
  ���ف ا����� إدر�� و���د �
ف و��ده��

  

	� �����ا��� �   آ��ر ���ا����ر ��رزا

   �ورت� ه��و آ��ل آ�ی�
  

 0� ا��.�1 0� م�ی.� 1948ا��آ��ر ���ا����ر ��رزا� ه� إ�� &�% (	���ن إ�� &�% ���ا�$#م ��رزا�، و�� ��م 
 و �1 إ=��ر 1974ة &3ون ا�#ج:�� 0� إی�ان 9#ل ��م آ��#ء، وا&��ك 0� �6رة أی	�ل وآ�ن ی���1 م$3و��� إدار

ویF�H  ���ً� 0� ج�م�F ا�$	����� 0� ت�ریE �	� .  وه� &�ه� ���ن �	1 اC �اث 0� ت	A ا����ة1975ا�?�رة ا�<�دی� ��م 
�.�0 �F1 &=�دة ا��آ��راة 0� ج�م	� H�  �I$�-ا���ری%، و�ا�.-�� �	
� م�Kإ�� Lار ا��Mا� N�  �P ي�� وهLا Fج�ى م 

 �ً�Rاث م�� Cى ا�
U ا���T� م� �6رة أی	�ل وإ=��ره� وی�.�ول ��د م� ا�S9Cء ا��� ت�63 0� م�
ی	K� ا��Vء �	1 ا�
  .و ��Rًا و�H>W م�Mی�

  
  آ�ا � م� أ�.�ء ا��Fئ	� ا���رزا��، آ�] Z�VI أ��ام ا�����S ؟: ����
  
 م� ا���رزا��� _���� `�� _����F، م��� �0��M����U�$� U ا�.�Vل آ�Z _����� �	1 &�آ	� ^�9ی�: ��رزا� . ع . د

����.
�H ا��KMق ا�<�ردی� ا���Wو�� و���.�  ��ة ا��.�0� 0� م�ن ا��Fاق ا� Hوم� م� أج�K�وا�H?آ��#ء وا����ة  م 
��Kل ا�1 ه� و��� bاد �6 ا�cو�)Hز ) أر����وث �6رة ت�  ��M� ��9ةCی.� ا��0� ا� �.�K(�  . 1958و��I ا�<�ی���� f�)

 م� ا�$
� و��دة ا���رزا��� ا�1 أرا�R=�، آ�� _	U &�% ��رزان م� ���ا�<�ی� �I(� ]أ �� [�h_#ق (�اح &�% ��رزان
�)�I A�L� f�$0 ،�=._د ا�$���0� ا�1 و�Mتbم� ا ���آ��I#� Zت &�% ��رزان مk . ا�$��ح ��Fدة ا��	�
:�� ا���رزا

 �)�I �9ى���ا�<�ی�Cا ��Iا�Fم�ت ا��>Mا� kم �I#F��� Zآ.Z أآ� آH ا�C ���Sوام� &�% ��رزان .  $.� ج�ًا �� �Iر
�����Fم� ا�1 ا��راء وتmن �� ��د ا�n��9ت ، واo اLن هC ،رزان�� %�& p�
�E ا��$	A ا�Lي إتLTت� 0� ا���R� ت 

  .ه�ا��S	�ب م� أي ��رزا� ص�دق
  
   ��	�� ا����ST ��� ا���1 وا����ة م?ً# ؟،oج������اZ ا��I#Fت آ�] آ�: ���� 
  
� 0� �=� &�% ��رزان م� ��ف �0�� ی�F	m��� vواج، ه� ر1R ا���0�S، آ�ن ذ�A أه� &�ط آ�ن ا�$�ئ : ��رزا� . ع. د

 Z�.دل، و�����ا� UM1 ا�	م�.�� � Z�	1 أ(�(=� ���Mل ا�mواج، وم�Fوف ان ا��I#Fت ��� ا���1 وا����ة ا���رزا��� آ�
  .ا��Fئ	� ا��� �ة،  �P ت��<� م� م�اج=� ج��k م���U ا���Mة إن �Z�K ا��Fئ	� م� �ة

  
  م� ه� ا��جH ا�Lي م�رس ا����6x اCآ�� �	1 ت<�ی� &A���T ؟: ����
  
�ی�، �� اCه�، وی�Fد هLا ا��I 1ة �.�� ا�.mاه� وا���ق وا���اA& #� � kR آ�ن &�% ��رزان ه� ا���63: ��رزا� . ع. د

ً� 0�  ��ت� �� م?H هpL ا����ت ا�.��	��$  .أرى إ
  

 ���� :#� �>���Kاب ا�$��(��م�ه� تm ا�$��(��؟ ��	�F	� �>دات�K�   وم�ه� إ
  
آ<�تU وآ��ا_� آ�ردي إ��Kت أ��اء ا�<�رد وأ��Kت أو��R.� ا��ا9	�� أیVً� وإ��Kت �H>W �9ص : ��رزا� . ع. د

��Kدات و(�v �� أن آ�رت=� ، ت�F	��c� vب اbت�Mد �0�� ��� اm Cاب ا�<�ردی�، 0��Kت	� اm Cاب ا�$��(��، إ �ىbا pLه 
�M���� Aل ذ�#c�)وا H9و �0ص ا����F	� ابm Cا pLت هx�=0 ،��	I 1 م�	� fRوا H���� {Fا�� �=VF� . ل�K?ً# ی�0

دي �R ا�<�ردي ��H ج� (=H، �|(] هLا أن ت$��Tم ا�<�ر: مM�� U��_ ه#ل وه� رجH ا�����Tات ا�$�ري ی�Kل
�K�KMا� pL1 ه	&�اه� � ��	رك ا��ا9�F���0 ،f�Mا�<#م ص.  

  
  I	K��) Zً� ان ه.�ك ه�ف (��(� م� آ���� أ_�و � ا��آ��راة، م�ذا تA�L� �.F ؟ : ���� 
  
 0� ا���Mة ا��Mة ا�<�ی��، أیً� آ�ن ا�=�ف ه� ا�$F� ا�1 إ0=�م أورو�� �� _�یv ا�<����، أن �	<�رد ا�vM:  ��رزا�. ع. د

oًدو A	�� �R��ا���را��� أو `��ه�، آ.� 0� ا� �c=� (�اء ا���	ن ��د (<�ن آ�رآ�ن &<nوا ، ��Fر�Cا mد(��ن ی.�ه
��$   ���ذا ت���F ا���ت�<�ن وا�<�یZ دوoً وی�Mم ا�UFW ا�<�ردي م� هLا ا�vM ؟م	��ن 

  
  ��ZF �=� وا����ی��K� �� m أ�0اد ��ئ	�A ؟م�م�ى ا��Mی� ا�$��(�� ا��� ت: �� ��



و�� أت�دد �� ت�K0 �=K��S ک�ن ذ�{ م� (�v وأن ت.�و�Z ذ�A، �� أ�Mف إ_#Iً� �� ت����F &�% ��رزان :  ��رزا�. ع. د
�.ص	U ��دات.� �M ا���ر����Fت v0ا����ف و ���<� �0�� آ�ن م�<.ً� ان o أت�v مk وا��ي،  . ا��� و�	1 ا��Fئ	� ا���رزا

  . یNT ا��kR ا�$��(� آ�ن �� دومً� رأي وم�1�I ا��Tص
   

  م�ذا �� م$3و���ت<� 0� ا�?�رة وم�ذا آ.�� ت���FIن H�I  ��ل ا�.<$�؟: ���� 
 
ون ا�#ج:�� ا�<�رد 0� إی�ان وأ�Iم ��اج�� �=Lا ا�xWن ���رة ج��ة، �H�I �=&x آ.Z م$3وoً �� &3: ��رزا�. ع. د

	Z ��9ًا ا�1 مKّ� ا��<�U ا�$��(� وI	Z (���صH ا��Fاق وإی�ان ا�1 إت��ق، وإن  �H م�ذا (�<�ن  أر( ��ل اbت��ق
�ZWI ��ة م�ات هLا ا����Rع مk ا�$��ی� إدریE وم$�Fد.  �� أت	1K ردًا م��I<� ؟ �I Z.وآ . Z..�(��ت آ�و0� ا �ى ا�

� (���v ا��Fاق وای�ان، م�ذا  م$�Fد م�ج�دًا 0� زی�رة ا�� ا���ی.�ا�$�� 0� م�ی.� �cة وآ�ن� Z	Iه.�ك و ��	��Iن ، و�	F��)
� ��E ��یA &�ء ^�9، م� أن :  م��I<� ؟  إ��m ا�$�� م$�Fد هpL ا���ة آ?��ًا، و�Iل 0� ت	A ا����M؟ آ�] (�<�نی��و ا

أج��� هH م�<� . 3الت�ا� أو ت�ى إدریE  �1 ت��در ا�1 هLا ا����Rع، �� آ.Z ت�Fف م� أ��0� أ�، ��� (Z�x هLا ا�$
آ�ن ذ��I#� . Aت.� oت���K �	1 ا��Fاق وإی�ان �K0، إ�� �#�Iت.� أ��F وأآ�� �<?�� م.=��:�Iل م$�Fد . أن ت�fR �1 أآ?�

�<� �$�ء ا��M م� أن إ�=1 ا�<#م، دH9 أ � ا���رزا��� و�	�� .  وت�I] ا�.�Kش. إ�=Z م=��K0 :1	Z .  ���.$�� ��آ��0ً�
هpL ا��(��� وص	Z م� ادریE وه� : وا��Fق ی���U م.�، وآ�Z ��ی� ر(��� ا�1 م$�Fد و�Iل ا��(�ل�UF �#م�ت ا�

 H�I در ا�1 أي م<�ن�cیo أي &��ء وأن H�Fیo د أن�F$1 م	ل ان ��Kا��(���ی pLائ� ه�I . ل م�x)د ا�ّ� و�F$م ��
و�.�م� M�0=� ��ت �	�� �#م�ت ا��ه�W، وZFI .  دا9	=� ا��(��� ؟ I	�F�) �=�M�0 �� Zف و(��xف أ� أیVً� م� 0�م��Mر
�� ا�ّ� و�Iل . �� م� ی�pا��(� :9 pLاه�Kان إت� oاق وای�ان (���، ا�Fت��ق ��� ا�bآ�رت آ?��ًا أن ا �K� ،كxS . Z.آ Z	I

و�.�م� ت�Kر ��F ذ� .... A�Hاnن oی�<� ا���Kم �xي �: أ��I=� �<� ت<��ا �	1 �	�، واnن م�ذا (�<�ن �	�� م��I<� ؟ أج�ب 
  .. إدریE وم$�Fد آ?��ًانا�0ح ا�$��. م�اص	� ا���Kل، ذه�Z ا��=� وI	Z أ� م$�� �F	��Kل و(xذهU ا�1 أي م�kI آ�ن

  
�� ی�V� وZI _�یH  �1 ت�Kرا��T	� �� ا���Kوم�، ذه�Z م�ة أ�9ى ا��=� وI	Z ان هLا xS9، ی
U اb(���ار 0� 

.� أ��S.� &=�اء، I	Z إ=� أیVً�  وم$�Fد ی�، آ�ن إدریE ی�<	�ا���KلC ل��Kار 0� ا����)o<� ا�یo Eل إدری�I ،�c
1	�Kم�ا ا�<?�� م� ا��I .1 �
. �Iل ا)C	I �M	�	� ��ی.�. I	Z ه� أیVً� ��ی=� ا�<?�� م� ا�
� �I .1ل ان ��ی.� ا�<?�� م� ا�

 NK�ن م� �Fی �ًVه� أی Z	I���Mا� pLا 0� هL� ،�M	)Cإن 0� ا ،�=I�K  �� �0ع�	أآ?� � ���ی� ��ی=� ت�Lا� A:أو� ،fی�� 
=� ی�K�Fون ان اCآ�اد �	��اo ل��Kار 0� ا����)oس آ?��ی� ی�ی�ون ا�� آ.� 0� هLا ا�.�Kش �.�م� وصH  $. ��ی.� أ

� إدریU�) �� E . م���9ن زازوآ� ^م� �Iات ��Wر�x)$  ل�Iو ،�:�
، إن �Iئً# م�ج=ً� ا��� آ#م� .ً� F0	Z،م
���ا����ر oی
�ز م.�، ی�Kل ی
U اo(���ار 0� ا���Kل وأ� أ�Iل إن ذ�A `�� م�<�، آ�] ت�ى أZ م� ه� اv C م.� ؟ 

��ت �� ا��� إدریE و(x .أج�ب  $� م���9ن �# ت�دد، ���ا����ر �	1 ص�اب �� Z	I 1 ص�اب ؟	ذا ه� ���� ��
=� ی�K�Fون أن ��9�  �	vM� Z ا�1 هo3ء C ل��Kا� �	اص��ن ا�$#ح ���	Sی ���Sات وم��K�1 ا�	ا�0ی� ����ب ا���Wا�

� ی
U اo(���ار 0� ا���Kل  .ا�UFW ا�<�ردى، وإن رأیZ هLا 0� آH ا��#د ���ص	Z ا�I 1.��� ا
  

p�c� oج�وى م� ا�M�oح، �0جZF ا�1 	���ن أن ی�<	� 0� هLا ا����Rع مk م# ورج�ت م� &�% (. ت�ص	Z ا�I 1.��� ا
1�Sوم�. م��K�ي ی��� ا�1 ا�Lا� [I��ا� E��6 ذه�Z ا�1 م�ز�ران و �و�Z ان اج� _�یKً� . آ�ن &�% (	���ن �	1 

، وآ.Z وا �ًا م� ا�T&Cص ا�Lی� �I	�=� �ًا ت�<.Z م� ا��Tوج ات�	Z ���$��رة اCم�ی<��، وا��9	�Tوج م� إی�ان، �Lا
 �� أآ� �	1 إ(��Fاد �	F�H وا�Lي HW0) ا���Vط اC �ار(���.$�� ����I� م�  �ك ��F م��Rع  .ا�.�$�وی� oج:ً�ا�M<�م� 

�، �Iل �� ی
U ان ت$����، 0� �<� �.� ا��Iاب م��� (��ي ا��Z�K ���$�� ادریE. مk ا�mMب ا��ی��Kا_� ا�<�رد(��
I �6	Z ان (���ت<� هpL ا���ة . آ�ن یM	] ویx� �$Kن هLا �� ی�<�ر. ج�ا�� ��دت �� م���	�p �� 0� آLا م<�ن وآLا ت�ری%

� Ib.��� ��$���ت=�� �. �� &�وط، وا�
�ی� ���Lآ� أن &K�K� ���ا�$#م آ�ن یPM أ&�Tص م?m� Hت (	���ن �A دp رآ
�ا_��، وی
U أن 0� أورو�� �	�ان دی�K: وZFR &�و_ً� م�F.� أم�م� وI	Z. و0� إ �ى اCی�م ج�ء �� م$�Fد �.�E ا��cض

 ،E�)ا�
����Tت، �<� H�M �	1 د�� هpL ا��	�ان، و&�ط ^�9 آ�ن ی�F	� v���I�F ا�bا v=� �� _�ی�	?�ر ا�.�س م��Tی
�، وoی�<� ا�� {�K	N� 1 وأZ تS	v (�ا �، وI	E�� Z م�<.ً� أن أ��HK ج�(�(ً� وم� � �� أ�9ى أZ تS	v (�ا 

و�� (���F آ#م� �<.� اnن 0� آ�رد(��ن . �� ی<� �=Lا ا�o H>W أت�<� م� ا���Fون مF<�إن . ی.�c� م��I�F ا���W� �����Tة
� م�ج�د 0� (�ری� وی�Mول م�اص	� ا�.�Vل، أ� �� . .L زم� ���F و��اص	.� ا���Kلمو����Sم�ت<� ان ج#ل ا��	F�� Z�Rوأ

Kم �9م�ت�، وإن �� ت���Ix) ��Kن إت�h0 ،�9ةCل ا���I�9ة أ&��ك 0�  �ب إbل ا���I�9ل 0�  �ب إ�	اد ��F�)1 ا	� Z$� ا�
وأن أ �H ا�$#ح �R ا�<�ردي، و0� رأي أن ا���VK ا�<�ردی� �� تmM� HMب وا �، 0	� إت���K ی�UF �	1 ا��Fو ا��VKء 

�=� �0�� ��F أن ت�. H�I ا�$��ان ادریE وم$�Fد هpL ا��Wوط وو��ا �xن هpL ا��Wوط (�ف ت.�L آ�مً#. �	�.� �>� ��=0�
وت�Z�I �� د��=�� وت�آ�=�، �Lا أ�Iل أ.� �� أ&��ك 0�  �ب إ���Iل ا�9bة . آ�ن �	1 ا�E>F م� ا����د ا��� �FSIه�

  ".إن �� ت<� زه�ة 0# ت<� &�آ�"&�Fري ه� آ�ن . وأی�ي ��$Z م	�TS ����م ا�<�ردي
  



p�c، أ&��ء أ�9ى: ���� �0 Z.د؟�.�م� آ�F$ا�$�� م A� �=��I   
  
 ��د I$� م� ا�#ج:�� ا�1 ا��Fاق و�I �K$� ^�9 0� إی�ان، وآ.Z م� �1975.�م� ا�=Z ا�?�رة ��م : �رزا� �. ع. د

�.�Fة م��ا 0� إی�ان ��K� ی�L. ا����9 H9د دا�F$ا�$�� م Zء ا�?�رة رأی�=: �Iل �� ... و��F ��ة أ(���� k	�I 1ار إ
��Kا� �	.� م�اص�	آ�ن � �K�KMا� Z	I �K� ر���رك م� ل���ا��F�0� ا� �.	�I �� HV0ة وا�<�ام� وآ�ن أmF	� �ً?Fم� Aوآ�ن ذ� 

� �� ی�Fد، �<� اnن ��ی.� ا��I ZI	�0o Zئ�ة م�.. � �M �0=� اnنان ��F 0� م?H هpL ا����M ا��C �R��دة ا�1 ا��Fا� 
Hت�Kی�<�وا �A�L �	1 ی��و ا=� �� . � ج�ی� م�.��ءI	Z . إ(��cب ا�$�� م$�Fد و�Iل اnن آH &�ء إ�=1. وم� اHV0C أن 

 ؟ I	o Zیmال ��ی.� �F} ا���Vط وی�<� ج�F=� آ�� ی�<� ���ء�Iل م$�Fد آ�] ی�<� ا.  ���.�Vل ا��$	fاb_#ق أي ا���ء
 k�ت ا�#ج:�� 9#ل 500ج���Tم� م ��� &NT م� م.�_v (�ران م� 500 (��� أو ��Tر NT& 24 م� ا���رزا

 ، p�W�W� �Fط ت م.�x)�.M.� م$�Fد هK�) Hم��T آ�م� Z	I ؟H�Fا ا�L=� ن ا�م�Fوري� ا��V . k�
� Z�I و0� م=���د
Z	Iی] و�Wا� [M����� �.ط 0� `��0 وا �ة وأت���Vا� �Fد م�F.1 وی�دة ا�1 آ�رد(��ن م� م.<� (����Fرت ا��I �K� ،

�د مAF، وI�h� �.ی��ل ا���T ا�1 ا�$�� م$�Fد وم��دp اCآ?�ی� م.� ت.�ول ا�K$� و���Iا (.F. ا�1 آ�رد(��ن �	��ء ���.�Vل
���ر ا��STة ا���K	� م.<�h� �M  .أن ا��STة اCو�1 إتLTت و

  
I	Z �=� أن ا��<�ة آ�Z . إ=� �� ی�LTوا أی� �S9ة م� ج��=�، وه.� أL9 ا���Vط ی	�م�.� وآ��ا ی�K�Fون أ.� `��ت رأي

� ����.�م� �.�ي �<� م��F�H ان �� ات	1K ا�����.Iإ ��ور� �. �؟ و_	�Z م.=� م�ا� ��K0���K	� م$�Fد وإ(��Vح اCم� م.
�=� ا=� �� ی�Kم� ��ت�Tذ أی� �S9ة#6 �>� �   .و�� ت<� ه.�ك �0ئ�ة م� ا���Mو��. �6 م.� ذه�.� ا��
  

 وم�ذا  �H 0� ا�.=�ی� �	��Vط ؟
  
o أ(�k�S ا��Kل . ی�ا�� ا�9ى ���Fًا �� ا��Mود ا��Fا��Iإ_�یH  �1 ت� HK ا���Vط ا�1 م�ن �� ی�V� وZI : ��رزا� . د

�<� �.�م� ذه�Z ا�1 م�ز�ران �=� �� أن . �0�� اذا آ�ن bی�ان �	� �A�L، أي ����ST ا��� ص��.� �	�=� مk ا���Vط 
A�L� �	� 1	� Z1 0� مF�� H	�SK، ا(����.� ا. ای�ان آ��.�� �I ا��$	�S اbی�ا�� F0.�م� آ.Z 0� م�ی.� ��&=� وآ�

�  �ل ) (�رى(ا�1 م�ی.� ��x) ،ران�م� ه� ؟ ت��ه�ت ���
=H، وI	Z أن ) ا���Vط اC �ار(وتkK و(� م��0�M م�ز
ا���Vط اC �ار م�ج�دون 0� �#د م��وآ��ا ���Kدة ج��ل ���ا�.�ص�، وإن آ�ن ��Iآ� ا��Fاق، آ�ن ا���Vط اC �ار 

�)�I دة ���ا�<�ی���K� ا ا. ه����Iار ا�<�رد� Cط ا��Vا� ���I ��F.� أو�:A، أo �..  
  

  آ�] ت�ى ا��$�H�K ا�<�ردي ؟: ����
  
�M ا��ی��Kا_�� وان تE)3 ا��I#Fت وv0 ا����دىء : ��رزا�. د ���ي ی.�c� �	1 ج��k اm Cاب ا�<�ردی� ا���ج �0

ردي، وی.�c� ات�Tذ م�I] م� � وا�F��bد �� ا��ی��Kا_��، ��E ه.�ك &�M� �9^ UFج� ا�1 ا��ی��Kا_�� آ��UFW ا�<�
��ل  �P �ا �xی�ي آ�ردی� ی��ق ��د ا��K	1 ��� ا��Cاء، ه.� oا��ا9	���F0 ،د اCآ�اد ا�Lی� �I	ا��Mب Cت ا��	�أ�.� �

  .�Rتور`� ان ا�<�رد  �	�ا �� _�یv ا���Kل �	1 ا�<?�� اo ا=� 9$�وه� �	1 م�ئ�ة ا����و. VI� �	1 ��د آ��� م.=�
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