويلوجروتكدلاماق١٩٧٩ماعيفو
امدنع،ثحببةيكيرمألاةدحتملاتايالولايفةحصلاريزو
رئاجسلاىلإغبتلاتاكرشاهفيضتيتلاداوملايفكشلاهلخد
داومغبتلاىلإاوفاضأامبرنيجتنملانأركفدقف.ةفطلملا
ةيبطتارابتخايفو.هنماهوعزتنايتلاداوملانمًاررضرثكأ
ةصالخبتاناويحلاضعبدلجيلُطىرخأتاهجاهبتماق
تاناويحلايفماروألانمددعيفبَّـبستف،ةفطلملارئاجسلا
ةيوتحملارئاجسلاهبّبستاملداعيرابتخالااهيلعيرجُأيتلا
ليلحتلااذهساسأىلعو.نارطقلانمةبسنىلعأىلع
تسنم١٩٨٠ةنسدنومشتيرروتكدلابلطريطخلا
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يتلاداوملابةحئالبهدوزتنأاكيرمأيفىربكغبتتاكرش
ةبوجأللصوتيملهّنكل.اهجتنتيتلاعاونألاىلعاهلخدُت
فيطلباوجلاسرإبتفتكاتاكرشلامظعمّنأل،ةيفاك
يتلاداوملانعتامولعمّيأنمضتيالهّنكل،بّذهمو
نعاهيفرذتعتةلاسرتاكرشلاضعبتلسرأو.اهفيضت
يتلاةيراجتلارارسألانماّهنألةبولطملاتامولعملاميدقتمدع
نمةسفانمللضرعتتساّهنأل،اهتعاذإتاكرشلاهذهىشخت
.ىرخألاتاكرشلا

ةيراجترارسأكانهتسيلف،ًاعنقمًاباوجاذهسيلًاعبط
بلغأّنأل،تاكرشلاباحصأيعَّـديامكاهيلعفاُخي
ملنإ،ةبيكرتلاسفنلمعتستةفطلملارئاجسلاجاتنإتاكرش
نيخدتبعّتمت:لوقينالعإكانه(.داوملاةحئالسفننكت
ضرعملاراوزدهاشدقو.)لفنرقلاةحئاربرّطعتو-لسعلا
١٠ىلإ٥نمبرغملابءاضيبلارادلاةنيدمبيناثلايمالسإلا
ةرطعملارئاجسلاةيسينودنإلاةيروهمجلاحانجيف١٩٨٦ليربأ
نوريثكدقتعيو،اهتعانصبايسينودنأرهتشتيتلالفنرقلاب
هذهضرعتنألبقو.ةيداعلارئاجسلانمًارطخلقأاّهنأ
داحتالاةديرجتناكيمالسإلاضرعملايفرئاجسلا
٢٢/٢/١٩٨٦موياهددعيفترشندقةيبرغملايكارتشالا

يتلارئاجسلااكيرمأيفترشتنا«:لوقيًاربخ٨ص
النوريثكلااهنيخدتىلعلبقأواهتعانصبايسينودنإترهتشا
عاونأرئاسكةحصلابّرضتالاّهنأمهنمًانظ،بابشلااميس
ضارمألاةحفاكمزكرملًامامتسكعلاتبثدقو.غبتلا
يتلاريراقتلاف.ايجروجةيالوباتنالتأةنيدميفةيردصلا
يسفنتلازاهجلاضارمأبنيباصملانمًالجر١٢نعاهتدروأ
رئاجسلانمعونلااذهنونخديلاجرلاءالؤهّنأىلإريشت
هذهف،اذهيفةبارغالف.اهبةقيثوةلصتاذمهضارمأّنأو
نم٪٦٠نِّـوكيهنإلبغبتلانمةيلاختسيلرئاجسلا
.»اهتايوتحم

ةنيدميفاوقتلانيذلاناطرسلاءابطأوءاربخرمتؤميف
ةعماجيفذاتسألا»راروت«روسيفوربلادكأ.ةيناملألاغربلدياه
،ةماسوأةرطخريغةراجيسدجوتالهّنأةيناملألارتسنوم
ةببسملالماوعلازربأنمربتعُتيتلا»نيماسأورتين«ةدامنأل
نكميالواهسفننيتوكينلاةداميفةدوجوم،ناطرسلل
ددعيلودلاسبقلا(»نيتوكين«نودرئاجسدوجوروصت

.)٨٧م١م٦-٥٨٣

ةيداعلارئاجسلالادبتسابهّنأدقتعينمئطخيو
نمف،نيخدتلاراطخأنمللقيسةرطعملاةفطلملارئاجسلاب
ةدامنمةصاخلاهتيمكنخدملكلنأفورعملا

اذإو.»جازملا«عاجرتسابسحيهلعجتيتلا»نيتوكينلا«
ىلعيوتحتىرخأةراجيسبةداتعملاهتراجيسلدبتسا
ةصقانلاةيمكلاةدايزبروعشنودبوموقيهّنإف،لقأنيتوكين
.رئاجسلانمديزمنيخدتبكلذو.»نيتوكينلا«ةدامنم

حِّـشرملاّنأوه،ةليوطةدملداسرخآداقتعاكانهو
نارطقلاضعبهطاقتلابناخدلامومسنمفّفخي»رتلفلا«
تيرجُأةثيدحةيملعةساردّنكلو.غبتلاهيلعيوتحييذلا
تاذرئاجسلاّنأتفشكةيكيرمألاةدحتملاتايالولايف
ءاملعلالوقيو.ةيداعلارئاجسلانعًارطخلقتالرتلفلا
لمعتسُييذلارتلفلاّنإةساردلاهذهباوماقنيذلاءابطألاو
نارطقلاةيمكنمًاليلقففخيدقديجلاعونلانمناكنإ
ًارطخلقأناخدلااذهلعجيالهّنكل،ناخدلاعمقَشنتسملا
.هريغنم

ديجلارتلفلاتاذةراجيسلاىّتح،نّخدملايزيزعنذإ
كتراجيسلدبتستنأرطخلانمكذقنينلو!ةراضةراجيس
ةليلقاّهنإوًارطخلقأاّهنإلاقييتلارئاجسلابةداتعملا
ولىتحنامأيفنوكتنللب.نيتوكينلاةففخمونارطقلا
الوناخدالباهنإلاقُييتلاةديدجلارئاجسلانخدتتنك
ّيأىلعيوتحتالوناخدلانمريثكلازرفتالاّهنأل،دامر
حئاورالودامرال(اهنيخدتدعبءيشاهنمىقبيالو،نارطق
نودلوحتو،نينّخدملاريغقياضتالاّهنإو)ةبحتسمريغ
هثفنتيذلاناخدلل،نّخدملاراوجبنيدوجوملاقاشنتسا
.ناخدنمةيداعلاهتراجيس

كرتوه،ةلاحلاهذهيفكعفنييذلاديحولاءيشلانذإ
ةيناطيربلاةيلكلاريرقتلوقيامكةيئاهنةفصبنيخدتلا
هلعفينأنكمياملضفأّنإ«١٩٧٧ةنسرداصلاءابطألل
رئاجسلالادبتساال،نيخدتلانعًايئاهنعالقإلاوهنّخدملا
.»ءيشيفعفنيالكلذّناف،ةفطلملارئاجسلابةيداعلا

نيخدتلاةداعرشنوراهشإلا

ىلعةمئاقرئاجسللةياعدلاو)نالعإلا(راهشإلاتالمح
.ةعونتمًالاكشأذختتومويلكدادزتوةرمتسم،قاسومدق
،ءيشلكىلعرطيسترضاحلاانرصعيفتانالعإلاف
ملاهنودبو،هقيرطناسنإللءيضتيتلاةمالعلاتحبصأو
ّنأةجردل،رارقّيأذختينأناسنإلاةعاطتسايفدعي
ًايلكنودمتعياوحبصأومهتيصخشنماودّرجتسانلاضعب
ةغمدأباحصأكلذىلعنوفرشملاو!نالعإلاوراهشإلاىلع
يف«:نوبولنايتسيركيسنرفلاراهشإلاريبخلوقيو.ةريبك
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هتطساوبو.ةفسلفلانمةريثكءايشأراهشإلاونالعإلا
باحصأو.»اهئبخمنمةسداسلاةساحلاجارخإلواحن
نوؤشيفًاريبخ٩٠نمرثكأنومدختسيغبتلاتاكرش
نيخدتلارشنىلعداهتجابنولمعيو،نالعإلاوراهشإلا
ةداعتيبثتلقرطلاثدحأىلعنودمتعيو،ةعونتملئاسوب
تناكامهمملاعلاءاحنألكيفنيخدتلارشنو،نيخدتلا
وجتنمعتمتيثيح،ثلاثلاملاعلانادلبًاصوصخ،ةديعب
دودحةيأنودبمهتعاضبنعراهشإلاونالعإلاةيرحبغبتلا
لودلاضعبيفف.ةيموكحتاءارجإوأةينوناقدويقوأ
ةعلسّيأنمًاراشتناعسوأرئاجسلاعيزوتدجتةيقيرفألا
نكميالةديعبةيئاننكامأىلإرئاجسلالصتفىرخأ
ًابوكروأمادقألاىلعًايشم،ةبوعصوةقشمبالإاهيلإلوصولا
.لامجلاولاغبلاوريمحلاروهظىلع

غبتلاتاكرشقفنتفةيلامشلاادنلريأوايناطيربيفاّمأ
رشنلًايونسةياعدلاىلعًاينيلرتساًاهينجنويلمةئمنمرثكأ
يفنيخدتلانعنالعإلافيراصمتغلبدقو،ةراجيسلا
ةدايزىلإاذهىّدأو.ًايونسرالودنويلميفلأنمرثكأملاعلا
ايقيرفأيفف.ةشهدمةدايزثلاثلاملاعلايفنينّخدملاددع
ةنسنيبام٪٣٣نينّخدملاةبسنتدازلاثملاليبسىلع

تايالولايفنينّخدملاةبسنتدازامنيب.١٩٧٥ةنسو١٩٦٥
ةينازيملاءاصحإيفو.اهتاذةرتفلايفطقف٪٣ةبسنبةدحتملا
يذلاو(،ةيبرغملاغبتلاةكرشاهصصختيتلاةياعدللةصاخلا
ليربا١مقرناطرسلاةحفاكملةيبرغملاةيعمجلاةلجمهترشن
سركتةيبرغملاةكرشلاةرادإّنأدجن)١٩٨٤)ناسين(
دعاصتيفةيلامةينازيمغبتلاكالهتسالجأنمةياعدلل
:رمتسم

مهرد١٩٨١١٠٠٣٠٠٠٠٠ةنسيف

مهرد١٩٨٢٢٨٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةنسيف

مهرد١٩٨٣٤٤٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةنسيف

لكؤُتنيأنمفرعتوةيكذناكملكيفغبتلاتاكرشو
ءاحنأعيمجيفاهتاجوتنملراهشإلابموقتتذخأف.فتكلا
اهتانالعإ.نيخدتلارشنليبسيفءيشلكلغتستو،ملاعلا
ةفلغأوةيضايرلابعالملاتابنجوةماعلاتاحاسلاردصتت
تاطحموتاعاذإلاو.فحصلارهشأوتالجملاتاهمأ
.رئاجسللراهشالاىلعلوصحلايفقباستتتنرتنإلاوةزفلتلا
ةيضايرًاقرفقرفغبتلاتاكرشلتحبصأ:اذهنمرثكألب
تاءاقلرخآلنيحنملّومتومظنتو.اهمسالمحت

عضتغبتلاتاكرشف.ةضايرلاعاونأفلتخميفتاقباسمو
،دّلقيوقّدصيعمتسملاودهاشملالعجييذلاعداخلاراهشإلا
يضايرلطبوأروهشملثممهمدقينالعابةكرشلاموقتوأ
اذكهو،زرابيسايسوأ،حجانلامعألجروأ،فورعم
ةداعةسراممبهّنأمهوتيف،ناسنإلامالحأراهشإلاغدغدي
هّنأو،راهشإلااومّدقنيذلاصاخشألالثمحبصي،نيخدتلا
ةايحلايفحاجنللقيرطلادجيرئاجسلانمٍعوننيخدتب
.ةزرابلاتايصخشلانمنوكيسو،ةهاجولاةفصكلتميسو
ةسرامملوضفلاحبصيثيحةداعلانكمتتمايألارورمعمو
ّنأنّخدملافشتكيريخألايفو.نامدإىلالوحتتةسرامملاو
وأاهدهاشييتلاةياعدلاهتمهوأامكتسيلةراجيسلا
!اهعمسي

اّهنأو،ةراضةراجيسلاّنأًاديجغبتلاتاكرشفرعتو
املنيخدتلاررضباهتفرعمالولو.ءيطبلكشبلتقت
بناجببتكتنأاهمزلتيتلالودلاضعببلطلتخضر
ةفورعملاةلمجلارئاجسلاةبلعفرطىلعوأنالعإلا
لكعمو.»هنععانتمالابكحصنن.كتحصبراضنيخدتلا«
ّنأفرعتاّهنأل،اهتاجوتنملراهشإلاوةياعدلايفرمتستكلذ
يهلهرئاجسلاصّحفتينأوألأسينأهّمهيالنّخدملا
لك«لثملايأرىلع،نيخدتلاوههدنعمهملا؟المأةراض
نيخدتللةداضملاتالمحلانممغرلابو.»ْلَستالولسعلا
ءابطألاحئاصنبنومتهيالو،هيفنورمتسيسانلاّنأالإ
ةعلسلةياعددرجموهةراجيسللراهشإلاّنأنودكؤينيذلا
ةرشعهبِّـذكيراهشإلاونالعإلا«:مهدحألاقامكو،ةراض
.»!فلأهقِّـدصيو

نيخدتلابراحتيتلاةريثكلاةيبرعلاتايعمجلانمو
ةروطختكردأدقو،ناطرسلاةحفاكملةينانبللاةيعمجلا
تاكرشّنإ:هيفلوقتءادنرادصإبتماقفغبتللةياعدلا
،ةريخألاتاونسلايفةيئاعدلااهدوهجتفعاضةيملاعلاغبتلا
.ةداعسلاىلعلوصحلالئاسورئاجسلانأسانللرّوصتل
.رئاجسللةياعدلاعنمىلإلودلاضعببعفداماذهو
:ةيلاتلاطقنلايفاهتددحوةداضمةلمحبةيعمجلاتبلاطو

.نيخدتلارارضأبروهمجلافيرعتلةيمالعإةلمحميظنت.١
اهتلباقموأغبتلاتاكرشاهبموقتيتلاةياعدلاعنم.٢

رارضأحرشلةحصلاةرازواهبموقتةعساوةلمحب
.نيخدتلا
رارضأنمضتيحضاوريذحتةباتكعبطوأةقروقاصلإ.٣

.رئاجسلاةبلعىلعنيخدتلا
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حرشلسرادملاودهاعملايفتاودنوتارضاحمميظنت.٤
.نيخدتلاراضم

نألةلمحلاهذهيفنالعإلالئاسومهاستنأ.٥
.لاجملااذهيفةريبكاهتيلوؤسم

ةمكح

ةياعداّهنإ.رئاجسلانعتانالعإلاةرثكبعدخنتال«
.»ةراضةعلسلةباّذج

)٨٤-٥ددعةيبرغملاينطولانواعتلاةلجم(

راهشإلاعنمتلود

،رئاجسلل)ةياعدلا(راهشإلاًاتابًاعنمعنمُيجيورنلايف·
.نيخدتللةداضملاتانالعإلالكقَّـلعتلب
راهشإلاًايلكًاعنمعنمُي)ًاقباس(يتايفوسلاداحتالايف·

نكامألايفنيخدتلاًاعطاقًاعنمعنمُيو،ةراجيسلل
.ةماعلا
فحصلاوويدارلايفرئاجسللراهشإلاعنمُيايناطيربيف·

.ةزفلتلاو
.ةراجيسللراهشإلاوةياعدلاعونممايكافولسوكيشتيف·
حاجنلاونيخدتلانيبطبرتةياعدلكعنمُتكيسكملايف·

.لامجلاوةضايرلاوةايحلايف
وأرئاجسللاهعاونألكبةياعدلاوراهشإلاعنمتارسيوس·
.نيخدتلا
ةرابعلانيخدتلانعراهشإةتفاللكتحتبتكُتايناملا·
لّمحتيلاذهو.»ةحصلابراضنيخدتلا«:ةيلاتلا
نمةّنيبىلعنوكيلو،نيخدتلاراضمةيلوؤسمنّخدملا
.هرمأ

راهشإلاثلاثلاملاعلالودعنمتالاذامل:لءاستأانأو
ملاعللرّدصُتيتلايهغبتلاعاونأأدرأنأعم،رئاجسلل
؟ثلاثلا

ماقرأوتايئاصحإ،غبتلاراشتنا

تارايلمةعبرأنمرثكأكانهّنأتايئاصحإلاّلدت
ةنسلكفلكت،ملاعلاءاحنأعيمجيفًايونسعابُتةراجيس
.يكيرمأرالودرايلم٨٥نمرثكأ

ًايموينيتراجيسرئاجسلانميملاعلاجاتنإلالدعمغلبي
ةدابإليفكتةيمكلاهذهو،ضرألاهجوىلعصخشلكل
يفنيتراجيسلكتايوتحمتنقُحول.هلكيرشبلاسنجلا
.ديرولا

قرشلايفًاّيلحمرئاجسلاجاتنإّنإتايئاصحإلالوقت
الو.١٩٧٠و١٩٥٠نيبامةرتفلايفتارمعبرأدازطسوألا
رئاجسلانمةكلهتسملاةيمكلاردقتو،ةرمتسمةدايزلالازت
ينعياذهو،ًايونسةراجيسنويلبنينامثبطسوألاقرشلايف
نسقوفصخشلكلةنسلايفةراجيس٦٠٠كالهتسا
.ةقطنملاناّكسنمةرشعةسماخلا

صخرألّثميجيلخلالوديفرئاجسلارعسلازيالو
ىوسرئاجسلاىلعكانهضرفتالثيح،ملاعلايفرعس
جيلخلايفرئاجسلاةبلعنمثغلبيذإ.ًادجةيزمربئارض
.ابوروأيفاهنمثنملقأيبرعلا

اهتدروتسايتلاةيمكلاتغلبدقفداريتسإلالاجميفاّمأ
٩٠٠عنصليفكتامةدحاوةنسيفغبتلانمةيدوعسلا
.ةيدوعسلايفشيعيريغصوريبكصخشلكلةراجيس
ًالاير٣٦٠٦٠٥٩١٥ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملاناكسعفديو
يدوعسلايرنويلملدعمبيأ،رئاجسلالباقمًايدوعس
ةرازونعةرداصلا١٩٧٧ةنستايئاصحإلًاقبطاذهو،ًايموي
ةلجميفءاصحِإرشُنو.ةيدوعسلاةيراجتلاةفرغلاوةراجتلا
غبتلاةيمكّنأركذ١٩٨٥)راذآ(سرامددعةيبطلالصيفلا
هردقام١٩٧٢ةنستناكةيدوعسلاةكلمملااهتدروتسايتلا

ةنسةدروتسملاةيمكلااّمأ.غبتلانمًامارغوليك٤٧٥٠٠٠
ةيمكلاّنأيأ،ًامارغوليك٣٦٧٢٥٠٠تغلبدقف١٩٨١
رشعنمّلقأيفًابيرقتتارمعستتفعاضتةدروتسملا
.ةفيخموةبيهرةدايزلاهذهو.تاونس

ءاسن«ةديرجاهترشنيتلاماقرألاّلدتفبرغملايفاّمأ
برغملايفغبتلاكالهتساّنأ١٩٨٦ماعل٣ددعيف»برغملا
.ةنسلايفةيبرغمويبرغملكلةراجيس١٢٠٠ىلعداز

،نيغلابلالاجرلانم٪٣٩نينّخدملاددعغلبرصميفو
ّنإلوقتيرصملاءاصحإلاوةئبعتلازكرماهبماقةسارديفو
.غبتلاءارشيف٪٥،٥درفلاقافنإطسوتم

٪٨٠ىلإندملايفنينّخدملاةبسنتلصولاغنسلايفو
نيبةبسنلاتلصوفشدالغنبيفاّمأ.نيغلابلالاجرلانم
ندملايفاّمأ،فايرألايف٪٦٧نيغلابلانينّخدملالاجرلا
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نيخدتلاف،مظعأايريجينةبيصمّنكلو.ريثكباذهنمرثكأف
ةبلطلاعومجمنم٪٧٢ىلالصوبطلاةيلكةبلطنيب
.تابلاطلانم٪٢٢و

ىلالاجرلانيبنينّخدملاةبسنتلصوليزاربلايفو
روكذلانم٪٦٠نمرثكأّنأرتيورةلاكولريرقتيفو.٪٦٢،٨
حوارتتنسيفنيخدتلاأدبيمهمظعمو،نونخدينيصلايف
ةرشعنيبحوارتياممهنمدحاولانخديو،ًاماع٢٤و١٥نيب
.ًايمويةراجيسنيرشعو

؟نيخدتلاتاموكحلاضعببراحتالاذامل

نكل.نيخدتلابراحتنأةريثكلودتاموكحرّكفت
فقتغبتلاةعانصناديميفةرمثتسملاةلئاطلاغلابمللًارظن
.ةرئاح

نمرثكأةرشابمريغةقيرطبغبتلاُّرديًالثماسنرفيفف
غبتلاةعانصلتحتو.ًايونسةماعلاةنيزخلاىلعوروأرايلم٧
اهلتققحدقو،نيصلادعبةيناثلاةبترملاةيلحملاةيكيرمألا
.١٩٨٢ماعرالودرايلم١٨هردقًايلامجإًاحبرةعانصلاهذه
١٩٧٧ماعيفةلودلاةنيزخلرئاجسلاعاطقرّفوسنوتيفو
:يغلبملإةفاضإلاب،ًايسنوتًارانيد٣٩٥٠٠٠٠٠غلبم

هتدروأامبسحاذه.ًايسنوتًارانيد٣١٥٢١٨و٦٧٦٧٤٢
.١٩٨٥زومت٨ص»لايجأ«ةيسنوتلاةفيحصلا

ثلاثلاملاعلاىلااهمومسرّدصتيتلاةيناطيربلاتاكرشلااّمأ
٧٤٣ىلإ١٩٨٢ةنسيفتلصوةلئاهًاحابرأتققحدقف
.ينيلرتساهينجنويلم

نييالمةلودلاةنيزخىلعناخدلاةراجتُّردتبرغملايفو
اهلوخدمنمةلودلاذخأتتعيبةراجيسلك،تاميتنسلا
ءاوس،ةرسأفلأ٢٥٠عاطقلااذهنمديفتسيو٪٨٠
هذهو،فيفجتلاوأعيبلاوأجاتنإلاةيلمعيفاهلاغتشاب
رمأةراجتلاهذهليداصتقالابناجلاّنأيهوةسوملمةقيقح
لالخنميواقرشلارمعذاتسألاراشأدقو.هبناهتسُيال
دقعنايذلاةيسفنتلاضارمأللعبارلارمتؤملايفاهمّدقماقرأ
ةّيمكّنأ١٩٨٩)طابش(رياربف٢٥موييفءاضيبلارادلايف
،ٍّنطفلأ١٦تغلب١٩٨٨ةنسبرغملايفكلهتسملاغبتلا
ةراجتنمةلودلاةنيزخلخدتسميتنسرايلم٢٧٤٥٠٠نأو
نأ،ةلودةيأ،ةلودلاىلعبعصُيساسألااذهىلعو.غبتلا
.نيخدتلاةداعةسراممعنمتوأبراحت

تاكرشوعناصملاباحصأضعبنإفاذهنمرثكأو
نيدايميفريبكذوفنمهلثلاثلاملاعلانادلبضعبيفغبتلا
ضعبهجويففوقولانوعيطتسيمّهنأىتح،ةديدع
وأغبتلاةعانصفقوللخدتلاتلواحيهذإتاموكحلا
رداصلااهددعيف»تسناللا«لوقتامكمهنإف،نيخدتلاعنم
ةراجتةداعإبنوموقي«:١٩٨٣)ناريزح(وينويرهشيف
ملاعلابوعشمهدابعتسابكلذو.ةديدجةروصيفقيقرلا
نمنييالملاتائمينجو.نيتوكينلاةدامبثلاثلا
دقو.»ةراجتلاهذهءارونمةيفاصحابرأكًايونستارالودلا
توملاغبتلاتاكرشرشنت«لاقنيحيدينكتربورقدص
.»ةتحبلاةيداملااهبساكملجأنمملاعلايف

نمامهيتأتامهتينازيمنمةئملايف٪٤٥نانويلاوايكرت«
تناكامهمناتلودلاناتاه.ةبعصلاةلمعلابغبتلاةراجت
عوضوميفريكفتلادرجمىتحامهيلعبعصيةيوقةدارإلا
.٨/٣/٨٧-٤صملعلايواقرشلارمعروتكدلا»نيخدتلا

نيخدتلاةبراحم

لواح،هنعةمجانلاراطخألاونيخدتلاراشتنادازنأدعب
،رئاجسللةيلآلاعيبلاقيدانصءاغلإيناملألاباونلاسلجم
هذهّنأملعلاعم،نيخدتلارطاخملافطألاوبابشلااوبّنجيل
رايلم٦،٣ىلا١٩٨٥ماعتلصوةلئاطًاحابرأّردتقيدانصلا
فئاظواهبطبترتو)وروأيرايلمبراقياميأ(يناملأكرام
.ةديدع

تردصأ١٩٨٧ةنس)يناثلانيرشت(ربمفونرهشيف
تافصاوملافلاختيتلارئاجسلالوخدعنمبًارارقةيدوعسلا
ةباتكو،نيتوكينلاونارطقلاةبسنكاهديدحتمتيتلا
عينصتلاخيراتةباتككلذنممهأو،ةيريذحتلاتارابعلا
راطإيفةيدوعسلاتصصخدقو،نيتغللابةنسلاورهشلاب
ةحفاكم«تادايعيهةصاختادايعنيخدتلاةبراحم
،ةراضلاةداعلاهذهةبراحملنينطاوملاةفاكوعدتو»نيخدتلا
ظاكع(!مهلجألتحتُفيتلاتادايعلااوروزينأمهببيهتو

.)٨٧-١٢-٣-٢ص

ةنطلستررق١٩٨٦)يناثلانيرشت(ربمفونرهشيف
نيتوكينلاةبسننمفيفختللةددشمتاءارجاذاختانامع
اّهنأامك.اهدروتستيتلارئاجسلاعاونأعيمجيفنارطقلاو
ةبلعلكىلعاوبتكينأرئاجسلايدروتسمىلعتطرتشا
ضارمأوناطرسلليسيئرببسنيخدتلا«ةرابعرئاجس
ةـيـبرــعــلانيـــتـغللـاـبكــلذو»نيــيارشــلاو،بــلـــقـلاو،ةــئرــلا

نيخدتلا-فرتحملالتاقلا؟نيخدتلاتاموكحلاضعببراحتالاذامل -
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يتملكبيموكحريذحتيتملكلادبتساعم،ةيزيلكنإلاو
.»يحصريذحت«

نوناك(ريانيرهشيفةيندرألاةحصلاةرازوتنلعأكلذك
عيمجيفنيخدتلاىلعًارظحضرفتفوساّهنأ١٩٨٨)يناثلا
حراسملاوامنيسلارودكلذيفامب،ةماعلانكامألا
.ماعلالقنلاتاراّيسوتابتكملاو

نيخدتلانععالقإلا

؟نيخدتلانععالقإلايفبغريالنينّخدملانِمنَم
هتبغركلرهظيسفنخدمّيألأسا.دحأالديكأتلاب
نيخدتلاكْرَت:كللوقينكلو.نيخدتلاكرتيفةديكألا
ينغتسيالوزبخلانعينغتسينأعيطتسيوهف،بعصرمأ
.ةراجيسلانع

عالقإلارابتعاحدافلاأطخلانمف.حيحصاذهلعفلابو
ىلعدّوعتلاونامدإلاّنأّنيبتدقف،ًالهسًارمأنيخدتلانع
نامدإلاىلعةدايزًاينهذاقُّلعتوًاطابترالّكشينيخدتلا
دعبغامدلاىلإلصتةماسلانيتوكينلاةدامف.يجولويسفلا
.مسجلايفرشتنياهدعبو،ىلوألاةفشرلانمقئاقدعضب
ىلإةجاحبنّخدملارعشيف،طقفةقيقدنيرشعلالخددبتيو
.ىرخأةراجيس

نيبحوارتتةدمنيخدتلانعفقوتنخدمنممكو
نمو،ةميدقلاهتداعىلإدوعيكلذدعبو،روهشوأعيباسأ
نّخدملاف.نيخدتلانععالقإلاةبوعصىدمكردنانه
،ًامهمًائيشدقفيسهنأكرعشينيخدتلاكرتينأديريامنيح
اّمم،نيتوكينلانمديزملابلطيهّلكيبصعلاهزاهجنأامك
ريبكنوثلاروتكدلالوقيامكوأ.ًايدسجوًايسفنهيلعرثؤي
نينّخدملاعانقإبعصلانم«:زنايلروأوينىفشتسمءابطأ
نودقتعيمّهنأىوسببسلال،نيخدتلانععالقإلابوجوب
.»هنعنوفقوتيامدنعمهبقحليربكأًاررضكانهّنأب

هنأّالإلهسلارمألابسيلنيخدتلانععالقإلاناكنإو
نيّيوقناميإوةدارإبعتمتينمىلعليحتسمبسيل
لكىلعرداقهللاّنأقّدصيناميإ.ىلاعتهللاابنيقيمعو
ةيلخادةيحورةوقهيطعيٌناسنإهيلعلكتااذإو.ءيش
ةيانعلاف.ةفرحنملاهلويموةئيسلاهتاداعىلعرصتنيهلعجت
ىلعةردقلاهتحنموناسنإلللقعلاتبهويتلاةيهلإلا
هتحصبراضوهاملكمواقيلهدعاستس،قمعبريكفتلا
يفلوسرلاسلوبلاقامكو.ةيلقعلاوةيسفنلاوةيدسجلا

يفٍْءَيشَّـلُكُعيِطَتْسَأ«يّبليفلهأىلإهنلاسر ملٱِ
لٱِحيِسَْ

يِذَّـ
.)٤:١٣يّبليف»يِنيِّـوَقُي

.امًامويلواحأس:لوقتفدغلاىلإمويلالمعلّجؤتال
ةدارإلابحلستتنأكيلعو!نآلاوهو،لصودقمويلاكلذف
.ةراجيسلاةيدوبعنمةيرحلاةوالحربتختل

نأنكميالرايخنيخدتلانععالقإلا:ئراقلايزيزع
ميكحلاناميلسهنعلاقنمكنكتالف،ًادبأهيلعمدنت
لُسُهَلَسْيَليِذَّـلٱُلُجَّـرلٱٍروُسَالِبٌةَمِدَهْنُمٌةَنيِدَم«

ْ
َىلَعٌناَط

كتاوهشتعبتااملكهنأملعاو.)٢٥:٢٨لاثمأ(»ِهِحوُر
.اهعوجدازواهتابلطتدازاهلتملستساوكتاوزنو

رّكذت

لكهدّدبتلاملانممكةراجيسلالعشتتنأورّكذت
نمصّلختلاىلعكلًاعّجشمةيداملاةيحانلانمذّختا؟رهش
ىلعةداعسلانمًاديزملخدُتنأعيطتستذإ،نيخدتلا
،نيخدتلايفهقفنتاممهيلعقفنتنأبكتلئاعىلعوكسفن
.كتجوزلةيدهوأ،ريغصلاكلفطلةبعلءارشيفًالثم

لبطقفكلامرّفوتالاذهلعفتنيحكّنأرّكذت
ةراجيسلاّنأو.ًاقحكيلعكندبلّنأملعاو.ًاضيأكتّحص
.ةمداقلامايألانمكرمعديصرىلعليقثلمح

ىلوألاةرملا!نيترمهتراجيسنمثعفدينّخدملاصخشلا
ةرملاو.ةراجيسلاكلتميفهبيجنمةبلعلانمثعفديامدنع
كاذذإاهنمثعفديف،نّخدملاةراجيسلاكلتمتامدنعةيناثلا
.هتايحوهتحصنم

يكل

رارضأبًامامتعنتقتنأكيلعنيخدتلانععلقتيكل
.هكرتبوجوبونيخدتلا

.ذاشلاككولسيفمكحتتوكتينانأنعلزانتتنأو

ىلإكدوقتةيوقةدارإكلمتكّنأبنمؤتنأكيلع
نلهنعكعانتمابهنأعنتقتنأو.نيخدتلاىلعراصتنالا
كلذدعبنكل،نيعوبسأوأًاعوبسأملأتتدق.ًائيشرسخت
.ةليوطةدملكتدبعتساةداعنمرّرحتتس

نيخدتلا-فرتحملالتاقلانيخدتلانععالقإلا -
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ًاّرحتدلُوكّنأبفرعتنأكيلعأًارخآسيلوًاريخأ
ةصرفنيخدتلاةداعُتيطعأاذامل:كسفنلأستو،ًاميرك
!؟يندبعتستوّيفمكحتت

؟دئاوفنيخدتللله

َّـلقواهقوستدسكورئاجسلاةراجتتراباملهّنأىكُحي
نيخدتللّنإلوقيًابيطخسانلايفاهراّجتدحأماق،اهجاور
:طقنثالثيفاهرصتخادئاوف

.بلكهّضعيالنّخدملا-

.تيبهلقَرسُيال-

.دسجهلمرهيال-

هوعمسىقمحوءايبغأناكمونامزلكلناكاملو
نوفطاختياوماقف.ميخرلاهتوصو،لوسعملاهمالكباوعنتقاو
قّرفتاملف.رئاجسنمهدنعاملكعاباذكهو.هتعاضب
هللااب«:هللاقومهنمدحاومّدقتهليبسلٌّلكبهذوسانلا
نيخدتلاّنإتلقيتلاثالثلادئاوفلاّرسنعينّربخكيلع
.»اهيلعيوتحي

:لاقورجاتلاكحضف هّنألبلكلاةضعنمنّخدملاملْسَي«
الهّنألتيبهلقَرسُيالو،بالكلاهفاختفاصعىلعأّكوتي
نأصللاردقيالثيحبلاعُّسلاوقرألاةرثكنمماني
غلبيهعدتنلرئاجسلاّنألدسجهلمرهيالو.تيبلالخدي
.»!ةخوخيشلاومرهلانس

لشفلارذحا

نمديدعلابانمقدقل«:نينّخدملانمديدعلالوقي
رعشننآلاو،انلشفانّنأالإنيخدتلانععلقنلتالواحملا
اهريصمنوكيساهلواحنسةديدجةلواحملكو.سأيلاب
ملمّهنألنيخدتلايفنورمتسياذكهو.»اهتاقباسكلشفلا
تبّرجانأ:لوقتدقًاضيأتنأ.ةقباستالواحميفاوحجني
اهُتسراميتلانيخدتلاةداعةسراممنمررحتأنأعطتسأملو
.ةليوطتاونس

نحنفلوبقمريغرذعاذه،زيزعلايقيدصايعمسا
،هيفءاقبلاانيلعيغبنيةنّيعمةّيصخشبلاقيفءانجسانسل
ًاديبعىقبنالنأبجي.انتقهارموأانتلوفطيفعنُصهنأل

انبهووانقلخهللااف،انرمعنمةليوطتاونسانتمزالةفصل
حلاصلانيبررقنوهبركفنًاركفو،رومألاهبزّيمنًالقع
سأيلاوةفطاعللملستستوكلقعيغلتاذاملف.حلاطلاو
؟لشفلاو

،تلشفونيخدتلانعداعتبالاًاقباستلواحاذإف
نمكسفنذاقنإيفحجنتنأّدبالف،ىرخأةرملواحف
دومصللةدارِإلاكدنعاملاطو.لتاقلارئاجسلاناخدةيدوبع
كللضفأةايحلو،ةيدوبعلاكلتنمةيرحللىعستو
نوكتنأكنمبلطتةايحلاف.حجنتنأّدبالف،نيرخ�اللو
نمكسفنلهبتناف،ةئيسلاتاداعلادضةيرحلانعًابراحم
يذلالشفلانأبكسفنعنقتدقف،ةميزهلاولشفلاحور
تارارقلاعمديدجنمرركتيسةقباسلاتارارقلاقفار
كركفيفتلخدأدقنوكتستملستسااذإف.ةديدجلا
.ةميزهلاولشفلاحور

دضكتكرعميفهيلعلكّتا.هللايفكتقثعض
تابوعصلاتناكامهمرصتنتسكشنودبو،ةراجيسلا
ةئّيسةداعيأوأنيخدتلاةداعىلعءاوس.قئاوعلاو
.ىرخأ

حلٱِةَفِرْعَمَىلِإَوَنوُصُلَْخيِساَّـنلٱَعيَِمجَّـنَأُديِرُييِذَّـلٱ،ُهللاٱ«
ْ
ِّـَق

)٢:٤سواثوميت١(»َنوُلِبْقُي

نيخدتلانعاولاق

»كلرايخلاو،ةمعنةحصلاو،ةمقننيخدتلا«

زفقتف،نيخدتلانععانتمالااّمإراتختنأعيطتستمويلا«
ىلإةسكناذهو،نيخدتلايفرمتستوأ،مامألاىلإةزفق
.)ناطرسلاةبراحملةيبرغملاةيعمجلا(»ءارولا

نمسيلو،نخدتالنمايكقحنميقنلاءاوهلا«
»كتراجيسناخدبنيرخآلاجعزتنأنّخدملااّهيأكقح
.)ةيسنرفلاةحصلاةرازو(

ىلعوكتينازيموكتحصىلعليقثءبعةراجيسلا«
.)ةيسنوتلالايجألا(»ةيتآلامايألانمكرمعديصر

دضنكلوناخدلاّدضةكرعمضوخأالّينإ«
اهبموقننأبجيناطرسلاىلعبرحلااّنلعأاذإو.ناطرسلا

نيخدتلا-فرتحملالتاقلا؟دئاوفنيخدتللله -
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يلاطيإلاةحصلاريزويتويردنأويلوج(»تاهبجلاعيمجىلع
.)١٩٨٦ماع

اهبساكملجألملاعلايفتوملارئاجسلاتاكرشرشنت«
.)١٩٦٧يدينكتربور(»ةتحبلاةيداملا

»نيخدتلاةروطختابثإلاياحضلانمديزملليعادال«
.)ةيملاعلاةحصلاةمظنم(

.قرفالتيمهّنإ.ّيحبوهامويحهّنأنّخدملانظي«
نمهتساعتوهئاقشنمثعفديو،ةايحلابتوملايرتشيهّنإ
.)رقشألاداؤفينانبللابيدألا(»هدوجووهتايح

.س.رتلاو(»دامرىلإرئاجسلانينّخدملاملاعلّوحتي«
.)سور

عدتّالأنيخدتلاراطخأنمكسفنةياقولةقيرطريخ«
.)يتنويليول.د(»ًادبأكيتئرلخديغبتلاناخد

ٍناخدنمكديفياذام«

؟هدامرفردتامدعب

ِردصلاُلاعسامإ

»!هدايعللكدوقيٌضرموأ

هللاٱَّـنَإ«
لٱَحوُراَنِطْعُيَْملَّ

ْ
لٱَحوُرْلَب،ِلَشَف

ْ
ملٱَوِةَوُّق

ِةَّـبَحَْ
)١:٧سواثوميت٢(ِ»حْصُّنلٱَو

؟عيطتسينم

ةنيكسلاوةداعسلابلطيناكمّلكيفناسنإلا
لئاسولاىتشبةداعسلاىلعلوصحللىعسيو،ةنينأمطلاو
ىلإهلصوتساّهنأدقتعييتلالبسلاّلككلسيو،ةنكمملا
عيطتسينمف.لشفهّنكلءيشّلكبّرجدقل.ةداعسلا
ةنينأمطو،لابلاةحارو،نهذلاءافصناسنإللديعينأ
لخينأعيطتسينم؟ةايحلاءانهوبلقلا

ِّـ
نمناسنإلاص

يتلاةئيسلاهتاداعنمهررحيو،ءوسلابةراّمألاهسفن
سنجلاوألاملاوأرمخلاوأنوناقلاعيطتسيله؟هدبعتست
هذهلكناسنإلابّرجدقل؟ةراجيسلاوأتارّدخملاوأ
.ةداعسلاهحنمتنأتعاطتسااهنمةدحاوالوءايشالا

؟عيطتسينمنذا

ىلعرداقلاهدحووه!ناسنإلاقلخيذلاهللامعن!هللاهّنإ
يطعينأعيطتسييذلاهدحوهّنإ.هديدجتوناسنإلارييغت
ىلإناسنإلامّدقتاذإف.ناسنإللةيقيقحلاةلماكلاةداعسلا
نمهررحيسهناحبسهللاافةقداصةبوتبورسكنمبلقبهللا
بنذربكأىلإةراجيسلانمًءادتبا،تناكامهمةيدوبعلك
.هتايحيف

ملٱَعيَِمجاَيَّـَيلِإاْوَلاَعَت«دجملاهلحيسملالاق
َنيِبَعْتُْ

.)١١:٢٨ىتم)»ْمُكُحيِرُأاَنَأَو،ِلاَْمحَألٱِيليِقَّـثلٱَو

حلٱَنوُفِرْعَتَو«:ًاضيألاقو
ْ
حلٱَوَّـَق

ْ
:٨انّحوي(»ْمُكُرِّـرَُحيَُّق

تاداعلالكنمةيرحللةوعديهحيسملاةوعدو.)٣٢
كبلقلخديهْعَدوهبنمآ.ناسنإلابرضتيتلاةئيسلا
،كلهاكتلقثأيتلاكبونذنمررحتتف،كتايحىلعكلميو
ىلعلصحتكّنإفاذهنمرثكأو.سواسولالكنمررحتتو
.ةيدبألاةايحلا

ملٱُْريَغ«:حيسملاديسلالاق
ٌعاَطَتْسُمِساَّـنلٱَدْنِعِعاَطَتْسُْ

هللاٱَدْنِع
ّ
.)١٨:٢٧اقول(»ِ

َهلَنوُكَتِلُتْيَتَأْدَقَفاَنَأاَّـمَأ«
ُ
َهلَنوُكَيِلَوٌةاَيَحْم

ُ
»ُلَضْفَأْم

.)١٠:١٠انحوي)

هللاٱَدْنِعٌعاَطَتْسُمٍْءَيشَّـلُك«
ّ
.)١٠:٢٧سقرم(»ِ

حلٱُءْدَب«
ْ
لٱُةَفِرْعَمَو،ِّـبَّـرلٱُةَفاََخمِةَمْكِ

ْ
لاثمأ)»ٌمْهَفِسوُّدُق

٩:١٠(.

بولطملارييغتلا

ةجاحبتنأيذلاوكديفييذلارييغتلا،نّخدملايزيزع
ٍعونرييغتوهسيل،هراضموغبتلاةيدوبعنمررحتتلهيلإ
!الك.تاداعلاضعبرييغتوأ،رخآعونبرئاجسلانم
!ّيلخادّيرذجرييغتوهبولطملارييغتلاف

،نيخدتلاراطخأنمسانلانورّذحيونوحصنيءاّبطألاف
يتلاضارمألاملأففختةيودأفاشتكايفنودهتجيو
.بجاولابموقننحن:نولوقيهلككلذعمنكل.اهبّبسي

نيخدتلا-فرتحملالتاقلا؟عيطتسينم -
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هديفينأنكميالفةئيسلاهتاداعناسنإلاّريغُيملامنكل
.ءيشبحصنلاالوءاودلا

اذإّالإلصحينلاذهو،يلخادلارييغتلاوهبولطملانذإ
هذقنينأهنمبلطو،هتايحهلمّلسوهللاابناسنإلانمآ
ةئيسلاهتاداعنمهصلخيو،هيصاعموهاياطخنمهرّرحيو
بلطاذإكلذلعفيسهللانأّكشالو.هدبعتستيتلا
.ةبغارٍةّينبهللاىلإءاجو،نمؤمقداصبلقبكلذناسنإلا

ىلإنيخدتللةداضملاتالمحلاوءابطألاحئاصنعفنتدق
هللاىلإلوكوميلخادلايقيقحلابلقلارييغتنكل،امّدح
هللاٱ«:لوقيليجنإلاو.هدحو

ّ
َنوُصُلَْخيِساَّـنلٱَعيَِمجَّـنَأُديِرُيِ

حلٱِةَفِرْعَمَىلِإَو
ْ
نإف.)٢:٤ىلوألاسواثوميت(:»َنوُلِبْقُيِّـَق

كصّلخيو،كاياطخنمكذقنيهنإف،ًاقثاوهللانمتبلط
لعفينأردقيهللانأّكشال.ةئيسلاتاداعلانم
ًاعفانًاديدجًاناسنإكنملعجيوكتايحيفتازجعملا
.ًاحلاص

ملٱُْريَغ«:حيسملاديسلالاق
ٌعاَطَتْسُمِساَّـنلٱَدْنِعِعاَطَتْسُْ

هللاٱَدْنِع
ّ
.)١٨:٢٧اقول(»ِ

َهلَنوُكَتِلُتْيَتَأْدَقَفاَنَأاَّـمَأ«
ُ
َهلَنوُكَيِلَوٌةاَيَحْم

ُ
»ُلَضْفَأْم

.)١٠:١٠انحوي)

هللاٱَدْنِعٌعاَطَتْسُمٍْءَيشَّـلُك«
ّ
.)١٠:٢٧سقرم(»ِ

حلٱُءْدَب«
ْ
لٱُةَفِرْعَمَو،ِّـبَّـرلٱُةَفاََخمِةَمْكِ

ْ
لاثمأ)»ٌمْهَفِسوُّدُق

٩:١٠(.

هللاٱَعَماُوَحلاَصَت«
ّ
)٥:٢٠سوثنروك٢(»ِ

؟نيخدتلادّيؤينم

؟نيخدتللنودّيؤملاىرتايمهنم

قلعتتنيذلاحلاصملاباحصأىلوألاةجردلايفمّهنإ
،هتعارزءارونمنوشيعينيذلانيعرازملاك،غبتلابمهحلاصم
غلبينيذلاو،هعناصميفمهلغشنمنوشيعينيذلالاّمعلاو
فصناهدحواكيرمأيفف.ًانويلمنيتسنمرثكأمهددع
فلأةئماسنرفيفوغبتلاةعانصيفنولمعيلماعنويلم
.لماع

داريتسالابنولغتشملامهنيخدتلانوعجشينيذلاو
.مهلامعأترهدزانينّخدملاددعدازامّلكهّنأل،ريدصتلاو

باحصأغبتلاراشتنايفةحلصملاباحصأنمو
ءارونمنونجيمّهنأل،راهشإلاونالعإلاوةياعدلاتاسسؤم
يفعناصملاباحصأاهقفنييتلاتارالودلانييالمكلذ
.مهعلسلجيورتلاوةياعدلاليبس

نمرثكأملاعلايفنيخدتلاتانالعإفيلاكتتغلبدقف
ةجيتنو١٩٧٥و١٩٦٥ماعنيبيكيرمأرالودنويلميفلأ
يفو٪٣٣ىلإايقيرفإيفلصوذإ،نينّخدملاددعدادزااذهل
.٪٢٣ايسآيفو٪٢٤ةينيتاللااكيرمأ

غبتلانماهينجتيتلاةلئاطلاحابرأللًارظنلودلاضعبو
دحللىعستنأنمًالدب)ًالثمنيصلاك(نيخدتلاعجشت
،هتيعوننيسحتوهريوطتلىعستهراشتناونيخدتلانم
ًاعبطو.»هنمدبالًارش«مهدحألوقّدحىلعهتربتعاو
حابرأتغلبدقف،فسؤملافقوملااذهلةيداصتقاعفاودكانه
كلذبو١٩٨٦ماعرالودرايلم٤٢،٢نيصلايفغبتلاةعانص
.لورتبلاةعانصحابرأدعبةيناثلاةبترملاغبتلاةعانصتلتحا
ةنسًايمويةبلعرايلم١٢٠ىلإرئاجسلاجاتنإلصودقو

١٩٩٠.

تاداشرإوحئاصن

نيخدتلاةحفاكمناديميفءاربخلاوءابطألاحصني
تاوطخلاذاختابنيخدتلانععالقإلايفنيبغارلاصاخشألا
:ةيلاتلا

.ةبلصةميزعوةيوقةدارإوميمصتنعكرارقذختا·
.اهمرتحتواهرّدقتيذلاتنأوكسفنبكناميإنكيل
.هرارضأبعنتقاونيخدتلانعبتُكامسردا·
...خلاةضايرلاوةعلاطملاكعفنيامبهلككتقوألما·
وأةعالولاكلذك.كيدليتلارئاجسلالكنمصَّـلخت·

.تيربكلاداوعأ
اهيلابهذتنأتدَّـوعتيتلانكامألاىلابهذتال·

.وهللانكامأوةيليللاتاسلجلاويهاقملاك،اهيفنخدتل
فوسف،نيخدتلانعكعاطقنابكبنيطيحملاغّلب·

.كتدارإةوقنومرتحيوكنوئنهي
نأك،نيخدتلاضغُببروعشلاكسفنيفيّمنتنألواح·

.نيخدتلارارضأنعًاباتكأرقت

نيخدتلا-فرتحملالتاقلا؟نيخدتلادّيؤينم -

٢٣
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



اهيفاملكوةليمجةايحلاف،لؤافتةرظنةايحلاىلإرظنا·
.ةايحلايفسيلوانيفبيعلا.ليمج
كسفنلأستنألواحةديدجةراجيسلعشتامدنع·

.»؟ةراجيسلاهذهىلإةجاحبًاقحانأله«
لدبتساةراجيسلاعمةوهقلالوانتىلعًاداتعمتنكاذإ·
.رخآبورشميأبةوهقلا
نيخدتلا«ةرابعلاهذهًامئادكنهذيفعضتنألواح·

.»يلامرذبيويتحصرمدي
لب،اهلًاراقتحاسيلسفنلاةبساحمنألكسفنبساح·

.ةعاجش
ىلعكلةوقالولوحالفيعضكنأبهللافرتعا·
هنمبلطاو.ءوسلابةراّمألاسفنلاءاوهأىلعبلغتلا
لخدتيسلب،كتدعاسميفرخأتينلوهوةوقلاهناحبس
:هلكرومألكتمَّـلستنأاذإكتايحيفًاروف
لقتالو،كبونذبهلفرتعا.كراكفأ،كمومه،كلكاشم
سيلكلذف،بعصءيشنيخدتلانعداعتبالانأب
.هللاىلعٍبعصب

باتكلاعجارم

سدقملاباتكلا

:بتكلا

يرمعلاميركلادبعروتكدلل»رصعلاةحئاجنيخدتلا«·
رابلايلعروتكدلا»ةحصلاىلعهرثأونيخدتلا«·
يناهروتكدلل»نيضراعملاونيديؤملانيبنيخدتلا«·

شومرع

:تالجملا

١٩٨٥)راذآ(سرامددع»ةيبطلالصيفلا«·
ريانيددعو١٩٨٥)يناثلانيرشت(ربمفونددع»ةحودلا«·

١٩٨٦)يناثلانوناك(
١٩٨٤)ناريزح(وينويددع»صاخلاكبيبط«·
١٩٨٥زومتددع»لايجألا«·
١٩٨٦)يناثلانوناك(رياني»يبرعلاةلجم«·
ليربأ١ددعلا»ناطرسلاةحفاكملةيبرغملاةيعمجلاةلجم«·

١٩٨٤)ناسين(

:دئارجلا

٦/١/٨٧مويددعو١٥/٢/٨٧موي»سبقلا«·
٣/٥/٨٧مويددع»ةيتيوكلاماعلايأرلا«·
٨/٣/٨٧ددعو١٠/١٠/٨٦دادعالا»ةيبرغملاملعلا«·
١٩٨٦-٣-ددع»برغملاءاسن«·
٢٢/٢/٨٦»يكارتشالاداحتالا«·
٣٠/٥/٨٨مويددع»ةيرصملارابخألا«·
٣٠/١٢/٨٧مويددع»ةيدوعسلاظاكع«·

باتكلاةقباسم

،زيزعلائراقلااّهيأ

بواجتنأعيطتستباتكلااذهةءارقيفتقّمعتنإ
دحأكللسرننأنودعتسمنحنو.ةلوهسبةلئسألاىلع
بتكتنأَسنتال.كداهتجاىلعةزئاجةيحورلاانبتك
.انيلإكتباجإلاسرإدنعنيلماككناونعوكمسا

؟ةيطخنيخدتلاّنأسدقملاباتكلانمنهربتفيك.١
ىلإهلقننملوأنَمو،غبتلافرعنَملوأنَمركذا.٢

؟ابوروأ
ةكلمنيرثاكةكلملااهتضرفيتلاةبوقعلاتناكاذام.٣

؟نينّخدملاىلعايناطيرب
نيخدتلادضًايوبابًاموسرمعباسلانابروأابابلاردصأ.٤

؟هخيراتامو؟هعوضومام-
اياصوللةينيفلكلاةفئاطلااهتفاضأيتلاةيصولايهام.٥

؟رشعلا
؟ةيلاعفهداومرثكأيهامو،غبتلايوتحيةداممكىلع.٦

؟اهرثأوهامو
؟نامدإوهلهوأ،ةداعنيخدتلاله.٧
-نانسألا-ناسللا-مفلا:ىلعنيخدتلاريثأتركذا.٨

.ةدعملا-ةناثملا-بلقلا-ةئرلا-دبكلا-ةرجنحلا
؟لفطلاىلعنيخدتلارطخوهام.٩
؟»يرابجإلانيخدتلا«ةبيصميهام.١٠
؟نيخدتلاتاموكحلاعنمتالاذامل.١١
؟نيخدتلاىلعرصتنتفيك.١٢

Call of Hope
P.O.Box 10 08 27
D-70007 Stuttgart

Germany
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