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ءادهإ

نب َةمحصا   » شاجَّنلا ِكلملا  ِيِديس  لا 
ٍباجعا َةَفْقو  ةوَلع .) ةَلمم  ِكلم  « ) ِرجبالا

ِكوُلملا ليلس  ِباَّشلا ، ِكلملا  َِيدي  نيب  ٍرِيْدقَتو 
َالم ِرسالا  نم  داَعف  َاًدبع  عيِب  ِيذلاو  ءاَمظعلا ،

فَقو ِيذلا  عاجُّشلا  ِكلملا  َلا  ًةيَحتو  .َاجوَتم 
هناَمز ف  ةسينلا  ِتَاَدقَتعم  َاًفلَاخم  ةراسِجب 

ةراسَخل هرجي  َْدق  َكَلذ  َّنا  َملعي  َناك  هَّنا  ْمغر 
، هَتيعر ملْظي  َمل  ِيذلا  ِِلداعلا  ِكلملا  لا  .هْلم 

ميحلا ِكلملا  َلا  .هيَلا  ءاسا  نم  لك  نع  َافعو 
ف سساو  ِراوِجلا  نسحو  دوهعلا  عر  ِيذلا 
ِسُرفلا َتَلود  َدعب  ْمظع  ًةَثلَاث  ًةوُق  ايقِيْرفا  طسو 

َكتيْصَخشل عضاوَتملا  لمعلا  َاذه  ِيدها  .مورلاو 
ِكولملا عيمج  تيَل  .ةَنموملا  َكحورو  ةََّذفلا 
َ.كناَمز ف  ِسمألِاب  َكُلْثم  َانناَمز  ف  مويلا 

.نِيدلَاخلا ف  َكيَلع  مالس 
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ف ــــ ِلو ـــ ملا
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ِفّلوملا ُةِمَّدقم 

ةبْقِحب فََغش  ِبناوج  ضعب  سكَعت  ُةياورلا  ِهذه 
ِيوَرت َِهف  ايقيرفإ ؛ ِقَرش  لاَمش  خِيرَات  ف  ةماه 
ف ِقرزألا  لينلا  ِفَافض  لع  عئَاقوو  َاًثَادحا 
ٍلْالطا ايَاقب  الإ  سانلا ، اهيسَن  َطسۇلا ، ِنوُرقلا 
ِتاحفص لع  َتشقُن  ٍتارابع  وأ  ةدماه ، ةميَدق 

ٌ.دحا اهؤْرقي  ْدعي  َمل  تلا  ةيسْنملا  ةمِيَدقلا  ُِبتلا 
قطْنَتساو ًيلَق  ِيرضاح  نع  َّلََختا  ْنا  ترَرق 

هيلإ ْتلقتنا  نيحو  .نايكو  لْقِعب  ضاملا  َكَلذ 
َةَطْقُن تناك  عئاقولاو  نكامالا  كْلت  َّنا  نثَّدح 

ني َمل  ْنإ  لقألا  لع   ِ ةَقَطْنملا خيرات  ف  ٍلوَحت 
ِيبَرغلا ربلا  َناك  َْدقَل  .اهّلك  ةيناسنإلا  خيرات  ف 

َكْلت ف  ِقرْزالا  ليّنلا  فَافضو  ِرمحالا  ِرحبْلل 
نيملسملا ِبرْعلل  ًاذالم  ِنامزلا  نم  ةبْقحلا 

ِمهنِيِدب ِبرعلا  ةريزج  ف  َةم  نم  نيرجاهملا 
ايقِيْرفا ف  ةيحيسملا  ةوَلع  ةَلمم  لإ  ِديدجلا 
ةيناسْنا ٍتَاقالع  ءَانِب  نم  مْهتَنمو  مْهتوآ  تلا 
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لوا ه  مُهترجه  َتناكو  .اهلها  عم  ةَخسار 
َرشع َةعبرا  َكَانه  تيقبو  ةيْملس  ةيمالسا  ةرَافس 
نيدلل ةوعَّدلا  لبس  نيملسملا  ماما  تَحتَفو  اماع 

ِ.دِيدجلا
ًةْرظَن َتناك  اهَّنا  تْدجو  ةينَاث  ةءارقِبو 

نيملسملا لبق  نم  ًةِحجَان  ًةِيرسع  ًةيِجيتارتسا 
ْتنك ْنا  َكَّنال  ايقِيْرفإ ، ف  مالسإلا  لبْقَتسم  هاجت 

َاذإو .َايمحم  َكرَهظ  َنوي  ْنا  َّدب  َالف  لتَاقُتس 
اهئارو نمو  ُةِيرسعلا ، تاسسؤملا  ِتَضق 

فوس اهَّنا  َةوعَّدلا  سرحي  يذلا  سايسلا  ُنايلا 
( مورلا  ) ابروا لاو  سُرفلا )  ) ايسآ لا  هِجَّتَت 

ُةهبجلا وه  ِيذلا  اِهرَهظ  ِديِيَحت  نم  َّدب  َناَكف ال 
ُةهبج مَهنْعطَت  َّتح ال  شبحلا )  ) ايقِيْرفا ف  ُةَثلاَّثلا 

ْنا اِهروُْدقم  ف  َناك  َْدقو  ِفْلَخلا ، نم  ِشبحلا 
ةرِرَكتملا ِنامورلا  ِتالواحم  نم  تبَث  هَّنال  لْعفَت ؛

ِتالواحمو ةيِبرعلا  ةرِيزجلا  لع  ةَرطيسلل 
ِتابرضلا عجوا  َّنا  مالسالا  لبَق  ِسُرفلا 

َاذلو شبحلا ؛ لبق  نم  تناك  ةيِبرعلا  ةرِيزجلل 
ْنَذاو .ايقِيْرفا  ةِهج  نم  وه  َناك  قيقحلا  َرطَخلَاف 
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َةَّطُخلاو ربكالا  مهلا  وه  ِشبحلا  ُديِيَحت  َناك  َْدقَف 
هيَلع لوسرلا  َّنَاف  َكلذلو  َ.ةِحجانلا  َةيجيتارتسالا 

ِكلامملا ىوْقا  َلا  َهْدفو  لسرا  مالسلاو  ُةالصلا 
ةوَلع ةَلمم   ) اراْرقتسا اِهَرثكاو  ةَشبحلا ، ِدِالب  ف 
، ةَنِيدملا َلا  ِرجاهي  ْنا  لبَق  َكَلذو  ةيحيسملا )

ِهذه َتناَكف  سايسلا ، َنايلا  ميقي  ْنا  لبَقو 
تدا اهَّنال  هّلك ؛ مالسإلا  خِيرَات  ف  ةرَافس  حْجنا 
عازّنلا ءَازا  امَات  َادايح  شبحلا  ِتَديحو  اَهفَادها 

نيبو نيملسملا  نيب  َكلذ  َدعب  َاشَن  يذلا  َملاعلا 
شبحلا َّنا  ُظحاليو  .مورلاو  ِسُرفلا  نم  لك 

ٍزاعيِاب ٍساوُن  ِيذ  مايأ  ف  مالسإلا  لبَق  اوُلََّخَدت 
نَلو َ.ةم  ِفِرَاشم  َّتح  اوُلصوَف  مورلا  نم 

، مورلا ةهجاوم  ف  هعوُرشو  مالسالا  ءِجم  َدعب 
َْدقو .لَُّخدتلاب  ِشبحلا  لإ  اوزعوي  ْنا  مورلا  زجع 

َةَقيقح اوملع  اَمدعب  اوُلََّخَدتي  الأ  شابحألا  رثآ 
نم مهل  ريَخ  وه  يذلا  مداقلا  ِديدجلا  نِيّدلا 

مورلا َةَرطيس  اوار  َْدق  اوناكو  .مورلا  ةالاوم 
ِشبحلا  ِ ةَقَطْنم لع  هئارو  نم  ةسينلا  َةَرطيسو 

هذه ِراصتنا  ف  نمي  مَهل  ريَخلا  َّنا  اوأر  نيذلا 
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َةرِيزج ِربَتَعت  ِشبحلا  ُةَقَطْنَمف  ةديدجلا ، ةوعدلا 
ٍنايك شبحلا  َّنأل  اهتيقِيْرفا ؛ َلإ  بْرقا  ِبرعلا 
نم َرثكا  هتيقيرفإ  وَحن  ًازاْحنم  َناك  قيرفإ 

عابتال اسمَحتم  ني  َملَف  َاِذبو  هتيحيسمل ، ِهزايحنا 
وَل َّتح  مورلا )  ) ابروا ف  ةمئَاق  َةلود  ةدايس 

ً.ةيحيسم اُهنوك  في  ني  َملَف  ًةيحيسم  تناك 
هُتعَاطو هُتيعبَت  تنال  ًةيقيرفإ  تناك  وَل  امبرو 

نِيدشارلا ءَافَلُخلا  َّنا  لوَقلا  َانُنميو  .ربكا  اَهل 
ِتحتُف َّتح  اِيرسع  ةَقَطْنملا  ِهذه  وَزغ  اوُلجا 

مهرَهظ اورِيدي  ْنا  لبَق  ُةيَقرَّشلا ) ُةهبجلا   ) سُرفلا
اوُناك َْدقَف  الإو  شبحلا ،)  ) ةيبرغلا ةهبجلل  نيِِهجَّتم 

تلا ةيْملسلا  ةرَافسلا  َةيجيتارتسا  َنوِمدهيس 
، مالسلاو ُةالصلا  هيلع  لوسرلا  اهسسا 

لوسرلا اهل  دارا  تلا  َةَنكاسلا  َةهبجلا  َنوكِرحيو 
ِهذه وَزغ  َادب  نم  َناكو  ً.َةِدياحم  َنوَكت  ْنا 

نب رمع  ناَّثلا  َةفيلخلا  وه  اِيرسع  ةَقَطْنملا 
لا نِيِرجاهملا  نم  ني  َمل  وهو  ِباَّطَخلا ،

نم ِشبحلا  لإ  فرَعتي  َمل  وَهف  اذلو  ةَشبحلا ،
ُناْمثع ثلاثلا  ُةفيلخلا  ِمهيَلا  فرَعت  امك  ٍبيرَق 
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ميَدقلا ةبوُّنلا  ِناسنا  َةعيبط  مْهفي  َملو  ٍناَّفع ، نب 
ٌةَلِيوَط ٌةما   : » هَّنِاب ُةاروتلا  هْتَفصو  يذلا 

ةما ًادعاَصف  َناك  ُْذنم  فوُخم  بَعش  ...ءادرجو 
راْهنالا َِتقَرخ  َْدق  ٍسودو  ةَّدشو  ةوُق 

ف وه  امك  لاحلا  قب  وَل  امبرو  . [1]« اهضرا
نَلو .ةياهن  ِالب  مهعم  لاتقلا  رَمتسال  رمع  ِدهع 

ةفالخلا لإ  ٍنافع  نب  ُناْمثع  ُةفيلخلا  ءاج  اَمل 
َىدحا عم  ْحلصلا  ََةدهاعم  ََدقعو  برحلا  فَقوا 

هنأل اِهباصن  لإ  رومالا  داعاو  ةيلامَّشلا ، ِمهلامم 
ةَشبحلل َةيناثلاو  لوالا  نيَترِجهلا  رجاه  َْدق  َناك 

ف مالسإلل  اروُذج  سسا  َْدق  َناكو  اَهلها  فرعو 
ِ.دِالبلا َكلت 

ِبرعلاب اِدج  اورَّثَات  َْدق  ةَشبحلا  لها  َناكو 
ف اوَقب  مهَّنا  ةجرَدل  مهوبحا  َْدقَف  نِيِرجاهملا ،

ءامسألا لاَزت  اَمف  اذه  َانموي  لإ  ةَقَطْنملا  ةركَاذ 
ءامسا ه  ةَقَطْنملا  َكْلت  لها  لع  ُةبلَاغلا 
ِلاِجرلا نم  لئاوألا  نيرِجاهملا  ةباحصلا 

«، ُناْمثع و« ريبزلا ،» و« َرفعج ،» : » ءاسّنلاو
َِتفَتْخاو ءامسا .» و« ةيَقر ،» و« ٍفوع ،» نبا  و«
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« اكامود و« ابمس » و« وجود »  » ُةمِيَدقلا ءامسألا 
« َاتينوس و« َاتِينوم » و« ايسيس » و« ِيدبع » و«

«. َاتاْجنس و«
ف ــــ ِلو ـــ ملا
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ِيوارلا ُةِمَّدقم 

ِلالطأ نيب  نم  ناْعَدتسا  اَمنيح  بجعا  َمل 
ف ِسانلل ، هتياوِر  ميدقتل  ِِربَاغلا ، ضاملا 

انأ .نجَاتحي  هَّنا  َملعا  تنك  َْدقَف  َاذه ، مكناَمز 
شاع يذلا  راملد » نب  وُّليِبا  نب  سيس   » باشلا

هعم تتامو  تام  مث  هنامز ، ف  ًةلفاح  ًةايح 
نيحو .اذه  مكِرصع  ف  ٌدحا  هِب  عمسي  مل  .هُتصق 

ِمَّدقي ْنا  رِْدقي  هناَمز ال  ف  ًادحا  َّنأ  نَثَّدح 
نيح ْتقَّدص  اَملْثم  هُتْقَّدص ، ّنم  لْضفا  تياوِر 

ف روبُقلا  شِبْني  ّنع  ًاثحاب  ضاملا  لا  داع 
، أبوس بوُنج  قيلامعلا  َجنعلا »  » نفَادم ِبئاَرخ 

َّنا نِربْخي  ُمث  ِرمألا  رخآ  َنِدجيل  َدهاوَّشلا  اْرقيو 
َةياهن َّنأو  ماع ! َةئامسَمخو  ًافلأ  َاَندعب  قب  َملاعلا 

نَّنَلو َاذه ، لك  ف  هُتْقَّدص  ُ.دعب  نَحت  مل  َملاعلا 
أبوس فِرعي  ِساَّنلا ال  نم  َاًدحا  َّنا  ِقّدصا  َمل 

ضم َدعب  ةميظعلا ،» ةوَلع  َةَلمم  و« َةمصاعلا ،
ف َقبَت  ْنا  عَّقوَتا  ْتنك  ْ.طَقَف  َاًنَرق  َرشع  َةسَمخ 
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ام َاذه  الوَل  ىْرخا !! ٍنَرق  َةىام  َملاعلا  ةركَاذ 
.مَل  رِيو ةدوعلا  لع  ْتقَفاو 

َانناَمز ف  ةمصاعلا  أبوس  بوُنج  َنآلا  فقا 
قورُّشلاو مكناَمز  َلع  ةَلْالطإلل  ابهَاتم  مِيَدقلا 

، تويبلاو اَهقاوساو ، اهراوسا ، هتَاشُرفِب  نِيزي 
[2]( ةَنَاطبلا  ) ميسَن ءِجم  ف  ًما  ءايحألاو ،

ُثفْني ْنا  لبَق  َةحوَّللا ، ِهذه  لمَاتيل  ةيقرَّشلا 
ِضبري لينلاو  دوُلُخلا ، اهل  وجري  اهيف  هرحس 

ةبُعل ف  هناْرقا  نم  ِىبَتْخي  ءِيرب  ْلفط  ْلثم  اهبَرغ 
مهبَلَغ ُمث  ِتايشعلا  َْدنع  اهوَءدب   [3]« ةيسوسد »
رظَتْني ِبعَّللا  ف  ارَمتسم  لازي  ام  ليّنلاو  موَّنلا ،

ّنع مَكثَّدَحل  ليّنلل  ُمتبَهذ  وَل  ِ.ناْرقالا  ءِجم 
ءاَمظعلا ِكوُلملاو  ةوَلعو ، أبوس  نعو  اَّنعو ،

ِ.راركَّتلا نم  لمي  ال  مِيَدق ، ٌةِيوار  ليّنلا  ِ.ساَّنلاو 
اهتِعْرشِاب ليّنلا  محَزت  هو  ةوَلع » ليطاسا  »

، ةميظعلا ِشويجلا  ُديشَاناو  .ةرَّشَنملا  ءاضيبلا 
تَحت ضرألا  َزتَهت  نيذلا  ُةَقلامعلا  َجنعلا » و«

سابلاو َةوُقلا  َنوضِرعي  نيح  ةمخضلا  ِمهمَاْدقا 
ِجرَاخو أبوس  ِتَاقُرط  ربع  ِمهتاريسم  ف  َدِيدَّشلا 
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ُةصوصرملا ُةيساحُّنلا »  » لوبُّطلا .اِهراوسا 
عَلَْخت تلاو  ةَنِيدملا  ةحاس  ف  ٍْبنج  لإ  ابْنج 

اَهلوح َنوِبراضلا  َزفَاقَتي  نيح  بوُلُقلا  اُهتاوصا 
ةيِبَشَخلا صعلِاب  اَهنوُرقْني  مهو  َنوروُديو 

ِ.َرقبلا ِدوُلِجب  ةوسملا  ةبَبدملا  ةريَصقلا 
مهو ًيَل  وا  اراَهن  ِلوبُّطلا  عْقو  َلع  َنوصقارلاو 

ِ.قرَدلاو ِباَّشُّنلاو  صعلاو  ِبارحلِاب  َنوبْعلي 
ةوَلع ءاسن  اهعَضت  تلا  ةيقرَّشلا  ِبويُّطلا  قبع 
نيا ماع ! ةىامسَمخو  ٍفْلا  َدعب  فْنا  ف  لَاز  ام 

؟ َاذه لك  بَهذ 
مل سفنب  َدكَاتال  أبوس  لا  ةدوعلل  ناعد  نيح 

ةميظعلا َةِيرام »  » ةسينك ايَاقب  .هُتيار  ام  ِقّدصا 
رَصق ِ.ضرألِاب  ىوسملا  ِبوُّطلا  نم  لْالطا 

َِعرازم راص  ِلامَّشلا  لإ  ِفينملا  ِكلملا 
ميظعلا أبوس  لين  ليّنلِاِب ؟ ُمتْلَعف  َاذامو  .نِجاوَّْدلل 
تلا ِِلوَادجلا  ُدحا  هَّناك  راصو  هارجم  رسحنا 

.َانناَمز ف  ِفِيَرخلا  مايا  ِقرَّشلا  نم  ليسَت 
تَاذ ُةبيِهملا  ليطاسألا  هقوَف  نم  تفتخاو 

تعَّطَقَت حاسمّتلا » ُةرِيزج   » .ءاضيبلا ةِعْرشالا 
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َمتَحت ةريغص  ٍرزج  َةَّدع  تراصو  اُهلاصوا 
ِ.قَرغلا نم  ثيَغتسَتو  ىرحلا  ليّنلا  ِِدبِب 

ليَخلا ُطِبارمو  روسلاو  قاوسألا  َِتفَتْخاو 
ِنابهرلا ُةِريداو  ةَنهلا  تويبو  ِشويجلا  تَانُكثو 
ِبوُّطلاو ِصجلا  نابمو  ةَليمجلا  أبوس  ءايحاو 
موَّدلاو ةَقسابلا  ليخَّنلا  راجشا  نيا  ِ.رجحلاو 

؟ ءارَضخلا تاحاسلا  نيا  نوميَّللاو ؟ وْجناملاو 
وه ام  لك  لع  ءاَضقلا  ف  اِدج  َنوِعراب  ُمتْنا 

.ليمج
ءادرج ءارحص  الا  مكناَمز  ف  لوح  ىرا  ال 

، ءَمق دوسا  قِيَرط  اهُّقُشي  ِرصبلا ، َّدم  ًةَلحَاق 
الو ةَنصحا  ِالب  هَقوَف  ِيرَجت  ٌةبيئك  تابرعو 

[4] َةَنوميس حابْشا  اهِدرَاطُت  امَّناكو  لويُخ ،
َِدق َملاعلا  َةياهن  َّنا  ِقّدصا  تَادب  ُ.ةروعسملا 
نمل فّلوملا : لاسا  ْنا  تيسَن  ّنَلو  .تبَرتْقا 
َملاعلا ف  قب  له  َةياوِرلا ؟ ِهذه  ِمَّدقا  ْنا  ُندِيُرت 

؟ َانناَمز ف  اَّنك  اَملْثم  ءاُرق 
ف سْفَنِب  تصق  َةياوِر  َّلوَتا  فوس  ٌةَظوْحلم :
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ٌدحا اهِيوري  ْنا  حمسا  نَل  .ةيلاَّتلا  ِتاَحفصلا 
! ِيريَغ

ءاْرقَش لك  سيَلو  ابَهذ  عْملي  ام  لك  سيَل  »
«. ًةحيلم

« ثيدح لثم  »
ءارمس لكو  بَهذ  عْملي  ام  لك  : » أبوس ف 

«. ٌةحيلم
« ميدق لثم  »
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ِكلملا ُنامجُرت 

نفادم بئارخ  نم  يوري  وُّليِبا » نب  سيس  »
برغ  لامش  َجنعلا 

ةوَلع ةلمم  ةمصاع  أبوس  بونج  فحق  مأ 
ةميظعلا

شاجَّنلا ِكلملا  َنامجُرت  راملد »  » ِيّدج َناك 
، ريغص وهو  َةيِبرعلا  مَّلَعت  ِ.برعلا  ِكوُلمل  هبتاكو 

نم تأت  تلا  ِبرعلا  لفاوَق  قفاري  َناك  نيح 
ِمهمالك لإ  عمتسيف  مهعم  ثميو  ِقرَّشلا ،

َةيبرعلا مَّلَعت  هنأ  ِيّدج  نَثَّدح  .مهماَعط  لكأيو 
نْتم لع  نوتأي  اوناك  نيح  َةم ، ِراجت   ِ لفاوق نم 

اوناك تلا  ةعيرسلا  ةِيواِجبلا [5]  لبإلا 
راجلا رحب  لحاس  لع  ءِدالا  عم  اهنورجأتسي 
ًاخيش مهسيئر  ناكو  ءاتش ، لك   [6]( مْزلُقلا )

، ايحملا َْقلَط  نيبجلا ، ءضو  ةماسولا  َديدش 
َانضرا تأي  ناك  مشاه .»  » هل لاقي  اِيَدن ، اباهم ،

، نميلا رملاو  َنابّللا  َانعيِبي  ٍرهشأ  َةثَالث  ميقيَف 
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، نميلا لإ  ِدنهلا  نم  َةبوُلجملا  عئاضبلاو 
، ةَافَحلسلا قردو  جاعلاو  بهذلا  انم  يرتشيو 

، ِسوُنبالا باشخأو  رهنلا ، ِساْرفأ  دوُلجو 
نميلا لإ  هجوتي  مث  ماعَّنلا ، شيرو  َغمصلاو 

ِلباوَّتلا لثم  َةيدنهلا  عئاضبلا  يرتشيو  كلذ  عيبيف 
.روفالاو حاِمرلاو  ِريقاقعلاو  ِناجرملاو  ِدرمزلاو 

امبرو ماَّشلا  ِضرأ  لإ  ِفيصلا  ف  بهذي  ناكو 
رابخأ تعطقنا  مث  .هِمريَف  رصيَق  لع  َلخد 
.ةراجتلل َنوتأي  ِهدعب  نم  هؤانبأ  راصو  مشاه » »

ِديفح بلاط » يبأ   » نم تملع  يدج : ل  لاق 
ْدعي مل  نيح  َةَزِغب ، تام  مهَّدج  نأ  مشاه » »

نيح مشاه »  » ناكو .ءَاتش   لك  اندوع  امك  انيتأي 
تناك ذإ  هتقفارمل ؛ يدج  وعدي  ةوَلع  لإ  تأي 
َِرغص عم  ةيبرعلل ، يدج  ناقتإ  ُةعرس  هبِجُعت 

ناكو َ.ةرشاعلا  َغلب  دق  اهموي  ني  ملف  هنس ،
هبحصي ناكو  َ.دِيَدقلاو  َدِيرَّثلا  همْعطيو  هيلإ  هِبَرقي 

ايادهلاو َةيحتلا  مدقيل  شاجنلا  لإ  هعم 
ناكو .دولجلا  عاونأ  ِرخفأ  نم  َةعونصملا 

هُِلدابيف هموَق  ُديس  مشاه »  » نأ فرعي  شاجنلا 
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مالك مجرتي  نأ  يدج  رمأي  ناكو  اهلثمب ، َةيدهلا 
حبصأ مث  مشاه .» «ـ همالك ل مجرتيو  مشاه ،» »

نم ٌةلفاق  تءاج  املك  ِكلملا  َنامجُرت  وه  يدج 
اهنيح ناك  يدج  نأ  عم  راجلا  ِرحب  ربع  ِِقرشملا 

.ادج نسلا  ريغص 
ناكف اميظع ، ابح  نبحي  يدج  ناك 

ِييُحنو اُهلِبْقَتسَن  لفاوقلا ، كلت  لإ  نبَحطصي 
ف ِراوسألا  جراخ  مهءارشو  مهعيب  ُدْهشَنو  اَهلهأ ،
، ًيل ِرمسلاو  ِسنالا  تاسْلجو  ةنيدملا ، ِقوس 

ءُضتل اهنوُدقوي  ٍران  لوح  نوقلحتي  نيح 
اهب نوئفدتسيو  ءاوشلل ، اهنومدختسيف  مَهتحاس ،

.دولجلا هنم  ققشتت  يذلا  فاجلا  انئاتش  درب  نم 
ِراجشألا نم  اراَهن  َبطحلا  نوعمجي  اوناكو 

ٌةريثك هو  ةنيدملا ، ِراوسأ  جراخ  ةرثانتملا 
الب يذلا  مجَّنلا  ِناصغأب  َنوفتي  دقف  ٌةعونتمو ،

َجليلِجهلا ِراجشأ  نم  َنوبطتحي  دقو  قاس ،
، ةناهَّشلاو حرسلاو  ُِبطْنُّتلاو  ِرْدسلاو  ظَرقلاو 

هَتحئار نأل  اريثك ؛ ومني  يذلا  َرشعلا  نوبنتجيو 
دقو .ءاوّشلا  ُدسْفي  هنألو  فيثك ، هَنَاخدو  ٌةَنتْنم 
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َاطَقلاو ىرابحلا  ءاوش  لكأ  دعب  نورماستي 
[7] ِبوُلاللاو َحلبلا  لكأب  ِيربلا  جاجَّدلاو  ماعَّنلاو 

، شْمشملا هِبْشي  يذلا  عُقمهلاو [9]   [8] قبَّنلاو
َناكو .راْعشألا  َنودشانتي  اوماق  اوِعبَش  اذإف 

ةسينلا ِفُقسا  ةرايزل  الإ  تأي  مهنم ال  لجر 
اذإ هنأ  هلاح  نم  ناكو  .هعم  ِسولجلاو  هتَثداحمو 
ماق مث  نيدوسأ  نيبوث  سِبَلو  رمخلا  بَِرش  عِبَش 

نوعمتسي هَلوح  َنوعمجتيف  رعّشلا ، ُدشْني  ًافقاو 
: ةرم يدجل  تلق  .هل  َنوبْرطيو  هرعش  مهبِجعيو 

؟ لجرلا اذه  نم  يدج ، اي 
ِتيب روك  هُفِرَعت  ِْتلصلا .» نب  ُةيما   » اذه
قاوسأو نميلا  ُنوصحو  ةوَلع  ىُرقو  ِِسْدقملا 

؛ أبوس لإ  ءاجو  نميلا  ف  هتانب  َكَرت  .برعلا 
هعبْتَت يذلا  ِبهذملا  لوح  فُقسألا  رِواحيل 

« ُةيما  » .ديحوتلل وعدي  هنأ  عمس  ْدقف  ُةسينلا ،
عمس ام ! اموي  ِنامزلا  اذه  ِيبَن  ُنويس  هنأ  نُظي 

ءجم بُرق  نع  ثدحتي  ماشلا  ف  ِناهلا  َدحا 
وه حبصيس  هنأ  هلاب  ف  حدقناف  ِيزعملا ،
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هَل ُنويس  هَّنِاب  ُملحي  وهو  َظَقيَتساو  ِيزعملا ،
ًةدحاو ُةوَلع  َنوَكت  الأ  وجرأ  بوُعش ! ُعوُضخ 

!! بوعشلا كلت  نم 
هلو اميح ، َناك  هنلو  ارخاس  ِيّدج  َناك 
ابقَاث ِمهيف  هَرظَن  َناكو  ِلاجرلاب ، ٌةشهدم  ٌةَفِرعم 

بحي ناكو  .طْخي  داي  ابئاص ال  همحو 
سلجم هلو  أبوس  ِراوسأ  جراخ  سولجلا 

ِبشخ نم  ُدعاقمو  طْنسلا ، ِبشخب  فوقسم 
ِبهذلاب ٌَةزَرطمو  ِرمحألا  ِريرحلاب  ٌةَنيزم  جاسلا 

ِسلجملا اذه  ف  سولجلا  بحي  ناكو  ِ.صلاخلا 
ِدقو اهلمي ، تلا  ةريثلا  ِلزانملا  نم  ِهريغ  َنود 

[10]« َاربْنم هتَانوَدم و« اهيلع  ُبتي  ًةلواط  َذختا 
.ُبتي ْنأ  دارأ  َاذإ  هيَلع  سلجي  ِبشخلا  نم 

طْنسلا َةدمعأل  عبصإب  اريشم  يدجل  تلُق 
: ِسلجملا فقس  َتنَيز  تلا  هازلا 

؟ يدج اي  َديجلا  بشخلا  اذه  تيرتشا  مِب 
: لاق مث  ًةركام  ًةماستبا  مستباف 

نم هَلصوا  يذلا  ِلامحلا  ةرجا  نَمث  هيف  تعفد 
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، ةدايزلا ِتقو  ف  لينلا  هب  تا  ْدقف  .َانه  لإ  لينلا 
سلجملا اذه  هنم  تَعنصو  ءاملا  نم  هُتْطقتلاف 

نم رخفأ  سيل  وهف  كلذ  عمو  .هارت  يذلا  رخافلا 
ةسينل ِرواجملا  نهالا ، سوينوطنا »  » ِسلجم

ف ه  َةربعلا  نلو  هُتدام ، ثيح  نم  ةيرام ،» »
سلجم لعج  يذلا  راجنلا  نورمح »  » ةعارب

نم نهالا  سلجم  نأ  عم  ًةبوجعاو ، ًةَفُحت  اذه 
لينلا هِب  ءاج  دقو  ليقَّثلا ، ِرخافلا  جاسلا  َِبشَخ 

.اذه سلجم  ِفقسب  ءاج  امك 
؟ لينلا هب  تأي  نيأ  نم  يدج  اي  نلو 

، ميظع ِربصلا  نم  ٍرَْدقِب  لحتي  يدج  ناك 
هِعبْشي يذلا ال  مَهنو  ةفرعملل  فََغش  ملعي  ناكو 

[11] فحصم ىوطو  َةشيرلا ، عضوَف  ءَش ،
نم عونصملا  ِريغصلا  ِهربْنم  نع  ماقو  هتاركَذم ،

نم هَادسو  هُتمُحل  ةجوسنملاو  جاسلا ، بشخ 
ِفعس نم  ةلوتفملا  ةقيقدلا ، ةمعانلا  ِلابحلا 

: نُثدحي قلطناو  موَّدلا ، ِراْجشا 
لينلا عم  تأت  باشخألا  ِهذه  ِيَدلو ، اي  »
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َكدادجأ تأ  ثيح  نم  لاعألا ، نم  ِرضخألا ،
ِدلب موسكأ »  » هل لاقي  ٍنام  نم  نومدقألا ،

ِكْلم لع  ضق  يذلا  َانازيع »  » ميظعلا ِكلملا 
، ادج ًةعستم  هنامز  ف  ُةوَلع  تناكو  ِيورم » »
، لينلا َهتْنم  لإ  ةيلاحلا  ةُرقملا »  » دالب لمشت 
مث موسكأ ، دالبو  راجلا  ِرحب  تح  ةاِجبلا  دالبو 
ثيح نمو  .اهيلإ  ِيورم »  » مَضف انازيع »  » ءاج
عبنو شارحألاو ، تاباغلا  ُدجوُت  ُكلملا  اذه  تأ 

ثيح ِلابجلا ، لاعأ  ف  ِراَّدهلا  ِولحلا  ءاملا 
َدعب موسكأ  لإ  اورجاه  نيذلا  ءاَمُدقلا  َكدادجأ 

ليسلا َةَنس  ةميدقلا ، أبس »  » ف ِّدسلا  ِرامد 
ح ِ.دجامألا  كئلوأ  ةَلالس  نم  نحنو  ميظعلا ،

نم تناك  ةميدقلا  أبس »  » َةلمم نأ  اندادجأ  انل 
ً.ةرُضخ اِهرثكأو  ًانارمع  ايندلا  ِكلامم  مظعأ 

ٍلامجو ال ةرُضخ  نم  ةوَلع  ف  هارت  ام  لكو 
ةليمجلا بِرأم  قئادحب  هَتسق  ْنا  اىيش  يواسي 

.فالسألا هاح  اميف  ةليلظلا  أبس »  » ِتاَّنجو
ِتاداعلا نم  ريثلا  مهاركذ  نم  انل  قب  دقو 

عمجن لازن  يذلا ال  ِنَاتخلا  ِدهع  ْلثم  ِدوهعلاو 
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ُدحأ وهو  ةوَلع ، ف  ةيدومعملا  نيبو  هنيب 
نارطملاف ةسينلا ، نيبو  اننيب  ِفالخلا  عضاوم 

َّنأ معزيو  ِناتخلا  نع  لختن  نأ  اُنديري 
ِهذهف تاهيه  نلو  همَاقم ، موقت  َةيدومعملا 

اهوداتعا انه  سانلاو  ِدادجألاو ، ءابآلا  تاداع 
لبق ِناتخلا  نم  َّدب  الف  ةلوهسب ، اهنع  اولختي  نلو 

اِندَادجأ نم  اهَانِْثرو  تاداع  كانهو  .ةيدومعملا 
ِضرألا ِلالغ  لك  ِريكاوب  ةمدقت  لثم  ميدقلا  ف 

تاناويحلا محل  لكأ  مدعو  ِنولا ،» ِديس   » لإ
ةرهاط ريغ  ه  تلا  وأ  اهمد  لسي  مل  تلا 

جاوزلا سوقط  كلذكو  سوم ، ةعيرش  ِبسِحب 
خألا بجاوو  سيرعلا ،» ءاقدصأ   » ِبكاوم عم 

هنإ لب  ًسَن ، هيخأل  نمويل  هيخأ  َةَلمرأ  جوزتي  نأ 
انتاداع نم  ٌةَّدَمتسم  ه  ةنهلا  تاْصقر  َّتح 

، حوُنو مدآب ، ِلافتحالا  دايعأ  َكلذكو  ةميدقلا ،
ميركت ف  َانُتداعو  َناميلسو ، دوادو ، ميهاربإو ،

ِ.تبسلا موي 
هَّنا لاقيف  ةديدجلا ) أبوس   ) هذه َانُتَنيدم  امأ 

أبوس  ) ةلمم ىركِذل  ًاديلَْخت  َاندَادجأ  اهانب 
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نب ابس   » وه اهسسوم  َّنإ  اضيأ  لاقيو  (. ةميدقلا
ِْرفس ف  ُةاروَّتلا  ِتركَذ  امك  ٍشوك »

ٍشوك وُنبو  مايألا [13] « ِرابخأو   [12] نيوكتلا
اهنأو اَكتبسو .» ُةمعرو  ُةَتبسو  ُةَلِيوحو  ابس 

ف ابونج  ٍشوك » نب  ابس   » رجاه نيح  تسسأت 
تلا َةيلاحلا  أبوس  َةلمم  سسَاف  شوك »  » ِدالب

ٌةارع ال ِداسجألا ، لاوط  ٌةلتاقم  ٌةما  اهبَعش 
ِْرفس ف  ُةاروتلا  َِتفصو  دقو  سبالملا ، َنوسبلي 

ضرا اي  مَهلاِجرو « : مهضرا   [14] ءايْعشا
، شوك ِراْهنا  ِربع  ف  تَّلا  ةحنجالا  ِفيفح 

ِِيدربْلا نم  بِراوَق  فو  ِرحبْلا  ف  ًسر  َةَلسرْملا 
َنوعِيرسلا لسرلا  اهيا  اوبْهذا  .هايْملا  هجو  َلع 

ُْذنم ٍفوُخم  ٍبَعش  َلا  ءادرجو ، ةَلِيوَط  ةما  َلا 
َِتقَرخ َْدق  ٍسودو ، ةَّدشو  ةوُق  ةما  ًادعاَصف ، َناك 

«. اهضرا راْهنالا 
لاعأ ف  لازي  ام  موسكأ » َدبعم   » َّنا لاقيو 

ةمق ف  َِديُش  ْدقف  رهنلا  تأي  ثيح  نم  ِلابجلا 
لبَق ةوَلع  َةمصاع  ه  موسكأ  تناك  نيح  لبجلا 

ِتوباتب نوظفتحي  هيفو  أبوس ، لإ  لقتنت  نأ 
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لك ْكيلينف »  » لمح دقف  اياصولا ، حوَلو  ِدهعلا 
.ليهلا ِقرحا  نيح  ًةيْفخ  ميلشروأ  نم  اذه 

؟ ِيّدج اي  اهَّلك  ةوَلع  َةلمم  تيأر  لهو 
ننلو نسلا ، ف  َكُّدج  ربك  دقل  يدلو ، اي  »
ءاْحنا َمظعم  ْتفُط  َِكرمع  لثم  ف  تنك  نيح 
سَانا تيأرو  ادج ، ٌةدتمم  ٌةعساو  هو  ةوَلع 

، اهمْهفا َمل  ةنسلِاب  َنوملكتي  نيريثك  اسانجأو 
تيأرو رئازجلاو ، َعايضلاو  ىُرقلا  َنوُنُطْقي 
َعرزلاو ْلقملاو  ْلخَّنلاو  رجشلاو  شاوملا 

هيتفض لعو  فَّطَعتي  لينلا  تيأرو  مرلاو ،
امَاظع رئازج  تيأرو  ِرحبلا ، سارفأو  حيسامتلا 

، مايا َةريسم  ِباوبألا »  » نم ِقرَّشلا  لا  ارَافقو 
اهيف َزِوَافمو  ُعابسلاو ، شحولاو  لابجلا  اهيف 

ِبرعلا عم  اريثك  ترفاسو  توملاو ، شَطعلا 
تيأرف بَاذيع ، ِربو  نميلا ، ِرب  َّتح  ِراجتلا 

«. ...و ِرحبلا  رئازجو  َكَلهدو  عضابو  نكاوس 
، ٍدّقوَتم ٍسامِحب  ماللا  ف  اعفدنم  يدج  ناك 

، هيلإ عمتسأ  انأو  هابتناو  تَشهد  ْظْحلي  ملف 
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نع رْعشا -  ْنأ  َنود  تفقوت -  َّننإ  َّتح 
نع تمقو  هفحصمل ،»  » ةباتلا ِقاروأ  ِريضحت 

هبتنأ ْنأ  َنود  هيلع  سلجا  تنك  يذلا  ِربْنملا » »
ربحلا بسَأف  اهبلْقا  نأ  تدك  تلا  ةربحملا  لإ 

غمصلا نم  هريضحت  لع  تفكع  يذلا 
ِ.دامرلاب طولخملا  ِدوسألا  مَحفلا  ِقوحسمو 

ثدحتي وهو  هِهجو  لإ  ِقّدحا  هنم  ابيرق  تفقوو 
ًةأَجف تفتلا  نيحو  ِ.نَادَّقوَتَت  هانيعو  عافدناب 

: لَاق نَظحََف 
لإ ًفسم  ترفاس  َكَلْثم  ايِبص  تنك  نيح 
تفُطو مهناسلب ، ثدحتأ  تنكو  ةُرقملا »  » دالب

« ميْمخا  » ترزو اهعيمج ، مهدالب 
بئارخ تلصوو  طويسأ ) « ) سيلوبويل و«

ترزو ناوسأ »  » نم ةلحرم  لع  ةَفَات » »
ًةىِباص اوناك  اَهلهأ  نأ  تملع  َكانهو  شارَجن ،» »
اوراص مث  ليثامَّتلا  َنوبصنيو  بكاولا  َنوُدبعي 
تلخد تح  ارب  تدع  مث  ةَلُقْند »  » ترزو ًةبقاعي ،

لع ِقرشلا  ف  ِباوبألا »  » ةيحان نم  َةوَلع 
ثيح كانه  نم  ابكرم  تذخأ  مث  لينلا ، طاش 
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لبق نم  لاولا ) « ) حارحرلا  » َةنيفس تيأر 
َتنُِيز دقو  ءاملا  ةحفص  لع  ىداهتت  شاجَّنلا 

.ةعرشألاب
؟ ِيّدج اي  لينلا  هايم  تأت  نيأ  نم  نلو ،
تأي رضخألا  لينلا  وه  ِيدلو  اي  لينلا  اذه  »

ف هارتو  ِلابجلا ، نم  اردحنم  ِقرشملا  ةيحان  نم 
ىري ادج  نوللا  فاص  ةرضخلا  ديدش  فيصلا 

ةدايز تقو  ناك  اذإف  كمسلا ، نم  هرعق  ف  ام 
تدازو ءاملا  هيف  عبن  مويلا -  وه  امك  لينلا 

ف لويسلاو  رطملا  لبقأو  هلوح  تلا  كربلا 
لمحو لينلا ، ف  ةدايزلا  تعقوف  دلبلا  رئاس 

، داوسلاو ةرمحلا  نيب  راصف  هنول  ريغتو  نيطلا 
مقبلاو جاسلا  بشخ  ةدايزلا  تقو  هيف  تأيو 
نوراجنلا سفانتيو  هيئطاش ، لع  رثانتت  ءاثغلاو ،

دوع تأيو  انأ ، تلعف  املثم  هئانتقاو ، هطاقتلا  ف 
، ةتوحنملا جاسلا  تالاقس  هنم  ذختنو  روخبلا ،

ضيبأ رخآ  عم  رضخألا   [15] رحبلا اذه  عمتجيو 
جنزلا دالب  نم  تأي  أبوس ، نم  لامشلا  لإ 
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مث ةلحرم ، نم  ابيرق  امهناولأ  لع  نايقبيو 
ةميظع رابك  جاومأ  امهنيبو  كلذ  دعب  ناطلتخي 
ريغ ةريزج  نيرهنلا  نيذه  نيبو  امهمطالتب 

«. ةلوهأم
تفتلا هحرش  ف  اعفدنم  يدج  ناك  امنيبو 

هسرف لع  امداق  شاجنلا  لوسر  ىأرف  ةأجف 
عطقف ريرحلاب ، شوملاو  جرسملا  بيهملا 
ديعب ريغ  اسلجو  هيلإ  جرخو  عم  هثيدح 

امهيقستو امهمدخت  يراوجلا  تماقو  ناثدحتي ،
.رمتلا ذيبن 

امتاكو شاجنلا  نم  ابرقم  يدج  ناك 
، ءاكذلا دقوتم  ةفرعملا ، عساو  ناك  دقف  هرارسأل ؛

هحورب زاتمي  ناكو  ةليحلا ، ميظع  ةركاذلا ، يوق 
ابوبحم راص  دقف  اذهلو  مجلا ، هعضاوتو  ةبيطلا 

شاجنلا رصق  لخد  اذإف  ةصاخلاو ، ةماعلا  نم 
باحرتلاب ةيشاحلا  هتلبقتساو  سارحلا  هل  شه 

شاجنلا دنع  ةجاح  وأ  ةملظم  هل  نم  لك  ناكو 
ىدل هتجاح  ءاضقل  نمضأ  دحأ  نم  ام  هنأ  ملعي 
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وهف راملد ،»  » يدج نم  كلملا 
لمع يذلا  وهو  عيمجلل ،  [16]« تاكوادلا »

اذه ف  شاجن  نم  رثكأل  رارسأ  متاكو  امجرتم 
لاحلا شاجنلا  مهرخآ  فينملا ، رصقلا 

ةلمملا رارسأ  فرعيو  رجبألا ،» نب  ةمحصا  »
ناهلا ليحو  ةسايسلا  لئابح  سئاسدو 

، راجتلا رصاع  هنأ  امك  ةسينلا ، تابلقتو 
مهباسنأو مهءامسأ  فرعيو  برعلا ، ةصاخ 

نيح مهل  هتقفارمو  مهعم  هثم  لوطل  مهلئابقو 
لئابقلاب ةريبك  ةفرعم  هل  تناكو  .ةوَلع  لإ  نوتأي 
نم اهلوح  امو  ةوَلع  ف  ةريثلا  سانجألاو 

جنزلاو جفانزلاو  ةاجبلاو  َجنعلا  ةبونلا  نم  لئابقلا 
نينطاقلا دوهيلاو  برعلاو  سرفلاو  انينرالاو 

ناكو نميلا ، لحاس  ةلابقو  لابجلا  لاعأ  ف 
ةيمورلاو ةيربعلاو  ةيمارآلاو  ةيبرعلا  بتيو  أرقي 

ميظع ناكو  .ةيشبحلا  بتيو  أرقي  امك  ةينانويلا 
دهعلا ليجانأو  ميدقلا  دهعلا  رافسأب  ةفرعملا 

، ناهلاو ةنراطملا  نم  اريثك  رصاعو  ديدجلا ،
دهشو ةيردنسإلا  لإ  رفاس  هبابش  ف  هنإ  تح 
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هتماقإ ءانثأ  كانه  تعقو  تلا  ثادحألا  ضعب 
ف ثادحألاب  لبح  ةيردنسإلا  تناك  دقو  اهب ،

نيذلا ةفقاسألاو  ةنراطملا  قفاري  ناكو  هنامز ،
رفاسو ةوَلع ، دالب  لإ  ةيردنسإلا  مهب  ثعبت 
رحب لإ  هاهتنم  غلب  تح  امش  لينلا  لع 

.مورلا
صرحي أبوس  ةنيدم  فوطي  امنيح  يدج  ناك 

ةبيرق سرف  لعجيف  هبكوم  نمض  نوكأ  نأ  لع 
ةليمجلا أبوس  تويبب  رمن  ثيح  هداوج  نم 

اهنيتاسبو اهقئادحو  رمحألا ، ِرجآلا  نم  ةينبملا 
نابم ترثتنا  دقو  ةعساولا  اهرودو  ءانغلا 

، روصقلاو رودلا  لوح  كانهو  انه  سئانلا 
طسو ف  ةخماش  ةيرام »  » ةسينك تبصتناو 

اهتدمعأو ةيرجحلا  ةيلاعلا  اهناردجب  ةنيدملا 
بهذلا نم  ةعونصملا  اهباوبأو  ةميدقلا ، ةِيورملا 

اهريواصتو ةليمجلا  اهشوقنو  صلاخلا ،
نأ دعب  ةسينك  لإ  اهليوحت  مت  دقو  ةنيزملا ،
ةقارع نيب  تعمجف  اميدق  ايورم  ًادبعم  تناك 

حيسملا نارمعلا  لامجو  ميدقلا  ميمصتلا 
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ليخلا طبارمو  شيجلا  راقم  تعزوتو  .ثيدحلا 
رارج شيج  اهب  ةوَلعف  ةنيدملا ، راوسأ  جراخ 
ةبونلا نم  همظعم  نوكتي  داتعلاو ، ةدعلا  ريثك 

شيج ال وهو  ماسجألا ، لاوط  ةقلامعلا  َجنعلا » »
هراقم تطاحأ  دقف  اذهلو  أبوس ؛ هل  عستت 

امأ ثالثلا ، اهتاهج  نم  راوسألا  جراخ  ةنيدملاب 
، اهيمحي لينلا  نأل  راوسأ  اهب  سيلف  لينلا  ةهج 

بكارملاو نفسلا  نم  ريبك  لوطسأ  كلمللو 
فرطلا ةلابق  هرصق ، يبرغ  وسري  ةيعارشلا 

دب ةنيدملا ال  لوخد  ديري  نم  لكو  هنم ، لامشلا 
.لينلا ةيحان  نم  ءاج  اذإ  الإ  اهباوبأ  ربع  رمي  نأ 

دقو ةنيدملا ، راوسأ  جراخ  أبوس  قاوسأ  عقت 
أبوس نوكت  تح  اهئاشنإ  نيح  كلذ  اودصق 

نم نادلاو  صاقلا  نمتيو  اهلهأل  ةصلاخ 
تح .لوخدلل  ةجاحلا  نود  ءارشلاو  عيبلا 
قاوسأ ف  نيرتشيو  نعبي  يراوجلاو  ءاسنلا 

قوس لإ  تئج  اذإف  لجو ، وأ  فوخ  نود  أبوس 
تاوارضخلا عاونأب  ارماع  هتدجو  رضخلا 

قوس هراوجو  رمتلاو ، خيطبلاو  هكاوفلاو 
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اهنم عنصي  تلا  ءاضيبلا  ةرذلا  ثيح  بوبحلا 
دجتف نابلألا  قوس  امأو  رزملاو ، رسلاو  زبخلا 

.رقبلاو لبإلاو  زعملاو  نأضلا  نابلأ  اهيف 
تأتو رصحلاو ، دعلا  قوفت  ةوَلع  ف  شاوملا 

، ةشكرزملا نهبيبالجب  قوسلا  لإ  ةاعرلا  ءاسن 
نم نيتأي  ءادرجلا ، ريمحلا  روهظ  لع  نبكري 
أبوس نم  قرشلا  لإ  عقت  تلا  ةعساولا  جورملا 

نمسلاو بئارلا  نبللاو  بيلحلا  نعبي 
بئاكزب اذه  نلدبتسي  نابلألا ، نم  صلختسملا 
روهظ لع  اهنلقني  بوبحلاو ، ءاضيبلا  ةرذلا 

قاتع ليخ  مهدنع  أبوس  لوح  ةاعرلاو  ..ريمحلا 
لبإلا حبذن  أبوس ال  فو  .بارع  بهص  لامجو 
قوسف ديص ، مسوم  ني  مل  اذإ  الإ  شاوملا  الو 

ليرألاو نالزغلا  نم  دئارطلا  محلب  جعي  محللا 
امأو .ىرابحلا  نم  ريطلا  محلو  درزلا  رمحو 
كانهو .رضخألا  لينلا  نم  هداطصنف  كمسلا 

قوس لثم  تاعانصلا  قاوسأو  ليخلا ، قوس 
جورسو عوردلاو  حالسلاو ، جاجزلاو  ديدحلا 

ةغاصلا قوسو  ةيذحألا ، قوسو  لبإلاو ، ليخلا 
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قوسو نيجاسنلا  قوسو  نيراجنلا  قوسو 
تعمس ةريثك  ىرخأ  قاوسأو  يراوجلاو  ديبعلا 
ف ننأ  عم  مويلا ، تح  اهلك  اهرأ  ملو  اهنع 
قوس ركذ  لعو  .يرمع  نم  ةرشع  ةسماخلا 
قوسلا ف  نحنو  ةرم  يدج  ل  لاق  دقف  ديبعلا 

ف نم  عيمج  هل  دجسف  هتيحان  رمي  كلملا  ناكو 
شيعي كلملا   ) نوفتهي سانلا  ناكو  قوسلا 

(. هرمأ نيلف 
ناسنإ يأ  لعجي  نأ  شاجنلا  انديس  عيطتسي  »
لع بجيو  امداخ  وأ  هل  ًادبع  ةوَلع  ةلمم  ف 

مهو اذهب  نولبقي  مهنإ  لب  اوعنتمي ، الأ  سانلا 
ًادبع نوكت  نأ  ميظع  فرش  وهف  كلملل  نونتمم 

كلملل اودجسي  نأ  عيمجلا  لع  بجيو  كلملل 
يأ ف  وأ  قاوسألا  وأ  تاقرطلا  ف  رم  املك 

«. نام
نيذلا ال ديبعلاو  يراوجلاب  ءلم  كلملا  رصق 

ريثكف ةوَلع ، دالب  نم  سيل  مهمظعمو  مهل ، رصح 
نم مهؤارش  وأ  بورحلا ، ف  مهرسأ  متي  مهنم 
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نسلا راغص  مهو  مهنوفطتخي  نيذلا  ديبعلا  راجت 
، ةديعبلا ىرقلا  نم  ةوَلع  ةلمم  جراخ  نم 

.هل الإ  ءالو  نوفرعي  الو  كلملا  رصق  ف  نوئشنيف 
نم ريبك  ردق  لع  يراوجلا  نم  ريثك  كانهو 

نيفتي لب  نهرودص ، نيطغي  نهو ال  لامجلا ،
ناولألا ةددعتم  طئارش  نم  نوم  رازإ  سبلب 
نصرحي نهنأ  بيجعلاو  .نهطسو  لوح  فلي 

.شامقلا نم  عطقب  سأرلا  رعش  ةيطغت  لع 
جفانزلا نم  تايرخأو  جنزلا  نم  يراوجلا  ضعب 

يراوجلاو ديبعلا  نم  ليلق  .روركتلاو  ةبونلا  وأ 
اوناك رخآلا  ضعبلاو  مهب ، ءج  نيأ  نم  نوركذي 
مهضعب ال نإ  لب  مهدالب ، نوفرعي  الف  اراغص 
انمأ  » نهتياعر لوتت  يراوجلا  .همأو  هابأ  ركذي 
ةياعر لوتي  امنيب  ةسينلاب ، ةبهار  هو  اتيس »
ف مداخ  وه  يذلا  سنأوي » انوبأ   » نايبصلا

.ةسينلا
تناك دقف  لوضفلا ، عفادب  ةسينلا  داترأ  تنك 
، رغصلا ذنم  اهيلإ  ندشت  سارجألا  تاوصأ 

لإ ءاج  املك  اهيلإ  ةيمأ »  » بحصي يدج  ناكو 
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بحاص لبق  نم  نيعملا  فقسألا  لباقيل  أبوس 
ةيمورلاب تلا  بتلا  هل  أرقي  ةيردنسإلا 

اهتمجرتب يدج  موقيو  ةشبحلا  ناسلب  اهرسفيو 
نيقيدص اناك  دقف  ةيمأ ؛»  » اهمهفي تح  ةيبرعلل 

امنيبو .ةسينلا  خيرات  هل  حي  ناكو  نامز  ذنم 
راوحلاو ةءارقلاو  بتلاب  ةيمأ » يدج و« لغشني 

لع ةنولملا  روصلا  ةعلاطمب  سفن  لغشأ 
شوقنلاو ةليمجلا  فراخزلاو  ةسينلا ، ناردج 

لك ف  بهذلا  ةرثل  شهدأ  تنكو  ةباتلاو ،
نم ةسينلا  باوبأ  تناك  دقف  اهملاعم ؛ نم  ملعم 

ةنهلا سيئر  جات  ناكو  صلاخلا ، بهذلا 
صلاخلا بهذلا  نم  هتأسنمو  هبيلصو  هتوسنلقو 

نم ةروسأو  هقنع  لوح  اريثك  ابهذ  سبلي  ناكو 
تنك ةنيفلاو  ةنيفلا  نيبو  .هيدي  ف  بهذلا 

حي فقسألا  تعمسف  مهتاراوح  لإ  عمتسأ 
عباتي ةيمأ »  » ناكو ةسينلا  خيرات  ضعب  ةيمأل 

: ةنهلا سيئر  لاق  .مامتهاب 
اي ةزغ  لهأ  نم  ةقلتخملا  ةصقلا  تعمس  تنأ 

ةراشبلا نأ  نومعزي  مهو  تلصلا » يبأ  نبا  »
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نيح راشعلا  تم »  » قيرط نع  انيلإ  تلصو 
نب نأ  دعب  اندالب  لإ  مودقلاب  سرطب »  » هرمأ
هل حيسملا  داليمل  ماعلا 62  ف  امور ، ةسينك 

عيمج ةذملتب  حيسملا  ةيصو  ذيفنتل  دجملا ،
ساسأ ةصق ال  هذه  نأ  كل  دكؤأ  ننلو  ممألا ،

، اندالب لإ  لصي  نأ  لبق  حينت  تم »  » نأو اهل 
يدج وه  رونلا  اذهب  انيلإ  ءاج  نم  نأو 

لبق نم  هتماسر  تمت  نأ  دعب  سويتنمرف ،» »
ماع 326، ةيردنسإلا  كريرطب  سويسانثأ » »

دعب هنأ  ملعت  تنأو  .اندالبل  نارطم  لوأ  وهو 
ماع ةينوديقلخ »  » عمجم مث  ةيقين »  » عمجم
نارطمك ننأو  اهريغو  امور  نع  انلصفنا   451

.ةيردنسإلل الإ  عبتأ  ةوَلع ال  ةسينل 
: احاض ةيمأ »  » لاق

ف لتقي  مل  تم »  » نأ نهالا  اهيأ  كعم  قفتأ 
نينمؤملا لتقب  ةروهشم  اهنلو  دالبلا ، هذه 

يذلا سايتم »  » اولتق دقف  ذيمالتلاو ، مكنيدب 
تحو طويرخسإلا ..» اذوهي   » فلخ
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دقف ةبوجعأب ، توملا  نم  اجن  سويتنمرف » »
نأ وه  بيجعلاو  ..هعم  ناك  نم  لك  اولتق 

نيح فف  ةأجف ، اهتيعبت  تريغ  هذه  مكتسينك 
مكدجأ يب  اذإ  ةبقاعي  ةرقملا  لهأ  نأ  تدجو 

ف هذه  مكتسينك  نأ  تعمس  دقو  نيينالم ،
« سواملترب  » لوسرلا لإ  بستنت  تناك  ميدقلا 

اهلعجيل ثدح  يذلا  امف  تم ،»  » سيدقلا لإو 
؟» سويسانثأ و« سويتنمرف »  » لإ اهباستنا  ريغت 

كل نأش  الو  اهدحو  ةسينلا  صخي  رمأ  اذه 
!! هب

مكدالب تئج  ام  ننأ  ملعت  تنأ  .ًانسح  .أهأه 
هتدجو ولو  قحلا ، نيدلا  نع  ثحبأ  ننأل  الإ 

انأف هذه ، مكتنايدب  نمؤأ  ننلو ال  هتلبقل ، مكدنع 
مبهذم نم  مهف  ف  نييسويرألا »  » لإ برقأ 
هنطاب فو  ديحوتلا  هرهاظ  ف  لمحي  يذلا  اذه 

، لزألا وه  دحألا  دحاولا  هلإلاف  .ىرخأ  ةديقع 
، هلا ْقلَخ  نم  ْقلَخ  هنلو  ايلزأ  سيل  نبالاو 

وأ ةيادب  هل  سيلو  دلوي  مل  يذلا  ديحولا  وه  هلاف 
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نئاك وهف  حيسملا  امأ  ًاقولخم  سيل  وهو  ةياهن ،
ةعيبط هلو  هلا  نع  فلتخمو  لقتسم  دولوم 

مكنأ وه  همهفأ  امو ال  .ةفلتخم  ةئيشمو  ةرياغم 
.ةدحاولا ةئيشملاو  ةدحاولا  ةعيبطلاب  نولوقت 

: اعطاقم ةنهلا  سيئر  لاق 
لإ برقأ  نوكت  يزيزع ال  اي  اذه  تنأ 

لإ برقأ  نوكت  لب  ةيسويرألا ،» »
مل ءارذعلا  ةديسلا  نإ  لوقت  تلا  ةيروطسنلا » »

ًادسج الإ  سيل  دسجلا  نم  دلوي  ام  نأل  اهلإ  دلت 
ةدلاو تسيل  هف  اذهبو  ًاقلاخ  دلي  قولخملاو ال 

 . ناسنإلا حيسملا  ةدلاو  لب  هلإلا 
: اضرتعم ةيمأ  لاق 

نهالا اهيأ  ديحوت  نيد  تسيل  ةيروطسنلا » »
نيتعيبط حيسملا  ف  نأ  نودقتعي  مهف  مرتحملا ،

.ةيهلإو ةيرشب 
: ةنهلا سيئر  لاق 

ةفرعم لجأ  نم  كداهتجا  نم  شهدنم  انأ 

42



كنأ عم  تلصلا » يبأ  نبا   » اي ةسينلا  دئاقع 
نأ ف  رح  تنأ  لاح  لك  لعو  .اهمهف  تأطخأ 
هرقأ يذلا  قحلا  وه  انبهذم  نلو  ءاشت  ام  دقتعت 

نأ دقتعن  نحنف  ماع 431  ذنم  سسفأ »  » عمجم
نأو ةدحاو  ةئيشمو  ةدحاو  ةعيبط  حيسملل 

ناريصيف رمخلا  لع  قلي  ءاملا  لثم  هداحتا 
اداحتا ةيناسنإلا  ةعيبطلاب  دحتا  ايهلإ  ًادحاو  اىيش 

ه ءارذعلا  ةديسلاو  جازتما ، وأ  طالتخا  الب  امات 
هل دسجتملا  هلا  تدلو  دقف  هلإلا ، ةدلاو  قحب 

.هلا وه  حيسملاف  دجملا ،
طسو نم  ءاوهلا  لع  بيلصلاب  مسرو  اذه  لاق 

هفتك لإ  اهلقن  مث  هردص ، لفسأ  لإ  هتهبج 
مسب : » امتمتم لاقو  .ىرسيلا  هفتك  مث  نميلا 

دحاولا هلإلا  سدقلا ، حورلاو  نبالاو  بألا 
« ةيمأ  » نع ًاديعب  هسأر  رادأ  كلذ  دعبو  نيمآ .»

.راوحلا اذه  هني  نأ  ديري  هنأك 
انأو نهذ  ف  دهاشملا  هذه  ضرعتسأ  تنك 

توص اهعطق  نيح  سلجملا  ةفوقسم  ف  سلاج 
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، انيسرف جارسإب  ديبعلا  رمأو  فقو  ذإ  ةأجف  يدج 
يديس ةلباقمل  بهذنس  نحن  نبطاخي : لاقو 

دقف تباجإ  رظتني  ملو  انعم ؟ تأت  لهف  شاجنلا ،
فو .هعم  يباحطصا  لع  امزاع  يدج  ناك 

سيئر بكوم  انلباق  شاجنلا  رصق  لإ  قيرطلا 
.للج رمألا  نأ  ترََّدقَف  هتنيز  لماك  ف  ةنهلا 
رمعلا نم  نيعبسلا  زواج  دق  ةنهلا  سيئر  ناك 

ههجوو هنيبج  لع  اهراثآ  نونسلا  تمسر  دقو 
هيز ف  ابيهم  ادبف  هتيحلو  هيغدص  بيشلا  طخو 

« ةينوُّتلا  » سبلي وهف  ةسينلا ، سابل  لماب 
دوهيلا هيلع  قلأ  يذلا  حيسملا  بوث  لإ  ةراشإ 

هقنع لع  ليشاْرتِبلا »  » قلع دقو  ةعرقلا ،
نيسيدقلا لسرلا  روص  هيلع  تمسر  دقو  هقتاعو 

طابسألا ءامسأ  نيرجحلا  لعو  رشع ، نثالا 
اراكذت ءادرلا  فتك  لع  اهلمح  دقو  رشع  نثالا 
ةقطنمب هييدث  دنع  قطنمتي  ناكو  .ليئارسإ  نبل 
تشقن مامكأب  هتنت  هتينوت  تناكو  بهذ ، نم 
ناتعنص كادي  : » ريمازملا نم  صوصن  اهيلع 
كدي دمت  كاياصو ، ملعتأف  نمهف  ناتأشنأو ،
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نيمي ةعفترم ، برلا  نيمي  كنيمي ، نصلختو 
لع نيّلبلا »  » سبلي ناكو  ةوقب .» ةعناص  برلا 

« سُنربلا  » عضيو فلخو  مامأ  نم  بيلص  ةئيه 
كلذ قوفو  ةهج ، لك  نم  هطيحي  ءادرلا  لثم  وهو 
« ليلكإلا  » ةحيفص هيلعو  جاتلا »  » عضي هلك 

سبالم عيمج  تناكو  بهذلا ، نم  شوقنملا 
.ءاضيب ةنهلا  سيئر 

هنوعبتيو مهسيئر  لوح  نوقلحتي  ةنهلا  ناكو 
« نيشردبلا و« ةينوتلا »  » نوسبلي مهو 

امأو ةلمشلا ،» و« مامكألا » و« سنربلا » و«
« رانزلا و« ةينوتلا »  » نوسبليف ةسمامشلا 

.ةنهلا ءارو  نوريسيو 
نأ نود  ةنهلا  سيئرل  ةيحتلاب  يدج  راشأ 

، اهلثمب ةيحتلا  ةنهلا  سيئر  درو  ةملب ، سبني 
عمست تمص ال  ف  امهريس  نابكوملا  لصاوو 

اهسافنأ تارفزو  ليخلا  رفاوح  عقو  الإ  هيف 
نوريسي اوناك  نيذلا  ةسمامشلا  مادقأ  توصو 

.نوبكري الو 
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ةباوب لإ  يدؤملا  عساولا  قيرطلا  لإ  انفلدو 
ءارو ًاخماش  رصقلا  ناكو  شاجنلا ، رصق 

، عصانلا رجحلا  نم  ةيلاعلا  هتينبأب  ةباوبلا 
هفراخزو ةرمحلل  ةلئاملا  هناولأب  رجآلاو 

لعو جراخلا ، نم  هناردج  نيزت  تلا  شوقنلاو 
دقو ضيبألا ، رجحلا  نم  نادسأ  ضبري  لخدملا 

فقوو .ضيرع  ئام  قدنخب  رصقلا  طيحأ 
تلا مههوجوب  ةيسيئرلا  ةباوبلا  جراخ  سارحلا 

ًادبأ نومستبي  مهف ال  سمشلا ، ةرارح  اهتجضنأ 
امدنع ةنهلا  سيئرل  اومستبي  ملو  نوملكتي ، الو 

انب اوبحر  يدجو  نوأر  امل  مهنلو  هبكومب ، رم 
، اهيلع ةماستبالا  مسرت  نأ  تشوأ  هوجوب 

، اهوتبكف َرتْفَت  نأ  لبق  اهيلع  اوقبطأ  مهنلو 
مهحضفت تح ال  ةفيزم ، ةمارصب  اهولدبتساو 

مدخلا اهذخأف  انسارفأ  نم  انلجرتو  .مهلخاود 
انبكوم راسو  ةباوبلا ، نم  ةبيرق ، طبارم  لإ 

فوصرملا فيظنلا  ليوطلا  رمملا  ربع  ًجار 
ريغ ريبلا  وهبلا  لإ  يدؤملاو  رجحلاب ،

جعي يذلاو  رصقلا  لخدم  دنع  فوقسملا 
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انه نوريسي  اوناك  نيذلا  مدخلاو ، يراوجلاب 
ربانم لع  انوسلجأو  .بيهم  تمص  ف  كانهو ،
نذإلا راظتنا  ف  لوقصملا  ناوصلا  رجحلا  نم 

! كلملا لع  لوخدلاب 
: لاقو انايحف  مدخلا  سيئر  ءاج  ةهرب  دعبو 

ةنهلا سيئرل  نذأي  شاجنلا  يديس  نإ 
ةيقبل راشأو  اذه  لاق  .ةيحتلاو  لوخدلاب  فرشتلل 

اورظتنيل ةسمامشلاو  ناهلا  نم  روضحلا 
ةعونصملا انتيذحأ  انعلخ  روفلا  لعو  .اجراخ 
يراوجلا تءاجو  رومنلاو ، ةلصألا  دولج  نم 

نوظفتحي ثيح  اهنعضيل  نيضمو  اهنذخأف 
هنأ تمهفف  يديب  يدج  كسمأ  .فويضلا  ةيذحأب 

ةعاقلا انلخد  لعفلابو  .هعم  لخدأ  نأ  نديري 
يدجل تلق  شاجنلا !! شرع  لإ  يدؤت  تلا 

: اسماه
ركذو يدج ، اي  كمسا  مدخلا  سيئر  ركذي  مل  - 

ملو انلخد  كلذ  عمو  طقف ، ةنهلا  سيئر  مسا 
ةنهلا ةيقبل  اوحمسي  مل  مهنأ  عم  انوعنمي 

47



.؟ اذاملف لوخدلاب 
امنيب يدلو ، اي  كلملا  ةيشاح  نم  ربتعن  اننأل  - 

عيمج ف  لخدنس  انكو  ارئاز ، ربتعي  نهالا 
ركذي ملف  اذه  فرعي  مدخلا  سيئرو  لاوحألا 

، ناذئتسا ريغب  كلملا  لع  لخدأ  انأو  مسا ،
دعب اذه  ىرتسو  عبطلاب ! نبحصي  نم  لكو 
هدي ةحارب  يدي  لع  طغضو  اذه  لاق  .ليلق 

.ةيناح ةطغض 
: نيمسق ةموسقمو  ادج  ةعساو  ةيلملا  ةعاقلا 

ضفخنم مسقو  كلملا  ريرس  هيلعو  ٍلاع  مسق 
كلملا ال ريرسو  راوزلاو ، ةيشاحلا  هيلع  فقت 
ف ريست  تح  هارت  الو  لخدت ، تنأو  كلبقتسي 
عضب هيلإ  دعصتو  هارتف  ًانيمي  ريدتست  مث  ةعاقلا 
قوف ةبكارتم  رئاود  فاصنأ  ةئيه  لع  تاجرد 

انعيمج اندجسو  .لمخملاب  ةاطغمو  اهضعب 
تيأرف دجاس ، انأو  ةسلخ  ترظن  مث  شاجنلل ،

عفر ف  اعرش  دق  ةنهلا  سيئرو  يدج  نأ 
أموأو .امهتدلقف  نيفقاو  لادتعالاو  امهيسأر 
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انأ تيقبو  لعفف ! هنم  بارتقالل  يدجل  شاجنلا 
.رظتننو رظنن  ةنهلا  سيئرو 

كلملا لإ  ترظن  نيح  يبناوج  ةشهدلا  تألم 
رغصأ ناك  لب  لثم ، نسلا  ريغص  هنأ  تيأرف 

وهو كْلملا  ريرس  لع  سلجي  ناك  انس .! نم 
ادب دقو  هسأر ، قوف  ليوطلا  يبهذلا  هجات  عضي 
دقو ريغصلا ، هسأر  قوف  ليقث  لمح  هنأكو  جاتلا 

نم ةعونصملا  ةقاربلا  ءارمحلا  هتلح  سبل 
عملت تلاو  بهذلا ، طويخب  ةاشوملاو  ريرحلا 

تاحتف نم  باسنملا  سمشلا  ءوض  تحت 
هديب كسمأ  دقو  نولملا ، جاجزلا  فقسلا 
سونبألا بشخ  نم  ةعونصملا  هتأسنم  نميلا 

ناكو .بهذلاو  رهاوجلاب  ةعصرملاو  دوسألا 
ىرت الو  هتحئار  مشتف  نام  لك  نم  قبعي  روخبلا 
فلخ راسيلاو  نيميلا  صقأ  فو  هثاعبنا ، نام 

ةبهأ لع  يراوجلا  تفقو  كلملا  شرع 
ناكو .كلملا  نم  ةراشإ  يأ  ةيبلتل  دادعتسالا 

ةليوط عرذأ  تاوذ  حوارم  لمحي  نهنم  ضعبلا 
هناولأب ماعنلا  شير  اهيلع  بكر  دقو  انقلا ، نم 
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كرحتيل امشو  ًانيمي  اهب  نحولي  نكو  ةيهازلا ،
.روخبلا ةحئار  رشتنتو  ةعاقلا  دربتو  ءاوهلا 

ف ءش  لك  نيزي  يذلا  بهذلا  ةرثل  تبجعو 
دعاقملاو ناردجلاو  رئاتسلا  ةيلملا : ةعاقلا 

! كلملا ةأسنمو  ذفاونلاو  تالواطلاو  سارلاو 
ف الو  تح  بهذلا ، نم  ردقلا  اذه  لثم  رأ  مل 
! أبوس ةنيدم  جراخ  ةرخافلا  بهذلا  قاوسأ 

، ضفخنم توصب  يدج  ثدحي  شاجنلا  ناك 
نيب ناكو  امهمالك ، نيبتن  الو  امهتمهمه  عمسن 
رظن ةرم  فو  .مامتهاب  نعلاطي  ىرخألاو  ةنيفلا 

شاجنلا ملي  داع  مث  مستباو  تيحان  يدج 
.راوحلا عوضوم  ننأ  تملعف 

ةلزنم كلملا  دنع  ىدجل  نأ  اهموي  تظحال 
هيلإ رسيو  همليو  هنم  هبرقي  وهف  ةصاخ ،
هرارسأ عدوتسم  وهو  ناحضيو ، ثيدحلاب 

دعبو هنامجرتو ؟ هبتاك  وه  سيلأ  .هتقث  عضومو 
ترسف برتقأ  نأ  هديب  يدج  لإ  أموأ  ةهرب 
نلياز فوخ  نلو  شاجنلا ، ةيحان  ًافئاخ 
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اتفش تجرفنا  نيح  ةنينأمط  سفن  ف  ترسو 
، ههجو ترانأ  ةقداص ، ةماستبا  نع  شاجنلا 

انديس ل  لاق  .اهتلبَقو  تينحناف  لإ  هدي  دمو 
: شاجنلا

؟ خأ اي  كمسا  ام  - 
.انديس اي  سيس » - »
؟» َاشينَات  » كمأ - 

.انديس اي  معن  - 
.كمأ ءاكذ  تثرو  تنأ  - 

: لاقو امستبم  يدج  لإ  رظن  مث 
« ! راملد  » كدج ةمحو  - 

: ههجو لع  ةحرفلا  تمسترا  دقو  يدج  لاق 
.ريبك فطعو  يديس  اي  كنم  فطل  اذه  - 

: شاجنلا لاق 
ماقم ف  تنأف  انيفو ، انم  راملد »  » اي متنأ  - 
.تييح ام  هاسنأ  ال  ريبك ، لضف  لع  كلو  يبأ ،
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.نآلا خأ  لثم  وه  اذه  سيس »  » كديفحو
دهشيو امئاد  رصقلا  لإ  كبحصي  نأ  هديرأ 
دوفولا ةقفارم  بيلاسأ  كنم  ملعتيو  انسلاجم 

ضعبب هفلكن  امبرف  يردي  نمو  ةفايضلا ! ماظنو 
.اننوئش

لهأو يديفحو  انأ  يديس  اي  ةعاطو  اعمس  - 
كديبع نحنف  كتراشإ  نهر  اعيمج  تيب 

! كمدخو
: كلملا ةعاق  نم  ناجراخ  نحنو  يدج  تلأس 
ف وه  يدج ، اي  ادج  نسلا  ريغص  شاجنلا  - 

.رغصأ وأ  نس  لثم 
هرمع نم  ةعساتلا  ف  ناك  كلملا  لوت  نيح  - 

وهف هنس ، رغص  كنرغي  نلو ال  سيس .»  » اي
هنس قوفي  هلقعف  امهفو  ًقع  سانلا  ربكأ  نم 

.اريثك
اي مأ  مسا  شاجنلا  فرع  فيك  نلو  - 

؟ هب هتربخأ  له  يدج ،
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اي أبوس  لهأ  عيمج  فرعي  شاجنلا  - 
تنأف ةركن ، تسيل  َاشينَات »  » كمأو سيس ،» »

اهتراتخا تلا  هو  ةلملا ، ةقيدص  اهنأ  فرعت 
لبقو .ضاملا  ماعلا  ف  شاجنلا  انديسل  ةجوز 

نحنو ميظعلا ، طايرأ »  » دافحأ نحنف  اذه 
.ادج كلملل  نيبرقملا  نم  اعيمج 

رصق لإ  اريثك  بهذت  تناك  مأ  نأ  تركذت 
ريغب ةباشلا  ةلملا  لع  لخدتو  شاجنلا ، كلملا 

اهملعتو لاوطلا ، تاعاسلا  اهعم  ضمتو  نذإ 
دوعت نيح  يدجل  حت  مث  ةلمك  فرصتت  فيك 

ريشيو حئاصنلاب  اهدوزي  يدج  ناكو  تيبلل 
.اهيلع

؟» وُّليِبا  » نب اي  ل  لقي  مل  اذاملو  - 
..... -

ملو مأ  مساب  نادان  اذامل  يدج  اي  ةقيقح  - 
؟ يبأ مساب  نداني 

« راملد  » يدج لع  لاؤسلا  تدعأ  ننأ  مغر 
.بجي ملو  ًاتماص  لظ  هنإف 
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تيب لإ  نيدئاع  انك  امل  قيرطلا  لاوط  تللظ 
رصقلا لامج  .هتعمسو  هتيأر  اميف  ركفأ  يبأ 

، هنس رغص  نم  مغرلاب  هتمحو  شاجنلا  ةبيهو 
ووذ سرحلاو  ةببحملا ، ةدودولا  هتيصخشو 

نوسبلي نيذلا ال  ةلوتفملا ، عرذألاو  دعاوسلا 
اونيز دقو  شكرزملا ، شامقلا  نم  رازإ  ىوس 
زرخلا نم  دوقعب  مهدعاوسو  مهقانعأو  مهسوءر 

درمزلاو قاربلا  نولملا  ناجرملاو  عدولاو ،
مهداسجأ اونهد  دقو  شاجنلا  سرحو  .رضخألا 

سمشلا ءوض  تحت  عملت  اهلعج  تيزب  ةيسُالخلا 
نولمحي مهو  ةيراعلا  مهماسجأ  عيطاقت  زربتف 

نم ةعونصملا  ةليوطلا  داوعألا  تاذ  بارحلا 
.ةعاقلا فقس  برق  لإ  ةدتمملاو  انقلا 

مهنيمي نع  تافقاولا  ناسحلا  يراوجلاو 
لبق ًاديج  نهفرعأ  تنك  يراوج  تيأر  .مهلامشو 

نحنو نهعم  تبعل  دقف  شاجنلا ، نهلمي  نأ 
« َاتاْجنس : » ةءاربلاب تاعرتم  نكو  راغص ،

ا ــ هموي ـن  هتثونأ نكت  مل  َاتينوم .» و« ايسيس » و«
ةنيزلاب نههوجو  تناك  الو  ت ، ــ لمتكا د  ــ ق
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.نآلا اهنيدتري  نرص  تلا  ةيهازلا  سبالملاو 
اهنم تفتخا  دق  تيحان  نهتارظن  نأ  تظحال 

« َاتاْجنس  » تلظ .اهدهعأ  تنك  تلا  ةءاربلا  كلت 
عفرت مل  .يدوجو  ةرتف  لاوط  ضرألا  لإ  رظنت 

تقلعت دق  تنك  .ًادبأ  لإ  رظنتل  اهسأر 
نوكت نأ  ملحأ  تنكو  راغص ، نحنو  َاتاْجنسب » »
ف ةيراج  نآلا  ه  اهو  .مايألا  نم  موي  ف  ل 

يزخلاب ترعش  اهلعل  .فسأللاي  .كلملا  رصق 
تراص اهنأ  مغر  لإ ، رظنت  ملف  اهتلاح  نم 

اهنأ مغرو  .اهل  رخفو  فرش  اذهو  كلملا  ةيراج 
ًاقيرب امهيف  تحمل  ننإف  ًادبأ  نيع  ف  رظنت  مل 

امهنم قبي  ملو  ةأجف  ابخ  مث  تيؤر  دنع  جهوت 
لإ نارظنت  ناتقدح  امهنم  تلطأ  نيرجحم  ريغ 
ملو هتأرق  ءش  َاتاْجنس  نيع  ف  ناك  .ضرألا 
نزح هلعل  .همهف  لع  ندعاست  مل  هو  .همهفأ 

تنك ادالوأ  اضيأ  مدخلا  نم  تيأرو  .قيمع 
: شاجنلل ًاديبع  اوريصي  نأ  لبق  مهفرعأ 

« اكامود و« ابمس » و« كيلْنم » و« وجود » »
سأر قوف  تقلح  مهتيأر  نيح  ِيدبع .» و«
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ةءاربلاو ةلوفطلا  تايركذ  ةميدقلا ، تايركذلا 
نيحو .روحسم  ملاع  لإ  ةأجف  تلقتنا  ننأكو 

يدجل ام  لثم  ل  نأ  ول  تينمت  عقاول  تدع 
سفنل تلق  .شاجنلا  دنع  ةنام  نم  راملد » »
دعب ةلزنملا  هذهل  يدج  لصو  دقف  ديعب ، كاذ 
هذه امنيب  رصقلا ، ف  ةنس  نيسمخ  نم  رثكأ 

شاجنلا رصاع  هنأ  دب  الو  .لوألا  ترايز 
.هرارسأ عدوتسم  نآلا  وهو  هتدالو ، ذنم  لاحلا 

يدج ةرايز  تناك  فيك  ىرت  اي  سفن  تلأسو 
ريبلا شاجنلا  هل  لاق  اذامو  رصقلل  لوألا 
شاجنلا نلبقتسا  ام  لثمب  هلبقتسا  له  اهموي !
نوكتس كلملا  عم  تصرف  نأ  نظأ  لاحلا !

لوأ نم  نبحأ  دقو  نس  لثم  ف  وهف  لضفأ 
نم موي  ف  ءاقدصأ  حبصنس  اننأ  ودبيو  .ءاقل 

« سيس  » اي كسفن  ليخت  سفنل : تلق  مث  .مايألا 
قدصأ نأ  ديرأ  ال  كلملل ! ًاقيدص  ترص  دقو 

.اذه
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اَتاجْنس

اهاور  هنأ  نامزلا  سن  بح  ةصق  »
« اهراركت داعأف  لبق  نم 

ابأ فرعأ  انأو ال  َاشينَات »  » مأ تيب  ف  تأشن 
، اميظع ابح  نبحي  ناكو  راملد .»  » يدج ريغ 
رفس نم  داع  املك  ريغص  انأو  هيلإ  لورهأ  تنكف 
اياده ل  رضحأ  دق  هنأ  ملعأ  ننأل  رصقلا  نم  وأ 

تنك ننلو  ةيدهلا  ه  ام  امهم  ني  مل  .هعم 
ل نأ  سحأ  اهتظحل  ننأل  هرضحي  امب  حرفأ 

ةرم .ديعب  وهو  نركذتي  نم  كانه  نأو  ةميق 
ملعي ناك  دقف  رويطلا ، صنقل  ةبالق  ل  رضحأ 

« ةلبن  » ل رضحأ  ةرم  فو  اطقلا ، ديصب  علو 
، سونبألا بشخ  نم  اهضبقم  .عالقملا  هبشت 
هابتأ تنكف  لتيتلا ،»  » دلج نم  ريس  اهطيرشو 

.ةيداع ريصت  نأ  لبق  مايأ  ةدع  نارقأ  نيب  اهب 
ةيردنسإلا نم  داع  نيح  ىرخأ  ةرم  فو 

ف هريدأ  تنكف   [17]« ًافورذخ  » هعم ل  رضحأ 
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رجحلا نم  ةتوحنملا  ةسينلا  ةحاب  ةكد 
هسفن لوح  رودي  وهو  ًانينط  نطيف  ناوصلا ،
يرودلا رئاط  ةحنجأ  فيفر  لثم  ًاتوص  ثدحيو 
نم تفرغ  ةذفان  لع  طحي  نأ  كشوي  نيح 

نيحو اهبجعأف ، َاتاْجنس »  » هتأرو .جراخلا 
نأ اهنمي  هنأ  اهتربخأ  اهينيع  ف  قيربلا  تحمل 
يدخ لع  تعبطف  اهتيب ، ف  هب  بعلتل  هب  ظفتحت 

وحن هب  ضكرت  تقلطنا  مث  ةتغابم  ةعيرس  ةلبق 
.اهتيب

نع مويلا  كلذ  ءاسم  مأ  نتلأس  نيح 
لإ ترظن  هب ، تلعف  اذامو  وه  نيأ  فورذخلا » »
: مأ تلاقف  تنجو ، نول  ريغتو  ءايح  ضرألا 

!؟» َاتاْجنس - »
.لجخلا نم  تومأس  ننأكو  تبجأ 

! مأ اي  معن  - 
كنأ فرعأ  ةواقشلا ؟ هذهب  ترص  تم  ..هه  - 

كوملع كنارقأ  نأ  حضاو  .ةليحلا  ليلقو  نيسم 
ذخآو ةمداقلا  ةرملا  ف  هبتنأ  فوس  .ةنطيشلا 
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؟ لباقملاب كتطعأ  اذام  هو  كنم !! لاب 
ةماستبا مستبت  هو  يدخ  ف  نتصرقو  اهتلاق 
مظعم وغشم  ناك  راملد »  » يدج .ةضيرع 
مأ ةباثمب  ه  مأ  تناك  دقف  اذلو  تقولا ،
ءايشأب نربخت  تناكف  اهنم  ابيرق  تنك  .يبأو 

الإ عم ، ثدحي  ءش  لب  اهربخأ  تنكو  ةريثك 
«. َاتاْجنس  » نيبو نيب  ثدحي  ام 

ل لاق  .طق  هرأ  ملف  يبأ ، لش  وه  ام  فرعأ  مل 
، ةليلق رهشأب  يبأ  نادقف  دعب  تدلو  ننإ  يدج 

ناكو ًيلق  تربك  نيحو  .ةثالث  وأ  نيرهش 
نب  » نيداني مهضعب  ناك  عم  نوبعلي  لافطألا 

ننإف ادج  مأ  بحأ  تنك  ننأ  مغرو  َاشينَات ،»
تنك دقف  مسالا  اذهب  تادانم  نم  بضغأ  تنك 

، برضلاب هيلع  لاهنأ  تنكف  ل ، اريقحت  هربتعأ 
رذتعي تح  هعم  بعلأ  دوعأ  الو  همصاخأ  مث 
تادانم ربتعأ  تنك  اذامل  امأو  .نيضرتسيو 

عيمج نأ  ىرأ  تنك  دقف  ل  اريقحت  مأ  مساب 
دقف .انأ  الإ  مهئابآ  مساب  مهنودانيو  ءابآ  مهل  نارقأ 
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.مأ مساب  ننوعدي  اوناك 
ف تانراقملا  دقعأو  امئاد  يبأ  ليختأ  تنك 
وهو همأ  تتام  مألا  ميتي  يبأ  .هنيبو  نيب  نهذ 

ناك .دلوأ  نأ  لبق  يبأ  َدقُف  دقف  انأ  امأو  ريغص ،
يبأ .مأو  يبأ  ديحو  انأو  همأو ، هيبأ  ديحو  يبأ 
ركفأ تنك  راملد .»  » نابر انأو  راملد »  » هابر

ف هيبأ  عم  ريسي  ايبص  تيأر  املك  يبأ  ف 
جراخ ماهسلاب  مرلا  هنبا  ملعي  ابأ  وأ  قوسلا 

ف ةليمج  ةروص  يبأل  مسرأ  تنك  .أبوس  راوسأ 
لاطبأ نم  ًطب  لايخ  ف  هنم  تعنص  .نهذ 

، تارم اميظع  ًادئاق  هتلعجو  ةرم ، بورحلا 
سانلاو اجوتم  كولملا  نم  الم  هتليختو 

فو .ةوَلع  ف  اندنع  شاجنلا  لثم  هل ، نودجسي 
ف ربكألا  نهالا  وه  يبأ  نأ  تليخت  ىرخأ  ةرم 

ءاضيبلا هسبالمب  نيلصملا  مامأ  سلجي  ةسينلا 
سامشلا موقي  امنيب  بهذلاب ، ةزرطملا  ةيهازلا 

اروص يبأل  تعنص  .دحأ  موي  لك  ةالصلا  ةوالتب 
هملكأ تنك  ًانايحأو  .ةددعتم  تايصخشو  ةريثك 

هعمسأ تنكو  .يدحو  نوكأ  امنيح  ريثك  مالب 
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: ةرم يبأل  تلق  .نحصنيو  تلئسأ  لع  دري  وهو 
ملعت له  اريثك ؟ كيلإ  قاتشأ  انأف  يبأ  اي  تنأ  نيأ 
اذامل ملعأ  انأ  اهشارف ؟ ف  ةليل  لك  بت  مأ  نأ 
ةرم ولو  كتيأر  نتيل  .اعيرس  تبهذ  كنأل  .بت 

يرمع فصن  نع  لختأ  نأ  دعتسم  انأو  ةدحاو 
.كلذ لباقم 

، هءارو اهكرت  تلا  يبأ  سبالمب  مأ  تظفتحا 
ف ناك  قودنص  نم  اهتجرخأ  تربك  نيحو 

يبأ ةفرغ  تناك  .اهنم  اصيمق  تسبلو  يبأ  ةفرغ 
اموي ةحوتفم  اهرأ  ملو  نينسلا ، هذه  لاوط  ةقلغم 

نم اصيمق  تسبل  مويو  .دحأ  اهلخدي  الو 
مأ تخرص  تفرغ  نم  تجرخو  يبأ  ناصمق 

اهيعارذو اهيديب  نتوتحاو  تيحان  تعرهو 
« راملد  » يدج ناك  .بت  اهيتبكر  لع  تثجو 

يدج ىرأ  ةرم  لوأل  .رصقلا  نم  هوتل  داع  دق 
 : مزح ف  هديب  راشأو  هتوص  عفر  .ابضاغ 

اهسبلت نأ  كايإو  .اروف  بايثلا  هذه  علخا  - 
؟ بايثلا هذه  كاطعأ  يذلا  نم  .ىرخأ  ةرم 
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هنيلعفت يذلا  اذه  ام  َاشينَات ؟»  » اي تنأ  ةنونجم 
؟ كنباب

وهف مع ، اي  اهايإ  هسبلأ  ملو  هل  اهطعأ  مل  انأ  - 
.هيبأ ةفرغ  نم  اهذخأ  يذلا 

لع هب  تيقلأو  ةعرسب  يبأ  صيمق  تعلخ 
رظني نأ  نود  هذخأو  يدج  هيلإ  عرسأف  ضرألا ،

قلغأو يبأ  قودنص  لإ  ةعرسب  هداعأو  هيلإ 
رعاشم ىأ  فخي  نأ  دهتجا  هنأ  مغرو  .قودنصلا 

تأرق ننإف  اذه ، هفرصت  نع  ربعت  ههجو  ف 
.هيتنجو مارطضاو  هينيع ، ف  قيمعلا  نزحلا 

يدج رعاشم  ف  حضاولا  فالتخالا  تظحال 
ناك .يبأ  صيمق  تسبل  نيح  مأ  رعاشم  نع 
اهنأ مأ  تارظن  ف  تأرق  امنيب  اجعزنم  يدج 

.ًادبأ يبأ  صيمق  علخأ  نأ  دوت  نكت  مل 
نهذ لعج  يدجو  مأ  لعف  ةدر  ف  نيابتلا 

ةدر تناك  اذامل  .ةلاثنملا  تالاؤسلاب  روفت  ردقك 
هذه لك  دعب  ةوقلا  هذهبو  ةيلاعفنا  مأ  لعف 
يدج بضغ  اذاملو  يبأ ؟ توم  نم  نينسلا 
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نزحلا اذاملو  يبأ ؟ بايث  ف  نآر  نيح  راملد » »
سبلأ نأ  عيبط  ءش  ههجوو ؟ هينيع  ف  قيمعلا 
نمو لع ؟ ةمرحم  ه  اذامل  نلو  .يبأ  سبالم 

؟ تام فيكو  ًعف ؟ تيم  وه  لهو  الصأ ؟ يبأ  وه 
؟» راملد  » يدج لبق  تام  اذاملو  هربق ؟ نيأو 

نأ نوديري  وأ ال  نع ؟ مأ  هيفخت  ءش  كانه  له 
: مهلأسأ تنك  نيح  ننوبيجي  اوناك ال  هفرعأ ؟

.هربق روزأ  نأ  ديرأ  يبأ ؟ ةربقم  نيأ 
، ةسينلا لإ  تبهذ  لاتلا  مويلا  حابص  ف 
مهي بابلا  ةبتع  لع  ًافقاو  سنأوي » انوبأ   » ناكو

يوحن لبقأ  ًخاد  نآر  امل  هنلو  .جورخلاب 
.ةسينلا لخاد  عم  داعو  .نآر  نيح  ةفهلب 

« وُّليِبا  » يبأ فرعي  ناك  له  هتلأس  امل  ننلو 
.ةحضاو نزح  ةحسم  هتباصأو  ةأجف  ههجو  ريغت 

.هرعاشم ءافخإ  ف  رهام  ريغ  سنأوي » انوبأ  »
تس .هبحأ  تنك  دقف  اذهلو  هنطاب ، لثم  هرهاظ 

همامأ نإ  ل  لاقو  فطلب  رذتعا  مث  .دري  ملو 
لامكإب ندعي  ملو  هكردي  نأ  دب  الو  امهم  اراوشم 

.ةمداق ةرم  ف  راوحلا 
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 ، ةسينلا نم  تجرخو  يباقعأ  لع  تبلقنا 
، أبوس تاقرط  ف  هجو  لع  امئاه  ترسو 
كارألا ةرجش  لإ  رعشأ  نأ  نود  يامدق  نتداقو 

عم اهلظ  تحت  سلجأ  تنك  تلاو  ةسينلا  برق 
نوكأ نأ  دعب  ةعباسلا ، ف  انك  نيح  َاتاْجنس » »
مث هقاروأ  تعزنو  اريغص ، ًانصغ  تعطق  دق 
« َاتاْجنس  » تناكو نانسأ ، هب  فظنأ  تأدب 

.رخآلا هفرطب  اهنانسأ  فظنتو  مف  نم  هذخأت 
.ةببحم اهنلو  ةذافن  ةحئارو  عسال ، معط  هل  ناك 

اهفظنن نأ  دعب  ءاضيب  حبصت  اننانسأ  تناك 
: اهل لوقأ  تنكو  كارألاب ،

؟ تراص فيك  نانسأ  يرظنا ، - 
عصان نانسأ  فص  ودبيل  تفش  جرفأ  مث 
ندلقتو كحضت  َاتاْجنس »  » تناكو .ضايبلا 

: لوقتو نم  امهبرقتو  اهيتفش  جرفتف 
؟ تراص فيك  نانسأ  رظنا  - 

نم اريثك  اهمف  تبرق  تارملا  ىدحإ  فو 
ةحئار تممش  ثدحتت  تناك  نيحو  مف ،
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نباصأ ابيرغ  اىيش  سفن  ف  تراثأف  اهسافنأ 
، انهافش تقصتلا  رعشن  نأ  نودو  ذيذل ، ردخب 

نم ةلبق  لوأ  ه  تناكف  نتلبقف ، ه  تردابو 
ةلبقلا ه  ام  فرعأ  اهموي  نكأ  ملو  َاتاْجنس ،» »

نم نلبقت  مأ  تناك  .اهتببحأ  ننلو  ًصأ ،
مف نم  نلبقت  تناك  ةليلق  نايحأ  فو  يدخ ،
روعشو فلتخم  عقو  اهتلبقل  ناكو  ةفطاخ ، ةلبق 
سفن ف  تدقوأ  دقف  َاتاْجنس »  » ةلبق امأ  .رخآ 
ةرم لك  فو  .تارمو  تارم  اهلبقأ  نأ  ةبغر 

يذلا مويلا  كلذ  ف  .بيرغ  روعشب  سحأ  تنك 
انك .هدجأ  ملف  ماللا  نع  تثحب  ةلبق  لوأ  دهش 
كلذ لبق  َاتاْجنس »  » تناكو اريثك  ثدحتن  هلبق 

ةعرتم تناك  دقف  ةءاربب ، ثيدحلا  ف  قلطنت 
مث تددرتو ، تبرطضا  ةلبق  لوأ  دعبو  .ءاقنلاب 

ملو .روبقلا  تمص  تتمص  مث  ةوقب ، نتلبق 
وحن يرجت  تقلطناو  .اهدعب  نيع  ف  رظنت 

اتناكف نيتريفض  اهرعش  تطبر  دق  تناكو  .اهتيب 
ىرسيلاو نميلا  اهيفتك  نيب  لدابتلاب  نابلقتت 

عفرتو امشو ، ًانيمي  اهسأر  زهتو  يرجت  هو 
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هو قفرب  اهيفدر  لع  نابرضيف  فلكتب  اهيبقع 
نلو مويلا  كلذ  دعب  اهارأ  الأ  تفخ  .يرجت 

ةرجش تحت  كلذ  دعب  موي  لك  ترركت  تاءاقللا 
تراص تح  نانسألا  فيظنت  رركتو  .كارألا 

ترركت عبطلابو  .مالظلا  ف  قربت  نانسأ 
.كاوسلا دعب  ام  دهاشم 

يذلا ديحولا  قولخملا  ه  تناك  َاتاْجنس » »
ةرجش تحت  سلجنو  موي  لك  تأن  انك  .هب  تقلعت 

اهجوو ةئيربلا ، اهتماستبا  .ملحنو  كارألا 
لإ كلمحي  يذلا  اهمالكو  اهمف ، معطو  لوفطلا ،

لك لب  راكفألا ، نيب  طبرت  تناك ال  .روحسم  ملاع 
نشهدي اذه  ناكو  .هلوقت  اهلاب  لع  رطخي  ام 

يذلا ليمجلا  لايخلا  ملاع  ف  اهعم  ريطأ  تنكف 
.ديرت امنيأ  كب  قلحت  ةحنجأ  هل 

، ءاضفلا قفأ  ف  ةروحسم  ملاوع  اعم  نبن  انك 
عم انموي  شيعن  انكو  .ناسنإ  اهري  مل  ايند  ف  وأ 

نبن انك  .نجلا  ملاعو  تايروحلاو  رويطلا 
فطقنو مالحألا  طاوش  لع  مهولا  نم  اروصق 

66



، ةمئانلا قئادحلا  تاضور  نم  ةيربلا  راهزألا 
قفأ ف  هدحو  ءاقبلا  مئس  دق  رمقلاو  رحسلا ، دنع 

« َاتاْجنس  » ل تلاق  .مونلل  بهأتي  أدبف  ءاضفلا ،
: اموي

قفأ ف  نارمق  دجوي  اذامل ال  سيس » - »
؟ ءامسلا

ةبعل سمشلا  عم  بعلي  هنأل  هدحو  رمقلا  - 
دكأتي نيحو  .راهنلاب  اهنم  برهي  وهف  ةدراطملا ،
انيلإ تأي  قفألا  ءارو  هنع  ثحبت  تبهذ  دق  اهنأ 
ةماستبا مستبي  هنأ  نيرت  الأ  .ليللاب  ايفختم  هدحو 

؟ ةرخاس
؟ كوبأ بهذ  نيأ  سيس » - »

مأ .مأ  نم  برهي  يذلا  رمقلا  وه  يبأ  - 
سمشلا لثم  ةليل  لك  اهتفرغ  ف  ةديحو  سلجت 

.ءامسلا دبك  ف 
؟ كوبأ بهذ  نيأ  سيس »  » اي دجب  - 

، ةمهم ف  وهو  نجلا ،» كولم  كلم   » وه يبأ  - 
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.يرحسلا ملاعلا  نم  ابيرق  تأي  فوسو 
ديرأ ربكأ  امدنع  اقح ؟ نبحت  له  سيس » - »

بعلنو .راحبلا  قوف  اعم  ريطنو  .كجوزتأ  نأ 
ةحنجأ ل  نوكت  نأ  ديرأ  .رمقلاو  سمشلا  ةبعل 

؟ اذه قدصت  له  .ءاضفلا  ف  اهب  قلحأ 
.... -

؟ انه رعش  كدنع  له  سيس  - 
.جراخلا نم  تناع  عضوم  لإ  تراشأو 

 !! ةنونجم تنأ  - 
تبرج له  سيس »  » .نونجلا ءش  لحأ  - 

باوبألا قلغتو  كسبالم  لك  علخت  نأ  اموي 
حبي تح  كتوص  لعأب  حيصتو  ايراع  صقرتو 
لاعت شارفلا ؟ لع  طقستو  ايلاع  زفقت  مث  كقلح 

.سبالم علخأ  نل  ننلو  اعم ، اموي  اذه  برجن 
تاضقانتلا لل  ايح  اثم  َاتاْجنس »  » تناك

رثكأ تناك  .رشبلا  ف  ةدوجوملا  ةنونجملا 
رهمك ةقلطنم  تناك  .ًانونج  مهدشأو  ةقر ، سانلا 
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بحأ تنكو  .دحأ  هيلع  ردقي  ةيربلا ال  ف  حماج 
تربك نيح  نعفد  دق  رمألا  اذه  لعلو  .اهيف  اذه 

ريمحلاو ةيشحولا  ىراهملا  ضيورت  لإ  ًيلق 
.ةحماجلا لاغبلاو  ةيربلا 

ملو تايح  نم  ةأجف  تفتخا  َاتاْجنس »  » نلو
ناك هنلو  اريثك ، مهتيب  تدصق  .اهارأ  دعأ 
يذلا ام  اهموي  فرعأ  مل  .ًاقلغم  هبابو  ايلاخ 

نأو بألا ، ةميتي  اهنأ  فرعأ  .اهمأل  وأ  اهل  ثدح 
اريثك سرحلا  دئاق  تيب  ف  ُدهاشُت  تناك  اهمأ ،
نربخأ .ةليل  لك  ةنارس  تيبلا  لإ  دوعت  تناكو 

يذلا وه  ابمس »  » نإ لاقو  كلذب  ِيدبع » »
اهاركذ ترمض  مايألا  عمو  اذهل ، تنزح  .هربخأ 
ايزخ تأبتخا  ىركذلا  كلت  لعل  وأ  يداؤف ، ف 

موي لك  بهذأ  تنك  .اهمأ  ركذأ  تنك  نيح 
.كارألا ةرجش  لظ  تحت  يدحو  سلجأو 

لع ردقأ  ملف  تايركذلا  عامجتسا  تلواح 
تركاذ نم  ةبراه  للستت  تناك  .اهب  كاسمإلا 

.تربك املك 

69



نينسلا هذه  لك  دعب  َاتاْجنس »  » تيأر نيح 
ققحتأ نأ  تلواح  كلملا  رصق  ف  ةيراج  هو 
ججأتي مراع  بضغب  تسسحأف  يرعاشم  نم 
رعاشملا تايركذ  .اببس  هل  فرعأ  مل  .يدبك  ف 

.اهوشم اىيش  تلاحتساو  تداع  ةميدقلا 
.حومجلا الو  ةءاربلا  كلتب  دعت  مل  َاتاْجنس » »

ف قيربلا  كلذ  دمخو  .ةعضاخ  ةنيكتسم  تناك 
سؤب نم  ةلالغ  امهقوف  تلدسأ  امنأكو  اهينيع 

ارجات حبصأ  نأ  اهتعاس  تينمت  .ةيدوبعلا 
رحب ربع  برعلل  ًاديعب  اهعيبأو  اهيرتشأل  ديبعلل ،

حبصأ نأ  تينمت  مث  .ًادبأ  اهدعب  اهارأ  الف  راجلا 
قوف اهب  قلحيو  هبلاخمب  اهفطتخي  ارساك  ارسن 
اهقنع قدنيف  قلاح  نم  اهب  قليو  ةوَلع  ءاوجأ 

.ليلغ فشي  اذه ال  لك  نلو  .نايسنلا  اهيوطيو 
هذه ةليط  ًاشحوتم  ًاديحو  تيقب  دقف  اذلو 

!! نم برتقي  نأ  دحأل  حمسأ  ال  تاونسلا ،
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َةَنوميس

« ناميلس نج  تامهمه  »
لإ ًادغ  نبحصت  نأ  كديرأ  سيس » - »

«. حاسمتلا ةريزج  »
ناملا اذه  لإ  بهذن  نأ  نيديرت  اذامل  - 

؟ مأ اي  فيخملا 
«! َةَنوميس  » روزنس - 

يدسج ف  ترس  مسالا  اذه  تعمس  نيح 
.فوخلا نم  ةدراب  ةريرعشق 

اي كل  ثدح  اذام  ةرحاسلا ؟ َةَنوميس » - »
؟ مأ

نتقمر اهنلو  اهيلإ  باهذلا  ديرأ  انأ ال  - 
، ةلملا دنع  رصقلا  ف  انأو  ةيناطيش  تارظنب 

نم تبرتقا  مث  موهفم  ريغ  مالب  تمتمتو 
رفاظألا تاذ  ةقورعملا  اهديب  يدعاس  تسملو 
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اهتوصب تلاقو  دوسألا ، نوللاب  ةيلطملا  ةليوطلا 
: لاجرلا توص  هبشي  يذلا  شجألا 

ةريزجلا ف  نيروزت  نأ  دب  ال  طايرأ ، ةنبا  اي  - 
!! رمقلا لامتكا  لبق 

مل .امعط  مونلل  فرعأ  مل  انأو  مويلا  كلذ  ذنمو 
، ةرايزلا نم  ضرغلا  نع  اهلأسأ  نأ  اهموي  رسجأ 

تارضاحلا ةيقب  نيب  نم  انأ  نتراتخا  اذاملو 
شيجلا دئاق  ةجوزو  ءارزولا  تاجوز  نهيفو 

مل اهنأ  امك  راجتلا ، تاجوزو  نهالا ، ةجوزو 
نكت ملو  ما  ـ يألا نم  مو  ف يـ تقيدص  نكت 

رمقلاو سمشلا  نأش  ام  مث  .كلذ  لبق  طق  نملكت 
ثبت ةدرابلا  اهتسمل  راثآ  تلازام  اهل ؟ ترايزب 

لمتي نأ  رمقلا  داك  مويلاو  .يبلق  ف  بعرلا 
اهتيب ف  اهروزي  ةداع ال  .دعب  اهيلإ  بهذأ  مل  انأو 

وأ لبقتسملا ، هئبخي  ام  هل  أرقت  نأ  ديري  لجر  الإ 
تح ال اهجوزل  رحسلا  لمعت  نأ  ديرت  ةأرما 
نم ماقتنالا  ديرت  ةأرما  وأ  اهريغ ، ةأرما  فرعي 

متهأ الو  ءادعأ  الو  جوز  يدنع  سيل  انأو  .ودع 
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هذه نم  ديرت  اذام  ىرت  اي  .لبقتسملا  ةفرعمب 
!؟» َةَنوميس  » ةموئشملا ةرحاسلا 

حورت هو  ةحضاو ، ةريح  ف  متمتت  مأ  تناك 
.اهتفرغ لإ  رداغت  نأ  لبق  تفرغ  ف  ءجتو 

ناسنإ يأ  لايخل  نمي  ام  قوف  ه  َةَنوميس » »
ف عمتجت  دق  تلا  رورشلا  ةلمج  نم  هغلبي  نأ 

تم ركذي  ةوَلع  لهأ  نم  دحأ  داي  .ةأرما ال 
ضمت .اذه  اهودجوف  اودلو  سانلا  .تدلو 
نومرهيو نودلوي  سانلاو  ىرخأ  تأتو  لايجأ 

فرعي .ريغتت ال  ال  اذه ، اهلاح  لع  هو  نوتوميو 
، تءاج تم  الو  ةوَلع  لإ  تمدق  نيأ  نم  دحأ 

، اهنع اهنولقانتي  تلا  ةعئاشلا  سانلا  قدص  تح 
! تومت اهنأب ال 

ربلا لإ  تربع  ةيدوهي ، اهنإ  ضعبلا  لوقي 
اياقب نم  وأ  برثي ، حاوض  نم  يبرغلا 

، اميدق دالبلا  هذه  لإ  اورجاه  نيذلا  وريباخلا 
بايثلا الإ  سبلت  .ةيسراف ال  اهنأ  نونظي  نورخآو 
ناوارمح اهانيع  .ًادبأ  راهنلاب  جرخت  الو  ءادوسلا ،
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لثم اهتحئارو  ةيشبحلا ، تيِبَانَقلا  ةطش  لثم 
شخي تلا  ةفوخملا  ةأرملا  هو  .نابرّظلا  ةحئار 
لك لب  حاسمتلا » ةريزج   » ف نم  لك  اهسأب 

موقلا رابكو  راجتلا  اهيلإ  برقتي  .ةوَلع  لهأ 
اهريثأتو اهناطلس  نإ  لب  اهنوروزيو ، ايادهلاب ،
ةنام اهلف  شاجنلا  رصق  لخاد  لإ  دتما 

علاطلا اهل  أرقتو  اهريشتست  ةلملا ، دنع  ةصاخ 
ترثك دقو  .رحسلا  ثفنتو  مالحألا  اهل  رسفتو 

ريطت اهنأ  اومعزف  اهلوح ، تاياحلاو  ريطاسألا 
ةلمل ةقيدص  اهنأو  نجلا  يداو  لإ  بهذتو  ًيل 

ًصأ ةناسنإ  تسيل  اهنأب  ضعبلا  معزي  لب  .نجلا 
متخ كفنا  نيذلا  ناميلس  نج  اياقب  نم  اهنأو 

رحبلا نم  اوجرخف  نكاوس  ةنيدمب  مهرارج 
ملعي عيمجلا  .ةوَلع  ةلود  ف  نيبراه  اوقلطناو 

سانلا شخي  ديدش ، شطب  تاذ  ةرحاس  اهنأ 
.كلذ ف  نيقحم  اوناكو  .اهرش  نوقتيو  اهسأب 
ف محتتو  دوسألا  رحسلا  كلمت  تناك  دقف 
.قرف ال  اهيف ، نومحتي  وأ  نجلاو  تيرافعلا 
نم نيفئاخ  انك  .بهذت  نأ  مأ  لع  ناكف 
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نم مأ  لع  تيشخ  نلو  ةريزجلا  لإ  باهذلا 
ربخن ملو  .ربكأ  تناك  باهذلا  مدع  بقاوع 

.رمألاب يدج 
ةريزج لإ  هجوتلا  انعمزأ  نيح  حابصلا  ف 

تاذ ةبرعلا  راضحإب  مدخلا  دحأ  ماق  حاسمتلا ،
نيتعذرب قلأو  يبشخلا ، فقسلاو  نيتلجعلا 
نيسرفب ءاج  مث  امهلخاد ، شقلاب  نيتوشحم 

.مأ جرخت  نأ  لبق  ًيوط  ترظتنا  .اهنارجي 
لإ تسلجو  تبكر  مث  بوكرلا ، لع  اهتدعاس 

قيرطلا لاوط  ةدحاو  ةملب  هوفتت  مل  .اهراوج 
راوسأ نم  انجرخ  نيحو  ةيبونجلا ، ةباوبلا  وحن 

نع ةلئاستملا  سارحلا  تارظن  انزواجتو  ةنيدملا 
قوف مئاقلا  رسجلا  انربعو  ابونج ، انهجوت  رس 
انهوجو بعاد  ةنيدملاب  طيحملا  ئاملا  قدنخلا 
ةليلقلا راطمألا  ةحئارب  عبشملا  ليمجلا  ميسنلا 
، هنم تئر  تألمف  اراهن ، سمأ  تلزن  تلا 
تهبتناف ًيلق ، يرتوت  فيفخت  لع  كلذ  دعاسو 

راهزألاو انلوح ، ءارضخلا  جورملا  لامج  لإ 
انه ةرثانتملا  ءارضخلا  تاريجشلاو  ةيربلا ،
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زفاقتت عيباريلا  تناك  .يرمقلا  رويطو  كانهو ،
تاذو نيميلا  تاذ  ةبرعلا  مامأ  نم  ةبراه 
ريرصو ليخلا  رفاوح  اهتعزفأ  دقو  لامشلا ،

ف ةيلاع  اهبانذأ  تعفتراف  ةبكرملا  تالجع 
مأ تيقب  .ءش  لع  يولت  ةبراه ال  هو  ءاوهلا 

ضملا لع  ليخلا  ثحأ  تنك  امنيب  ةتماص 
« ةيدعملا  » ثيح لينلا  ةفض  انلصو  تح  امدق 

مل .مهرد  عبر  لباقم  ةريزجلا  لإ  انب  ربعت  تلا 
ضاقت .روبعلا  ديري  انريغ  دحأ  كانه  ني 

هبكرم طبر  دق  ناكو  امدقم ، هرجأ  يبكارملا 
بونجلا ةيحان  ةليوط  ةفاسم  هبحسي  ذخأو  لبحب 

فرجي يوق  رايتلا  نأل  روبعلا ، أدبي  نأ  لبق 
ةفض لإ  روبعلا  هعم  ليحتسيف  امش  بكرملا 

.ميقتسم طخ  ف  برغلا  لإ  قرشلا  نم  ةريزجلا 
هيدعاسب بكرملا  بحسي  وهو  يبكارملا  ناكو 

هتوق ضرعتسي  هنأك  يراعلا  همسجو  نيلوتفملا 
ةزفق بكرملا  لإ  زفقي  نأ  لبق  همسج  لامجو 
اهب عفدي  تلا  ةاردملاب  اسمم  ةفلكتم ، ةيلاع 
تنك روبعلا  انأدب  املو  .لينلا  لخاد  بكرملا 
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انفلخ اهانكرت  تلا  ةفضلا  لإ  رظنلاب  ًغشنم 
تردأ نيح  ننلو  ًيلق ، ًيلق  دعتبت  هو 

، امامت مأ  ةلابق  اسلاج  هتيأر  بكرملل  هجو 
دقو فدجي ، وهو  ةحقو  نويعب  اهيلإ  رظني  ناكو 

، ظيغ تمظك  ننلو  اريثك  كلذ  نظاغأ 
كنإ تح  ادج  اعستم  لينلا  ناك  .ازفحتم  تيقبو 
ف اهنأ  مغر  حاسمتلا  ةريزج  ملاعم  ىرت  داكت  ال 

، لينلا نم  ىرخألا  ةفضلا  لإ  قيرطلا  فصتنم 
ةفاح نم  ابيرق  تسلج  .ايوق  رايتلا  ناكو 

نم ليلق  ريغ  ددع  لإ  رظنأ  تنكو  بكرملا 
دقو بكرملا  نم  برقلاب  تحبس  تلا  حيسامتلا 

ريغ اهنم  رهظي  ملو  ءاملا  ف  اهداسجأ  تفخأ 
ةيرئاد تارايتو  اهفونأ ، نم  ريغص  ءزجو  اهنيعأ 

ريغ تحبس  دقو  .اهلايذأ  ةلابق  تمسر  ةريغص 
ةيلابم ريغ  رهنلا  سارفأ  نم  تاعامج  اهنم  ديعب 

ءاملا خفنت  ىرخألاو  ةنيفلا  نيبو  حيسامتلاب 
لمحيو لعأ  لإ  ريفاونلاك  رياطتيف  اهسافنأب 

مل .ءاملا  شاشر  نم  اضعب  انهوجو  لإ  ءاوهلا 
نم رهنلا  سارفأ  الو  حيسامتلا  دوجو  نعنمي 
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ءاملا نم  تافرغ  عضب  ذخأل  يدي  دمأ  نأ  انلوح 
ايفاص ناك  ءاملا  .اهفشرب  سفن  عتمأو  درابلا 
تقو لينلا  ءام  نلو  ءاتشلا ، ةرتف  ف  نحنف 

، مطلاو نيطلاب  طلتخي  ليقث  ةريمدلاو  ناضيفلا 
لعو .دحاو  تقو  ف  هبرشتو  هلكأت  كنأكف 

اىيس سيل  ءاملاب  طلتخملا  مطلا  معطف  مومعلا 
.فقوتت نأ  ديرت  كنإف ال  برشلا  تأدب  اذإو  ًادبأ ،

، ليلق ريغ  ًاتقو  ةريزجلا  لإ  روبعلا  قرغتسا 
دارأ ةريزجلا  فارطأ  لإ  انلصو  نيحو 

لوزنلا لع  مأ  دعاسيل  هدي  دمي  نأ  يبكارملا 
تلهاجتو اهديب  تذخأو  هتقبسف  بكرملا  نم 

: مأ بطاخأ  تلقو  ةدودمملا  هدي 
.ةرذق بكارملا  هذه  - 

؟ حاسمتلا ةريزج  بكارم  تسيلأ  - 
: بكرملا نع  نيدعتبم  ريسن  نحنو  تلاق  مث 

هذه ريغ  ىرخأ  ابكرم  راتخن  نأ  نركذ  - 
.ةدوعلل

نم اددع  تيأر  طاشلا  لع  انلزن  نيح 
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ةفض لع  نهمادقأب  سبالملا  نلسغي  ةوسنلا 
ًاطيخ الإ  نسبلي  تايراع ال  نهنم  ضعبلا  .لينلا 

ةعطقب هتني  نيوقحلا  لوح  دلجلا  نم  ًاقيقر 
نيح لفجأ  نهضعب  .نهنمام  رتست  ةريغص 

امنيب نهداسجأ  لع  اعطق  نعضوف  مأو  ننيأر 
ةخطلم نهداسجأ  تناك  .رخآلا  ضعبلا  لفحي  مل 

دقو .شوفنملا  نطقلاك  نهسوءر  رعشو  نيطلاب 
ماظعلاو عدولا  نم  تادالق  نهنم  ضعبلا  سبل 

.نهقانعأل ةنيز  اهنلعج  تاناويحلا  نانسأو 
ءاملا عفرت  تلا  قاوسلاو  ريعاونلا  انزواجت 

راقبألا وأ  يديألاب  رادتو  عرازملا  ايقسل  لينلا  نم 
رمم ف  مادقألا  لع  ايشم  انرسو  ريمحلاو ،
نيدصاق ةفيخملا  ةليوطلا  باشعألا  طسو  قيض 
ح عقي  .ناهلاو  ةرحسلا  ح  توهرب » »

نم بونجلا  لإ  لايمأ  ةثالث  ةفاسم  لع  توهرب 
ةريزج ف  ةعقاولا  ةفيثلا  ةباغلا  لخاد  أبوس 
هنطقي ةعمسلا ، ئيس  رذق  ح  وهو  .حاسمتلا 

كيلع هيلإ  لصت  نأ  لبق  .تارحاسلاو  ةرحسلا 
عرزلا ضاوحأو  ةيربلا  باشعألا  جرم  زاتجت  نأ 
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لإ لينلا  نم  مداقلا  راسيو  نيمي  نع  ةرثانتملا 
سومانلاو ضوعبلا  شويج  .ةريزجلا  لخاد 

نوكت نأ  كيلعو  ناذئتسا ، ريغب  انه  كيلع  مجهت 
، ًكأ كتلكأ  الإو  هلك ، كمسج  طغتف  ادعتسم 

ةرداغم دعب  ًيوط  ًانمز  نذألا  ف  قبي  اهنينطو 
لع سودت  نأ  رذحت  نأ  كيلعو  .ناملا 

.باشعألا نيب  ئبتخت  تلا  عافألاو  براقعلا 
ةرحسلا نلو  لتاق ، انه  عافألاو  براقعلا  مس 

اونمت اذإ  مومسلل  قايرت  مهيدل  ةريزجلا  هذه  ف 
تاوف لبق  غيدللا  وأ  عوسلملل  لوصولا  نم 

راجشألا سوءر  قوف  زفاقتت  دورقلا  .ناوألا 
ةريزجلل انمودق  ضفرت  اهنأكو  ءادع  ف  حيصتو 

« توهرب  » خاوكأ .انلوح  نم  لل  انرمأ  حضفتو 
صوخلاو انقلاو  شقلاو  نيطلا  نم  ةينبم 

لع تقلع  دقو  بشخلاو ، داوعألا  ضعبو 
زعاملا دولج  باوبألا  لخادم  قوف  وأ  فوقسلا 

مجامج تحو  ماظعلاو ، رمحألا ، شامقلا  عطقو 
.ةعشبلا ةليوطلا  حيسامتلا  سوءرو  توملا ،

سوءر قوف  ءايشألا  هذه  عضو  نأ  نودقتعي 
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.ظحلا بلجيو  ةريرشلا  حاورألا  درطي  تويبلا 
، ءش لب  اهيف  نوقلي  ةلبزم  ةريزجلا  عراوش 

ماظعلاو ماعطلا  اياقبو  ةمامقلاب  تألتما  دقو 
الإ اهيلع  ريسلا  عيطتست  .كانهو ال  انه  ةرثانتملا 

رويط وأ  تيم  ناويح  ةفيج  لع  تسد  اذإ 
فونألا مكزيو  سافنألا  متي  ةريزجلا  ءاوه  .ةقفان 

ةحئارب رمتخملا  بشعلا  ةحئار  تطلتخا  دقو 
نفعتملا كمسلا  اياقبو  راطمألا  هايمو  مطلا 

سفانخلا ريرصو  عدافضلا  قيقن  .طاشلا  لع 
وأ ًيل  ًادبأ ، فقوتي  باللا ال  حابنو  عطقني ، ال 

نوللا ءادوس  ةريزجلا  بالك  مظعمو  .اراهن 
بارتلاو نيطلاب  ةرفعم  اهدولجو  حابق ، ماخض ،

راعسب ال ةباصم  اهنأك  رطقيو  اهباعل  ليسيو 
نع رشكتو  نام  لك  ف  شراهتت  اهارتو  أدهي ،

لإ لسنت  ةبآلاب  تسسحأ  .ءارفص  باينأ 
حاورأو حابشألا  فالآ  نأكو  حور  قامعأ 
نوعلملا ناملا  اذه  ءامس  ف  موحت  توملا 

رئب ف  يب  قلتو  نفطختتل  ةصرفلا  نيحتتو 
نوجس نم  نجس  ف  وأ  ةملظم ، ةقيمع 
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« َةَنوميس  » خوك انلصو  نيح  .تيرافعلا 
هبشي حابنب  ةمخضلا  ءادوسلا  اهبالك  انتلبقتسا 
ىدحإ باللا  تهبنو  .لسلاب  باصملا  لاعس 

ردق ف  اىيش  خبطت  تناك  تلا  َةَنوميس »  » تانب
ودعت تقلطناو  روفلا  لع  هتكرتف  خولا ، مامأ 

تجرخ دقف  ًيوط  ثبلن  ملو  .لخادلل  ةيفاح 
نقصتلا دقو  انيلإ ، نرظني  َةَنوميس »  » تانب

مأ بايث  لإ  ةرات  نرظني  نفقوو  نهضعبب 
معانلا اهمسجو  سالخلا  اهنولو  ةرخافلا 

نم تيحان  نرظني  ىرخأ  ةراتو  ذاخألا ، اههجوو 
كف نم  نمتأ  مل  تارظن  نهنويع  فارطأ 
اعون تناك  دقف  لوألا  ةلهولا  نم  اهمسالط 

تضبقنا تماصلا  ماللا  نم  فولأم  ريغ  ابيرغ 
ـا نل نرهظ  نيح  .يباصعأ  ترتوتو  سفن ، هل 

تانبلا ال ءالؤه  رامعأ  نأ  تيأر  ةرم  لوأ 
ف نأ  تنقيأو  َةَنوميس ،»  » رمع عم  بسانتت 
ف سيلو  نهمأ  تسيل  اهنأ  دب  الو  ارس  رمألا 

نوكت امبرو  .لجر  الو  اهريغ  ةأرما  تيبلا 
نأ امك  .نهتدج  ةدج  نوكت  نأ  دعبي  الو  نهتدج 
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لثم ف  نهلك  نهف  ادج  ةبراقتم  نهرامعأ 
اضعب نهضعب  هبشي  نهنأ  بيجعلا  نلو  يرمع ،

فالتخا مغر  ماللاو  ةيشملاو  حمالملا  ف 
نسل عطقلاب  نهنلو  مئاوت  نهنأك  نكو..نهناولأ 
ف انيلإ  نرظني  نك  تانبلا  َةَنوميس .»  » تانب
هو َةَنوميس »  » ةزاكع توص  هعطق  تمص ،

.انلبقتستل ةجراخ  خولا  باب  لع  طبخت 
ىرسيلا اهدي  ةعضاو  ةينحنم  شمت  تناك 

اهاصع لع  تأكوت  دقو  اهرهظ ، لفسأ  لع 
رضخأ ليدنمب  دعجملا  ضيبألا  اهرعش  تطبرو 

اهقنع نم  لدتو  اهرعش ، لوح  ةدحاو  ةفل  هتفل 
نم ةموظنم  هتابح  رمحألا ، ناتلا  نم  دقع 

هْتَنَيزو نميألا  اهفنأ  تبقث  دقو  درقلا ، باينأ 
نيطرق تسبلو  متاخلا  هبشي  ضف  مامزب 

ةدعاق ناسملي  ناداي  اهينذأ  نم  نايلدتي  نيريبك 
نيفوشم نينضغتملا  اهييدث  تكرتو  .اهتبقر 

دوسألا ناجنذابلا  نم  ناترمث  امهنأك  نايلدتي 
اهتبقر دلج  ناك  .سمشلا  هتففج  يذلا  رثختملا 

دنع جرجرتي  دهتم  اهيعارذ  لفسأو  نقذلا  تحت 
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عنصتت هو  انوحن  تشم  .اهوطخت  ةوطخ  لك 
سحن انلعجتل  اهحور  تدهجأ  اهنأ  دب  ةماستبا ال 

ف بارطضالا  نظحال  تانبلا  .انل  مستبت  اهنأ 
نفرصناف ةماستبالا  لع  ربجملا  اههجو  ريباعت 

ةقر ف  انب  تبحر  .خولا  لخاد  لإ  تمص  ف 
.فوخو سجوت  نم  اداز  نيعنطصم  فطلو 

ف فوخلاو  قلقلا  تأرقف  مأ  لإ  ترظنو 
نم قنتخأ  تدك  خولا  انلخد  نيح  .اهينيع 

ناك .لعسأ  تأدبو  هلخاد ، ف  ثعبنملا  ناخدلا 
نم ثعبنم  ءوض  صيصب  نم  الإ  املظم  خولا 

اياقب هقوفو  تفاخ ، رمج  ضعب  هب  ريبك  رمجم 
انسلجو .ةحئارلا  ةهيرك  ةقرتحم  روخب  داوعأ 

لع شورفم  عطقم ، خستم  رمحأ  طاسب  لع 
لع هتعضوو  اهءاذح  مأ  تعلخ  .ضرألا 

.مأ تلعف  املثم  تلعفف  هيلع ، تسلجو  طاسبلا 
بارش هيف  احدق  َةَنوميس »  » انل تمدق 

حدقلا َةَنوميس »  » نتلوان .فطلب  مأ  ترذتعاف 
ل مأ  ةزمغل  هبتنأ  ملو  ةعرج ، هنم  تذخأف 
نأ دعب  الإ  ةركنتسملا ، اههجو  ريباعتو  اهنيعب 
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قلح بهلت  اهب  تسسحأ  .ةعرجلا  كلت  تدردزا 
لثم يردص ، ثرحت  اهترارحبو  موعلبو 

سلمأ يرخص  رادج  لع  قلزنم  طق  بلاخم 
.ىودج نود  ءش  يأب  ثبشتي  نأ  لواحي  وهو 

مأ تمستبا  عزف ! ف  حدقلا  اهل  تعجرأ 
، مول ف  تيحان  ترظنو  ةموتم  ةماستبا 

ناك .ضاعتما  ف  ًاقطمتم  ناسل  جرخأ  نلعج 
اهتشرق ءاسفنخ  ديدص  هنأك  ناسل  ف  اهمعط 

اعونصم ناك  بارشلا  نأ  هدعب  تكردأ  وتلل !
تحاف نيح  رسملا  ءاضيبلا  ةرذلا  ِقرع  نم 

.ةضيغبلا ةحئارلا  كلت  مف  نم 
هيف تخفنو  رمجملا  لإ  َةَنوميس »  » تماق

رمجلا جهوتو  اههجو  نع  ًاديعب  دامرلا  رياطتف 
ألمي نأ  لبق  حوضوب  اهينيع  ىرأ  نأ  ننمأف 

ال تايحلا ، نيعأك  اتناك  .خولا  ناخدلا 
طسو هنام  لإ  رمجملا  تداعأ  .ناكرحتت 

تَرظ .مأ نـَ ةلابق  تسلجو  تءاج  مث  خولا 
ف اعيمج  نجرخف  ىزغم  تاذ  ةرظن  اهتانب  لإ 
ملف جرخأ  نأ  ةرظتنم  تيحان  ترظن  مث  .لاحلا 
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: تلاق مث  ةهرب  تددرتو  .لعفأ 
عم سلجت  نأ  ديرت  له  وُّليِبا »  » نبا اي  - 
؟ ًيلق كمأ  عم  نكرتتو  اجراخ ، كتاوخأ 

اهيلع ًافئاخ  تنك  دقف  ةعرسب  مأ  دي  تسمأ 
نودو ةمارص  ف  تلقو  ةناطيشلا ، هذه  نم 

: ريكفت
! مأ عم  قبأ  فوس  - 

هجو لع  اضرلا  مدع  ةرظن  تحمل 
، مدلاب اههجو  قورع  تألتما  نيح  َةَنوميس ،» »

: ةلئاق تمتمت  اهنلو 
.قبت نأ  كنمي  سأب !! سأب ال  ال  - 

اهيلع تضبقو  ضرألا  لع  اهاصع  تزكرو 
مث اهنم  برهتس  اصعلا  نأكو  نيتنثالا ، اهيديب 
: ءودهلا عنصتت  هو  ضفخنم  توصب  تلاق 

لوقلا نيقدصت  نأ  كديرأ  طايرأ ، تنب  اي  - 
.اىيش نع  ئبخت  الو 

؟ تلاخ اي  رمألا  ام  - 
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!! انه لإ  كتوعد  ام  رمألا  ام  فرعأ  تنك  ول  - 
ام ل  لوقف  تلاخ ، اي  قلق  تدز  دقل  - 

؟ عوضوملا
روهظ ةدوع  نم  ادج  نوبضاغ  دايسألا  - 

.اندالب ف  مجنلا 
؟ تلاخ اي  مجن  يأ  - 

! نوليش مجن  - 
.عفألا حيحف  لثم  بعرم  توص  ف  اهتلاق 

ترظن مث  اهسافنأ  اهيف  تلاعت  ةهرب ،  تتسو 
طقلا نيع  لثم  نينيعب  مأ  ةيحان  مث  تيحان ،

: تلاقو روعذملا 
سمخ ذنم  نربخأ  تاملظلا » ديس  - »

رهظ نيحو  مجنلا ، روهظ  برقب  ةنس  نيعبرأو 
انتيحان راحبلا  تيقبو  هنيبو ، اننيب  رحبلا  ناك 

ةجئاه ةجئام  مايألا  هذه  ف  اهنل  ةنكاس ،
.ةبرطضمو

؟ هلك اذهب  انأ  تقالع  ام  تلاخ  اي  نلو  - 
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؟ ًصأ نوليش  وه  نمو 
رهظ يذلا  همجن  .للا  هل  يذلا  لمالا  - 

ذوحتسي فوس  .طايرأ  ةنب  اي  انموجن  لطبيس 
ديس  » .هوحميو همدهي  مث  هانينب  ام  لك  لع 

، طايرأ ةنب  اي  هروهظ  موي  مجنلا  نارأ  تاملظلا »
تقثبنا دقو  .شاجنلا  رصقب  كتيقل  ةليل  هينارأ  مث 

لبق قرشلا  نم  انيلإ  تربع  ةريثك  مجنأ  هنم 
اي ليو ! اي  ليو  اي.اهتيأر  اهتيأر  رمقلا ، لامتكا 

.اهنم اعيمج  مليو 
كلاح حبصأ  دقو  َةَنوميس »  » هجو لإ  ترظن 

تبرطضاو اعاستا ، اهانيع  تدازو  داوسلا ،
ةثعشلا اهتماه  قوف  عبرت  ًاتيرفع  نأكو  اهاتنجو ،

نم ةظفحم  اهقنع  نم  تلدت  دقو  .لوبتيو  طوغتي 
قلعم قيقر  يدلج  ريسب  ةطوبرم  رمحألا  دلجلا 

مامألل حجرأتت  ةظفحملا  تناكف  اهتبقر  قوف 
.اهتبقر َةَنوميس »  » تكرح املك  فلخلاو 

؟ تلاخ اي  تربع  اهتيأر  نيأ  - 
اهل تحتف  تنأ  طايرأ ، ةنب  اي  مكتيب  ف  - 
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! اندجم نيمدهتس  تنأ  اهتلخدأو !! بابلا ،
باوبأ نأ  نيموي  ذنم  تيأر  نوبضاغ ، دايسألا 

تلطبأو تحتف ، دق  نجاوس » و« عضاب » »
رعق ف  رارجلا  هاوفأ  دست  تناك  تلا  تامسلطلا 

تقو نم  ةديقملا  قلاوطلا  تقلطأف  رحبلا ،
ف نجلا  ةدرم  اهعم  برهو  تبرهف  ناميلس ،

تدقوأ املكو  انيداو ، نع  تقرفتو  بوص  لك 
مهل مدقأو  روخبلا  مهل  قرحأل  دايسألا  اضر  ران 

ةهج نم  ًاثعبنم  ءاملا  جرخ  اودوعيل  نيبارقلا 
اي كتيب  ف  يرجي  يذلا  ام  .نارين  أفطأف  كتيب 

.لوقلا نيقدصا  طايرأ ؟ ةنب 
هنأ ال تلاخ  اي  سدقألا  ثوثلاثلاب  كل  مسقأ  - 

ملعأ ءارذعلاو ال  حيسملاو  .انتيب  ف  يرجي  ءش 
..اىيش

اههجو رعمت  دقو  ةبضاغ  َةَنوميس »  » تناك
ةيبصعب اصعلا  نع  تلخت  .اهانيع  تغازو 

اهيدي بلقت  تراصو  ضرألا ، لع  اهب  تقلأو 
، ملكتت مث ال  مأ  لإ  ريشتو  ةرات  ءاوهلا  ف 
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تراشأو ةقورعملا  اهدي  عباصأ  تمض  ةأجفو 
: تلاقو مأ  لإ  ةليحنلا  ةليوطلا  اهتبابسب 

 ، طايرأ ةنب  اي  دايسألا  بضغ  نم  يرذحا  - 
يذلا ام  يرظناو  كتيب  لإ  عجرا  .كترذح  انأ 
 ، أبوس لهأ  لع  امؤش  نوكت  ال  هيف ، يرجي 

ديرأو بارخلاب ، نوتأي  مهف  بارغألا ، يرذحا 
نأ مكتيب  ف  ءش  ثدح  نإ  نيدعت  نأ  كنم 

الو كدحو ، لاعت  ةمداقلا  ةرملا  فو  .نيربخت 
.كعم وُّليِبا »  » نبا يرضحت 

ةرظنب اهنيع  فرطب  نتقمرو  اذه  تلاق 
خولا لخاد  ئاقب  لع  نبقاعت  اهنأكو  ةبضاغ 

.مأ معدل 
! تلاخ اي  رضاح  - 

ملو بابلا ، وحن  تعرهو  ماللا  اذه  مأ  تلاق 
تئج نأ  مأ  تيسنو  َةَنوميس »  » عدوتل تفتلت 

اهدحو طاشلا  وحن  ةعرسم  تهجوتف  اهعم 
ةباغلا فرط  دنع  اهب  تقحلو  اهفلخ  تعرسأف 
تاوطخ ف  ريست  مأ  تناك  .اهديب  تسمأو 
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.اهلوح امب  أبعت  ملو  مامإلا  لإ  اههجوو  ةيلآ ،
حابن عمسأ  مل  قيرطلا  ف  انحبصأ  نيحو 

، تمص ف  انيضم  .دورقلا  تاوصأ  الو  باللا 
.ءش لك  لع  انسد  .انمادقأ  عضاومل  هبتنن  مل 
يذلا هسفن  وه  ناك  .ارظتنم  يبكارملا  اندجوو 

ابكرم راتخت  نأ  مأ  ركَذا  مل  .قرشلا  نم  انب  تأ 
ًصأ ىرخأ  بكارم  كانه  نكت  ملف  ةدوعلل ، رخآ 

.لباقملا طاشلا  لع  اهمظعم  ناك  دقف 
ةيحان لبحلاب  بكرملا  بحسي  ناك  يبكارملا 

هذه همسجل  ضارعتسا  نود  نلو  بونجلا 
كرحو بكرملا  لإ  ًقاثتم  دعص  مث  ةرملا ،
.اندوجول ثرتم  ريغ  فدجي  سلجو  ةاردملا 

وأ حيسامتلاو ، رهنلا  سارفأ  نم  الخ  هنأك  لينلا 
تمص ف  نكاس  ءاوهلا  .انلوح  اهظحلأ  مل  نأ 
اندجو قرشلا  طاشلا  لإ  انربع  نيح  .بيرم 
ءاجف انتهجوب  مدخلا  هربخأ  دقو  ارظتنم  يدج 

اهنأكو هيعارذ  نيب  اهسفن  مأ  تقلأ  .ًجار 
نأ كردأ  .ةوقب  اهدسج  زتهيو  توص  الب  شهجت 

نانح ف  هردص  لإ  اهمض  .ادج  ةبضاغ  مأ 

91



ناك .تنسو  تنأمطاف  اهرهظ  لع  تبرو 
قبو ةملب  سبني  ملف  مأ  ةيصخش  مهفي  يدج 
هيعارذ نيب  نم  اهسفن  تعزن  ام  ناعرس  .ًاتماص 

هبشي هتيأرف  مأ  هجو  لإ  ترظن  .ةلامتم 
ةميدقلا ةينامورلا  ةيرجحلا  ليثامتلا  هوجو 

.ةنيدملاب صقرلا  ةحاس  ف  ةبوصنملا  ةدماجلا 
تراس .ريست  هو  لعأ  لإ  هجتي  اههجو  ناك 
ةقلامعلا َجنعلا »  » دونج دحأ  اهنأكو  ةبرعلا  وحن 

.أبوس شيجلا بـ ناديم  ف  هتوق  ضرعتسي  وهو 
امهدهشأ مل  مأ  دنع  ناذللا  ميمصتلاو  دانعلا 

دق َةَنوميس »  » نأ احضاو  ناك  .رشب  ف 
ةلالس نم  مأو  .ا  ـ هتناهأو مأ  لع  تأرت  ـ جا

.ةناهملا لبقت  تلا ال  طايرأ 
دقف ًادحاو  اؤس  مأ  تلأس  قيرطلا  ف 
تمصلا اذه  عطقأو  ًيلق  اهنع  يرسأ  نأ  تدرأ 

: بيهملا
نلعفي اذامو  مأ  اي  تانبلا  ءالؤه  نأش  ام  - 

؟» َةَنوميس  » دنع
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«. انينرلا  » نم تانبلا  ءالؤه  ضعب  - 
أبوس لينل  يبرغلا  ربلا  نم  نهلهأ  نهلسرأ 

«. سيس  » اي دوسألا  رحسلا  نملعتي 
مهنأ لوقعم  ةرحس ! مهلك  انينرلا  نلو  - 

؟» َةَنوميس «ـ مهتانب ل نولسري 
وه نم  مويلا  ضرألا  رهظ  لع  دجوي  ال  - 
نبو ةظيرق  نب  دوهي  َةَنوميس !»  » نم رحسأ 

رحسلا ملعتل  مهتانب  نولسري  برثي  ف  عاقنيق 
«. َةَنوميس  » دنع

مئاوت نهنأكو  اضعب  نهضعب  هبشي  نهنلو  - 
.مأ اي 

اهتقو مظعم  ةنوعلملا  ةرحاسلا  هذه  ضمت  - 
لإ ندعي  مث ال  رحسلا  نهميلعتو  نهنييزت  ف 

مث َةَنوميس  لإ  تءاج  ةاتف  نأ  ملعأ  مل  .نهيلهأ 
مث نيتأي  تانبلا  نم  ريثك  .ًادبأ  اهلهأ  لإ  تعجر 

ف نأ  دب  .نبهذي ال  نيأ  دحأ  ملعي  الو  نيفتخي 
هذه نأ  ودبي  .هملعأ  فوس  ننلو  .ارس  رمألا 

قوف نهيوشت  اهتانب  نييزتب  موقت  نأ  دعب  ةنوعلملا 
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ءاسحلا قبط  عم  نهلكأتو  ثيبخلا  اهرمجم 
! رمخلا حدقو 

هبتنا هنلو  تقولا  لوط  ًاتماص  يدج  ناك 
مأ نيبو  نيب  راد  يذلا  راوحلا  عباتو  ةأجف 

تانب ءافتخا  رمأ  تركذ  املو  َاشينَات ،» »
يدج رجفنا  هملعتس  دب  اهنأو ال  َةَنوميس » »

وهو كحضي  ناكو  لبق ، نم  هرأ  مل  امك  احاض 
وهو لعسي  ناكو  هيدي ، اتلب  هتدعم  لع  ضبقي 

.كحضي وهو  كرحتت  هتيحل  تناكو  كحضي ،
.ةلماجم مأ  تحضو  انعيمج ، انحضو 

نم لغي  لجرم  اهنأ  سفن  ةرارق  ف  ملعأ  تنكو 
.لخادلا
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ِقرَّشلا نم  َنوِمداَقلا 

د ــ حأ ـم  لظي الم ال  ـة  شبحلا ضرأب  نإ  »
« هد ــ نع

تالص ت  ــ لمكأ دقف  ًيمج ، احابص  ناك 
قرشلا بابلا  وحن  تهجوتو  انتيب ، نم  تجرخو 
راوسألا جراخ  ةفوقسم  يدج  أشنأ  ثيح  ةنيدملل 
لمأتيو بتيو  أرقيل  اهيف  سلجي  قوسلا ، راوج 

سمشلا .قوسلا  نم  نيمداقلاو  نيحئارلا 
.ءامسلا قفأ  ف  بحس  يأ  دجوت  الو  ةعطاس 

لفاوقلا قوس  ثيح  قرشلا  بابلا  لإ  قيرطلا 
هللختت يذلا  رمحألا  رجآلاب  هطالب  فوصرم 

.ةنيزو امج  هيلع  فضتف  ءارضخلا  باشعألا 
ءايرثألا تويب  تصارت  لامشلاو  نيميلا  لعو 

، رجحلاو رجآلا  عاونأ  دوجأ  نم  تينب  تلا 
تبصتنا اهباوبأ  مامأو  صجلاب  تنيزو 

تنيز دقو  فويضلاو  راوزلا  لابقتسا  تافوقسم 
فضتل ءارضخلا  ةقلستملا  تاتابنلا  شئارعب 
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يراوجلا حملت  اهتخأو  ةنيفلا  نيبو  .ًاقنور  اهيلع 
وأ عاتملاو ، ثاثألا  نفظني  وأ  تاحاسلا  نسني 

لعو .ءاوهلا  ديدجتل  ةيبشخلا  ذفاونلا  نحتفي 
ءارضخلا نوميللا  راجشأ  تتبن  قيرطلا  يبناج 
اهرطع لمحتف  حابصلا  مئاسن  اهكرحت  تلا 

ليخنلا راجشأ  ترثانتو  كفنأ ، لإ  كزلا 
ةثدحم اهناصغأ  كرحتت  تلا  مودلاو  ردسلاو 
هبواجتف يرمقلا  حاون  اهللختي  ًاتاوصأو  ًافيفح 

.ريفاصعلا ةقزقز 
« بورلا نبللا و« ةعئاب  ةيودبلا  ةكوربم » »

ةعابلا نم  ه  ةناطبلا  نم  اهرامحب  تأت  تلا 
ةنيدملا لوخدب  مهل  حمسي  نيذلا  نيلوجتملا 

ةيحتلاب ل  تراشأ  .اهتاقرط  ف  لوجتلاو 
مث رامحلا ، اهب  قوست  تلا  ةريصقلا  اهاصعب 
اهب ثحتست  ةبيرغلا  تاوصألا  ضعب  تقلطأ 

ةكوربم .ةالابم  ريغ  ف  ريسي  يذلا  رامحلا 
دمت هف  لاجرلا ، ةقيرط  سفنب  رامحلا  بكرت 

لثم اورس  سبلتو  جرسلا ، يبناج  الك  ف  ًجر 
رامحلا زمغتو  اهيقاس  كرحتو  لاجرلا  ليوارس 
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.لاجرلا لعفي  امك  امهب  هثحتست  اهيمدق  يبعب 
سارحلا ناك  ةنيدملل  قرشلا  لخدملا  دنع 

باوبألا اوحتف  دق  ةشكرزملا  ءارضخلا  مهبايثب 
ةنيدملا راوسأ  دنعو  .ديدج  مويل  اودعتساو 

هايشلا ءاغثو  ةعابلا  تاءادن  تاوصأ  كلبقتست 
قرشلا فرطلا  تغلب  املو  .باللا  حابنو 

اسلاج يدج  تيأرو  تاوصألا  تتفخ  قوسلل 
ًئاق نرداب  هوحن  تهجتا  نيحو  .ةفوقسملا  ف 

: نصحفتي وهو 
خيرأت قفاوي  مويلاف  ..يدلو  اي  تربك  دقل  - 
اندقف ةنس  تدلو  دقف  رشع ، سماخلا  كدلوم 
.دجملا هل  حيسملا  داليمل  ماعلا 600  ف  كابأ 

وه وُّليِبا »  » ناك دقف  اميظع ، هيلع  نزح  ناكو 
تيضمأو ريغص ، وهو  همأ  تتام  يديحو ،

ةنبا هتجوز  مث  هتيبرتو ، هب  ءانتعالا  ف  يرمع 
، سرع مظعأ  هل  انمقأو  كمأ ، ه  تلا  خأ 
يبح نم  رثكأ  كبحأ  تنك  تنأ  تمدق  نيحو 

دقو .ةيدومعملا  لبق  ناتخلا  كل  انيرجأو  يدلول ،
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ةباتلاو ةءارقلا  تملعتو  تف ، مويلا  تحبصأ 
ةميدقلا تايفسلفلاو  تايضايرلاو  قطنملاو 

ةينانويلا تاغللا  تملعتو  هريغو ، نيطولفأل 
اعيلض ترصو  ةيمارآلاو ، ةيطبقلاو  ةيمورلاو 
تملعتو اهيف ! كدج  لع  قوفتت  داكت  ةيبرعلا  ف 
مرلاو سوقلا  ريتوتو  ةبرحلا  فذقو  ةيسورفلا 

.باشنلاب
: ثيدحلا لصاو  مث  ةديهنت  دهنتو 

ليجنإلا سردت  نأ  كديري  ةنهلا  سيئر  ناك  - 
ف غلابي  هارت  الأ  .ةسينلاب  امداخ  ريصتو 
دقو ةسينلل ، عم  تئج  املك  كب  ءافتحالا 

؟ سادقلا روضحل  كنوعدي  نابهرلا ، كب  صوأ 
نوي نأ  بجي  نهالا  ةفاين  اي  هل  تلق  ننلو 

انأف يديفح  رايتخا  نم  وه  ةسينلا  ةمدخ  رارق 
نأ تظحال  دق  تنكو  .هريصم  هل  راتخأ  نل 

امنيح ةصحاف  نيعب  كظحالي  كلملا  انديس 
مهفأ انأف  ميظع ، رمأ  ف  كديري  هنأكو  هانلباق ،
كبحأ دقل  .ركفي  فيك  فرعأو  كلملا ، تارظن 
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أطخ سيل  نلو  .ادج  احضاو  اذه  ناك  كلملا ،
رودي ام  فرعتو  ةسينلا  رارسأ  ملعتت  نأ 

ابيرق نوكت  امنيح  ادج  اذه  كديفي  دقف  اهلخادب 
.كلملا نم 

ًاتاوصأو ةبلج  انعمس  نثدحي  يدج  ناك  امنيب 
تهجتاف قرشلا ، ةيحان  ريشت  يديألا  انيأرو 

نم احضاو  ناك  .سانلا  راشأ  ثيح  انراصبأ 
ريغ لع  اهنلو  ةيبرع ، ةلفاق  اهنأ  لوألا  ةرظنلا 

داتعا دقف  لوبط ، وأ  نالعإ  امنود  تلصو  ةداعلا 
نيح ةيبرعلا  لفاوقلا  لوصو  اوفرعي  نأ  سانلا 

نوعرهي سانلا  ناكو  لوبطلا ، عرق  نوعمسي 
ةفلتخملا عئاضبلا  عاونأ  لمحت  تناك  اهنأل  اهيلإ 

ءانغلاب اهنولبقتسيو  اهلوح ، ماحزلا  رثيو 
ءارشلاو عيبلل  ءجي  نم  كانهف  صقرلاو ،

ةعاضبلا اورظنيل  نورخآو  ةضياقملاو ،
وأ لاون  ف  اعمط  تأي  نم  مهنمو  نيمداقلاو ،

ءشب نولخبي  برعلا ال  ءالؤه  ناك  دقف  ةيده ،
تفرع .ةراجتلل  هب  اوءاج  نإو  تح  مهيديأ  تحت 
تبحص دقف  لوألا ، ةرظنلا  نم  ةيبرع  ةلفاق  اهنأ 
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نيح برعلا ، راجتلا  لفاوق  لإ  اريثك  يدج 
، نميلا نم  نيمداق  ءاتشلا  ةلحر  ف  نوتأي  اوناك 

مهعيطاقتو مهتانحس  نم  مهفرعأ  تنكو 
ةبقاثلا تارظنلا  تاذ  ةليمجلا  مهنيعأو  ةحضاولا 

يذلا دوسألا  مهرعشو  ةخماشلا ، مهفونأو 
ةحئارو لئادج ، هنودقعي  وأ  مهتيفقأ  لع  هنولسري 

ةرظنبو .مهبايث  نم  حوفت  تلا  ةيقرشلا  روطعلا 
ملف راجت ، ةلفاق  تسيل  هذه  نأ  تفرع  ةفطاخ 

ءاسنلا نم  عبرأ  مهعم  ناكو  عئاضب ، مهعم  نكت 
ملو طورملاب ، نعفلتيو  ةعساولا  بيبالجلا  نسبلي 

ةراجتلا لفاوق  ف  ءاسنلا  ةبحص  برعلا  دتعي 
نم نلسري  نك  تايبرعلا  تارجاتلا  ءاسنلا  تح 

نيمداقلا ءالؤه  نأ  اضيأ  تنيبت  مث  .نهل  رجَّتي 
مهسابلف مهتماعو ، برعلا  داوس  نم  اوسيل 

موقلا ةيلع  نم  مهنأ  لع  لدت  مُهتمسو  مهيزو 
فضأف مهبايث  طخو  دق  رفسلا  بارت  نأ  مغر 

 ! ةمتاق ةقبط  اهيلع 
لفاوق تداتعا  تلا  ةيحانلا  لإ  اوهجوتي  مل 

اوحتنا امنإو  اهدنع  اهلاحر  طحت  نأ  راجتلا 
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اهانضأ تلا  ةيواجبلا  مهلبإ  اوخانأو  ابناج 
اهنأ لع  لدي  عطقتملا  اهؤاغر  ناكو  ريسملا ،

ةيحان نودرفملا  حتنا  دقو  .داهجإ  اميأ  تدهجأ 
اوخانأ نيذلا  نيرخآلا  نم  مرم  لع  مهلامجب 

.عبرألا مهئاسن  لبإو  مهلبإ 
يذلا غلابلا  مامتهالا  تيأرف  يدج  لإ  ترظن 

دقعنا دقو  ههجو  لع  امسترم  ةريحلا  هبوشت 
لإ رظنيو  موقلا  ف  سرفتي  وهو  هابجاح ،

مهداسجأو ةنيزحلا  مهنيعأو  ةبعتملا ، مههوجو 
ءاسنلل اودعيل  نوكرحتي  مهو  ةهنملا ، ةليحنلا 
ليلقلا الإ  بايث  الو  ةعتمأ  مهعم  نكت  مل  .ظ 
مهمظعم ف  اوناك  .مهداسجأ  لع  تلا  كلتو 

وه نم  مهنيب  ناكو  رمعلا  نم  نيثالثلا  ف  ابابش 
، نيعبرألا زواج  دق  خيش  مهمدقتيو  نيرشعلا ، ف 

.دحاو تيب  نم  مهنأ  لع  مهلاشأ  لدت  الو 
هنأ ودبي  يذلاو  انس  مهربكأ  وحن  يدج  مدقت 

: ةيبرعلاب همَّلكو  هايحف  مهسيئر 
موقلا نم  مب ، ابحرمو  ًهأ  .احابص  متمع  - 
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؟ متمدق نيأ  نمو 
هثيدح ةقالط  نم  اوشهدو  عيمجلا ، هبتنا  ةأجف 

يدجل هدي  مهريبك  دمو  يبرعب ، سيل  هنأ  عم 
: لاقو احفاصم ،

نب نم  نوعظم ،» نب  نامثع   » انأ كب ، ًهأ  - 
.ةم نم  نحنو  تاوخأو  ناوخإ  ءالؤهو  حمج ،

نب راملد   » انأ دالبلا ، تمعنو  موقلا  معن  - 
نب َةمحصا   » شاجنلا كلملا  نامجرت  طايرأ »

.ًهس متللحو  ًهأ  متلزن  رجبألا !»
نيع نم  عشت  لؤافتلاو  اضرلا  ةرظن  تيأر 
نامجرت وه  يدج  نأ  فرع  نيح  يبرعلا  خيشلا 

ف ناك  ام  برعلا  ةيقب  كرتو  شاجنلا ، كلملا 
.لوضف ف  نوعمتسي  اوءاجو  مهيديأ 

ههجو ف  تأرقف  نامثع »  » هجو ف  تقَّدح 
ماللا ف  هتقيرط  نم  تأرقو  حالصلا ، تامالع 

، هثدحم نيع  ف  رظني  ال  ءايحلا ، ديدش  لجر  هنأ 
بيشلا طخو  دقو  .ضرألا  لإ  امئاد  هرظنف 
شودخو بودن  ههجو  لع  تدبو  هيغدص ،
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ف نامثع »  » ناك .ةكرعم  وأ  راجش  راثآ  اهنأكو 
نيعطقنملا ةريدألا  نابهر  نم  بهار  هنأك  هتئيه 

نم ًاقارشإو  ةراضن  رثكأ  ههجو  ناكو  ةدابعلل ،
ههجو ف  قارشإلا  كلذ  قب  دقو  .نابهرلا  هوجو 

برعلا دحأ  لاق  .شودخلاو  بودنلا  مغر 
«: نوعظم نبا   » ابطاخم

ابأ اي  انلثم  ةيبرعلا  ثدحتي  هنإ  ابجع !  - 
؟ يبرع وهأ  بئاسلا !

، ىرت امك  شبح  وه  لب  ايبرع ، سيل  ك  - 
! بجعت الف  كلملا  نامجرت  هنلو 

: يدج لاق 
نم رثكأ  مكراجتو  ملفاوق  تبحص  دقل  - 
ناكو اعفاي  ايبص  تنك  نأ  ذنم  ةنس  نيسمخ 

لك ةراجتلل  انيلإ  تأي  فانم » دبع  نب  مشاه  »
تح نميلا  لإ  ريسي  مث  ةم  نم  امداق  ءاتش 

هديفح هدعب  نم  تفرع  مث  ريمح ، دصقي 
انأو ةم ، لهأ  نم  اريثك  ًاطهرو  بلاطابأ ،» »

نإ اوبجعاف  مكتنسلأو  ملئابقو  مباسنأب  فرعأ 
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! متئش
براق دق  لجر  لإ  راشأ  دقو  نوعظم  نبا  لاق 

: سمشلا نم  هتأرما  للظي  نيعبرألا ،
يبأ نب  نافع » نب  نامثع  ، » ورمعوبأ اذه  - 

فا ـ نم دبع  نب  سمش  دبع  نب  ةيمأ  نب  صاعلا 
« ةيَقر  » هتجوز ه  كلتو  .بالك  نب  ـي  صق نب 

نب بلطملا  دبع  نب  هلا  دبع  نبا  دمحم   » تنب
تنأو هبحصت  تنك  يذلا  مشاه » «.. » مشاه

«. راملد  » اي ريغص 
لجر لإ  ريشي  وهو  اذه  نوعظم  نبا  لاق 
مخض ليوطلاب ، الو  ريصقلاب  سيل  عوبرم ،

، نيعارذلا ليوط  نيبكنملا ، ضيرع  ماظعلا ،
قيقر ًيلق ، ضايبلا  لإ  ليمي  رمسأ  هنول 

ليمج فنألا ، ليوط  هجولا ، نسح  ةرشبلا ،
تح لزني  هسأر  رعشو  ةفيثك ، ةيحل  هلو  رغثلا ،

.هتماه ف  علص  ئدابم  هبو  هينذأ  نم  لفسأ 
.ءودهلاو راقولاب  لتمم 

: احزامم يدج  لاق 
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؟ بئاسلا ابأ  اي  هذه  نامثع »  » ةياح ام  - 
نربخت الأ  وجرأ  نامثع ؟»  » وهو نامثع »  » تنأ

دقف لك  لعو  ًاثلاث ؟ نامثع  بكرلا  ف  نأ 
.ليمج مسا  وهف  نامثع »  » مسا تببحأ 

: لمكأ مث  ًماجم  نوعظم  نبا  مستبا 
ةعيبر نب  ةبتع  نب  ميشه  ةفيذح » وبأ   » اذهو - 

.َمشبعلا شرقلا  فانم  دبع  نب  سمش  دبع  نب 
تنب ةلهس   » هتجوز ه  هفلخ  فقت  تلا  كلتو 

«. ليهس
غلبي مل  ليوط  لجر  لإ  اريشم  اذه  لاق 

هلو هجولا ، نسح  هرمع ، نم  نيثالثلاو  ةسماخلا 
.اهلبح نئاب  لبح  هتأرماو  همف ، ف  ةدئاز  نس 
هعم نم  عيمج  باسنأ  ظفحي  فيك  تبجعو 

.مهلئابقو مهنوطبو  مهدادجأو  مهئابآب  مهيمسيو 
نب دسألا  دبع  نب  هلا  دبع  ةملس  وبأ  كاذو  - 

موزخم نب  رمع  نب  هلا  دبع  نب  لاله 
يبأ تنب  ةملس  مأ  هتجوز  هذهو  موزخملا ،

.ةيمأ
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نب كلام  نب  بعك  نب  ةعيبر  نب  رماع  اذهو  - 
ثراحلا نب  هلا  دبع  نب  دعس  نب  رماع  نب  ةعيبر 

ه كلتو  .طساق  نب  لئاو  نب  زنع  نب  ةديفر  نب 
.ةمثح يبأ  تنب  ليل  هتجوز 

.سمش دبع  نب  ريمع  نب  بعصم  اذهو  - 
لدت هرمع ، نم  نيثالثلا  ف  تف  لإ  راشأو 
تبهلأ دقو  ةمعنلا ، ف  بلقتم  لجر  لع  هتئيه 

ءايعإلا هيلع  ادبف  سمشلا  ةرارح  هدسج 
هتماسو ال تناك  دقف  كلذ  مغرو  لوحنلاو ،

.نيعلا اهئطخت 
نب ِفوع  نب  نمحرلا  ُدبع  وه  باشلا  كاذو  - 

.ِيرهزلا ٍفوع  ِدبع 
ورمع نب  بطاح  وه  هدحو  فقي  يذلا  كاذو  - 

نب كلام  نب  رصن  نب  دو  دبع  نب  سمش  دبع  نب 
.يرماعلا شرقلا  يؤل  نب  رماع  نب  لسح 

نب بهو  نب  ليهس  ءاضيبلا » نبا   » كاذو - 
نب ثراحلا  نب  ةبض  نب  كلام  نب  لاله  نب  ةعيبر 

.يرهفلا شرقلا  ورمع  وبأ  كلام  نب  رهف 
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نيقاسلا عيفر  فيحنلا  دبع »! مأ  نبا   » كاذو - 
دبع وه  نوللا  ف  مهبشي  يذلا  ةماقلا  ريصق 
انأف هبيعأ  اذهب  نأ  ننظت  الو  دوعسم ! نب  هلا 

.اندنع رايخألا  نم  وه  ذإ  هحدمأ 
وه اردق  سيلو  انس  موقلا  رغصأ  اريخأو  - 

ىدحإ نبا  وه  يذلا  باشلا  اذه  ةيفص ،» نبا  »
نب دليوخ  نب  ماوعلا  نب  ريبزلا »  » وه نيرشعو ،

.دسأ
رمسأ ةيحللا  فيفخ  باش  لإ  راشأو  اذه  لاق 

مسجلا فيحن  ةماقلا  ليوط  رعشلا ، ريثك  نوللا ،
ترظن نيح  .ءاتفو  اسامح  لعتشي  ءاكذلا  داح 
تدجو ننأ  روفلا  لع  تسسحأ  ريبزلا »  » لإ

هنسو نوللاو ، مسجلا  ف  نهبشي  وهف  .ًاقيدص 
هدي دمف  هنم ، ابيرق  فقأل  تبهذ  .نس  نم  ةبيرق 

تمستباف .فتك  لع  هدي  عضوو  نحفاصو 
: ماللاب نردابو 

؟ روقولا خيشلا  اذه  نبا  تنأ  - 
اذه يبأ ؟ نوي  نأ  نم  انس  ربكأ  هنأ  ىرت  الأ  - 
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امك نيعستلا  زواجت  هرمعو  راملد ،»  » يدج
.ىرت

ربلا هيلع  ودبي  الف  اذه  مغرو  دلاو ! دجلا  - 
! اميقتسم لازام  هرهظف 

: احئاص يدج  توص  انعطاقو 
زنم انفويضل  ئيهنل  سيس »  » اي مله  - 

مكتيب لإ  نقبست  نأ  كديرأ  اماعط ، مهل  عنصنو 
سرف ذخ  .ًافويض  انيدل  نأب  َاشينَات »  » ربختو

.ايشام فويضلا  بحصأس  انأو 
لع تبثوف  همالك  لميل  يدج  رظتنأ  ملو 
باب وحن  اودع  يب  ودعي  قلطناف  سرفلا  رهظ 

.ةنيدملا
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اَشيناَت ِتيب  ف 

 - يب اهقلعتو  ل  ديدشلا  اهبح  مغر  مأ  تناك 
تيبلا نع  يبايغ  تداتعا  دق  اميتي -  تأشن  دقو 

تنك ننأ  مغرو  ليللا ، نم  اءزجو  راهنلا ، لاوط 
ئاقب تدوعت  اهنإف  اهتدحو  سينأو  اهديحو 

ديعب الإ  نارت  نكت  ملف  مويلا  لوط  تيبلا  جراخ 
ىوقلا كهنم  دوعأ  نيح  ةليل ، لك  بيغملا 

عراوش تفط  نوكأ  نأ  دعب  مادقأ  رجرجأ 
نوكأ نأ  دعبو  اهتسينك ، تحو  اهقاوسأو  أبوس 

مأب  » نفادملا تح  ةيبونجلا  اهفارطأ  تلصو  دق 
امش ترسو  كلملا  رصق  تزواجتو  فحق ،»

فارطألا ف  مود » مأ   » ح فراشم  تح 
ترذن دق  مأ  تناك  .أبوس  ةنيدمل  ةيلامشلا 

، يراوجلل نلكت  ملف  يبأ ، دقف  دعب  تيبرتل  اهسفن 
تناكو اهسفنب ، تمدخ  لع  فرشت  تناك  لب 

، عيمجلا لع  نيتروظحم  يبتم  ةفرغو  تفرغ 
ةمدخ لع  نبقاعتي  يراوجلا  تناك  .مأ  ادع 
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عم اهتقو  لج  ضمت  تناك  اهنلو  مأ ،
نتعتو يرعش ، لجرت  تيبلا ، ف  نوكأ  امنيح 

اهيأر لوقتو  يبتم ، بترتو  ماعطو ، سبالمب 
نحصنتو فطل  لب  تاقيدصو ، ئاقدصأ  ف 

.بسانم ريغ  ًاقيدص  ترتخا  ننأ  تأر  نإ 
اهنأب أبوس  ف  ءاسنلا  عيمج  نيب  ةفورعم  مأ 

هو شاجنلا ، ةجوز  ةلملل  تابرقملا  نم 
تلا هو  ةلملل ، ةيبرملاو  ةيعارلا  ةباثمب 
مايأ اهتئيهتو  اهدادعإ  مسارم  لع  تفرشأ 

ركذأ .شاجنلا  كلملا  نم  اهجاوز  نيح  سرعلا 
سانلاو .ةدحاو  ةنس  هيلع  ضمت  مل  ذإ  ًاديج  اذه 

طايرأ ةلالس  نم  يدجو  هف  مأ  نومرتحي 
، ءاكذلا ةداح  ةيصخشلا ، ةيوق  تناكو  ميظعلا ،

يبأ دعب  اهل  مدقت  .فصولا  قوفت  ةيبذاجب  عتمتت 
راجتلاو ةداقلاو  ءاهجولا  نم  باطخلا ، نم  ريثك 

اهبسحو اهلامو  اهلامج  ف  نيعماطلا  نم 
تناك دقف  اعيمج  مهتدص  اهنلو  اهتنامو ،

اهل ةعجاف  هنادقف  ناكو  اميظع  ابح  يبأ  بحت 
يدج كردأ  املو  .هدعب  جاوزلا  نع  تعنتماف 
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ضرع نع  فقوت  جاوزلا ، ف  اهتبغر  مدع 
نم هيلإ  بحألا  وه  انتيب  ناك  .اهيلع  باَّطُخلا 
نأ دارأ  اذإ  ناكو  .ىرخألا  هلزانم  عيمج  نيب 

وأ ةميلو  هل  عنص  نيبرقملا  هفويض  دحأ  مري 
« َاشينَات  » ةبدأم تناكو  َاشينَات .»  » تيب ف  ةبدأم 

.كولملا ةبدأم  لثم 
قيرطلا لع  ةنيدملا  طسو  ف  عقي  انتيب  ناك 
نوكتيو ةيقرشلا ، ةباوبلا  لإ  يدؤملا  سيئرلا 

اهطوحت تلا  فرغلا  نم  ريبك  ددع  نم 
لع يدج  صرح  دقو  .نيتهجلا  نم  تاحاسلا 
، يبأ هيلع  هكرت  يذلا  هعباطب  تيبلا  ظفتحي  نأ 

ف دجوي  ام  لك  هيف  دجت  ايديلقت  ًاتيب  ناك  دقف 
تاذ ةعفترملا  نابملا  .أبوس  لهأ  تويب  ةيقب 

طولخملا نيطلا  نبَّللا  نم  ةينبملا  ناردجلا 
ريصحلاب فوقسملاو  رجآلاب ، فلغملاو  نبتلاب ،

ةليوط داوعأ  لع  مئاقلاو  ًاديج  جوسنملا  شقلاو 
لهأ هيلع  قلطي  ليوط  قرع  اهمعدي  ةضرتعم 

نيتبعش وأ  ةبعش  لإ  دنتسيو  قرملا »  » ةوَلع
بشخلا نم  هباوبأو  ضرألا ، لع  نيتزكترم 
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ضباقملاو ةيبشخلا  لافقألا  يذ  كيمسلا 
روانم ةفرغ  لك  ف  رادجلا  لعأ  فو  .ةيساحنلا 

.لفسألل لزني  مث  درابلا  ءاوهلا  اهنم  ذفني  ةريغص 
ةعشأ ضعب  لخدتو  ناملا  ءضت  هو 
ةعساو ةحاس  رادلا  طسو  فو  .سمشلا 

شرفت ةيلمر  ةيضرأ  تاذ  فويضلا ، لابقتسال 
فيصلا ظيق  ف  دربتل  ءاملاب  شرتو  ريصحلاب ،

ه تلا  ةقنادلا ،» « ـ لصتت ب ةحاسلاو  .حفاللا 
فرغ كانهو  .فويضلا  هيف  عمتجي  مخض  ناويد 

نم فويضلل  ىرخأو  ءاسنلا  نم  فويضلل 
لبو .يراوجلل  ىرخأو  مدخلل  ةفرغو  .لاجرلا 

ةعونصملا ةرسالا )  ) بيرقانعلا نم  ددع  ةفرغ 
طئارش وهو  ّدقلا »  » نم ةجوسنملاو  بشخلا  نم 

بيرقنعلا ُةمحل  اهنم  عنصي  دولجلا  نم  ةقيقر 
نم ةوشحم  بتارمب  بيرقانعلا  شرفنو  .هادسو 

ورفب اهيطغنو  فوصلا ، وأ  فيللا  وأ  نطقلا 
، ظرقلاب غوبدملا  زعملاو  نأضلا  دلج  وأ  رقبلا 

تاءالملاو ةشمقألا  ضعب  هلك  كلذ  قوف  عضنو 
.ةيطغألاو دئاسولاو 
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فرغلا نع  لوزعمف  خبطلا ) نام   ) لكُّتلا امأو 
هبو .لكألا  حئاورو  ناخدلا  بنجتل  ىرخألا ،

لع بوبحلاو  ةرذلا  نحطل  صصخم  عضوم 
رعقم ريبك  امهدحأ  نيذللا  ةكارحملا  يرجح 
رجح لثم  وهو  هتفيوجت ، لخاد  ةرذلا  عضوت 

الو اريدتسم ، سيلو  ليطتسم  هنلو  حرلا ،
« ةكارحملا رجح   » رخآلاو طسولا ، نم  ابوقثم 

هعفدتو ةئيج  ةيراجلا  هبحست  بدحم  ريغص  وهو 
اهيتبكر لع  وثجت  هو  ةبيتر  ةكرح  ف  اباهذ 

يذلا نواهلا »  » مدختست ًانايحأو  ةرذلا ، نحطل 
نم عونصمو  ناردجلا  ليوط  قيمع  ءاعو  وه 

تلا بوبحلا  نحطل  قدم »  » هلو بشخلا 
ةفقاو ةيراجلا  نوكتو  نواهلا ،»  » لخاد عضوت 

هب مرت  مث  اهيدي  اتلب  لعألا  لإ  قدملا  عفرتو 
اذإف .بوبحلا  قديل  نواهلا  فوج  لخاد  ةوقب 

« ةمرب  » ف اهعضن  تقد ، وأ  بوبحلا  تنحط 
ةحلاص ريصتو  رمتخت  ثيح  ةراَمخ ، ةريبك 

ثيح ةرسلا »  » اهنم عنصن  مث  نمو  .خبطلل 
نم عونصم  حطسم  ءاعو  تحت  رانلا  دقون 
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سلمأ حطس  وذ  وهو  قورحملا  بلصلا  راخفلا 
هنهدنو ةكودلا »  » أبوس لهأ  ـه  مسيو لعأ  نم 

نيجع هب  قصتلي  تح ال  منغلا » خم   » قوواطلاب
نم عونصم  نوناك »  » ف رانلا  دقونو  .ةرذلا 

، طنسلا بشخ  وأ  محفلا  هفوج  ف  قلن  راخفلا 
لع محللا  ظفحنو  .خبطلل  رودقلا  هيلع  عضوت  مث 

قلعملاو لابحلا  نم  عونصملا  بيعلشملا » »
باللاو ططقلا  لوانتم  نع  ًاديعب  فقسلا  لع 

ايعيبط ًاففجم  هنوك  لإ  ةفاضإ  ًيل  بلاعثلاو 
حبصيل قلطلا  ءاوهلاو  لظلا  ف  محللا  حئارشل 

.اددقم امحل 
عضوت ةفوقسم  ةريزم »  » نم رثكأ  تيبلابو 

ةعونصملا لالقلاو  ماربلاو  رايزألا  اهلظ  تحت 
برشلا ءام  اهيف  ظفحيو  قورحملا  راخفلا  نم 
رخذإلا تابن  ءاملا  لع  نوقلي  دقو  دربي ، تح 

ءاملا فرغنو  ةيكذ ، ةحئار  هيلع  فضيل  رفصألا 
قلعن ًانايحأو  .ففجملا  فوجملا  عرقلاب  هنم 

لع ةتبثم  ةبعش  وأ  ةرجش  قاس  لع  برقلا 
اذه .تيبلا  فقس  نم  ةيلدتم  اهقلعن  وأ  ضرألا 
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!! .يبأ تيب  وه 
: احئاص مأ  تيدانو  تيبلا  تلصو 

! ةديم اي  ةديم [18]  - 
يذلا ام  .كمأ  انأ  مسالا ! اذهب  ندانت  دلواي ال  - 

؟ ةعاسلا هذه  ف  كب  ءاج 
نأ دارأ  اذإ  يدج  ناك  ..ةفيطل  ةجهل  ف  اهتلاق 
لإ ةراشإ  ةديم )  ) بقللا اذهب  اهيداني  مأ  للدي 

جاحألا ةوَلع  لهأ  ثراوت  دقف  أبس  ةلم 
اذإ تنكو  .اهلامج  نع  تثدحت  تلا  ريطاسألاو 

ةنيزحلا اهحور  لع  ةجهبلا  لخدأ  نأ  تدرأ 
اهقامعأ ف  حرفت  تناكف  ةديم .»  » اهيدانأ

وأ ناهنتو  نرمأت  نأب  اذه  فخت  اهنلو  مسالل 
 ! ةلئسألا نم  لباوب  نرطمت 

مهو مأ  اي  ةم  نم  برع  فويض  كءاج  - 
عبرأ مهعم  ةبسانملابو  .تيبلا  لإ  قيرطلا  ف 

.لبح نهنم  ةدحاوو  ءاسن 
اهنلو ماللا ، اذه  تعمس  نيح  مأ  تعزف 
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: اهلوقب اهعزف  تفخأ 
مهءاسن نوبحصي  برعلا ال  حزمت ! تنأ  ديكأ  - 

.ةيبرع ةأرما  تايح  ف  رأ  مل  .ةوَلع  لإ 
! حزمأ ءارذعلاو ال  حيسملاو  - 

لإ ةعرسم  تهجوت  .حزمأ  نأ ال  مأ  تفرع 
سنت مل  اهنلو  مهلبقتستو  نيمداقلا  ىرتل  بابلا 

: حيسملاب مسق  لع  قلعت  نأ 
ةتبلا اوفلحت  ال  « ؟ فلحلا نع  كدج  كهني  ملأ  - 
ـا هنأل ضرألاب  الو  هلا  سرك  اهنأل  ءامسلاب  ال 

معن ال ـم  عن ممالك : نيل  لب  ..ه  ــ مدق ءطوم 
.[19]« ريرشلا نم  وهف  كلذ  لع  داز  امو  .ال 
؟ اذه ةنيدتم  ةديم »  » اي تحبصأ  تم  - 
نم كعمسأ  ملأ  مث.ًصأ  ليجنإلا  نيئرقت  تنأ ال 

حيسملاب َةَنوميس »  » ةرحاسلل نيمسقت  لبق 
؟ ءارذعلاو

رظنت تبهذ  لب  ةرملا ، هذه  مأ  درت  مل 
نب نامثع  هعمو  مهمدقتي  يدج  ناك  .نيمداقلل 
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دوعسم نباو  ريبزلا »  » هفلخ راس  دقو  نوعظم ،
.ليهسو بطاحو  نمحرلا  دبعو  بعصمو 

نامثع اهيفو  مهءارو  ىرخأ  ـة  عومجم ترا  ـ سو
مأو ةملسوبأ  مث  ليلو  رماع  مث  ةيَقرو  نافع  نب 
تلا ةلهس  عم  رخأت  دقو  ةفيذحوبأ  اريخأو  ةملس 

.اهلمح اهلقثأ 
لإ اعيمج  اوهجوت  تيبلا  اولخد  نيح 

نبا بلطو  ةحيسفلا ، ةعساولا   [20]« ةقنادلا »
لسغف ةبرق  ف  ءامب  هل  ءجف  ًافيظن  ءام  نوعظم 

، هيمدق لسغ  مث  هسأر  حسمو  هيديو  ههجوو  هيفك 
سفن لعفب  فويضلا  عيمج  ماق  روفلا  لعو 

سوقطلا نم  عون  اذه  نأ  تكردأ  ءشلا .!
ءالؤه متني  نيد  يأ  لإ  فرعأ  مل  ننلو 

لبق مهمادقأ  نولسغي  دوهيلا  ناك  دقف  برعلا ،
.راهنلا فصتنم  ف  نحنو  نآلا  سيلو  ءاشعلا ،

ذيمالتلا لجرأ  لسغ  حيسملا  نأ  فرعأ  انأو 
: يدجل تلقف 

نوسرامي مهنأك  برعلا  ءالؤه  يدج  اي  - 
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.سوقطلا نم  اسقط 
: ضفخنم توص  ف  يدج  لاق 

اوعنص امم  بجعأ  سيس »  » اي كلثم  انأ  - 
هملعي حيسملا  ناك  ام  وه  هوعنص  يذلا  اذهف 

ءالؤه حبصأ  ىرت  اي  لهف  هدوعص ، لبق  هذيمالت 
برع نم  اذه  دتعأ  مل  انأ  انلثم ؟ ىراصن  برعلا 

لبقي مل  تلصلا  يبأ  نبا  تحو  ًادبأ ، قرشملا 
يذلا اذه  .ابجع  ابجع  نلو  .يبوقعيلا  انبهذم 

.ليجنإلا ف  انه  دوجوم  هوعنص 
نم ةيطخلا  ةخسنلا  لإ  عرسأو  اذه  لاق 

نع ةمجرتم  ةيشبحلا  ةغللاب  ةبوتملا  ليجنإلا 
هدادجأو هئابآ  نم  اهثراوتي  لظ  تلاو  ةيمارآلا ،

، رابغلا اهنع  لازأف  َاشينَات ،»  » دنع اهب  ظفتحيو 
: انحوي ليجنإ  نم  أرقي  ذخأو 

لجرأ لسغي  أدتباو  لسغم  ف  ءام  بص  مث  - »
.اهب ارزَّتم  ناك  تلا  ةفشنملاب  اهحسميو  ذيمالتلا 
ديس اي  : » كاذ هل  لاقف  .سرطب  ناعمس  لإ  ءاجف 
ملعت تسل  : » حيسملا باجأ  لجر »! لسغت  تنأ 
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«. دعب اميف  مهفتس  كنلو  عنصأ  انأ  ام  نآلا  تنأ 
هباجأ ادبأ »! لجر  لسغت  نل  : » سرطب هل  لاق 
عم كل  سيلف  كلسغأ  تنك ال  نإ  : » حيسملا

سيل ديس  اي  : » سرطب ناعمس  هل  لاق  بيصن .»
هل لاق  سأرو .» يدي  اضيأ  لب  طقف ، لجر 

لإ الإ  ةجاح  هل  سيل  لستغا  دق  يذلا  : » حيسملا
.[21]« هلك رهاط  وه  لب  هيلجر  لسغ 
نيتحفصلا نيب  لصفيل  هعبصإ  يدج  عضو 

نبا ابطاخم  لاق  مث  ليجنإلا  قلغي  نأ  لبق 
: نوعظم

هلعف ام  بئاسلا  ابأ  اي  نآلا  متلعف  متنأ  - 
سرطب ناعمس  هبلط  امو  ذيمالتلل  حيسملا 

« سأرو يدي  اضيأ  لب  طقف  لجر  سيل  ديساي  »
.مسوءرو ملجرأو  ميديأ  متلسغ  دقف 

لاقف يدج  مالك  لإ  عمتسي  نوعظم  نبا  ناك 
: ًاقلعم

هل سيل  لستغا  يذلا  نأ  راملد »  » اي مكدنع  - 
هلك رهاط  وه  لب  هيلجر  لسغ  لإ  الإ  ةجاح 
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لسغ لإ  تح  جاتحي  الف  لستغا  نم  اندنعو 
.اضيأ انلجرأ  لمشي  اندنع  لسغلا  نأل  هيلجر 

نلو كلذ  كل  حرشأ  فوسو  ءوضوو ، لسغ  وهف 
.لصن امدعب 

.ىراصن اوسيل  مهنأ  راملد »  » مهف اهدنع 
اهجتم فقو  همالك  نوعظم  نبا  لمكأ  نيحو 

ف ىراصنلا  هجتي  ثيح  سدقملا  تيب  ةيحان 
، افص هفلخ  لاجرلا  عيمج  فقوو  مهتالص ، 
عفر مث  رخآ  افص  مهفلخ  عبرألا  ءاسنلا  تفقوو 

تباصأ ةملك  لاقو  هينذأ  وذح  هيدي  نوعظم  نبا 
اهل فرعأ  مل  ةبيجع  ةريرعشقب  هلك  مسج 

: اببس
« ربكأ هلا  - »

.نتبجعأ تلا  ه  اهلوق  ف  هتقيرط  تناك 
اوعضوف هودلقو ، هلثم  برعلا  عيمج  عنصو 

لع هيدي  عضو  نيح  مهرودص  لع  مهيديأ 
اورخ مث  اوفقو  مث  نيعكار  اونحنا  مث  هردص ،

مههابجو مهيديأ  اوعضوو  ضرألا  لإ  اعيمج 
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امنيح ةداع  لعفن  امك  ضرألا  لع  مهفونأو 
! كلملل ةيحت  دجسن 

ءالؤه هعنصي  ام  رظني  تيبلا  ف  نم  لك  ءاج 
ترمستو يدج ، نيبج  ةشهدلا  تدقعو  برعلا !

امم لوهذلا  نباصأو  اهنام ! ف  َاشينَات » »
: مأ نذأ  ف  تسمهف  .ىرأ 

حيسملا ناك  امك  نولصي  برعلا  ءالؤه  - 
هنع ربعت  نأ  بلطي  ناك  نيح  امامت  لعفي 

! مأ اي  ةعاسلا 
.نآلا تسا  - 

قبف نولصي  مهو  برعلا  بقاري  يدج  ناك 
تشهد .كانه  هيسن  هنأكو  هدي  ف  ليجنإلا 

نم ريثك  هفرعي  امم  رثكأ  ليجنإلاب ، يدج  ةفرعمل 
ليجنإلا ةءارق  نم  رثي  يدج  ناك  دقف  ناهلا ،

دقو .تلصلا  يبأ  نب  ةيمأل  همجرتيو  هب  صاخلا 
نيب ةسينلا  ف  ًافصاع  اراوح  اموي  تدهش 

دنع تلا  ةخسنلا  لوح  ةسواسقلا  ريبكو  يدج 
اهموي ركذأو  .ةسينلا  ف  تلا  ىرخألاو  يدج 
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: ةسواسقلا ريبل  لاق  يدج  نأ 
تلصو ةخسن  نم  ةسينلا  ف  نوءرقت  متنأ  - 
ةمجرتم صوصن  اهيفو  ةيردنسإلا ، نم  ميلإ 

نيذلا ةنهلا  نم  هانملعت  ام  فلاخت  ةقيرطب 
سويتنمرف  » دهع ذنم  ملعلا  اذه  اوثراوت 

ةيلصألا ةيشبحلا  ةمجرتلا  متيسانتو  نايرسلا »
ةنس نيسمخو  نيتئام  نم  رثكأ  اهرمع  تلا 
ةيمارآلا ةغللاب  نايرسلا  سويتنمرف  اهبتك  تلاو 

ذنم موسكأ  كلم  انازيع  اهدمتعاو  حيسملا ، ةغل 
لإ اندالب  عيمج  تلوحت  نيح  ماعلا 340 

ه هذه  .يدنع  ةظوفحم  هو  .ةيحيسملا 
تسيلو اندالب  ف  دوست  نأ  بجي  تلا  ةمجرتلا 

ةفاين اي  ةيردنسإلا  نم  انيلإ  ةمداقلا  ةمجرتلا 
نيب نراقتو  أرقت  نيح  كنأ  ةصاخ  نهالا ،

ةمجرت ف  ةعساش  ًاقورف  دجت  نيتمجرتلا 
.حيسملا مالك  دصاقم 

اهءافخإ لواح  ةرهاظ  ةيبصع  ف  نهالا  لاق 
: عنطصم ءودهب 
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اهبو يزيزع  اي  ةلمتم  ريغ  هذه  كتمجرت  - 
اهتضفر دقو  اهفرعن ، ةريثك ال  افيركوبأ  بتك 
عبتن نحن  امومعو  ةينوسملا ، عماجملا 

ةدمتعملا ةينوناقلا  بتلا  نم  أرقنو  ةيردنسإلل ،
.نولصي املثم  لصنو  مهدنع  نم 

ةفاين اي  هذه  مكتالص  ناعم  مهفن  اننأ ال  مغر  - 
.انؤابآ متنأف  عبطلاب ، مب  قثن  اننلو  نهالا ،

هيف نونمؤملا  بلاطي  موي  ءجي  فوس  نلو 
انتغلب ةالصلاو  ةيشبحلا ، ةخسنلا  لإ  عوجرلاب 

نأل .بعشلا  اهمهفي  تاغلب ال  ةءارقلا  نم  دب 
ام الإ  ةينارصنلا  نم  نومهفي  نآلا ال  ةوَلع  لهأ 
لبق اوناك  دقو  نهالا ، ةفاين  اي  طقف  مكربع  تأي 

.حيسملا اهب  ءاج  املثم  ةينارصنلا  نومهفي  كلذ 
نع تلصلا  يبأ  نبا  عم  كراوح  ل  فشك  دقو 

.ل نذأت  ول  ةلهذم  ةقيقح 
، ةيادبلا ف  امتهم  ني  مل  يذلا  نهالا  لدتعا 

: لاقو يدج  بوص  هجتاو 
اي ةلهذملا »  » ةقيقحلا هذه  ه  امو  - 
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؟» راملد »
ةقيرط سفنب  ةلهذملا »  » ةملك قطنو  اذه  لاق 

«. راملد »
ةرورضلاب ه  تسيل  ةيبوقعيلا »  » نأ - 

ف ةسينلا  اهب  نيدت  تلا  ةيسكوذوثرألا  ةديقعلا 
نيعملا ابابلا  لع  مترث  نيح  متنأف  ةيردنسإلا ،

متنك ةيردنسإلا  ف  هومتلتقو  نامورلا  لبق  نم 
نوديرتو ةينالملا ، نوضفرت  رمألا  ةقيقح  ف 

ميلع هتضرف  يذلا  ريغ  رخآ  ايطبق  اباب 
، رمألا ف  ام  لك  وه  اذه  ةينامورلا ، ةيروطاربمإلا 

متيقب مكنأل  نيدحوم  الو  ةبقاعي ، اموي  اونوكت  ملو 
ةثالثلا لعج  نم  عماجملا  هترقأ  ام  سفن  لع 

ةعيبطلاو ةدحاولا  ةئيشملاب  لوقلاو  ًادحاو 
حيسملا هب  ءاج  يذلا  نيدلا  وه  اذه  لهف  ةدحاولا 

ةيشبحلا ةيمارآلا  انتخسن  نإ  نهالا ؟ ةفاين  اي 
.امامت كلذ  ريغ  لوقت 

دقف نهالا ، عم  هراوح  ف  اىيرج  يدج  ناك 
ةديقعل ةقباطم  هتديقع  نإ  اموي  ل  لوقي  هتعمس 
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لوح ةصاخ  رمألا  اذه  ف  شاجنلا  انديس 
ف ةأرجلا  دمتسي  وهف  اذهلو  حيسملا ، ةعيبط 

ىدل مهف  نم  هدجو  امم  نهالا  عم  راوحلا 
تغوب هنأك  نهالا  حنحنت  .شاجنلا  انديس 
ةفيفخ ةلعس  هتذخأو  راملد »  » يدج مالب 

: لوقي متمتو 
هنأ ديعس  انأو  راملد ،»  » اي ريطخ  مالك  اذه  - 
، ميحو لقاع  لجر  تنأف  طقف ، كنيبو  نيب  مت 

نم ديزملا  لإ  ماللا  اذه  ءارو  نم  مرت 
الإو هب ، نمؤت  كنأ ال  دكؤمو  رثكأ ، سيل  ةفرعملا 

ةحضاو ةقطره  وهف  ةميخو ، بقاوع  هل  تنال 
ةديقعلا ف  كشت  اذهب  كنأل  كالهلا ، لإ  كدوقت 

اذه نإ  انل  لوقت  نأ  ديرت  كنأكو  ةقحلا  ةينارصنلا 
ةرهشلاو دجملا  نع  ثحابلا  يبرعلا  رعاشلا 

امم رثكأ  دجملا  هل  حيسملا  ةعيبط  ف  مهفي 
!! ةسينلا همهفت 

عم ماللاب  لغاشت  همالك  نهالا  لمكأ  نيح 
ف يدج  نم  نذأتسا  مث  ةنهلا ، دحأ 
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تعمس انراظنأ ، نع  ىراوت  نيحو  فارصنالا ،
ٍ.لاع توصب  قلغي  وهو  صاخلا  هبتم  باب 

رظنيو ةسلخ  كحضي  هتيأرف  يدج  لإ  ترظنو 
بتم باب  لإ  ثبخ  ف  فخ  فرط  نم 

عباتأ تنك  ننأ  ىأر  نيحو  .قلغملا  نهالا 
: باضتقا ف  ل  لاق  راوحلا 

الو ًادبأ  ةقيقحلا  نولبقي  ةنهلا ال  ءالؤه  - 
! اهوعمسي نأ  نوديري 

؟ يدج اي  ةقيقح  يأ  - 
، هلا وه  هنإ  اموي  لقي  مل  حيسملا  نأ  ةقيقح  - 

نولتقت نأ  نوديرت  : » دوهيلل لوقي  امئاد  ناك  لب 
نم هعمس  يذلا  قحلاب  مملك  دق  ناسنإ  انأو 
دقو هلا  وه  حيسملا  نوي  فيكف   [22]« هلا

سيل : » ددعلا رفس  فو  ناسنإ ؟ هنأب  مهل  حرص 
.[23]« مدنيف ناسنإ  نبا  الو  بذيف  ًاناسنإ  هلا 

ةيشبحلا ةخسنلا  ف  هؤرقأ  ام  نأ  ةقيقحو 
نم انيلإ  ةمداقلا  ةخسنلا  ف  هنوءرقي  ام  ضقاني 
! ضقانتلا اذه  بجعأ  ام  هلإ ! اي  .ةيردنسإلا 
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.ًاقالطإ ةنهلا  ءالؤه  نيدب  قثأ  تدع  ام  انأ 
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ر ــ يبزلا

ف لوجتن  ريبزلا » انأ و« انجرخ  ام  ناعرس 
تنك .ةنيدملا  ملاعم  لع  فرعتيل  أبوس  تاقرط 

، قيدص ل  نوي  نأ  تينمت  املاطف  ادج  احرف 
تقادص .مهل  تبحص  لطت  مل  مهتفرع  نم  لكو 

ريغو يدنع ، دراو  ريغ  رمأ  شاجنلا  كلملا  عم 
« َاتاْجنس  » عم تبعل  .نييعقاو  نكنل  .لوقعم 

اهرعش دشأ  تنكو  ةسماخلا ، ف  انك  نيح 
ةصرفلا منتغأف  اهمأب ، ةثيغتسم  برهتو  بتف 

اهصحفأو اهسئارعو  اهباعلأ  لع  لوصحلل 
دعأ ملو  تربك  نلو  .اهفلتأ  مث  اهفشكتسأو 

سئارعلا صحف  الو  تانبلا  عم  بعللا  بحأ 
رجش فيل  نم  ةوشحملاو  شامقلا  نم  ةطيخملا 

نيريثكو ابمس » و« وجود »  » تفرع مث  .مودلا 
ًاتاقوأ ضقن  انكو  ةعباسلا ، تغلب  نيح  امهريغ 

حبسن حابصلا ، ف  لينلا  طاش  لع  ةليمج 
هكرتي يذلا  لمرلا  لع  قلتسنو  ةارع  قبتسنو 
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يرجن وأ  فيصلا ، مسوم  ف  رسحني  نيح  لينلا 
لع ةيفاحلا  انمادقأب 

نيرغلاو مطلا  نم  عونصملا  [24]« بوجربلا »
رسكتيف هراسحنا ، دعب  لينلا  هكرتي  يذلا  سبايلا 

توص لثم  انمادقأ  تحت  ًاتوص  ًاثدحم 
نكن مل  .رانلا  بهل  ف  قرتحت  هو  ناصغألا 
تلا حيسامتلا  نم  انلهأ  تاريذحتل  اب  قلن 
لافطألاو عار ، الب  ةدراولا  مانغألا  فطتخت  تناك 
دنعو .مهيلهأ  نم  ةلفغ  ف  ةسلخ  نيللستملا 

بعلنو ةبالقلاو  لبنلاب  يرمقلا  داطصن  رصعلا 
فيرخلا تقو  عوبريلا  دراطن  وأ  ليلش ،» »

ططقلل دياصم  عنصنو  ًيل  عاريلاب  كسمنو 
« ِيدبع و« اكامود »  » لإ تفرعت  مث  ةلاضلا ،
انك ةرطخلا ؛ باعلألا  نم  ريثب  اعم  موقن  انكف 

طتمنو ةريغصلا  ىراهملاو  شوحجلا  دراطن 
ارمأ ناكو  اهضيورتل ، ةرفان  هو  اهروهظ 

لإ اهسأر  ضفخت  نيح  كحضن  انكو  اعتمم ،
فقت وأ  نيتيفلخلا  اهيلجرب  ءاوهلا  لكرتو  ضرألا 
ءاوهلا ف  ايلاع  نيتيمامألا  اهيلجر  عفرتو  امهيلع 
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اهفلخ ضكرلا  دواعنو  اهروهظ ، نم  انب  قلتل 
موي اذه  لك  هتنا  ةأجفو ، .ديدج  نم  اهب  كسمنل 

عم اسلاج  يدج  تدجوف  احابص  تظقيتسا 
، ةقينأ ابايث  سبلي  لجر  امهعمو  اهثدحي  مأ 
املقو ةربحمو  ًافحصم  ىرسيلا  هدي  ف  لمحيو 

نم ةريصق  اصع  نميلا  هدي  فو  بصقلا ، نم 
ديدجلا ملعم  وه  ناكو  .نارزيخلا  تابن 

«. سوماد »
نم عيمج  نم  تدوعت  امك  لإ  ددوتي  ني  مل 

ًافيطلو امراص  ناك  دقف  مأو ، يدج  نوفرعي 
ةباتلاو ةءارقلا  سورد  تأدبو  .هسفن  تقولا  ف 

، ةيبرتلاو ةفسلفلاو  تاغللا  مث  تايضايرلاو 
لك نملع  .كولسلاو  بادآلا  دعاوق  هنم  تفرعو 

ف ريسأو  خومش  ف  سأر  عفرأ  فيك  ءش ؛
مرتحأو نيرخآلا  لماعأ  فيكو  ميقتسم ، طخ 

ملعم لإ  موي  لك  رصع  نعفدي  ناكو  ..رابلا 
ليخلا بوكرو  لاتقلا ، نونف  تملعتف  ةيسورفلا 

ف ةبيصع  ةرتف  تناك  .باشنلاو  حمرلا  مرو 
لقعو لوتفم  يوق  دسجب  اهنم  تجرخ  .تايح 
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، ةيواخ حورب  نلو  ةفرعملاو ، مولعلاب  وشحم 
« سوماد  » ني مل  .ةقلق  ةرئاح  ةسئاب ، ةئدص 

ناك ال لب  .ةيحيسملاو  حيسملا  نع  اىيش  فرعي 
نم تجرخو  .ًصأ  هب  نمؤي  الو  ليجنإلا  أرقي 

ف خرصت  تناك  حور  .ءاقدصأ  الب  ةرتفلا  هذه 
، مهم ءش  هفرعت ؛ ءش ال  نع  ثحبتو  تمص 

دعب .لوهجملل  علطتأو  فده ، الب  ريسأ  تنك 
تمهف نهالاو  يدج  نيب  هتعمس  يذلا  راوحلا 

.ةسينلا ف  ملعتأ  نأ  ف  يدج  بغري  مل  اذامل 
رخآ ف  يذلا  كاذو  شيجلا  ةداق  لزانم  هذه  - 
هذهو انه ؟ نم  هارت  له  كلملا ، رصق  وه  قيرطلا 

.سارجألاو ةبقلا  نم  اهفرعت  اعبط ، ةسينلا  ه 
فوس ريبز ؟ اي  ةسينلا  سارجأ  بحت  له 

.ننوبحي ةنهلا  .ام  اموي  ةسينلل  كبحصأ 
.ادج ةليمج  لخادلا  نم  ةسينلاو 

، ةنيدملا ملاعم  ريبزلا »  » ِيرا انأو  ًاديعس  تنك 
ف انيضمو  ًاتماص ، ناك  ريبزلا »  » نلو

.قيرطلا
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اموي انبحصي  نأ  يدج  نم  بلطأ  فوس  - 
هبو ريبك  رصق  هنإ  هتلخد ، انأ  .كلملا  رصق  لإ 

لع تملس  انأ  .ديبعلاو  يراوجلا  نم  ريثك 
ف باش  كلملاف  فخت ؛ .هدي ال  تلبقو  كلملا 

هدنع مكدالب  ف  كلملا  له  .كرمعو  يرمع  لثم 
؟ شاجنلا رصق  لثم  ريبك  رصق 

نم مهتفرع  نم  لك  نع  ًافلتخم  ْريبزلا »  » ناك
اهينابمو أبوس  ةعور  هرهبت  مل  .ءاقدصألا 

كي مل  ةيرام ؛»  » ةسينك تح  الو  اهتراضحو ،
فتي ناكو  .هتمص  ف  ًاغيلب  ناك  .اذهب  ًاذوخأم 
هتارظن تناكو  ملكتي ، نأ  نود  هجو  لإ  رظنلاب 
ف فرعأ  تنكو  .تاقيلعت  لع  درلا  ةباثمب 
كأ ملو  ماللا ، أدبي  فوس  هنأ  سفن  ةرارق 

.اىطخم
هنأ تفرع  دقف  لينلا ، ىرأ  نأ  ف  بغرأ  - 

.ةبذع ههايمو  ريبك  لين  أبوس  يبرغ  دجوي 
لينلا .تئش  نإ  نآلا  هيلإ  كذخآ  فوس  معن  - 

؟ مكدالب ف  لين  دجوي  له  .ادج  انه  نم  بيرق 
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تئج ثيح  نم  نلو  لين ، انيدل  سيل  ال ، - 
هانربع راجلا  رحب  همسا  حلام ، ريبك ، رحب  دجوي 

.نيموي ف 
نحن .ليوط  تقو  اذه  ناموي ! لوهلل ! اي  - 

.ادج ريصق  تقو  ف  لينلا  ربعن 
.انلصو ام  ناعرسو  لينلا ، بوص  انرس 

علخف .ةشهد  ناقربت  ريبزلا »  » انيع تناكو 
ادب هنلو  ءاملا ، لإ  لزني  نأ  دارأو  هصيمق 

: هيف تحصف  اددرتم ،
ديجت له  ادج  يوق  رايتلاف  ريبز ، اي  رذاح  - 

؟ موعلا
اراثآ تيأرف  يراعلا  هرهظ  لإ  ترظنو 

هيفتك لع  مئتلت  مل  احورجو  طايسلاب ، برضلل 
: تلقف هيعارذو 

كاذآ له  ريبز ؟ اي  كرهظ  لع  يذلا  اذه  ام  - 
تح تلعف  اذام  كوبأ ؟ كبرض  له  دحأ ؟

؟ برضلا اذه  لك  كوبرضي 
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ءاملا نم  جرخو  ًاتماص ، لظو  نبجي  ملف 
ءاملا نم  فرغو  هدي  دمو  طاشلا  لع  سلجو 

تلا ةقيرطلا  سفنب  لستغا  مث  برش ، مث  هقاذو ،
«. َاشينَات  » تيب ف  اهنولعفي  مهتيأر 

اذه لعفت  كتيأر  ريبز ! اي  اريثك  نولستغت  متنأ  - 
.تيبلا ف 

.يبنلا انملع  اذه  ةالص ! لل  أضوتن  - 
اذه لصن  لب  ةالصلل ، أضوتن  اننلو ال  - 
؟ ريبز اي  اضيأ  نارصن  ميبن  له  .ةرشابم 

.نوملسم نحنو  ملسم  انيبن  ..ال  ال  - 
؟ يبنلا اذه  وه  نم  - 

! نيملسملا لوسر  وه  هلا ، دبع  نب  دمحم  - 
تنب ةجيدخ  تمع  جوزو  لاخ ، نبا  وهو 

.دليوخ
!؟ يبن ةمع  نبا  تنأ  - 

هوبأو بلطملا ، دبع  تنب  ةيفص  مأ  ..معن  - 
.بلطملا دبع  نب  هلا  دبع 
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هلالخ ريبزلا »  » ناك .ليوط  تمص  اننيب  داس 
لينلا ف  هفذقي  راصو  صحلا  ضعب  ذخأ  دق 

لبق نيترم  وأ  ةرم  ءاملا  قوف  ةاصحلا  زفاقتتف 
: لاقو تيحان  رظن  مث  .ءاملا  ف  فتخت  نأ 

؟ نارصن شاجنلا  له  - 
يدجو انأو ! مأو  يدج  كلذكو  معن  معن  - 
أرقيو ليجانألا  فرعي  وهو  ةسينلل  بهذي 

مدقأ كلمي  وهو  ..ادج  عراب  هنإ  سدقملا ، باتلا 
هدادجأ نع  اهثراوت  .ةوَلع  ف  ليجنإلا  نم  ةخسن 

يدجل نأل  هنم  اهعزنت  نأ  ردقت  ةسينلا ال  نلو 
.شاجنلا دنع  اريبك  ًاذوفن 

دقف شا ، ـ جنلا اذه  ىرأ  نأ  ف  بغرأ  - 
هدنع ملظي  كلم ال  شاجنلا  نأ  يبنلا  ـا  نربخأ

.دحأ
تعبتا له  ريبز ، اي  ل  لق  نلو  ..معن  معن  - 

؟ كلاخ نبا  هنأل  يبنلا  اذه 
لع ضرعي  مل  وه  سيس !»  » اي عبطلاب ال  - 

دقف هسفنب ، هيلإ  نعدي  ملو  ءادتبا ، مالسإلا 
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ذنم ةفاحق  يبأ  نب  ربوبأ  هبحاص  هيلإ  ناعد 
، نافع نب  نامثعو  انأ  انملسأو  تاونس ، سمخ 
اننأل اعم ؛ انلك  نورخآو  فوع  نب  نمحرلا  دبع  و 

.قحلا نيدلا  وه  هيلإ  وعدي  ام  نأ  انقيأ 
ًةداَّقو ًةبغر  سفن  ف  لعشأ  ريبزلا »  » مالك

مل وهو  .هتصق  نعو  هنع  ديزملا  ةفرعمل  اعلطتو 
: نثدحي قلطنا  دقف  ةلئسألا  نم  ديزملل  نجوحي 

نع نيدلا  اذه  فخن  انكو  ةيفخ  انملسأ  - 
هلا ةدابع  لإ  وعدي  ديحوت  نيد  هنأل  انموق ؛

تاللا نودبعي  نوكرشم ، انموقو  دحاولا ،
«، سيس  » اي روصت  .لبهو  ةانمو  ىزعلاو 

اذإ انكو.مهيديأب  اهوعنص  ًاناثوأو  ةراجح  نودبعي 
لصنل ةم  باعش  لإ  بهذن  لصن  نأ  اندرأ 

ةأجفو .تاونس  ثالث  رمألا  اذه  رمتساو  .ةسلخ 
..انرمأب اوملع 

: لمكأو مستبا  مث  اذه ، لاق 
رفن عم  لصي  صاقو  يبأ  نب  دعس  اودجو  - 

هيلع اوركنأف  باعشلا  دحأ  ف  نيملسملا  نم 
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.مهلتاقو مهعم  كبتشاف  عنصي  ام  اوباعو 
: احاض لاق  مث  ةهرب ، تس 

مهدحأ برض  قحلا ، ف  يوق  لجر  دعس  - 
راد ف  عمتجن  انك  اهدعبو  .همد  قارأو  هجشف 

، لصنل افصلا  لبج  دنع  مقرألا  يبأ  نب  مقرألا 
.نآرقلا انيلع  أرقيو  نيدلا  انملعي  يبنلا  ناكو 

.عبطلاب مموق  نم  نيفئاخ  متنك  - 
نلو مهاشخن  انك  ام  ..نيفئاخ  نكن  مل  الك ! - 

ةيادب ف  ةنلعم  ريغ  ةوعدلا  قبت  نأ  دارأ  يبنلا 
ثالث ارس  تيقبف  ريبك ، ددع  ملسي  تح  اهرمأ 

اننأل ال نيتنس ؛ ذنم  اهب  انرهاج  مث  تاونس ،
هيف جرخ  يذلا  مويلا  كلذ  ًاديج  ركذأ  .مهاشخن 

مهاعدو افصلا ، لع  دعصو  مقرألا  راد  نم  يبنلا 
: لاق دمحم ؟ اي  َكل  ام  اولاقو : اوعمتجاو  اولبقأف 

لبجلا اذه  حفسب  ًيخ  نأ  مكتربخأ  ول  مكتيأرأ  »
: اولاق ننوقدصتس »؟ متنكأ  ميلع  ريغت  نأ  ديرت 

كيلع ـا  نبرج امو  مهتم  ريغ  اندنع  تنأف  معن ،
باذع يد  نيب يـ مل  ريذن  نإف  : » لاق طق ، ابذك 
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، فانم دبع  نب  اي  بلطملا ، دبع  نب  اي  ـد ، يدش
ذاخفأ عيمج  ددعو  نالف - نب  اي  ةرهز ، نب  اي 

تريشع رذنأ  نأ  نرمأ  هلا  نإ  شيرق - 
الو ةعفنم  ايندلا  نم  مل  كلمأ  نإو ال  نيبرقألا ،
«. هلا الإ  هلإ  اولوقت ال  نأ  الإ  ابيصن  ةرخآلا  نم 

.نوبرقألا هتريشع  مكنأل  مب  دمحم  أدب  نعي  - 
؟ اولاق اذامو  بيط 

هيلع در  نم  لوأ  ناكو  ًاديدش  ادر  هيلع  اودر  - 
كل ابت  لاقف : هبسو  همتشف  ىزعلا  دبع  لاخ  وه 
نم كلذ  دعب  ناكو  انتعمج ؟ اذهلأ  مويلا ، رئاس 

ةمل دفو  تأ  املكف  دمحمل  ةوادع  سانلا  دشأ 
دمحم نع  هولأسو  قاوسألا  ف  لاخ  مهلباق  وأ 

.هيلإ اوعمتست  ال  نونجم ، هنإ  رحاس  هنإ  مهل : لاق 
قاوسألا فو  ةم  ف  دمحم  فلخ  ريسي  ناكو 

.ةراجحلاب هيمريل 
؟ ةم لهأ  ةيقب  فقوم  ناك  اذامو  - 

.هنيد لع  قب  مهنم  ريثكو  نمآ  مهنم  ليلق  - 
ءادعلا انوبصان  ةنلعم  ةوعدلا  تراص  امل  نلو 
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مهتهلآ بسن  اننأ  نوري  اوناك  .انوبذعو  انوبرضو 
مهتمارل اكاهتنا  اذه  اوربتعاف  اهنم ، رخسنو 

برقأ نإ  تح  ًاديدش ، ابضغ  شيرق  تبضغف 
.انيلع اوبلقنا  براقألا 

!؟  تبضغ اهلك  كتليبق  - 
لاجر رابك  نم  مهو  سيس ،»  » اي نوريثك  - 

نب ورمع  نآلا  مهنم  كل  دعأ  نأ  عيطتسأ  .ةليبقلا 
نب ثراحلاو  ثوغي ، دبع  نب  دوسألاو  ماشه 

ابأو فلخ ، نب  يباو  ةريغملا ، نب  ديلولاو  سيق ،
، لئاو نبا  صاعلاو  ةريغملا ، نب  هكافلا  نب  سيق 

ريهزو جاجحلا ، نب  هبنمو  ثراحلا ، نب  رضنلاو 
، دباع نب  فيص  نبا  بئاسلاو  ةيمأ ، يبأ  نب 

نب ديعس  نب  صاعلاو  دسألا ، دبع  نب  دوسألاو 
يبأ نب  ةبقعو  مشاه ، نب  صاعلاو  صاعلا ،

يبأ نب  محلاو  لذهلا ، ىدصألا  ابأو  طيعم ،
نبا ةبيشو  ةبتعو  ءارمحلا ، نب  يدعو  صاعلا ،

...و ةعيبر ،
.فيخم ءش  اذه  ًعف ! نوريثك  - 
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تنأ .ةياح  كل  حأو  .مهاشخن  نكن  مل  - 
مكتيب ف  دوجوم  وه  اعبط ، دوعسم  نبا  فرعت 

.نآلا
اذ ريصقلا  رمسألا  كاذ  هتركذت ، معن  معن  - 

مل مالب  ندندي  مويلا  هتعمس  جشلا ، توصلا 
.همهفأ

دعب ةمب  نآرقلا  ةءارقب  رهج  نم  لوأ  وه  معن  - 
نمحرلا دبعو  وهو  انأ  اموي  انعمتجا  .يبنلا 

تعمس ام  هلاو  انلق  مث  نآرقلا ، انأرقو  ربوبأو 
لجر نمف  طق ، هب  اهل  رهجي  نآرقلا  اذه  شيرق 

.مهاشخن انأ ال  مهل  نيبن  نأ  ديرن  انك  مهعمسي ؟
ًاتوص انلمجأ  نم  ناكو  انأ ، دوعسم : نبا  لاقف 

ال مهنم ، كيلع  شخأ  انأ  ال ال  هل : تلقف  .نآرقلاب 
هنومحي ةريشع  هل  ًجر  ديرن  نلو  تنأ  كديرن 

نبا لاقف  هوذؤي ، نأ  موقلا  ءالؤه  دارأ  اذإ 
لعفلابو نعنميس ، هلا  نإف  نوعد ؛ دوعسم :
ماقملا دنع  فقوو  ةبعلا  لإ  احابص  بهذ 

عفرو مهيدان  ف  شيرق  فارشأ  عمتجي  ثيح 
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: ميحرلا نمحرلا  هلا  مسب  نآرقلاب : هتوص 
(3  ) َناسنالا َقلَخ  ( 2  ) َنآُرقلا مَّلع  ( 1  ) نمحرلا )

اوراصو اوهبتناف  هوعمسو   [25]( َنايبلا همَّلع   
ولتيل هنإ  اولاق : مث  دبع ؟ مأ  نبا  لوقي  ام  نولوقي :

، ههجو لع  هوبرضف  دمحم ، هب  ءاج  ام  ضعب 
 .... اريثك أرق  تح  مهبرضل  متهي  الو  أرقي  لعجو 

نم عمدلاب  هانيع  تألتما  تح  ريبزلا »  » كحضو
: لاق مث  كحضلا ،

ةقوقشم هنذأو  شودخم  ههجوو  انيلإ  ءاج  مث  - 
اذه هل : تلقف  برضلا  راثآ  هبو  هنم  ليسي  مدلاو 

هلا ءادعأ  ناك  ام  لاقف : كيلع ، هانيشخ  يذلا 
ـم هتيداغ متئش  ـن  لو نآلا ، مهنم  لع  نوهأ  طق 
، مويلا هتعنص  ام  في  هل :  تلقف  ادغ ، ـا  هلثمب

.مهتظغأو نوهري  ام  مهتعمسأ  هلاو  دقف 
! نذإ مهنوشخت  متنك ال  - 

«. سيس  » اي هلا  الإ  ًادحأ  شخن  نحن ال  - 
.لينلا طاش  لع  هلك  ليصألا  تقو  انيضمأ 

اهباعشو ةم  نع  نثدحي  ريبزلا »  » قلطناو
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هنم انعنصو  مطلاب ، انبعلو  اهلهأو ، اهلابجو 
ملعت ف  هتبغر  نع  ْريبزلا »  » نثدحو اشأ ،

سانجأ نع  هتثدحو  .كمسلا  ديصو  ةحابسلا 
يبرغلا بناجلا  لع  نونطقي  نيذلا  انينرلا » »

 : مهنع ىورت  تلا  تاياحلاو  لينلا ، نم  لباقملا 
ةلمم نوعبتي  ةيبرغلا  ةهجلا  ف  انينرلا » - »

مهف ريبز !! اي  ةرحس  مهلك  نلو  ةوَلع ،
ةعارزلا ف  رحسلا  نوسراميو  نجلا  نومدختسي 

اهنوعرزي ةعساو  مهيضارأو  داصحلاو ،
تقو ناك  اذاف  رطملاو ، لينلا  نم  اهنوقسيو 

روذبلا نم  هدنع  امب  مهنم  دحاو  لك  جرخ  عرزلا 
اهناكرأ نم  نكر  لك  ف  عرزيف  هتعرزم  لإ 
طسو ف  روذبلا  قاب  عضي  مث  ًيلق ، اىيش 
فرصني مث  رحسلا  نم  اىيش  ثفنيو  ةعرزملا 

دجي لاتلا  مويلا  حابص  ف  ءجي  امدنعو  هنع ،
اهنأو ضرألا ، لخاد  تعرز  دق  اهلك  روذبلا  نأ 

تقو ف  كلذكو  .لينلا  ءام  نم  اهير  مت  دق 
ف هعضيو  هنم  اريسي  اءزج  دصحي  داصحلا 
مويلا ف  تأي  امدنعو  فرصنيو  نيعم  عضوم 
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هعضو متو  هرسأب  دصح  دق  عرزلا  دجي  لاتلا 
هب لعف  هتيرذتو  هسرد  دارأ  اذإف  نارجألا  ف 
نم هعرز  قني  نأ  مهدحأ  دارأ  امبرو  كلذ ،
حبصيف عرزلا  نم  ءش  علقب  ظفلتيف  شيشحلا 

!! عرزلا نم  شيشحلا  عيمج  علق  دقو 
؟» سيس  » اي هيورت  يذلا  اذه  قدصت  له  - 

نارقأ ضعب  ل  ح  دقف  ريبز ، اي  ملعأ  ال  - 
، مهل كلذ  لعفت  نجلا  نأ  اومعزو  تاياح  مهنع 

لمعتو مهعيطتو  مهمدختو  مهضعبل  رهظت  اهنأو 
! بئاجع مهل 

امم بجعيو  مالك  لإ  عمتسي  ريبزلا »  » ناك
ءضت همف  ف  ةحضلا  ىرأ  تنكو  عمسي ،

.انلوح نم  ناملاو  لينلا  اهل  برطيف  ههجو ،
ةفرفرم يرودلا ، رويط  ضعب  انقوف  تقلحو 

.نوصغلا دحأ  لع  طحت  نأ  لبق  اهتحنجأب 
ف اهعم  فرفرت  تقلطنا  دق  حور  تناك 

تقلطنا اهديرغت  تعمس  نيحو  اهتاءاضف ،
نأ لمجأ  ام  .ةايحلا  ةوالحب  تسسحأ  ندندأ ،
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! قيدص كل  نوي 
ةبلج انعمس  لينلا  ةفض  لع  سلجن  انك  نيح 

« ةدالولا نيعبرأ   » ةفز انيأرو  انتفتلاف  ًاتاوصأو 
ِبح ف  ريبزلا »  » نلأسو .لينلا  وحن  هجتت 

: ديدش عالطتسا 
ءالؤه لعفت  اذامو  سيس ؟»  » اي اذه  ام  - 

؟ ةوسنلا
اي اندنع  ةفورعملا  سوقطلا  دحأ  اذه  - 

ةأرملاف ةدالولا ،» نيعبرأ   » مسيو ريبز » »
نأ لبق  تيبلا  نم  جورخلا  اهل  زوجي  ءاسفنلا ال 

ةيشع ه  هذه  نأ  حضاوو  .اموي  نيعبرأ  لمكت 
تلا ةأرملا  كلتل  لافتحالا  ةيادبو  نيعبرألا  مويلا 

لمحت هو  اهيلإ  رظنا  .ةوسنلا  طسو  اهارت 
.هلسغب موقتس  نآلا  هو  .لينلا  لإ  دولوملا 

اذه لمهت  تلا  ةأرملا  نأ  انه  سانلا  دقتعيو 
لإ رظنا  .رورشلا  اهلفطبو  اهب  لزنتس  سقطلا 

ليخنلا ناصغأ  نلمحي  نهو  تاقفارملا  ءاسنلا 
.ةيبعشلا ناغألا  نينغيو 
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اهيلجرو اههجو  لسغت  هو  ةدلاولا  لإ  انرظنو 
حرفلا تاحيص  طسو  هيلجرو  دلولا  هجو  لسغتو 

: ريبزلل تلق  .تاقفارملا  ءاسنلا  نم  ديراغزلاو 
هذه نم  ةبيرق  سوقط  ةيحيسملا  ف  - 

، ةوَلع لهأ  نيب  ةلوادتملاو  ةثراوتملا  سوقطلا 
امبرو .ساطغلاب  لفطلا  دامع  سوقط  هو 

درو اميدق  ًاثوروم  ةوسنلا  ءالؤه  هلعفي  ام  نوي 
، ميدقلا دهعلا  ف  مايألا  رابخأو  نييواللا  رفس  ف 

نيب نوطلخي  انه  سانلاو  .اندنع  ناتخلا  لثم 
ةميدقلا ةينثولا  تاداعلا  نيبو  ةسينلا  سوقط 

ةيحيسملا ف  اندنعف  نييحيسم ؛ اننوك  مغر 
« ةسينلا لإ  ةدلاولا  لوخد   » همسا سقط 

: نولوقي لينلا  ف  لفطلا  نوسطغي  نيح  سانلاو 
ساطغ نودصقيو  انح » ساطغ  كسطغأ  »

.ندرألا رهن  ف  دمعي  ناك  يذلا  نادمعملا  انحوي 
لينلاب ةقالع  اهل  ةريثك  ةينثو  سوقط  كانه  نلو 

.حاورألا ةدابعو 
.نيطايشلا ةدابع  دصقت  - 
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حورو لينلا  حور  كانهف  يردأ  ال  امبر ! - 
كتيرأ ول  امبر  .ةريثك  حاورأو  عرزلاو  داصحلا 

ىرت فوسف  ريبز  اي  رازلا »  » لايل نم  ةليل 
.لقع لع  رطخت  بئاجع ال 

ًاديعس تنكو  ةليللا ، كلت  ريبزلا »  » قرافأ مل 
ف نيرواجتم  نيريرس  مدخلا  انل  جرخأ  .هتقفرب 

ف رمسنو  قبنلا ، لكأن  انسلجف  رادلا ، ةحاس 
رظني هافق  لع  ايقلتسم  ريبزلا »  » ناك .ةيشعلا 

ليل ةأده  ف  ةئلألتملا  موجنلاو  ءضملا  رمقلل 
نع سامح  ف  نثدحي  قلطنا  مث  .أبوس 

لإ ةم  نم  برهلل  اهضاخ  تلا  ةرماغملا 
: ل لاق  .ةوَلع 

لع انقفتاو  ًيل ، ةم  نم  انعيمج  انجرخ  - 
انللستو لحاسلا ، لع  ةبيعشلا  ف  قتلن  نأ 
بكارلا انم  ناكو  انب ، اورعشي  تح ال  ىدارف 

تخأ ةيَقر  لمح  نافع  نب  نامثع  .شاملا  انمو 
.رامح رهظ  لع 

؟ كتخأ ه  نافع  نب  نامثع  ةجوز  ةيَقر  - 
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.ابجع
تنب ةجيدخ  تمع  ةنبا  اهمأ  ةهج  نم  ه  - 
ةهج نمو  دليوخ ، نب  ماوعلا  وه  يبأف  دليوخ 

نب هلا  دبع  لاخ  نبا  دمحم  خأ  ةنبا  ه  اهيبأ 
نإ كل  لوقأ  باسنألا  ركذ  لعو  .بلطملا  دبع 

نم دمحم  يبنلا  وخأ  وه  نوعظم  نب  نامثع 
ريبلا نسلا  قراف  مغر  قيدص  وهو  .ةعاضرلا 

.اننيب
؟ نيقيدص امتحبصأ  فيك  - 

انلخدف اعيمج  ةفاحق  يبأ  نب  ربوبأ  اناعد  - 
دبعو وهو  انأ  دحاو ، تقو  ف  اعم  مالسإلا 

.ةملسوبأو فوع  نب  نمحرلا 
.أبوس ف  انه  نعأ  انيلإ ؟ متلصو  فيكو  - 
اندجو نأ  قفتا  هنأ  فيك  بجعأ  تلز  ام  - 

« ةبيعشلا  » نم نيتهجوتم  اتناك  راجتلل  نيتنيفس 
، رانيد فصنب  امهيف  انولمحف  نكاوس ، »  » لإ

ريغ انعيمج  انعم  ني  ملو  روبعلا ، ةرجأ  ه 
.مهارد ةتس 
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؟ مبورهب شيرق  لهأ  ملع  لهو  - 
معن برهن !!  مل  نحنف  انترجهب ؟ دصقت  - 
اوجرخف اوفرع ، فيك  ملعأ  الو  شيرق ، تفرع 

ثيح رحبلا  لإ  اوءاج  تح  انراثآ  ف  اعارس 
ءاسنلا لقت  تلا  لوألا  ةنيفسلا  تناكو  انبكر ،
انتنيفس تناكو  رحبلا ، تطسوت  دق  جاوزألاو 

.انوكردي مل  مهنلو  مهنم  رجح  مرم  لع 
انربعو .مههوجو  لع  ةبيخلا  تدب  دقو  مهتيأر 
يردأ .موي ال  ضعبو  موي  ف  نكاوس »  » لإ

، اننلو نولكأي ، ىرخألا  ةنيفسلا  لهأ  ناك  فيك 
فوع نب  نمحرلا  دبعو  دوعسم  نباو  انأ 

انكف ماعط ، الو  لام  انيدل  ني  مل  بعصمو ،
.رمتلا ضعب  عم  ناكو  .راجتلا  ةفايض  لع 

ناكو غلاب ، سامح  ف  ثدحتي  ريبزلا »  » ناك
نأ تسسحأ  .عم  هثيدحو  يب  همامتها  نبجعي 
لإ ةدوعلا  ريسكإ  ه  همف  نم  جرخت  ةملك  لك 
ثحبأ تنك  .ةرضتحملا  حور  ايانح  ف  ةايحلا 

دمأ ليطأ  تح  هيلع  اهيقلأ  ةلئسألا  نم  ديزم  نع 

148



، هؤاضمو همزع  هتيصخش  ف  نبجعأ  .راوحلا 
معفملا هبناوج ، ف  رعتسملا  بابشلاو 

ف اهارأ  تلا  ةلوجرلاو  ءاتفلاو  سامحلاب ،
، هسفن نع  ماللا  ليلق  ناك  .همالكو  هفقاوم 

دوي ناك ال  هباحصأب  رمألا  قلعتي  نيحو 
.كلذل برطأ  تنكو  توسلا ،

ف أبوس  لإ  نكاوس »  » نم ةفاسملا  انعطق  - 
طحن انك  ام  .ةلحرم  نيثالث  تناكف  مايأ ، ةرشع 
انكف لحارم ؛ ثالث  لك  ةدحاو  ةرم  الإ  لاحرلا 

تيأر .دحاو  موي  ف  ثالثلا  لحارملا  عطقن 
دقو لايفألا  قيرطلا ؛ ف  شوحولا  نم  اريثك 

، قانعألا لاوط  فارزلاو  اهريبك ، فلخ  تمظتنا 
ةناع تيأرو  ماعنلاو ، دوسألاو ، عابضلا  انتلباقو 
لإ عقت  تلا  هذه  مكتيدابو  ةيشحولا ، رمحلا  نم 

الإ .ةم  لوح  تلا  انتيداب  هبشت  أبوس  نم  قرشلا 
لهس هذه  مكتيدابو  لابجلا ، ةريثك  انتيداب  نأ 

اهؤاوهو شوحولا ، ةريثك  هو  لبج  هب  سيل 
.ليمج
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ف متلزن  وأ  ناسنإ ، انتيداب  ف  ملباق  لهو  - 
؟ ءايحألا دحأ 

انيأر اننلو  قيرطلا  لع  ىرق  وأ  ًاندم  رن  مل  - 
، منغو لبإ  ةاعر  مهو  ةيدابلا ، ف  بارعألا  ضعب 

، ةولح مهتايحف  مهدنع ؛ ءاقبلا  دوأ  تنكو 
؛ أبوس ف  ميلإ  تناك  انتهجو  نلو  .ةطيسبو 

ناكو .شاجنلا  دنع  تأن  نأ  اناصوأ  انيبن  نأل 
فرعيف ضرألا  بارت  مشي  اريبخ  يواجبلا  انليلد 

فرعيو اهب  يدتهيف  موجنلل  رظنيو  نحن ، نيأ 
.لاؤسلل انجتحا  امو  تاهاجتالا ،

لع ةرثانتم  ةقفانلا  لامجلا  ماظع  ىرن  انك 
فقاوملا نم  ادج  ليلقلا  كانه  ناكو  قيرطلا ،

انحبذ اننإ  تح  هايملا  نم  ليلقو  ةحارتسالل ،
ف ريسن  انك  .هئام  نم  برشنل  قيرطلا  ف  ًمج 

رح داي  ثيح  ةريهظلا  تقو  لإ  رجفلا  ةدورب 
تلا بايثلا  داكت  الو  انفارطأ ، لكأي  سمشلا 

ريجهلا حفل  نم  انيمحت  انسوءر  قوف  اهعضن 
ضبرنو انلاحر  طحنو  لزننف  .ظيقلا  ةرامحو 
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تبرغ اذإف  رحلا ، نم  اهب  متحن  لبإلا  برق 
...ناكو..ليللا ةبوطر  ف  ريسملل  اندع  سمشلا 

...انكو
مغر ..رخآ  ملاع  نم  تأت  اهنأك  هتاملك  تناك 

.ناطلس مونلا  نلو  .ةصقلا  ةعتم 
طاشنلاب معفم  انأو  ادج  اركاب  تظقيتسا 

نبلغ دقف  ريبزلا »  » نم ًجخ  تنك  .ةايحلاو و 
لإ هتلحر  نع  نثدحي  ناك  نيح  مونلا  ناطلس 
عيمج ضمأ  دقف  سانلاب  جعي  تيبلا  ناك  .أبوس 

مهنأ مغرو  تيبلا ، ف  اندنع  ةليللا  فويضلا 
رجفلا دنع  تظقيتسا  ننإف  ادج  نيئداه  اوناك 

، همهفأ مل  مالب  ندندي  وهو  مهدحأ  توص  لع 
« نيمآ  » نولوقي مهو  اعيمج  مهتوص  تعمسو 

برعلا ءالؤه  نأ  ودبي  .نولصي  مهنأ  تملعف 
ةمايقب انركذت  تلا  ركاب » ةالص   » انلثم نولصي 

هذه نلو  راهنلا ، ركاب  ف  حيسملا  ديسلا 
، اهاندتعا تلا  ةالصلا  نع  ادج  ةربم  ةالصلا 

سلغلا تقو  ضمي  ملو  ايقاب  مالظلا  لاز  امف 
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مونلل ةدوعلا  واحم  شارف  ف  تبلقت  .دعب 
نورظني اوناك  مدخلاو  يراوجلا  .ردقأ  مل  ننلو 

نوءرجي الو  لؤاست  ف  فويضلا  لإ  سمألاب 
انتيب ف  فويضلا  اوداتعي  مل  مهف  حاصفإلا  لع 

قورش دنع  .ليوط  تقو  ذنم  ةفاثلا  هذهب 
يذلا فلخلا  بابلا  لع  ًاقرط  تعمس  سمشلا 

ةيراج انيت »  » تيأرو ةداع ، ءاسنلا  همدختست 
ف ةطشاملا  رأ  مل  .ةطشاملل  بابلا  حتفت  مأ 

؟ اهب ءاج  يذلا  ام  ىرت  اي  .مويلا  لبق  ُّطق  انتيب 
انيت .اهينيع  لع  لحلا  ريغ  عضت  مأ ال 

مث مأ ، ةفرغ  ةريصقلا  ةنيدبلا  ةطشاملا  تلخدأ 
شامقو ةفولو ، نوباص  اهدي  فو  تجرخ 

لإ اهب  تضم  درولا ، ءام  اهب  ةروراقو  ضيبأ ،
نم رارج  ثالثب  مداخلا  ءاجو  مامحتسالا ، ةفرغ 

تيأر ليلق  دعبو  .جرخو  اهعضوف  ةفرغمو  ءاملا 
ف مامحلا  لإ  فلدت  تايبرعلا  ءاسنلا  ىدحإ 
ءاملا توص  تعمسو  انيت ،»  » اهعمو ءايحتسا ،

ءالؤهل مأ  ريدقت  ىدم  تفرعف  .لاستغالاو 
.نهمدختل اهتمداخ  انيت »  » تلسرأ دقف  ةوسنلا 
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لإ انيت »  » تفلد مث  .اهدعب  تايرخألا  تبقاعتو 
ةنينقو طشمو  ةآرم  اهعمو  تداعو  مأ  ةفرغ 

(. لحلا رجح   ) دمثإو رطع 
اهرجت ةفوقسم  تابرع  ثالثب  ءج  ةهرب  دعب 

اهمدختست ةوَلع  ف  ةفوقسملا  تابرعلا  .ليخلا 
اهتفرغ نم  مأ  تجرخ  نيح  .ةداعلا  ف  ءاسنلا 
، بابلا جراخ  ةفقاولا  ةبرعلا  بوص  ةهجتم 
لماك ف  مأ  تناك  ةشهدلا ؛ نم  طقسأ  تدك 
ناك .لبق  نم  ةنيزلا  هذهب  مأ  رأ  مل  .اهتنيز 

ًاقرشم اههجوو  حزق ، سوق  لثم  اجومتم  اهرعش 
اهاتنجو تألتما  دقو  لافطألا  هوجو  لثم 
تنيزتو ًافافش  ايهاز  ابوث  تسبل  .ةايحلاب 

يذلا بيطلا  ةحئار  تناكو  ناجرملاو ، بهذلاب 
لإ تلوحت  دقو  مأ  تيأر  .ناملا  ألمت  هتعضو 

.لبق نم  اهفرعأ  مل  ةأرما  ةديدج ، ةأرما 
؟ مأ اي  نيأ  لإ  - 

فوس .ةلملا  رصق  لإ  تابهاذ  نحن  - 
تصق دمحم  تنب  ةيَقر  .انتافيض  لع  اهفرعأ 

153



كتقو ضمت  كنأ  ةديعس  انأ  .ةياحلا  لك  لع 
هذه نم  انأ  .كل  ريخ  اذهف  نآلا  ريبزلا »  » عم
ىرخألا نم  تنأو  ءاسنلا  ةيقبو  ةيَقر  عم  ةهجلا 
تلباق كنأ  تعمس  دقل  .هقافرو  ريبزلا »  » عم

اننأ ىرت  الأ  .ةلباقم  لوأ  نم  كبحأ  هنأو  كلملا 
تزمغو اذه  تلاق  سيس ؟»  » اي شهدم  ئانث 

.اهنيعب
هءارو امل  هبتنأ  مل  نأ  مغر  مأ ، مالك  نشهدأ 

ةديعس مأ  نأ  هنم  تمهف  دقف  اهتعاس ؛
تداعس تناكو  قيدص ، لع  لوصحل 

، هاوس اميف  ريكفتلا  نع  نلغشت  ريبزلا » «ـ ب
ديعأ نلعج  هتلاق  امو  مويلا  مأ  هتلعف  ام  نلو 
امك ـا ، هنيعب ـا  هتزمغو اهمالك  ىز  ــ غم ف  رظنلا 

اهسبلت مل  تلا  ـا  هتنيز لماك  مو  ــ لا ـت  سبل اهنأ 
ةلباقمل تايبرعلا  ءاسنلا  تذخأو  تاونس ، ذنم 

..نذإ يدحتلا  مأ  تلبق  دقل  لوهللاي !!  .ةلملا 
تسسحأو ةقعاصك ، لقع  لع  ةركفلا  تلزن 

ضفرأ نأ  تلواح  يب !! ملأ  نجلا  نم  اسم  نأك 
دعي مل  نلو  ةنونجملا ، ةركفلا  هذه  لوبق 
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مأ لعف  ةدر  نوكت  نأ  لقعيأ  .اهيسانت  نامإلاب 
نم ليو  اي  ـل ، مجلا ـل  ثم مأ  ةعرسلا ؟ هذهب 

ايو َةَنوميس !!»  » ناك ولو  ـا  هزفتسي وأ  ـا  هادحتي
.بضغت نيح  مأ  نم  َةَنوميس »  » ليو
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ِكلملا ِراِوج  ف 

.ةجهتبم ةحرف  ةلملا  رصق  نم  مأ  تعجر 
ةقرشملا ةماستبالا  مأل  ندعأ  تايبرعلا  ةوسنلا 
.ةليوط ةدم  ذنم  اهرمغي  هرأ  مل  يذلا  وهزلاو 

ةعشب ثنأ  دوسأ  ريغص  ورج  اهعمو  مأ  تعجر 
تقلطأو اهقنع  نم  دوسأ  قوطب  اهتطبر  رظنملا ،

لإ تفز  مأ  نتأر  نيح  َةَنوميس .»  » مسا اهيلع 
: ربخلا

نآلا مه  .كلملا  راوج  لع  برعلل  انلصح  - 
.كلملا فويضو  انفويض 

؟ مأ اي  اذه  ثدح  فيك  - 
انيلع لخدو  مهيلإ ، تفرعتف  ةلملل  مهتذخأ  - 

لعو مهتصق ، هيلع  تصصقف  مهآرو  كلملا 
كلملا .أبوس  ف  اننيب  مهتماقإ  لع  قفاو  روفلا 

لع نافرشتس  كدجو  تنأ  .ادج  بلقلا  بيط 
رماوأ هذه  .مهمزلي  ام  لب  مهديوزتو  مهتماقإ ،
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.هلوسر اميتأي  ابيرقو  كلملا 
اهنأكو حضاو ، دادتعا  ف  ثدحتت  تناك 

نم تسسحأ  .ةلملا  ةيصخش  تصمقت 
رهظ بلقت  نأ  ديرت  اهنأ  ماللا  ف  اهتقيرط 

مأ رظتنت  مل  .ةرحاسلا  َةَنوميس » «ـ نجملا ل
امب مايقلا  ةرشابم  تأدب  اهنإ  لب  كلملا  لوسر 

نأ دعب  راملد »  » يدجو انأ  هب  موقأ  نأ  ضرتفي 
لع ميقلا  لإ  تثعب  .كلملا  لوسر  انيتأي 

نم ةلمج  لع  اهلدف  كلملل  ةعباتلا  نكاسملا 
انتيب نم  قيرطلا  فصتنم  ف  ةعقاولا  نابملا 
اهلمي ًاتويب  تناكو  .ةنيدملا  قرش  قوسلا  لإ 

اهنم اوجرخ  مهنلو  شاجنلا  ةلئاع  نم  ةعامج 
اومضناو أبوس  اورداغف  شاجنلل  مهتوادعل 

اهصيصختب شاجنلا  رمأف  لينلا ، برغ  ءادعألل 
برعلا اهيلإ  لقتنا  ام  ناعرس  .ةلمملا  فويضل 
ًاشارفو ةعتمأ  مأ  تلسرأ  .اعاتم  نولمي  مهف ال 

روطعو سبالمب  ةلهس »  » تصخو ءاسنلا  لإ 
عم تلسرأ  ءاسملا  فو  .روخبو  دوع  نهدو 

، بيلحلا ف  رومغملا  نخدلا  ةديصع  يراوجلا 
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، رمتلاب ةنيزملا  شيعلا  ةليلبو  كيرفلا ، ضعبو 
لأسي نوعظم  نب  نامثع  ناك  .بارشلا  ضعبو 
املف بارشلا  نع  يدج  لأسو  ءش ، لك  نع 

، ةيح هتغدل  امنأك  حدقلا  عضو  رسم  هنأ  هربخأ 
: لاقو يدج  كحضف  برقع ، هتعسل  وأ 

؟ بئاسلا ابأ  اي  بارشلا  تددر  كل  ام  - 
 ! برشا

بهذي ابارش  برشأ  ال  راملد .»  » اي هلاو  ال  - 
نلمحيو نم  ندأ  وه  نم  يب  كحضيو  لقع 

.تميرك حكنأ  نأ  لع 
، بئاسلا ابأ  اي  نذإ  بيلحلا  برشاف  - 

!! لقعلا بهذي  بيلحلاف ال 
.هدرأ بيط ال  بارش  بيلحلا  - 

ةمحلاب نولحتي  برعلا  ءالؤه  نأ  تسسحأ 
فارشأ نم  اريثك  تيأر  دقف  باوصلا ، نولوقيو 

مهلوقعب بهذتو  رمخلا  نوبرشي  امنيح  ةوَلع 
نودميو تاقرطلا  ف  يراوجلل  نوضرعتي 

ام مث  .حيبقلا  ماللاب  نوظفلتيو  نهيلإ ، مهيديأ 
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عذال رم  همعطف  رمخلا ؟ برش  نم  ةدئافلا 
دنع اهتقذ  تلا  ةعرجلا  تركذت  املك  .ءمقو 

.ةعاترم حور  تلفج  ةرحاسلا  َةَنوميس » »
اركاب ريبزلا »  » نظقيأ لاتلا  مويلا  ف 

قاوسأ ف  ةلوجب  مايقلا  نووني  مهنأ  نربخأو 
فوع نب  نمحرلا  دبع  رظتني  مل  .ةنيدملا 

انلبق اقلطناف  امهبحصن  نأ  نافع  نب  نامثعو 
تلدبو تممحت  امدعبو  .قوسلا  وحن  نيهجوتم 

قحل دق  ريبزلا »  » نأ تملعف  تجرخ  يبايث 
مهيدل برعلا  ءالؤه  .نرظتني  ملو  هيبحاصب 

مهنع تثحب  .اهيف  نوعراب  مهو  ةراجتلاب ، فغش 
نلدي ملو  تبعت ، تح  ةوَلع  قاوسأ  ف  اريثك 

ف لوجتأ  انأو  ثحب  ءانثأو  .مهنام  لع  دحأ 
نعفدف ديبعلا  قوس  لع  ترثع  قاوسألا 

ديبعلا قوس  رزأ  مل  .رظنلاو  فوقولل  لوضفلا 
يذلا ام  فرعأل  ةصرف  هذه  تناكف  لبق ، نم 

صصقلا هنع  عمسأ  تنكو  .هيف  يرجي 
نع تعمس  .نادلولا  اهل  بيشت  تلا  تاياحلاو 

« ليللا يراس   » نعو تانبلاو ، نايبصلا  فطخ 
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تألم يذلا  بيهرلا  ديبعلا  ةراجت  روطاربمإ 
هدحو همسا  ركذ  ناكو  اهلوح ، امو  ةوَلع  هترهش 
مظعم نإ  لاقيو  .بولقلا  ف  بعرلا  ثبب  ًيفك 

نم ه  نايبصلاو  ءاسنلا  فطخو  قيقرلا  ةراجت 
ف قيقرلا  راجت  ربكأ  وهف  ليللا » يراس   » ريبدت
راجت تح  هاشخيو  هفاخي  عيمجلا  ناك  .ةقطنملا 

بلقلا ساق  هنأ  هنع  عاشي  .مهسفنأ  قيقرلا 
لماعي رعاشملا ، تيم  سيساحألا ، رجحتم 

ف ددرتي  الو  تاناويحلا  نم  عيطق  مهنأكو  ديبعلا 
تامالع هيلع  ودبت  وأ  مهنم  درمتي  نم  ةبقر  عطق 

قيقرلا ةراجت  سرامي  هنإ  لاقيو  .نايصعلا 
.حبرلاو لاملا  لجأ  نم  سيلو  ةعتملا  درجمل 

.دوسأ عانقب  ههجو  فخي  امئادو  ًيل  جرخي  ناك 
دحأ هعمسي  ملو  .هسنج  وأ  هلصأ  دحأ  فرعي  ال 

ف هلثم  هناوعأ  ناكو  .ههجو  ىري  وأ  ملكتي 
ناطيش هنأكو  هنوفاخيو  هنوشخي  اوناكو  .ةوسقلا 

نم اريثك  لتق  هنإ  لاقيو  .ميحجلا  ةدرم  نم 
.هل مهصالخإ  وأ  مهئالو  ف  كشلا  درجمل  هناوعأ 
اوناكو ال .ءايمع  ةعاط  هنوعيطي  هناوعأ  ناكو 
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لوهجملا اذه  قب  كلذبو  .اىيش  هنع  نوفرعي 
ةراجت روطاربمإ  وه  ليللا » يراس   » بعرملا

.ةقطنملا ف  ديبعلا 
نم ةريبك  ةصنم  قوسلا  طسو  ف  تيأر 

رثكأ وأ  مادقأ  ةثالث  ضرألا  نع  اهعافترا  بشخلا 
تلا تابرعلا  تالجع  عافترا  سفن  وهو  ًيلق ،

ديبعلاب ةلمحم  اهب  ءاجي  تلاو  ليخلا  اهرجت 
.ًادحاو اىيش  اعم  نانويو  ةصنملاب  قصلتف 

ديبعلا ةئيهتل  دحاو  نبم  دجوي  ةصنملا  فلخو 
نأ تملع  .راجتلا  هرجأتسي  قوسلل ، مهدادعإو 

ننلو قوسلا  ف  ةيسيئرلا  ةصنملا  ه  هذه 
ضرألا لع  عيبلل  نوضرعي  نيرخآ  ًاديبع  تيأر 

.ةصنملا ريغ  ف 
، ةفورعم الو  ةفولأم  ريغ  راجتلا  هوجو  تناك 

، ةوَلع قاوسأ  ف  راجتلا  مظعم  فرعأ  تنك  دقف 
؛ ةوَلع ةلمم  نم  اوسيل  ءالؤه  نأ  احضاو  ناكو 

امبرو .ديبعلا  عيبل  جراخلا  نم  اهيلإ  نومدقي  مهف 
دبعلاف ديبعلا ، ةراجت  ف  ديلقتلا  وه  اذه  نوي 
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سانلا ناك  .اهسفن  ةدلبلا  نم  نانوي  هعئابو ال 
ىداني نيذلا  ديبعلا  ةيؤرل  نومحدزيو  نوعفادتي 
ةيقب عيب  لثم  اهلثم  عيبلا  ةيلمع  تناكو  مهيلع ،

موقي يدانملاف  ىرخألا ، علسلاو  عئاضبلا 
هتازيم ددعيو  عيبلل  ضورعملا  دبعلا  فصوب 

نوضورعملا يراوجلاو  ديبعلا  .هصئاصخو 
روكذلا سوءر  تقلح  دقو  ةارع ،  نوفقوي  عيبلل 

لع ةلسرتسم  ثانإلا  روعش  كرتت  امنيب 
يراوجلاو ديبعلا  داسجأ  نونهديو  نهفاتكأ ،

فو ةقاربو ، ةميسو  ودبتل  نوهدلاو  تويزلاب 
شامقلا نم  ةعطق  عضوت  نايحألا  ضعب 

سيل ةضورعملا  ةيراجلا  دسج  لع  فافشلا 
ف ةيبذاجو  امج  اهديزتل  امنإو  اهتروع  رتسل 

وأ ضورعملا  دبعلا  دعصيو  .يرتشملا  نيع 
ةصنملا طسو  ف  ةيبشخ  ةلجع  لع  ةيراجلا 

يرتشملا ىري  تح  اهروحم  لوح  هب  رودت 
دبعلا ني  مل  اذإو  .تاهاجتالا  عيمج  نم  ةعلسلا 

هتيرعت بلطي  نأ  يرتشملا  قح  نمف  ايراع 
ديبعلا .ضارمألاو  بويعلا  نم  هولخ  نم  دكأتلل 
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لطت لوألا  ةرملل  عيبلل  نوضرعي  نيذلا  ددجلا 
موقيو ضيبأ ، ءالطب  ىرسيلا  وأ  نميلا  مهمادقأ 

يذلا دلبلا  وأ  سنجلا  وأ  ةليبقلا  ةيمستب  يدانملا 
مهقانعأ لوح  نوقلعي  دقو  دبعلا ، هيلإ  متني 

مهتازيمو مهتاردقو  مهلوصأ  تانايب  لمحت  ةحول 
نودب عيبلل  اضورعم  دبعلا  ناك  اذإو  .مهبويعو 
نم ةعطقب  هسأر  نوطبري  مهنإف  تانامض  ةيأ 

.نيتلولغم هادي  نوكتو  شامقلا 
يراوجلل لوضفب  رظنأ  راجتلا  دحأ  نآر 

نم ملعو  ةصنملا ، لع  نيضورعملا  ديبعلاو 
برتقاف أبوس  ءاهجو  رابك  دحأ  نبا  ننأ  تئيه 

وُّليِبا نبا   » ننأ ملع  املو  .مارتحاب  نايحو  نم 
ةثيبخ ةماستبا  مستبا  طايرأ ،» نب  راملد  نب 

اهل فرعأ  ملو  ذئموي ، اههنك  كردأ  مل  ةركام ،
عمط هنأ  دب  الو  فغش ، ف  هانيع  تعملو  اببس ،

ةسداسلا ف  ننأ  مغر  ةيراج  نعيبي  نأ  ف 
لثم ف  نهادحإ  لإ  راشأو  .يرمع  نم  ةرشع 
ةعطق نم  الإ  ةيراع  تفقو  دقو  رغصأ ، وأ  نس 

اهنلو ءش ، يأ  رتست  شامق ال  نم  ةفافش 
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دقو اهنمم  اهب  طغت  نأ  تدهتجاو  اهب  تثبشت 
لوأ تناك  .شامقلا  فارطأ  تحت  نم  هضعب  ادب 

ةيراع ومنلا  ةلمتم  ةأرما  ىرأ  تايح  ف  ةرم 
يدانملاو ةريح  ف  اهيلإ  رظنأ  تنك  .امامت 

، لوقي ناك  امل  هبتنأ  مل  ننلو  اهنع  نثدحي 
نأ نديري  هنأ  لإ  تهبتنا  عارذب  كسمأ  نيحو 

: هل تلقف  همواسأ 
؟ اهل ًانمث  بلطت  مك  - 

نم رثكأ  يواست  اهنأ  عم  ةئامسمخو ، ًافلأ  - 
.ريثب كلذ 

؟ اهرعس تردق  ساسأ  يأ  لع  - 
لع ءانب  رعسلا  ردقن  اننأ  ًاديج  ملعت  تنأ  - 
هتردقو هتوقو  ثنأ ، مأ  اركذ  هعونو  دبعلا ، رمع 
، هحبق وأ  هنسحو  هتحصو  لمحتلا ، لع 

اهب عتمتي  تلا  تاراهملاو  اهنقتي ، تلا  فرحلاو 
، نسلا ةريغص  ةيراج  هذهو  .هميلعتو  هئاكذو 

ةحيلم هو  ضارمألا ، نم  ةيلاخو  ندبلا  ةيوق 
تنأو .ءارذع  ه  هلك  كلذ  قوفو  ةرهام ، ةيكذ 
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امجو ةحالم  رثكأ  تناك  املك  ةيراجلا  نأ  ملعت 
.ن ـ مثلا ف  لغأ  ءارذعلا  نأو  دازو ، اهرعس  الغ 

اي بر  ـا عـن قـ هيلإ ـر  ظنلا ف  ـب  غرت له 
.تدرأ نإ  ةصنملا  لإ  دوعصلا  كنمي  يديس ؟

جيورتلا لع  يدانملا  اذه  ةردق  نم  تبجع 
هنأ فرعأ  تنكو  .فصولا  ف  هتراهمو  هتعلسل ،
تنأ : » ل لاق  اذامل  فرعأ  مل  ننلو  نلغتسي ،

ديبعلاب ةربخ  وأ  ةفرعم  ل  سيلو  ًاديج ،» ملعت 
نم برقتيل  اهلاق  امبر  .مهئارشو  مهعيب  الو 

نم ًافئاخ  تنكو  .يدو  بسيف  لإ  فلزتيو 
هلاغشنا ةصرف  تزهتناف  ةصنملا ، لإ  دوعصلا 
راظنألا نع  تيراوتف  رخآ  ٍرتشم  عم  ثيدحلاب 

.ديبعلا قوس  نع  ًادعتبم  اعرسم  ترسو  ةسلخ 
ربع ترسف  نمي ، ام  دعبأ  ريسأ  نأ  تدهتجا 

لالسلاو فافقلاو  جورسلاو  دولجلا  قاوسأ 
قوس تزواجتو  راخفلا ، قوس  تربعو  لابحلاو ،

، رهنلا سرف  دلج  نم  ةعونصملا  ةيوديلا  عوردلا 
قوس لإ  تيهتنا  تح  ةيبشخلا  جورسلا  قوسو 
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.روطعلاو زبلا 
نامثع بـن  » لع الو  ريبزلا »  » لع رثعأ  مل 
نب نمحرلا  دبع   » لع ترث  ننلو عـ نا » ـ فع
، ةريهظلا ليبق  روطعلاو  زبلا  قوس  ف  فوع »

لب لاومألا ، ضعب  بسكو  عابو  ىرتشا  دقو 
نم تبجعف  قوسلا ، ف  ءاقدصألا  ضعب  بسك 

: هتلأسو هتراهم 
بسكتو عيبتو  يرتشت  نأ  تعطتسا  فيك  - 

؟ فوع نباي  قوسلا  ف  كل  موي  لوأ  نم  ام 
بسكت ءارشلاو  عيبلا  ف  ةدئاف  كل  لوقأ  - »

فرعتو اركاب ، قوسلل  بهذا  ريثلا ، اهئارو  نم 
مهتاجاحو مهفانصأو  سانلا  عاونأ  فرعاو  هيلع ،

، كئارشو كعيب  ف  ًاقداص  نكو  مهتابلطو ،
كدنع ةعلسلا  كسمت  الو  ريسيلا ، حبرلاب  ضراو 

بسكت فوس  كنأ  دكأتو  ًادحأ ، شغت  الو  ًادبأ ،
هتحت تدجول  ارجح  تبلق  ولف  انأ  تلعف  املثم 

ف لدبلاب  اهتعب  ةينامي  ةدرب  يدنع  ناك  .ًاقزر 
نم عئاب  اهب  مدق  روطع  لباقم  روطعلا ، قوس 
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بهذلا نم  رانيد  لباقم  روطعلا  تعب  مث  قرشلا 
ًادغو .يدنع  تناك  تلا  ةدربلا  نمث  فعاضتف 

«. اهعيبأو ةعاضب  بهذلاب  يرتشأ 
نلو همالك ، لع  قلعأ  نأ  نود  هيلإ  تعمتسا 

يذلا بهذلا  لثم  اهتميق  ف  تناك  هتحيصن 
ءالؤه نإ  لاق  نيح  اقحم  يدج  ناك.مويلا  هبسك 

كئلوأ نع  ةرملا  هذه  ادج  نوفلتخم  برعلا 
انيضمأ .ةراجتلا  لفاوق  عم  نوتأي  اوناك  نيذلا 

ماق ةريهظلا  تقو  فو  .قوسلا  ف  هَّلك  مويلا 
ف سانلا  فقوو  َّلص ، مث  رهطتف  نمحرلا  دبع 

، اعكار نحنيو  لصي ، وهو  هيلإ  نورظني  قوسلا 
لع هفنأو  هتهبج  اعضاو  دجسيو  فقي  مث 

، ل ـ صي نيح  عنصي  حيسملا  ناك  امك  ضرألا 
ـم هضعب ناكو  نا ، ـ يبصلاو لا  ـ فطألا عمجتو 
لع هعضي  وهو  نمحرلا  دبع  هجو  ىريل  نحني 

دحاو لك  صق  تيبلا  لإ  اندع  نيحو  .ضرألا 
سانلا نأ  فيكو  قوسلا  ف  هتياح  برعلا  نم 
نالعإ ناك  .نولصي  مهو  مهيلإ  نورظني  اوناك 

عيذأ دق  نيمداقلا  برعلا  ءالؤه  ةيامح  شاجنلا 
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.كلملا يدانم  هب  ىدانو  تاقرطلاو  قاوسألا  ف 
قوسلا لإ  نبحصي  كلذ  دعب  ريبزلا »  » حبصأ

، ةراجتلا رومأ  نم  اريثك  هنم  تملعتو  موي ، لك 
سانلا ناكو  ةشبحلا ، ةغلب  ثدحتي  فيك  هتملعو 

ناك اهدولوم  ةلهس  تعضو  نيحو  .اعم  اننوري 
«، ةبَنع  » ةلباقلاب اهل  ءج  دقف  اريبك ،  ًاثدح  كلذ 

تلا ه  اهنأكو  دولوملاب ، ةحرف  مأ  تناكو 
بنج لإ  راهنلا  ةباحس  ضمت  تناكف  هتبجنأ 

« ةَفَيذحوبأ  » حبذو .اهعم  رمستو  اهثدحت  ةلهس ،
هذه نإ  يدجل  لاقو  عباسلا  مويلا  ف  اريبك  ًاشبك 

رعش قلحنو  ديدجلا  دولوملل  اهحبذن  ةقيقع » »
: مأ تلاق  .هيمسنو  هسأر 

؟» ةلهس  » اي ديدجلا  دولوملا  مسا  ام  - 
نب دمحم  انيبنب  ًانميت  ًادمحم ؛»  » هانيمسأ - 

دولوم لوأ  وه  ذإ  .مالسإلا  لوسر  هلا ، دبع 
.مكدالب ف  نيملسملل 

دقف ةلهس »  » اي كنبا  يرهطت  نأ  نيديرت  له  - 
رهطن نحنف  ضقني ؟ داك  وأ  عباسلا  مويلا  ضم 
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.نماثلا مويلا  ةيادب  ف  انءانبأ 
؟ ةراهطلاب نيدصقت  اذام  - 

؟ كلذ نولعفت  الأ  ةلهس »  » اي هتفلغ  عطق  - 
اي نماثلا  مويلا  ف  هناتخ  ًاطرش  سيل  - 

مهناتخ رخأتي  دقو  انءانبأ  نتخن  نحن  َاشينَات !» »
الو .اهدعب  ام  وأ  ةعباسلا  وأ  ةسداسلا  نس  لإ 

مويلا ف  نونتخي  مهف  دوهيلا  لعفي  امك  لعفن 
تعمس دقو  .ديدج  عوبسأ  ةيادب  هنول  نماثلا 

ضفخن نحن  .اضيأ  تانبلا  نوضفخت  مكنأ 
ةالوم ةناتخلا ، راْمنا » ما   » ةمب اندنعف  انتانب ،

ضفخت فقثلا ، بهو  نب  ورمع  نب  قيُرش 
مامشإ ال وه  اندنع  تانبلا  ناتخ  نلو  تانبلا 

.جوزلا دنع  اهتوظحب  بهذي  الو  تنبلا  كهني 
ليزن نحنف  ةلهس ،»  » اي اندنع  فلتخم  رمألا  - 

ةنتاخلا تأت  .انتانب  ةفع  ظفحي  كلذف  ءش  لك 
عطقنيل ًاطولخم  ءاود  عضت  مث  ءش  لك  عطقتو 

ةنوتخملا يذخف  نوعمجي  مث  مدلا ، ليس 
امهحتفت نأ  ردقت  الف  امحم  ًاطبر  اهنوطبريو 
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.حرجلا أربي  تح 
اهتدالوو تنبلا  جاوز  لعجي  رمألا  اذه  نلو  - 

«. َاشينَات  » اي اريسع  ارمأ 
نع هانثرو  اننلو  ةلهس ،»  » اي اذه  ملعأ  - 
اندنع متشلا  حبقأو  فالسألاو ! تاهمألاو  ءابآلا 

ريغ ءافلغ  مأ  لإ  صخشلا  بسني  نأ  وه 
تانوتخم أبوس  ءاسن  عيمج  نإف  اذلو  ةنوتخم !!

.نيبأ مأ  نئش  ًماك  ًاناتخ 
، مالسإلا لوسر  دمحم »  » نع ريبزلا »  » نثدح

« مقرألا راد   » نع نثدحو  ةبعلاو ، ةم  نعو 
ل حو  تقولا ، مظعم  اهيف  ضمي  ناك  تلا 
نإ هنإ  ل  لاقو  دمحم ، بحاص  رب » يبأ   » نع

هتنبا ةبطخل  مدقتي  فوسف  اموي  ةم  لإ  داع 
« َاتاْجنس «ـ قلعت ب نع  هتثدحو  ءامسأ .» »
ةيراج تحبصأ  مويلا  اهنلو  اراغص ، انك  نيح 

نبحص .ل  ةجوز  حلصت  تداع  امف  كلملل 
تقو أبوس  ف  ةماعلا  ةحاسلا  لإ  اموي  ريبزلا » »

، هسورع لإ  سيرعلا  فزي  فيك  رظنيل  ليصألا ،
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: ل لاقو 
امنيب سورعلا  لإ  سيرعلا  نوفزت  انه  متنأ  - 

.اهسيرع لإ  فزت  تلا  ه  اندنع  سورعلا 
نوئيهي انه  سانلاف  ريبز ، اي  حيحص  اذه  - 

، ريرحلا هنوسبليو  سبالملاو  بيطلاب  سيرعلا 
بيطلا نم  ةرورذلا  هسأر  رعش  قوف  نورذيو 

هنونيزيو ناجرملا ، نم  ًادقع  هنوسبليو  روطعلاو 
هيلجرو هيدي  نوغبصيو  بهذلاو ، ريرحلاب 

نوكت تلا  سورعلا  تيب  لإ  هنوفزي  مث  ءانحلاب ،
عمتجيو .اضيأ  تئيهو  ةنيزلاب  تنيز  دق 

سورعلا تيب  جراخ  هلهأو  سيرعلا » ءاقدصأ  »
مهؤاسن صقرتو  بارحلاب ، نوصقريو  نونغي ،
نهرودص زهب  نمقيو  هيشم  ف  مامحلا  ندلقيف 

، ضرألا لع  نهلجرأب  نبرضيو  نهرعشو 
سورعلا لهأ  ءاسنو  سيرعلا  لهأ  ءاسن  ىرابتتو 

لعألا لإ  لاجرلا  زفاقتيو  صقرلا ، ف 
نذأي نأ  لبق  كلذو  ةوتفلاو ، ةوقلا  نوضرعتسيو 
ةبدأم لع  سولجلاو  لوخدلاب  سورعلا  لهأ  مهل 
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.سرعلا
يدهج لذبأ  انأو  ةعرسم  رمت  مايألا  تناك 

لع فارشإلا  ف  راملد »  » يدج ةدعاسمل 
ةداعسلا ىرأ  تنك  .نيرجاهملا  برعلا  ةفايض 

فراعم موي  لك  ف  نوبسي  مهو  مههوجو  لع 
، أبوس لهأب  نوطلتخيو  ءاقدصأو ، اددج 
ننلو .ةحرفلا  نرمغتف  ةيشبحلا ، نوملعتيو 
هوجولا كلت  سفن  لع  اضيأ  قلقلا  ظحلأ  تنك 
ةمداقلا لفاوقلا  ةحاسل  موي  لك  نوبهذي  نيح 
لوسرو ةم  رابخأ  نع  نولأسي  قرشلا ، نم 

سمخ ةالصلل  اعم  نوعمتجي  اوناك  .مالسإلا 
نبا مهمدقتي  رجفلا  دنع  اهالوأ  مويلا ، ف  تارم 

، عومسم توصب  أرقيو  مهمامأ ، فقي  نوعظم ،
املثم نولعفيو  ضرألا ، لإ  رخيو  نحني  مث 
نم ليتارت  نوءرقي  كلذ  دعب  اوناكو  .لعفي 
الب بلقلا  لخدت  ةليمج  تاوصأب  مهظفح 

مهنلو ال نيتالص  نولصي  راهنلا  فو  ناذئتسا ،
ليللا فو  .مهتءارق  عمست  الو  مهتاوصأ  نوعفري 

مهتاوصأ نوعفري  مهنلو  اضيأ  نيتالص  نولصي 
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صرحي راملد »  » يدج ناك  .ليتارتلاو  ةءارقلاب 
، ةالصلل اودانت  املك  مهنم  ابيرق  سولجلا  لع 
ام مهفي  ناكو  حضاو ، هابتنا  ف  عمتسي  ناكو 
مهفأ تنكو  .ةيبرعلا  ف  اعراب  ناك  دقف  هنولوقي 

تامللا ضعب  نم  الإ  هنولوقي ، ام  اضيأ 
تنك .لبق  نم  اهب  عمسأ  مل  تلا  ةديدجلا 
لاغشنا نم  رثكأ  ريبزلا »  » ةقادصب ًغشنم 

.نولصيو نوءرقي  مهو  مهيلإ  عامتسالاب 
نع نتلغش  ريبزلا »  » ةبحصو برعلا  ةبقارم 
نع تفلختف  هتمدخو ، راملد »  » يدجب مامتهالا 

.فحصلاو ربحلا  ريضحتو  ةفوقسملل  روضحلا 
نوفدم زنك  لع  ةأجف  رثع  ريقف  لجر  لثم  تنك 
رثأتسيو نييلوضفلا  نيعأ  نع  هئبخيل  هيلع  مجهف 
ظحالو .ًادحاو  اموي  ريبزلا »  » كرتأ مل  .هسفنل  هب 

امل ريبزلا »  » ةبحصل غرفتأ  نكرتف  كلذ  يدج 
نم امهظحلي  مل  نيذللا  يرورسو  تحرف  ىأر 
، باحصألا ليلق  بألا  ميتي  تأشن  دقف  لبق ،

نارقأ الإ  باحصألا  تايركذ  نم  ل  سيلو 
ريثك تنكو  .اراغص  انك  نيح  مهعم  تبعل  نيذلا 

173



برعلا ءجم  لبق  ارخؤم  ةلزعلا  ديدش  تمصلا 
مهتاداعو برعلا  فرعي  يدج  ناكو  ريبزلا .» و«
برعلا ءالؤه  ىأر  نيح  حرف  دقف  اذهلو  ًاديج ،
هفرعي مل  سانلا  نم  ًاديدج  اعون  اوناك  نيذلا 

مل بيذهتلا ، يديدش  اوناك  .لبق  نم  يدج 
ف هنولعفي  راجتلا  برعلا  ناك  ام  نولعفي  اونوي 

نم نورثيف  أبوس  لإ  نوتأي  امنيح  قباسلا 
ناملغلاو يراوجلا  نودراطيو  رمخلا  برش 

أبوس لهأ  عمسيو  نورجاشتيو ، نوثبعيو 
يدج نربخأ  .راوسألا  جراخ  مهطغلو  مهتاوصأ 

هتايح ف  ري  مل  هنلو  ًاديج ، برعلا  فرعي  هنأ 
نم ازيمتم  اعون  اوناك  نيمداقلا ؛ ءالؤه  لثم 

مأ نيب  راد  امب  يدج  تربخأو  .برعلا 
نأ تفرع  نأ  هتربخأو  ثيدح ، نم  َةَنوميس » و«

ءالؤه لابقتسا  نم  مأ  رذحت  تناك  َةَنوميس » »
« َاشينَات  » مأ نأو  .انتيب  ف  مهئاويإو  برعلا 
يدج مستبا  .رمألاب  يدج  ربخت  ملف  موتك  اهعبطب 

: لاقو ةضيرع  ةماستبا 
كدج نأ  سيس »  » اي نظت  تنك  لهو  - 
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عدي وأ  رمألا ، اذه  لع  تسي  فوس  راملد » »
عم ثبعتل  اهنأشو  ةرحاسلا  َةَنوميس » »

دقل طايرأ ؟»  » ةرسأ لإ  ءست  وأ  َاشينَات » »
ف اهترز  امنيح  َةَنوميس »  » نم هلك  رمألا  تمهف 

.اهخوك
حاسمتلا ةريزج  ترز  له  يدج ، اي  ابجع  - 

؟ اضيأ تنأ 
نوشخي مهلك  سانلا  سيس !»  » اي اعبط  - 

تبهذ دقل  .نم  فاخت  اهنإف  انأ  الإ  َةَنوميس » »
اهنم تمهفو  ًيوط  ًاثيدح  اهعم  تثدحتو  اهيلإ 
يذلا دوعوملا  يبنلا  لسر  مه  برعلا  ءالؤه  نأ 

نجلا نم  اهناوعأ  نأو  هنورظتني ، دوهيلا  ناك 
ءالؤه مودقبو  يبنلا  اذه  نامز  مودقب  اهوربخأ 

نونويسف اوءاج  نإ  مهنأو  .ةوَلع  لإ  لسرلا 
برغ ةيناحورلا  ةلمملا  لع  ءاضقلا  ف  اببس 

نم اونمتي  نل  اهناوعأ  نأو  .راجلا  رحب 
فوسف مهنم  اوبرتقا  نإ  مهنأل  اهتمدخ ؛

قعاوص اهب  مهليتارت  نأ  نتربخأو  .نوقرتحي 

175



اهنم برهتو  نجلا  كولم  ربكأ  اهاشخي  ةقرحم 
ادج بضاغ  مالظلا » ديس   » نإ تلاقو  .هدونج 

اذهلو ةوَلع ، رايد  لإ  برعلا  ءالؤه  ءجم  نم 
انينرالا ةقطنم  لإ  هناوعأو  هدونج  بره  دقف 

.نورظتنيو نورظني  لينلا ، برغ 
اذامل نآلا  تمهف  دقل  .يدج  اي  اذه  بيجع  - 

.دحلا اذه  لإ  ةبضاغ  ةَنوميس »  » تناك
اهتطلس لاوز  شخت  هف  سيس »  » اي معن  - 

دقف اذهلو  سانلا ، لع  اهريثأتو  اهتوطسو 
اي اهل  تلق  .برعلا  ءاويإ  نم  َاشينَات »  » ترذح
ف رحسلا  ةلم  كنأب  ةفورعم  تنأ  ةَنوميس » »

وأ كتاراجم  لع  دحأ  ىوقي  هنإو ال  نامزلا ، اذه 
برعلا ءالؤه  عنمت  مل  اذاملف  كمامأ  فوقولا 

مهتنيفس قارغإب  كناوعأ  يرمأت  وأ  مودقلا ، نم 
نأ لبق  ةيدابلا  لامر  ف  مهنفدت  ةفصاع  يريثت  وأ 

نجلا نم  كناوعأ  يرمأت  وأ  أبوس  لإ  اولصي 
نجلا رابآ  ف  مهنجسو  مهرسأو  مهفاطتخاب 

مهرسأ تكف  رامعألا  لاوط  ناوعأ  كيدل  تنأو 
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؟ ناميلس يبنلا  نجاوس  مقامق  نم 
اي اذه  لعفت  نأ  اهرودقم  ف  ناك  لهو  - 

؟ يدج
ةديدش ةرحاس  ه  سيس »  » اي معن  معن  - 

نجلا نم  نوريثك  ناوعأ  اهلو  شطبلا ،
مهلامم نم  ريثك  اهل  عضختو  نيطايشلاو ،

: ل تلاق  اهنلو  ةريبك  ةفرعم  اهلو  .مهلئابقو 
ءالؤه عم  هبرجأ  ملو  اىيش  تكرت  نأ  نظتأ  - »
نم اريثك  تلسرأ  دقل  طايرأ ؟» نبا   » اي برعلا 

تملعو اودوعي ، ملو  اوبهذف  مهرثأ  ف  ناوعألا 
نوسورحم مهنأو  قرتحا  مهنم  اند  نم  لك  نأ 

«. كالهلا رويطب 
: اهل تلق 

؟ كالهلا رويط  امو  ةَنوميس !!» اي  ابجع  - »
«.. طايرأ نبا   » اي اهب  عمست  مل  كنأ  بيرغ  - 
ةهربأ شيج  تقرحأ  تلا  رانلا  رويطب  عمست  ملأ 

؟ ليفلا تلتقو 
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هذه دحأ  سني  لهو  اهب ! تعمس  لب  لب  - 
هذه لخد  ام  نلو  اهنوفرعي  عيمجلا  ةثداحلا ؟

؟ انتصقب ةثداحلا 
نم مهنم  برتقا  نيح  اجن  نم  نربخأ  دقل  - 

رويطب نوسورحم  برعلا  ءالؤه  نأ  ناوعأ 
ردقي هنأو ال  ةهربأ ، شيج  تلهأ  تلا  كالهلا 

رمألا اذه  قدصأ  ملو  .مهنم  بارتقالا  لع  دحأ 
ننلو نع ، اولخت  دق  ناوعأ  نأ  تننظو  اهنيح 
لإ اولصو  نأ  دعب  مهتويب  نم  تبرتقا  نيح 
ادونج تيأرو  اوهأ  تيأر  راملد »  » اي أبوس 

، برعلا ءالؤه  لوح  نيحلسم  نيينارون  اسرحو 
نوءرقي برعلا  ءالؤه  عمجت  املك  نورثي  اوناكو 

نايك لزلز  فيخم  رمأل  هنإ  .مهتاولصو  مهليتارت 
ةرابجلا ةَنوميس »  » انأو كلمأ  ملف  راملد »  » اي

رثكأ لع  مغي  داكو  ةاجنلاو  برهلا  الإ  مهمامأ 
دقو .مهنم  يدلجب  وجنأل  يرجأ  انأو  ةرم  نم 

«. راملد  » اي نيترم  قيرطلا  ف  تطقس 
ةياح صقي  وهو  كحضي  راملد »  » يدج ناك 
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يوري هنأكو  ل  ادبو  َةَنوميس .»  » ةرحاسلا
اهيحت رباغلا  نمزلا  نم  جاحأو  ريطاسأ 

ف نأ  تبجعو  .مونلا  لبق  راغصلل  تادجلا 
تيح نيحو  .ةرحاسلا  َةَنوميس »  » لثم اننامز 

: ل لاق  اهنع  ريبزلل 
ضرأ ه  هذه  مضرأ  نأ  انيبن  انربخأ  دقل  - 

«، سوم  » يبنلا نامز  ذنم  ةرحسلاو  رحسلا 
كراعم سوم  يبنلا  نيبو  مهنيب  تعقو  دق  هنأو 
نبا  » نأ سيس »  » اي بجع  .تالصافمو ال 
ءاسمو حابص  لك  نيصحتلاب  انرمأي  نوعظم »

نأ نوعيطتسي  الف  نجلاو  سنإلا  نيطايش  نم 
.انيلإ اولصي 
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راملد ُةيصو 

قد نأ  دعب  عيمجلا  هوجو  لع  نزحلا  ميَخ 
.ةوَلع لهأ  بولق  فو  أبوس  ف  اهسرغو  هداتوأ 
ملف احابص  مأ  هتظقيأ  راملد .»  » يدج تام 

مأ خارص  تعمس  .مالس  ف  مان  .ظقيتسي 
هريرس لع  اددمم  هتيأرو  هتفرغ ، لإ  تعرسأف 

معفم ههجو  .مئانلاك  هينيع  ضمغأ  دقو 
هدي قوف  نميلا  هديو  .مالسلاو  ةنينأمطلاب 

ةالص لصي  هنأكو  هردص  لع  ىرسيلا 
: عيمجلا لع  ةقعاص  هتوم  ناك.نيملسملا 

ةداقلا ءامحلاو ، ءارزولا  ةلملاو ، كلملا 
تملظأ .مدخلا  تح  ةسواسقلاو ، ناهلاو 

تنك .لبق  نم  ملظت  مل  امك  نيع ، ف  أبوس 
.موقأ مث  سلجأ  ًانايحأو  فده ، الب  دوعأو  جرخأ 

.نيساوي ءاجف  نزحو  قلق  ريبزلا »  » ظحال
تنس ام  هتمض  نلو  ةوقب  هردص  لإ  نمض 
هنأكو عومد  ترجأو  نازحأ  تجيه  لب  عور 
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اهفاقيإ تلواح  .رجاحملا  نم  اهرصتعي  ناك 
أدب مسج  نأ  ريبزلا »  » ظحال نيح  .تردق  امف 

عضوو نكرت  توصب ، ءابلاب  تممهو  ضفتني 
ناكو طئاحلا  لع  امهب  أكتاو  هرهظ  فلخ  هيدي 

«. ةقنادلا  » فقس لإ  رظني 
فوس مهنأ  مأ  اوربخأ  نورجاهملا  برعلا 

نإ اولاق  .نيملسملا  ةالص  هيلع  نولصي 
لبق ارس  مهعم  نيملسملا  ةداهش  دهش  راملد » »

ناكو .مهتالص  ملعت  لع  اصيرح  ناكو  هتوم 
اودارأو .هتفرغ  ف  لصيو  مهتالص  ف  مهدلقي 

هل ماقت  نأ  دارأ  كلملا  نلو  مهتقيرطب  هونفدي  نأ 
كلملا نم  هتنامو  هماقمب  قيلت  ةيكولم  ةزانج 

ريصق بيرقنع »  » لع هولمح  .هنفد  لبق 
نوللاب هلجرأ  ةيلطم  جسنلا  ليمج  لجرألا 

ةنولملا شوربلا  نم  عونب  شرف  دقو  رمحألا 
قوف عضو  دقو  ردانلا  فعسلا  نم  ةجوسنملا 

نم ةريبك  تايمب  هوشرو  نولم ، طاسب  شربلا 
شامقلا نم  جيسنب  هدسج  اوفلو  روطعلا ،

نامثجلا اولمحو  .نطقلا  نم  لوزغملا  ضيبألا 
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ءارزولا هءارو  راسو  قانعألا  قوف  بيرقنعلاو 
عومجو راجتلاو  ءامحلاو  فارشألاو  ةداقلاو 
برعلا .هنونفدي  ثيح  لإ  سانلا  نم  ةريفغ 
اوّلصو هنامثج  فلخ  اوفطصا  نورجاهملا 

بونج َجنعلا  نفادم  لإ  اولصو  نيح  .هيلع 
ةليلظ ةرجش  لظ  تحت  نامثجلا  اوعضو  أبوس 

نورفحي نورافحلا  ناكو  لايسلا ، راجشأ  نم 
نانثا لزن  رفحلا  لمتكا  امل  مث  .ةيلاع  ةمهب  ربقلا 

عمج نامثجلا  لمح  امنيب  ربقلا  لخاد  امهنم 
فوفلملا دسجلا  مهولوانو  ءارزولا  نم  رخآ 

اوطغ مث  .ًاديعب  بيرقنعلا »  » اوحازأ مث  شامقلاب 
بوطلاب نامثجلا  هيف  اوعضو  يذلا  قشلا 

هوراو مث  نيطلاب ، هوطغو  نبللا  نم  عونصملا 
نم ةليطتسم  ةموك  ربقلا  راص  تح  بارتلاب 

هيلع اوعضوو  ءاملا ، هيلع  اوشر  مث  بارتلا ،
نيدهاش اوعضوو  ليخنلا  ناصغأ  ضعب 

هل نوتحني  امثير  قورحملا  بوطلا  نم  نيتقؤم 
مأو انأ  تيقبو  عيمجلا  فرصنا  مث  .ًادهاش 

.ربقلا مامأ 
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ناك دقف  دحأ ، لع  كبت  مل  امك  هيلع  تب  مأ 
رثكأ اهنأ  نظت  تناكو  .اهل  ةبسنلاب  ءش  لك  وه 
لغت تلا  نزحلا  ممح  تأر  اهتيل  .ًانزح  سانلا 

نل .اهيرفتف  حناوج  نيب  رجفتتو  يردص ، ف 
..سانلل اهرهظأ  ملف  يدلجت  نوري  اوناك  سانلا 

مترأف يدحو  قبأ  تح  مأ  بهذت  ول  تينمت 
نأ ديرأ  تنك ال  .حناوج  لب  بأو  ربقلا  لع 
لثم بأس  تنك  .فعضلا  اذهب  انأو  دحأ  ناري 

نتدشو يدحو ، نكرتت  مل  مأ  نلو  .ءاسنلا 
تناك .ةفقاولا  ةبرعلا  لإ  اهتعبتف  ةوقب  يدي  نم 

حور تناك  دقف  حور ؛ الب  ًادسج  بحست 
كانه يدسج  اهكرت  .يدج  ربق  لوح  فرفرت 

.مأ عم  داعو 
؛ يدج عقوم  ف  ًانامجرت  نييعت  مت  ام  ناعرس 

، نامجرت نودب  ًادحاو  اموي  قبي  كلملاف ال 
ناك له  سفن  لأسأ  ملو  .عطقنت  دوفولاو ال 

، بصنملا اذهل  لهأ  ننأل  كلملل  ًانامجرت  نييعت 
حرفأ مل  راملد !؟»  » يدجل ًانافرع  ناك  ىرت  اي  مأ 

ملح تناك  اهنأ  مغر  ةفيظولاو ، بصنملل 
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املؤم اعقاو  حبصأ  ققحت  نيح  نلو  تايح ،
انأو سفن  تلءاضتو  راملد .»  » يدجب نركذي 

نييحيو رصقلاب ،  دوهعملا  هبتم  ف  سلجأ 
رخآلا ضعبلا  قلطيو  راملد »  » نام عيمجلا 

اذه نأ  تسسحأ  ريغصلا .» راملد   » مسا لع 
لع ىدعتأ  ننأو  يبصنم  الو  نام  سيل 

لعجأ الأ  لع  تصرحو  راملد .»  » يدج بتم 
لخدأ تنكف  .ولعلاو  ةرهشلل  اببس  بصنملا  اذه 
عم ولخأ  تح  ةسلخ  هرداغأو  ةسلخ  رصقلا 

«. ريبزلا مأو و« سفن 
، ننوزعي اوءاج  ةسواسقلاو  ةنهلا  ريبك 

.تاولصلا اولترو  يدج  تيب  ف  اسادق  اوماقأو 
ًاديج اىراق  ناك  راملد »  » يدج نإ  اولاقو 
ريبك عم  ةقباسلا  هتاراوح  تركذت  .ليجنإلل 

.ارس تحضف  ةفقاسألا 
توم تقبس  تلا  ةيضاملا  مايألا  ثادحأ 

ملعي ناك  هنأك  يدج  .ةفصاع  تناك  راملد » »
.نيدقارلا هفالسأل  همامضنا  بارتقا 
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مداخلا سلجأو  ةفوقسملا ، ف  اموي  يب  الخ 
ًادحأ لخدي  الأ  هرمأو  جراخلا  لخدملا  دنع 
تعمس نيح  تعترا  .كلملا  ناك  نإ  الإ  انيلع 

نعي وهف  امالك  لوقي  نيح  يدجف  مداخلل  همالك 
.لزهلا فرعي  الو  لزهي  وهو ال  فرحلاب ، لوقي  ام 

ابارشو اماعط  ةفوقسملا  لخاد  تدجو 
يدج لدسأو  .لوطيس  ثيدحلا  نأ  تملعف 

لع ةتبثملا  ةيتيزلا  لعاشملا  رانأو  رئاتسلا 
ًاتماص قبو  هتلابق ، نسلجأو  .ةفوقسملا  رادج 

ةأجف ملكت  مث  .ماللا  ديري  هنأ ال  تننظ  تح 
ركذأو .ةليوط  تاعاسل  رمتسا  اريثك  امالك  لاقو 

: ةأجف لاق  هنأ  همالك  نم 
هلوقأ فوس  امل  هبتناو  سيس »  » اي عمسا  - 

نذأ دقو  .ليوطلا  يرمع  ةصالخ  وهف  ًاديج  كل 
دقف ءش  لك  كيلع  صقأ  نأ  شاجنلا  انديس  ل 

فوس ابيرقو  هتقث  لحم  نآلا  تنأ  تحبصأ 
لوأ وه  كل  هلوقأس  امو  .هرارسأ  عدوتسم  حبصت 

.رارسألا
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ةملك لل  ًاديج  هبتنم  انأ  يدج ، اي  رضاح  - 
.اهلوقتس

رفز ةديهنت  دهنتو  هتيحل  لع  هديب  يدج  كسمأ 
: هثيدح أدب  مث  ًاقيمع ، اراح  اسفن  اهيف 

اهفرعت نكت  مل  ثادحأل  ًاخيرات  كل  حأس  - 
اهليصافت نلو  سانلا ، نم  ريثك  اهفرعي  الو 

.هؤادعأو كلملا  انديس  اهفرعي 
؟ يدج اي  ءادعأ  كلملل  لهو  - 

يركف تتشتي  تح ال  يدلو  اي  نعطاقت  ال  - 
.ًاتصنم اهلك  ةياحلا  عمساو 

ننلو يدج » اي  رضاح   » لوقأ نأ  تشوأ 
يدج مالل  ةعطاقم  نوكتس  اهنأ  تربتعا 

.تمصلا ترثآف  راملد » »
«: راملد  » لاق

نبا َةمحصا »  » ريمألا ةصق  كل  حأس  - 
حبصأ يذلا  ةوَلع  ةلمم  كلم  رجبألا »  » كلملا

.شاجنلا انديسو  انلم  نآلا  وه 
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وه قباسلا  شاجنلا  رجبألا »  » انديس هوبأ  ناك 
عيمج نم  ابوبحم  الم  ناكو  .ةوَلع  ةلمم  كلم 

« راملد  » كدج ناكو  .ًادبأ  ًادحأ  ملظي  ال  سانلا ،
برقملا رجبألا »  » قيدص وه  نآلا  كثدحي  يذلا 
انرفاسو انبعلو  انأشن  دقف  الم ، حبصي  نأ  لبق 

تنك كلملا ، وه  رجبألا  انديس  حبصأ  نيحو  اعم ،
دالوأ هل  ني  ملو  .هرارسأ  متاكو  برقملا  هقيدص 
نسلا ريغص  امالغ  ناك  يذلا  َةمحصا  ريمألا  الإ 

.نآلا كل  اهيورأ  تلا  ثادحألا  تعقو  امنيح 
نظلا نسح  بلقلا ، بيط  الم  رجبألا »  » ناك
اونوي مل  هعم  اوناك  نيذلا  هءارزو  نلو  سانلاب ،

لاومألا و عمج  وه  مهمه  ناك  دقف  هلثم 
مهل حمسي  كلملا  ني  ملو  .ءارثلا  لع  لوصحلا 

سانلا لاومأ  لع  يدعتلل  مهبصانم  لالغتساب 
.سانلا هبحأ  كلذلو  داع  الم  ناك  دقف 

ةطساوب مهحيشرتو  مهرايتخا  متي  ءارزولا  ناك 
اهتوطسو اهذوفنب  ةسينلا  تناكو  ةسينلا ،

شاجنلا كلملا  لع  ءارزولا  ءالؤه  ضرفت 
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مهئالو أدبم  وه  رايتخالا  ساسأ  ناكو  اضرف ،
ةقالع هل  ني  ملو  طقف ، اهتاسايسو  ةسينلل 

ه مهتالهؤم  مهأ  تناكو  مهتهازن ، الو  مهتءافب 
ءارزولا ءالؤه  ناك  .ةسينلل  قلطملا  ءالولا 
نومدقي اوناك  دقف  ةليسو  ةيأب  ءارثلل  نوقوتي 

ف اموي  اوعمتجاف  .ةسينلل  ةمخض  تاواتإ 
كلملا ةيحنت  ةيفيك  لوح  اوركفتو  مهدحأ  لزنم 

وجلا مهل  ولخي  تح  هريغ  ةيلوتو  هيلع  بالقنالاو 
.لاومألاو ذوفنلا  نم  نوءاشي  ام  لع  اولصحيف 
ةركفلاب ثدحتلا  لع  ؤرج  يذلا  ريزولا  نلو 

بوث ف  ءارزولا  عامطأ  فَّلغ  دقف  ًاثيبخ  ناك 
: مهل لاق  اذامف  كلملاو  ةلمملا  لع  فوخلا 
وه دحاو  دلو  ريغ  هدنع  سيل  انلم  نإ  لاق 
نم كلملا  ريرس  لع  هفلخيل  ةمحصا ، ريمألا 

، ادج نسلا  ريغص  لازي  ام  ريمألا  اذهو  هدعب ،
لك نم  ءادعألا  اهددهتي  ةلمملا  نأ  نوملعتو 

اندالب حبصتسف  رجبألا  كلملا  تام  ولف  نام ،
نم كلامملا  اهمساقتتو  ءادعألا  اهفطختي  ةفيعض 
وه لحلا  مهل : لاقف  لحلا ؟ امو  هل : اولاق  .اهلوح 
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نوريثك دالوأ  هلف  شاجنلا  كلملا  قيقش  راين » »
«. رجبألا  » نم رثكأ  كلملل  حلصي  يذلا  وهف 

« راين  » تيب لإ  اوبهذو  لحلا  اذه  لع  اوقفتاو 
كل نأل  كيخأ ؛ نم  كلملاب  لوأ  تنأ  هل : اولاقو 

كلم نومعديو  كرزأ  نم  نودشي  ءانبأ 
ءارزو نحنو  كلملا  ف  كنوثريو  هدمأ  نوليطيو 
انيأر عمجأو  انقفتا  دقو  كءارزو  نوكنس  كلملا 

ًاديدش ابضغ  بضغ  راين »  » نلو .اذه  لع 
غلبي فوس  هنأب  مهددهو  هتيب  نم  مهدرط  دارأو 
اعيمج مهلزع  متيل  رمألاب  رجبألا »  » كلملا هاخأ 

اومدقيلو اهنوقحتسي  مهف ال  ةرازولا  نم 
مل ءارزولا  نلو  .ةنايخلا  ةمهتب  ةمكاحملل 

نم دبو  كلملا ، قيقش  راين »  » تيب اورداغي 
ملو كتيب  نم  انجرخ  نإ  اننأ  ملعا  : » هل اولاق  كلذ 
هل لوقنو  كلملل  انعيمج  هجوتنسف  رمألا  اذه  متي 

فوسو كلملا  نم  كعلخيل  كيلع  رمآتي  كاخأ  نإ 
ةثراك ةجيتنلا  نوكتسو  اذه ، لع  انعيمج  دهشن 

هلك اذه  نم  دبو  .كدعب  نم  كدالوأ  لعو  كيلع 
ةحلصم ف  وه  ارمأ  كيلع  ضرعن  نآلا  نحنف 
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، دالبلا كلم  هبجومب  تنأ  حبصتسو  عيمجلا ،
الو جراخلا ، وزغلا  تنمأ  دق  ةلمملا  نوكتو 

امك .كلملا  نم  كقيقش  ةيحنت  ىوس  كلذ  بلطتي 
كبناج نم  دهج  يأ  لذبت  نل  كنأب  كدعن  اننأ 

اذه ذيفنت  لوتنس  نحنف  كلملا  تنأ  حبصتل 
، هتيحنتب كنع  ةبانإلاب  موقنسو  هتمرب ، رمألا 
رجت مل  لاح  فو  .هنام  الم  انيلع  كتيلوتو 
ةراسخ يأب  كيلع  دوعت  نلف  غبني  امك  رومألا 

ةلص كل  نأ  اهنيح  سانلا  نم  دحأ  فرعي  نل  هنأل 
«. رمألا اذهب 

ًجر رجبألا »  » كلملا هيخأ  لثم  راين »  » ناك
رومأ ف  اريبخ  ني  مل  هنلو  بلقلا ، بيط 

، سئاسدلاو رملا  فرعي  الو  كلملاو  ةسايسلا 
مهحاحلإ تحت  ءامحلاو  ءارزولل  عضخف 

نوكتس كلذ  نأ  نظي  ناكو  ماللاب ، مهبعالتو 
هيخأ ةيحنت  نأ  نظو  عيمجلل  ةحلصملا  هيف 

ءش ثدحي  نلو  .ةيملس  ةيحنت  نوكتس  كلملا 
ءالؤه نويسو  وه ، هئيجمو  هيخأ  باهذ  ىوس 

نم هءارزو  مه  ةحلصملا  لع  نوبداحلا  ءارزولا 
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رومأو دالبلا  نوئش  ةرادإ  ف  هل  ًانوعو  دعب 
ف نويس  كلذ  نأ  امك  .نآلا  مه  املثم  كلملا 

نويسو ءارمأ  نوحبصيس  نيذلا  هئانبأ  ةحلصم 
ف لقتنيس  كلملا  نأ  امك  هدعب ، دهعلا  لو  مهنم 
« راين  » نطفي ملو  .مهدعب  نم  هدافحأو  هدالوأ 
هيخأ ىدل  ةبذالا  ةياشولاب  هودده  نيذلا  نأ  لإ 

تاوف دعب  نلو  ةقثلل ، ًهأ  اوسيل  مه  كلملا 
.ناوألا

ةقرف تللست  ةليوطلا  ءاتشلا  لايل  نم  ةليل  فف 
، ارس ءارزولا  اهلخدأ  كلملا  عدخم  لإ  ةحلسم 

سارحلا عمس  املو  رجبألا .»  » كلملا اولاتغاف 
اوعره كلملا  عدخم  ف  توصلاو  ةبلجلا 

عيمج تلاتغا  ةحلسملا  ةقرفلا  نلو  ةدجنلل ،
جرخو .برهلا  نم  اونمتي  نأ  لبق  سارحلا 

سانلا لع  لاتلا  مويلا  حابص  ف  ءارزولا 
اوللست ةنوخ  نإ  اولاقو  نالمحلا ، بايث  نوسبلي 

متت فوس  هنإو  رجبألا »  » كلملا اولاتغاو  ليلب 
نم نمتيل  دالبلا  لع  الم  راين »  » هقيقش ةيلوت 

.هيخأ رأثب  ذخألا 
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نأ عقوتي  ني  ملف  ثدح ، امب  راين »  » جوف
ديحولا نبالا  ْمتيو  هيخأ  لتقم  نمضتي  رمألا 

فقي يذلا  نم  ملعي  راين »  » ناك .كلملا  هيخأل 
لع ؤرجي  ني  مل  هنلو  ةرماؤملا  ءارو 

هيخأ لتقم  لع  هداؤف  رطفنا  لب  حيرصتلا 
رس لع  ىوطناف  كلملا ، ديلاقم  هيلوت  نم  مغرلاب 

هعجضم قرؤي  لظف  ًادحأ  هب  ربخي  مل  ميظع 
.ءطبب هلاتغيو 

اوبهذ نيح  مِهرس  ف  نوحضي  اوناك  ءارزولا 
مامتإو هيخأ  لتقمب  هورشبو  ديدجلا  كلملل 

! ديدجلا كلملا  وه  حبصأ  دق  هنأو  حاجنب ، ةمهملا 
اضعب مهضعب  نهي  ناك  لاحلا  عقاو  فو 

لك حبصأ  دقف  مهسفنأل ؛ هوققح  يذلا  رصنلاب 
.مداقلا كلملا  كلذ  ف  امب  مهيديأ  ف  ءش 

نبا ىأرف  راين »  » كلملا رظن  جيوتتلا  موي  فو 
ًافقاو َةمحصا »  » ميتيلا ريغصلا  ريمألا  هيخأ 

ظقيتساف هابأ ، دقف  دقو  سانلل  رظني  ًاديحو 
عم قدصلا  تاظحل  نم  ةظحللا  كلت  ف  هريمض 
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لإ همضف  هداؤف  قفشأو  هبلق  هل  قرو  سفنلا 
.همأو وه  رصقلا  ف  هئانبأ 

مل هنلو  هلوح  ثدح  ام  عي  ناك  ةمحصا » »
نأ ملعي  ناك  دقف  هيبأ ، لتقم  ءارو  ببسلا  مهفي 
مل .سانلا  عيمج  نم  بوبحم  لداع  كلم  هابأ 
ةثولم ديدجلا  كلملا  همع  دي  نأ  اهموي  ملعي  ني 

: لءاستي ناك  هنلو  املظ ، لوتقملا  كلملا  ءامدب 
متي مل  اذاملو  هيبأ ؟ ةلتق  نع  ثحبلا  فقوت  اذامل 

هذهل اباوج  دجي  ملو  تامكاحم ؟ يأ  دقع 
.تالؤاستلا

نم ابيرق  رصقلا  ف  َةمحصا »  » دوجو ناك 
ساسحإ لعج  دق  هرصبو  هعمس  تحتو  همع 

، هاعريو هيلإ  هبرقي  راصف  مظاعتي  بنذلاب  كلملا 
نم كلملا  لإ  برقأ  را  ــ صو رصقلا  ف  أشنف 
اي راملد »  » كد ناكو جـ .نيي  ـ قيقحلا ه  ــ ئانبأ

رصقلا ف  َةمحصال »  » يبرملا ةباثمب  سيس » »
هراشتسمو رجبألا »  » كلملا نامجرت  تنك  دقف 

ايئاقلت تحبصأ  لتق  املو  هرارسأ  متاكو  صاخلا 
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يرجي ام  بقارأ  تنكو  راين .»  » كلملا نامجرت 
يذلا ال لفاغتملا  نيعب  كلملا  تافرصت  نم 
نبا لع  كلملا  قافشإ  تللغتساو  .ءش  هتوفي 

تنكف نامثلا ، تاونسلا  يذ  ريغصلا  هيخأ 
نم رودي  ام  ةمحصا »  » فرعي نأ  لع  صرحأ 
ةغبان أشنف  هتيبرتو  هميلعت  لع  تصرحو  هلوح ،

.ةهيدبلا رضاح  ملعتلا  عيرس  ناكو  ًانطف ، ايكذ 
ةوق هسفن  ةرارق  ف  كردي  ناكو  ةركاذلا ، يوق 
كلذ هعفدف  كلملا  دالوأ  همع  ءانبأ  عم  ةسفانملا 

.تالاجملا تش  ف  اعيمج  مهيلع  قوفتلا  لإ 
اوناك نيذلا  ءامحلاو  ءارزولا  ظحال  نيح 

« َةمحصا  » برقي كلملا  نأ  ةرماؤملا  ف  ًافرط 
لإ اوبهذف  رطخلاب ، اوسحأ  هدالوأ  نم  رثكأ 
برقت كنأ  انظحال  اننإ  هل  اولاقو  راين »  » كلملا
نأ شخن  اننإو  كئانبأ  نم  رثكأ  َةمحصا » »
لإ لصتف  رومألا  روطتتو  ماهملا  هيلإ  لكوت 

لإ رومألا  دوعتف  كدعب  نم  كلملا  هيلوت  ةلحرم 
هابأ انلتق  يذلا  وه  اذه  نأل  هيبأ ؛ لتقم  لبق  ام 

.هلجأ نم 
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تارماؤملا هذه  رارمتسا  نم  راين »  » بضغ
: مهل لاقف  ءارزولا  ةهج  نم 

؟ ةديعب تسيل  تاونس  ذنم  هابأ  اولتقت  ملأ  - 
؟ نآلا نوديرت  اذامف 

ًاديعب تنأ  هيفنت  وأ  نحن  هلتقن  نأ  امإ  هل : اولاق 
رمألا ئداب  ف  اذه  كلملا  ضفرف  أبوس ، نع 

نلو مولظملا ، هيخأ  نبا  لع  هبلق  عطقتو 
ديدش َةمحصا »  » نأب هيلإ  اوزعوأ  ءارزولا 

يذلا نم  ملعيس  دب  الو  نآلا  ربك  دق  هنأو  ءاكذلا ،
همع نأ  فشتي  فوسو  هيبأ ، لتقم  ءارو  ناك 

اصوصخ كلذ ، اولعف  نيذلا  مه  هءارزوو  كلملا 
عنتقاف .هيبأ  لتقم  دعب  تامكاحم  يأ  متت  مل  هنأ 

مدعب هنودعي  ءارزولا  لعج  هنلو  مهمالب  راين » »
فو .ةوَلع  ةلمم  نع  هداعبإب  طقف  نوفتيو  هلتق 

فاطتخا مت  ردغلا  تاظحل  نم  ةظحل 
ديبعلا راجت  نم  رجات  لإ  هعيبو  َةمحصا » »

دحأل هعيبي  نأ  هيلع  اوطرتشاو  مهرد  ةئامتسب 
ةوَلع لإ  دوعي  تح ال  راجلا  رحب  قرش  برعلا 
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يذلا دبعلا  اذه  نأ  ملعي  رجاتلا  ني  ملو  .ًادبأ 
« رجبألا  » كلملا نبا  َةمحصا »  » وه هارتشا 

.قبسألا ةوَلع  شاجن 
ةماع ىدل  دجوأ  َةمحصا »  » ريمألا ءافتخا 

كلملا لع  ةكوحم  ةرماؤمب  اروعش  سانلا 
فورظ ف  كلملا  لتق  دقف  هترسأو ، قباسلا 

، اهثادحأ ليصافت  نع  فشي  مل  ةضماغ 
.يرجي يذلا  امف  ةلثامم  فورظ  ف  هنبا  فتخاو 

لع دحأ  ؤرجي  ملو  لءاستت  سانلا  نويع  تناك 
كلملا لع  ديدشلا  هعقو  رمألا  اذهل  ناك  .ماللا 
روعشلا هلكآت  دقف  اىناه  كلذ  دعب  مني  مل  راين .» »
مرجلاب سحأو  مومهلا ، هلهاك  تلقثأو  بنذلاب 
ميتيلا نبالا  قحو  هيخأ ، قح  ف  فعاضملا 

، رصقلا ف  هدنع  تناك  تلا  لكثلا  ةلمرألاو 
ةلئاستملا ةفئاخلا  ةنيزحلا  اهتارظن  تناك  تلاو 

لايح اىيش  لعفي  نأ  نع  هزجعو  موي ، لك  هلتقت 
ف شمتي  جرخف  .كلملا  هنوك  مغر  هلك  اذه 

سني هلعل  فيرخلا  لايل  نم  ةليل  ف  ةيربلا 
لظ لإ  أجل  ءامسلا  ترطمأ  نيحو  .همومه 
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ةقعاص اهتباصأف  رطملا  نم  اهب  متحي  ةرجش 
رخآ الم  سانلا  دقفو  .ةرجشلا  تقرحأو  هتلتقف 

.ارغاش شرعلا  حبصأو 
بونجلاو بونجلا  صقأ  ف  ةلمملا  ءادعأ 

ذنم برعلا  ةريزجو  نميلا  اوزغ  نيذلاو  قرشلا 
ةرارج شويجب  اماع  نيسمخ  نم  برقي  ام 

دق تناك  تلا  ةوَلع  ةلمم  فعض  نم  اودكأت 
شويجلا نم  كلمت  تلاو  ًصأ  مهنع  تقشنا 

اونقيأف نولمي ، ام ال  لاومألاو  داتعلاو  ةوقلاو 
نأ اودجوو  مودي  نل  هنأو  تقؤم  اذه  اهفعض  نأ 

ةوَلع لع  ءاليتسالل  مهل  ةيتاوم  ةصرف  هذه 
، ىرخأ ةرم  موسكأ  ةلممل  اهمض  ف  اوعمطف 

سانجأ اهترطيسل  عضخت  ةوَلع  نأ  ةصاخ 
.بهذلا مجانم  ثيح  راجلا  رحب  تح  قرشلا 

لينلا ةيذاحم  مهشويج  تكرحت  لعفلابو 
ةلمم وحن  لالتلاو  لابجلا  نم  ةطباه  رضخألا 

دالب نم  اوءاج  برغلا  نم  ةلمملا  ءادعأ  .ةوَلع 
لين برغ  مهشويج  اودشحو  نيلينلا  نيب  ام 
ناك .ةمصاعلا  لع  موجهلل  اودعتساو  أبوس 
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رطخأ ليللا » يراس   » دي اوقلطأ  دق  ءارزولا 
ءاسنلا نم  ءاشي  ام  فطخيل  قيقرلا  راجت 

« ليللا يراس   » تامجه تناك  .نايبصلاو 
ذخأو مهدالب  لع  قيقرلا  راجت  نم  هناوعأو 

ىرخألا كلامملل  مهعيبل  ًاديبع  لافطألاو  ءاسنلا 
ناكو برغلا ، نم  ءادعألا  قنح  ءارو  اببس  - 

« ليللا يراسل   » اوقلطأ دق  راين » كلملا «  ءارزو 
نم ددع  ربكأ  بلجل  نانعلا  ديبعلا  راجت  ةيقبو 
ماق دقو  ءارزولا ، اهذخأي  تاواتإ  لباقم  ديبعلا 

لافطألا اهيف  اوفطخ  ةريثك  تامجهب  ديبعلا  راجت 
وه ليللا » يراس   » ناكو ًاديبع ، مهعيبل  ءاسنلاو 

سيلو ةعتملل  كلذ  لعفي  وهف  تامجه ؛ مهرثكأ 
ترشتناو .سأبلا  ديدشو  اعاجش  ناكو  .لاملل 

نأ امك  راين .»  » كلملا دهع  ف  ديبعلا  ةراجت 
رجبألا كلملا  ناك  نيذلا  نيذوعشملاو  ةرحسلا 

ةلمملا ف  اودجو  دق  مهلتقو  مهقارحإب  موقي 
لع ءاضقلاو  مهرأثب  ذخألل  ةصرف  ةفيعضلا 

ةرحسلا ةلمم  ةدوعو  ةيحيسملا  ةلودلا 
ءارزولا زجعو  ادج  رمألا  مزأت  .مهناطلسو 
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كلملل بسانم  فلخ  داجيإ  نع  ءامحلاو 
نيلهؤم اونوي  مل  هءانبأ  نأ  ةصاخ  راين ،» »

ةرحسلا شويجل  يدصتلاو  كلملا  لوتل 
فراشم لع  اوحبصأ  نيذلاو  برحلل ، نيمداقلا 

« راين  » كلملا ءانبأ  .برغلا  ةيحان  نم  لينلا 
مهنيب بدو  كلملا  لجأ  نم  عزانتلا  ف  اورمتسا 

وه نوي  نأ  ديري  مهنم  دحاو  لكف  ءادعلا ،
ددهت تلا  فورظلا  هذه  لظ  فو  .كلملا 

، ءامحلاو ءارزولا  عزف  اهب  فصعتو  ةلمملا 
ةعرسب اوفرصتي  مل  ولف  مهنيب ، رومألا  اوبَّلقو 

لاوط هلجأ  نم  اولمع  ام  لك  نورسخيس  مهنإف 
اهيف امب  عيضتس  ةوَلع  نأل  ةيضاملا ؛ تاونسلا 

.اهيف نمو 
ديحولا لحلا  نأب  نيحصانلا » دحأ   » مهعنقأ

لع رداقو  ميح  يوق  كلم  ةيلوت  وه  مهمامأ 
هل نيدتو  ةيعرلا  هعيطتو  رومألا ، مامزب  كاسمإلا 

صخش ف  الإ  رفاوتي  اذه ال  نأو  .ءالولاب 
ًادبع هوعاب  يذلا  ريمألا  رجبألا »  » نب َةمحصا » »

.هانعب دقو  هدرتسن  فيك  اولاق  .قيقرلا  رجاتل 
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توص لإ  عامتسالا  ءارزولا  ررق  تاظحل ، فو 
نأ اوأرو  ةحلصملا ، توص  لإ  امبر  وأ  لقعلا 

.كلملا هتيلوتو  َةمحصا »  » ةدوع ف  نمي  لحلا 
دق رجاتلا  نأ  اوملعف  هوعاب  ثيح  لإ  اوعرسأف 
لإ ديبعلا  نم  هعم  نم  عيبيل  عضاب »  » لإ رفاس 

هومواسف رجاتلا  اودجو  عضاب »  » فو .برعلا 
اوصقو هنمث ، فعضب  عيبملا  دبعلا  ةداعتسا  لع 

ةرم دبعلا  دادرتسا  اورربيل  ةبذاك ؛ ةياح  هيلع 
نمثلا ضبقب  رجاتلا  اونم  نأ  دعبو  .ىرخأ 

نأ كشوت  تناك  تلا  ةنيفسلا  لع  مهلد  ًافعاضم 
رحبلل قرشلا  لحاسلا  لإ  ةهجوتم  هب  علقت 

.برعلل هعيبتل 
.ةوَلع لع  الم  هوجوتف  عيبملا  دبعلاب  اوعجر 

ءارو ناك  يذلا  نم  فرعو  ةياحلا  مهف  بعشلا 
هنباو رجبألا »  » ريبلا كلملا  لع  ةرماؤملا 

رابخإب راملد »  » كدج ماق  نأ  دعب  َةمحصا ،» »
.اهلك ةصقلاب  كلملا 

سانلا فرع  فيك  يدج ، اي  نلو  - 
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؟ ةرماؤملا
؟» سيس  » اي نعطاقت  الأ  كل  لقأ  ملأ  - 
كدج نأ  تيسن  له  .كبيجأ  فوسف  امومعو 

« راين و« رجبألا »  » نامجرت وه  ناك  راملد » »
« راين  » كلملا نربخأ  دقل  امهرارسأ ؟ متاكو 
ف قافأ  امنيحو  ءش ، لب  نارس  وهو  اموي 
عارص ف  تنكو  .نربخأ  هنأ  سن  لاتلا  مويلا 
، ةلمملا ةحلصمو  كلملا  رارسأ  نامتك  نيب 

عانقإ لع  ارس  تلمع  كلملا  تام  نأ  دعبو 
.كلملا ديلاقم  هيلوتو  َةمحصا »  » ةدوعب ءارزولا 

هب تسسحأ  دقف  يدج ، اي  اذه  عقوتأ  تنك  - 
دحأ  » مهعنقأ تلق  نيح  كمالك  ايانث  ف 

 «. نيحصانلا
ءالؤه لزع  متي  نأ  لع  اصيرح  تنك  - 
شاجنلا انديس  تحصنو  مهتمكاحمو  ءارزولا 

مهنع افعو  مهمكاحي  ملو  مهلزع  هنلو  اذهب ،
.دالبلا ف  ةماه  تايلوئسم  مهتيلوت  مدعب  فتكاو 
نوكت نأ  وجرأ  لوألا ، رارسألا  سرد  وه  اذه 
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مهأ دحأ  لع  نآلا  كنمأتسأ  فوسو  .هتيعو  دق 
نم ةبلع  ناطعأو  اذه  لاق  .كلملا  رارسأ 

رضخألا ريرحلاب  ةنطبم  ه  اذإف  اهتحتف  بشخلا 
ةرات هيلع  بوتم  يدلج  فحصم  اهلخادبو 
ىرخأ ةراتو  ليمج ، ريغ  طخب  دوسألا  ربحلاب 
ريغ تاحفص  هبو  ربحلا ، نم  ةئيدر  عاونأب 

تاحفصلا ضعبو  .ةروتبم  ىرخأو  ةلمتم 
.ادج ةخستم  ىرخأ  تاحفصو  ادج  فيظن 

؟ يدج اي  اذه  ام  - 
، كلملا َةمحصا »  » تاركذم فحصم  اذه  - 

كل هيدهأ  نأ  نم  بلط  .اريغص  ناك  نأ  ذنم 
هلباق امو  كلملا  رارسأ  نم  ريثك  هيفو  هأرقتل 
ظفاحو هأرقا  .نآلا  كل  وه  .لوألا  هتايح  لالخ 

موي اذه  نع  ل  ربع  دقو  ادج  كبحي  كلملا  .هيلع 
وه ليلدلاو  اريثك ، هنم  كبرقيس  هنأ  حضاو  .كآر 
هيلع علطي  مل  يذلا  صاخلا  هفحصم  كاطعأ  هنأ 

لع عالطالاب  كل  حمسو  انأ ، الو  تح  دحأ 
، سانلا نم  ًادحأ  اهب  ربخي  مل  تلا  هرارسأ 
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هب وه  نربخأ  دقف  اهنم ؛ ريثلا  فرعأ  انأ  عبطلاب 
ف كلثم  اريغص  ناك  نيح  نيعب  هتيأر  وأ 

.رمعلا
.يدج اي  رضاح  - 

.هيلإ هبتنت  نأ  كديرأ  رخآ  رمأ  كانهو  - 
؟ يدج اي  وه  ام  - 

ادج نوفلتخم  مه  نومداقلا ، برعلا  ءالؤه  - 
.ةمداقلا ةيبرعلا  لفاوقلا  نم  لبق  نم  هتدتعا  امع 
ام برغأ  نم  هو  مهصصق  تعمس  دقو 

ةريزج ف  ثدحي  اريطخ  ارمأ  نأ  دب  .تعمس ال 
ةدم ذنم  ةيردنسإلا  ف  دوهيلا  تعمس  .برعلا 

تأيس هنإ  نولوقيو  هنوركذي  ةريصقلاب  تسيل 
لك كلمي  برعلا  دالب  ف  لجر  ليئارسإ  نب  نم 

، هنوعبتي فوس  مهنإو  هنامز  اذه  نإو  ملاعلا 
دقو .كلذك  ملع  هدنع  ةنهلا  ريبك  نأ  تملعو 

حضتا دق  هنأ  الإ  دوهيلا  هركذ  امك  رمألا  ثدح 
امنإو ليئارسإ  نب  نم  سيل  يبنلا  اذه  نأ  نآلا 
ام يردن  الو  مهتمومع ، ءانبأ  برعلا  نم  وه 
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انأو كلملا ، فويض  نآلا  مه  امومع  .نويس 
نأ كيلعف  مهتفايض  لع  نيِميقلا  انحبصأ  تنأو 
؛ نينمآ اندالب  ف  اوقبيل  كعسو  ف  ام  لك  لذبت 
 - احيحص هنولوقي  ام  ناك  نإ  حضاولا  نم  هنأل 

ارش نوقلي  فوسف  حيحص -  هنأ  نظ  بلغأو 
دقف ءادعألا ، نم  ريثك  مهب  صبرتي  فوسو  اريبك 

هنأل مهنم ؛ كلملا  روهظ  ف  دوهيلا  نظ  باخ 
نب نم  سيلو  ليعامسإ  نب  برعلا  نم  هنأ  نيبت 

نأ ةاروتلا  ف  تأرق  انأو  .قاحسإ  نب  ليئارسإ 
ةعيضولا ةمألا  نبا  وه  نويس  كلملا  اذه 

« ةراس  » ةعيفرلا ةرحلا  نبا  سيلو  رجاه » »
تأرق دقف  ةمامعلا ، ليئارسا  نب  نم  عزنيسو 

، ميثألا نوعطملا  اهيأ  تنأو  : » [26] لايقزح ةءوبن 
ةعاس ف  هموي  فزأ  نم  اي  ليئارسإ ، كلم 

نلف جاتلا ، عزناو  ةمامعلا ، علخا  ئاهنلا  باقعلا 
، عيضولا عفرا  هب ، دهعلا  فلاسك  لاحلا  قبي 

تح ال هبلقأ ؛ هبلقأ ، هبلقأ ، انأ  اه  .عيفرلا  عضو 
، محلا بحاص  تأي  نأ  لإ  رثأ ، هنم  قبي 

«. هايإ هيطعأف 
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؟ يدج اي  ةمامعلا  عزنب  نعي  اذامو  - 
هف ليئارسإ ، نب  نم  ةعيرشلاو  ةوبنلا  عزن  - 

اهنأ نآلا  حضاوو  دعب ، نم  يدلو  اي  مهل  نوكت  نل 
نب برعلا  نم  مهتمومع  نب  ف  نوكتس 

ربخأ نيح  كلذب  حيسملا  رَّشب  املثم  ليعامسإ ،
دق نوءانبلا  هضفر  يذلا  رجحلا  : » ليئارسإ نب 

نم ءاضق  اذه  نأو  ةيوازلا .» سأر  وه  راص 
ف بيجع  وهو  اذه  ناك  برلا  لبق  نم   » برلا
دض فقيس  نم  نأب  حيسملا  أبنت  امك  اننيعأ ،»

نمو  » ايلاغ نمثلا  عفدي  فوس  ءاضقلا  اذه 
وه طقس  نمو  ضضرتي ، رجحلا  اذه  لع  طقس 

«. هقحسي هيلع 
يوق باش  وهو  ريبزلل ، قيدص  نآلا  تنأ  - 

.مهتصق نع  كل  ح  هنأ  دب  الو  كلثم ، كذو 
.يبن هبيرق  نأ  نربخأ  دقو  اريثك ، انثدحت  - 

مظعمل بيرق  هنلو  طقف  وه  هبيرق  سيل  - 
نلعأو ًاتويب  مهحنمب  رمأ  كلملا  .نيمداقلا  ءالؤه 
.مهل ضرعتلا  مدعب  ارمأ  ردصأو  هفويض ، مهنأ 
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نأ كديرأ  ريبك  رسو  ريطخ  رخآ  رمأ  كانهو 
قلعتي وهو  هتظحال  كنأ  دب  الو  اضيأ  هيلع  علطت 

.ريبلا نارطملاو  ةسينلاب 
؟ يدج اي  وه  ام  - 

قيقحلا مكاحلا  ه  نوكت  نأ  ديرت  ةسينلا  - 
نوعمجي كلذ ، ليبس  فو  .كلملا  سيلو  ةوَلعل 

ةينيدلا مهتطلس  اوطسبيل  بهذلاو  لاومألا 
مهتاسايس اوضرفيو  ةلمملا  لع  ةيسايسلاو 

ةسينلا ةسايس  نوذفني  مهو  كلملا ، لع  مهيأرو 
نوكت نأ  كديرأ  .اهططخو  ةيردنسإلا  ف 

كينيع حتفت  نأو  رمألا  اذهل  اهبتنمو  ًاظقيتسم 
لكو ةسواسقلا  ريبك  اهلوقي  ةملك  لكف  ًاديج ؛

هذه ةحلصم  ف  بصت  اهوطخي  ةوطخ 
هنوذفنيو نولعفي ، اذام  نوفرعي  مهو  .ةسايسلا 

ف سانلاو  .ديدش  رمو  ءاهدبو  تمص  ف 
ةسينلاو ةسينلاب ، نوقثيو  نويحيسم  ةوَلع 

نم ريثك  .اهتحلصمل  هلغتستو  كلذ  فرعت 
ةايح نيتضقانتم ؛ نيتايح  نوشيعي  ةسواسقلا 
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كانه نلو  ةسينلا ، جراخ  سانلا  ةماع  اهفرعي 
، ةسينلا بيدارس  تحت  ةمراع  ىرخأ  ةايح 

.ةبيرملا لاوحألاو  ةبيجعلا  صصقلا  اهيف  رودت 
نم قدصأ  نم  مه  مهنابهر  نلو  اودسف  مهرابك 
هنإ لب  مهبحي ، كلملاو ال  .ةدئفأ  قرأو  ًاناسل  تيأر 

؛ عيطتسي هنلو ال  .مهنم  صلختلل  قوتي 
هو .ديدش  اهسأبو  يوق  اهناطلس  ةسينلاف 

عبتت نأ  نم  دب  اهل  اعبات  كلملا  نوي  نأ  ديرت 
كلملا نم  ابيرق  نوكت  نيح  كديرأ  .كلملا  ه 

ام كلملاف  ـة ؛ سينلا ـة  قراطب نم  هيمحت  نأ 
رودي ام  هنيعب  ىري  نمل  جاتحيو  اباش ، لازي 

نم ةلمملا  ريدي  ناك  راملد »  » كدج .هلوح 
رمآتو نسلا  ريغص  كلملا  ناك  نيح  راتس  ءارو 
نويل نآلا  داع  دق  هنأ  ىرت  تنأو  .هيلع  عيمجلا 
نعي اذه ال  نلو  ىرخأ ، ةرم  أبوس  لع  الم 

ءارزولا نأ  وأ  تهتنا  دق  تارماؤملا  نأ 
سئاسدلاو رملا  لئابح  ءاقلإ  نع  نوفقوتيس 

نأ اهعم  عيطتسي  نل  ةجردب  دسف  دق  مهنم  ريثكف 
.عماطملا مهتمعأ  دقو  لقعلاو  ةمحلا  لإ  دوعي 
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ةيصخشلا هبسام  ليبس  ف  كلملا  عيبي  نمو 
ف رخآ  دحأ  لكو  ءش  لك  عيبي  نأ  هنم  عقوتت 

كمأ .هاجلاو  ةطلسلاو  لاملاو  بهذلا  ليبس 
هف تارحاسلاو ، ةرحسلا  لع  برحلا  لوتتس 
فقت نأ  كديرأ  ننلو  مهيلع ، ةرداقو  مهب  ةليفك 

اوسحي نأ  نود  ةسينلاو  ءارزولل  داصرملاب 
مويلا مالك  نم  كل  هتلق  ام  ربتعت  نأ  كديرأ  .كلذب 

ف لمعا  .لبقتسملا  وحن  اهنم  قلطنت  ةدعاق 
، عبت الو  رتشا  .ًاديج  كينيع  حتفاو  تمص 

كودع نام  كسفن  عضو  .ملكتت  الو  عمساو 
عقت تح ال  ثادحألا  قبتساو  ركفي  فيك  رظناو 

اهلك ةوَلع  لب  أبوس  نإ  .اهنع  ةلفغ  ف  تنأو 
، ادج ةريبك  ةنامأ  هو  .يدلو  اي  كيدي  نيب  ةنامأ 

تربك دقو  نارت  كنلو  .ريثب  كنس  نم  ربكأ 
لبتقمو بابشلا  ةيادب  ف  لازت  تنأو ال  ادج 

، ةيلوئسملاو جضنلا  كيف  تسمل  ننلو  رمعلا ،
كدج ديفحو  ميظعلا  طايرأ »  » ليلس تنأو 

ابيرق حبصتسو  كريغ ، ل  دحأ  الو  راملد .» »
هيلع ظفاحف  .كلملل  ابرق  سانلا  رثكأ  نم  ادج 
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كحورو كسفنب  هيدفت  نأ  رمألا  ضتقا  نإو 
هنأ ىرأ  انأو  ادج ، ةبيط  ةرذب  كلملاف  لعفاف ،

دجملا لإ  ةوَلع  دوقي  اميظع  الم  نويس 
ركفو امئاد  كلملا  نام  كسفن  عض  .راخفلاو 
قفو فرصتو  هدارمو  هدصاقم  مهفاو  هلقعب 

.كلذ
اريثك تركف  ةليللا ، كلت  تيبلا  لإ  تدع  نيح 

ةاروتلا ف  تأرق  ننأ  تركذتو  يدج ، مالك  ف 
حيسملا نأو  ايسملا  مودقب  تاءوبنلا  نم  اريثك 

ءايبنألا عيمج  نأب  مهربخأو  همودق  بارتقاب  ربخأ 
ايليإ وهو  همودقب  اوئبنت  انحوي  لإ  سومانلاو 

تاوامسلا تولم  نأو  .تأي  نأ  عمزملا 
ف تحضو  هنوبصتغي ، نوبصاغلاو  بصغي 

نيريثك نع  يدج  مالك  تركذت  نيح  يرس 
رظتنملا ايسملا  وه  هنأ  مهنم  دحاو  لك  عدا 

لاثمأ نيبصاغلا  ءالؤه  ضعب  ركذو 
اذوهي  » و سادوث » و« سايبوكوكراب » »

مداخ نوميس  و« سوناتنوم » و« ليلجلا »
«. سويتسود و« سيجنورتأ » و« سودوريه »

209



اقحم حيسملا  ناك  دقل  دوهيلا ! ءالؤه  بذلاي 
طعيو مهنم  عزني  هلا  تولم  نأ  مهربخأ  نيح 

.هرامثأ لمعت  ةمأل 
ف زفق  رطاوخلا  هذه  نهذ  ف  تدراوت  نيحو 

نع ةرحاسلا  َةَنوميس »  » مالك ةأجف  يرطاخ 
« ةَنوميس  » تناك له  ىرتاي ، لوهللاي ! .نوليش 

باتلا نوليش  نع  ثدحتت  ةرحاسلا 
؟ بوعش عوضخ  هل  نويس  يذلا   [27] سدقملا

هنع نثدح  يذلا  برعلا  يبن  هسفن  وه  ىرتأ 
؟ ًعف بوعشلا  هل  عضختس  لهو  ريبزلا ؟» »
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اًَقَرش اُولحر 

لك ركذأ  .أبوس  ف  برعلا  اهثم  اموي  نوعست 
اهنأك ترم  اموي  نوعست  .اهتاظحل  نم  ةظحل 

لايخ ملاع  ف  ةليمجلا  مالحألا  نم  فيط 
نأكو هيف  مهتيأر  موي  لوأ  ركذأ  تلز  ام  .روحسم 

مويلا كلذ  تاحفص  ىوطت  نأ  تيسن  مايألا 
لع ايصع  تركاذ ، ف  ايح  قبف  هثادحأو 

، ةبعتملا مههوجو  ركذأ  تلز  ام  .نايسنلا 
نيح ةهنملا ، مهداسجأو  ةنيزحلا ، مهنيعأو 

مهلبإ اوخانأو  حضلا  تقو  قرشلا  نم  اومدق 
الو ذئموي  ةعتمأ  مهعم  نكت  مل  .ةليزهلا  ةيواجبلا 

ف انعم  برعلا  ءالؤه  اهاضمأ  رهشأ  ةثالث  .بايث 
اولمعو اهقاوسأو  اهتاقرط  ف  اولوجت  أبوس ،

اوبسك امم  رثكأ  سانلا  بولق  اوبسكو  ةراجتلاب 
اوناك أبوس  لهأو  مهبحأ ، عيمجلا  .لاومألا  نم 
مهنأك تسسحأ  .مهل  نوددوتيو  مهيلإ  نوفرعتي 

اوءدب سانلا  .اهيف  اوئشنو  أبوس  ف  اودلو 
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اوملعت مهو  ةيبرعلاب  مهنوبطاخيو  مهتغل  نوملعتي 
نم اءزج  اوحبصأو  اهب ، سانلا  اوثدحو  ةيشبحلا 

.كسامتملا دودولا  أبوس  عمتجم 
ف ددرتي  دوعسم  نبا  توص  ىدص  لاز  ام 
يذلا ليمجلا  يبرعلا  ماللا  كلذ  ولتي  وهو  نذأ 

نيح .كحور  ف  صوغيو  ابرط  ـك  بلق هل  زت  ـ هي
مث نغي  هنظت  لوألا  ةلهولل  دوعسم  نبا  عمست 

ثفني ارامزم  هدنع  نأ  نظتو  نغي ، هنأ ال  كردت 
الو ارامزم  كلمي  رمألا ال  ةقيقح  ف  هنلو  هيف ،

هتوص كئبنيف  هنم  برتقت  مث  .فزعلا  فرعي 
هنأ رمألا  ةقيقح  ف  كردتو  بي ، هنأ  نيزحلا 

هعم بت  كنأ  دجتف  هل  تصنتو  ..بي  لعفلاب 
.بسحو بت  كنلو  .كيبي  يذلا  ام  ملعت  الو 

نأ نظتو  عزف  ف  ةأجف  كسفنل  هبتنت  نيحو 
مهنأو كدحو  تسل  كنأ  دجت  حضتفيس  كرس 
! نوعمسي مهو  تمص  ف  نوبي  اعيمج 

يبرعلا رجاتلا  كلذ  ءاج  نيح  مويلا ، كلذ  ركذأ 
بابلا ةيحان  فقوو  ةنولملا ، ةيهازلا  سبالملا  وذ 
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ةم نأ  نوعظم » نبا   » ايدانم حاصو  قرشلا 
..هنيد ف  تلخدو  دمحم  عم  تدجس 

مويلا كلذ  برعلا  هوجو  ف  هتيأر  يذلا  رشبلا 
مهنيعأ تناك  .لبق  نم  ناسنإ  هجو  ف  هرأ  مل 

اضعب مهضعب  قناعي  ناكو  احرف  ضموت 
حرفلا نم  نيب  تايبرعلا  ءاسنلا  .نوبيو 

نافع نب  نامثع  .نهئابل  بت  مأ  تناكو 
ةليوط ةدم  ًادجاس  ضرألا  لع  هتهبج  عضو 

علخ فوع  نبا  .ملكتي  وأ  هسأر  عفري  نأ  نود 
نم ِمَدق  رجات  نم  اهارتشا  تلا  ةيناميلا  هتبج 

.ربخلاب مهءاج  يذلا  ريشبلل  اهادهأو  نميلا 
ةشهد ف  هسأر  قوف  هيدي  اعضاو  ناك  ريبزلا » »

باذعلا مهتقاذأ  تلا  ةم  .قدصم  ريغ  وهو 
تدجس مويلا  هاه  ًادمحم ، عبتت  نأ  تربكتساو 

.اودجس مهلك  .هعم 
ليحرلل دادعتسالا  ف  برعلا  أدب  ام  ناعرس 

، مهتعتمأ اومزح  ام  ناعرس  ريكفت ، نود  مهلك 
مهتدوع نأكو  .تمص  ف  نولمعي  اوناكو 
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.هيلع قفتمو  موتحم  رمأ  ةم  لإ  ةيروفلا 
لمألاو حورلا  ةدوع  ه  تناك  اموي  نوعست 

، ةقادصلا نعم  اهيف  تفرع  اموي  نوعست  .يبلقل 
ناك تلا  ناعملا  لمجأ  لع  نيع  تحتفو 

اهتيأر أبوس ، ف  اهارأ  الو  اهنع  ننوثدحي  سانلا 
هتوخإ عم  تسلجو  ريبزلا »  » تبحص نيح 

ف قدصلا  مهنم  تفرع  .قرشلا  نم  نيمداقلا 
، سامحلاو ءاتفلاو  ءاضملاو  مزعلاو  رعاشملا ،

تابثلاو دقوتملا  ناميإلاو  ءاكذلا  نعم  تفرع 
.أدبملا لع 

اهعم تأفطناو  ةدعتبم ، برعلا  ةلفاق  تراس 
ملف تمص ، ف  اوراس  .نيع  نم  حرفلا  ةلعش 

مهديرن نحن  نكن  ملو  باهذلا ، نوديري  اونوي 
تح هديب  ل  حولي  ناك  ريبزلا »  » .اوبهذي نأ 
نأ دعب  هنأ  ركذأ  .راظنألا  نع  ةلفاقلا  تفتخا 
يرجي لبقأو  هلمج  قوف  نم  لزن  ةلفاقلا  تدعتبا 

.ةلفاقلاب قحليل  عرسأ  مث  نقناعو ، يوحن 
.للملاو ةباترلاو  تيبلا  لإو  أبوس ، لإ  تدع 
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واحم ةنيدملا ، طسو  ريبلا  ناديملا  لإ  تبهذ 
برجأ نأ  تلواحو  ةماودلا  هذه  نم  جورخلا 

اهميقي تلا  تالافتحالا  ف  ةكراشملاو  صقرلا 
نع اهب  سفن  لغشأف  ةليل  لك  أبوس  بابش 

ملف لشفلاب  تءاب  تالواحم  نلو  ريبزلا ، ىركذ 
عم بواجتأ  ملو  امعط  تاصقرلل  قذأ 

ةيساحنلا لوبطلا  توص  ناك  .نيصقارلا 
رخآ ملاع  نم  تأي  هنأك  يبلق  لخاد  ةريبلا 
لإ اهتوص  قمع  نلقن  .انملاع  نم  سيلو 

.دوعسم نبا  ءانغو  قيمعلا  ريبزلا »  » توص
ًانآمظ ادرام  سفن  ف  اوظقيأ  برعلا  ءالؤه 

مهنيد نع  فرعأ  .قيمعلا ال  ناميإلاو  ةفرعملل 
هب نونمؤي  مهنأ  فرعأ  ننلو  اريثك  اىيش 

ام ناعرس  ٍدعم  اذه  مهناميإ  نأو  قمعو ، قدصب 
كلتميو كحور  بناوج  لإ  للستيف  كيلإ  لقتني 

مالحأ ف  ريبزلا »  » ناك .امامت  كبلق  ةيصان 
.ايقيقح ًاقيدص  ناك  دقف  .يدنع  مونلاو  ةظقيلا 
ف ةايحلل  ءطب  لايتغا  ةباثمب  هباهذ  ناكو 

، ةكرحلا ءطب  مونلا ، ريثك  تحبصأ  .يدسج 
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ترصو ال لوح ، نم  لك  هاجت  رعاشملا  دلبتم 
تفرغ لإ  تءاجف  اذه  مأ  تظحالو  .لابأ 

، يبأ ليحر  دعب  ةتيملاك  تناك  اهنأ  ل  تحو 
ءاسنلا دوجو  ف  رخآ  ًاناسنإ  تراص  اهنلو 
نهدوجو لالخ  تسحأ  دقف  اهدنع ، تايبرعلا 

نأو هيدؤت ، ارود  اهل  نأو  اهحناوج  ألمت  ةايحلاب 
تناك دقف  اهل  اريبك  ايدحت  لشي  ناك  موي  لك 

دق ءش  لك  .نهداعسإ  لجأ  نم  اهسفن  دهجت 
ةيواجبلا لبإلا  فافخأ  مادقأ  عقو  رخآ  عم  بهذ 

، يدلو اي  : » ل تلاق  مث  .ًاقرش  نهب  تلحر  تلا 
شع .نازحألاو  حارفألاب  كيلع  لوادتتس  مايألا 

ةسيرف عقت  نأ  كايإ  نلو  اهنازحأو ، اهحارفأ 
، فعضت نأ  كايإو  اهيف ، كرود  ِدأو  ضهنا  .اهل 

ريبزلا ناك  نإو  .ءافعضلا  الإ  سرتفت  هف ال 
ءاضملاو مزعلا  ف  هدلقف  اقح  كقيدص 

.تفرصناو نتكرت  مث  اذه  تلاق  رارصإلاو .»
تلاق نيح  اهسفن  ساوت  تناك  اهنأ  ملعأ  تنك 

، حرج نم  ربكأ  ناك  اهحرج  .ماللا  اذه 
تعدتسا ام  ناعرس  اذه  نتأر  نيح  اهنلو 
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نيطعي اذه ، امئاد  تاهمألا  .اهب  ندمتل  اهتوق 
.لباقملاب ءش  يأ  كنم  نرظتني  الو  ءش  لك 

تفرع دقف  كلذ  مغرو  ةيوق ، ةأرما  تناك  مأ 
تبلقنا نيح  تايبرعلا  ةوسنلل  اهبح  رادقم 

.بقع لع  اسأر  اهتايح 
أرقأ نأ  ريبك  فغش  لع  لوتسا  ةأجف 

كلذ ف  مأ  عم  سلجأ  مل.كلملا  تاركذم 
، بابلا تقلغأو  يبتم ، تلخدو  مويلا ،

قودنصلاب تئجو  تيزلا ، حابصملا  تلعشأو 
، تاركذملا فحصم  تجرخأو  هتحتفف  يبشخلا 

ابيهتم تنكو  تاظحل ، عضب  يدي  ف  هتلمأتو 
نود نم  هب  كلملا  نرثآ  دقف  هأرقأ ، نأ  ًافئاخو 
نترتعا ةيفخ  لجو  ةشعر  .ةوَلع  ف  سانلا  ةيقب 
ننلو كلملا ، رارسأ  لع  علطأ  نأ  كشوأ  انأو 

كلملا تاركذم  أرقأ  تأدبو  اهتيسانت  ام  ناعرس 
.شاجنلا
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اهمرا ُةركَفم 

.سودقلا دحاولا  هلإلا  مساب 
.تاونس نامث  نآلا  يرمعو  اهمرا ،»  » مسا

امنيب َةمحصا ،»  » نيداني رجبألا  كلملا  يبأ  ناك 
تأشنو اهمرا .»  » مساب ةلملا  مأ  نللدت 

نم نوبرقملا  حبصأو  نيمسالا  نيذه  تفرعف 
« ةمحصا  » رهتشا امنيب  اهمرا »  » ننوداني
ةءارقلا تملعت  دقل  .ًافورعم  اعئاش  امسا  حبصأف 

ضعب فرعأ  ننأ  امك  ةيشبحلاب ، ةباتلاو 
نمتأل فحصملا  اذه  مأ  ل  تدهأ  .ةيبرعلا 

: مأ ل  تلاق  .هيف  يراكفأ  نيودتو  ةباتك  نم 
نم موي  ف  فحصملا  اذه  بحأ  فوس  ننإ 
جوزتأ نيح  نبال  هيدهأ  دقف  يردي  نمو  مايألا ،
فرعيل هؤرقي  فوس  وهو  تجوز ، ل  بجنتو 

هنبال هيدهي  نأ  نمملا  نمو  .هدلاو  نع  ريثلا 
.ًاديعب لايخب  تحطش  ننأ  نظأ  .اضيأ 
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انأ ال .دحأ  موي  لك  ةيرام »  » ةسينل بهذأ 
دبال ل  لوقي  يبأ  نلو  .ةسينلل  باهذلا  بحأ 

فوس ابيرق  ننأل  ًاديج ؛ ةيحيسملا  ملعتأ  نأ 
نع وئسم  نوي  نأ  دب  كلملاو ال  كلملا ، حبصأ 

ريبك هركأ  .ًانمؤم  هبعش  نويل  ةسينلا 
هنأ مغر  ةهيرك  هتحئارو  قلمتم ، هنأل  ةسواسقلا 
بحأ ننلو  .ةحئارلا  هذه  فخيل  اروطع  عضي 
بيط هنأل  ديبعلا  نع  لوئسملا  سَّنأوي » انوبأ  »

لبقتيو حتفتم  لقعب  نرواحي  هنألو  بلقلا ،
.عساو ردصو  ةيناح  ةماستباب  ةنونجملا  يراكفأ 

اهنأل يراوجلا  نع  ةلوئسملا  اتيس »  » مألا بحأو 
.لع فطعتو  يب  نتعتو  اريثك  نلبقتو  ننضحت 

نم اريثك  لضفأ  سيسقلاف  لاح  لك  لعو 
ملعتأ نأ  نديرت  تناك  تلا  ةرحاسلا  َةَنوميس » »

اهتانبب رصقلا  لإ  تأت  تناكو  اهدنع ، رحسلا 
تانبلا بحأ  انأ ال  .عم  نبعلي  تارحاسلا 

ىدحإ .ةريرش  لامعأب  نمقي  نهف  تارحاسلا 
ةرم اهدي  ف  فك  تسمأ  تارحاسلا  تانبلا 

: تلاق مث  اهيف  ترظنو 
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رئبلا عاق  ف  طقست  ةأجف  كارأ  ابجع ، ابجع  - 
.تاوامسلا ف  قلحت  ةأجف  كارأ  مث 

نبهذ تانبلا  .تلاق  امم  ًافرح  مهفأ  ملو 
ف هنأرق  امب  َةَنوميس »  » ةرحاسلا نهمأ  نربخأو 

ف اهنعضوف  اهب  نئجو  ةدالق  نهتطعأف  يدي 
حاورألا نع  عنمت  فوس  اهنإ  نلقو  تبقر 

اهنعضي سيسقلا  نهآر  املو  .نظفحتو  ةريرشلا 
متنأ امأ  : » ةاروتلا نم  أرقو  بضغ  تبقر  لوح 
، ةرهاعلاو قسافلا  لسن  اي  ةرحاسلا ، ءانبأ  اي 

نم لعو  نورخست ؟ نمب  انه ، نم  اونداف 
.مكتنسلأ نوعلدتو  ةعساو  مكقادشأ  نورغفت 

.[28] »؟ نيقفانملاو ةاطخلا  ءانبأ  متنأ  متسلأ 
ىدحإ .ًاديعب  اهب  قلأو  تبقر  نم  ةدالقلا  عزنو 

ةدالقلا تطقتلاو  تبهذ  تارحاسلا  تانبلا 
نهالا فرصنا  نأ  دعبو  اهقنع  لوح  اهتسبلو 

تلا َاتوُت »  » ةريغصلا تطق  لثم  شمت  تءاج 
.ريفاصعلا دصرتتو  نمكت  نيح  رصقلا  ف 

: نذأ ف  تسمه 
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وهلنو بعلنل  اموي  انعم  بهذت  نأ  ديرت  له  - 
فوس حاسمتلا ؟ ةريزجب  توهرب »  » ح ف 

مدنت نل  .ةعتمم  ةريثك  ءايشأو  ارارسأ  كملعن 
انعم باهذلا  تررق  اذإو  .ركف  .انعم  كباهذ  لع 

.انيدل عنام  الف  نآلا 
عم سرامت  تناكو  انس ، نربكت  تناك 

اهب تسمه  تلا  ةقيرطلا  .اهلك  تانبلا  بيعالأ 
ف تحجن  .اهيدي  نيب  ةبوعلأ  نتلعج  نذأ  ف 

نأ نمي  يذلا  ام  ليختأ  نتلعجو  ئاوغإ 
ةرحسلا حو  حاسمتلا  ةريزج  ف  ثدحي 

تمداخ ترمأ  مايألا ، دحأ  فو  .نيذوعشملاو 
لع مزاع  ننأل  رصقلا  لإ  دوعت  نأ  تيِهِيربا » »

: ل تلاق  .مويلا  لوط  ةسينلا  ف  ءاقبلا 
.كعم قبأ  فوس  سأب  ال  - 

رصقلا لإ  يدوعت  نأ  كديرأ  انأ  ال ال .  - 
.نودب

نلو .ظوفحم  كرس  .يديس  اي  ًانسح  ًانسح  - 
.ًادحأ ربخأ 
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رظنت هو  اهرعشب  ثبعت  تناكو  اذه  تلاق 
تاذ ةرحاسلا ، ةَنومِيد »  » لإ رم  ف  ةمستبم 

نأ راملد »  » نربخأ .اعيبر  رشع  ةسمخلا 
ديبل  » اهوبأ اهلسرأ  دوهيلا ، تانب  نم  ةَنومِيد » »

رحسلا ملعتتل  برعلا  ةريزج  نم  مصعألا » نب 
نع ةَنومِيد »  » تلأس نيحو  َةَنوميس .»  » دنع

نعي ةَنومِيد » : » ل تلاق  اهمسا  نعم 
ه تناك  نيح  مأ  نتدلو  دقف  بونجلا » »

بونج نميلا  ف  لاوخأ  لإ  ةلحر  ف  يبأو 
.برعلا ةريزج 

نع بيغت  هو  تيِهِيربا »  » تبقار نأ  دعب 
« ةَنومِيد انأ و« انقلطنا  رصقلا  لإ  ةدئاع  راظنألا 

لوط يديب  كسمت  تناك  .حاسمتلا  ةريزج  لإ 
لع تقفاو  ننأ  ةقدصم  ريغ  هو  تقولا 

طاش لع  ةيدعملا  انلصو  نيح  .اهعم  باهذلا 
رحبلا فادصأ  نم  ةعدو »  » نتطعأ لينلا 

.ًادبأ اهحتفأ  الو  اهيلع  يدي  قلغأ  نأ  نم  تبلطو 
تثفن نأ  دعب  مف  ف  هعضأل  اىيش  نتطعأ  مث 

تابنلا ال نم  اعون  ناك  .اهمف  نم  تاثفن  هيف 
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: اهل تلق  .ةبيرغ  هتحئار  .هفرعأ 
؟» ةَنومِيد  » اي اذه  ام  - 

قئاقشو شاخشخلا  ةطلخ  قوحسم  اذه  - 
انمأ هتعنص  .ىرخأ  باشعأو  نامعنلا 

ف ةيقبلا  عض  مث  فطلب  هقشنتسا  ةَنوميس .» »
.عاتمتسالا أدبيس  نآلا  .كمف 

تبرق .ذيذل  ردخب  سحأ  تأدب  ليلق  دعب 
ربكأ اهفنأ  تيأر  .هجو  نم  اههجو  ةَنومِيد » »

تناكو ةيرام »  » ةسينك قوف  تلا  ةبقلا  نم 
كحضأ تأدب  لغبلا ! ةرخؤم  نم  ربكأ  اهاتفش 

ءايشألا ماجحأ  نأ  تيأر  نيح  مف  ءلم 
لخدأ نأ  تدرأ  نيح  .ةفلتخم  اهتاساقمو 

مدق نأ  تيأر  طاشلا  لع  ةيسارلا  بكرملا 
عيطتست فيك  سفن  تلأسو  .بكرملا  نم  ربكأ 

عستت هو ال  نلمحت  نأ  ةريغصلا  بكرملا  هذه 
تعستا تشهدلو  بكرملا  انلخد  مث  مدقل ؟

.اعيمج انل  بكرملا 
« َةَنوميس  » توص تعمس  لينلا  انربع  امدنع 
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: اهتوص عفرتو  ةَنومِيد »  » بستو متشت  هو 
نآلا ةنوعلملا ؟ اهتيأ  انه  لإ  هترضحأ  اذامل  - 
لخاد هيلخدأ  ايه  .انيلع  اهلك  ايندلا  بلقنت  فوس 

نيلاعت َاناْهِلو » « » اَّقوجا «، » تهآ  » .خولا
علخ لع  اهندعاسو  ةعرسب  خولا  لخاد 

اي اهيقلع  وأ  فاج ، نام  ف  اهنعضو  هسبالم ،
.ةرخبملا قوف  َاناْهِلو » »

ىرأ تنكو  .ةحوتفم  نيعب  مئانلاك  تنك 
نهنيعأو لوح  نمحي  نهو  صقارتت  نهحابشأ 

حوضوب ءش  لك  عمسأ  تنكو  .نعلاطت  ةقاربلا 
.ةمواقملا الو  ماللا  لع  ردقأ  تنك  ام  ننلو 

.يردصو هجو  سملت  يديألاب  سحأ  تنك 
نهد وأ  تيزب  مسج  كلدت  ةريثك  ٍديأب  تسسحأ 
، يذخف نيب  ام  كسمت  ديبو  .ةبيرغ  ةحئار  يذ 

، لوبتلا هبشي  ءشب  تسسحأو  امهنيب ، ثبعتو 
لخدت ةَنوميس »  » تناك .لوبتأ  نكأ  مل  ننلو 

نمو هيف  بصت  مث  هيف  خفنتو  لابم  لخاد  اىيش 
وأ طيخب  تحت  نم  نيترلا  طبرتو  ًئاس ، هقوف 
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.يدلج ريس 
لعفأ نأ  ردقأ  ال  نسلا ، ريغص  يبصلا  اذه  - 

فشكناو هتناثم  تمخضت  الإو  اذه  نم  رثكأ 
اذه رثأ  مادام  انل  هءالو  تنمض  لقألا  لع  .انرمأ 

طابرلا نوفشتي  فوس  ابيرق  .هلخاد  ءشلا 
روخبلل فيضأو  .هيظقيأو  هبايث  هيسبلأ  .هنوليزيو 

.ماخلا كسملاو  سوردنسلا  نم  ًيلق 
هبشت فنأ  ف  ةذافن  روخب  ةحئار  مشأ  تأدب 

روفلا لع  تقفأف  قرتحملا ، لمرحلا  ةحئار 
هجو ف  رظنت  ةَنومِيد »  » تناك .نيع  تحتفو 

: تلاق نيع  تحتف  نيحو  قافشإب ،
، مونلل جن  مل  نحن  تمن ؟ تنأ  اهمرا » - »

كميلعتب أدبن  مث  .اىيش  لكأن  انعدو  ظقيتسا 
ًاتقو اعم  ضقنس  اننأ  تعقوت  .رارسألا  ضعب 

ف نحنو  ًاناسعن  تنك  كنأ  تيأر  نلو  اعتمم ،
تح مسمسلا  تيزب  كمسج  تلدف  بكرملا 

.ًيلق حاترت 
.اهمالك لع  درأ  ملف  سفنب  وغشم  تنك 
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ارجحتمو ايوق  راص  لوبتلا  نامب  تسسحأ 
، تحت نم  هدشي  طابرب  تسسحأو  تدارإ  مغر 

ءشلا اذه  ءافخإ  لواحأو  سفن ، كحأ  ترصف 
ننأ ةَنومِيد »  » تأر نيحو  .ةأجف  ظقيتسا  يذلا 

يوحن ترظنو  اهانيع  تعمل  ةقطنملا  كحأ 
لإ رظنت  هو  تلاقو  اهتبلاغ  مث  ةبيرغ  ةرظن 

: خولا باب 
مأ شرهلا !! اذه  نع  فقوت  اهمرا » - »

فوس .ةلوجرلا  قرع »  » كل تعضو  َةَنوميس » »
.لوزي ام  ناعرسو  رتوتو  ليلق  ليمنتب  سحت 

دوعيو ليلق  دعب  لوبتلل  ةجاحلاب  سحت  فوسو 
نأ كشوت  تنأ  .اهيلع  ناك  تلا  هتلاحل  ءش  لك 

عتمتست فوس  جوزتتو  ربكت  نيحو  .ًجر  حبصت 
ةيقب نع  ةفلتخم  كتلوجر  نوكت  فوس  .اريثك 

نآلا عنتما  نلو  .عبطلاب  نمهفت  تنأ  .لاجرلا 
.كدي دعبأ  شرهلا !! اذه  نع 

اهبجأ مل  ننلو  بذكت  اهنأ  فرعأ  تنك 
لاورس تحتفو  رخآلا  بناجلل  تردتساو 
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وأ هارأ  تنك  ارظنم  تيأرف  ترظنو  ةعرسب 
، احابص مونلا  نم  ظقيتسأ  نيح  هب  سحأ 

! طيخب نيتطوبرم  هتحت  ام  تيأرو 
امئاد هكرتا  .طيخلا  اذه  عطقت  ال  اهمرا ،» - »

.ةرتف دعب  هسفن  ءاقلت  نم  طقسي  فوس  وهو  كانه 
ابعر يبلق  ألتما  يب  هنلعفي  ام  تكردأ  نيح 

تارحاسلا تانبلا  ءالؤه  .سأر  رَعش  رتوتو 
نم تملع  دق  تنكو  لابم  ف  ارحس  نثفن 

مسي رحسلا  نم  عونلا  اذه  نأ  ئاقدصأ  ضعب 
نم هتطساوب  ةرحاسلا  نمتت  ةرطيسلا » رحس  »

ههيجوتو صخش  يأ  لع  ةلمالا  ةرطيسلا 
تناك امهم  ًادبأ  عنتمي  الف  هديرت  ءش  يأ  لعفل 

تلقف أطخلا  ناملا  ف  ننأ  تفرع  .جئاتنلا 
: ريكفت نود 

.نآلا أبوس  لإ  دوعأ  نأ  ديرأ  - 
اروف نآلا  هيديعأ  اهمرا »  » اي عبطلاب  عبطلاب  - 

«. ةَنومِيد  » اي
تانبلا تذالو  .ةثدحتملا  ه  ةَنوميس »  » تناك
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ترهظأو ةَنومِيد »  » تضعتما امنيب  تمصلاب 
اذه نديعت  نأ  ديرت  نكت  مل  هف  اضرلا  مدع 

اهعارذ عضت  تناك  قيرطلا  لاوطو  .ةعرسبو 
انلصو نيحو  .ةقادصلا  نع  اريبعت  تبقر  لوح 

نود طخلا  تعرسأو  اهعارذ  نم  تبقر  تبحس 
ملكتت اهعمسأ  مل  .اهتيحان  رظنأ  وأ  اهعدوأ  نأ 

نم اهناسل  تدقع  دق  ةشهدلا  نأ  احضاو  ناكو 
ةأجف رهظ  يذلا  مزاحلا  فقومو  يوقلا  فرصت 

.اههاجت
ضيحارملا دحأ  تلخد  ةسينلل  انلصو  نيح 
طيخلا تعطق  كانهو  ةماعلل ، ةصصخملا 

لوبتأ مل  امك  تلوبتو  تلوجر  لوح  طوبرملا 
دئاع ننأك  هدعب  تسسحأ  .تايح  ف  لبق  نم 

ةثداح تركذت  ..بيرغ  ملاع  رخآ ، ملاع  نم 
« سَّنأوي  » بألا تيأر  .نهالا  مالكو  ةدالقلا 
: ل لاق  روفلا  لعو  .ل  ثدح  امب  هتربخأف 

.اروف طيخلا  تاه  طيخلا ؟ نيأ  - 
اي ضاحرملا  ةرفح  ف  هتيقلأو  هتعزن  - 
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«. انوبأ »
نلو ال .هب  تظفتحا  كتيل  فسألل !!  اي  - 

كتلص عطقب  ندعت  نأ  كيلعو  اىيش ، شخت 
ربخأ فوس  انأو  .تاريرشلا  تانبلا  ءالؤهب 
نم بارتقالا  نم  نهعنميل  ربكألا  نهالا 
سيئر نم  بجعأ  انأ  .ىرخأ  ةرم  ةسينلا 

لثم ةريرش  ةرحاسل  حمسي  فيك  ةنهلا ،
ةصاخ ةفرغ  اهلو  لب  ةسينلا ، لوخدب  َةَنوميس 
! تءاش تم  اهلخدت  ةسينلا  بادرس  ف 
مأ تذخأو  راين »  » مع تيب  انرز  سمأ 

« راين  » مع .هدالوأو  مع  ةجوزل  ةريثك  اياده 
ف نم  ربكأ  مهمظعم  .ًانبا  رشع  انثا  هدنع 

مأل لوقي  هتعمسو  ادج ، مع  بحي  يبأ  .نسلا 
وهف دوجولا ، ف  ناسنإ  لضفأ  وه  راين »  » نإ

، جذاس هنلو  بلقلا  بيطو  لخادلا ، نم  فيظن 
.هرعاشمو هلقعب  بعلي  نأ  ناسنإ  يأ  عيطتسي 

.رارشألا نم  هيلع  شخأ  ننإو 
مع ف  هيأر  ناكو  ادج  اميح  يبأ  ناك 
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.ابئاص راين » »
يب نبحر  تابهارلا  ةسينلل ! نولسرأ  مويلا 

حتسأ انأ  .ةريثك  تالبق  ننلبقو  ننضتحاو 
مف نم  نتلبق  نهادحإ  نأ  ةصاخ  ليبقتلا  نم 

نإ اهل  تلاقف  اذه  تظحال  ىرخألا  .ةعيرس  ةلبق 
.طقف هدخ  نم  هيلبق  ةئيطخ ، مفلا  نم  ليبقتلا 

اذه نأو  ةسدقم  ةلبق  هذه  نأب  ىرخألا  اهتباجأف 
ريصيس يذلا  ةمحصا »  » انديس وه  هلبقن  يذلا 

ناك .ةسينلاو  بعشلل  ايعار  مايألا  نم  موي  ف 
ةسدقملا ةلبقلا  نع  نربخأ  دق  سَّنأوي » انوبأ  »
يديألاب ةحفاصملا  اهانعم  ل : لاقو  لبق  نم 

تعمس نيح  ةثلاث  ةبهار  .ةسمامشلا  نيب  نوكتو 
نم نتلبقف  تعرسأ  ةسدقملا  ةلبقلا  نع  ماللا 
نكت مل  ةبهارلا  ةلبق  نأ  تسسحأ  .اضيأ  ه  مف 

ةوقب تفشب  اهيتفش  تقصلأ  دقف  ةيداع  ةلبق 
تدكو تدعم  تبلقنا  تح  ةرتف  اذه  تيقبو 

.فوج ف  ام  قلأ 
لك لخدأ  نأب  ل  حومسم  ةسينلا  ف 
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اهب ةسينلا  .نابهرلا  عماوص  نم  ةعموص 
اهبو ماعطلاو ، لالغلاو  بوبحلل  ةريثك  نزاخم 

مظعم .ةعساو  فرغو  ماعط  ةعاقو  خبطم 
نابهرلا امأ  .تاجوز  مهل  ةنهلاو  ةسواسقلا 

تحت بيدارس  اهب  ةسينلاو  .نيجوزتم  ريغف 
دحأل حومسم  ريغ  نكامأو  فرغو  ضرألا 

اهلافقأو ةيوقلا  اهباوبأب  اهتيأر  دقو  .اهلوخدب 
انأف لخدت  دحأ ال  ل  لقي  مل  عبطلابو  .ةريبلا 
مهمالك نم  تمهف  ننلو  شاجنلا ، كلملا  نبا 
نم نذإب  الإ  اهلوخد  زوجي  ًافرغ ال  كانه  نأ 

« ةَنوميس  » ةرحاسلا ةفرغ  ةصاخ  ربكألا  نهالا 
تأت نيح  ةصاخو  اهنم ، بارتقالا  رظحي  تلا 

لك ارس  اهيلإ  لخدتو  ةيفختم  َةَنوميس » »
نهضعب تابهارلا ، نم  ريثك  ةسينلاب  ..عوبسأ 

.نسلا ف  تاريبك  نهنم  ريثكو  رمعلا  لبتقم  ف 
لك ف  دوجوم  بهذلا  .بهذلل  عدوتسم  ةسينلا 

لخاد ةقلغملا  فرغلا  نأ  عقوتأو  .نام 
.اضيأ بهذلاب  ةئيلم  بيدارسلا 

نع ةلئسألا  نم  لباوب  نهالا  رطمأ  تنك 
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ضعبلا نع  بيجي  ناكف  .ةسينلاو  حيسملا 
، ًانايحأ ةماستبالاب  فتي  امنيب  اهنم  ليلقلا 

ةجرحم نهالل  تلئسأ  نأ  سحأ  تنك  نيحو 
نايبصلا نع  لوئسملا  سَّنأوي »  » بأل هجوتأ لـ

، ةلئسألا ضعب  نع  فطلب  نبيجي  ناكف  هلأسأو 
تكردأ اذهو  .اهنم  ريثلا  ف  نهالل  نليحيو 

اهيف ضوخلا  ةسينلا  بحت  ةلئسأ ال  كانه  نأ 
اهنع بيجت  نأ  ديرت  ىرخأ ال  ةلئسأ  كانه  نأو 

لثم لاثمألا  برضب  فتكت  امنإو  ةرشابم 
ميناقأ نم  مونقأ  لك  رودو  ةئيشملاو  ةعيبطلا 

قلع تارملا  نم  ةرم  ف  .سدقملا  ثولاثلا 
: لاقف تلئسأ  لع  نهالا 

امإف ةمحصا »  » اي اريثك  كرمع  قبسي  كلقع  - 
جارحإل ةلئسألا  هذه  كنيقلتب  موقي  مهدحأ  نأ 

تلأس دقل  .ادج  ءاكذلا  ديدش  كنأ  امإوةسينلا 
.اهيف ريكفتلاب  ُّطق  دحأ  مقي  مل  ةلئسأ 

تءاج .سمأ  ادج  ةجعزنم  تناك  مأ 
مأ عم  ثدحتت  تناكو  ةَنوميس ،»  » ةرحاسلا
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مأ تءاج  تجرخ  نيحو  .ضيفخ  توصب 
اي كل  ام  اهتلأس : .ةوقب  اهردص  لإ  نتمضو 
اهنأو َةَنوميس »  » ةرحاسلا ةصقب  نتربخأ  مأ ؟
، ريصق كلملا  ف  يبأ  رمع  نأب  مأ  تربخأ 

اهنبا دنعو  اهدنع  دتمم  كلملا  نأ  اهتربخأ  اهنلو 
دي دتمت  مهنم  كلملا  عزتني  نأ  لواحي  نم  نأو 

له اهل : تلق  .هلكأتو  هعزتنتف  ءامسلا  نم  رانلا 
نربخأ دقل  مأ ؟ اي  ةرحسلا  تاءوبن  نيقدصت 

تلاق .نوذوعشمو  ةبذك  مهف  مهقدصأ  الأ  نهالا 
نم مدخ  اهدنع  ةَنوميس »  » ةرحاسلا هذه  مأ :

ربخلا نإ  تلاقو  ..رابخألا  اهل  نوفطخي  نجلا 
نجلا نم  اريثك  نأل  كلذو  ديرف ، هب  تءاج  يذلا 

عامتسالل ءامسلا  لإ  نودعصي  اوناك  نيذلا 
نوعقي مايألا  هذه  ف  اوحبصأ  رابخألا  قلتو 

ف سانلا  .ءامسلا  نم  ةطقاسلا  بهشلا  اياحض 
ةرحسلا نوقدصي  مهنلو  نويحيسم  أبوس 

اوببسي نأ  نوعيطتسي  ةرحسلاو  .مهنم  نوفاخيو 
يبأ نأ  تعمس  .مهوبضغأ  اذإ  سانلل  اريبك  ىذأ 

مهقارحإو ةرحسلا  ضعب  لع  ضبقلاب  رمأ 
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مل هنإف  َةَنوميس »  » ادع ام  ةسينلا  نم  زاعيإب 
فاخت ةرحاسلا  ةَنوميس »  » .اهيلع ضبقلاب  رمأي 
تظحال .ارس  مأ  لباقت  هف  اذهلو  ادج  يبأ  نم 
اهلباقت هف  اذهلو  َةَنوميس »  » نم فاخت  مأ  نأ 

.رصقلا لإ  لوخدلا  ةَنوميس »  » تبلط املك 
يأ لخدت  نأ  ةَنوميس »  » ةرحاسلا عيطتست 

.أبوس ف  نام 
تلمكأو رمعلا  نم  ةعساتلا  تغلب  مويلا 

مأ ل  تماقأو  .باشنلاو  ةيسورفلا  سورد 
تمقو .ةنيدملل  ةماعلا  ةحاسلا  ف  اريبك  ًفح 

نأ عمو  .فادهألا  عيمج  تبصأو  باشنلا  مرب 
نأ الإ  فادهألا  ةباصإ  ةقدب  نوروهشم  ةوَلع  لهأ 

فادهألل تباصإ  ةقد  نم  نوبجعي  اوناك  عمجلا 
ءاج دقف  ًيوط ؛ مدي  مل  لفحلا  .تايحب  نوفتهيو 

تاملك ضعبب  مأل  سمهو  سارحلا  ريبك 
.لفحلا هتناو  كلملا  رصق  لإ  انعجرو  تماقف 

ةأجف لفحلا  هتنا  اذامل  مأ  تلأس  قيرطلا  ف 
رمأل انيعدتسي  لسرأ  كابأ  نإ  تلاقف  مأ ؟ اي 

.ماه
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ةدم ماد  عاطقنا  دعب  تاركذملا  ةباتل  تدع 
دقف ماسج ، ثادحأ  اهلالخ  تثدح  ةليوط ،

عم ايفتخم  تنكو  رجبألا »  » كلملا يبأ  ليتغا 
مع لوتو  تلاخ ، اينوت »  » تيب ف  مأ 

ف مع  عم  شيعلل  انلقتناو  كلملا ، راين » »
.تلاخ تيب  ف  ةدم  انشع  نأ  دعب  محلا  رصق 
اريثك نبحي  راين »  » كلملا مع  نأ  تظحال 
.تقولا مظعم  هدحو  سولجلا  بحي  ناك  هنلو 

« راملد  » حبصأ .هنم  بارتقالاب  دحأل  حمسي  الو 
قيدص وه  يبأ  نامجرت  ناك  يذلا  زوجعلا 

تارتف ثدحتنو  اعم  سلجن  انرص  دقف  برقملا 
كلملا يدلاو  ماقم  موقي  هنأ  تسسحأو  ةليوط ،

« راين  » كلملا مع  نم  اونح  دشأ  وهف  رجبألا » »
نع رومألا  نم  اريثك  هنم  تملعت  امك  .هسفن 
نيب تأشن  .ليجنإلل  ديج  ئراق  وهف  ةسينلا 
انك .بيرغ  عون  نم  ةقادص  راملد »  » نيبو

نملعيو بتلا ، أرقن  راهنلا  مظعم  سلجن 
هنم تفرع  .هرا  ـ فسأ نع  ل  حيو  تاغللا ،

اهلك تايح  ف  هملعتأ  مل  ام  اهسانجأو  ةوَلع  نع 
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.رخآ ناسنإ  يأ  نم 
قوسلا لإ  ركابلا  حابصلا  ف  مويلا  تجرخ 

«. تيِهِيربا  » تمداخ عم  أبوس  راوسأ  جراخ 
نم ايأ  انعم  بحصن  نأ  نود  ةسلخ  انللستو 

نم ةدئاف  هنإ ال  تيِهِيربا :»  » تلاق دقف  سارحلا 
مهف ادج  اننوقياضي  مهنأل  سارحلا  باحطصا 

ريسن نأ  بجي  تلا  قرطلا  رايتخاب  نوعربتي 
انقياضي كلذو  انع  ةباينلاب  كلذ  نولعفي  .اهربع 
اننوعنمي مهنأ  امك  .عنتمن  نأ  عيطتسن  اننلو ال 

، قوسلا ف  نكامألا  ضعب  لإ  باهذلا  نم 
.انتهزن انيلع  نودسفيو  ديبعلا ، قوس  ةصاخ 

انلوجتو ئايشأ ، ضعب  اهيف  ةلس  لمحت  تناكو 
ًيلق ةبرطضم  اهنأ  تظحالو  بهذلا ، قوس  ف 

اهنأكو قيرطلا  لوط  يديب  كسمت  تناك  دقف 
ًانيمي رظنت  تناك  ًانايحأو  اهنم  برهأ  نأ  شخت 
تلاق ةأجفو  مهدحأ ! نع  ثحبت  اهنأكو  امشو 

: ل
دنع ًيلق  فقن  نأ  كيأر  ام  اهمرا ،»  » يديس - 
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دهع ذنم  ةيرام »  » تقيدص ديبعلا ؟ قوس 
دئاق تيب  ف  ةمداخ  تناك  تلاو  ةلوفطلا 

اهعدوأ نأ  ديرأ  .قوسلا  ف  اهعيب  اوررق  شيجلا 
اهب نوبهذيس  نيأ  لإ  يردأ  الف  ريخألا  عادولا 

! ديدجلا ديسلا  نويس  نمو  اهعيب  دعب 
رظنت ملو  اهبوث  حالصإب  تلغاشتو  اذه  تلاق 

.تيحان
ديبعلا قوس  لإ  بهذأ  نأ  بحأ  ننلو ال  - 

.ناملا اذه  هركأ  انأ  .فيخم  نام  وهف 
تقيدص بحأ  ننلو  هبحأ  اضيأ ال  انأ  - 

.ًيوط كانه  قبن  نل  يديس ! اي  كوجرأ  .اريثك 
ترظنو اهيدي  اتلب  ىدي  تسمأو  اذه  تلاق 

.ءافوج ةماستبا  تمستباو  نيع  ف 
لع تقفاوو  تخضر  اهحاحلإ  تحتو 

ادج ةمحدزم  قوسلا  .كانه  لإ  اهعم  باهذلا 
ديبعلا تاصنم  مامأ  نييلوضفلاو  نيلوجتملاب 

ةنوهدملا داسجألاو  ةقولحملا  روعشلا  يوذ 
نهو عيبلل  تاضورعملا  يراوجلاو  ةقاربلا ،
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نهسوءر رعشب  ةيراعلا  نهرودص  رتس  نلواحي 
.تقولا مظعم  نهلجرأ  نيب  نهيديأ  نعضو  دقو 

ًادعج ارعش  الإ  نلمي  نهنم ال  ضعبلاو 
هتكرتف ادج  ةطشاملا  هيف  تبعت  دق  اروفضم 

لإ لصي  داي  لب ال  رودصلا  لإ  لصي  وهو ال 
كانهو انه  عفترت  تاءادنلا  تاوصأ  .قانعألا 

ريبك ددع  اهب  قوسلا  .نيمواسملاو  ةعابلا  ةبلجو 
مههوجوب برعلا  اميس  بناجألا ال  راجتلا  نم 

لع لدسملا  ليوطلا  دوسألا  مهرعشو  ةقرشملا 
ةيراج لوح  محازتلاو  بخصلا  رثك  .مهفاتكأ 
ةأجفو عيبلل ، ةضورعم  نسلا  ةريغص  ةليمج 

نم نينثا  نيب  راجش  لإ  ةمواسملا  تلوحت 
لإ ةيراجلا  ةداعإ  لإ  عئابلا  رطضاو  برعلا 
وأ فالخلل  امسح  ةصنملل  ةرواجملا  ةبرعلا 
تنك امنيبو  .ةضورعملا  هتعاضب  لع  ًافوخ 

، همأو نايبصلا  دحأل  ىرخأ  عيب  ةيلمع  بقارأ 
ًيلق مصعم  لوح  خترت  تيِهِيربا »  » دي تناك 

قاسي وهو  يبصلا  تبقارو  .اهب  سحأ  دعأ  مل  مث 
هنوبحسي مهو  ةفئاخلا  هتارظنو  همأ  نع  ًاديعب 
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ةرظنو اهدخ ، لع  ةباسنملا  همأ  عومدو  ًاديعب ،
دق راملد »  » ناك ..اههجو  لع  ةمسترملا  سأيلا 

قيرفتلا ديبعلا  عيب  نوناق  ف  زوجي  هنأ ال  نربخأ 
نآلا نولعفي  ةعابلا  ءالؤهو  .همأو  يبصلا  نيب 

لإ ةأجف  نزحلا  رظنملا  اذه  لقن  .ابيهر  اىيش 
فو فقوملا ، اذهب  اسؤب  تألتما  تلا  حور 

دي نع  ثحبأ  تحر  ةيروعش  لعف ال  ةدر 
نكت مل  تيِهِيربا  نلو  اهب  كسمتأل  تيِهِيربا » »

يبلق ف  بدي  رعذلاب  ةأجف  تسسحأ  كانه !
ةيئان ةريزج  لإ  جوملا  هب  فذق  قيرغ  ننأكو 

دقف نيطايشلاو ، شوحولا  الإ  اهب  سيل  رحبلا  ف 
.مضخلا اذه  طسو  ديحو  ننأ  ةأجف  تسسحأ 

تح تردتساو  يرهظ  ءارو  ةصنملا  تكرت 
تناك نلو  ةوق ، نم  تيتوأ  ام  لب  ًاديعب  يرجأ 

دي ه  نكت  مل  ندشتو !! يب  كسمت  ةيوق  دي  كانه 
.ةوقلا هذهب  تسيل  تيِهِيرباف  تيِهِيربا » »

كسمت ىرخأ  ةأرما  دي  ه  تناك  تشهدلو 
ف رظنت  مل  اهتيحان  تردتسا  نيحو  يدعاسب !
اهدي نم  يدعاس  تلفأ  نأ  لواحأ  مل  .ُّطق  نيع 
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اهل تلق  .رصقلا  مدخ  نم  اهنأ  تننظ  ننأل 
: داح بولسأب 

؟» تيِهِيربا  » تبهذ نيأ  - 
: ًاديعب رظنت  هو  تلاق 

نأ نم  تبلط  دقو  اهتقيدص  ىرتل  تبهذ  - 
!! عم لاعت  .كب  نتعأ 

اهنأ مغر  ةمراص  ةمساح  ةجهل  ف  اهتلاق 
اباوج نم  رظتنت  ملو  ..اىداه  اهتوص  تقبأ 
ديبعلا تابرع  ىدحإ  بوص  اهعم  نتبحسف 

ه ةبرعلا  كلت  نأ  تننظو  .ةصنملا  نع  ًاديعب 
قلأس نأ  تننظو  تيِهِيربا »  » ةقيدص اهب  تلا 
نيتماص ةبرعلا  وحن  انيضمف  كانه  تيِهِيربا » »

اهيلخت لع  اهمولأ  نأ  سفن  ف  يونأ  تنكو 
نأ تظحال  .ديبعلا  قوس  ف  يدحو  كرتو  نع 

تنك نيحو  انبقارتو  انبوص  رظنت  ًانويع  كانه 
رظنلاب بارطضا  ف  لغاشتت  تناك  اهوحن  رظنأ 

لإ تلصو  نيحو  .تاضورعملا  يراوجلا  لإ 
، اهب تيِهِيربا »  » نكت مل  اهلخاد  ترظنو  ةبرعلا 
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ًاديعب فقت  تيِهِيربا »  » تيأرف ئارو  تفتلاو 
ةجوزمم يبوص  اهتارظن  تناك  بقارتو !

رمألا ف  نأ  تسسحأ  قافشإلا ! وأ  فوخلاب 
لعأب حيصأ  نأ  تدرأ  .هفرعأ  ابيرم ال  اىيش 

.اهيدانأف توص 
ةبرعلا نم  دي  تدتما  مف  حتفأ  نأ  لبقو 

هجو مطتراف  لخادلا  لإ  ةعرسب  نتبحسو 
ةرخؤمب تسسحأو  ةوقب ، ةيبشخلا  اهضرأ  لع 
نعنمتو نقحستو  يرهظ  لع  سلجت  مهدحأ 

تبكتل مف  لع  عضوت  ةمخض  ديو  ةكرحلا  نم 
نم ناتعنم  ةأجافملاو  ةمدصلا  .تخرص 
شأج تعمجتسا  املو  .خارصلاو  ةمواقملا 

لع تضبق  تلا  ديلا  كلت  ضعأ  نأ  تلواحو 
مسجلا مخض  دوسأ  ًجر  هتيأر  ام  رخآ  ناك  مف 

هجولا سباع  نينيعلا  رمحأ  تالضعلا  لوتفم 
ةظيلغ ةريصق  اصع  عفر  دقو  هيتبكر  لع  ايثاج 

مث ةبرعلا ، فقسل  تلصو  تح  ءاوهلا  ف  ايلاع 
! افقلا ةهج  نم  سأر  لع  اهب  لاهنا 
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رفاوح عقو  هبشت  ةرركتم  ةبيتر  ةكرح  نتظقيأ 
ريست هو  ةبرعلا  تازازتهاو  ريمحلا  وأ  ليخلا 

ةراجحلاب مطترتو  دبعم  ريغ  قيرط  ف 
ف يوق  ملأب  تسسحأ  تقفأ  نيح  .روخصلاو 

تناك .راود  نم  ناعأ  ننأو  عادصو  سأر 
ياديو يدعاس  نيب  ياتبكرو  نيتبوصعم  يانيع 

يوقلا فيللا  نم  لبحب  لجر  لإ  نيتطوبرم 
.محللا نم  ةرك  ننأك  ترصف  قنع  لوح  ٍفتلم 

.تامهمهو لوح  ةتفاخ  تاوصأ  كانه  تناكو 
هلك يدسج  نأ  كردأ  تأدب  اىيشف  اىيشو 

ضرألا لع  يراعلا  محلب  تسسحأ  .نملؤي 
اراسيو ًانيمي  هفذقتو  هب  بعلت  ةبرعلل  ةيبشخلا 

ًانايحأو وزنو ، ادوعص  ةبرعلا ، تلام  املك 
ف ننأ  تكردأ  .لوح  ىرخأ  داسجأب  مطتري 

ءابلا تاوصأ  عمسأ  تنك  دقف  ءاسن ، ةبرع 
مشأو نهقولح ، نم  رداصلا  نينألاو  موتملا 

روطعلا اياقبب  طولخملا  يوثنألا  قرعلا  ةحئار 
ةمخض ةأرمال  ٍراع  دسج  كانه  ناكو  .ةصيخرلا 
ءاوهلا ف  مسج  راط  املك  ناقلتي  نم  برقلاب 
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طبهأ ندجأف  ةبرعلا  قودنصل  ةيوق  ةزازتها  نم 
ضرألا لع  ةمدصلا  عقو  ففخيف  اهدسج  لع 

، قنح ف  متشت  ةأرملا  تناكو  .ةبلصلا  ةيبشخلا 
ىرخأ ةأرما  توص  امود  هبقعي  اهمتش  ناكو 

طوس ةعقرفو  ءيذب  مالب  متشلا  لع  درت 
دحأ لع  هلوزن  توصو  ءاوهلا  ف   [29]« َجنعلا »

تمص مث  ةعزفم ، ملأ  ةحيص  مث  ماسجألا ،
ريرصو ليخلا  رفاوح  عقو  الإ  هعطقي  ليوط ال 

تاوصأ عمسأ  تنك  .ءاسنلا  نينأو  بشخلا 
انتبرع نيمي  نع  ىرخأ  ةبرعل  ةيبشخلا  تالجعلا 

عقوو اهثاهلو ، ليخلا  تارفزو  اهراسي ، وأ 
رابغلا ةحئار  مشأو  ةيراعلا ، ضرألا  لع  اهمادقأ 

دعب ام  ةرتف  ف  اننأ  ترََّدقو  ءاوهلا  اهلمحي 
تدقف ننأ  دب  الف  بورغلا ، ليبق  وأ  ةريهظلا 
ةكرحلا تلواح  نيحو  .ةليوط  تاعاس  عولا 
تقلطأف مسج  نم  ةلضع  لك  ف  ملألا  رجفت 

هو ةأرملا  توص  تعمس  .موتم  ملأ  ةخرص 
: ةبكرملا دئاق  يدانت 

«! نوميم  » اي هتيشغ  نم  مالغلا  قافأ  قافأ ! - 
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؟ اقح - 
! هتوص تعمس  معن  - 

ابيرق .لدابتلا  ةطحم  انلصو  دقل  لك ، لع  - 
نيعالملا ديبعلا  ءالؤه  لك  نمو  هنم  نيصلختتس 

دق تمهم  نوكت  اهنيحو  تِيدربَق .»  » لصي نيح 
.تهتنا

مادقأ عقو  تعمسو  ةبرعلا ، تفقوت  ةهرب  دعبو 
.اجراخ نلمحت  ةيوق  ديب  تسسحأ  مث  برتقت 

ةباصعلا اولح  نيح  ةدشب  نيع  ءوضلا  رمغو 
.امهلوح ةطوبرملا 

لع قلم  سفن  تدجو  نيع  تحتف  نيح 
نم حوفت  لوبلا  ةحئارو  امامت  ٍراع  انأو  ضرألا 

نم لوبلا  اذه  ناك  له  ردأ  ملو  هلك ، يدسج 
نك تاللا  ءاسنلا  نم  هنأ  مأ  لع  مغأ  نيح 

ةبرعلا ةيضرأ  تناك  دقف  ةبرعلا ، ف  لوح 
ترظن .حئاورلا  اهنم  حوفتو  اهلك  ةلتبم  ةيبشخلا 

مخضلا هدسجب  نوميم »  » تيأرف لعأ  لإ 
لع نميلا  هدي  عضو  دقو  ةلوتفملا  هتالضعو 
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وهو هينيع ، نع  سمشلا  ءوض  بجحيل  هنيبج 
ةبرع مودق  رظتني  هنأك  ديعبلا  قفألا  لإ  رظني 

نام هلعلو  ءالخلا  ف  رفق  نام  ف  انك  .ىرخأ 
رئب كانه  ناك  دقف  ءاملاب ؛ لفاوقلا  هنم  دوزتت 

.ءالدو لابحو 
، انتبرع ريغ  نايرخأ  ناتبرع  كانه  تناك 

نايبص ةرشع  نم  رثكأ  اهب  امهنم  ةدحاو  تناكو 
ريغ مهمظعمو  امامت ، بايثلا  نم  نيدرجم 
ناكو .ةوَلع  نم  اوسيل  مهنأ  تدكأتف  نوتخم 

ًيوط جنع »  » طوس لمحي  يوق  سراح  مهعم 
مهسألاب ةئيلم  ةنانكو  اسوقو  نميلا ، هدي  ف 

تناك امنيب  .ىرسيلا  هفتك  ةيحان  هرهظ  فلخ 
ضعبو ةرذلا  سايكأب  ةلمحم  ىرخألا  ةبرعلا 

اهب انتبرع  تناكو  .ليخلل  شيشحلاو  ماعطلا ،
ايابص سمخو  نيثالثلا ، فصتنم  ف  ناتأرما 
تايراع ءاسنلا  عيمج  تناكو  رمعلا ، لبتقم  ف 
ةمخض ةماقلا  ةليوط  ةسراحلا  تناكو  .امامت 

ف ًيوط  ًاطوس  لمحتو  رعشلا  ةدعج  نييدثلا ،
.اهدي
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ءاسنلا تيقب  امنيب  ضرألا  لع  قلم  تللظ 
نهتالسوتل ةسراحلا  بجتست  ملو  ةبرعلا ، لخاد 
ةجاحلا ءاضقل  لوزنلاب  حامسلا  نبلطي  نهو 

تناكو ةبرعلا  لخاد  لوبتلل  نهضعب  رطضاو 
ةحئار .يبناجلا  ةبرعلا  باب  مامأ  فقت  ةسراحلا 

هقفدتو ةبرعلا  ف  تاسئابلا  ءاسنلا  نم  لوبلا 
ءادن اهيف  كرح  ةبرعلا  لفسأ  بشخلا  قوقش  نم 

ضقت تسلجو  ةبرعلا  فلخ  تراوتف  ةعيبطلا 
نع تراوت  دق  اهنأ  نظت  تناك  نيحو  .اهتجاح 

تسلج دق  ةقيقحلا  ف  تناك  نيرخآلا  نيعأ 
كلمأ ملف  امامت  ضرألاب  قصتلملا  هجو  لباقم 

اهمسج نم  اعشب  احيبق  ارظنم  ىرأ  نأ  الإ 
.ةيعيبطلا هتفيظوب  موقي  وهو  ءارعلا  ف  ًافوشم 

دقف ردقأ  ملف  هجو  ريدأ  نأ  تلواح  ًاثبعو ،
تضمغأف دودشم ، قاثوو  ضرألا  لع  تنك 

قب رظنملا  نلو  رظنلا ، يدافتل  ةعرسب  نيع 
نأ دعب  ةسراحلا  تماق  .دبألا  لإ  تليخم  ف 
ةعفار ءايربك  ف  ريست  تءاجو  اهتجاح  تضق 
دلج نم  عونصملا  اهطوسب  حولت  هو  اهسأر 
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.رهنلا سرف 
ناملا دوسي  تمصلاو  رفق ، شحوم  ناملا 

بيغملا ةعاس  عابضلا  تاوصأ  الإ  هعطقت  الو 
.انسوءر قوف  قلحت  روسنلا  ضعبو 

ودبي ..اريثك  اهلجأ  نم  تنزحو  مأ ، تركذت 
يبأ اهدقف  لطي  ملف  اهيلع  لاوتت  بئاصملا  نأ 

تسسحأ .نتدقتفا  تح  اريثك  رجبألا »  » كلملا
.تمص ف  بأ  تأدبف  ًكأ  نلكأي  بنذلاب 

نم ًافوخ  سيلو  مأ  لع  ًانزح  ئاب  ناك 
شأج تعمجتسا  نيحو  .لوهجملا  لبقتسم 

نيفطاخلا ءالؤه  عم  ملكتأ  نأ  تلواح  اريخأ 
انأف قح  ف  اريبك  أطخ  اوبكترا  مهنأ  مهل  نِيبأو 

أبوس شاجن  رجبألا »  » كلملا نبا  ةمحصا » »
.لاحلا راين »  » كلملا خأ  نباو  قبسألا  اهلمو 
نم دب  ل  اودجسي  نأ  مهقح  نم  ناكو 
.ةيشحولا هذهب  تلماعمو  ديبعلا  عم  فاطتخا 
عطقتم توص  ف  تيدان  نوءرجي ؟ فيك 

ناك فوخ  نلو  اىداه  هيقبأ  نأ  تلواح 
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: نحضفي
؟ انأ نم  فرعت  له  نوميم ..»  » ااااي تنأ  - 

لخدأ نأ  لبق  يراعلا  درقلا  اهيأ  سرخا  - 
.كترخؤم ف  اذه  طوس 

»...ـ همرأ  » انأف اريبك  أطخ  بكترت  تنأ  - 
ءمقلا مزقلا  دبعلا  اهيأ  رذقلا  كمف  قلغأ  - 

.هيف كل  لوبأ  نأ  لبق 
لع ضقنيل  تيحان  عرسي  وهو  اذه  لاق 
وصو هنم  عرسأ  تناك  ةأرملا  نلو  هطوسب 
بهلت ةرمجلا  لثم  اهطوس  ةعسلب  تسسحأف 
اهدعب نوميم »  » لصو املو  .يراعلا  يرهظ 

هلابم جرخأف  هديعو  ذفنو  هدي  نم  طوسلاب  قلأ 
يب غلب  .ةرشابم  مف  لعو  سأر  قوف  لوبتو 

تيقبف ماللا  نم  نعنم  ادح  ظيغلاو  قنحلا 
، ةثداحلا لع  ةسراحلا  تاحض  عمسأ  ًاتماص 
سانلا ال ءالؤه  .ةرخاسلا  نوميم »  » تاقيلعتو

!! ءش ف  ناسنإلا  نوهبشي 
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ةمخض امهادحإ  ناتبرع  تلصو  بيغملا  دنع 
ددع اهنم  لجرت  ىرخألاو  امامت  ةغراف  اهنلو 
يوق ليوط  لجر  مهمدقتي  ءادشألا  لاجرلا  نم 
ودبيو نميلا  هنذأ  ف  ةريبك  ةقلح  سبلي  ةينبلا 

ف راس  بوُنرس ،»  » هنوداني اوناكو  مهسيئر  هنأ 
كسمأ دقو  نايبصلا ، ةبرع  هاجت  ٍلاعتو  خومش 

وهو هرهظ  فلخ  نميلا  هديب  ىرسيلا  هدي 
سراح ناكو  رخآلا ، ولت  ًادحاو  مهيف  سرفتي 
نايبصلا نيعأ  تناكو  تمص ، ف  هعبتي  ةبرعلا 
راشأ .ةقرطم  مهسوءرو  ضرألا  وحن  رظنت 
يذلا يوقلا  سراحلا  لإ  هديب  بوُنرس » »

نم لسالسو  ةيديدح  دويقب  ءاج  ام  ناعرس 
فيللا نم  ةعونصملا  دويقلاب  لدبتساو  ةبرعلا 

ةفتلملا قاوطألا  نيب  لقنتت  ةليوط  ةدحاو  ةلسلس 
مهعيمج مهمظنتو  نايبصلا  قانعأ  لوح 

يبص لل  ناكو  .ةقالمع  ةيرشب  ةدالق  تازرخك 
هقنع لوح  يذلا  قوطلا  نم  لدتت  ىرخأ  ةلسلس 

مث اعم  امهعمجتف  هيدي  لع  تلا  لالغألا  لإ 
لوح تلا  لالغألا  طبرت  تح  لفسألل  باسنت 
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ول تح  دحاولا  يبصلا  نإف  كلذبو  هيمدق ،
ًاديقم ال لظي  هنإف  هقافر  ةلسلس  نع  لصفنا 

.سراحلا ةدعاسمب  الإ  ةكرحلا  عيطتسي 
كلتب مهعمج  نم  سراحلا  هتنا  نأ  دعب 

لإ رخآلا  ولت  ًادحاو  مهداعصإب  ماق  ةلسلسلا 
اهأبع تح  ةطحملاب  رظتنت  تناك  ىرخأ  ةبرع 

تقلطناو .بابلا  قلغأ  مث  اهلخاد ، اعيمج  مهب 
.قرشلا وحن  ةبرعلا 

اهرجي ةريغص  ىرخأ  ةبرع  تلصو  ةهرب  دعبو 
سبلي مخض  لجر  اهنم  لجرتو  نادوسأ ، ناسرف 

رجاتلا هنأ  هتمس  نم  تمهفو  ءاضيب  ةريبك  ةبج 
هلبقتساو .هنورظتني  اوناك  يذلا  تِيدربَق » »

تاللا ءاسنلا  ةبرع  لإ  هبحطصا  مث  بوُنرس » »
ديحولا انأ  تنكو  ًصأ  اهنم  نهلازنإ  متي  مل 

برق تِيدربَق »  » لصو نيح  .ضرألا  لع  يذلا 
ةيحان تفتلا  مث  ثرتم ، ريغ  لإ  رظن  ةبرعلا 

«: بوُنرس  » لأسي ةهرب  دعب  لاقو 
؟ هل ًانمث  اوبلط  مك  - 
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.يديس اي  ةئامتس  - 
؟ مالغلا اهيأ  كمسا  ام  - 

كلم رجبألا  شاجنلا  نب  ةمحصا  ريمألا  - »
«. ...طخأ دقل  ..ةوَلع  ةلمم 

: ةلجلجم ةنانر  ةحضب  بوُنرس  نعطاق 
له .نونجملا  دبعلا  اهيأ  محسا »  » كمسا

تيسن دقل  هآ  اهاحضو ؟ ةيشع  نيب  كمسا  تيسن 
باصم كنإ  لاقو  قباسلا  كديس  كب  صوأ  دقف 

اهيأ تئش  ام  مهوت  .مهوتلا  ءاد  وأ  ةمظعلا  نونجب 
!! ةنتنلا ةحئارلا  وذ  ريقحلا  سئابلا  دبعلا 

: ايدانم تفتلا  مث  اذه  لاق 
«! ايامت  » اي - 
.يديس اي  كرمأ  - 

ف متلز  ام  متنأف  هوتعملا ، دبعلا  اذهل  هبتنا  - 
اذهب يذهي  داع  وأ  همف  حتف  ولو  قيرطلا ، لوأ 

هب قلتو  اروف  هنم  صلختت  نأ  كيلعف  ماللا 
كنأ كدعأو  .انلوح  نم  ةحئاصلا  عابضلا  هذهل 
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.ايصخش نم  ًماك  هنمث  درتست  فوس 
عضوم لك  رعشقا  ايامت »  » مسا تعمس  نيح 

ابعرو اعله  سأر  رعش  فقوو  مسج  ف 
ناوعأ دحأ  وه  ايامت »  » نأ تعمس  دقف  ًافوخو ،

امخض ادرام  ايامت »  » ناك دقو  ليللا » يراس  »
.تالضعلا لوتفم 

ضقناف رمألا  نم  ًاديزم  ايامت »  » رظتني ملو 
هعباصأو ةنشخلا  ةمخضلا  هديب  قنع  لع 

ف ننأ  تننظو  مف  دبزأ  تح  نقنخي  ةيوقلا 
قنع لوح  نم  هدي  خرأ  مث  .تاومألا  دادع 
شمر داك  تح  هجو  نم  هينيع  برقو  ًيلق 
نع بيغأ  تدكو  نيع ، شمر  سملي  هنيع 

هنم ةثعبنملا  رمخلا  ةحئار  ةوق  نم  ييعو 
.ةنتنلا همف  ةحئارب  ةجوزمملاو 

؟ نآلا كمسا  ام  - 
جرشحتم ضيفخ  توصب  لاؤسلا  لاق 

ررشلا نأكو  هانيع  تظحج  دقو  بضاغ 
دواعي فوس  هنأب  حوي  ناكو  امهنم ، رياطتيس 
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فوخ ف  تلق  .توملا  تح  ةرملا  هذه  قنخ 
: مالستساو

« !! محسا « »ـ سسسا - »
؟ اذام محسا  - 

.يديس اي  محسا » - »
!! نآلا ديج  ..اذه  معن  - 

هيتئر ءلم  سفنتو  ًافقاو ، ايامت »  » بصتنا
لثم ةرم  لذلا  ةصغ  تقذ  امنيب  راصتنالا ، ةوشن 

..تايح ف  ةرم  لوأل  قلح  ف  لظنحلا  معط 
نايبصلا نم  لوح  نم  سؤبب  تسسحأو 

ةبرعلا ف  نيبي  نك  تاللا  ءاسنلاو  نيكاسملا 
نهروهظ بهلي  طوسلا  الإ  ندجي  مث ال  نثغتسيو ،

! نهناذآ فنشي  ءيذبلا  متشلا  حبقأو 
رجاتلا تِيدربَق »  » لإ سأر  نيعب  رظنأ  تنك 

ًانمث بوُنرس »  » دي ف  مهرد  ةئامتس  عضي  وهو 
نبا .مويلا  اذه  لثم  دهاشأس  ننأ  قدصأ  مل  .ل 

ًادبع ذخؤيو  مهرد  ةئامتسب  عابي  ةوَلع  كلم 
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طوسلاو هيلجرو ، هيديو  هقنع  ف  لسالسلاو 
هرهظ لع  بكري  لوهجم  سراحو  هرهظ  بهلي 

تحو .همف  فو  ههجو  لع  لوبيو  هقنخيو 
: ديدج مسا  ل  حبصأ  دقف  ريغت  مسا 

؟ اذه قدصي  نم  محسا !!» »
دعب ءاسنلا ، ةبرع  لخاد  ىرخأ  ةرم  نوداعأ 
.ةيديدح لسالس  يدويقو  يدافصأب  اولدبتسا  نأ 

امك انتبرع ، دوقي  دعي  مل  نوميم »  » نأ تظحال 
ف انعم  تناك  تلا  ةسراحلا  ةأرملا  تفتخا 
نأ دعب  تهتنا  دق  امهتمهم  نأ  تملعف  ةبرعلا 
وه ديدجلا  ةبرعلا  دئاق  حبصأو  ميلستلاب  اماق 

ةسراح ةأرمال  ةجاح  كانه  نكت  ملو  ايامت ،» »
.ءش لب  تلفكت  لسالسلاف  ءاسنلل 

، لدابتلا ةطحم  ف  ًيلق  حاترن  نأ  عقوتأ  تنك 
لدابتلا ةطحم  نأ  تملع  نيح  نظ  باخ  نلو 
ريست تابرعلاف  طقف ، ةلحرلا  ةيادب  الإ  نكت  مل 

ذنم ابارش  وأ  اماعط  قذأ  مل  .اراهن  فقوتتو  ًيل 
، قلح فجو  ياتفش  تسبيت  .نآلا  تح  نيموي 
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نأ جاتحأ  نل  ننأل  ديج  رمأ  اذه  نأ  ودبيو 
ءاسنلا .لاح  لك  لع  ةبرعلا  ف  تجاح  ضقأ 
لثم نكو  ليللا  ةملظ  ف  نتمص  لوح  نم 
اهفذاقتت نهلكايه  الإ  ىرأ  ال  ةبرعلا ، لخاد  حابشأ 

تنك رخآلاو  نيحلا  نيبو  .امش  وأ  ًانيمي  ةبرعلا 
ف ريسن  اننأ  تملعف  عابضلا  تاوصأ  عمسأ 

باللا توص  عمسأ  مل  ننأل  داتعم  ريغ  قيرط 
ًاتفاخ ًاتوص  الإ  تائداه  نيقب  ءاسنلا  .اهبواجت 
ءارذعلا ةديسلا  اهتيأ  : » لصت هو  نهادحإ  نم 
ةدلاو اي  جتلن  ِكتيامح  لظ  تحت  رونلا ، مأ  اي 

ف انتابلط ، نع  لفغت  الف  ةسيدقلا ، هلا 
رطاخملا عيمج  نم  انيجن  نل  كيلإ ، انتاجايتحا 

.ةكرابملا ةديجملا  ءارذعلا  اهتيأ  ماودلا ، لع 
اي ةفأرلاو ، ةمحرلا  مأ  ةلملا ، اهتيأ  كيلع  مالسلا 

نحن خرصن  كيلإ  .انءاجرو  انتوالح ، انتايح ،
نيحئان كوحن  دهنتن  و  ءاوح ، دالوأ  نييفنملا 

اي كلذلف  .عومدلا  يداو  يداولا ، اذه  ف  نيكابو ،
، انو ـ حن فوءرلا  كرظنب  فطعنا  انتعيفش ،
كنطب ةرمث  حيسملا  فنملا ، اذه  دعب  ـا  نيرأو
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ميرم اي  ةولح ، اي  ةفوءر ، اي  ةنونح ، اي  .كرابملا 
ل ةسيدقلا ، هلا  ةدلاو  اي  انلجأل  ّلص  .لوتبلا 

ةيراع ةأرملا  تناك  حيسملا .» ديعاوم  قحتسن 
ريغص بيلصب  هتني  اهقنع  لوح  دقع  نم  الإ 

، اهييدث نيب  ءايح  ف  فتخي  سونبألا  بشخ  نم 
ف ايلاع  ةنونجملا  ةبرعلا  ةكرح  هب  عفدت  وأ 

ميرمل لصت  تناك  اذامل  تلءاستو : .ءاوهلا 
سفن ف  دجأ  ملو  بآلا ؟ هل  لصت  ملو  ءارذعلا 

ببسب ناكأ  يردأ  الو  ًيلق ، توفغ  .اباوج 
فلت تلا  ةملظلا  ببسب  مأ  بعتلاو  ءايعإلا 
ببسب هنأ  مأ  ةبيترلا ، ةبرعلا  ةكرحو  ناملا 

مع اهلسري  ةدجن  لوصو  نم  سأيلاب  روعشلا 
ننأ دب  .هيف ال  تعقو  امم  نذقنت  راين »  » كلملا

نحن اميف  ركفأو  يردقل ، ملستسأ  تأدب 
قهرلاو ءايعإلا  نبلغ  نيحو  .هيلإ  نوقوسم 

دنع دبع  انأو  سفنب  تملح  نيع ، تضمغأو 
« محسا  » ديدجلا مساب  نيداني  دايسألا ، دحأ 

نرمأي مث  هرايتخا ، نم  رخآ  امسا  لع  قلطي  وأ 
! ديبعلاو مدخلا  عم  نسأو  هتمدخب  موقأو  عيطأف 
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طوسلاب يرهظ  بهلي  هتمدخ  نع  ترخأت  اذإو 
ف يب  قلي  وأ  بارشلاو  ماعطلا  نع  عنمي  وأ 

.ضرألا تحت  ةملظم  ةفرغ 
نيب ثعبنملا  سمشلا  ةعشأ  ءوض  لع  تقفأ 
عزف ف  لوح  ترظنو  ةيبشخلا ، ةبرعلا  قوقش 

نهادحإ تناكو  لبق ، نقفأ  دقو  ةوسنلا  تيأرف 
اهنأكو اهنم  ادب  ةبيرغ  تارظن  تيحان ، رظنت 
تيقب اهنلو  نع  اهتارظنب  حشت  مل  .نتفرع 

تمصب هتلبقتسا  رسألا ، ف  ديدج  موي  .ةتماص 
ةحرابلا ةليل  تناك  تلا  ةأرملا  نلو  مهجتو ،

نم هعمسي  توصب  تسمه  ةالصلا  ف  ةمهنم 
: ةبرعلا دئاق  ايامت »  » هعمسي الو  ةبرعلا  ف 
فوس مهنأ  دب  الو  ناملا ، اذه  فرعأ  انأ  - »

فوسو .اراهن  ريسلا  نم  اونمتي  نلف  نوفقوتي 
.ةحارلاو ال مونلا  نم  مبيصن  نولانت 

«. ايوق حيسملاب  مكناميإ  نيل  .اوملستست 
وجلا نإف  ةعطاس  سمشب  أدب  مويلا  نأ  مغر 

قرشلا قفألا  ف  تدب  دقف  ريغت ، ام  ناعرس 
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اطقلا بارسأ  تظحالو  ةبيرغ ، ءارمح  ةمامغ 
نم اريثك  و  برغلا ، وحن  هجتت  ةعرسم  هو 

نالزغلا بارسأو  انلوح ، ةلفجملا  شوحولا 
ةبراهلا ةططخملا  درزلا  رمح  ناعطقو  ةعزفلا ،

نول ريغت  اىيشف  اىيشو  ءش ، لع  يولت  هو ال 
ءامسلا ألمت  ءارمح  ةباحس  لثم  راصف  ءامسلا 

، داوسلا ديدش  دوسأ  اهنول  راص  مث  اهلك ، 
اذه ف  نحنو  حايرلا  مسوم  وه  اذه  نأ  تركذتو 
وأ أجلم  يأ  لإ  دعب  لصن  ملو  ءارعلا  ف  ناملا 

قباست هو  ًاناريط  ريطت  ةبرعلا  تناك  .ىوأم 
اذه كردأ  دق  ايامت »  » نأ دب  الو  حايرلا ، بوبه 

يأب ةيلاتلا  ةطحملا  لإ  لصن  نأ  ديري  ناكف 
أدب دقف  هاعسم  باخ  نلو  .لاشألا  نم  لش 

، اهلباقي ءش  لك  علتقت  تلا  ةيتاعلا  حيرلا  بوبه 
ةيدوأ ف  نجلا  فيزع  لثم  اهتوص  ناكو 

ف ةبرعلاب  لوزنلا  لإ  ايامت »  » رطضاف توملا ،
لإ ليخلا  طبرو  لويسلا ، اهتعنص  ةريبك ، ةرفح 

تحت ضرألا  لإ  ءاسنلا  لزنأو  ةبيرق ، ةرخص 
اننوطب لع  نيحطبنم  دقرن  نأ  انرمأو  ةبرعلا 
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ثيح نم  قرشلا  ةيحان  ةضفخنم  انسوءر  قبنو 
.انفونأ نم  سفنتنو  انهاوفأ  قلغن  نأو  حيرلا  بهت 

لمحت هو  ةيتاعلا  حيرلا  تلصو  ةهينه  دعبو 
ربإلا نييالمب  اهبرضيو  انماسجأ  عفسي  بارتلا 

ةبوعصب سفنتأ  تنك  .رانلا  ف  ةامحم  اهنأكو 
مف ف  قيقدلا  رابغلا  تارذ  تلخد  دقو  ةغلاب 

نم ءزج  لكو  نذأ  تألمو  نيعو  فنأو 
انعيمج انحبصأ  ةدودعم  قئاقد  دعبو  .مسج 

انقوف َفسيو  ءش  لك  طغي  بارتلا  تحت 
لع كلاحلا  مالظلا  ميخ  .انلوح  ام  لك  لعو 

، راهنلا ةيادب  ف  انلز  ام  نحنو  ضرألا ،
ةليسولا تحبصأو  امامت  ةيؤرلا  تمدعناو 
.سمللا ه  انلوح  نمب  لصاوتلل  ةديحولا 

لثم انكو  تاعاس ، ةدع  اذه  لاحلا  رمتسا 
ةعرس تأدب  مث  ةمايقلا ، راظتنا  ف  تاومألا 

ةمامغلا تعشقناو  ًاديور ، ًاديور  فخت  حيرلا 
.انلوح امو  انلوح  نم  ةيؤر  نمملا  نم  حبصأو 
ةبرعلا تحت  نم  جورخلاب  ايامت »  » انرمأ نيح 

لمرلا نابثك  تلاهنا  انمادقأ  لع  فوقولا  انأدبو 
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لع انداسجأو  انسوءر  لع  نم  بارتلاو 
لع روبقلا  نم  جرخي  نمك  انكف  انلوح ، ضرألا 

تراصف انداسجأ  ناولأ  تريغت  دقو  ةقيقحلا ،
انهوجو تناكو  قرعلا ، اياقبب  ةطلتخم  ءاربغ 
بارتلاو دوسألا  نيطلا  نم  ةعنقأ  سبلي  نمك 

ناكو .اقثأ  لمحن  اننأكو  انسوءر  قوف  ليقثلا 
لك تئر  ألمي  سفنتلا  ءاوه  عم  لخادلا  رابغلا 

تارشعب انقولح  عطقي  هب  سحنف  انم  دحاو 
.احبذ اهحبذيو  نيكاسلا 

جراخ لإ  ةبرعلا  بحسب  ايامت »  » انرمأ
تحبصأف يوق  لبحب  اهطبر  نأ  دعب  ةرفحلا 

نيح .ةدهجملا  ةنصحألل  معد  ةباثمب  ءاسنلا 
، دوعصلاب انرمأ  ةرفحلا  جراخ  ةبرعلا  ترقتسا 

دعي مل  .تجاح  ضقأ  اهتحت  تسلج  ننلو 
شخأ الو  ل  لمأ  .ةايحلا ال  هذه  ف  ءش  نمهي 

ضقأ انأو  لوح  ءاسنلا  نم  رتتسأ  مل  .ًادحأ 
لاح ف  انك  .اضيأ  نلعفي  مل  نهو  تجاح ،

لثم انكو  رومألا ، هذه  لثم  نع  انلغشت 
انعقاو نم  رخسن  انك  .ةيربلا  ف  تلا  تاناويحلا 
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تأدب ةمخضلا  ةأرملا  .قيلعت  نودو  تمص  ف 
ىرأ تأدبو  اهلوح ، نم  ءاسنلا  لع  قلعتو  ملكتت 

ةسئاب ةعئاج  هاوفأ  لع  ةدهجملا  ةماستبالا 
انك ضعب  لإ  انضعب  رظن  نيح  ةطبحم ،

موي ف  روبقلا  لخاد  نم  تثعب  حابشأك  انعيمج 
.لوهجملا اهريصم  رظتنت  تسلجو  ةنونيدلا 

لإ سؤبلا  لوحت  ضعب  لإ  انضعب  رظن  نيح 
رصتننل انهاوفأ  ءلم  كحضن  نأ  انلواح  كحض ،

، كحضلا ف  نحلفأ  ءاسنلا  .ةيدوبعلا  لذ  لع 
مف نم  توصلا  جرخف  كحضأ  نأ  تلواحو 

« ايامت  » عمس نيحو  .عفألا  حيحف  لثم 
، شجألا حيبقلا  هتوصب  انرهتنا  تاحضلا 

.انرمأ لع  نيبولغم  انتسف 
ةطحملا لإ  انلصو  تاعاس  ةدع  ريسم  دعب 

ةبرع نأ  تظحال  ايامت .»  » اهدصقي ناك  تلا 
اهنأ ودبيو  انعم ، لصت  ملو  انقفارت  مل  نايبصلا 

انلصو نيحو  .انقيرط  ريغ  رخآ  ًاقيرط  تقش 
ف ديحولا  خولا  وهو   [30]« رودرَّدلا  » انولخدأ

نيطلا نم  نبم  ريدتسم  نبم  وهو  ناملا 
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نيح .ريصق  باب  هلو  صوخلاب  فوقسمو 
ةعضب هبو  ضرألا  لع  اريصح  اندجو  انلخد 

ءاجو .كانهو  انه  ةاقلم  دلجلا  نم  دناسم 
ةفغرأو ضرألا  لع  هرثن  رمتلا  ضعبب  ايامت » »
نود هعضو  .ءام  هيف  ولدو  سبايلا  زبخلا  نم 

ءدبل انل  ةراشإ  اهنأ  انمهفف  هطوس  عقرف  مث  مالك 
نم يبشخلا  بابلا  قلغأو  جرخ  مث  لكألا ،

.جراخلا
انسولج ةئيه  لثم  ةقلح  ف  نيعمجتم  انسلج 

ف لكأن  انأدبو  اضعب ، انضعب  لباقي  ةبرعلا  ف 
ديحولا صخشلا  ننأ  تظحال  .تمص 

اننلو نيدوجوملا ، ةيقب  نع  ايدسج  فلتخملا 
ملو ةيدسجلا ، قورفلا  انيسن  ثادحألا  ةرمغ  ف 
نم لئاسلا  مدلاب  طلتخي  ٍساق  رمتلا  .رظنن  نكن 

انكو زبخلا ، كلذكو  ةققشملا  ةفاجلا  انهافش 
انبارشو انمادإ  وه  ءاملا  ناكف  ءاملا  ف  هسمغن 

تمصلا زجاح  ترسك  ةمخضلا  ةأرملا  .اعم 
اهنم تفطتخا  تلا  اهتيرق  نع  ثدحتت  تقلطناو 

يراس  » ناوعأ اهفطتخا  .اهجوز  تيبو  اهتيبو 
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برغ عقت  تلا  انينرلا  ىرق  ىدحإ  نم  ليللا »
تناكو ابئاغ  اهجوز  ناك  .يبرغلا  رخآلا  لينلا 

نلمحي نكف  ءاملا  ءاقتسال  ةوسنلا  عم  جرخت 
دق نوفطاخلا  ناكو  .نهسوءر  قوف  رارجلا 

املو .ءاملا  ءاقتسا  نام  دنع  نهل  اونمك 
نيقلأ نيفطاخلاب  تايرخألا  ةوسنلا  ةيقب  تسحأ 

اهقاعأ امنيب  نهسفنأب  نوجنف  نبرهو  رارجلاب 
برهلا نع  ةريبلا  اهترجو  مخضلا  اهمسج 

نأ تسحأ  تح  ترج  اهنإ  تلاق  .اهوكردأف 
جرخي فوس  اهردص  نأو  اران  تلعتشا  اهتدعم 

اهانيع تغازو  اهسفن  عطقنا  امل  مث  ناخدلا ، هنم 
ةثالثلا نوفطاخلا  .تطقسف  رجح  قوف  ترثعت 

مهعيمج اودتعا  اهبايث ، نم  اهودرج  نأ  دعب 
مث اهوعفري  نأ  لبق  ضرألا  لع  هو  اهيلع 

اوناك نيح  بكرملا  ف  ةيناث  ةرك  اهيلع  اودتعا 
ةأرملا .قرشلا  ةهج  نيهجتم  أبوس  لين  نوربعي 
نيح اههجو  لع  بيلصلا  تمسر  ىرخألا 

.ةمخضلا ةأرملا  مالك  تعمس 
دعب ريغت  لاحلا  نأ  تعمس  اهنإ  ةمخضلا  تلاق 

263



ةراجت نم  ثدحي  ام  لك  نأو  رجبألا »  » كلملا
نأو هدعب  نم  ثدحتسا  دق  ةوَلع  ف  ديبعلا 

« راين  » كلملا لوح  نيذلا  ءارزولاو  ةيشاحلل 
ةدعلا نودعي  انينرلا  نأو  .ثدحي  امب  ةقالع 

عم نوفلاحتي  اوءدب  دقو  أبوس  لع  فحزلل 
تاءادتعالا نم  اومئس  مهنأل  ةرواجملا ؛ سانجألا 

فطخو مهارق  لع  ديبعلا  راجت  نم  ةرمتسملا 
ف كراشأ  الو  عمتسأ  تنك  .مهلافطأو  مهئاسن 

ةوسنلا ضعب  نأ  تظحال  ليلق  دعبو  .ثيدحلا 
ةأرملا تلاق  مث  تيحان ، نرظني  نهو  نسماهتي 

: ةبرعلا ف  نحنو  لصت  تناك  تلا  ةنيدتملا 
رجبألا كلملا  نبا  َةمحصا  ريمألا  هبشت  تنأ  - 

.وه كنإ  انلقل  ءايحلاو  بيعلا  الولو  .تفلا  اهيأ 
؟ تنأ نمف 

ننلو يرمأ  ةقيقحب  نهربخأ  نأ  تشوأ 
لإ ربخلا  لصي  نأ  وأ  نهتيرخس  تيشخ 
: تلقف ةرملا ! هذه  قنع  قديف  ايامت » »

انأ ةيَلدجم .»  » اي نيعبرأ  هبشلا  نم  قلخي  - 
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«!! محسا  » مسا محسا ،» »
نهصصق ةياور  ف  ءاسنلا  رمتساو  نحضف 

ةنيدتملا ةأرملا  ةيَلدجم »  » .نهفاطتخا مت  فيكو 
تاذ ةسينلا  ف  َةمحصا  ريمألا  تأر  اهنإ  تلاق 

نأ دعبو  .نتلأس  اذهلو  اريثك  نهبشي  وهو  موي ،
: تلاق قيلعت  تعمس 

« َةمحصا  » ريمألا وه  تنأ  نوكت  نأ  تعقوت  - 
نامزلا اذه  ف  اعقوتمو  ادراو  حبصأ  ءش  لكف 
اوعيبي نأ  نوعروتي  باللا ال  ءالؤهو  بيجعلا ،

.اوعاطتسا ول  ديبعلا  قوس  ف  هسفن  ةوَلع  كلم 
عم كوعضي  ملو  انعم  كوعضو  اذامل  نلو ،

؟ نايبصلا
نوفطتخا مهنأل  امبر  نلو  يردأ ، ةقيقح ال  - 

ف عضول  تقولا  مهل  نستي  ملف  قوسلا ، نم 
.ادج نسلا  ريغص  ننأل  امبر  وأ  ىرخألا  ةبرعلا 

نم تح  سانلا  نوفطتخي  اوتاب  مهنإ  تيأرأ ؟ - 
يراس  » نأ ةدكأتم  انأو  .اهسفن  أبوس  قوس 

اودوعي مل  مهنإ  كل  لقأ  ملأ  .هلك  اذه  ءارو  ليللا »
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أبوس لهأ  لع  نوبلجي  فوس  اىيش ؟ نوشخي 
.ىربك ةثراك  ةوَلعو 

اهيبقع لع  سلجت  تناك  ةمخضلا  ةأرملا 
ةنتن ةداسو  فلخ  اهتفع  تأبخ  دقو  اهيقاس  دمتو 

لع ةنيدتملا  ةأرملا  تسلج  امنيب  ةحئارلا ،
دقو اهقوف  نميلا  تعضوو  ىرسيلا  اهذخف 

.اهردص قوف  مامألا  نم  ليوطلا  اهرعش  تلدسأ 
نهذاخفأ نممض  تايرخألا  سمخلا  ىراذعلا 

قوف نهروعش  نلدسأو  نهبكر  لع  نسلجو 
.امود ضرألا  لإ  نرظني  نكو  نهرودص 
سلجأ نتدجو  سفن  لإ  تهبتنا  نيح 

ىرسيلا يديب  قاس  تيوتحا  دقو  ءاصفرقلا 
تلاق .نميلا  ديلاب  لكآ  تنكو  تروع  طغأل 

: ةمخضلا ةأرملا 
نوسلجت نآلا  ذنم  متأدب  مكنأ  نوظحالت  الأ  - 

اذه تلاق  محسا ؟»  » ةصاخ ديبعلا ، سلجي  امك 
يرهظ لع  تعقوف  تبكر  لع  اهديب  تبرضو 

.تروع تفشكناو 
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تمستباو ثبخ  ف  ناتأرملا  تحض 
نرظني ملو  رهاظ ، ءايح  ف  سمخلا  ىراذعلا 

اهتاقيلعت ف  ةمخضلا  ةأرملا  ترمتساو  تيحان ،
: تلاقف ةرخاسلا 

ديداخأ ةنوعلملا  ةسراحلا  كلت  ترفح  دقل  - 
قشت اهنأكو  ليوطلا  اهطوسب  يدسج  لع 

دحأ اهربخي  ملأ  .يرهظ  ف  عرزلا  يرل  لوادج 
ةعارزلا ناوأ  نأو  حايرلا  مسوم  ف  انلز  ام  اننأ 

؟ دعب نحي  مل 
اي مئاتشلا  نم  ليسب  اهترطمأ  تنأ  نلو  - 

ايقسو اهلك  ةوَلع  ضرأ  يرل  فكت  ةرَْدنس » »
.عرزلا

تناك ه  لب  اهطوس ، شخأ  تنك  ام  - 
لباقملا بناجلا  ف  ًاديعب  تسلج  دقف  ناشخت ،
ةرمل ولو  نيع  ف  اهينيع  عفرت  نأ  ؤرجت  ملو 

يديب اهتلتقل  اهنم  تنمت  ول  نإ  مسقأ  .ةدحاو 
.نوي ام  نيلو  نيتاه 

ةجنشتملا ةمخضلا  اهديب  تطغضو  اذه  تلاق 
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.تتفتو رسكتف  سبايلا  زبخلا  فيغر  لع 
نأ اننمي  هنأ  تملعو  سؤبلا ، مغر  انحضو 
نأو ةوارضو ، ةوسق  تاظحللا  دشأ  ف  حرفن 

شياعتلل يرطفلا  دادعتسالا  كلمت  انسفنأ 
.فقاوملاو فورظلا  لك  عم  فيكتلاو 

ةغل تبراقتو  ءاقدصأ  انحبصأ  ام  ناعرس 
هذه ف  ضعب  لإ  انضعب  أجلو  اننيب ، مهافتلا 

نهنيب ديحولا  لجرلا  ننأ  تكردأ  .ةاسأملا 
رثكألا نوكأ  نأ  بجي  ننأو  نهنع  لوئسم  ننأو 

.ةهابتنا رثكأ  نوكأ  نأو  ًادلجتو  ًمحتو  اربص 
مأ ه  ةيَلدجم »  » ةنيدتملا ةأرملا  نأ  تليخت 

نأو تلاخ  ه  ةرَْدنس »  » ةمخضلا ةأرملا  نأو 
دق ءاسنلا  تناك  .تاوخأ  نه  سمخلا  تانبلا 
تحت نم  ضفت  خولا  بناج  ف  ةرفح  نرفح 

ءاضقل نسلجي  نكو  جراخلا  لإ  رادجلا 
برشلل في  ءاملا  ني  ملو  اهيف ، نهتجاح 

صوخلا داوعأ  نمدختسي  نكف  اعم ، لاستغالاو 
الإ نلكأي  مل  تانبلا  ضعب  .ةفاظنلاو  رهطتلل 

ةدحاو .لازهلاو  بوحشلا  نهيلع  ادبف  ًيلق 
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فيك فرعت  ملو  يرهشلا ، اهمد  ضاف  نهنم 
تدفن نيح  اهيذخف  نيب  باسني  هتكرتف  هفقوت 

.ةيلابم ريغ  تناك  .صوخلا  داوعأ 
ريغ تاقرط  ربع  ًيل  ريست  ةلفاقلا  تناك 
اهلعل ةبيرم  نكامأ  ف  اراهن  عجهتو  ةكولسم 

ٍلايل دعبو  .تالحرلا  هذه  لثمل  اصيصخ  تدعأ 
، اهددع مك  ملعأ  ال  نضملا ، ريسلا  نم  ةديدع 

انمامأ لابجلاو  لالتلا  انيأرف  ضرألا  لش  ريغت 
رحب لع  عضاب »  » نم انبرتقا  دق  اننأ  تفرعو 

نع يبأ  نامجرت  راملد »  » ل ح  دقف  راجلا ،
بيرق امعف  لالتلا  تيأر  نإ  كنأو  نكامألا  هذه 

لع ةريبلا  ندملاو  نارمعلا  لإ  اهدعب  لصت 
.رحبلا

نايبصلا ةبرعب  انيقتلا  ةريخألا  ةليللا  لبقو 
انحبصأف تِيدربَق »  » رجاتلا ةبرعو  اهسارحو 

ةبرع لإ  ةفاضإ  تابرع  ثالث  نم  ةنوم  ةلفاق 
ةبرع انيلإ  تمضنا  ةليللا  هذه  فو  .نؤملا 

نيلتاقملا سارحلا  نم  ةسمخ  اهب  ىرخأ 
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نأ انردقو  ماهسلاو ، باشنلاو  بارحلا  نولمحي 
ةلفاقلا ةسارحل  مهرجأتسا  دق  تِيدربَق »  » رجاتلا
اذه نأ  تدكأت  .ةاجبلاو  جفانزلا  تامجه  نم 

دق اهعيمج  ةلحرلا  نأو  ربدمو ، بترم  هلك  رمألا 
ني مل  فاطتخا  نأو  ةيانعب ، اهل  طيطختلا  مت 
هنلو أطخلا  قيرط  نع  ثدح  وأ  اضراع  ارمأ 

، هولاتغاف يبأ  نم  اوصلخت  دقف  ادوصقم ، ناك 
نأ دعب  ًادبع  نولعجف  نم  اوصلخت  مويلاو 

، ىرت اي  .ةأجف  كلملا  وه  را » يـ ــ ِن  » مع حبصأ 
نم له  رمألا ؟ اذه  ف  دي  را » يـ ــ ِن  » معل له 

نأ ديرأ  ال  يبأ ؟ ءامدب  ةثولم  مع  دي  نأ  لوقعملا 
نلو .ادج  هبحي  يبأ  ناك  دقف  ًادبأ  اذه  قدصأ 

شيعنل لقتنن  ـي  مأو انأ  انلعج  يذلا  وهو  فيك 
مل اذامل  نلو  يبأ ؟ لتقم  دعب  رصقلا  ف  هعم 

يأ رجت  ملو  يبأ  ةلتق  لع  ضبقلا  متي 
اذاملو ًصأ ؟ يبأ  ةلتق  مه  نمو  تامكاحم ؟

ةفئاخلا تيِهِيربا »  » تارظن تركذت  هولتق ؟
ف هلك  فقوملا  تعجارو  ةبيرملا ، اهتافرصتو 
نم فاطتخا  ريبدت  ف  ًادي  اهل  نأ  تنقيأف  نهذ 
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تحبصأ تمداخ  تح  فسأللاي ! .قوسلا 
.نيرمآتملا نمض 

، اراهن ريست  ةلفاقلا  تحبصأ  امنإو  ًيل  رسن  مل 
ةلفاقلا تقش  نيحف  تِيدربَق »  » هعقوت ام  حصو 

لك نم  انيتأت  ماهسلا  تناك  لابجلا  ربع  اهقيرط 
اهعوقوو ءاوهلا  ف  اهنينط  عمسأ  تنكو  بوص 
برحلا تاحيصو  ةيبشخلا  ةبرعلا  ناردج  لع 

ةلفاقلا تناكو  سارحلا ، هاوفأ  نم  ةثعبنملا 
« ةيلدجم  » تناكو .لابجلا  نيب  ةنونجم  قلطنت 

: لوقت
مهنإف جفانزلا  ءالؤه  نم  اوجنت  نأ  مل  ريخ  - 
انأ هايشلا !! حبذ  مكوحبذل  ميلع  اوضبق  ول 

يديأ ف  عقأ  الو  برعلل  عابأ  نأ  لضفأ  ايصخش 
.جفانزلا

 !! برعلل انعيب  نووني  مهنأ  اهمالك  نم  تفرع 
.راجلا رحب  نم  رخآلا  بناجلا  ف  مه  برعلاو 

لمأ يأ  نم  سفن  ف  بدي  طونقلاو  سأيلا  أدب 
.هيف تعقو  امم  ةاجنلا  وأ  بورهلا  ف 
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ةبرعلا جراخ  نم  ايامت »  » دي تدتما  ةأجف 
نعفرو عيضرلا  لفطلا  ل  ــ محي امك  ـي  نلمحو

، ًبمو ًاطوبرم  نودراطملا  نآرف  هيفتك ، قوف 
.ةبرعلا لإ  نداعأ  مث 

ةلفاقلا تجنو  ةلاسرلا  نودراطملا  مهف 
لابجلا تزواجتو  جفانزلا ، تامجه  نم  ةبوجعأب 

انتقحالم نع  اوفك  دقف  رحبلا ، بوص  ةردحنم 
ىوس لمحت  تابرعلا ال  نأ  اوملع  نأ  دعب 

بهذلاو عئاضبلا  ف  نوعمطي  اوناك  مهو  ديبعلا ،
امبرل ءاسن  ةبرعلا  ف  نأ  اوملع  ولو  .بايثلاو 

نآلا تملع  .اهيلع  اولوتساو  ةوارضب  انومجاه 
ةبرعلا .ءاسنلا  ةبرع  ف  ئاقبإ  نم  ةمحلا 

ديبعلا اوأر  نودراطملاو  ةفوشم  تناك  ىرخألا 
انتبرع ةدراطم  نع  اوفقوتي  ملو  .مهودراطي  ملف 
تح بناوجلا  عيمج  نم  ةلفقملاو  ةفوقسملا 

اضيأ ناملغلا  ىوس  لمحت  اهنأ ال  ايامت »  » مهارأ
.نوريل ءاوهلا  ف  ايلاع  نعفرو  نلمح  نيح 

ةنيدم ملاعم  تحال  ريسملا  نم  لماك  موي  دعبو 
نوللاب ةيلطملا  اهتويب  انيأرو  قفألا  ف  عضاب » »

272



لب ةنيدملا  تاقرط  ةلفاقلا  لخدت  ملو  .ضيبألا 
.ءانيملا لإ  ةهجتم  اهقوس  تزواجت 

دنع ةبرعلا  تفقو  ءانيملا  برق  انلصو  نيح 
« تِيدربَق  » رجاتلا لجرتو  ريبك  روس  لخدم 

روسلا باب  حتفنا  مث  باللا ، حابن  انعمسو 
مخضلا تيبلا  مامأ  ةحاس  لإ  تابرعلا  تفلدو 

تيب هنأ  ودبي  يذلاو  قباوطلا  ددعتم 
ةيفلخلا ةحابلا  لإ  تهجوت  مث  تِيدربَق » » رجاتلا

نم مسق  ف  نايبصلا  اولخدأو  انولزنأ  كانهو 
.رخآلا مسقلا  ف  ءاسنلا  تلخداو  نبملا 
اوعضو تاعومجم ؛ ثالث  لإ  انومسقو 

ةفرغ ف  سمخلا  ايابصلاو  ةفرغ  ف  نيتأرملا 
يدحو ةقيض  ىرخأ  ةفرغ  ف  نوعضوو  ةيناث 

لسالسلاو دويقلاو  دافصألا  لك  اوعزن  نأ  دعب 
قنع لوح  يدلج  قوط  تاذ  ةلسلسب  اوفتكاو 
اوقبأو ةفرغلا  طسو  ف  تلا  ةيراسلاب  اهوطبر 

.يرهظ فلخ  نيتطوبرم  يدي 
اهب سيلف  ةملظمو ، ادج  ةحئارلا  ةهيرك  ةفرغلا 
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يذ خستملا  نطقلا  شرفلل  عستت  داكت  الو  ذفاون 
اهتعمج .ضرألا  لع  قلملا  ءاطغلاو  ةدخملا 

نيب ةلسلسلا  ـت  عضوو ـا  هيلع يد  ـ سجب تيقلأو 
مك يردأ  .كلذ ال  دعب  ءشب  رعشأ  مل  مث  لجر ،

نظقيأ دقف  ..ةثالث  وأ  نيموي  تمن  نلعلو  تمن ،
تح امئان  نوكرتي  نأ  اودصق  امبرو  ..عوجلا 

.تيفاع تدعتساو  تحترا  دقو  تدارإب  ظقيتسأ 
هورضحأ يذلا  ماعطلا  ناك  تظقيتسا  امدنع 

باب دنع  امكارتمو  اعوضوم  ةقباسلا  مايألا  ف 
تظحال .ططقلا  هب  تثبع  دقو  براوملا ، ةفرغلا 

الإ هنم  لوخدلا  دحأل  نمي  ةفرغلا ال  باب  نأ 
نولخدأ فيك  ركذأ  الو  اعكار  وأ  وبحي  وهو 

هتلكأ يذلا  ماعطلا  لع  تمجه  .ةرم  لوأ  هربع 
تلا هاياقب  تمهتلاف  هنم ،  تعبش  تح  ططقلا 

نأ دعب  تكردأ  مث  ضرألا ، لع  ةرثانتم  اهتكرت 
امس ناك  ماعطلا  نأ  لكألا  نم  تيهتنا 

تنك دقف  .امامت  بللا  لثم  لكآ  تنك  .ًاقولسم 
ةيراسلا لإ  ًاطوبرم  قنعو  تبكر  لع  عقم 

، لوانتملا نع  ًاديعب  ماعطلا  ناكو  .ةلسلسب 
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عضأ تنكف  يرهظ  فلخ  نيتطوبرم  ياديو 
وأ رثانتملا ، ماعطلا  اياقب  طقتلأ  ضرألا  لع  مف 

كردأ مث ال  ةقيمعلا  ةفحصلا  لع  مف  عضأ 
نم قيضأ  اهترئاد  نأل  اهرعق  ف  ماعطلا  اياقب 

تناك اذه  لعفأ  تنك  نيحو  .هجو  ةرئاد 
اوملع املو  .تكرح  حضفتو  لصلصت  ةلسلسلا 

ءاج تلكأو  تظقيتسا  نأ  ةلسلسلا  توص  نم 
مث اهمهفأ ، مل  ةجهلب  نثدحو  بابلا  حتفف  سراح 

أدبو ةداح  سومب  ءاجو  ضرألا  لع  نسلجأ 
ثدحأو هعيمج  هلازأف  فنعب  سأر  رعش  قلحي 

مث سأر ، ةدلج  ف  ةديدج  احورجو  ًاشودخ 
ملكتو ءاملاب  ءلم  لطسو  نوباصو  ةفولب  ءاج 

نأ لع  بجي  هنأ  اهنم  تمهف  ةرمآ ، ةجهلب 
تأدبو يدي  نع  يدافصأ  كف  امدنعو  .لستغأ 

احرج كانه  نأ  تكردأ  سأر  تسملو  لاستغالا 
نم ريثلا  كانه  نأو  فلخلا  نم  هيف  اريبك 
قاسو يذخفو  يرهظ  لع  ةيمادلا  شودخلا 
مسج ف  ةلضع  لك  تناك  .فتكو  عارذو 
تلامتو اهسملأ ، نيح  ملألا  نم  حيصأ  نلعجت 
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ًاديج نوباصلاو  ةفوللاب  يدسج  تلدف  سفن 
اماوكأ يدسج  نع  تلسغو  .ءاملاب  هتحضن  مث 

تسسحأو راذقألاو ، لوبلاو  نيطلا  نم  ةمكارتم 
لاقثألا نم  ًافيفخ  حبصأ  مسج  نأ  كلذ  دعب 
سفن لإ  ترظن  .ءاوهلا  ف  ريطأس  ننأكو 

قولحم نيمدقلا ، فاح  ايراع  فقأ  ننأ  تدجوف 
بودنلاو حورجلاو  شودخلاب  اىيلم  سأرلا ، رعش 

هوأتلا نع  مف  فكأ  نأ  عيطتسأ  نتلعج ال  تلا 
َةمحصا  » ريمألا نأو  نينألا ، نم  قلح  عنمأ  وأ 

دق ةوَلع » ةلمم  شاجن  رجبألا  كلملا  نبا 
، مهرد ةئامتسب  عيبملا  دبعلا  وه  مويلا  حبصأ 

عابي نأ  رظتنيو  بللا  لكأي  امك  لكأي  يذلاو 
.برعلا دالب  ف  مهدحأل  اكولمم  ًادبع  نويف 
رجاتلا تيب  نم  فلخلا  مسقلا  ف  انثم 

مايألا دحأ  حابص  فو  .ًافينو  اعوبسأ  تِيدربَق » »
دقو ةارع ، انفقوف  انفرغ ، نم  اعيمج  انوجرخأ 

ثانإلا روعش  تكرتو  روكذلا  سوءر  تقلح 
انماسجأ اونهدو  نهفاتكأ ، لع  ةلسرتسم 

ءوض تحت  عملت  تحبصأف  نوهدلاو  تويزلاب 
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برضلل ضرعتي  سمهي  وأ  ملكتي  نم  .سمشلا 
ققشتي تلا  ةليوطلا  ةمخضلا  طايسلاب  حربملا 

نهدب سارحلا  دحأ  ماق  .مدلا  ليسيو  دلجلا  اهنم 
لوح اوقلع  مث  ضيبأ ، ءالطب  نميلا  انمادقأ 

، تانايبلا ضعب  اهيلع  اوبتك  تاحول  انقانعأ 
عيبلل نيضورعملا  ديبعلا  ضعب  سوءر  اوطبرو 

امك شامقلا  نم  ةعطقب  تانامض  يأ  نودب 
مل ديبعلا  عيمج  .مهيديأ  لوح  لالغألا  اوعضو 
تنك دقف  انأ ، فالخب  ةءارقلا  نوعيطتسي  اونوي 

تاحوللا تناكو  .تاحوللا  ةءارق  عيطتسأ 
ملو ارس  بوتملا  أرقأ  تنك  .ةيبرعلاب  ةبوتم 
لع اوبتك  .ةءارقلا  عيطتسأ  ننأ  سارحلل  نيبأ 

: تحول
رشع وأ  عست  رمعلا : محسا ، » : » مسالا - 

، ةلوهجم تاردقلا : لوهجم ،» : » لصألا تاونس ،
: بويعلا نسلا ، ريغص  ءاكذلا ، ديدش  تازيملا :

.مهوتلا ضرم 
ةءارقب سفن  نع  ِيرسأ  نأ  لواحأ  تنك 
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، لوح نم  ديبعلا  قانعأ  لع  ةقلعملا  تاحوللا 
تح عقاو  نم  بورهلا  لواحأ  تنك  امبر  وأ 

رماوألا انيلع  قلي  أدبو  ايامت »  » سراحلا رهظ 
نوهجوتم اننأ  انربخأف  ةريخألا  تاميلعتلاو 

عيطن نأ  انيلع  نأو  نيرخآ  دايسأل  الم  ريصنل 
دشأل انضرعت  الإو  انل  ًاديس  نويس  نم  لك 

توملا هعم  نمتن  يذلا  باذعلاو  ليكنتلا  عاونأ 
فوسف اميحر  نوي  نل  توملا  نأو  ميحرلا ،

نوموقيس مهنأو  ءطبلا  لتقلا  انؤازج  حبصي 
كامسأل اننومعطيو  ءايحأ  نحنو  ءازجأ  انعيطقتب 

وأ اندرمت  وأ  رماوألا ، ةعاط  نع  انعنتما  ول  رحبلا 
رظني وأ  اضعب  انضعب  ملي  نأ  عونممو  .انيصع 

اندايسأ لإ  رظنلا  نع  كيهان  ضعب ، لإ  انضعب 
.نيمداقلا

بوص انب  تكرحت  ةلفقم  ةبرع  لخاد  انوعضو 
ناعرسو عضاب ،»  » ءانيم دنع  ةيسارلا  نفسلا 
رجاتلا تيب  ناك  دقف  ءانيملا ، لإ  انلصو  ام 

انثمو .نفسلا  سرم  نم  ادج  ابيرق  تِيدربَق » »
نفسلا ىدحإ  ةلابق  نيفقاو  تاعاس  عضب 
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رثكو نورتشملاو ، راجتلا  عمجتو  .ةيسارلا 
نم ددع  كانه  ناكو  انلوح ، نم  لادجلاو  طغللا 

برعلا دحأ  ءاج  مث  .ىرخألا  سانجألاو  برعلا 
عم ضوافتي  أدبو  يوحن ، هعبصأب  راشأو  راجتلا 

لوح رادو  ءاج  مث  تِيدربَق »  » رجاتلا
نم بلط  مث  يدسج  سملو  نصحفتو 

ناسل جارخإو  مف  حتفب  نرمأي  نأ  تِيدربَق » »
نانسأ صحفتو  مف  لخاد  رظنو  جراخلل 

، فرصناو ًيلق  تِيدربَق »  » عم ملكت  مث  بجعتو ،
نرمأو تِيدربَق »  » رجاتلا ءاج  فارصنا  دعبو 

ءاضيب نانسأ  نأ  ىأرف  ىرخأ  ةرم  مف  حتفأ  نأ 
مل هنلو  ههجو  لع  ةشهدلا  تيأرو  ةفيظن ،

نم نانثا  ءاج  مث  يدحو ، ًافقاو  تيقبو  .نملي 
اماقو ريغص  براق  لإ  نادعصأف  سارحلا 

نم ماقو  .ةنيفسلا  لإ  انلصو  تح  فيدجتلاب 
ندعصأف لابحلا  نم  ملس  لازنإب  ةنيفسلا  ف 

حطس لإ  ملسلا  قلستأ  نلعجو  سارحلا  دحأ 
.طاشلا لإ  داعو  براقلا  لإ  لزن  مث  ةنيفسلا ،

نورظني ةنيفسلا  حطس  لع  ناك  نم  ءاج 
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لإ نولزني  نأ  مهدحأ  مهرمأ  مث  .ننوصحفتيو 
لثم يب  اوقلأو  ايبشخ  اباب  اوحتفف  ةنيفسلا  عاق 

نيح ةمامق  ةبيكز  لثم  وأ  نطقلا  نم  سيك 
هجو لع  تعقوف  تايافنلا  ةطابس  ف  مرت 

.بابلا اوقلغأو 
مف نم  ليسي  مدلاو  .بطرو  ملظم  ناملا 

ادوعص ةنيفسلا  ةكرحو  هيلع ، تعقو  يذلا 
تأيقتف رحبلا  راودب  نتباصأ  جاومألا  عم  وزنو 
تءاجو .مويلا  كلذ  حابص  هتلكأ  دق  تنك  ام  لك 

نكت مل  نارئفلا  .ءقلا  لكأت  تأدبف  نارئفلا 
.ددرت البو  روفلا  لع  يدسج  تقلست  دقف  ةفئاخ 

، ىوقلا رئاخ  ًافئاخ ، ًافيعض ، ًاديحو ، تحبصأ 
..يب هنولعفي  فوس  امل  تملستساو  .اسئاي 
نتدجو ريكفت  البو  ةأجفو  .مداقلا  ترظتناو 

فذقي لئاه  ناكرب  اهنأك  سفن  تراثو  ضفتنأ ،
حناوج ألمت  ةرابج  ةوقب  تسسحأو  ممحلا ،

ه اذهأ  سفنل : لوقأ  تأدبو  .نايك  فنتكتو 
ام لل  ملستسمو  فيعض  انأ  اقحأ  تياهن ؟

نأ مأ  ملاعلا ، اذه  ف  ديحو  انأ  اقحأ  يب ؟ هنولعفي 
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ناك نإف  نسرحيو ؟ نبقاري  اقح  اهلإ  كانه 
؟ لعفي حيسملا  ناك  امك  هيلإ  أجلأ  اذاملف ال  ناري 

؟ اهتقو وه  اذه  ني  مل  نإ  ةالصلا  ةدئاف  امو 
تعفرو نيع ، تضمغأو  تبكر  لع  توثج 

ةنيفسلا رعق  ف  منرتأ  تأدبو  نيتلولغملا  يدي 
كل لصأ  : » مرطضم توصب  ةملظلا  فوج  ف 

قلاخ للا ، طباض  بآلا ، هلا  دحاولا  هلإ  اي 
زيجت نأ  تئش  نإ  .ىري  امو ال  ىري  ام  ءش ، لك 

لب تدارإ  نكتل ال  نلو  سألا ، هذه  نع 
الإ سألا  هذه  نع  ربعت  نأ  نمي  مل  نإ  .كتدارإ 

نرأ بر  اي  « » .كتئيشم نكتلف  اهبرشأ  نأ 
مث نيمآ .» .كتئيشمو  كتوق  نرأ  بر  اي  .كلدع 

ام ريمازملا  رفس  نم  لترأ  تأدبو  توص  تعفر 
: هظفحأ تنك 

؟ ُناسْنالا ِيب  عَنصي  َاذام  .فَاخا  ََف  ل  برلا  »
.ئَادعِاب ىراس  َاناو  نيعم ، نيب  ل  برلا 

ٍ.ناسْنا َلع  لكوَّتلا  نم  ريَخ  ِبرلِاب  ءامتحالا 
.ءاسورلا َلع  لكوَّتلا  نم  ريَخ  ِبرلِاب  ءامتحالا 
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.مُهديِبا ِبرلا  مسِاب  .ِيب  اوُطاحا  ممالا  لك 
.مُهديِبا ِبرلا  مسِاب  .نوُفَنَتكاو  ِيب  اوُطاحا 

ِ.كوَّشلا ِرَانك  اوَافَطْنا  .لحَّنلا  ْلثم  ِيب  اوُطاحا 
اما َطُقسال ، اروحد  نَترحد  .مُهديِبا  ِبرلا  مسِاب 
راص َْدقو  برلا ، مُّنَرتو  توُق  .َندضَعف  برلا 

مايخ ف  ٍصََخو  مُّنَرت  توص  .اصََخ  ل 
نيمي ٍ.سابِب  ٌةعناص  ِبرلا  نيمي  نيقِيّدصلا :

توما ال  .ةوَُقِب  ٌةعناص  ِبرلا  نيمي  ٌ.ةعفَترم  ِبرلا 
نبدا ابِيدَات  ِ.برلا  ِلامعِاب  ثِّدحاو  ايحا  لب 

ل اوَحتْفا  .نملسي  َمل  ِتوْملا  َلاو  برلا ،
بابْلا َاذه  .برلا  ِدمحاو  اهيف  ُلخدا  ِ.ِربْلا  باوبا 

«. هيف َنوُلُخْدي  َنوُقِيّدصلا  ِ.برلل 
نم ةولا  باب  حتف  لترأو  منرتأ  تنك  امنيبو 

اوءاجف توص  اوعمس  مهنأ  تملعو  لعأ 
هبآ ملف  تمصأو  سرخأل  نوبدؤيو  نوبرضيل 
لزن روفلا  لعو  .ليتارتو  تالص  ف  تيضمو 
هفتك قوف  امهدحأ  نلمحو  سارحلا  نم  نانثا 

عطقأ ملو  ةنيفسلا ، حطس  لإ  يب  دعصو 
.رظني ةنيفسلا  ف  نم  لك  ءاجو  .تالص 
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ةعطق عيطقتب  نوموقي  فوس  مهنأ  تننظو 
امك رحبلا  كامسأل  اماعط  يب  اوقلي  نأ  لبق  ةعطق 

عطقأ نلف  اولعفيلف  ًانسح  .مويلا  حابص  انوربخأ 
براقب اوءاج  تشهدلو ، مهنلو ، .تالص 

لإ نالجرلا  يب  فدجو  هيلإ  نولزنأو  ريغص 
اهيف امهنم  تنك  دقف  تالص  عطقأ  ملو  .ربلا 

اهلك جلتخت  مسج  تالضع  تناكو  توق  لب 
رظنأ نكأ  ملو  مسج ، نم  ببصتي  قرعلا  ناكو 
ةوالت ف  تيضمو  .لوح  نم  الو  لوح  ام  لإ 

: ريمازملا
ل ترصو  ل  تبَجتسا  َكَّنال  َُكدمحا  »

راص َْدق  َنوءاَّنبْلا  هَضفر  ِيذَّلا  رجْحلا  .اصََخ 
وهو َاذه ، َناك  ِبرلا  لبق  نم  .ةِيوازلا  سار 
هَعنص ِيذَّلا  مويْلا  وه  َاذه  .َاننيعا  ف  بيِجع 

اي هآ  صّلَخ ! بر  اي  هآ.هيف  حْرفَنو  ِجَهتبَن  برلا ،
نم مكَانكراب  ِ.برلا  مسِاب  تآلا  ٌكرابم  ْذقْنا ! بر 

اوُقثوا .َانَل  رَانا  َْدقو  هلا  وه  برلا  ِ.برلا  ِتيب 
ْتنا ِهلا  .حْبذْملا  ِنوُرق  َلا  طبِرب  َةحيِبَّذلا 

ه ـ َّنأل برلا  اوُدمحا  َ.كَعفرَاف  ِهلا  َُكدمحَاف ،
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.نيمآ هَتمحر » ِد  ـ بالا َلا  َّنال  حلاص ،
امدنع ةالصلا  نمو  رومزملا  ةءارق  نم  تغرف 

ريغصلا براقلا  لصي  نأ  لبقو  ربلا ، نم  انبرتقا 
وهو انتيحان  هجتي  لجر  كانه  ناك  طاشلا  لإ 

لإ لصو  امل  مث  .براقلا  وحن  ًاناريط  ريطي  داي 
عراصي هنأكو  اضوخ  ضوخي  لعج  ءاملا 

ههجو ف  تسرفت  برتقا  نيحو  .هيقاسب  جاومألا 
ل سانلا  بحأو  يبأ ، نامجرت  راملد »  » وه اذإف 

هيلإ لصو  نيح  براقلا  لإ  زفق  .مأ  دعب  نم 
ناكو ةوقب  هيلإ  نمضو  هنضح  ف  نذخأو 

مث .ةدحاو  ةملب  قطني  ملو  ديدش  حرفب  لإ  رظني 
مسج قوف  ءادر  عضوو  لالغأ  كفب  مهرمأ 

ملو .ىرخأ  ةرم  ًاناسنإ  تدع  ننأب  تسسحأف 
نيقفارملا نم  هعم  ناك  نم  ةيقب  لوصو  رظتني 

انعم لخدأو  ةرخافلا  هتبرع  لخاد  نلخدأ  لب 
.برغلا لإ  ةبرعلا  انب  تقلطناو  سارحلا  دحأ 

« راملد ابرغ و« ةقلطنملا  ةبرعلا  ف  انأو  تنك 
دمأ تنكف  يوامس ، ملح  ف  ننأكو  يراوج  لإ 

ننأ دكأتأل  ىرخألاو  ةنيفلا  نيب  هسملأف  يدي 
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ةلثام ةقيقح  هنأو  عم  راملد »  » نأو ظقيتسم 
ةيناح ةسملب  نبواجيو  مستبي  ناكو  مامأ ،

ةنيدم انزواجت  نيحو  .هتيحان  يدي  تدتما  املك 
لالتلا فراشم  لع  ةبرعلا  تحبصأو  عضاب » »
تنك تلا  ةهرافلا  تابرعلا  نم  ددع  انب  قحل 

أبوس ف  لملا  رصقلا  تابرع  نم  اهنأ  فرعأ 
حتف ةبرعلا  نع  لجرتأ  نأ  لبقو  .انتبرع  اوفقوأف 
هعم اهلمحي  ناك  تلا  سبالم  ةبيقح  راملد » »
مدق عضوو  ادج  ةرخاف  سبالم  سابلإب  ماقو 

سأر قوف  ءاطغ  عضوو  دلجلا ، نم  ءاذح  ف 
.لجرتلا لع  ندعاسو  لبق  لزن  مث  قيلحلا ،

نيتللا مدقب  ىرخأ  ةرم  ضرألا  تئطو  نيح 
ًاناسنإ تدع  دق  ننأب  تسسحأ  ءاذحلا  ناسبلت 
.يدسج لع  ةبيرغ  سبالملاب  سحأ  تنك  .ًعف 

مامأ ًاقوعصم  َناريح  تارظنلا  غئاز  تفقو 
ثدحتي راملد »  » ناك نيحو  ةيلملا ، ةبرعلا 

رظنم نهذب : فوطت  تالايخلا  فالآ  تناك  لإ 
ةهيرلا ةنتنلا  ةحئارلا  تاذ  ايامت »  » ةبرع

يرهشلا نهمدو  ءاسنلا  لوبب  ةلتبملا  ةيضرألاو 
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تاحيصو ةفوشملا ، نهذاخفأ  نيب  لزانلا 
َجنعلا طوس  ةعقرفو  ءيذبلا ، اهمتشو  ةسراحلا ،

ملألا تاحيصو  ةيراعلا ، داسجألا  لع  لزني  وهو 
، ءابلاو موتملا ، نينألاو  ءاسنلا ، نم  ةثعبنملا 

ليل ف  بائذلا  ءاوعو  بارتلاو ، ةيتاعلا  حيرلاو 
ووذ ديبعلاو  لسالسلا ، ليلصو  ملظملا ، ةيدابلا 

لسالسلاب ةلولغملا  باقرلاو  ةيراعلا  داسجألا 
لكألاو انسوءر ، قوف  نطت  تلا  جفانزلا  ماهسو 
ةقلعملا ةحوللاو  بللا  لثم  ءاعقإلاو  ططقلا  عم 

نم نمث  ضبقي  وهو  بوُنرس » تبقر و« لع 
نم عيمجلا  لزن  .دوقنلا  دعيو  تِيدربَق » »

لاقو .ل  اودجس  مث  تيحان  اومدقتو  مهتابرع 
مث باشلا ،» كلملا  اهيأ  كب  ابحرم  «: » راملد »

: عيمجلا فته 
انلم شعيلف  ( ) هرمأ نيلف  شيعي  كلملا  - )
 (. شعيلف شعيلف  شعيلف  ( ) َةمحصا كلملا 

«: راملد  » متمت
«. ُةمحصا  » اي ريدقلل  ًادمح  ريدقلل ، ًادمح  - 
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.ةميظعلا ةوَلع  ةلمم  كلم  مويلا  تحبصأ  تنأ 
.أبوس لإ  كب  دوعنس 

ـا همرا ةر  ـ كفم ـت  هتنا
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ريبزلا ُةدوع 

ًانزح حناوج  تألم  َةمحصا  كلملا  ةركفم 
دعب هبابش  ف  كلملا  انديس  هاناع  ام  لع  ًاقيمع 

ضعب ردحنا  فيك  اهنم  تملعو  هدلاو ، نادقف 
كردلا اذه  لإ  ةميظعلا  ةوَلع  ةلمم  ف  سانأ 

تداز اهنلو  هعيبو ، ناسنإلا  دابعتساب  قيحسلا 
.ترس امنيأ  اهلمحأ  تحبصأ  .كلملاب  قلعت 

لإ تدع  نيحو  .اهتءارق  تدعأو  اهلك  اهتأرق 
رابكإ ةرظن  هيلإ  رظنأ  تحبصأ  رصقلا  ف  لمع 
انديس ربك  دقل  .هل  هنكأ  تنك  ام  قوف  مارتحاو 
ف هنأ  مغر  ادج  نيع  ف  َةمحصا »  » كلملا
هل صالخإلا  لع  سفن  تدهاع  .نس  لثم 

ثدحتنو سلجن  انك  .توملا  تح  هتمدخو 
ديدش ءالبلا  اذه  نم  داع  هنأ  تفرعو  .اريثك 

امع ًصفم  نثدح  .هب  ةقثلا  ميظع  هلاب  ناميإلا 
هلا لإ  أجل  نيح  هنأ  فيكو  رسألا  ف  هل  ثدح 

.هلم هيلإ  درو  ةيدوبعلا  نم  هذقنأ  دحاولا 
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: هتلأسو
اي رجبألا »  » كلملا كابأ  لتق  نم  تفرع  له  - 

؟ يديس
سفن ف  ترمضأ  ننأ  مغرو  .مهتفرع  معن  - 

فاخ مهنم  ضعبلا  نإف  اعيمج  مهنع  وفعلا 
مهنل هتنمأ ، مهنم  قب  نمو  ءادعألا ، لإ  برهو 

ةنامألا اوناخ  دقف  .ةرازو  الو  ابصنم  اولوتي  نل 
نمب قثأ  نل  .ةفص  عشبأ  ه  ةنايخلاو  لبق  نم 

.هبعش نوخي 
!؟» تيِهِيربا و« - 

.ءش لب  هل  تفرتعاو  نهالا  لإ  تبهذ  - 
لع اهوربجأ  دقف  بعر ، ف  تشاع  ةنيسم ،

فاطتخا دعبو  لتقلاب ، اهوددهو  مهعم  نواعتلا 
امدعبو .تمصلاب  اهتايح  لع  اهومواس 

نلو .اهل  رثأ  الو  تفتخا  نهالل  تفرتعا 
« تِيدربَق  » رجاتلا نأ  وه  رمألا  ف  بيجعلا 

هعفد يذلا  هلامب  ابلاطم  داع  مهنم  نارتشا  يذلا 
هوطعي مل  نيح  مهنأ  كلذ  نم  بجعألاو  ل ، ًانمث 
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ربخي فوس  هنأب  مهديدهت  لإ  رطضاو  هلام 
ةرماؤملا هذه  ءارو  اوناك  نيذلا  مه  مهنأ  كلملا 

نل هنأ  اونظ  امبرو  هديدهتل ، اوبيجتسي  مل  اهلك 
لإ لصي  نأ  ردقي  نل  هنأ  وأ  رمألا  اذه  لع  ؤرجي 

ايكاش لإ  ءاجف  كلذ  نم  نمت  هنلو  كلملا ،
: لاقو

ف موق  نم  امالغ  تيرتشا  دقل  كلملا  اهيأ  - 
مهارد اوذخأو  هتملتساو  مهرد  ةئامتسب  قوسلا 
اوذخأو نوكردأ  عضاب  لإ  هب  تبهذ  امل  نلو 

مل مهنلو  هنمث  فعضب  نودعوو  مالغلا  نم 
 !! مهارد نوطعي 

مهل تلقو  هب ، مهتهجاوو  مهراضحإب  ترمأف 
هدي ف  همالغ  هوملست  وأ  همهارد  هوطعت  نأ  امإ 

.همهارد هيطعن  لب  اولاقف  ءاشي !! ثيح  هب  بهذيف 
الأ تدرأو  .مهرمأب  تملع  ننأ  اوفرعي  نأ  تدرأ 

.ل ءاسأ  نإو  تح  رجاتلا  ملظأ 
: كلملا انديس  ل  لاق 

، سانلا نم  ًادحأ  ملظأ  الأ  برلا  تدهاع  دقل  - 
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ءيربلا نأ  فيك  تيأرو  نيعب  ملظلا  تنياع  دقلف 
.ناوهلاو لذلا  ماسيو  ًادبع  ريصيف  ةأجف  ذخؤي 
تائيربلا ةوسنلا  كئلوأ  تييح  ام  ًادبأ  سنأ  نل 
تنكو توملا ، نم  دشأ  وه  ام  نقذ  تاوللا 

توملا نينمتي  ةدشلا  تاقوأ  ف  نذأب  نهعمسأ 
ترمأل نآلا  نه  نيأ  ملعأ  تنك  ولو  .هندجي  الو 
فصن تعفد  ولو  اعيمج  نهريرحتو  نهئارشب 

ةراجت فاقيإب  ترمأ  دقل  .كلذ  ليبس  ف  لم 
نأ دحأ  ؤرجي  نلو  .لمالاب  تلمم  ف  ديبعلا 

.اهنم ديبعلا  راجت  تدرطو  .لمعلا  اذهب  موقي 
اي ءادعألا  اهددهتي  لازي  ةلمملا ال  نلو  - 

.لينلا برغ  مهشويج  تدشتحا  دقف  يديس ، 
مهمعزتي نم  نأ  بيرغلاو  مهعم ، رمآتت  ةسينلاو 

«. راين  » قبسألا كلملا  كمع  ءانبأ  مه 
نامح امك  برلا  انيمحي  فوسو  اذه  ملعأ  - 
ةلمم اهنأل  ةوَلع  سرحي  فوسو  رسألا ، ف  انأو 
«.. مالسلا راد   » أبوس محي  فوسو  ةميظع 

تيأر مويلا  كلذ  ةيسمأ  تيبلا  لإ  تدع  نيح 
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نأ لبقو  َاشينَات ،»  » تيب مامأ  اريبك  اعمج 
ف ةكراب  ةيواجبلا  لبإلا  تيأر  رمألا  حضوتسأ 

سرف نع  تلجرتف  تيبلل ، ةيمامألا  ةحاسلا 
نأ تنقيأ  .تيبلا  ةيحان  ودعأ  تيرجو  هتلسرأو 

.كانه ريبزلا »  » ناك لعفلابو  .داع  دق  ريبزلا » »
ًاقناعم لإ  ىرجو  نآر  نيح  هريراسأ  تللهتو 
تداع دق  حور  نأ  تسسحأ  .ملكتي  نأ  نود 

.يدسج لإ 
ءاجو مهلك  اوداع  .ةرملا  هذه  ف  نيريثك  اوناك 

اعيمج مهميدقت  ريبزلا »  » لوتو .نورخآ  مهعم 
هتأرماو رفعج »  » همسا باش  لإ  نفرعو 

ةدوعب احرف  سانلا  دشأ  مأ  تناك  ءامسأ .» »
« ريبزلا  » لاق .تاريثك  نكو  تايبرعلا  ءاسنلا 

نب نم  ًاثالثو  مشاه  نب  نم  نهنم  ةدحاو  نإ 
نب نم  ىرخأو  دسأ  نب  نم  ةأرماو  ةيمأ 

نم ةدحاوو  حمج  نب  نم  ءاسن  ثالثو  موزخم 
نب نم  ةدحاوو  رماع  نب  نم  ًاثالثو  لع  نب 

.تايرخألا تيسنو  ميمت 
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رخآ قيرط  نم  اوءاج  مهنأ  ريبزلا   » نربخأ
لإ تلصو  مهتنيفس  نأ  مغر  لوألا  قيرطلا  ريغ 

لإ ءالدألاو  لامجلا  اورجأتسا  اهنمو  نكاوس 
اولاقو رخآ  قيرط  نم  مهوذخأ  ءالدألا  نل  أبوس 

جفانزلا هيف  نمي  حبصأ  لوألا  قيرطلا  نإ  مهل 
اونفد مهنأ  نربخأو  .لفاوقلا  لع  نوريغي  نيذلا 

هتشهن دقف  مازح » نبا  دلاخ   » همسا مهل  ًاخأ 
قيرطلا ف  ريسلا  نم  دحاو  موي  دعب  تامف  ةيح 

.أبوس لإ 
مل ةريثك  ثيداحأ  ريبزلا »  » نيبو نيب  ناك 

ًيوط انثدحت  .ةقباسلا  ةرملا  ف  اهلمكن 
مهيلع تبلقنا  ًاشيرق  نأل  اوداع  مهنأ  نربخأو 

.لوطأ ةدم  ةماقإلا  نووني  مهنأو  .ىرخأ  ةرم 
بيذعتلا ةدوع  رابخأ  عامسل  تنزح  ام  ردقبو 
.هباحصأو ريبزلا »  » ءجمل تحرف  دقف  ةم  ف 

ميدقلا مهيح  ف  اوثم  نومداقلا  برعلا 
.مهاوثم نومريو  مهنويحي  مهيلإ  سانلا  رطاقتو 

مهتويب لوح  موحت  تدهوش  ةرحاسلا  ُةَنوميس » »
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.راهنلاب دحأ  اهاري  ام  اردان  تلا  هو  اهتانبو  ه 
، ةلملا سلجم  ف  اهتأر  اهنإ  مأ  ل  تلاق 
اههجو تفرص  مث  ةميئل  نيعب  مأ  لإ  ترظنف 

ح  » مسا لمحي  ميدقلا  حلا  حبصأ  .ترداغو 
ناسلا مه  اونوي  مل  برعلا  نأ  مغر  برعلا »

ماعطلاب نوتأي  ناريجلا  نم  ريثك  ناك  نيديحولا ،
برعلا اوكراشيل  تويبلا  ف  عونصملا 

نيلخادلا نم  لخت  مل  برعلا  لزانم  .مهتابجو 
ءاسن .ماعطلاب  نيمداقلاو  نيبحرملا  نيجراخلاو 

تايبرعلا ءاسنلا  لع  نرطاقتي  نك  أبوس 
تح .ثيداحألاب  ةرماع  نهسلاجم  تناكو 

أبوس لإ  تحزن  تلا  ةديحولا  ةلمرألا  ةكرب » »
كراشتل اهروطفب  تءاج  لدانجلا  ةقطنم  نم 

، ةتماصلا ةديحولا  ةكرب »  » .برعلا ءالؤه 
فوت نأ  ذنم  اهتيب  رداغت  مل  تلا  ةكرب » »

ف حاترت  نم  اريخأ  تدجو  اهنأ  ودبي  اهجوز ،
نقلطأ تايبرعلا  ءاسنلا  ءالؤه  هعم ، ثيدحلا 

دنع اهسفنل  تدجو  ةكرب »  » .ماللاب اهناسل 
دنع اهدجت  مل  ةيعامتجا  ةايح  تايبرعلا  ءاسنلا 

294



ءاسنلا سلجم  امئاد ، تالوغشملا  أبوس  ءاسن 
امئاد ديدجلا  نهدنعو  .مداق  لل  عستي  تايبرعلا 

.لُمت نهثيداحأو ال 
« ةكرب  » دنع تايبرعلا  ءاسنلا  تعمجت  سمأ 

، ةَملس ماو  ةبيِبح ، ماو  ةيَقر ، سلجملا  ف  ناكو 
تنب بنيزو  ثراحلا ، تنب  ةَشئاعو  ةَطيرو ،

يبأ تنب  ليلو  فوع ، يبأ  تنب  ةَلمرو  ثراحلا ،
، ليهس تنب  ةَلهسو  ةعَمز ، تنب  ةدوسو  َةْمثح ،

ْتنِب ُةرمعو  ليمج ،) مأ   ) لَّلجملا ُةنبا  ةمطافو 
تنب ءامسأ  و  ليهس ، تنب  موُثْلكو  ِيدعسلا ،
تنب ةهيُكفو  ناوْفص ، تنب  ةمطافو  سيمع ،

.ليِبحُرش مأ  ُةَنسحو  راسي ، تنب  ُةكربو  راسي ،
تايبرعلا ءاسنلا  لع  تضرع  َاشينَات » »

امو لَّلجملا :» ةنبا   » تلءاستو ايبون ، َامامح 
؟ يبونلا مامحلا 

: حرشت ةكرب »  » تقلطنا
ةريبك ًةمرب  نفدن  وأ  ةرفح  ضرألا  ف  رفحن  - 
اهؤلمن مث  اهمف ، ريغ  اهنم  ودبي  الف  ضرألا  تحت 
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ليبجنزلا نم  اروطع  هقوف  قلنو  دقتملا ، رمجلاب 
بشخو ركذلا  نابللاو  نيصرادلاو  لفنرقلاو 

قوف ةيراع  انم  ةدحاولا  عقت  مث  رملاو ، لدنصلا 
اهبايث نم  لعجتو  دومخلا ، ف  أدبي  امدنع  رمجلا 

اهدسج لوح  نم  ةميخلا  لثمك  اهتعلخ  تلا 
طغتت وأ  ناخدلا ، نم  ءش  برستي  ثيحب ال 

«. ةلمشلاب »
امو ةكرب !»  » اي رمألا  اذه  بيجع  - 

؟» ةلمشلا »
، نوللا ءادوس  نشخلا  شامقلا  نم  ةعطق  - 

، ناخدلل سلجن  امدنع  طغتنو  اهب  لمتشن 
فوس أبوس ، لهأ  بايث  نع  اموي  كثدحأ  فوسو 

[32]« نرقلا ـة»[31] و« جنقلا  » نع كثدحأ 
ـط»[34] حرلا »[33] و« با ـ قرقلا و«

[36]« سيسمرقلا ـة»[35] و« لمشلا و«
نم اهريغو   [38]« قارزلا »[37] و« ةدرفلا و«

.ءاسنلا سبالم 
مث وأ ! ناخدلا  نع  ثيدحلا  ل  نيلمكت  ول  - 
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.بايثلا نع  نيثدحت  نأ  بحأ  كلذ  دعب  نم 
دصفتن تح  هقوف  قبن  للجملا ، تنب  اي  معن  - 

صتمتو ةبطرلا  ةرشبلا  ماسم  حتفتتف  .ًاقرع 
.ةقرتحملا روطعلا  ناخد  نم  ةرايطلا  تويزلا 

!! اااهأ - 
«. ةِْلّدلا  » وأ نهدلاب  انداسجأ  كلدن  مث  - 
« ةقرتحملا روطعلا  ناخد   » ةحئار طلتختف 

نجيف لاجرلا  اهمشي  تلا  ةلدلا ، ةحئارب 
تنب اي  ليللا  لوط  مانتل  كوكرتي  نلو  مهنونج 

.للجم
: للجملا تنب  تلءاستو  ءاسنلا ، تحض 

؟» ةكرب  » اي ةلدلا  امو  - 
ةرذلا قيقد  نم  اهعنصن  رطعلا  نم  ةنيجع  - 

نم ةبولجملا  روطعلا  عم  اهطلخنو  نخدلا  وأ 
لفنرقلا ءام  عم  نوحطملا  بلحملا  لثم  دنهلا 

بطحو ةرفضلاو  كسملاو  لدنصلاو  عوقنملا 
امنإ تانوملا  ف  تسيل  ةربعلا  نلو  حلطلا ،
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.ةلدلا لمع  ةقيرط  ف 
لإ ريبزلا » انأ و« انجرخ  مايأ  ةدع  دعب 

اندعأو داتعملا ، ناملا  ف  انسلجو  طاشلا 
انررم ةدوعلا  قيرط  فو  ميدقلا ، اندهع  فلاس 

نم نيلجر  انيأر  انتشهدلو  ةيرام ،»  » ةسينب
نالمحي امهو  ةسينلا  لإ  نافلدي  برعلا 

« ريبزلا  » رمستو امهفاتكأ ، قوف  نيتليقث  نيتبيكز 
«: ريبزلا  » ل لاق  نيلجرلا ، فرع  دقف  هنام  ف 

لإ ةرامع » و« ورمع » «ـ ءاج ب يذلا  ام  - 
؟ ةشبحلا

؟ ريبز اي  ةرامع » و« ورمع »  » نم - 
نب نم  شرقلا  لئاو  نب  صاعلا  نب  ورمع  - 

ف ءاج  هنأ  حضاو  .برعلا  ةاهد  دحأ  مهس ،
موزخملا ةريغملا  نب  ديلولا  نب  ةرامعو  انرثأ ،

نلو .اهراجتو  شيرق  تاداس  دحأ  نبا  وهو 
؟ ةسينلا الخد  اذامل 

ىرنو امهعبتن  لاعت  .ًاديج  ةسينلا  فرعأ  انأ  - 
؟ امهءارو ام 
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نيلجرلا انيأرف  ةسلخ  ةيرام »  » ةسينك انلخدو 
لورهي مدخلا  دحأ  انيأر  مث  نارظتني ، نيسلاج 
رواجملا سوينوطنأ »  » نهالا تيب  لإ  اعرسم 
عيمجلا هجوتيو  نهالا ، هعمو  دوعي  مث  ةسينلل 

.هفلخ انأبتخا  دق  انك  يذلا  حبذملا  ةيحان 
نيذه بارتقاب  نهالا  حمسي  فيك  تبجعو 

ادج انم  نيبيرق  اوناكو  حبذملا ؟ نم  نيينثولا 
: لوقي وهو  نهالا  انعمسف  اننوري  الو  مهارن  انكف 

ادج ةريثك  اياده  هذه  ورمع .»  » اي ًانسح  - 
لأسأ نأ  ل  لهف  ةسينلاب ، ةنهلا  عيمجل  هو 

انم بولطملا  امو  ءانعلا ؟ اذه  لك  متمشجت  مل 
؟ لباقملاب

هنأ وهو  نهالا ، ةفاين  اي  طيسبو  لهس  رمألا  - 
نب نم  ءاهفسلا  ضعب  درتسنل  انموق  اندفوأ  دق 

اوجرخ دق  مهو  مكدالب  لإ  اوبره  نيذلا  انتدلج 
مكدنع اوقب  ولو  مكنيد ،  اولخدي  ملو  اننيد  نم 
املثم نتفلا  نوريثيو  ميلع  نوبرخي  فوسف 
تويبلا لخدن  نأ  انيأر  دقو  اندالب ، ف  اهوراثأ 
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انعم اوفقتل  ميلإ  انأجلف  اهباوبأ  متنأو  اهباوبأ  نم 
.شاجنلا قلن  نيح 

انديسب مكؤاقل  نويس  تمو  ًانسح ، - 
؟ شاجنلا

انأ هروزن  نهالا  ةفاين  اي  احابص  ًادغ  - 
ف مكارن  نأ  وجرأو  هلا ،» دبع  و« ةرامع » و«

.بجاولاب اوموقتو  هسلجم ،
برعلا ربخنل  نادئاع  نحنو  ريبزلا »  » ل لاق 

: رمألاب
هنأ دب  الو  برعلا  ةاهد  نم  لجرلا  اذه  - 

ايادهلا ميدقتب  أدب  فيك  رظنا  ارش ، رمضي 
الو مهترصانم ، نمضيو  مهدو  بسيل  نابهرلل 

رخآلا امأو  هركذ ، يذلا  هلا  دبع  وه  نم  يردأ 
، هسأب شخأ  الو  ريس  ءاسن  ريز  هنإف  ةرامع » »

هوبأ هب  ءاج  دقف  اذه  ةرامع »  » ركذ لعو 
ذخ  » هل لاقو  يبنلا  مع  بلاط  يبأ  لإ  ديلولا » »

نطعأو دمحم »  » كيخأ نبا  نع  دب  اذه  يدلو 
هل لاقف  هنم .» كحيرأف  هلتقأ  ًادمحم » »
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كيطعأو كل  هيبرأ  كنبا  نيطعت  بلاطوبأ :» »
؟ ةرامع ابأ  اي  لدع  اذه  له  هلتقت ؟ نبا 

، تيبلا لإ  نيدئاع  انك  نيح  اريثك  انحض 
« ارفعج  » ثدحي ريبزلا »  » ناك انلصو  نيحو 
« ةرامع و« ورمع »  » نم ىرج  امع  هباحصأو 

«. ةيرام  » ةسينك ف 
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ةرامعو ورمع 

رصق لإ  تداعك  ترب  حابصلا  ف 
ننويحيو ةوافحب  ننولبقتسي  عيمجلا  ، كلملا

«. راملد  » حينتملا يدج  نويحي  اوناك  املثم 
دقف كلملا » نامجرت   » نآلا نوك  قوفو 

لثم ف  انأف  برقملا  كلملا  قيدص  تحبصأ 
كلملاف اذه  ظحال  عيمجلا  ادج ، نبحي  وهو  هنس ،
، مأب ةلملا  قثت  املثم  دودح ، الب  يب  قثي 

هترادإو كلملا  نأش  ف  لخدتأ  ننلو ال 
ييأر بلط  وأ  نراشتسا  اذإ  الإ  ةلمملل 

، اهلك دالبلا  ةرادإل  في  امب  ميح  وهف  ةرشابم ،
ةسايسلاو رصقلاب  يدهع  ةيادب  ف  تلز  ام  انأو 

ةياردو ةكنح  نم  رثكأ  كلملاو  محلا ، نوئشو 
.ةمحو ءاهد  نقوفيو 

موي لك  اوداتعا  امم  ربأ  ةنهلا  لصو 
، كلملا سلجمب  داتعملا  مهعقوم  ف  اوسلجو 

جوزمملا نوميللا  ريصعب  ةاقسلا  مهيلع  فاطو 
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، ليبجنزلاب جوزمملا  لسعلا  بارشو  لسعلاب ،
نلعأ ليلق  دعبو  ةفرقلاب ، نخاسلا  نوميللاو 

« ارمع  » نأ رصقلا  ف  سارحلا  ريبك 
كلملا ةلباقمل  لوخدلا  ف  نانذأتسي  ةرامع » و«
كلملل ةيحت  ادجسو  نالجرلا  لخدو  امهل ، نذأف 

.نيفقاو اضهن  مث 
نرم ةينبلا ، يوق  ةماقلا ، ريصق  امهدحأ  ناك 

ناتبقاث نانيع  هل  ردصلا ، ضيرع  ءاضعألا 
،[39] جعدأ ناكو  ناريزغ ، نابجاح  امهقوفو 

نع مني  ههجوو  اعساو ، همف  ناكو  ، [40] جلبأ
رشبلا ةحئال  هيلع  حولتو  ةدش  ريغ  نم  ةوقلا 

دعب اميف  تفرعو  ةماستبالا ، مئاد  ناكو  سنألاو ،
لع لدت  ةرخاف  ةبج  سبلي  ناك  ورمع ،»  » هنأ

ناك دقف  ةرامع »  » رخآلا امأو  فرشو ، ءارث 
مسجلا نزاوتم  ًانتاف  اميسو  ًيمج  ًيوط  ًجر 

تالصخ هل  هسفنب  دادتعالا  ديدش  ةينبلا ، يوق 
ناكو هيفتك ، قوف  اهلسرأو  لئادج  اهلعج  رعش 

امنيبو هردص ، رعشو  هقنع  رهظت  ةبج  سبلي 
ناك هثدحيو  كلملا  بطاخي  ورمع »  » ناك
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ف يراوجلا  لإ  رظنلاب  ًغشنم  ةرامع » »
كيرحتو هينيعب  نهل  زمغلاو  نهتلزاغمو  رصقلا 

.هيبجاح
اسرف مدقف  كلملل  ايادهلا  ميدقتب  ورمع »  » أدب

ًةبج مدقو  ةمهطم ، ةليمج  ءاضيب  ةيبرع 
نوللاب زرطملا  رضخألا  جابيدلا  نم  ةعونصم 
ءارزولا عيمجل  ةليمج  ةبج  ىدهأ  امك  رفصألا ،

.سارحلا ريبكو  شيجلا  دئاقو 
ارمع سلجأو  هيسرك  نم  شاجنلا  ضهن 

، ةوافحلا نع  اريبعت  كْلملا  ريرس  لع  هراوجب 
.ةوَلع ضرأ  لإ  همودق  ببسو  هلاح  نع  هلأسو 
ةرم ةيحتلا  مدقو  ورمع »  » ضهن روفلا  لعو 

: لاع توصب  ثدحتو  شاجنلل  ىرخأ 
ضعب ميلإ  أجل  دقل  مظعملا ، كلملا  اهيأ  - 

نيد اوقراف  دقو  اندالب ، نم  ءاهفسلا  ناملغلا 
نيدب اوءاج  لب  مكنيد  ف  اولخدي  ملو  مهموق 

انثعب دقو  متنأ ، الو  نحن  هفرعن  عدتبم ال  ديدج 
مهمامعأو مهئابآ  نم  كيلإ  انموق  فارشأ 
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نإ ًانيقيو  مهدالب ، لإ  مهدرب  رمأتل  مهرئاشعو 
مهيلع نوبيعي  امب  ربخأو  مهب  ملعأ  مهموق  فارشأ 

.هب اوءاج  امم 
ف ضعب  لإ  مهضعب  رظني  ةنهلا  نأ  تظحال 

مث ورمع ،»  » ثيدح ءانثأ  عنطصم  بجعت 
هل نذأف  سوينوطنأ »  » نهالا نذأتسا 

: لاقو فقوف  شاجنلا ،
اذه قدص  دقل  مظعملا ، كلملا  يديس  - 

لع ضبقلاب  رمأت  نأ  ف  هلك  ريخلاف  يبرعلا ،
ـم هملستو روفلا  لع  ءاهفسلا  نا  ـ ملغلا ءالؤ  هـ
مهارت نأ  نوقحتسي  مهنأ ال  كش  الو  دفولا ، اذ  ـ هل

.اىيش مهنم  عمست  وأ  مهملكت  وأ 
كلت ف  هتيأر  املثم  ابضاغ  شاجنلا  تيأر  ام 

هجادوأ تخفتناو  هانيع  ترمحا  دقف  ةعاسلا ،
: لاق مث  ههجو ، قورع  تألتماو 

فيك مرتحملا ؟ بألا  اهيأ  هلوقت  يذلا  اذه  ام  - 
اوراتخاو لإ  اوئجل  اموق  ملسأ  نأ  نم  ديرت 

نأ نم  ديرت  فيكو  دالبلا ، ةيقب  نيب  نم  يدالب 
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ماعط نم  اولكأو  نورواج  دقو  مهل  ديكأ 
مهملسأو مهب  ردغأ  مث  يدالب ؟ ف  نمألاب  اومعنو 

نيبتأ وأ  مهنم  عمسأ  نأ  نود  مهبلطي  مداق  لوأل 
هبشيو اننيد  هبشي  اذه  ناك  نإ  مهرمأ ؟ ةقيقح 

.نربخأف حيسملا  ديسلا  لاعفأ 
كلملا باوج  نم  سوينوطنأ »  » نهالا تهب 

ضرألا لإ  قرطأو  هدعقم  لإ  داعو  تسف 
قبطأو .هتينوت  دشو  هسنرب  حالصإب  لغاشتو 

، عيمجلا تسف  بيهر ، تمص  ناملا  لع 
: كلملا ملكت  تح 

؟ مل ديبع  موقلا  ءالؤهأ  ورمع ،»  » اي نبجأ  - 
مه لب  انل  ًاديبع  اوسيل  كلملا ! ماقم  اي  ال  - 

.مهموق ف  ةداسو  رارحأ 
؟ هئادأب اوموقي  ملف  نيد  مهيلع  ملأ  - 

.كلملا اهيأ  اذه  الو  ال  - 
قفتي فيكف  ءاهفس ؟ مهنإ  قبس  اميف  لقت  ملأ  - 
مهموق ف  ةداسو  رارحأ  مهنأب  نآلا  كلوق  عم  اذه 
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انلوسر بهذيلف  نذإ  ءشب ؟ مل  نونيدي  الو 
دعب مهنم  عمسأو  مهملكأل  برعلا  ءالؤهب  تأيو 

.شيرق دفو  نم  انعمس  نأ 
، تسف كلملا  باوج  نم  ورمع »  » تهب
جرخ نأ  دعب  بيهم ، تمص  ةعاقلا  لع  ميخو 

كئلوأ عدتسيل  ًاناريط  راطو  كلملا  لوسر 
اوملع نيح  مهنأ  ريبزلا »  » نربخأ برعلا ،

روفلا لع  ءادنلا  اوبل  كلملا  لوسر  نم  رمألاب 
نب نامثع  لاق  .قيرطلا  ف  مهو  نوثدحتي  اوناكو 

: نافع
؟ هانئج اذإ  لجرلل  لوقن  اذام  - 

«: رفعج  » لاق
، انيبن هب  انرمأو  انملع  امو  هملعن  ام  لوقن  - 

؟ كلذ ريغ  رخآ  ءش  ةمث  له 
« ورمع  » عم اندر  وأ  انلتقب  رمأي  نذإ  - 

.ةم لإ  ةرامع » و«
اوقلأ ولو  قدصلاو  قحلا  الإ  لوقن  نل  هلاو  - 
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انأف ل  متنذأ  ولو  ، روسنلاو رويطلل  انداسجأب 
.هيلع درلا  ميفكأ 
.نذإ كاذ  وه  - 

نذأو برعلا  لصو  ةليوطلاب  تسيل  ةرتف  دعبو 
دق ةنهلا  ناكو  روفلا ، لع  لوخدلاب  مهل 

مهليجانأو مهفحاصم  اورشنو  مهمالقأ  اوسمأ 
شاجنلا أدبو  .نورظني  مهقانعأ  تبأرشاو 

: لاؤسلاب
مموق نم  وهو  ورمع »  » نم تعمس  دقل  - 
مموق هيف  متقراف  ديدج  نيدب  متيتأ  مكنإ  لوقي :

نيد ف  الو  اننيد  ف  اولخدت  ملو  مكئابآ ،  نيدو 
ىراصنأ كلذ ؟ ةقيقح  امف  ممألا  هذه  نم  دحأ 

؟ متنأ
! كلملا اهيأ  اي  ال  - 

؟ متنأ دوهيأ  - 
 ! ادوهي انسل  ال  - 

؟ ديدجلا نيدلا  اذه  وه  امو  نذإ ؟ متنأ  نمف  - 
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« ءامسأ  » جوز رفعج »  » ضهن روفلا  لعو 
اميسو ًجر  ناكو  ريبزلا ،»  » هيلع نفرع  يذلا 
فنألا نقأ  ناكو  راقولا ، هيلع  ودبي  اباهم  ًيوط 

مدقت .ايانثلا  قارب  مفلا  ضيرع  نيبجلا  عساو 
: عومسم توصب  لاق  مث  ًيلق 

دبعن ةيلهاج ، لهأ  اموق  انك  انإ  كلملا ! اهيأ  - 
عطقنو شحاوفلا ، تأنو  ةتيملا ، لكأنو  مانصألا ،

انم يوقلا  لكأيو  راوجلا ، ءسنو  ماحرألا ،
انيلإ هلا  ثعب  تح  كلذ  لع  انكف  ..فيعضلا 

، هفافعو هتنامأو  هقدصو  هبسن  فرعن  انم  وسر 
انك ام  علخنو  هدبعنو ، هدحونل  هلا  لإ  اناعدف 

ةراجحلا نم  هنود  نم  انؤابآو  نحن  دبعن 
، ةنامألا ءادأو  ثيدحلا ، قدصب  انرمأو  ناثوألاو ،

نع فلاو  راوجلا ، نسحو  محرلا ، ةلصو 
لوقو شحاوفلا  نع  اناهنو  ءامدلاو ، مراحملا 

، ةنصحملا فذقو  ميتيلا ، لام  لكأو  روزلا ،
انرمأو اىيش ، هب  كرشن  هلا ال  دبعن  نأ  انرمأو 

هب انمآو  هانقدصف  مايصلاو ، ةاكزلاو  ةالصلاب 
انونتفو انوّبذعف  ءالؤه  انموق  انيلع  ادعف  هانعبتاو ،
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نأو ناثوألا ، ةدابع  لإ  انودريل  اننيد ؛ نع 
انورهق املف  ثئابخلا ، نم  لحتسن  انك  ام  لحتسن 

، اننيد نيبو  اننيب  اولاحو  انيلع ، اوّقشو  انوملظو 
كاوس نم  لع  كانرتخاو  كدلب ، لإ  انجرخ 

اهيأ كدنع  ملظُن  الأ  انوجرو  كراوج ، ف  انبغرو 
! كلملا

زهيو غلاب ، مامتهاب  ماللا  عباتي  شاجنلا  ناك 
دعبو رفعج .»  » نم ةلمج  عمس  املك  اضر  هسأر 

: شاجنلا هلأس  همالك  رفعج »  » لمكأ نأ 
هب ءاج  امم  وأ  يبنلا  اذه  مالك  نم  كعم  له 

؟ انيلع هضرعت  ءش 
نأش ف  هيف  ءاجو  ًانآرق  هيلع  هلا  لزنأ  دقف  معن 

: ميجرلا ناطيشلا  نم  هلاب  ذوعأ  حيسملاو ، ميرم 
اهلها نم  تَذبَتْنا  ِذا  ميرم  ِبَاتْلا  ف  ركْذاو  )

اباجح ِمهنود  نم  تََذخَّتَاف  ( 61  ) ايقَرش ًانام 
(71  ) اِيوس اَرشب  اَهل  لَّثَمتَف  َانحور  اهيَلا  َانْلسرَاف 

ايقَت ْتنك  ْنا  َكْنم  نمحرلِاب  ُذوعا  ّنا  َتلَاق 
امُالغ ِكَل  بهال  ِكِبر  لوسر  َانا  امَّنا  لَاق  ( 81)
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َملو مُالغ  ل  ُنوي  َّنا  َتلَاق  ( 91  ) ايكَز
لَاق ِكَلذك  لَاق  ( 02  ) ايغب ُكا  َملو  َرشب  نسسمي 

اَّنم ًةمحرو  ِساَّنلل  ًةيآ  هَلعَجنلو  نِيه  َلع  وه  ِكبر 
هِب تَذبَتْنَاف  هْتَلمَحف  ( 12  ) ايْضقم ارما  َناكو 

ْعِذج َلا  ضَاخْملا  اهءاجَاف  ( 22  ) ايَصق ًانام 
ايسَن ْتنكو  َاذه  لبَق  تم  نَتيَل  اي  َتلَاق  ةَلْخَّنلا 
َْدق نزَحت  الا  اهتَحت  نم  اهادَانَف  ( 32  ) ايسْنم
ْعِذِجب ِكيَلا  ِيزهو  ( 42  ) اِيرس ِكَتَحت  ِكبر  لعج 

لَكف ( 52  ) اينج ابَطر  ِكيَلع  ْطقاسُت  ةَلْخَّنلا 
ًادحا َِرشبْلا  نم  نِيَرت  امَاف  ًانيع  ِيَرقو  ِيبْرشاو 

مويْلا مّلكا  نَلَف  اموص  نمحرلل  ترََذن  ّنا  لوُقَف 
[41]( ايسْنا

ليمج توصب  ماللا  اذه  أرقي  رفعج »  » ناك
ادم ماللا  رخآ  دميو  بذع ، مينرتو  نيزح 
ًاثبعو نبلغت ، عومدب  تسسحأو  هب ، نغتيف 

، دلجتلاب رهاظتلاب  رمألا  اذه  ءافخإ  تلواح 
دقو كلملا  تيأر  سأر  تعفر  نيح  ننلو 

ترظنو ماللا ، اذه  ةعور  نم  هعومد  تلاس 
لع ليست  مهعومدو  نوبي  ةنهلا  اذإف 
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!! اىيش اهيلع  اوبتي  مل  تلا  فحاصملا 
: لاقف كلملا  ثدحت  رفعج »  » تس نيحو 

جرخيل سيع  يبنلا  هب  ءاج  يذلاو  اذه  نإ  - 
!! ةدحاو ةاشم  نم 

«: ةرامع و« ارمع »  » ابطاخم تفتلا  مث 
.ًادبأ اميلإ  مهملسأ  هلاوف ال  اقلطنا  - 

جراخ امهبحطصاف  سرحلا  ريبك  ءاجو 
ًاثلاث ًجر  كانه  نأ  تيأرو  امهتعبتف  رصقلا ،

لوخدلا ف  رخأت  دق  هنأ  ودبيو  امهرظتني  ناك 
ابطاخم ورمع »  » لاق .شاجنلا  لإ  امهعم 

: ثلاثلا لجرلا 
دقلف ةعيبر » يبأ  نب  هلا  دبع   » اي تبهذ  نيأ  - 

تاللاو هرصق ، نم  انجرخأو  شاجنلا  مهرصان 
هب لصأتسأ  مث  مهبيع ، ًادغ  مهنئبنأل  ىزعلاو 

.مهءارضخ
: ةعيبر نب  هلا  دبع  لاق 

دق اوناك  نإو  اماحرأ  مهل  نإف  لعفت  ال  - 
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.انوفلاخ
، دبع سيع  نأ  نومعزي  مهنأ  هنربخأل  هلاو  - 

.سارحلا اهيأ  كلملا  لإ  نوديعأ 
ناك كلملا  رصق  لإ  ورمع »  » داع نيح 

، مهتويب لإ  نيدئاع  طالبلا  اورداغ  دق  برعلا 
رمي وهو  ةركام  ةرظنب  مهقمري  ورمع »  » ناكو

: لاق كلملا  لإ  لخد  نيحو  مهراوجب ،
نأ تيسن  تنك  دقل  لجبملا ! كلملا  اهيأ  - 

وق حيسملا  ف  نولوقي  ءالؤه  نإ  كل  لوقأ 
؟ هيف نولوقي  امع  مهلسف  مهيلإ  لسرأف  اميظع ،

تنقيأ كلملا  عم  ورمع »  » مالك تعمس  نيح 
تناك لجرلا  اذه  نم  ريبزلا »  » فواخم نأ 

مهيلع كلملا  بلؤي  تح  فقوتي  نل  وهف  ةيقيقح ،
ءابنألا تناك  حيسملل ، كلملا  بح  لغتسا  هنأل 
ةنهلا اهلقانتي  ورمع » كلملا و« نيب  راد  امع 

ءاوجألا تحبصأو  مهنيب  اميف  ةسمامشلاو 
بهذي ارمع  انيأرو  بقرتلاو ، رتوتلاب  ةنوحشم 
ةمخفلا هتفوقسم  لإ  سوينوطنأ »  » نهالا عم 
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تاعاسلا نايضميو  ةيرام »  » ةسينل ةرواجملا 
لإ كلملا  لسرأ  لاتلا  مويلا  حابص  فو  .كانه 

ةنهلا مهقبس  دقو  اوءاجف  ىرخأ ، ةرم  برعلا 
ةحاسلا ف  اوسلج  نيذلا  ةسمامشلاو  ةفقاسألاو 

« ةرامع و« ورمع »  » ءاجو .كلملا  مامأ  ةريبلا 
رخآلا بناجلا  ف  افقو  مث  كلملل  ةيحت  ادجسف 

نورخآلا برعلا  ءاج  مث  .برعلا  نع  ديعبلا 
.كلملل اودجسي  ملو  ميلع » مالس   » اولاقف
كلملل اودجسا  مهنورمأي : ةنهلا  مهتردتباف 

ةيحتلاب اوفتكاو  اودجسي  ملف  كلملل ، اودجسا 
«: ورمع  » لاقف

؟ كنومظعي مهنإ ال  كلملا  اهيأ  كل  لقأ  ملأ  - 
!! كل اودجسي  مل  مهنإ  تيأرأ ؟

: كلملا مهلأسف 
؟ كلملل نودجست  ملام ال  - 

«: رفعج  » لاقف
ثعب هلا  نإف  لجو  زع  هل  الإ  دجسن  انإ ال  - 

.هل الإ  دحأل  دجسن  الأ  انرمأ  مث  وسر  انيلإ 
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؟ نذإ حيسملا  ف  نولوقتام  - 
ةعاقلا ف  داس  دقو  ابيصع ، فقوملا  ناك 

ذخأ دق  كلملا  ناكو  نوس ، اهيلع  ميخو  تمص 
، عمتسي وهو  هنانسأب  هب  ثبعي  اريغص  ادوع 

ةماستبالا تيأرف  شيرق  دفو  لإ  ترظنو 
ةيحان رظني  وهو  ورمع »  » هجو لع  ةركاملا 

: لاقو رفعج »  » مدقت مث  .برعلا 
حيسملاف دمحم : انيبن  هب  ءاج  يذلا  هيف  لوقن 

لإ اهاقلأ  هتملكو  هحورو  هلوسرو  هلا  دبع  وه 
: ًانآرق اذه  ف  هلا  لزنأ  دقو  لوتبلا ، ءارذعلا  ميرم 

اوُلوُقَت و  مكنِيد  ف  اوُلَْغت    ِبَاتْلا  لها  اي  ﴿
ميرم نبا  سيع  حيسْملا  امَّنا   ۚ ا  قْحلا هلا  َلع 
ۖ حورو  هْنم ميرم  َلا  اهَاقْلا  هُتملكو  هلا  لوسر 
اريَخ اوَهتنا   ۚ ٌ ةَثََث اوُلوُقَت  و   ۖ هلِاب  هلسرو اوُنمَآف 

ٌَدلو هَل  َنوي  نا  هَناحبس   ۖ ٌ دحاو هَٰلا  هلا  امَّنا   ۚ  مَّل
َفكو  ۗ ِ ضرا ف  امو  ِتاوامسلا  ف  ام  هَّل   ۘ

.[42]﴾ (171  ) ًيكو هلِاب 
تح هعفرو  همف  نم  دوعلا  شاجنلا  جرخأ 
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: لاقو سانلا  هاري 
ةقيقح هذه  نابهرلاو  نيسيسقلا  رشعم  اي  - 

نوديزي ام  هلاو  صقنت ، الو  ديزت  ال  حيسملا ،
اذه لثم  ناك  ولو  حيسملا  ف  لوقن  يذلا  لع 

.ريغصلا دوعلا 
تعفتراو موهفم  ريغ  مالب  ةنهلا  مغمغ 

مهضعب تفلتو  ةعاقلا ، ف  راكنتسالا  تاوصأ 
ناكو ةفقاسألا ، ريبك  هجو  مهجتو  ضعب  لإ 

: لوقي وهو  كلملا  توص  هعطق  ابيصع  فقوملا 
نم متئج  نمبو  برعلا  اهيأ  مب  ابحرم  - 

هب تأي  هومتأرق ال  يذلا  اذه  نأ  دهشأ  انأو  هدنع ،
، ليجنإلا ف  اندنع  دوجوم  هفصوو  لوسر ، الإ 
هيف انأ  ام  الول  هلاو  حيسملا ، هب  رشب  يذلا  وهو 

لمحأ يذلا  انأ  نوكأ  تح  هتيتأل  كلملا  نم 
نونمآ مويس »  » متنأف رفعج »  » اي اوبهذا  هيلعن ،

مث مُرغ  مبس  نم  متئش ، ثيح  اولزناو  ضرأب ،
بهذ نم  ًبج  ل  نأ  بحأ  ام  مُرغ ، مبس  نم 

.مكنم ًجر  تيذآ  نأو 
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لاقو ةرامع » و« ورمع »  » ةيحان تفتلا  مث 
: سارحلا ريبك  ابطاخم 

نم هلا  ذخأ  ام  هلاوف  مهاياده ، مهيلع  اودر  - 
، هيف ةوشرلا  ذخآف  لم  لع  در  نيح  ةوشرلا 

.هيف مهعيطأف  ف  سانلا  عاطأ  امو 
رظني لعجو  هتأسنم  كسمأو  دوعلاب  قلأ  مث 

مهو اضرلا  ةرظن  ةداقلاو  ءارزولا  ةيقب  لإ 
لإ ايادهلا  عيمج  نودريف  كلملا  نودلقي 

رصق نم  اجرخ  نيحو  ةرامع ،» و« ورمع » »
ديرأ تنك  دقف  جراخلا ، لإ  مهدفو  تقفار  كلملا 

رصقلا جراخ  ريبزلا »  » قلأل ةصرف  اهزهتنأ  نأ 
دقف رصقلا  ف  ىرج  اميف  هيأر  هنم  عمسأو 

نأ عقوتأ  مل  ةيوقو ، ةيودم  كلملا  تاملك  تناك 
فو هدقتعم ، ف  حوضولاو  ةأرجلا  هذهب  كلملا 
دبع ةيحان  هجوتي  وهو  ريبزلا »  » تيأر جراخلا 

: هردتبا مث  هدحو  ًافقاو  ناك  يذلا  ةعيبر  نب  هلا 
اذهأ ةعيبر ؟ نباي  هنولعفت  يذلا  اذه  ام  - 

؟ ماحرألا ةلص  نوكت 
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دقلو هيلع ، تقفاو  امو  اذه  تدرأ  ام  هلاو  - 
ل عمتسي  ملف  لعفي  الأ  ورمع » «ـ تحصن ل
اننيب ماحرألا  عطق  كلذ  ةبقاع  نأ  ملعأ  تنكو 

نأ نم  ريخ  انأ  مهعم  تآ  نأ  هنأ  تيأر  نلو 
الو ةمذ  الو  ابسن  عاري  نمم ال  يريغ  تأي 

لإ ًادبأ  مهبحصأ  مل  ننأ  ىرت  الأ  امحر ،
انك نأ  ذنم  نيفلتخم  اناك  دقل  ريبز ؟ اي  شاجنلا 

؟ اهيف راد  امب  تملع  لهو  .ةنيفسلا  ف 
؟ راد يذلا  امو  - 

رمخلا ةرامع »  » برش رحبلا  ف  انك  نيح  - 
لاق ةرامع »  » رس املف  هتأرماو ، ورمع »  » عم

لاق .نلبقتلف  ـك  تأرما رم  ورمع :» «ـ ل
ديرت فيك  ةرامع ؟»  » اي حتست  الأ  ور :» ـ مع »

شيرق فارشأ  نم  هو  كلبقت  نأ  تأرما  نم 
ذخأف ةبحاصب !!؟ كل  ه  امو  رارحألا  نمو 

: لوقي وهو  رحبلا ، ف  هب  مري  ارمع  ةرامع » »
عي نارس ال  ناك  .يبألو  ل  ديبع  كتأرماو  تنأ 

تح هلا  هدشاني  ورمع »  » لعجف لوقي ، ام 
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ملي ال  ورمع » ةعاسلا و« كلت  ذنمو  .هكرت 
ةيهاد ارمع »  » نأ ملعت  تنأو  .ًيلق  الإ  ةرامع » »
« ةرامع  » كلهي تح  تسي  نل  وهو  برعلا 

لوقي سمألاب  هتعمس  دقل  .هليح  نم  ةليحب 
«: ةرامع «ـ ل

لإ بهذاف  ليمج ، لجر  كنإ  ةرامع ! »  » اي - 
، اهجوز جرخ  اذإ  اهدنع  ثدحتف  شاجنلا ، ةأرما 

نأ ملعت  تنأو  انتجاح ، ف  انل  نوع  كلذ  نإف 
عامس بحت  مهتلم  ةصاخو  شابحألا  ءاسن 

ناذه كزوعي  تنأو ال  ليمجلا ، ماللاو  لزغلا 
الأ برعلا  ءالؤه  رمأ  ف  اهملك  مث  اهيلإ  برقتف 
هيف نوكت  خف  لإ  ةرامع »  » دوقي ارمع  نأ  ىرت 

ف لزغتي  نأ  سانلا  نم  دحأ  ؤرجي  لهو  هتياهن ؟
؟ كلملا ةأرما 

مايأ هيلع  ترمو  ثدحلا  اذه  تيسن  دق  تنك 
تيأر .لوهم  رظنمب  اموي  تئجوف  ننلو 

هتدلو امك  ًانايرع  قيرطلا  ف  يرجي  ةرامع » »
ةراجحلاب هنوفذقيو  هفلخ  نودعي  نايبصلاو  همأ ،
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.ططخملا رامحلا  انأ  درزلا ، رامح  انأ  لوقي : وهو 
ألتماو هتنحس  تريغتو  هرعش  ثعشت  دقو 

.تاراذقلاب
تداك تح  تحض  َاشينَات »  » تربخأ نيح 

: تلاق مث  ضرألا  لع  طقست 
تنأ سيس ؟»  » اي ثدح  امب  عمست  ملأ  - 

.ًعف نيسم  جذاس 
؟ مأ اي  كاذ  امو  - 

فوس امومعو  عيمجلا ، اهلقانتي  ةصقلا  - 
ةيهاد ورمع »  » يبرعلا اذه  .ثدح  ام  كل  يورأ 

ثدح ًافالخ  كانه  نأ  ودبي  ًعف ، ديلا  ديدش 
« ةرامع  » لسرأف ةرامع ،»  » هبحاص نيبو  هنيب 

لع لخد  مث  اهعم ، ثدحتيل  كلملا  ةجوز  لإ 
ليمج لجر  ةرامع »  » نإ هل « : لاقف  كلملا 

تئش اذإو  كلهأ ، ف  كفّلخ  تجرخ  اذإ  .ميسو 
«. كلهأ عمو  كتيب  ف  هنإف  نآلا  كتيب  لإ  لسرأف 

نأ دجوف  هتيب ، لإ  وسر  شاجنلا  لسرأف 
قدصف ًعف ، هتأرما  عم  ملكتي  ةرامع » »
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تضرع ام  ناعرسو  ةعدخلا ، شاجنلا 
نم صلختلل  اهتامدخ  ُةَنوميس »  » ةرحاسلا
ف تخفنو  اهرحس  تمدختساف  ةرامع .» »

.تاقرطلا ف  يرجي  ًانونجم  حبصأف  هليلحإ ،
« َةَنوميس  » فقوم لدبت  وه  رمألا  ف  بيجعلاو 

نم انرذحت  تناك  تلا  هف  ضيقنلا  لإ  ةأجف 
، اهنارين نوئفطي  فوس  مهنأو  نيمداقلا ، برعلا 

تناكو اهتيب ، ف  اهراز  ةرامع »  » ءاج املو 
نجملا رهظ  مهل  تبلق  مث  حئاصنلاب ، مهدوزت 

تيأر ام  ةرامع » «ـ نلعفف ب اهتانب  تلسرأو 
ودبيو .تاقرطلا  ف  يرجي  ًانونجم  حبصأ  تح 
اهعم هذخأت  نأ  يونت  ةرحاسلا  َةَنوميس »  » نأ

الإ ًانونجم  هنوك  مغر  وهف  حاسمتلا ، ةريزج  لإ 
هوعدت امبرو  ىرت  امك  ءاسنلا ، نتفي  ميسو  هنأ 

.اهدنع تيبملا  لإ 
تمهف ةثيبخ  ةحض  تقلطأ  مث  اذه  مأ  تلاق 

.اهازغم
: تلق
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بيجعلا لوحتلا  اذه  ثدح  مل  مأ  اي  نلو  - 
كرذحت تناك  تلا  هو  َةَنوميس »  » فقوم ف 

؟ برعلا ءاويإ  نم 
، رملا ةديدش  ةثيبخ  ةرحاس  ُةَنوميس » - »

نيمداقلا برعلا  نأ  تنقيأو  تملع  دق  هو 
ريغت نأ  ردقت  اهنأو ال  كلملا ، ةيامح  ف  اوحبصأ 

كلملا رسخت  الأ  لع  تصرح  دقف  اذلو  اذه ؛
برقتلاب فقوملا  اذه  نم  ديفتست  لب  ةلملاو ،

اميف ةردابملا  اهل  نوكت  نأ  نمضت  تح  امهيلإ 
وه اذه  اهفقوم  نأ  ودبيو  .نامزلا  نم  تأي 
تم ًبقتسم  ططخلا  رييغتو  تقولا  بسل 

نأ عقوتأ  انأ  .امهيلع  ضاضقنالل  ةصرفلا  تناح 
نيبو برعلا  نيب  ةعيقولل  ُةَنوميس »  » عست

هف ةسينلا  نيبو  مهنيب  وأ  ًبقتسم ، شاجنلا 
ثادحألا بقارو  قبا  هباسح ، رمأ  لل  بسحت 

.ابجع ىرتسو 
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ِكلملا ُةاْسنم 

، رصقلا ف  ىرج  امب  ادج  نيحرف  برعلا  ناك 
اهنلو كلملا ، دض  تبلقنا  اهلك  ةسينلا  نأ  ديب 
وجلا نأ  ملعأ  تنك  نآلا ، تح  ءادعلا  رهظُت  مل 

بضغ رهظيس  ام  ناعرس  هنأو  نوحشم ،
، نيقنحم نيظيغم  ةنهلا  ناك  دقف  ةسينلا 

ف نيقل  سوينوطنأ ،»  » نهالا ةصاخو 
ناكو ملكتي  نأ  نود  يدي  نم  ندشف  قيرطلا 
انلخد نأ  دعبو  هتفوقسم  لإ  ابحس  نبحسي 

بجعتلا هؤلمي  هجوب  لع  لبقأو  بابلا  قلغأ 
: لاقو

؟ كبحاص هلوقي  امب  عمست  ملأ  - 
؟ نهالا ةفاين  اي  يبحاص  نمو  - 

«. ةمحصا - »
سيلأ نهالا ؟ ةفاين  اي  ةدرجم  اذه  ُةمحصا  - 

ةلمم كلم  شاجنلا  كلملا  كديسو  انديس  وه 
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؟ اهيعارو ةسينلا  سيئرو  ةوَلع 
ليلقتلا وأ  ةءاسإلا  دصقأ  مل  فسآ  .لب  لب ، - 

ننلو عبطلاب ! ليجبتلا  لك  هلف  مارتحالا ، نم 
سيلو طقف  كل  ًاقيدص  هرابتعاب  كبطاخأ  نآلا 

! أطخ نمهفت  ال  سيس ،»  » اي هنامجرت  كرابتعاب 
ام ل  لق  .نهالا  ةفاين  اي  ًاديج  كمهفأ  انأ  - 

؟ هعمسأ مل  يذلا 
نملي وهو  هرهظ  سوينوطنأ »  » نهالا رادأ 

.كلملا رصق  وحن  ةذفانلا  نم  رظني  ناكو 
ةعيبطو حيسملا  ديسلا  نع  كلملا  مالك  - 

ف برعلا  ءالؤه  قفاوي  هنأ  ىرت  الأ  حيسملا ،
؟ ديدجلا مهنيد 

نع حيسملا  هلقي  مل  اىيش  كلملا  لاق  لهو  - 
؟ نهالا ةفاين  اي  هسفن 

حبصأ تم  دبع ؟ هنإ  حيسملا  نع  لوقي  فيك  - 
اهب تأي  ةقطره  لك  قدصن  لهو  ًادبع ؟ حيسملا 

تدك ام  يذلا  انأو  راجلا ؟ رحب  ءارو  نم  يبرع 
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اندالب نع  عطقنا  تلصلا  يبأ  نب  ةيمأ  نأ  قدصأ 
! تاقطرهلا نم  ديزملاب  هريغ  انيتأي  تح 
نأ ليجنإلا  ف  سيلأ  نهالا  ةفاين  اي  - 

؟ دبع حيسملا 
تحبصأ امبرلف  سيس »  » اي نرأ  اذه ؟ نيأ  - 

! نم ليجنإلاب  ملعأ 
ملجأ نمف  لسرلا « : لامعأ  ف  دري  ملأ  - 

لك بوتيف  مكرابيل ، هلسرأو  هدبع  هلا  ماقأ  وأ 
لامعأ ف  اضيأ  دري  ملأ  ، [42]« هتائيس نع  مكنم 

سدوريه ةنيدملا  هذه  ف  اقح  فلاحت  : » لسرلا
ليئارسإ بوعشو  نوينثولاو  سطاليب  سويطنبو 

[43] ؟» هتحسم يذلا  عوسي  سودقلا  كدبع  لع 
ءافشلا يرجيل  كدي  ًاطساب   » اضيأ لقي  ملأ 

سودقلا كدبع  مساب  بيجاعألاو  تايآلاو 
: هسفن نع  هناسلب  حيسملا  لقي  ملأ   [44] عوسي ؟»

نم مظعأ  دبع  سيل  هنإ  مل : لوقأ  قحلا  قحلا  »
[45] ؟» هلسرم نم  مظعأ  لوسر  الو  هديس 

، درلا اذه  نم  سوينوطنأ »  » نهالا تهب 
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ةرم لوأل  ليجنإلا  نم  دادعألا  هذه  عمسي  هنأكو 
مث مالك ، عباتي  وهو  همف  احتاف  ناكو  هتايح ، ف 

: لوقي وهو  كحض 
ال ال سيس »  » اي كاوه  لع  ليجنإلا  رسفت  ال  - 

نم عضاوت  درجم  اذهف  كديور ، اذه ، سيل  .ال 
ملعي نأ  طقف  دارأ  وهو  اذه  لوقي  نيح  حيسملا 

نم مظعأ  مهنأ  اونظي  تح ال  عضاوتلا  هذيمالت 
ال ايداع ، ًاناسنإ  الو  ًادبع  سيل  حيسملاف  مهريغ ،

.هلا نبا  حيسملا : نع  لوقن  نأ  حصي  ال  اذه ! لقت 
.دبع هنإ 

، ناسنإ وه  املثم  بآلا ، هل  ٌدبع  حيسملا  لب  - 
مهسفنأ ذيمالتلاو  ناسنإ » انأ   » هسفن نع  لاق 

«. لجر  » هنأب هوفصوف  اذه  هنع  نولوقي  اوناك 
لاجرلا اهيأ  : » لسرلا لامعأ  ف  دري  ملأ 

عوسي.لاوقألا هذه  اوعمسا  نويليئارسإلا 
هلا لبق  نم  مل  نهربت  دق  لجر  يرصانلا 

ف هديب  هلا  اهعنص  تايآو  بئاجعو  تاوقب 
اذامف . [46]« نوملعت اضيأ  متنأ  امك  مطسو 
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؟ لاوقألا هذه  فلاخي  امم  كلملا  انديس  لاق 
كلملا كالوم  نب ، اي  سيس »  » اي عمسا  - 

هنأل ةخسارلا ؛ ةيحيسملا  ةديقعلا  ريغي  نأ  ديري 
ريغ ةخسن  وهو  راملد »  » كدج ليجنإ  نم  أرق 
هلوقت يذلا  ام  يردأ  الو  افيركوبأ  وه  لب  ةينوناق 

نع لوقت  اهنأ  دكأتم  ننلو  ةخسنلا  هذه 
.اعيظف امالك  حيسملا 

اهيف دجأ  ملو  نهالا  ةفاين  اي  اهلك  اهتأرق  انأ  - 
مل لب  هنع ، لوقت  يذلا  عيظفلا »  » ماللا اذه 
اهيف أرقأ  ملو  حيسملا ، انديسل  ةءاسإ  اهيف  دجأ 
اهنوك لع  ةدايز  ةيقيقحلا ، ةيحيسملل  ةفلاخم 

.هسفن حيسملا  ةغل  ةيمارآلا  نع  ةمجرتم 
فرتعت الو  ةسينلا  اهلمت  ةخسن ال  اهنإ  لب  - 

.اهب
ةفاين اي  افيركوبألا  نع  ثدحتت  تنك  اذإ  - 

دوجوملا ميدقلا  دهعلا  تأرق  دق  انأف  نهالا 
ةدوجوم ريغ  ارافسأ  تدجوف  ةسينلاب  مكدنع 

ف تح  الو  ميدقلا  دهعلا  خسن  ةيقب  ف 
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متيتأ بـ نيأ  نم  ل  لقف  .اهسفن  ةيردنسإلا 
لئاسر و« عماجملا » نيناوق  و« سامره » عار  »

« ايبوط و« نييباملا » و« سدنميلكأ ،»
« خاريس نب  عوشي  و« ةمحلا » و« تيدوهي » و«

«، ةعبرألا ساردسأ  رافسأ  و« خوراب ،» و«
نب فسوي  و« مدآ » رفس  و« ءايعشإ ،» دوعص  و«

نكت مل  نإ  ليبويلا » و« خونخأ » و« نويروج »
هب ءاج  يذلا  ميدقلا  باتلا  لصأ  نم 

؟ سويتنمرف
نوكت نأ  ةسينلا  خيرات  ف  ةبيصم  ربكأ  نإ  - 

تاررقمل ةفلاخم  اهسيئرو  ةسينلا  عار  ةديقع 
اي ناميإلا  نوناقو  ةينوسملا  عماجملا 

بسح حيسملا  ف  ةسينلا  ةديقع  سيس .» »
حيسملا ةيهولأب  نمؤن  : } لوقت ناميإلا  نوناق 
هتدالوبو بآلا ، عم  لزألا  هدوجوبو  ةلمالا ،

، ليدبلا هتومبو  ةيطخ ، نودب  هتايحو  ةيوارذعلا ،
، هتعافشب اضيأو  هدوعصبو ، دسجلاب ، هتمايقو 

ةديقعلا هذه  فلاخي  ام  لكو  ناثلا .} هئيجمبو 
.ايحيسم سيلف 
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ناميإلا نوناقف  نهالا  ةفاين  اي  ل  حمسا  - 
نوناق لوقي  نيح  فف  .ليجنإلا  صوصن  فلاخي 

هنإف ال ةلمالا ، حيسملا  ةيهولأب  نمؤن  ناميإلا 
هيف معز  ليجنإلا  ف  حيرص  دحاو  صن  دجوي 
ولو نودبعا ،»  » لاق وأ  هلا  وه  هنأب  حيسملا 

دهعلا ف  هلا  نأ  دجت  نيح  ف  ةدحاو ، ةرم 
هلا وه  هنأب  هسفن  نع  حرص  ام  اريثك  ميدقلا 

.هتدابعب سانلا  رمأو 
لوقي نأ  حيسملا  نم  رظتنت  تنك  لهو  - 

نوصبرتملا دوهيلا  هلتقي  تح  هلا » انأ   » سانلل
؟ هولتقيل نامورلل  هوملسي  وأ  هب 

هلا ناك هـو  نإ  نهالا ، ةفاين  اي  اه ! اه  اه  - 
؟ مهاشخي وأ  دوهيلا  نم  فاخي  هلا  لهف 
ذخأ حيسملا  نأب  سيس »  » اي ملعت  ملأ  - 

يرجي ةلاحلا  كلت  ف  وهو  هنأو  ناسنإ ! ةروص 
؟ ناسنإلا لع  يرجي  ام  هيلع 

نيح نهالا  ةفاين  اي  نذإ  لصي  ناك  نملف  - 
لصي ناكو  ةلزان  تارطقك  ببصتي  هقرع  ناك 
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؟ هسفنل لصي  ناك  له  ةجاجل ؟ دشأب 
«!! سيس  » اي هتوهالل  لصي  هتوسان  ناك  - 

.ةالصلا ذيمالتلا  ملعي  نأ  ديري  ناكو 
مهنع درفنا  دق  وهو  ةالصلا  مهملعيس  فيك  - 

؟ لصيل رجح  ةيمر 
تاساردب اذه  امتهم  تمد  امف  امومع  - 

عم كلسرن  اذاملف ال  سيس »  » اي توهاللا 
توهاللا ةساردل  ةسينلا  مهلسرت  نيذلا  بابشلا 
تئش نإ  ةيقين  وأ  نانويلا  وأ  ةيردنسإلا  ف 

حضتت امبرلف  كلملا  نم  بيرق  كنأ  ةصاخ 
كديفي اىيش  ملعتتو  هلو  كل  رثكأ  ةروصلا 

.هديفيو
باب وحن  هجوت  مث  ماللا  اذه  نهالا  لاق 

هتنا دق  راوحلا  نأ  لإ  ريشي  هنأكو  ةفوقسملا 
ف ناك  هنأ  عم  ةفوقسملا ، كرتأ  نأ  غبني  هنأو 

هنأ دبال  عم ، ماللل  ادج  ًافهلتم  رمألا  ةيادب 
راوحلا نم  ةدئاف  هنأ ال  رعشو  طابحإلاب  بيصأ 

.عم
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رصق وحن  اهجوتم  تنك  نيح  لاتلا  مويلا  ف 
نأ سوينوطنأ »  » نهالا دمعت  كلملا  انديس 
تنك يبرع  صخش  هعمو  قيرطلا  ف  ناقلي 

هتفوقسم ةلابق  تلصو  املو  ةرم ، لوأل  هارأ 
نهالا نايح  نأ  دعبو  يبرعلا  اذه  هعمو  جرخ 

: لاق
؟» سيس  » اي يبرعلا  اذه  فرعت  له  - 

نمف لبق  نم  هتيأر  نأ  ركذأ  ةقيقحلا ال  ف  - 
؟ وه

دحأ وهو  شحج ،» نب  هلا  ديبع   » اذه - 
يذلا ديدجلا  نيدلا  لع  اوناك  نيذلا  نيمداقلا 

نأ دعب  مهنيد  كرت  مويلاو  برعلا ، يبن  هب  ءاج 
حيسملا ةمعنب  حبصأف  قيقحلا ، رونلا  رصبأ 

.اننيد لعو  اَّنم  ًادحاو 
؟ نهالا ةفاين  اي  اذهب  نربخت  اذاملو  - 

مأ ايحيسم ؟ تسلأ  ربخلا ؟ اذهب  احرف  تسلأ  - 
تح هنإ  كل  لوقأ  نأ  تدرأ  امومعو  دعت ؟ مل 
امامت نينمؤم  اوسيل  مهعم  اوءاج  نيذلا  مهموق 
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ًادحاو نأ  وه  ليلد  ربكأو  .ديدجلا  نيدلا  اذهب 
.حيسملا نيد  عبتو  مهنيد  كرت  مهنم 

الو راوحلل  عمتسيو  انعم  فقي  يبرعلا  ناك 
لع بشخلا  نم  اريبك  ابيلص  سبلي  وهو  قلعي !

دكأتيو نهالا  مالك  ءانثأ  هسسحتي  ناكف  هردص 
ةئزاه ةحض  تحض  هردص ! لع  لاز  ام  هنأ 

: نهالل تلقو 
! صالخلا هل  اىينه  امومع  - 

قدصي مل  ريبزلا »  » ترب ـ خأ نيح  ءاسملا  فو 
ديبع ةجوز  ةبيبح » مأ   » لإ ورهم  بهذف  رمألا 

اهرجه هلا  ديبع  نأ  اهنم  ملعف  اهلأسو  هلا 
.ةنهلا عم  ميقيل  ةسينلا  لإ  بهذو 

«: ريبزلا  » ل لاق 
؟ عم تأتس  لهف  هعم  ثدحتأ  نأ  ديرأ  - 

يذلاو ةسينلل  رواجملا  ريدلا  لإ  انبهذو 
هتيب كرت  نأ  دعب  هب ، ميقي  هلا » ديبع   » حبصأ

ةريغصلا هتلفطو  هتجوز  ةبيبح » مأ   » رجهو
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ريبزلل نابهرلا  حمسي  مل  ةيادبلا  فو  ةبيبح .» »
هل ًاقفارم  نوأر  امل  مهنلو  هلا » ديبع   » ةلباقمب

نهالا ناكو  .ريدلا  لخدن  انوكرتو  اوعجارت 
، هتفوقسم ةذفان  نم  بقاريو  رظني  سوينوطنأ » »

ىراوت ةذفانلا  فلخ  هفوقو  لإ  انهبتنا  املو 
.ةعرسب

ملو ةأجف ، هيلع  انلوخدب  شحج  نبا  تغوب 
قلعملا بيلصلا  لإ  اعرسم  ماق  .ادعتسم  ني 

لوح هعضوف  طئاحلا  ف  رامسم  لع  طيخ  نم 
لهاجتو نييحي  يوحن  لبقأ  مث  هَلبَقو ، هقنع 

«: ريبزلا  » لاق ريبزلا .» »
ف هاركإ  هنأ ال  شحج  نب  اي  ملعت  تنأ  - 
فرعأ نأ  ديرأ  ننلو  كرايتخا ، اذهف  نيدلا ،

.طقف ًادحاو  اىيش 
! ةيفص نباي  لس  - 

ف هدجت  ملو  ةينارصنلا  ف  هتدجو  يذلا  ام  - 
؟ مالسإلا

ةحامس ترصبأ  دقف  هلك ، رونلا  تدجو  - 
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.اهحماستو ةيحيسملا 
تنأف شحج ؟ نب  اي  مالسإلا  ف  كلذ  سيلأ  - 

كتلتقل حماستلا  نيد  مالسإلا  نأ  الول  هنأ  ملعت 
! ةنتف ةيعادو  دترم  كنأل  اذه  كروف  نم  نآلا 

نورظنت متنأف  ةيفص ، نب  اي  كديور  كديور  - 
هلك بابلا  ل  حتف  دقف  انأ  امأ  بابلا ، ةوك  نم 

امأ نوئصأصت ، نايمع ، متلزام  متنأو  تلخدف ،
.ترصبأف انأ 

نيد ف  لخدت  تنأ  ترصبأ ؟ اذام  - 
سمألاب دهش  هسفن  شاجنلا  كلملاو  ىراصنلا ،
.حيسملا هب  رشب  يذلا  لوسرلا  هنأب  دمحم  يبنلل 

« سيس  » اي انب  ايه  لقعلا ؟ نم  ةرذ  كدنع  سيلأ 
سومطم لجرلا  اذه  عم  ماللا  نم  ةدئاف  ال 

.ةريصبلا
نب هلا  ديبع  ناك  ريدلا  باب  رداغن  انك  نيحو 

: ايلاع انءارو  هتوص  عفري  شحج 
متنأو انرصبأ  .ةيفص  نباي  متأصأصو  انحقف  - 

.رصبلا نوسمتلت  متلز  ام 
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، ةيرخسب كحض  مث  ٍلاع  توصب  اذه  لاق 
نهالا ةفوقسم  لإ  هتوص  لصي  نأ  دارأ  هنأكو 

ملو ًانيزح  ريبزلا »  » فرصناو سوينوطنأ .» »
ةفوقسم نم  برقلاب  انررم  نيحو  .ملكتي 

ةذفان حتفي  نأ  سوينوطنأ »  » دمعت نهالا ،
.ةتامش ف  ًاتماص  انوحن  رظنيو  هتفوقسم 

طاش لع  داتعملا  اننام  لإ  انبهذ  مويلا 
قلقللا رويط  ضعب  اَّنم  برقلاب  ناكو  .لينلا 
اهضعب ناكو  .اندوجوب  ةيلابم  ريغ  تدب  تلا 

انهبتناف ةأجف  تراط  مث  ةدحاو ، لجر  لع  فقي 
ثيح انروهظ  ءارو  نم  تأت  ةبيرم  ةكرح  لإ 

فاصفصلا تابن  فلخ  انأبتخاف  انسلج ،
نم ةعومجم  كانه  تناكو  .يرجي  ام  دصرنل 

مهو بيغملا  ليبق  ارس  لينلا  لإ  للستت  نابهرلا 
براوقلا دحأ  لخاد  اهنوعضي  قيدانص  نولمحي 
اهنأ حضاولا  نم  ناك  .ةسينلا  اهلمت  تلا 

نولمحي مهنم  ةعبرأ  لك  ناك  دقف  ادج  ةليقث 
، مهيديأ باصعأ  ترتوت  دقو  ًادحاو  ًاقودنص 
مهو مههافش  لع  اوضعو  مهروهظ  تسوقتو 
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مل ةسارف  اذ  ريبزلا »  » ناك .قيدانصلا  نولمحي 
اصخلم روفلا  لع  لاق  .هلبق  دحأ  ف  اهدهعأ 

: هلك رمألا 
قيدانصو .مكئادعأ  عم  ارس  أطاوتت  ةسينلا  - 

شويجلا شييجتل  لينلا  برغ  هجتت  بهذلا 
.مكنوزغي ابيرقو 

فاصفصلا نم  نصغب  ثبعي  وهو  اذه  لاق 
رظني نأ  نود  لينلا ، فرج  لع  امن  يذلا  يربلا 

: ةفهل ف  تلق  .تيحان 
ةسينلا نأ  كلملا  يديس  فرعي  نأ  دب  ال  - 

.هرهظ ف  هنعطتو  هنوخت 
نهالا عم  تلداجت  كنأ  تملع  - 

ف هل  نيلت  نأ  وجرأ  تنكو  سوينوطنأ ،» »
ام ملعت  تح  ةسينلا ، عم  كنأ  هل  رهظتو  لوقلا 

تقرحأ كنأ  ودبي  اميف  نلو  .هنوخبطي  يذلا 
كوفَّنص مهنأ  دكؤمو  هعم ، كلادج  ف  كنفس 

ذنم ةبشخ  كل  اوبصن  دق  مهنأ  نظأو  ًاقطرهم ،
.لبحلا اهيف  اوطبرو  نآلا 
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كنأو رخاس  كنأ  ملعأ  تنك  ام  .ااااه  أه  أه  - 
تنأو كتمارص  ريبز .»  » اي اضيأ  لزهلا  ديجت 

امومعو .كحضلا  نم  تومأس  نلعجت  رخست 
تبهذ كنأ  تيسنأ  .بكرملا  سفن  ف  تنأو  انأف 

؟» شحج نبا   » عم راوحلاب  هتمرضأو  ريدلا  لإ 
ردقب شحج » نبا   » لع ًانيزح  تسل  انأ  - 

ةأرملا هذه  ةنيسم  ةبيبح .» مأ   » لع نزح 
وه ديكأتلاب  نلو  اهرجهي ، نأ  قحتست  هف ال 

ةأرما مظعأ  رسخو  هنيد  رسخ  دقف  رساخلا 
نملعت تم  ل  لق  .لجر  اهيلع  لصحي  نأ  نمي 

؟ موعلا
وفطت نأ  وه  ءش  مهأف  .ريبز  اي  لهس  رمألا  - 

؟ كيلجرب لكرتو  كيدي  كرحتو  ءاملا  قوف 
امف لكرلا  امأو  نآلا ، تح  وفطلا  برجأ  مل  - 

كلكرأ نأ  ديرتأ  .مأ  نتدلو  ذنم  لكرأ  تلز 
؟ نآلا كافق  لع 

نبالا اومهوأ  دق  نيدسافلا  ءارزولا  ضعب  ناك 
مه مهنأ  هتوخإو  راين »  » قباسلا كلملل  ربكألا 

337



دق هلوح  نمو  َةمحصا  نأو  كلملاب  ردجألا 
دعب بالقنالا  اذه  ثدح  .مهيبأ  كلم  اوبصتغا 

نأ نوعمطي  اوناك  يذلا  « َةمحصا  » كلملا ةدوع 
نلو هنس ، رغصل  مهيديأ  نيب  ةبوعلأ  نوي 

كلملا نأ  اوملع  نيح  مهلمأ  باخ  ام  ناعرس 
ميظع ةمحلا  ديدش  ناك  ديدجلا  شاجنلا 

اريثك نأ  مهقنح  ف  دازو  .قحلا  ف  ايوق  ةليحلا 
بصنم يأ  لوتي  ملو  هبصنم  نم  هلزع  مت  مهنم 
نم ريثك  لع  ضق  كلملا  نأ  امك  ديدج ،

ف ديبعلا  ةراجت  فقوأ  نيح  مهلاومأ  رداصم 
دق نيدسافلا  ءارزولا  ءالؤه  ضعب  ناكو  .ةوَلع 

لإ اوزعوأو  ابرغ ،  لينلا  ربعو  أبوس  رداغ 
نأو هيبأ  دعب  كلملاب  قحأ  هنأ  راين » نب  بلاك  »

همعدتس ةسينلا  نأو  هعم ، نوفقي  ءارزولا 
ضعب هعياب  نيح  رمألا  اذه  دكأت  دقو  .هديؤتو 

.شاجنلا برحل  ةفقاسألاو  ةقراطبلا 
نيلصملا نيب  مهدحأ  اهأدب  دق  ةعئاشلا  تناك 

دق شاجنلا  كلملا  نإ  مهدحأ : لاق  .ةسينلا  ف 
تلقتناو برعلا ، نيد  عبتاو  ةينارصنلا  كرت 
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ةيشع نيبو  .أبوس  لهأ  اهقَّدص  تح  ةعئاشلا 
.كلملا دض  تبلقناو  أبوس  تلوحت  اهاحضو 

نيذلا ةنهلا  نم  ايلاخ  كلملا  سلجم  حبصأ 
رساجت مث  رمألا ، لوأ  ف  ضرملاب  مهضعب  لَّلعت 
وأ تارربم  ميدقت  نود  بايغلا  لع  مهضعب 

.كلملا سلجم  نع  اعيمج  اوباغ  مث  .بابسأ 
ايمسر برحلا  تنلعأ  دق  ةسينلا  نأ  تملعو 

ارس أبوس  نم  نوللستي  سانلا  أدبو  .كلملا  لع 
حبصأو .ودعلاب  اوقحتليل  ًيل  لينلا  نوربعيو 

فعضي كلملا  فقوم  حبصأو  ادج  ًافيخم  رمألا 
ةرم لوألو  .لخدتلا  نم  دب  ناكو ال  موي ، لك 

نريشتسي نأ  لبق  كلملا  نوئش  ف  تلخدت 
: كلملا انالومل  تلق  .ييأرب  ذخأيو 

وه اذه  نإ  انديس  اي  لوقت  سمألاب  كتعمس  - 
ئراق كنأ  ملعأ  انأو  حيسملا ، هب  رَّشب  يذلا  يبنلا 
امكنأ راملد »  » يدج نربخأ  دقف  ليجنإلل  ديج 

ةخسنلا ةصاخو  اريثك ، هناسرادتت  امتنك 
اهبتك تلاو  ةيمارآلا  نع  ةمجرتملا  ةيشبحلا 
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؟ يبنلا اذهب  تاراشبلا  ه  نيأف  .سويتنمرف 
وأ ةمامعلا »  » بحاص وه  يبنلا  اذه  - 

وأ هلا » تولم   » نأ ملعن  نحنو  ةعيرشلا ،
حيسملاو انحوي  ناك  يذلا  تاوامسلا  تولم 

ءاج امو  هلا ، ةعيرش  وه  هب  سانلا  نارشبي 
.تولملا اذهب  سانلا  رشبيل  الإ  حيسملا 

؟ يديس اي  اذه  نيأ  اذه .؟ لوقعم  - 
رشبأ نأ  ل  غبني  هنإ  : » حيسملا لقي  ملأ  - 

دق اذهل  نأل  هلا  تولمب  اضيأ  ىرخألا  ندملا 
ه حيسملا  ةلاسر  صخلمف   [47]« تلسرأ
لواح امو  .ةعيرشلاو  مداقلا  يبنلاب  ةراشبلا 
تولملا نأب  مهربخأ  هنأل  الإ  حيسملا  لتق  دوهيلا 

ىرخأ ةمأل  طُعتو  مهنم  عزنُتس  ةعيرشلاو 
بحاص وه  برعلا  يبن  نأ  ادج  حضاوو  .مهريغ 

اذه ف  رهظ  دق  وهو  هنامز ، اذهف  تولملا 
اذه نوفرعيو  هنورظتني  اوناك  دوهيلاو  .نامزلا 

ةعيرشلا وه  يذلا  تولملا  نأ  نوفرعي  املثم 
.ةعيرش بوقعي  نب  ف  نوكت  نلف  مهنم ، عزنتس 
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نوكتس اهنأ  دكؤم  نوكت ؟ نملف  مهنم  تعزن  اذإف 
ثيدحو .برعلا  مه  نيذلا  مهتمومع  نب  ف 

: سمشلا نم  حضوأ  ليجنإلا  ف  دوهيلل  حيسملا 
مكنم عزني  هلا  تولم  نإ  مل  لوقأ  اذل  »

.[48]« هرامثأ لمعت  ةمأل  طعيو 
يأ سدقملا  باتلا  ف  له  يديس  اي  نلو  - 

ءجيس وأ  برعلل  طعتس  ةعيرشلا  نأب  ةراشب 
؟ مهنم يبن 

دهعلا ف  تاراشب  كانه  سيس »  » اي معن  - 
ميقي : » يبنلا سومل  برلا  مالك  اهنمو  ميدقلا 

َكتوْخا نم  َكطسو  نم  ايِبَن  َكهلا  برلا  َكَل 
نم  » هل لقي  ملف  . [49]« َنوعمسَت هَل  .لْثم 

مه نمف  كتوخإ » نم   » هل لاق  امنإو  كموق »
؟ برعلا اونوي  مل  نإ  ليئارسإ  نب  ةوخإ 

تثدحتو انديس  اي  أبوس  لهأ  تعمج  ول  - 
نأل رومألا ، نم  اريثك  اذه  حضوي  امبرلف  مهيلإ 

كنإ لوقت  تلا  ةعئاشلا  نأ  نآلا  تنقيأ  اهلك  ةوَلع 
دقف ةحيحص  ديدجلا  برعلا  نيد  ف  تلخد 
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أبوسو ةوَلع  لهأو  .ناسل  لك  لع  تحبصأ 
رومألا مهل  تحضوأ  ولف  اميظع ، ابح  كنوبحي 

.اعيمج كعم  اوفقول 
؟ اذه ىرت  له  - 

.يديس اي  معن  - 
دب هنلو  حارتقا ، لع  كلملا  در  عمسأ  مل 
دعب رصقلا  لإ  راجتلا  ةوعدب  نفلك  كلذ  نم 

راجتلا ءاجو  دعوملا  تأ  نيحو  نيموي ،
امل نيفهلتمو  ةوعدلا  اذهب  مهدارفإ  نم  نيبجعتم 

ابضتقم كلملا  مالك  ناك  كلملا  هلوقيس 
: ازجومو

لاسرإ نم  دب  سفنب  مكثدحأل  مكتعمج  انأ  - 
وأ ابارش  وأ  اماعط  ءادعألل  عيبي  نم  .يدانملا 

فوسو ةوَلعلو  هلمل  نئاخ  وهف  ةباد  وأ  احالس 
عبي نمو  .ةنايخلا  ءازج  قليس  هنأ  سفنب  دكأتأ 

ةوَلع جراخ  نم  نوتأي  نيذلا  راجتلا  نم  مهل 
ةوَلع ضرأ  اوئطي  نل  مهنأ  سفنب  دكأتأ  فوسف 

.اوفرصنا .ايح  تمد  ام  ًادبأ  اهدعب 
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اوكردأف ءادعألل  لصوو  ةعرسب  ربخلا  رشتنا 
بضنت نأ  لبق  ةردابملا  ةعرس  مهيلع  بجي  هنأ 

.ًصأ لينلا  قرش  نم  تأت  تناك  تلا  مهتادادمإ 
ةصاخلا هتفرغ  لإ  كلملا  ناعدتسا  ةأجف 

: نلأسو
اي ةيعرلا  لع  بذكأ  نأ  نديرت  له  - 

؟» سيس »
.اذه تدصق  ام  يديس  اي  ال ال  - 

لوقأ اذامو  سانلا  هجاوأ  فيك  نربخأ  نذإ  - 
؟ مهل

تنذأ ول  يديس  اي  ةطاسبلا  ف  ةياغ  رمألا  - 
.ل

.ل حضوأ  لضفت  - 
اهلك اهذفنف  كلملل  ةلماك  تركف  تحضوأ 
اهيلع بتكو  ةعطق  كلملا  رضحأ  .اهليصافتب 

سيع حيسملا  نأو  هلا  الإ  هلإ  نأ ال  دهشأ  »
« ميرم لإ  اهاقلأ  هتملكو  هحورو  هلوسرو  هدبع 
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.سانلا لإ  جرخو  هتءابق  تحت  ةعطقلا  عضو  مث 
رصقلا ةحاس  ف  اوعمتجا  دق  أبوس  لهأ  ناكو 

: لاقو كلملا  ملكتف 
؟ كلملاب سانلا  قحأ  تسلأ  ةوَلع  لهأ  اي  - 

.كلملا انديس  شعيلف  لب.لب  - 
؟ ميف تريس  متيأر  فيك  - 

محأو سانلا  لدعأ  تنأف  .ةريس  ريخ  - 
.سانلا

مهدناس اذاملو  لع  ءالؤه  جرخ  اذاملف  - 
؟ ةنهلا ضعب 

نأ تمعزو  اننيد  تقراف  كنإ  نولوقي  مهنأل  - 
!! دبع حيسملا 

؟ حيسملا ف  متنأ  نولوقت  اذامف  - 
.هلا نبا  وه  حيسملا  لوقن  - 

ةرابعلا قوف  هردص  لع  هدي  كلملا  عضو 
ءابقلا تحت  اهأبخ  تلا  ةعطقلا  لع  ةبوتملا 

: لاقو
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.اىيش اذه  لع  دزي  مل  حيسملا  نأ  دهشأ  انأو  - 
مهو اعيمج  سانلا  ضفناو  ةطخلا ، تحجن 

.ةسينلا دي  ف  طقسأو  .كلملا  ةايحب  نوفتهي 
ربخلا ىرسو  .ةرحسلا  لع  رحسلا  بلقناو 
شاجنلا ناك  نيحو  .قباسلا  ربخلا  نم  عرسأب 

، هفلخ ريسأ  نآرف  تفتلا  ءاقللا  اذه  نم  ًافرصنم 
لإ ابنج  هعم  ريسأ  نلعجو  يديب  كسمأو  داعف 

: لاقو بنج 
تنأ .ةبئاخ  كيف  ترظن  نكت  مل  سيس ،» - »

تذقنأ كتروشم  .امامت  راملد »  » كدج لثم 
نآلا .علخلا  نم  كلملا  تذقنأو  رامدلا ، نم  ةوَلع 

مه اجر  لوح  نأو  .رصنلل  نئمطم  انأ 
فرعت نأ  كديرأ  ننلو  .مهبصانمب  نوريدج 

كدج ناك  دقف  حيسملا  ف  تديقع  ه  ام  ًاديج 
.تديقع فرعيو  ًاديج  نفرعي  راملد » »

.ل حرشا  لضفتف  يديس  اي  ل  فرشل  هنإ  - 
نيذلا موسكأ »  » ةلمم لاهأ  نأ  ملعت  تنأ  - 

نم ةوَلع  ةلمم  لع  ارطخ  نولشي  اولاز  ام 
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نامز ف  ةيحيسملا  ةنايدلا  اوقنتعا  دق  بونجلا ،
راهنت ةينثولا  هيف  تأدب  تقو  ف  ربكألا ، يدج 

اهرودب تلوحت  تلاو  امش  ةبونلا  ةلمم  ف 
نيتلمم نيب  ةوَلع  تحبصأو  ةيحيسملا ، لإ 

نع ةوَلعب  ىأني  نأ  يدج  ىأرف  نيتيحيسم ،
اباتك لسرأف  امهعم ، عارصلا  ةديصم  ف  عوقولا 
ف هتبغر  ًةارادم –  هيف –  رهظأ  ةبونلا  كلم  لإ 

بهذملا رشنيل  سونيجنول »  » فقسألا مادقتسا 
نيذلاو طابقألا  هناريج  هب  نيدي  يذلا  يبوقعيلا 

، ةبونلا ةلمم  ف  مهنم  ريثك  رقتسا  دق  اوناك 
ةروطاربمإلا همعدت  يذلا  بهذملا  وهو 

دالبلا ف  يوقلا  يبعشلا  ذوفنلا  تاذ  ارودويت » »
.ةيرصملا

يدج اياون  عبطلاب  هيلع  فْخت  مل  ةبونلا  كلم 
نيح ةصرفلا  لغتسا  هنلو  ةيقيقحلا  هعفاودو 

ةيسايسو ةينمأو  ةينيد  ةحلصم  كلذ  ف  ىأر 
ديحوت ف  ًمأ  يدجل  باجتساف  هتلممل 

ًاقرش ةاجبلا  ةضهانمل  نيتلمملا  فقاوم 
فقسألا لصو  نيحو  .كرتشم  ودع  مه  نيذلاو 
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ف نيينالملا  ةضهانمل  عس  سونيجنول » »
الف ايبعش  ني  مل  نإ  مهطاشن  نم  َّدحيل  ةوَلع 

.يدج طالب  ف  رثأ  لك  مهل  ثتجي  نأ  نم  لقأ 
ف يدج  بيبحتل  هسفن  تقولا  ف  عس  امك 
اوبَّذع نيذلا  لع  هردص  راغيإو  ةبقاعيلا  بهذم 

ةعاشإل نيديدش  رمو  ءاهدب  لمعو  .هتاعد 
، يدج ناوعأ  طسو  ةيسنلا  ةينانويلا  ةفاقثلا 

خسن نم  اريثك  ةينيطنطسقلا  نم  رضحأ  امك 
.كلذ قيقحت  ليبس  ف  تاولصلاو  ليجانألا 

ايفخ اعارص  كانه  نأ  اضيأ  ملعي  يبأ  ناكو 
ف اوحجن  نيذلا  نيينالملاو  ةبقاعيلا  نيب  رودي 

اولامتساو مهبهذمل  ةوَلع  لاهأ  ضعب  ةلامتسا 
اولسرأو ناعرقلا ، لئابق  لثم  لئابقلا  ضعب 

قيقحتل ةينيطنطسقلا  ةنيدمب  روطاربمإلل  بيدانم 
ف صقنلا  ليمكت  ف  ةبغرلا  هرهاظ  فده 

رود ديسجت  هنطابو  ةيحيسملا  ةنايدلا  ملعم 
اذه لك  بقاري  يبأ  ناكو  .مهدالب  ف  روطاربمإلا 

لك نع  راملد »  » كدج ل  ح  دقو  .هملعيو 
تاعارص وه  امنإ  انلوح  رودي  ام  نأو  ايافخلا ،
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رودي ام  لك  نلو  ةسينلا ، عانق  سبلت  ةيسايس 
حيسملا ةقيقحف  حيسملا ، نيد  وه  سيل  انلوح 

، قحلا نيدلا  وهو  برعلا ، ءالؤه  هب  ءاج  ام  ه 
هل ًادبع  هنوك  ودعي  حيسملا ال  نأب  لوقي  يذلا 
امونقأ سيل  وهو  .هلا  نم  احورو  ايبنو  وسرو 

دسجتملا هلا  وه  سيلو  ةسينلا  معزت  امك 
وأ بيلصلا  لع  توميل  تأي  ملو  .سنأتملا 

سانلا رشبيل  ءاج  لب  ةيلصألا ، ةئيطخلا  رفيل 
يبن ةعيرشو  تاوامسلا  تولم  بارتقاب 

نأ ؤرجأ  ننلو ال  .تديقع  ه  هذه  .مالسإلا 
ةسينلا اهتلغتسا  الإو  تلعف ، امم  رثكأ  اهنلعأ 

دقف اذه  تمهف  اذإف  ةيسايسلا ، اهعامطأ  قيقحتل 
لعجت نأ  ةسينلل  حمسأ  نلو  .تديقع  تمهف 

مايألا ف  ىرت  فوسو  تاعارصلل  حم  طالبلا 
.نويس ام  تامداقلا 

همهف ناك  دقف  لوهذلاب ، نباصأ  كلملا  مالك 
ف هتأرج  نم  بجعأ  مل  ننلو  ابترمو ، احضاو 

يدج هنع  نثدح  دقف  هب ، نمؤي  ام  حاضيإ 
هب هتناو  هيأر ، سفن  ىري  ناك  يذلا  راملد ،» »
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.تام تح  برعلا  ءالؤه  نيد  عابتا  لإ  رمألا 
ىدص لاز  امف  راملد »  » يدج ةيصو  تركذت 

: نذأ ف  ددرتي  همالك 
قبيل كعسو  ف  ام  لك  لذبت  نأ  كيلع  - »
حضاولا نم  هنأل  نينمآ ؛ اندالب  ف  برعلا  ءالؤه 

هنأ نظ  بلغأو  احيحص -  هنولوقي  ام  ناك  نإ 
فوسو اريبك  ارش  نوقلي  فوسف  حيحص - 

نظ باخ  دقف  ءادعألا ، نم  ريثك  مهب  صبرتي 
نم هنأ  نيبت  هنأل  مهنم  كلملا  روهظ  ف  دوهيلا 

نب ليئارسإ  نب  نم  سيلو  ليعامسإ  نب  برعلا 
«. قاحسإ

« َجنعلا  » لئابق كلملا  عمج  لاتلا  مويلا  ف 
ماسجألا لاوط  ةقلامع  اوناكو  ءادنلا  اوبلف 

شويجلا ةداق  عمجتو  .قفألا  نودسي  مهو  اوءاجف 
ملكتو .ابيهم  ًادشح  ناكو  بئاتلا ، ءاسؤرو 

: لاقف شاجنلا 
ءالؤه هعنص  امب  ثدحتأ  الأ  تمزع  تنك 

مهنع وفعلا  لع  مزعلا  تدقع  دق  تنكو  ةنوخلا 
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كلملا يبأ  لع  اورمآت  دقف  اولعف ، ام  لك  دعب 
لع اورمآتو  هرصق ، ف  هولاتغا  تح  رجبألا 
نذقنأ ريدقلا  نلو  ًادبع ، نوعابو  نوفطتخاف 

نأ نوديري  نآلاو  .يبأ  كلمو  لم  لإ  درو  مهنم 
ةنهلا ضعب  مهدناس  دقو  أبوس ، اوزغي 

«، ةسينلا شيج   » هنومسي امب  نيدسافلا ،
، ةطلسلا ف  اعمط  شاجنلا  كلم  لع  اوضقيل 

لينلا ربعأسو  مهيلإ  ٍضام  انأو  نوي ! نل  اذهو 
اوُّلوت نأ  ملف  تلتُق  اذإف  عيمجلا ، مدقتأو  ًادغ 
نإو .أبوس  كلمب  اريدج  ميلع ، مكنم  ًادحأ 

نم مهولصأتست  نأ  مكنم  ديرأ  ريدقلا  نرصن 
اهوزغ ف  ٌدحأ  ركفي  تح ال  دبألا  لإ  ةوَلع  ةلود 

! اذه دعب 
شويجلا نع  خيرأتلا  بتك  ف  تأرق  دق  تنك 

اريده تايح  ف  رأ  مل  ننلو  اهسأبو ، ةميدقلا 
هتعمس امك  رجانحلا  نم  جرخي  ًاقداصو  ايوق 

تزتهاو تجترا  أبوس  تويب  ناردج  .مويلا 
.قيلامعلا َجنعلا  مادقأ  عقو  تحت  ضرألا 

اهنأكو ءاضفلا  ف  تعفتراو  تعرشا  بارحلا 
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.حامرلا ةنسأ  نم  لبانس  هل  ةرذلا  نم  لقح 
.تاحاسلا تألم  اهديشانأو  برحلا  ناغأ 

ةضبارلا نفسلا  وحن  ًاناريط  شويجلا  تراطو 
ٌةرساك رويط  اهنأكو  ةيقرشلا  لينلا  ةفض  لع 

.راجشألا ممق  لعأ  ف  اهراكوأ  لإ  يوأت 
.لينلا ءاضف  تألمف  ترشُن  براوقلا  ةعرشأ 

تقَّلحف ةضبارلا  قلقللا  رويط  تعزفأ  تافاتهلاو 
.مهقوف موحت  تقلطناو 

 - نرمأ نيح  شاجنلا  كلملل  مارتحا  داز 
عمجأ نأ  برحلل -  دادعتسالا  ةرمغ  ف  نحنو 
؛ أبوس ف  نينطاقلا  نيرجاهملا  برعلا  هل 

ةريغصلا رومألا  سني  كلملا ال  اذه  نأ  تنقيأف 
تربخأ نيحو  .مئاظعلاب  همامتها  ءانثأ  تح 

رمأي فوس  كلملا  نأ  نم  اوسجوت  برعلا 
.مهدالب لإ  مهدر  وأ  مهدرطب 

اوملع نيحو  .ةعرسب  كلملا  سلجم  لإ  اوءاج 
عم اوكراشي  نأ  اوضرع  برحلا  لع  كلملا  مزع 

: ًئاق كلملا  مهردتباف  اهيف ، كلملا 
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اوفلكتت نأ  ةءورملا  نم  سيلو  انفويض  متنأ  - 
لاتقل ضام  نإو  .مكانيوآ  اننأ  لجأ  نم  انبرح 

، لينلا لع  ًانفس  مل  تأيه  دقو  ءادعألا 
، بارشلاو ماعطلا  نم  نؤملا  اهيف  مل  تددعأو 

اوضماف تمزه  نإف  اورظتناو  اهيف  اوبكراف 
نإو هل ، ـ فسأ وأ  رهنلا  لعأ  نوديرت  ثيح 

ثكنأ مكعم ال  يدهع  لع  انأو  .اوتبثاف  ترفظ 
ىذأب دحأ  مل  ضرعتي  نأ  حمسأ  نلو  ِلّدبا ، الو 

.تيقب ام 
هسفنب بهذي  الأ  كلملا  حصن  شيجلا  دئاق 
ةنتفلا عنمي  أبوس  لخاد  هءاقب  نأو  برحلل ،

رحد لع  نورداق  شيجلا  ةداق  نأو  ةيلخادلا ،
.كلملا هل  باجتساف  ءادعألا 

امل ديدش  فسأو  ميظع  نزح  برعلا  باصأ 
اوناكو تامداقلا  مايألا  لالخ  ثدحي  فوس 

، شاجنلا لع  ءادعألا  رصتني  نأ  نوشخي 
تدفاوت دق  ةمخض  ادوشح  كانه  نأو  اصوصخ 

انينرالا فلتئا  دقو  يبرغلا ، لينلا  بناج  لع 
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اهلاومأب ةسينلا  مهترصانو  كلملا  ءادعأ  عم 
ارس ةنهلا  دوفو  ترفاسو  .اهلاجرو  اهبهذو 

مل كلذ  مغر  برعلا  نلو  .نيدتعملا  اورصانيل 
كلملا مهل  اهَّدعأ  تلا  نفسلا  لإ  اولقتني 

.أبوس ف  اوقب  لب  شاجنلا 
حامرلاب لينلا  ألتما  لاتلا  مويلا  رجف  دنعو 

يديأ ف  اعرشم  حالسلاو ، ماهسلاو  ساوقألاو 
ضعبلا ناكو  .براوقلاب  نوربعي  قيلامعلا  َجنعلا 

لينلا ألتماو  .وهلي  هنأكو  لينلا  ف  ضوخي  مهنم 
كلملا عم  بضغ  دق  هنأكو  فاطلا  دبزلاب 

نم جيزاهألاو  ديشانألا  تقلطناو  .لاتقلل  بهاذلا 
ةعقعق انعمسو  .ابرغ  نيرباعلا  ةازغلا ، رجانح 

نأ دعب  ءاضفلا  دست  رابغلا  بحس  انيأرو  حالسلا 
دعتبت تاوصألا  تحبصأ  مث  .لينلا  قيلامعلا  ربع 

نوسلا ريغ  كانه  دعي  مل  مث  ًاديور ، ًاديور 
نم مداق  لك  ردتبت  راصبألاو  رذحلاو  بقرتلاو 

.ديدج ربخ  لل  قاتشت  ناذآلاو  لينلا ، ةهج 
اوناك برعلا  .ءامسلا  دبك  ف  سمشلا  تعفتراو 

ًافوخ مههوجو ، لع  نزحلا  ميخ  دقو  ادج  نيقلق 
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رخآ ال كلم  تأيف  ودعلل  ةبلغلا  نوكت  نأ  نم 
كلملا ةمحصا  هفرعي  ناك  ام  مهّقح  نم  فرعي 

شاجنلل هنورصنتسيو  هلا  نوعدي  اولعجف 
.نولصي اوذخأو  افص  اوعمتجاو 

نب نامثع  لاق  رتوتلاو  بقرتلا  ةرمغ  فو 
: نافع

موقلا ةعقو  رضحي  تح  جرخي  لجر  نم 
؟ ربخلاب انيتأي  مث  ةبلغلا  نوكتس  نمل  رظنيو 

«: ريبزلا  » لاق
لينلا ربعأ  يذلا  انأ  نوعدف  انس  مكثدحأ  انأ  - 

.مل رظنأل 
ف عرشف  مهنم ، ةباجإ  ريبزلا »  » رظتني ملو 
هعم ريبزلا »  » ذخأو لينلا ، لإ  انبهذ  .ذيفنتلا 
مث همفب  اهخفنف  ءاملا ، ءاقتسا  برق  نم  ةبرق 

مث طابرلا  نم  قثوتساو  امحم ، ًاطبر  اهطبر 
نآر املو  هردص ، لع  قيمشع »  » لبحب اهطبر 

: لاقو كحض  هيلإ  رظنأ 
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دقف سيس »  » اي موعلا  نملعت  مل  اذامل  - 
تنك دقل  تمهف ،  هآ  ةرم ؟ نم  رثكأ  كنم  تبلط 
تح مايألا ، نم  موي  ف  اذه  لعفأس  ننأ  ملعت 

ثيغتسأو قرغأ  انأو  نارتو  ةفضلا  لع  سلجت 
انأو ةبرقلا  هذه  تحتفنا  ول  امومع  .نذقنت  ل 

كلكرأو تآ  فوسف  ًاقرغ ، تمو  لينلا  طسو  ف 
.كافق لع 

عمسأ انأو  كحضلا  نم  يافق  لع  عقأ  تدك 
تناكو دجلا ، تقو  ف  حزمي  ناك  ريبزلا !» »

كحضت كلعجت  اهنلو  ةمراص  حزملا  ف  هتجهل 
.كنع امغر 

لب ريبز ، اي  قرغلا  نم  كيلع  شخأ  .أه ال  أه  - 
ةدئام لع  رهنلا  سارفأ  دحأ  كلوانتي  نأ  شخأ 

تح ةبضاغ  تعمجت  دق  ىرت  امك  هف  راطفإلا 
اذه لعفأ  نأ  ننمي  نلو  .حيسامتلا  تفاخأ 

.ةحابسلا ديجأ  انأف  ريبزاي  كنم  دب 
هسفن قلأ  دقف  يدر  عمسيل  ريبزلا »  » رظتني مل 

لعجو ةراَّدهلا  لينلا  جاومأ  طسو  ةراسج  ف 
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واحم هيلجرب  لكريو  هيديب  ءاملا  برضي 
نع فتخا  تح  رايتلا  هلمحو  ابرغ ، ةحابسلا 

ف لينلا  ناكو  ةريمد »  » تقولا ناك  دقف  اننيعأ ،
تناك .هتعرسو  هعاستاو  هناضيف  مايأ  دشأ 

ف تعمجت  دق  ةسرشلا  رهنلا  سارفأ  ضعب 
رمتساو اهب  أبعي  مل  ريبزلا »  » نلو ناملا ،
تناكو .لينلا  ربعي  وهو  هيعارذب  ءاملا  طبخي 

اهنلو ناملا  نم  ةبرقم  لع  اضيأ  حيسامتلا 
ف ةبدأتم  اهنكامأ  تمزلو  ايصق ، ابناج  تذختا 

سارفأ شخت  حيسامتلاف  رهنلا ، سارفأ  ةرضح 
عيطتسي رهنلا  سرف  نأل  اهنم ؛ برتقت  الو  رهنلا 
هكفب هبرض  ول  نيفصن  حاسمتلا  مصقي  نأ 

«، ريبزلا  » لع ًافئاخ  تنك  .يوقلا  مخضلا 
هتأرجل ادج  ًاشهدنم  تنك  تقولا  سفن  ف  ننل 

.هتراسجو
لع ءاسنو  اجر  مهعيمج  برعلا  عمتجا 

نامثع مهَّفص  مث  اورهطتو  اولستغاو  لينلا  ةفض 
مهفلخ ءاسنلا  فصو  ًادحاو  افص  نافع  نب 

شاجنلا كلملل  نوعديو  نولصي  اوءدبو 
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.هدالب ف  هل  نيمتلاو  هودع  لع  روهظلاب 
مل تاعاس ، عضب  بقرتلاو  راظتنالا  لاطو 

دحأ حمل  ةأجفو  .رتوتلاو  ةالصلا  نم  لخت 
امداق هتبرق  لع  حبسي  ًبقم  ريبزلا »  » برعلا
نأ عيمجلا  نظو  لينلل ، يبرغلا  فرطلا  نم 

نأو شاجنلا  شيجب  تقاح  دق  ةميزهلا 
تح هباحصأ  رذحيل  اعرسم  داع  دق  ريبزلا » »

نم اوجنيل  ةيعارشلا  بكارملا  لإ  اوهجوتي 
لبق شاجنلا  مهحصن  امك  ءادعألا  شطب 

هبوثب حولي  ناك  ريبزلا »  » نلو .برحلا 
توص ءاملا  لقنو  يوق ، توصب  حيصيو 
راصتناب ةراشبلا  لمحي  ناك  يذلا  ريبزلا » »
 ! رجبألا نب  َةمحصا  شاجنلا  كلملا 

ناك نيذلا  برعلل  لاق  ريبزلا »  » لصو نيح 
: ءاملا نم  هنولشتني  مهو  اضعب  مهضعب  قناعي 

ةميزهو َةمحصا ، كلملا  راصتناب  اورشبأ  - 
ةقلامعلا َجنعلا  شويج  تيأر  دقل  .ءادعألا  ةنوخلا 
.قزمم لك  مهقزمتو  نيرحدنملا  لولف  دراطت 
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ضعب رسأ  متو  ةكرعملا  ف  بلاك »  » لتقو
.ءايحأ ةنهلا 

رشبنل ًاناريط  ريبزلا » انأ و« انرط  روفلا  لع 
لع أبوس  شويج  راصتناب  َةمحصا  كلملا 

.فلخ ريبزلا »  » تفدرأو سرف  تبكر  .ءادعألا 
رصق انلخدو  .هقيرط  فرعي  سرفلا  ناكو 

وحن ايرج  يرجن  انكو  .روفلا  لع  شاجنلا 
ةعرشملا مهبارحب  سرحلا  بهأتو  .كلملا  ةصنم 

اوناك دقف  كلملا  نم  بارتقالا  نم  ريبزلا »  » عنمل
كلملا نلو  ريبزلا .»  » نوفرعي الو  ننوفرعي 

.اعم بارتقالاب  انل  اوحمسف  هديب  مهيلإ  راشأ 
هديب ريبزلا »  » راشأ امنيب  كلملل  تدجسو 

: لاقو ةيحتلاب 
لع رصنلا  هلا  ىرجأ  دقف  كلملا  اهيأ  رشبأ  - 

اوقلطناو اوقرفتف  ءادعألا  رحدو  كشويج ! يدي 
ضعب رساو  بلاك »  » مهدئاق لتُقو  نيبراه ،

تربع دقف  .نيعب  اذه  لك  تيأر  .ةنوخلا  ةنهلا 
نم ابيرقو  ةكرعملا  ناديم  ف  تنكو  كانه  لإ 
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.ءالؤه لك 
لعو .حرفلا  نم  ءضي  داي  كلملا  هجو  ناك 

لع هسلجأو  ريبزلا »  » ديب ذخأو  ماق  روفلا 
كلملا نلعأ  مث  .ةيده  هتأسنم  هل  مَّدقو  هيسرك 

يبرغلا بناجلا  لع  أبوس  ةنيدم  مايق  شاجنلا 
بناجلا لع  ةمئاق  ه  املثم  اضيأ  لينلل 

كلملا يدانم  قلطنا  روفلا  لعو  .هنم  قرشلا 
رطاقتو .سانلل  أبنلا  نلعي  اهلوح  امو  أبوس  ف 

.كلملا رصق  لوح  سانلا 
: احزام ريبزلل  تلق 

« ريبز  » اي لينلا  ف  موعلا  نملعتس  ًادغ  - 
يذلا انأ  هذه ؟ كتلعف  تلعف  فيك  ل  حتو 

نأ ؤرجأل  تنك  ام  موي  لك  لينلا  ف  حبسأ  تنك 
.مويلا تنأ  تلعف  ام  لعفأ 

اهب نزمغف  كلملا  ةأسنمب  احرف  ريبزلا »  » ناك
: لاقو يردص  ف 

لكوتو هلاب  قث  .انه  نمي  هلك  عوضوملا  - 
.بئاجعلا عنصتس  تنأو  لابت  الو  هيلع 
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، ةدحاو ةرم  الإ  تومت  نل  تنك  نإ  ةبسانملابو 
ممف فيك ، الو  نيأ  الو  تم  فرعت  تنأو ال 

؟ فاخت
: فوع نب  نمحرلا  دبع  لاق 

ظفاحف ريبز  اي  ةورث  يواست  ةأسنملا  هذه  - 
.اهيلع

لص هلا  لوسرل  نم  ةيده  نآلا  نم  ه  لب  - 
.ملسو هيلع  هلا 

، هلثم تيأر  ام  ابح  مهيبن  نوبحي  برعلا  ءالؤه 
.هارأ نأ  تينمتو  هارأ ، نأ  لبق  مهعم  هتببحأف 
هلباقأ تح  تيعسل  ةوَلع  ف  انه  ناك  ول  امبر 

.هيلع ملسأو 
نم اهاحضو  ةيشع  نيب  اهلك  أبوس  تبلقنا 

حابشألاو فوخلاو  سجوتلاو  بقرتلا  ةنيدم 
.رصنلاب تالافتحالاو  حرفلا  ةنيدم  لإ  نوسلاو 

.ةايحلاو ةكرحلاب  جعت  ةنيدم  لإ  ةأجف  تلوحت 
ناذآلا مصيو  ةحاسلا  ألمي  مخضلا  ساحنلا  ناك 

ةوسملا ةيبشخلا  صعلا  تناكو  يوقلا  هتوصب 
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لع نيعقوملا  يدايأ  ف  رقبلا  بانذأ  دولجب 
زئي نأ  لبق  زئت  بولقلا  لعجت  ةيساحنلا  لوبطلا 

نصقري تايتفلا  بارسأ  تدفاوتو  .ساحنلا 
صقرلا ف  نايتفلا  ىرابتو  .ديراغزلا  نقلطيو 

قاوبألا وخفان  .ةوقلاو  ةوتفلا  ضارعتساو 
تاكرحب نوموقي  اوراص  لوبطلا  وبراضو 

.ةشكرزملا سبالملا  نوسبلي  مهو  ةيضارعتسا 
ألمي ناك  وهزلاو  هجو  لك  لع  تناك  ةحرفلا 

.ناملا
اصاغو ارماع  حبصأ  شاجنلا  كلملا  سلجم 

ف ةريبك  ةبوعص  اودجو  سرحلا  .نيئنهملاب 
اودجس سانلا  .ةئنهتلل  نيمداقلا  سامح  حبك 

رثكأ نرص  يراوجلاو  هيدي  اولبق  ءارزولاو  كلملل 
نأ نهنم  ةدحاو  لك  نمتتو  كلملا ، نم  ابرق 

فوقولا وأ  هسبالم  وأ  هدسج  سمل  فرش  لانت 
ذنم ةرم  لوأل  ًانونجم  ًاطاشن  رصقلا  دهش  .هفلخ 

.ليوط تقو 
ةسواسقلا .ادج  ةبرطضم  تحبصأ  ةسينلا 
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تابثإل ةسئاي  ةلواحم  ف  نيلورهم  نوتأي  اوناك 
لك ألمي  ناك  فوخلا  .كلملل  قلطملا  مهئالو 

.اهتنهكو اهتسواسقو  ةسينلا  حناوج 
هسابل لماك  ف  ءاج  سوينوطنأ »  » نهالا
ف ةنهلا  عيمج  هفلخ  فطصا  دقو  هيزو 

مهلبقتسي نأ  لع  تصرح  .ةزيمملا  مهئايزأ 
ملعي تح  ةرياغم ، ةقيرطب  نلو  ةداعلاك  كلملا 

هسفن تقولا  فو  ريغتي ، مل  كلملا  نأ  سانلا 
كلملا ناك  .نوربدي  اوناك  ام  فشك  دق  هنأ  مهيري 

طالبلا نع  ًاديعب  ةسينلا  ةيحنت  لع  امزاع 
لوت .ةسينلا  شيج  مسي  ام  ريمدتو  لملا 

ةنهلا نع  تونهلا  سبالم  عزن  هسفنب  كلملا 
، باقلألا مهنع  عزنو  مهبتر  نم  مهدرجو  ةنوخلا ،

ف اومدخي  نأ  نوقحتسي  مهنإ ال  لوقي  ناكو 
فتكا سوينوطنأ »  » نهالا .ةسينلا 

.تمصلاب
طالبلا ردص  ف  ةنهلا  ةيقب  سلجي  مل  كلملا 
صق نكر  ف  مهئاقبإب  فتكاو  ةرم ، لك  لثم 

362



نهالا ربخأو  .نيسلاجلا  فلخ  هنم ،
طالب نم  ابودنم  لسري  فوس  هنأب  سوينوطنأ » »

ةسينلا تالتمم  ةرادإ  ف  مهدعاسيل  كلملا 
ناك سوينوطنأ »  » .اهتاعدوتسم لع  فارشإلاو 

لع ضرتعي  مل  هنلو  هلخاد  ف  ءطبب  تومي 
لع هدي  كلملا  عضو  ةليلق  تاملب  .كلملا  رارق 
ف اهمالحأ  لع  ضقو  اهلاومأو  ةسينلا  بهذ 

: كلملا لاق  جورخلاب  ةنهلا  مه  نيحو  .ةرطيسلا 
متيتأ نيأ  نم  سوينوطنأ »  » بألا اهيأ  ل  لق  - 
مل اعجرم  هومتدمتعا  يذلا  سدقملا  باتلاب 

؟ ةوَلع ةلمم  ةسينك  ف 
كلملا يديس  اي  عبطلاب  ةيردنسإلا  نم  - 

.لجبملا
اندنعو ةيردنسإلا  نم  ةخسن  دروتسن  اذامل  - 

سويتنمرف  » طخب سدقملا  باتلا  لصأ 
؟» نايرسلا

ه ةسينلاب  اندنع  تلا  ةخسنلا  نأل  - 
امنيب كلملا  يديس  اي  ةيقين  عمجم  نم  ةدمتعملا 

363



.افيركوبأ سويتنمرف »  » ةخسن لع  نوقلطي 
؟ مرتحملا بألا  اهيأ  اهتأرق  لهو  - 

 !! يديس اي  اهأرقأ  مل  ال  - 
اعجرم اهدمتعأ  نآلا  انأو  اهتأرق  ننلو  - 

سيئر يرابتعاب  ةوَلع  ةلمم  ف  ةسينلل 
.اهيعارو ةسينلا 

مرطضت سوينوطنأ »  » نهالا لاصوأ  تناك 
جرخي وهو  حوبذملا  ةجالتخا  جلتخي  ناكو  اهلك ،
رثع هسرف  لإ  قيرطلا  فو  .كلملا  رصق  نم 

هدعاسو .ضرألا  لع  طقسي  داكو  نيترم 
نع ازجاع  ناك  دقف  هسرف  ءاطتما  لع  سرحلا 

ةعرسب جرخيل  هسرف  ثحتساو  .هدحو  بوكرلا 
هرأ ملو  نيع  نع  باغ  مث  رصقلا ، باب  نم 

! اهدعب
دوفو تأدب  مايأ  ةرشع  وأ  دحاو  عوبسأ  لالخ 

موسكأ ةلممو  ةرقملا  ةلمم  نم  نيئنهملا 
ةوَلع ةلمم  لع  رطاقتت  ةبونلا  ةلممو 

ءاسؤر ءاجو  .ةفايضلا  تويب  مهب  تقاضو 
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اولسرأ جفانزلاو  جنزلا  تح  .اهؤامعزو  لئابقلا 
لع ةدشتحم  تناك  تلا  تاوقلا  .مهدوفو 

ةوَلع ةلمم  نم  قرشلا  بونجلا  ف  دودحلا 
.رثأ اهل  دعي  ملو  ًاديعب  تعجارت 

ديبعلا قوس  تحو  .أبوس  قاوسأ  تشعتنا 
كلملا .ًاديبع  ىرسألا  هيف  عيب  دقف  ًاشعتنم  راص 
يوقي نأ  هنأش  نم  ًاديبع  ىرسألا  عيب  نأب  للعت 

دض جورخلا  ف  دحأ  ركفي  نلف  ةلمملا  ةكوش 
مهجورخ نمث  نوعفدي  ىرسألاو  اهدعب ، كلملا 

رسألا ف  دبعلا  هيناعي  ام  ملعي  ناكو  .كلملا  دض 
.سألا هذه  نم  ءادعألا  قوذي  نأ  دارأف 

أبوس ةنيدم  نم  يبرغلا  ءزجلا  ءانب  رمتسا 
جنعلل ةريثك  نكاسم  ءانب  متو  لينلا  برغ 

.يبرغلا طاشلا  لع  دونجلاو 
تحبصأ هعراوش  .رهدزاو  برعلا  ح  شعتنا 

ف نوئيجيو  نوحوري  سانلاو  ةكرحلا ، ةبئاد 
اريخ اورشبتسا  أبوس  ف  سانلا  .هتاقرط 
.اهلاوحأ ترهدزاو  أبوس  تريغت  دقف  برعلاب ،
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مهضعب نم  ابرق  رثكأ  اوحبصأ  أبوس  لهأ 
نيب عمجي  يذلا  طبارلا  مه  برعلا  ناكو  ضعبلا 

لحل يوق  ناطلس  ةسينلل  دعي  مل  .أبوس  لهأ 
.ةسينلا ف  نيلصملا  ددع  صلقتو  تالشملا ،

نوشغيو برعلا  لوح  نوفتلي  اوءدب  سانلا 
ءالؤه هوجو  تناك  .مهنم  نوملعتيو  مهسلاجم 

اهتيؤر سانلا  داتعا  تلا  هوجولا  ريغ  ه  برعلا 
ءالؤه .نوحوريو  ةراجتلل  برعلا  تأي  نيح 
بيطو ةلماعملا  نسحب  اوزيمت  ددجلا  برعلا 

نع نوثحبي  اوحبصأ  أبوس  ف  سانلاو  .رشعملا 
.مهتطلاخمو مهنم  برقتلل  رربم  وأ  ببس  يأ 

هلا دبع  نب  دمحم  نم  باتك  لصو  سمأ 
ةيمأ نبا  ورمع »  » هلمحي مالسإلا  لوسر 

، ةبيبح مأ  بطخي  َةمحصا  كلملا  لإ  يرمضلا 
هتيراج شاجنلا  لسرأ  روفلا  لعو  هيلع ، هتأرقف 

تقفاو ه  نإ  اهدرب  هيتأتو  اهبطختل  ةهربأ » »
لفكت ةقفاوم  اهنأ  فرع  نيحو  .جاوزلا  لع 
عفدف .نيملسملا  لوسر  نع  ةبانإلاب  اهرهمب 

.روفلا لع  مهرد  فالآ  ةعبرأ 
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ةبيبح مأ  عم  تناك  اهنإ  َاشينَات »  » ل تلاق 
تلا شاجنلا  ةيراج  ةهربأ »  » تءاج نيح 

شاجنلا كلملا  نم  ةدفوم  ةصاخلا  هنوئش  لوتت 
.اهل تنذأف  اهيلع  لوخدلل  تنذأتساف 

شاجنلا كلملا  يالوم  نإ  ةهربأ :»  » تلاق
نأ لإ  بتك  ًادمحم  يبنلا  نإ  كل  لوقي  نلسرأ 

تعزنو ريخلاب ، هلا  كرشب  اهل  تلقف  هجوزأ 
لع اتناك  نيتللا  نيتمذخلاو  ةضفلا  يراوس 
لجر عباصأ  ف  تناك  تلا  ةضفلا  ميتاوخو 
.هب نترشب  امب  ارورس  كلذ  لك  اهتيطعأو 

نم لكو  كلملا  كل  لوقي  ةهربأ »  » ل تلاق 
نب ديعس  نبا  دلاخ   » لإ تلسرأف  كجوزي ،

 . هتلكوف روفلا  لع  صاعلا »
: ةنسح اهل  تلاق 

فوسو ةبيبح .» مأ   » اي هلا  ءاش  نإ  كرابم 
«. ليبحرش  » نبا عم  برثي  لإ  كلسرأ 

«: ةكرب  » تلاق
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الب نيرت  امك  انأف  .ةبيبح  مأ  اي  كعم  نيذخ  - 
، امج ابح  كتببحأ  دقو  .انه  ل  لهأ  الو  جوز ،

.كباكر تهجوت  ثيح  كعم  نيذخف 
، هلا نذإب  اعم  نوكنس  ةكرب »  » اي ًانسح  - 

نربخأ دقو  .برثي  لإ  تقيفر  نينوكتسو 
انعم ثعبي  فوس  شاجنلا  كلملا  نأ  سيس » »

نذإو .هعم  نويو  يبنلا  مدخيل  رمخم » اذ  »
نأ امك  .برثي  لإ  بكر  كانه  نويسف 

لوسرل هنم  ةيده  كلملا  ةأسنم  ناطعأ  ريبزلا » »
.هيلإ اهلمحأ  فوسو  هلا 

نع ةبانإلاب  جاوزلا  ةلاكو  هسفنب  َّلوت  شاجنلا 
رمأ شعلا  نم  ناك  نأ  املو  مالسإلا ، لوسر 
عيمجو بلاط » يبأ  نب  رفعج   » شاجنلا كلملا 
اذهب عيمجلا  لفتحاو  اورضحي  نأ  نيملسملا 

موقلا يدي  نيب  ريناندلا  كلملا  بس  مث  .سرعلا 
نأ اودارأ  مث  اهضبقف  ديعس  نب  دلاخ  اهذخأف 

: شاجنلا كلملا  لاقف  اوموقي 
لع ماعط  لكؤي  نأ  دب  هنإف ال  اوسلجا  - 
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.جيوزتلا
.اوقرفت مث  اولكأف  ماعطب  اعدف 
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نامجرُّتلا بَتم 

ف سولجلا  داتعأ  تأدب  ليوط  سفن  عارص  دعب 
الو هبيهتأ  تنك  دقف  راملد .»  » يدج بتم 

رصقلا ناس  .ًيوط  هيف  ثملا  لع  ؤرجأ 
لع اوقلطأ  مث  ريغصلا » راملد   » ننوداني اوناك 

همسا ناك  نأ  دعب  سيس » بتم   » ناملا
ةيمستب ترما  يدجل  امارتحاو  راملد .» بتم  »

تلخد نيح  نامجرتلا .» بتم   » ناملا
« راملد  » حينت نأ  دعب  ةرم  لوأل  بتملا 

نارأ تنكو  هبتم ، لع  ىَّدعتأ  ننأك  تسسحأ 
هربنم لع  تسلج  نيحو  .ل  سيل  اىيش  ذخآ 
موحي هفيطب  سحأ  تنك  هنم ، بتي  ناك  يذلا 
ننلو ادج ، ناملا  بيهتأ  تنكو  .سأر  لوح 

ناك .هيلع  دايتعالا  تأدب  تقولا  رورم  عم 
ءزجلا ف  عقي  وهف  ءودهلا  هدوسي  بتملا 

ةفرشلا لع  لطيو  رصقلا  نم  لامشلا 
هتايوتحم محب  ناملاو  .ةليمجلا  ةيلامشلا 
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يراوجلا ضعب  الإ  ًادبأ  دحأ  هلخدي  روظحم ال 
مث ةمدخلا  ميدقت  وأ  ناملا  فيظنتل  نيتأي  تاللا 

مخض راملد »  » بتم .روفلا  لع  نفرصني 
دقو تابتملا  تاعاق  ىدحإ  هنأكو  عستمو 

تلا ةيلملا  ايادهلا  نم  ريثك  هناردج  لع  تقّلع 
قئاثولاب ةئيلم  تانازخ  هبو  .دوفولا  اهب  تأت 
.ةيدلجلا تاطوطخملاو  فحصلاو  قاروألاو 

تلم نيح  .ةيلملا  رارسألاب  جعت  هنئازخو 
ةافو دعب  لوألا  ةرملل  اهصحفت  لع  ةأرجلا 

، تاططخملاو طئارخلا  نم  اريثك  تيأر  يدج 
قامعأو عاستاو  عافترا  سيياقم  اهب  لوادجو 

ةعارزلا ميوقتو  ناضيفلا  تاقوأ  باسحو  لينلا 
لوصحم لك  ةعارز  مايأ  باسحو  داصحلاو 

مسق كانهو  .داصحلا  خيراوتو  يرلا  تاقوأو 
لابجلا ف  بهذلا  مجانم  درجل  صصخم 

رهاصم رصحو  ةيبرغلا  ةيبونجلاو  ةيقرشلا 
ف بهذلل  ةريثك  مجانم  كلمت  ةسينلا  .ديدحلا 

خيرأتل جس  تدجو  نئازخلا  ىدحإ  فو  .ةوَلع 
تدجوو ةقراطبلا ، تارايزو  نابهرلاو  ةسينلا 
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مدخو تابهارلاو  نابهرلاو  ةسواسقلل  مئاوق 
نأ هيلع  تعلطا  امم  ودبي  ناكو  .ةسينلا 

، ةيهانتم ةقدب  ةسينلا  ةكرح  بقاري  رصقلا 
لع لخاد  رطخ  ربكأ  لشت  ةسينلا  نأ  ودبيو 

لع ةريثك  تاسايس  ضرفت  هف  ةلمملا ،
ف نامورلا  محو  تاسايس  ذفنتو  كلملا 

رصقلا ف  ديبعلاب  جس  تدجوو  .ةقطنملا 
بتلا اهب  رطامق  تيأرو  .مهنم  درف  لل  افلمو 

بوتم اهضعب  ءاسؤرلاو ، كولملا  نم  لئاسرلاو 
وأ شامقلا  لع  ةشوقنم  ىرخأو  دولجلا  لع 

نأ تعطتسا  .بشخلاو  ةراجحلا  تحو  ماظعلا 
اهانغ وأ  اهتوقو  كلامملا  ةمظع  لع  محأ 

تناك .اهنم  ةدراولا  لئاسرلل  تيؤر  نم  اهرقفو 
هملعأ اهضعب  ةريثك ، تاغلب  ةبوتم  لئاسرلا 

كانه تناكو  .ل  ةبسنلاب  لوهجم  اهنم  ريثلاو 
بهذلا نم  اهضعبو  ماتخألاب  ةئيلم  ةنازخ 

ًانايحأ يبتم  ف  نروزت  ةلملا  تناك  .صلاخلا 
اهرقم ف  اهيلإ  بهذأل  يراوجلا  ضعب  لسرت  وأ 
وأ لئاسرلا  ةباتل  نجاتحت  تناكو  .رصقلاب 
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لئاسرلاب قلعتي  اميف  تراشتساو  اهتءارق ،
تاريمألاو تالملل  ةمدقملا  ايادهلل  ةبحاصملا 

اذه ءانثأ  ثدحتن  انكو  .ةرواجملا  كلامملا  ف 
«. راملد  » حينتملا يدج  وأ  َاشينَات »  » مأ نع 

تناكو .لامجلل  اثم  ةباشلا  ةلملا  تناك 
اهروطعو اهسبالمو  اهتنيز  ف  اهندلقي  تايتفلا 

رايتخالا تنسحأ  دق  مأ  تناك  .اهتيشم  تحو 
ه نم  ةوَلع  ةلمم  ف  نأ  نظأ  الف  كلملل 

« َةمحصا  » انديس باشلا  كلملل  اهنم  بسنأ 
: ةلملا تلاق  .شاجنلا 

ريبك لضف  اهل  ةرسأ  نم  سيس »  » اي متنأ 
لعو هسفن  كلملا  انديس  لعو  ةوَلع  ةلمم  لع 

كمأ نتراتخا  دقل  .اهمامأ  لثام  تنأ  تلا  ةلملا 
نتحشرو ةوَلع  تانب  عيمج  نيب  نم  َاشينَات » »

يداشرإو ميلعتب  تماقو  كلملل ، ةجوز  نوكأل 
نيأ نم  بجعأ  انأو ال  .ةلمك  فرصتأ  فيك 

ةلالس نم  اهنول  كلذو  ةفرعملا  هذه  لب  تءاج 
فيك بجعأ  ننلو  ريهشلا ، طايرأ » »
اهشأجب ظفتحتو  اذه  لعفت  نأ  تعاطتسا 
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اهنإ .كيبأ  بايغ  ف  ةرتفلا  هذه  لك  اهنزاوتو 
لع اهطبغأ  انأو  .كش  ندأ  الب  ةيوق  ةأرما 

تاقيدص لضفأ  اهنأ  ىرت  الأ  .اهتيصخش 
.؟ نسلا قراف  مغر  نم  تابرقملاو 

تفل لئاسرلا  نئازخ  صحفأ  تنك  نيح 
نم لقألا  لع  ةدحاو  ةخسن  كانه  نأ  هابتنا 
يأل شاجنلا  كلملا  اهثعب  ةلاسر  وأ  باتك  لك 
يدج نمت  فيك  تبجعو  ةليبق ، سيئر  وأ  كلم 

لئاسرلا نم  ددعلا  اذه  لك  ةباتك  نم  راملد » »
لئاسر هابتنا  تفلو  .ةفلتخملا  تاغللا  هذهبو 
ةاوه نم  تنك  املو  .ةيبرعلا  ةغللاب  ةبوتم 
سفنل تحمس  دقف  اهتءارقو  ةيبرعلا  ةعلاطم 

تفلو اهب ، ةبوتملا  ةرداصلا  لئاسرلا  ةءارقب 
ةثيدح ةلاسر  نم  ةخسن  كانه  نأ  اضيأ  هابتنا 
اضيأ ةثيدح  ةلاسر  لصأ  اهعم  قفرمو  ةرداص 
هلا لوسر  دمحم  نم  ه  اذإو  ةيبرعلاب  ةدراو 

.ةشبحلا شاجن  رجبأ  نب  َةمحصا  لإ 
اريثك تعمس  دقف  اهتءارقل  لوضفلا  نعزان 
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، نيمداقلا برعلاو  ريبزلا  نم  لجرلا  اذه  نع 
هبشت اهتدجو ال  ةلاسرلا  لع  تعلطا  املو 

تارابعلا اهيف  ني  ملف  ءاسؤرلاو  كولملا  لئاسر 
تناك اهنلو  رخفلاو ، هابتلا  تاملكو  ةمخفلا ،
لإ شاجنلا  كلملا  وعدت  تناكو  ةرصتخم ، 

.مالسإلا نيد  ف  لوخدلاو  دحاولا  هلا  ةدابع 
تيوط .ةدصاق  اهيناعمو  ةرسآ  اهتارابع  تناكو 

.اهنام ف  اهتدعأو  اهتءارق  دعب  ةلاسرلا 
.ديبعلاو يراوجلا  نم  ريثك  هب  ناك  رصقلا 

قحالملاب اءدب  نام ، لك  ف  مهدجت  تنك 
نزاخمو خبطلل ، تصُصخ  تلا  ةيجراخلا 

رئاظحو نؤملاو ، بايثلاو  ماعطلا  تاعدوتسمو 
تاحارتساو يراوجلاو  ديبعلا  نكاسمو  ليخلا 

كلملا عدخمو  رصقلا  تاعاقب  ءاهتناو  سارحلا 
ةفايضلاو ماعطلا  تاعاقو  ةيرادإلا ، بتاملاو 

نيب .ةيفلخلاو  ةيمامألا  تاحاسلاو  تالافتحالاو ،
نحتفي يراوجلا  حملت  تنك  اهتخأو  ةنيفلا 

وأ رصقلا  ف  ءاوهلا  ددجتيل  ةيولعلا  تاقاطلا 
ةليمجلا ةحئارلا  تاذ  ةرخافلا  روخبلا  نقلطي 
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ماسقألا نم  مسق  لك  .ثاثألا  نفظني  وأ  ةذافنلا 
ةمدخلل يراوجلاو  ناملغلا  نم  ددع  هب 

ماسقأ كانه  تناكو  .هيفرتلاو  ةفايضلاو 
.يراوجلاو مدخلا  نم  ةنيعم  ةئفل  الإ  ةروظحم 

.ءاسؤرلا مه  مادقلاف  تاجرد ، ديبعلا  ناك  دقو 
تامسقلا مراص  ناك  سانوي »  » ديبعلا سيئر 

وهو هنوشخيو ، عيمجلا  هفاخي  هجولا  مهجتم 
، رصقلا ف  ديبعلا  عيمجل  هانلا  رمآلا  ةباثمب 
اذإو رصقلا ، ةقورأ  ف  شمي  هارت  املق  كنلو 

ارمأ وأ  اريبك ،  ًاثدح  كانه  نأ  دب  الف  هتيأر 
امأ سانوي .»  » ءجم عدتسي  اريطخ 

ةرهام ةبرد  هف  يراوجلا  ةسيئر  نيراهم » »
ف رقتست  داكت  فاوطتلاو ال  ةكرحلا  ةريثك 

.ماظتناب يراوجلا  بقارت  تناكو  نام 
ديبعلاو يراوجلا  مادقأ  عقو  تدتعا  دق  تنكو 

ننأ ةجردل  نامجرتلا  بتم  مامأ  نورمي  مهو 
لع يراوجلا  مادقأ  عقو  زيمأ  نأ  عيطتسأ  تنك 

رئاط رقن  لثم  تناك  دقف  ةيرجحلا ، ةيضرألا 
عقو ناك  امنيب  احابص ، تيب  ةذفان  لع  يرودلا 
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نيح فيظنتلا  صع  توص  لثم  ديبعلا  مادقأ 
.دئاسولا نع  رابغلا  ضفنل  يراوجلا  جرخت 
نهعباصأ فارطأ  لع  نيشمي  نك  يراوجلا 
ةيرجحلا ةيضرألا  نوقرطي  ديبعلا  ناك  امنيب 

تناك دقف  نيراهم »  » امأ .مهمادقأ  بوعب 
زيمأ نأ  عيطتسأ  تنكو  ةيرسع  ةيشم  شمت 
ف ةوطخ  لوأ  عضت  نأ  درجمب  اهمادقأ  عقو 

.نامجرتلا بتم  مامأ  يرجحلا  رمملا  ةيادب 
يأ لإ  اهلقن  متي  تلا  ةيراجلا  بحطصت  تناك 

نيلوئسملا لإ  اهميدقتل  ماسقألا  نم  مسق 
.لمكألا هجولا  لع  اهبجاوب  اهمايق  نم  دكأتتلو 
مادقأ عقو  تعمس  بيرغلا  حابصلا  كلذ  فو 

ةتفاخ مادقأ  عقو  هبواجي  رمملا  ف  نيراهم » »
ةيراج كانه  نأ  تملعف  ءايحتسا  لع  شمت 

ِرعا ملو  .نامجرتلا  بتم  لإ  اهلقن  مت  ةديدج 
رييغت تدتعا  دقف  ةيادبلا  ف  امامتها  رمألا 

وأ ةمدخلاو  فيظنتلل  نيتأي  نك  تاللا  يراوجلا 
فحاصملا صرو  رطامقلا  بيترت  ف  ةدعاسملل 

تلصو نيح  .مالقألاو  ربحلا  ريضحت  وأ 
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ًغشنم تنك  حابصلا  كلذ  ف  نيراهم » »
ملف هيلع  ابكنمو  مويلا  لمعلا  لودج  ةعجارمب 

ةسيئر اهتمدق  تلا  ةديدجلا  ةيراجلا  هجو  رأ 
تلاق اهفارصنا  لبق  نيراهم »  » نلو يراوجلا ،

هذه لقنب  تصوأ  تلا  ه  ةلملا  تديس  نإ 
ماللا كلذ  تفلو  .نامجرتلا  بتم  لإ  ةيراجلا 

، ةعجارملا ف  رارمتسالا  ترثآ  ننأ  الإ  هابتنا 
اذه تلاق  امل  تهبتنا  ننل  هيف ، انأ  اميف  تيقبف 

ةيراجلا تكرتو  بابلا  تقلغأو  تفرصنا  مث 
فرصتلا اذه  لع  اداتعم  نكأ  مل  نيحو  .اهءارو 

تعستاو .رمألا  علطتسأل  سأر  تعفر  دقف 
، ةمدصلاب ةجوزمملا  ةشهدلا  نم  نيع  اتقدح 

ةرشابم يبتم  مامأ  فقت  ةيراجلا  تناك  دقف 
اهيدي عباصأ  تدقع  دقو  ضرألا  لإ  اهانيعو 

لإ امهاتحار  ةهجتم  اهمامأ  نيتحوتفم  امهتقبأو 
.تراشإ نهر  اهنأ  لإ  ةراشإ  ف  لعألا 

دوسألا اهرعشب  .كش  ندأ  الب  ه  تناك 
قوف نم  نايلدتت  نيتريفض  دوقعملا  ليوطلا 

ه ه  .اهرصخ  قوف  نارقتستو  اهيفتك 
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اهينيعو لوفطلا  اههجوو  ةئيربلا  اهتماستباب 
دق ةأجافملا  تناك  .نيتلئاستملا  نيتعساولا 

ف دحأ  لك  تعقوت  .ماللا  نع  ناسل  تدقع 
« ايسيس  » ىرأ نأ  تعقوت  .ه  الإ  يبتم 

الإ دحأ  لك  تعقوت  َاتينوس ، » » وأ َاتِينوم » » وأ
ديرأ تنك  بيغملا  يريمض  ف  ننأل  امبر  .ه 

نمو تليخم  نم  اهتيغلأف  اهاسانتأ  وأ  اهاسنأ  نأ 
تيحن .تايح  ف  اهدوجو  تيغلأ  .تايح  عقاو 

رضاحلا لقع  نم  اهيضامو  اهاركذو  اهفيط 
ريمض ف  نام  لك  ألمت  كلذ  مغر  تيقب  اهنلو 

روهظلا نم  ةدحاو  ةظحل  تناك  .يدنع  بيغلا 
بلقتو قامعأ  زهت  نأ  ةيفاك  جافملا  قيقحلا 

تابس نم  نظقوتو  عقاو  لإ  نديعتو  نايك ،
نم رثكأل  ضورفملا  راصحلا  كفتو  رعاشملا ،

ةججأتملا ةدرمتملا  ةفطاعلا  لع  تاونس  رشع 
ني مل  يذلا  رعتسملا  بيهللاو  لخاود ، ف 
فقت اهتكرت  .مايألا  هدمخت  وأ  نمزلا  هئفطيل 

لإ لثاملا  عقاولا  نم  بورهلا  تلواحو  مامأ 
ةئيربلا ةلوفطلا  تايركذ  لإ  ئبتخملا ، ضاملا 
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عقاولا اذه  نم  ابرهم  وأ  اجرخم  دجأ  لعل 
تاقرط ف  ضكرأ  سفن  تدجو  ةأجف  ..لثاملا 

نيب بعلن  نحنو  نم  ئبتخت  تناك  ثيح  أبوس ،
ةأجف .لينلا  طاش  دنع  فاصفصلا  تاريجش 

كسمأو اهرعش  نم  اهدشأ  سفن  تدجو 
يديب كسمت  تناكو  ةليمجلا  ءادوسلا  اهرئافضب 

: ملأتتو اهسأر  ةرخؤم  لع  ةضباقلا 
 .. يرعش كرتا  ..يرعش  يرعش  خآ ،  - 

.فينع تنأ  سيس » »
ةأجف .اهيلع  درأ  الو  ماستبالاب  فتكأ  تنكو 
هو يرجأو  اهسئارع  فطخأ  سفن  تدجو 

سئارعلا كلت  ديعتستو  يب  كسمتل  فلخ  ودعت 
اهصحفتأ انأو  لقملا »  » رجش فيلب  ةوشحملا 
كلت نم  راغأ  تنك  ننأكو  اهفلتأ  نأ  لبق 

، كارألا ةرجش  تحت  انتيأر  ةأجف  مث  .سئارعلا 
اهسافنأ ةحئارو  انيديأ ، ف  كاوسلا  داوعأو 

ناتريفضلاو لوألا ، ةلبقلاو  ذيذللا ، ردخلاو 
هو ىرسيلاو  نميلا  اهفتك  نيب  لدابتلاب  نابلقتت 
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اهيبقع عفرتو  امشو ، ًانيمي  اهسأر  زهتو  يرجت 
.يرجت هو  قفرب  اهيفدر  لع  نابرضيف  فلكتب 

معطو لوفطلا ، اههجوو  ةئيربلا ، اهتماستبا 
ملاوع لإ  كلمحي  يذلا  اهمالك  ةيئاقلتو  اهمف ،

ف ليمجلا  لايخلا  ملاع  ف  انقيلحتو.ةروحسم 
ملاعو تايروحلاو  رويطلا  عمو  ءاضفلا ، قفأ 

مالحألا طاوش  لع  مهولا  روصقو  نجلا 
قئادحلا تاضور  نم  ةيربلا  راهزألا  فطقو 

نيقلطنم اندع  ةأجف  .رحسلا  دنع  ةمئانلا 
امهيلع ردقي  ةيربلا ال  ف  نيحماج  نيرهمك 

...ةأجف .دحأ 
لإ اهرظنو  ةفقاو  تقولا  اذه  لاوط  تناك 
ننأك ترمست  ننأ  تظحال  اهلعلو  .ضرألا 

تعفرف أبوس ، ةحاس  ف  ميدق  نامور  لاثمت 
نالواحت اتناك  نيتللا  نيتلئاستملا ، اهينيع 

ف خرصي  ناك  قيمعلا  نزحلا  نل  كحضلا ،
دق لخاود  ف  موتملا  بضغلا  ناك  .امهقامعأ 

جرخف قامعأ ، ف  ةيدرولا  مالحألا  لع  بلغت 
: حوبذملا فورخلا  ةجرشحك  مف  نم  ماللا 
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 !! تنأ - 
فوسف نديرت  تنك ال  نإو  انأ ، معن  - 

« .. نيراهم  » ةديسلا نم  بلطأو  فرصنأ 
.كعم ثدحتأ  نأ  ديرأ  .قبا  ال ال .  - 

ديزم لإ  جاتحي  الو  بترم  كبتم  امومع  - 
..اذإو يديس .»  » اي لمعلا  نم 

..فقوت - 
تذخأو نيبج  لع  ىدني  أدب  دق  قرعلا  ناك 

ةظحل تداس  .ثدحتأ  انأو  نابرطضت  ياتفش 
نيع ف  رظنتل  اهينيع  عفرت  مل  تمصلا ، نم 

ضرألا لإ  اهرظن  ه ، امك  تيقب  .ًاقالطإ 
نتدان اهنأ  تظحال  .ناتباشتم  اهاديو 

«. يديساي »
نيفقت كلملا  ةعاق  ف  مويلا  كلذ  كتيأر  - 

كيلإ رظنأ  نأ  تلواح  .شاجنلا  يديس  فلخ 
.نتلهاجت كنلو 

«.. يديس اي   » راظنألا تفلأ  نأ  ديرأ  تنك ال  - 
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.فرعت .كيلإ  رظنأ  نأ  عيطتسأ  تنك ال  .الك  الك 
.تنك ..تنك  .الك 

؟ تبهذ نيأ  - 
ك ــ نأ ملعأ  تنك  نع !! ـث  حبت مل  تنأ  - 

.لعفت مل  كنلو  نع  ثحبت  فو  سـ
؟ كنع ثحبأ  مل  ننأ  تفرع  فيك  - 

لإ أجلأ  نأ  لبق  اريثك  ترظتنا  ننأل  - 
.تأت مل  تنأو.رصقلا 

ةرجش تحت  روضحلا  نع  تفقوت  اذامل  - 
؟ كارألا
... -

؟ تفقوت اذامل  .نيتأت  تدع  ام  تنأ  ةقيقح  - 
.ةليوط ةرتفلو  .موي  لك  اهتحت  كرظتنأ  تيقب  دقل 

؟ انه كدنع  مسقلا  لإ  لقن  مت  هنأ  نظت  اذامل  - 
؟ ةفداصم ه  له 

اقح ه  ةلملا  لهو  اذامل ؟ ملعأ  ةقيقح ال  - 
؟ كلقنب تصوأ  نم 
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اذاملف ال ءش ؟ لك  ملعت  ةلملاف  معن ، - 
؟ تصق نع  اهلأست 

؟ كنعو نع  انع ؟ ءش  لك  ملعت  لوهلل  اي  - 
؟ اهربخأ نم 

.اهيلإ تأجل  نيح  اهتربخأ  انأ  - 
.يدنع نيلمعت  كنأ  سنا  َاتاْجنس » ، » لاعت - 

.نيثدح .ربنملا  اذه  لع  سلجا  لاعت 
يراو ــ جلا نودا  ــ ني ر ال  ــ صقلا ف  انه  - 

.ةيراج اي  ل  لق  يديس ..»  » اي ـن  هئامسأب
! سلجاو َاتاْجنس ..»  » اي اذه  نع  فقوت  - 

مامتهالا لإ  ير  ــ عاشم ت  ــ لوحت ةأجف 
نم اهدنع  ام  ةفرعمل  ةيوقلا  ةبغرلاو  ق  ــ معلا

مث ربنملا  وحن  ددرت  ف  هجتت  هو  اهتبقار  .رابخأ 
نع ًاديعب  هحرطتو  اهيديب  هعمجتو  اهناتسف  حلصت 

اهرعشو رذح  ءودهب  سلجت  هو  اهتدعقم 
هحيزت نأ  لبق  ربنملا  قوف  اهيدي  قباسيل  باسني 

ف ضرألا  لإ  رظنت  تناك  .هيلع  سلجت  تح ال 
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رظنت تناكو  ميمصت  ف  اهيدي  تعمج  .راسكنا 
: ثدحتت هو  امهيلإ 

ف ىدل  ناك  ام  لك  ه  مأ  نأ  فرعت  تنأ  - 
مأ تناكو  .كراعملا  ف  يبأ  لتُق  دقف  .ةايحلا 

تيبرت سنت  مل  اهنلو  .اريثك  هيلع  تنزح  دق 
ملو .اهيلع  تَّلح  تلا  ةعجافلا  مغر  يب  مامتهالاو 

ف مأ  ترطضاو  لاملل ، ردصم  اندنع  ني 
نم ماعطلا  يدجتست  نأ  لإ  تارتفلا  نم  ةرتف 

دئاق ةجوز  تملع  املو  .شيجلا  دئاق  تيب 
، تيبلا ف  اهدنع  مدخت  اهتلعج  اهتياحب  شيجلا 

ةباحس شيجلا  دئاق  تيب  ف  مدخت  مأ  تناكف 
ضعبب ىوقلا  ةهنم  هو  ًيل  دوعت  مث  راهنلا 

اذه لع  لاحلا  لظو  .قمرلا  هب  دسنل  ماعطلا 
هو دوعت  تناك  مأ  نأ  تظحال  مث  ةلماك ، ةنس 

ريغ اهبايثو  .رمخلا  ةحئار  اهنم  حوفتو  ةيكاب ،
لاحلا اذه  لع  اهارأ  نأ  نديرت  تناكو ال  .ةبترم 

رهاظتأ تنكو  .نع  كلذ  ءافخإل  دهتجت  تناكف 
ناك عوجلا  نأ  مغر  ليللا  رخآ  تأت  نيح  مونلاب 

ةرارق ف  ملعأ  تنكو  .مونلا  نعنميو  نلتقي 
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تيب ف  ةليل  لك  ءادتعالل  ضرعتت  مأ  نأ  سفن 
دنع سارحلا  رقم  ف  امبر  وأ  شيجلا  دئاق 

ملع ريغب  ثدحي  ناك  كلذ  نأ  تملعو  .ةباوبلا 
اوناك سرحلا  نأ  تملعو  شيجلا ، دئاق 

مل نإ  لع  ءادتعالاب  اهنوددهيو  اهب  نوشرحتي 
تح رمخلا  لوانتت  تناكف  مهتابغرل ، خضرت 
تناكو .اهيلع  اودتعي  نأ  لبق  عولا  نع  بيغت 
ذخأب اهل  اوحمسي  نأ  لباقم  ف  كلذ  لك  لعفت 

.قمر دستو  نمعطتل  تيبلا  لإ  ماعطلا 
؟ اذه لك  تفرع  فيكو  .َاتاْجنس  اي  لوهلل  اي  - 

يذلا وه  ةلوفطلا ؟ قيدص  ابمس ؟»  » ركذتأ - 
دئاق تيب  ف  لمعي  ناك  دقف  اذه  لب  نربخأ 

نلو .رصقلا  لإ  اعم  تأن  نأ  لبق  شيجلا 
.ةياحلا كل  لمكأ  نعد 

..لمكأ اوفع  - 
تح مانت  مأ  كرتأ  نأ  تد  ــ تعا دق  تنك  - 

نأ بحأ  نكأ  ملو  اهسفن ، ءاقلت  نم  ظقيتست 
تقو نأ  سفن  ةرارق  ف  ملعأ  تنك  ننأل  اهظقوأ 
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.مالسلاب هيف  معنت  يذلا  ديحولا  تقولا  وه  مونلا 
أشأ ملو  ةربم  تجرخ  مايألا  دحأ  حابص  فو 
، ًصأ اهتفرغ  ف  اهدقفتأ  مل  لب  مأ  ظاقيإ 

نكت مل  رمألا  عقاو  ف  اهنلو  ةمئان  اهنظأ  تنكو 
ةيشعلا ف  تدع  امنيحو  .ةليللا  كلت  تداع  دق 

قلق وهو  تفرغ  ف  اسلاج  ابمس »  » تدجو
اوبضغ دق  سرحلا  نأ  نربخأ  نآر  امنيحو  ادج 

كلذ شيجلا  دئاق  تيب  نع  مأ  تبيغت  نيح 
اهنع نوثحبي  اوءاجو  هلبق  تلا  ةليللاو  مويلا 

.نربخيل مهنع  فلخت  هنأو  اهودجي  مل  مهنلو 
امك تناك  اهنلو  مأ  ةفرغ  وحن  تعرهو 

مل مأ  نأ  احضاو  ناكو  .ةليلو  موي  ذنم  اهتكرت 
تنك .اهلبق  تلا  ةليللا  الو  ةليللا  كلت  اهيف  تبت 
ثحبأ أبوس  تاقرط  ف  يرجأ  انأو  روعذم  طقك 

.تايح ف  نامألا  روحم  ه  تناك  .مأ  نع 
تنك .يدنع  ءش  لك  .ترسأ  لك  ه  تناك 
نإ نوربخي  نأ  تاقرطلا  ف  سانلل  لسوتأ 

.نوثرتي سانلا ال  ناكو  مأ ، اوأر  دق  اوناك 
ناكو .اهري  مل  هنإ  لوقي  مهنم  ثرتي  نمو 
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رخآ نذخأ  مث  .لأسيو  عم  فوطي  ابمس » »
نمل ريخألا  أجلملا  وهف  ديبعلا  قوس  لإ  رمألا 

دجت تنكو  .ًاخأ  وأ  امأ  وأ  ًاتنب  وأ  ًانبا  دقف 
مت مأ  نأ  تملع  كانهو  .كانه  رابخألا 

ناك .تيبلا  لإ  ةدئاع  تناك  نيح  ًيل  اهفاطتخا 
ف امئاد  هدجت  نوميم »  » همسا لجر  كانه 

هيلإ تلسوت  نيحو  .رابخألا  هدنعو  ديبعلا  قوس 
ةرظن لإ  رظن  مأ  ىأر  دق  ناك  نإ  نربخي  نأ 
هنلو نسرتفي ، نأ  ديري  هنأكو  ثبخلا  اهؤلم 

ًاقفارم تأ  نم  وه  ابمس »  » نأ ملع  نيح  لفجأ 
، بدأب نملك  هبقاري  ابمس »  » نأ ىأر  نيحو  .ل 

دئاق سارح  دحأ  وه  ابمس »  » نأ ملعي  ناك  دقف 
مأ نع  ثحبأ  الأ  نوميم »  » نحصن .شيجلا 

لاق لاؤسلا  ف  هيلع  تححلأ  نيحو  مويلا ، دعب 
: ل

كوجرأ ال نلو  ةحيصن  كل  لوقأ  فوس  - 
ننأل اذهب  كتربخأ  يذلا  ننأ  ًادحأ  يربخت 
يراس  » اياحض دحأ  نوكأ  فوس  اهتعاس 

نم ةدئاع  هو  ًيل  اهفاطتخا  مت  كمأ  ليللا .»
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.أبوس نع  ًاديعب  اهذخأ  متو  شيجلا  دئاق  تيب 
يراس  » ناوعأ مه  اهوفطتخا  نيذلا  نأ  حضاوو 

ةديدج ةايح  ئدباو  كتيب  لإ  يدوع  ليللا .»
نأ سني  ملو  .اددجم  اهيرت  نلف  كمأ  رمأ  سناو 

نم ذخأ  دقف  تامولعملا  هذه  نمث  ضاقتي 
.مأ رمأب  يرابخإ  لباقم  يبهذلا  يدقع 

« !! َاتاْجنس  » اي لوهلل  اي  - 
هرهظ رادأ  مث  يبهذلا  دقعلا  ذخأو  اذه  لاق  - 

نم حبش  ننأكو  تيبلا  لإ  تدعو  .فرصناو 
ضرألا لع  مادقأ  عقو  سحأ  نكأ  مل  .حابشألا 

نتباصأو فارطأ  عيمجب  ساسحإلا  تدقفو 
تقفأ نيحو  امايأ  شارفلا  ف  تيقبو  .محلا 

ه همأ  تناكو  ابمس »  » تيب ف  سفن  تدجو 
.ضيرمتو تمدخ  لع  موقي  نم 

؟» َاتاْجنس  » اي نيربختو  تأت  مل  اذاملو  - 
انأو نارت  وأ  اذه  فرعت  نأ  كديرأ  نكأ  مل  - 

سفن ةرارق  ف  ملعأ  تنك  ننأ  مغر  ةفيعض !!
ئاقب لطي  مل  نلو  .نع  ثحبت  فوس  كنأ 
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لإ ءوجللا  انررق  دقف  ابمس »  » تيب ف  اريثك 
ًادبع هسفن  مدق  يذلا  ابمس » انأ و« رصقلا ،

ننأل ةيراج ، نوكأل  سفن  تبهو  امنيب  كلملل 
رفوي رصقلاو  .لئاع  الب  تحبصأ  دق  تنك 

.ملعت امك  ىوأملاو  ءاسلاو  ماعطلاو  ةيامحلا 
متو ةقفاوملا  لع  سانوي »  » لصح لعفلابو 

.ةصقلا ةيقب  فرعت  تنأو  نيراهم » «ـ ميلست ل
وأ َاتاْجنس »  » اي ةصقلاب  نيربخت  مل  اذاملو  - 

؟ اهب نربخيل  ًادحأ  لسرت 
.كرظن ف  طقسأ  تح ال  كربخأ  الأ  تردق  - 

مايألا كلتب  كتركاذ  ف  ةيح  قبأ  نأ  ديرأ  تنك 
نم انل  قب  ام  لك  ه  تناك  .ةولحلا  تايركذلاو 

اهيلع ءاضقلاو  اهريمدت  أشأ  ملف  اعم ، تايركذ 
ملعأ تنكو  ةداَّقو ، ةيح  قبت  تح  كسفن  ف 

.اعم انلمش  عمج  ف  اببس  ام  اموي  نوكتس  اهنأ 
لجأ نم  تيبو  سيس »  » اي اريثك  كتدقتفا  دقل 
ةبنذملا تسل  نلو  .لبق  نم  انك  امك  دعن  مل  اننأ 

مل اذامل  نلو  كمولأ  انأ ال  .كبنذ  سيل  هنأ  امك 
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؟» سيس  » اي رصقلا  ف  نع  ثحبت 
.ةصقلا هذهب  كريغ  دحأ  ملعي  لهو  - 

فرعت تناك  دقل  .ءش  لك  ملعت  ةلملا  - 
دقف كلذبو  شيجلا ، دئاق  ةجوز  فرعتو  مأ ،
نيحو كراعملا ، ف  لتق  دق  يبأ  نأ  ملعت  تناك 

اهعدخم لإ  نتعدتسا  رصقلا  ف  نتأر 
تملع نيحو  .اَّنع  ءش  لب  اهتربخأف  نتلأسو 
نوكأل نتلسرأ  كلملا » نامجرت   » تحبصأ كنأ 

.يذ انأ  اهو  .كعم 
قامعأ نم  عبني  هنأك  نثدحت  هو  اهتوص  ناك 
دوعت هو  ةايحلا  تيأر  .اهمف  نم  سيلو  يبلق 

قلحت ةحرفلاو  .نثدحت  تناك  نيح  اهينيع ، لإ 
تناك .ءاضولا  اهنيبج  لع  طحت  مث  اهسأر  قوف 

ف حت  تقلطنا  اهنلو  ةئداه  ماللا  تأدب  دق 
انيديأ تبرتقاف  نحن  نيأ  انيسن  .سامح 

رشع ذنم  ةرم  لوأل  اننيعأ  تقتلاو  تباشتو 
اندع .ةروحسم  ملاوع  ف  اعم  انرطو  .تاونس 

تلا انايند  ف  بعلنو  وهلن  نييبص  انك  امك 
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.ءايشألاو سانلاب  نيئباع  ريغ  انسفنأب ، اهانعنص 
قلحت انمالحأو  رشبلا  ملاوع  ريغ  انملاوع  تناك 

عمسن مل  .ةحنجألل  جاتحن  نكن  مل  .ةحنجأ  الب 
الو ةلملا ، مودق  نع  نلعت  هو  نيراهم »  » ءادن

تلفجأ ةلملا  .اهنعبتي  نهو  يراوجلا  ةكرح 
، اهدوجو ظحلت  مل  اننيعأ  نأ  تأرو  تلخد  نيح 

ف اننأو  اهضعب ، نع  لختت  نأ  ىبأت  انيديأو 
قيقح ملاع  ف  انحاورأ  نلو  انداسجأب  رصقلا 
تناك اهلعلو  اذه  انارت  نأ  عقوتت  نكت  مل  .ديعب 
نيح اهنلو  .انعم  ذيذلو  حرم  راوح  ف  عمطت 

ةماستبا تمستباو  اهانيع  تقربأ  اذه  انتأر 
نأ لواحت  هو  ءوده  ف  تعجارت  مث  اضرلا ،

تعضوو هبتنن ، تح ال  اهمادقأ  عقو  فخت 
يراوجلل ةءاميإ  ف  اهيتفش  قوف  ةبابسلا  اهعبصأ 

هو قفرب  اهءارو  بابلا  تقلغأ  مث  نتمصي ، نأ 
.ةرورسم تفرصناو  رداغت ،
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َةَنوميس تانب 

نع راملد »  » يدج تلأس  ةرم  ف  ننأ  ركذأ 
ًانوسم لقع  ناك  دقف  اهتياح ، ام  َةَنوميس ،» »
تناكو حاسمتلا ، ةريزج  ف  اهتيب  ف  هتيأر  امب 

ف مأ  عم  تنك  نيح  اهتيأر  تلا  دهاشملا  كلت 
نأ ىبأتو  تركاذ  ف  حوارت  حاسمتلا  ةريزج 

اهتانبو اهبالبو  اهب  ملحأ  تنك  ننإ  تح  بيغت ،
ايقيقح اسوباك  تناكدقف  ةليل ، لك  تارحاسلا 

« َةَنوميس  » .اروعذم نظقويو  يبناوج  حاتجي 
ف ركذ  اذإو  هركذي ، نأ  دحأ  ديري  فيخم ال  مسا 
نع نوتسيو  هنع  نوضفني  سانلا  ناك  سلجم 

.ماللا
«: راملد  » يدج ل  لاق 

ه مو  ــ لا كلذ  ت  ــ نأ ـا  هتيأر تلا  ةَنوميس » »
اهنإ لب  سيس .»  » اي ديكأتلاب  انس  نم  ربكأ 
هذه اهلاح  سفن  لع  تناك  دقف  ريثب ، ربكأ 
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دنع بعلأ  اعفاي  ايبص  راملد »  » انأ تنك  نيح 
يديس ناكو  حاسمتلا ، ةريزج  لباقم  لينلا  ةفض 

فراشم نم  اهليحرتب  رمأ  دق  ربكألا  شاجنلا 
شمت اهموي  تناكو  ةريزجلا ، كلت  لإ  أبوس 

اهبايث نوعضي  اوناك  نيح  نعلتو  بست  ةطخاس 
لإ اهب  نوعفديريغص  بكرم  ف  اهتاودأو 

فنلاو قرحلا  نيب  اهوريخ  دق  اوناكو  ةريزجلا ،
نأ اهموي  تمسقأو  .ةهرم  فنلا  تراتخاف 

اهيدي نيب  عكرتو  ةعئاط  اهيتأت  فوس  اهلك  أبوس 
تحت نوكت  فوس  اهنأو  حامسلا  اهنم  بلطتو 

ذئموي هتلاق  ام  ني  ملو  .اهتراشإ  نهرو  اهتضبق 
ةوقو اهرطخ  نوفرعي  سانلا  ناك  دقف  ةحزم 

ُةَنوميس تذفن  لعفلابو  .اهريثأتو  اهرحس 
ءارزولا لإ  اهرحسو  اهريثأت  دتما  دقف  اهديعو 

الو ةلملا  تحو  راجتلا  رابكو  شيجلا  ةداقو 
ناك رجبألا  شاجنلا  نإ  كل  تلق  نإ  كمتكأ 
ناك دقو  .اهرحسو  اهتوطسو  اهشطب  شخي 

.رومألا مزأتت  نيح  اهيلإ  أجليو  اريثك  اهب  نيعتسي 
مت نأ  دعب  اهقرح  مدعب  رمأ  يذلا  وه  هلعلو 
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اميدق أبوس  ف  تارحاسلا  نم  ددع  قارحإ 
لعف ول  هنأل  اهقارحإ  لع  ردقي  هنأ ال  ملعي  ناكو 

ةرم تأرجت  دق  تنكو  .مربملا  دهعلا  ناخل  كلذ 
نأ عم  َةَنوميس »  » ءاقبإ ف  رسلا  نع  هتلأسو 

ل لاقف  تارحاسلا ، نم  ولخت  اهلوح  امو  أبوس 
ربكأ ىدحإ  ه  َةَنوميس  نإ  : » اهموي شاجنلا 

، اشالفلا دوهي  نم  هف  موسكأ ،»  » ةلمم رارسأ 
كلم نيب  قافتاب  ةوَلع  ةلمم  ف  انه  ةميقم  هو 
اهنألو .ةوَلع  ةلمم  كلم  دجلا  شاجنلاو  موسكأ 

، دحأ اهل  ضرعتي  نلف  تءاش  ام  انه  ميقت  فوس 
نيحو نامز .» ذنم  اهقارحإب  ترمأل  كلذ  الولو 

اي : » ل لاق  ديزملا  ف  شاجنلا  لع  تححلأ 
كولملا الإ  اهفرعي  ةريثك ال  رارسأ  كانه  راملد 

« كلملا نامجرت   » كنول نلو  مهنيب ، اميف 
.شاجنلا كلملا  رارسأ  دحأ  لع  كعلطأ  فوسف 

كلملا مايأ  ذنم  ثراوتمو  ميدق  رسلا  اذهو 
ةلمم كلم  ءامحلا  نبا  لوألا » كيلينم  »

نم ناميلس ، كلملا  نبا  وه  يذلاو  موسكأ ،» »
بلجب كلملا  اذه  ماق  دقف  ةديم .»  » ةلملا همأ 
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ناك نيح  ميلشروأ  نم  موسكأ  لإ  دهعلا  توبات 
ميلشروأ ف  هدلاو  راز  دقف  اماع ، نيرشع  هرمع 
ميلشروأ لصو  نيحو  دشرلا ، نس  غلب  نأ  دعب 

لإ اوراشأو  هنم  نوراغي  ناميلس  ةنهك  حبصأ 
مهنأل أبس  لإ  هتدوع  ةرورضب  ناميلس  كلملا 

لك ناكو  هدلاو  شرع  ثري  نأ  نوشخي  اوناك 
.شرعلل ثراولا  وه  نوي  نأ  عمطي  مهنم  دحاو 

هنأب لاق  هنأ  الإ  رمألا  اذهب  ناميلس  كلملا  لبقو 
نيرخآلا خويشلل  ربلا  ءانبألا  عيمج  لع  غبني 

فوت كيلينم  ةدوع  لبقو  كيلينم ، اوبحطصي  نأ 
فاخو هدعب  نم  ةنهلا  فلتخاو  ناميلس  كلملا 

ربدف دهعلا  توبات  لع  قوداز »  » ةنهلا سيئر 
ميلشروأ نع  ًاديعب  هظفحل  دهعلا  توبات  لقن 

المحيل كيلينم  عم  سويرازآ »  » هنبا لسرأف 
لمحب كيلينم  ماق  لعفلابو  .ارس  توباتلا 

سدقلا  ) ةنيدم كانه  سسأو  موسكأ  لإ  توباتلا 
يدوهي كلم  لوأ  ناكو  موسكأ .)  ) ف ةيناثلا )

ةسيدقلا ةسينك  ف  دهعلا  توبات  عضوو  موسكأل 
توباتلا رمأ  فشكنا  امل  نلو  .موسكأب  ميرم 
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ىأر تاميت )  ) لافتحا نوميقي  دوهيلا  حبصأو 
توباتلا نام  ءافخإ  ةرورض  كيلينم  دافحأ 

توباتلا ال نأ  سانلا  اومهوأف  راظنألا  نع  ًاديعب 
روذنلا سراح  ةياعر  تحت  هنام  ف  لازي 

ف توباتلا  ةبقارمب  هل  حمس  يذلا  ديحولا 
اولقن ةقيقحلا  ف  مهنلو  نوسأ .»  » ةقطنم

ىرجم لالخ  هب  اوقلطنا  براق  ف  ارس  توباتلا 
هيلع اوقلطأ  ديدج  عقوم  لإ  اولصو  تح  لينلا 

الم اهيلع  اوبصنو  هذه ، انتنيدم  هو  أبوس  مسا 
توباتل قيقحلا  سراحلا  وه  نويل  مهتلالس  نم 

وه دعب  نم  حبصأ  يذلا  مهدبعم  اوئشنأو  دهعلا ،
كلذ لبق  دبعملا  اذه  ناك  دقو  ةيرام .»  » ةسينك

توبات اوفخأو  ميدق ، نامور  دبعم  اياقب  وه 
نامورلا ناك  ضرألا  تحت  يرس  وبق  ف  دهعلا 

ديدش ءاكذب  اذه  اوعنص  ميدقلا ، ذنم  هوئشنأ  دق 
ءافخإ عقوتي  نم  ضرألا  رهظ  لع  دجوي  هنأل ال 

دب هنإف ال  عبطلابو  .ةسينلا  وبق  تحت  توباتلا 
.توباتلا ةبقارمل  تاسارح  دوجو  نم 

ةصقلا هذه  ةقالع  ام  يدج  اي  نلو  - 
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؟» َةَنوميس  » ةرحاسلاب
، ةيقيقحلا توباتلا  ةسراح  ه  ُةَنوميس » - »

فرعت هف  دوهيلا  رارسأ  رطخأب  ةحلسم  هو 
عافدلا ه  اهتمهمو  قيقحلا  يدوهيلا  رحسلا 

ُةَنوميسو .دوسألا  رحسلا  عاونأ  لب  توباتلا  نع 
اشالفلا دوهي  نم  اهنوك  نيب  عمجت  ةيلاحلا 

.دوسألا رحسلاب  اهنامز  لهأ  فرعأ  نم  اهنوكو 
نمي فيك  نآلا  نلأستس  كنأ  سيس »  » اي ملعأ 
مايأ ذنم  تاونسلا  هذه  لك  شيعت  نأ  َةَنوميسل 

اذه نع  باوجلاو  .كيلينم  هنباو  ناميلس  كلملا 
.ادج لهس 

سفن كلأسأس  تنك  يدج  اي  لعفلاب  - 
.لاؤسلا

َةَنوميس  » نأ ملعت  نيح  كتشهد  ديزت  فوس  - 
رركتي زمر  ه  امنإو  طقف  ةدحاو  ةأرما  تسيل  » 

تومت ةرم  لك  فف  نينسلا  رادم  لع 
عدت ىرخأ  ةأرما  دادعإ  متي  ُةَنوميس » »

دوهي تانب  نم  ددع  راضحإ  متيو  َةَنوميس » »
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ةحشرملا نهنم  ةدحاو  لك  نوكتل  ضرغلا  اذهل 
« َةَنوميس  » توم دنع  َةَنوميس »  » حبصتل

لافتحا ف  اروف  اهتفالخب  موقتو  ةيقيقحلا ،
نم دوهيلا  ءامح  الإ  هب  ملعي  يرس ال  بيصنت 

.كيلينم ةلالس 
تانبلا نإ  يدج  اي  ل  لوقت  نأ  ديرت  له  - 

ةقفارمل طقف  نه  ةَنوميس »  » عم تاللا 
رايتخا متيلو  اهديلقتو  ةيقيقحلا  ةَنوميس » »

؟ اهتفالخل ةياهنلا  ف  نهنم  ةدحاو 
، طقف اذه  سيل  نلو  سيس .»  » اي تنسحأ  - 

تانبلا : » تآجافملا نم  ديزملا  كيلإف 
ةسارح فرش  لينل  نهحيشرت  متي  تايدوهيلا 

، دوهيلا طابسأ  تالالس  نيب  نم  دهعلا  توبات 
، فرشلا اذه  لينل  نهحيشرتب  نهلهأ  موقي  ثيح 

، توباتلا ةمدخل  اهسفن  نهنم  ةدحاولا  بهتف 
موقت تلا  ةيقيقحلا  َةَنوميسل  نهلاسرإ  متيو 
ةيفيكو دوسألا  رحسلا  نهميلعتو  نهدادعإب 

لع ةرطيسلاو  توباتلا  ةيامحل  همادختسا 
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ةدحاو لك  لظتو  ةرطابألاو ، ةداقلاو  كولملا 
متيل ةيقيقحلا  َةَنوميس »  » توم راظتنا  ف  نهنم 
نأ ةيقيقحلا  َةَنوميس  لعو  .اهنم  دب  اهبيصنت 
ف ءش ، لك  ف  اهنهبشي  تانبلا  ءالؤه  لعجت 

رحسلاب اهتفرعمو  اهمالكو  اهتيشمو  اهلش 
ةيقيقح ةخسن  نهنم  ةدحاو  لك  نوكتف  دوسألا 

نوكت اهتايح  ءانثأ  فو  َ.ةَنوميسل  ةرغصم 
تانبلا نيب  نم  اهتفيلخ  تراتخا  دق  ُةَنوميس 

متي نيح  تانبلاو  .كلذب  اهرابخإب  موقت  اهنلو ال 
قيقحلا نهرود  نفرعي  نهحيشرتو ال  نهرايتخا 

فرعت ةقيقحلا ال  فو  َةَنوميس .»  » توم دعب  الإ 
ةيقب لايتغا  دعب  الإ  اهرود  نهنم  ةيقيقحلا  ةثيرولا 
دحأ هب  موقي  يرس  لافتحا  ف  تايرخألا  تانبلا 

أبن دعب  ةأجف  رهظي  يذلا  ليهلا » ناسرف   » ةنهك
قودنص  » حتفيو ًيل  تأيف  َةَنوميس »  » توم

ناسرف  » الإ هملعي  نام ال  ف  أبخملا  ةيصولا »
، اىيش هنع  تانبلا  فرعت  يذلاو ال  ليهلا ،»

ةبوتملا َةَنوميس »  » ةيصو ذيفنتب  موقيو 
بيصنتب أدبيف  قودنصلا ، اذه  ف  ةأبخملاو 
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بيصنتلا ال ءاهتنا  تحو  ةديدجلا ، َةَنوميس » »
، اىيش نهريصم  نع  نملعي  تانبلا  ةيقب  نوكت 

موقي بيصنتلا  بقعت  تلا  ةليللا  ف  نلو 
موقي مث  اعيمج ، تانبلا  ةيقب  لايتغاب  نهالا 

متيل طابسألا  تالالس  ةنهك  لإ  ةلاسر  لاسرإب 
« َةَنوميس  » ةفالخل تانبلا  نم  ديزملا  حيشرت 

.اهتافو دعب  ةيلاحلا 
! اذه عظفأ  ام  يدج !! اي  لوهلل  اي  - 

توبات نومحي  اذهب  مهنأ  نوربتعي  دوهيلا  - 
هتيسدق لع  نوظفاحيو  مهئامدب  اياصولاو  دهعلا 

يزعملا نأ  نودقتعي  مهو  يزعملا ، روهظ  نيحل 
، برعلا دالب  ف  وأ  هذه  انتقطنم  ف  رهظي  فوس 

برأم فو  موسكأ  ف  اونسو  اوحزن  دقف  اذهلو 
.نميلاو برثيو 

« يدج  » اي ةوَلع  ف  اونسي  مل  اذامل  نلو  - 
مهنأ ال هو  سيس »  » اي ةطيسب  ةباجإلا  - 

دهعلا توبات  نام  لإ  راظنألا  تفل  نوديري 
توبات نأ  دوهيلا  عاشأ  دقف  كلذلو  اياصولاو 
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لع طلتخي  تح  ةريثك  نكامأ  ف  دوجوم  دهعلا 
.قيقحلا دهعلا  توبات  وه  نيأ  سانلا 

ةسارحب اهتانب  وأ  ُةَنوميس  موقت  فيكو  - 
؟ ديدحتلاب نهرود  وه  ام  توباتلا ؟

اهب موقت  ةيرحس  مسالط  اهيدل  ُةَنوميس  - 
تح ال هتسارحلو  نيعألا  نع  توباتلا  ءافخإل 
هنم برتقا  اذإو  هنم ، بارتقالا  نم  دحأ  نمتي 

أوسأ ةباثمب  نوكت  مسالطلا  كلت  نإف  نئاك  يأ 
.هحتف وأ  توباتلا  سمل  نم  نمتي  نلف  هسيباوك 

رحسلا ةطساوب  هسرحتو  توباتلا  بقارت  هو 
ةرتف لك  مسالطلا  كلت  ديدجتب  موقتو  دوسألا ،

ميلعتب موقت  نيح  هو  .ةلعافو  ةيوق  لظتل 
نهنم ةدحاو  يأ  ملعت  مسالطلا ال  كلت  تانبلا 

اهنلو توباتلا ، ةيامح  ف  اهرود  الو  اهرثأ 
« باجحلا  » اهنومسي تلا  مسالطلا  كلت  ملعتت 
موي لك  اهتوالتب  نمقي  ةسدقم ، مسالط  اهنربتعيو 

رود ملعت  طقف  ةراتخملا  تنبلا  .ءاسمو  احابص 
موقي يذلا  ليهلا  سراف  ةطساوب  مسالطلا  كلت 
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روظحم تانبلا  .تايرخألا  تانبلا  لايتغاب 
نطحي نهو  تايرخألا  تانبلا  ةقداصم  نهيلع 

فشكني تح ال  ضومغلا  نم  ةلاهب  نهسفنأ 
ام ةفرعمل  أبوس  ناس  لوضفلا  عفدي  وأ  نهرس 

مسا فيخم  وه  مك  ىرت  تنأف  اذهلو  نهءارو ،
نوبنتجي سانلاو  توهرب ، حو  حاسمتلا  ةريزج 

ةصاخو اهلهأ  ةفرعم  وأ  ةريزجلا  ةرايز 
.تارحاسلا اهتانبو  َةَنوميس » »

ام سانلا  نأ  وه  هملعأ  يذلا  يدج  اي  نلو  - 
هنام ف  وه  توباتلا  نأ  نودقتعي  اولاز 

ةياعر تحت  نوسأ »  » ةقطنم ف  فورعملا 
.روذنلا سراح 

ماهيإل دوهيلا  ططخ  ىدحإ  ه  هذهو  حيحص  - 
.قيقحلا هنام  نع  مههابتنا  فرصو  سانلا 

ف مويلا  دوجوم  قيقحلا  توباتلا  لهو  - 
؟ يدج اي  ًعف  اهتيبقأ  تحتو  ةيرام »  » ةسينك

!! الو معن  ه  ةباجإلا  - 
..ةريح نتدز  دقل  كلذ ؟ فيك  - 
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اي كل  هدكؤأ  نأ  ردقأ  يذلا ال  ربكألا  رسلا  - 
نأ وه  توباتلا  حتف  عيطتسأ  نول ال  سيس » »
، لعفلاب ةسينلا  ةيبقأ  لخاد  دوجوم  توباتلا 

لع يوتحي  توباتلا ال  كلذ  نأ  وه  دكؤملا  نلو 
وهو سوم  يبنلا  امهاقلت  نيذللا  ةراجحلا  حول 

دقف اياصولا  امهيلع  بوتملاو  روطلا  لبج  لع 
دوهيلاو ليوط ، نمز  ذنم  ءامسلا  لإ  امهعفر  مت 

رس فشكنال  هوعاذأ  ول  مهنلو  كلذ  نوملعي 
دوهيلا نأ  وهو  اهرمأ ، حضتفاو  ةيدوهيلا  ةنايدلا 
أبنت امك  ةاروتلا  اودقفو  اياصولا  اوعيض  دق 
باتك اوذخ  : » نييوّل لاق  نيح  سوم  يبنلا 
برلا دهع  توبات  بناجب  هوعضو  اذه ، ةاروتلا 
انأ نأل  ميلع ؛ ًادهاش  كانه  نويل  مهلإ ،

دعب انأو  اذوه  ةبلصلا ، مباقرو  مكدرمت  فراع 
، برلا نومواقت  مترص  دق  مويلا  مكعم  ح 

دعب فراع  نأل  توم ..  دعب  يرحلاب  فيكف 
يبنلا ناكو   [50]« نوغيزتو نودسفت  توم 

ليئارسإ ونب  عيضي  الأ  لع  اصيرح  سوم 
، سوم يبنلا  اهبتك  امل  كلذلو  اياصولاو  ةاروتلا 
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حول نيب  برلا  دهع  توبات  ف  اهعضوب  رمأ 
عبس لك  ليئارسإ  نب  لع  أرقت  نأ  رمأو  رجحلا ،

امالك اهريغ  اوبتكف  اهوعيض  مهنلو  .نينس 
هذه سانلل  اولاقو  مهدنع  نم  هوعرتخاو  مهيديأب 

.هتملكو هلا  ةعيرش  ه 
.همهفأ رمأ ال  كانهف  يدج ! اي  ريخأ  لاؤس  - 
اياصولاو دهعلا  توبات  دوجوب  ةسينلا  ملعت  له 

؟ مهتسينك ةيبقأ  لخاد 
ملعي ةنهلا  سيئر  سيس !»  » اي عطقلاب ال  - 

عيمجلا لعو  هيلع  امرحم  ًادحاو  اوبق  كانه  نأ 
قلغم دحاو  باب  هلو  شاجنلا  نم  رمأب  هلوخد 

ناردج ةدع  بابلا  اذه  فلخو  ةنيتم  لافقأب 
ةموتخم هو  اهرسك ، نم  لخادلل  دب  ةيرجح ال 

«، َةَنوميس  » مسالطب ةسورحمو  كلملا  ماتخأب 
اذه نأ  وه  طقف  ًادحاو  ارمأ  فرعت  ةسينلاو 

ىرخأ ةيبقأ  هراوجبو  ةعيدولا »  » مسي وبقلا 
وبقلا اذه  نأ  نظي  عيمجلاو  .بهذلا  رارجب  ةئيلم 

متت شاجن  لكو  .ةوَلع  ةلمم  زونك  نم  زنك  هب 
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لع ايصو  نوي  نأ  دب  ةلمملا ال  لع  هتيلوت 
نم شاجن  ةيلوتو  هلايتغا  مت  الإو  دهعلا  توبات 

رمتسا دقو  َةَنوميس .»  » مسالطل عضخي  هدعب 
انلم نلو  رجبألا ، كلملا  تح  رمألا  اذه 

ريغص وهو  ضرعت  دق  َةمحصا »  » لاحلا
له يردن  الو  .اهتانبو  َةَنوميس »  » مسالطل

اهفرع َةمحصا  نأل  مأ ال ؛ مسالطلا  هذه  تحلفأ 
لبق هليلحإ  نم  اهتقو  ف  اهجارخإ  نم  نمتو 

نيح رمألا  كلذب  نربخأ  دق  وهو  .هنم  نمتت  نأ 
ديحولا كلملا  وه  هنأ  نظ  فو  .اريغص  ناك 

« َةَنوميس  » ريثأت نم  نآلا  تح  اجن  يذلا 
.اهرحسو

.اريثك اهتانبو  َةَنوميس »  » ةصق نتلغش 
كلملا يديس  تاركذم  نهذ  ف  تعجارو 

مت نيح  تانبلا  ءالؤه  نع  هبتك  امو  شاجنلا 
تالواحمو .حاسمتلا  ةريزج  لإ  هفاطتخا 

نمتت تح  هليلحإ  ف  رحسلا  ثفنل  َةَنوميس » »
، الم حبصي  نيح  ًبقتسم  هيلع  ةرطيسلا  نم 

هجاردتسال هنس  رغص  تلغتسا  اهنأ  فيكو 
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اهنأ فيكو  ةيناطيشلا  اهلامعأب  مايقلاو  ةريزجلل 
هئاوغإل ارمو  ءاهد  اهتانب  رثكأ  ىدحإ  تلغتسا 

« ةَنومِيد  » نع هبتك  ام  تركذتو  .هجاردتساو 
نم مصعألا » نب  ديبل   » اهوبأ اهلسرأ  تلا 

«. َةَنوميس  » دنع رحسلا  ملعتتل  برعلا  ةريزج 
ةسراح نوكتل  اهلسرأ  دقف  رمألا  عقاو  فو 

نع لختلا  ررق  ديبل »  » نأ ودبيو  .دهعلا  توباتل 
ةدالو نم  مئس  دق  ناك  هنأل  ةلوهسب  هذه  هتنبا 

تدلو دق  تلا  هو  ريثك ، اهريغ  هدنعو  تانبلا 
هيلع لهس  دقف  كلذلو  ةبيرغ  فورظ  ف 

هو توباتلا ، ةسارحل  اهلاسرإب  اهنم  صلختلا 
نيح شاجنلا  تربخأ  دقف  كلذ  ملعت  اهسفن 

نأ هتربخأف  ةَنومِيد »  » مسالا نعم  نع  اهلأس 
اهتدلو اهمأ  نأو  بونجلا »  » نعي ةَنومِيد » »

اهلاوخأ لإ  ةلحر  ف  اهوبأو  ه  تناك  نيح 
اهكرت مث  .برعلا  ةريزج  بونج  نميلا  دوهي 

، ةرشاعلا تغلب  تح  كانه  اهمأو  ه  ديبل » »
.ةوَلع لإ  اهلاسرإ  ررق  ذئنيحو 
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اَشيناَتو وُّلِيبا 

لبق حينت  هنإ  ل : ليق  دقف  تايح  ف  يبأ  رأ  مل 
نم دحاو  بناج  ريغ  فرعأ  الف  اذلو  يداليم ،

عم ةايحلا  نوكت  فيك  فرعأ  الو  .مأ  عم  ةايحلا 
ام لك  ه  َاشينَات »  » مأ تناك  .اعم  بألاو  مألا 

يدج انينثتسا  ول  ةرسأ ، مسي  امم  هتفرع 
ام يبأ  نع  لأسأ  تنك  نيحو  .عبطلاب  راملد » »

نأ ملعأ  تنكو  .ئمظ  يوري  اباوج  دجأ  تنك 
مهلأسأ نم  توس  ناكو  .ام  ارمأ  كانه 

ننلو ًةريح ، نديزي  ةباجإلا  ف  مهكابتراو 
عتمتسأ تحبصأف  اذه ، تأرمتسا  تقولا  رورمب 

تح مههوجو ، لع  ةريحلاو  بارطضالا  رظنمب 
ةقيقحلا فو  .اهسفن  ةلملا  تلأسف  اموي  تأرجت 

رأ مل  تشهدلو  نيريثك ، اسانأ  اهلبق  تلأس  دقف 
: تلاق لب  لاؤسب  تئجوف  اهنأ 

! لاؤسلا اذه  نلأست  نأ  عقوتأ  تنك  - 
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: اهتلأسو راتحملا  انأ  تنك  ةرملا  هذه  فو 
؟ تديس اي  اذاملو  - 

، ةقيقحلا فرعي  يريغ  دحأ  هنأل ال  ةحارصب  - 
كنأ ليلدب  مهلك ، سانلا  تلأس  كنأ  ودبيو 

ام كمأو  .ةباجإ  دجت  مل  عبطلابو  .انأ  نتلأس 
.ًادبأ ةقيقحلا  كربختل  تناك 

؟ تديس اي  كلذ  فيكو  - 
اهتفرع انأو  ةقيقحلا  فرعت  كمأ ال  نأل  - 

هسفن كلملاو  نيبرقملا ، نويع  دحأ  نم  ارخؤم 
اي ةقيقحلا  فرعي  يريغ  دحأ  .فرعيال ال 

.ملعي ني  مل  راملد »  » كدج الو  تح  سيس » »
نأ ديرت  له  َاشينَات .»  » كمأ ربخأ  مل  عبطلابو 

عمسا سيس ؟»  » اي ةياحلا  ليصافت  فرعت 
: نذإ

.رغصلا ذنم  كيبأب  تقلعت  دق  كمأ  تناك 
اناك دقف  عيمجلا ، هاوفأ  لع  امهبح  ةصق  تناكو 

تلا كارألا  ةرجش  لظ  تحت  موي  لك  ناسلجي 
نايقاستيو بحلا  نايجانتي  ةسينلا  برق 
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.هسوئك
؟ تديس اي  نيلوقت  اذام  لوهلل ! اي  - 

اذه تضفتنا  كلام  .وتلل  انأدب  دقف  كديور  - 
كابأ نأ  كربخأ  نأ  كبضغأ  له  غودلملاك ؟

؟ كارألا ةرجش  تحت  ةسلخ  نايقتلي  اناك  كمأو 
؟ ةياحلل عمتست  نأ  ديرت  مأ ال 

؟ تديس اي  يبأو  مأ  نع  نيربخت  له  - 
 . تنأ بيجع  سيس ؟»  » اي نذإ  امهريغ  نم  - 

؟» َاشينَات و» وُّليِبا » »
دجوي لهو  تنأ ، بيجع  سيس »  » اي معن  - 

؟ امهريغ
..دجوي تديس ، اي  معن  - 

؟ نربخأ نم ؟ امهريغ ؟ نم  - 
سلجن انك  هو  انأ  َاتاْجنس !» و« سيس » - »
تناكو ةرجشلا ، كلت  تحت  رغصلا  ذنم  موي  لك 
كارألا ةرجش  .ةرجشلا  كلت  تحت  اننيب  ةلبق  لوأ 

.ةسينلا برق 
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نأ ملعت  تنك  له  سيس ..»  » اي لوهلل  اي  - 
لك َاشينَاتو ؟» وُّليِبا   » ةرجش ةرجشلا  كلت  مسا 

؟ تنأ الإ  اذه  نوفرعي  أبوس  لهأ 
مغر ةياحلا  لامكإب  ةلملا  موقت  نأ  رظتنأ  مل 

عسأ تنك  تلا  ةقيقحلا  ةفرعمل  ةديدشلا  تفهل 
ةأجف ندوار  هنأ  الإ  دحأ ، لك  لأسأف  اهءارو 

فقوتأ نأ  بجي  ننأب  فيخمو  بيرغ  ساسحإ 
سفن تلاق  .ةقيقحلا  ةفرعم  ف  ضمأ  الو  اروف 
فرعت نأ  ديرت  تنأ ال  سيس »  » اي فك  سفنل 

بح ةصق  ـد  عب اجوزت  كمأو  كوبأ  .اذه  نم  رثكأ 
، دلوت نأ  لبق  كوبأ  بهذ  دقو  سانلا ، لك  اهفرعي 

نظأ ليصافتلا ؟ ةفرعم  نم  هديفتستس  يذلا  امف 
لهجأ عارص  ف  تنك  .ةمهم  ريغ  ةيقبلا  نأ 

دقف راحب  لثم  تنك  .هتياهن  فرعأ  الو  أدب  فيك 
ةنيفسلا نتم  لع  هعم  نم  لكو  هتنيفس  نابر 

وحن لوهجملاو  هيتلا  ف  ًاديحو  اهب  رحبي  حبصأو 
.ةمولعم ريغ  طاوشو  اهفرعي  نأ  ديري  ملاوع ال 

ةكرعملا طسو  هسفن  دجو  لزعأ  لتاقمك  تنك 
نربخت مل  مأ  .لوضفلاو  فوخلا  شيج  نيب 
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نع نثدحي  ناك  راملد »  » يدجو يبأ ، نع 
نع فخأ  هنلو  يبأ  ةايح  نم  ةددحم  بناوج 

اي .تلئسأ  لهاجتي  ناك  دقف  قئاقحلا  نم  اريثك 
انوبأ  » تح يبأ ؟ نع  اريثك  نربخي  مل  اذامل  ىرت 

تلا ه  ةلملا  طقف  .نربخي  مل  سَّنأوي »
؟ اذامل ىرت  اي  نلو  .تؤرج 

فطلب ترذتعاف  ةصقلا  لمكت  ةلملا  كرتأ  مل 
دوعأسو ةمهمب  نفلك  دق  كلملا  نأب  ًلعتم 

تنك دقف  .ةدوعلا  يونأ  نكأ  مل  عبطلابو  .اهيلإ 
تلأس نأ  دعب  يبأ  ةايح  ةصق  ةفرعم  نم  برهأ 

تلصو امل  نلو  أبوس ، ف  ناسنإ  لك  اهنع 
نأ ديرأ  انأو ال  ةأجف  تحبصأ  اهفرعي  نمل 

.يبأ ةايح  نم  ةخسن  نوكأ  نأ  ديرأ  .فرعأ ال 
عبتأ تنك  دصق  نودو  ننأ  تفشتكا  ننلو 

ـب حلا لدابتي  ناك  يذلا  ناملا  تح  .هتاوطخ 
انأو ال هيف  ـت  سلجو ـه  تدصق ـه  تاتف هيف مـع 

حور ف  يبأ  هعرز  ءش  اذه  له  ىرت  اي  .ملعأ 
نوكتس ربكأ  نيح  له  ىرت  ايو  دلوأ ؟ نأ  لبق 

؟ يبأ ةريس  ه  املثم  ةضماغ  تريس 
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اذه تقلغأ  ةلملا  دنع  نم  تجرخ  نيح 
هتاحفص تيوطو  يداؤف  ف  فحصملا 

نرت مأ  تاملك  تناك  .لبقتسم  وحن  تقلطناو 
ةوَلع نم  هبحصو  ريبزلا »  » ليحر دعب  نذأ  ف 

: لوألا ةرملا  ف  رهشأ ، ةثالث  انعم  اوضق  نأ  دعب 
حارفألاب كيلع  لوادتتس  مايألا  يدلو ، اي  - »

كايإ نلو  اهنازحأو ، اهحارفأ  شع  .نازحألاو 
كايإو اهيف ، كرود  دأو  ضهنا  .اهل  ةسيرف  عقت  نأ 

«. ءافعضلا الإ  سرتفت  هف ال  فعضت ، نأ 
ف الإ  ركفأ  مل  ةلملا  دنع  نم  تجرخ  نيح 

لاحلا اهب  هتنا  فيكو  َاتاْجنس »  » عم تصق 
تلءاستو .شاجنلا  كلملا  يديس  دنع  ةيراج » »

رتخت ملو  كلملل  ةيراج  نوكت  نأ  تراتخا  اذامل 
؟ مأ تيب  ف  عم  شيعتل  وأ  نربختو  تأت  نأ 

تيأرو .ةيراج  تحبصأ  امل  اذه  ثدح  ول  امبر 
اهريرحتب رمأي  نأ  شاجنلا  يديس  نم  بلطأ  نأ 

.ل ةجوز  حبصت  نأ  اهنمي  تح 
تحبصأ اهنأو  َاتاْجنس »  » تركذ نيحو 
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تلا كلملا  تارارق  ف  ركفأ  ترص  ةيراج ،
ةمحلاب مستت  اهلك  اهنأ  تيأرف  ارخؤم  اهذختا 

بصي وهف  قاقرتسالا  ةدوع  رارق  الإ  رظنلا  دعبو 
تاسايس اهفلخ  نمو  ةسينلا  ةحلصم  ف 

ةرم كلملا  حمس  اذامل  يردأ  الو  .نامورلا 
.أبوس قاوسأ  لإ  ديبعلا  ةراجت  ةدوعب  ىرخأ 

، اذه نوقحتسي  ىرسألا  نأب  للعت  دق  كلملا  ناك 
لع طقف  ةروصقم  نوكت  فوس  ةراجتلا  نأو 

ةلوهسب رمألا  اذه  لبقتأ  مل  .ًاديبع  ىرسألا  عيب 
.كلملا ةئيشمل  تنعذأ  ننلو 

تدعتساو ارخؤم ، ديبعلا  قوس  ترز  نيح 
نوقاسي ىرسألا  تيأرو  ةحيبقلا ، رظانملا  كلت 

ملو .رظنأ  تيقبو  ملأو  نزح  تبلاغ  عيبلل ،
حبقب هربخأل  كلملا  انالوم  لإ  تبهذف  لمتحأ 

ةراجت فاقيإ  بجي  هنأو  اهتيأر  تلا  رظانملا 
دحأ ه  تناك  دقف  روفلا ، لع  ةوَلع  ف  ديبعلا 
ءامد ةوَلع  تفلك  تلا  ةريخألا  برحلا  بابسأ 

.تالشملاو نتفلا  نم  اريثكو  اومأو 
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مالك لع  شاجنلا  كلملا  انالوم  دري  مل 
املف .موسكأ  ةلمم  كلم  نم  ةلاسر  نلوانو 
ةلاسرلا تناكو  روفلا  لع  اهتمجرتب  تمق  اهتأرق 

موسكأ ةلمم  كلم  ناك  دقف  ادج  ةبضاغ 
مهتلمم لع  قيقرلا  راجت  تامجه  نم  كتشي 

مهنويع نأب  لوقيو  ءاسنلاو ، نايبصلا  فطخو 
الب تامجهلا  هذه  عيمج  نأ  اوركذ  مهتارباخمو 

ملو ارس  تمستبا  .ةوَلع  ةلمم  نم  تأت  ءانثتسا 
دقف شاجنلا  كلملل  ةلاسرلا  هذهب  يرورس  رهظأ 

.مهفلا ءسي  نأ  تفخ 
: كلملا ل  لاق 

نم اىيش  لعفن  نأ  بجي  قحم ، تنأ  ًعف  - 
نم ةضيغبلا  ةراجتلا  هذه  ثاثتجا  لجأ 

دئاق عم  بيترتلاب  مويلا  ذنم  فلم  تنأ  .انتلمم 
لع ضبقلل  مهب  ةناعتسالا  ىرت  نمو  شيجلا 

مهميدقتو سانلا  نوفطخي  نيذلا  قيقرلا  راجت 
.ةمكاحملل

ةراجتف ةياغلل  بعص  رمألا  اذه  نأ  ملعأ  تنك 
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راجتلا نع  ثحبلاو  لوهجم ، اهؤشنم  ديبعلا 
نم ديبعلا  راجتو  .كالهلاو  رطاخملاب  فوفحم 

يأ لعف  نوعيطتسي  نيذلا  ذوفنلا  يوذو  ءايرثألا 
نأ فيو  .لمع  يأ  نع  نوعروتي  الو  ءش 

هذه روطاربمإ  ليللا » يراس   » مسا ركذ  درجم 
ننإ مث  .عيمجلا  بولق  ف  بعرلا  عقوي  ةراجتلا 

سيئر الو  شيجلا  دئاق  تسلو  كلملا  نامجرت 
نأ نم  رورس  اميأ  تررس  ننلو  .تارباخملا 

تروشم لع  دمتعيو  ييأر  ف  قثي  حبصأ  كلملا 
.قباسلا ف  راملد »  » يدج لع  هدامتعا  لثم 

ربكأ لع  ضبقلل  عسأ  نأ  ريبزلا »  » نحصن
عبانم فيفجت  تدرأ  نإ  ديبعلا  راجت  نم  رجات 
لاق .اهلصأ  نم  اهيلع  ءاضقلاو  ةراجتلا  هذه 

«: ريبزلا »
؟ ديبعلا راجت  رهشأ  وه  نم  - 

! عبطلاب ليللا » يراس  - »
.نذإ هيلع  اوضبقا  - 

: ريبزلل تلق 
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« ليللا يراس   » وه نم  ملعت  ديكأتلاب ال  تنأ  - 
ةروطسأ ليللا  يراسف  اذه ، كمالك  تلق  امل  الإو 

نأ كيهان  هنم  برتقي  نمل  ققحم  كالهو  .ةبعرم 
.هيلع ضبقلا  ف  ركفي 

: ثارتكا ريغ  ف  ريبزلا »  » لاق
لع شمي  ماد  امو  ليحتسم ، ءش  ال  - 

ف هل  اونمكت  نأ  ىرأو  .ايصع  سيل  وهف  نيمدق 
الو ارذح  لقأ  اهيف  نوي  تلا  نكامألا  دحأ 

اذه لع  اونيعتست  نأو  دحأ ، همجاهي  نأ  عقوتي 
ةراجت فاقيإب  اوحرصت  الف  نامتلاب  رمألا 

تح ال هيلع  ضبقلا  نوونت  مكنأ  الو  قيقرلا 
رمألا اذه  ف  اوعرستت  الأ  ىرأو  .هرذح  ذخأي 

مث .هنع  تامولعملا  نم  ردق  ربكأ  اوعمجت  تح 
اونوكت نأ  دعب  ًانلع  هومكاحتو  هيلع  اوضبقت 

مكنأ كلامملا  عيمج  ف  مهلك  سانلل  متنلعأ 
.قيقرلا راجت  رهشأ  لع  متضبق 

اي كدلب  ف  شيجلل  ًادئاق  حبصت  مل  اذامل  - 
..ديدجلاب موي  لك  نئجافت  تنأ  ريبز ؟
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اذه وأ  ابئاص ، هلك  ريبزلا »  » مالك ناك 
ننأ ال ةجردل  ريبزلا »  » بحأ انأف  تليخت 

.هتافرصت وأ  هيأر  ف  اىطخم  هارأ  نأ  لمتحأ 
ءاوخلا ضرم  نم  حورل  امسلب  ناك  ريبزلا » »

.تايضاملا تاونسلا  لاوط  اهحاتجا  يذلا 
ةلقلا نم  ةوَلع  ةلمم  ف  مهب  قثأ  نم  ناك 
: مادقلا ئافصرب  تنعتسا  ننإ  ثيحب 

« اكامود و« ابمس » و« وجود » و« يدبع » »
« ليللا يراس   » تاكرحت نع  رابخألا  عمجل 

دقف يرايتخا  ف  اىطخم  نكأ  ملو  .هناوعأو 
عبرألا ةوَلع  تاهج  ف  نيركنتم  اوقلطنا 

رابخألا نوسسحتيو  ءايحألاو  ىرقلا  نوبوجي 
ناعرسو ليللا .» يراس   » ناوعأ ةكرح  نوعبتيو 

نأ لع  اوعمجأ  دقف  .نيقيلا  ربخلاب  اوداع  ام 
، لينلا برغ  ارخؤم  دهوُش  ليللا » يراس  »

انينرلا ىرق  نم  ةيرق  لع  مجه  دق  ناكو 
ةقطنم نإف  اذبو  .تايتفلا  ضعب  فطتخاو 

هتامجهو هلامعأ  زكترم  ه  تحبصأ  دق  انينرلا 
لإ ريشت  تناك  هناوعأ  ةكرح  .تامداقلا  مايألل 
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ىرتشا هناوعأ  دحأ  .ةقطنملا  ف  لاز  ام  هنأ 
ربعو أبوس  قاوسأ  نم  تانيومتلا  ضعب  ارخؤم 

عضي لجرلا  كلذ  دهاش  اكامود »  » .لينلا اهب 
وحن اهب  هجتيو  رامح  رهظ  لع  ةبيكز  ف  داوملا 

بونجلا لإ  لايمأ  ةرشع  دعب  لع  ةرذلل  ةعرزم 
ىرق حاوض  ىدحإ  ف  ةيبرغلا ، أبوس  نم 

يذلا خولاو  ةعرزملا  تناكو  .انينرلا 
مايأ اولتُق  نيذلا  نيعرازملا  دحأل  الم  اهطسوتي 

تحبصأف شاجنلا  كلملا  دض  برحلا 
.ةروجهم

تارباخملا سيئر  تربخأ  حابصلا  ف 
قلعتت ةيرس  ةمهم  ذيفنتب  ل  كلملا  تاهيجوتب 

نع هل  حصفأ  ملو  .اهلك  ةوَلع » ةلمم   » نمأب
تبلط نيح  ًانواعتم  ناك  هنلو  ةمهملا ، ىوحف 

نع نلأسي  ملف  ةصاخ ، ةقرفب  يديوزت  هنم 
دق ننأ  ملعي  ناكو  .ةمهملا  ةعيبط  الو  ليصافتلا 

ةيسورفلا ف  لاع  ىوتسم  لع  تابيردت  تيقلت 
يذلا ديحولا  وه  كلملا  ناك  .ماهسلاب  مرلاو 

تلا ةصاخلا  ةحلسملا  ةعومجملا  .ةمهملاب  ملعي 
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َجنعلا نم  اهعيمج  ةنوم  تناك  عم  تقلطنا 
شيجلا ةمدقم  ف  نونوي  نيذلا  قيلامعلا 

دئاقلا مهعمج  .ةبعصلا  ماهملا  ذيفنتب  نوموقيو 
نوعيطي نأ  مهرمأو  ةيئاهنلا  رماوألاب  مهدوزو 

تح ديحولا  مهدئاق  نوكأس  ننأو  ءش  لك  ف 
الو مهتهجو  نوملعي  اونوي  مل  .ةمهملا  ءاهتنا 

ًاناسرف اوناك  .نوثرتي  اونوي  ملو  مهتمهم 
.مهيلع دامتعالا  كنمي 

ف طغت  أبوس  تناك  نيح  ارجف  لينلا  انربع 
لع سارحلا  ىوس  كانه  ني  مل  .قيمع  مون 

ضارتعا دارأ  سارحلا  دحأ  .ةيعارشلا  مهبراوق 
لخاد انعم  اهانذخأ  تلا  لاغبلا  ىأر  نيح  انبراق 

انعم ىأر  نيحو  .صوصل  اننأ  نظف  براقلا 
كحضف رمألا  مهف  مهفرعي  نيذلا  دونجلا  ضعب 

أبوس نأ  تدكأت  .ناك  ثيح  لإ  هبكرمب  داعو 
نيح .اضيأ  ةيبرغلا  ةهجلا  نم  ةسورحم  تتاب 

ابونج ةرشعلا  لايمألا  انرسو  لينلا  انربع 
ةفيثك ةباغ  انلخدف  ةحارلل  ةجاحلاب  تسسحأ 
انيضقو اهيف  انأبتخاو  لينلا  طيرش  لع  ةدتمم 
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تاركذم فحصم  ناك  .كانه  راهنلا  مظعم 
.هنم أرقأ  تأدبو  هتجرخأف  تالخم »  » ف كلملا 

راهنأ تقفدتو  مدلاب  هجو  قورع  تألتما 
كلملا تاركذم  تأرق  نيح  يدسج  ف  بضغلا 

.ًادبع هعيبو  هبيذعتو  هفاطتخا  لوح  شاجنلا 
نك تاللا  ةوسنلا  نع  همالك  تأرق  نيح  تيبو 
ًادي ليللا » يراس   » ناطيشلا اذهل  نأ  دب  .هعم ال 

ءارزولا ناوعأ  نم  وه  ديكأتلابو  .هلك  اذه  ف 
ول اننأ  تركذت  .هلك  رمألا  اذه  اوربد  نيذلا 

هنأل ال ليللا » يراس   » دجن نلف  ليللا  لإ  انرظتنا 
ناك .راهنلاب  ماني  هنأ  ودبيو  ًيل  الإ  كرحتي 

نم اهوداطصا  بنارأ  نووشي  اوءدب  دق  دونجلا 
رانلا اوئفطي  نأ  ةمارص  ف  مهترمأ  .ةباغلا 

: مهل تلق  .اولعفف 
كرحتن فوسف  ةعرسب  مكءايشأ  اوعمجا  - 

.هولتقت .مالظلا ال  لوخد  لبق  بللا  اذه  مجاهنو 
!! ايح هديرأ 

لجر لع  ضبقن  فوس  اننأ  دونجلا  مهف 
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رمألل اوسمحتو  مهريراسأ  تللهتف  دحاو ،
تطخ تناك  .مهداتعو  مهتحلسأ  دقفتب  اوءدبو 

نم دكأتن  نأ  دعب  خولا  وحن  فحزن  نأب  ضقت 
انكرت .نيبقارملاو  سارحلا  نم  ةعرزملا  ولخ 

.نيلجار انكرحتو  ةباغلا  ف  ةطوبرم  لاغبلا 
دعب .نوللستي  فيك  نوفرعيو  ةرهم  اوناك  دونجلا 

نم نيبيرق  انحبصأو  ةرذلا  لقح  انربع  نأ 
ةسبايلا ضرألا  لع  نوشمي  اوناك  خولا 

شملا نم  دب  ناك ال  نإو  بشعلا ، نوبنجتيو 
قطانملا لقأ  نوريختي  اوناك  دقف  باشعألا  قوف 

ثدحي تح ال  فاجلا  بشعلا  نوئطي  الو  اباشعأ 
هنأ اندكأت  .احوتفم  خولا  باب  ناك  .ًاتوص 

لعسي هانعمس  امدنع  خولا  لخاد  دوجوم 
.دونجلا مجهف  ةراشإلا  تيطعأ  اهدنعو  .لخادلاب 

يأ دبي  مل  هنأ  ةجردل  ليللا » يراس   » تغوب
ةأرجلا هذهب  دحأ  نوي  نأ  عقوتي  ني  مل  .ةمواقم 

دونجلا لإ  رظني  ناك  .هركو  ف  همجاهي  ثيحب 
لثم هيلع  مهعيمج  نومجهي  مهو  ةشهد  ف 

اوناك .اهتسيرف  لع  ضقنت  ةرسالا  شوحولا 
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لع هوتبث  .ءايوقأ  ةقلامع  اوط  ماسجألا  ماخض 
ةعطقب همف  اوطبر  .ةعرسب  رمألا  هتناو  ضرألا 

هيلجر لإ  هيدي  اوطبرو  هيلجرو  هيدي  اوديقو 
اهمف اوطبرو  اهيف  هولخدأ  ةريبك  ةبيكزب  اوءاجو 

تومي تح ال  تاحتف  اهيف  اوثدحأ  نأ  دعب 
ف اهانعضوو  هضارغأو  هءايشأ  انعمج  .ًاقانتخا 

هعانق اهعم  عضن  نأ  سنن  ملو  ةريغص ، ةبيكز 
.روهشملا دوسألا 

هلمحن يذلا  ام  سانلا  نم  دحأ  فرعي  الأ  اندرأ 
نيريثك اوناك  دقف  هناوعأ  شخن  انك  .أبوس  لإ 

ف نيمرجملا  ةاتع  نم  مهعيمجف  نيرطخو ،
مهفاتكأ قوف  هلمح  لع  دونجلا  بوانت  .ةوَلع 
تناك ام  ناعرسو  .ةباغلا  لإ  هب  انعرسأو 

ًيل هب  اندع  .لينلا  طاش  وحن  هب  جلمهت  لاغبلا 
ف قثأ  نيذلا  دونجلا  نم  نينثا  ترتخاو 

لوهجم نام  لإ  هانلمحف  رمألل  مهنامتك 
.هعم ناسراحلا  قبو  هانأبخو 

« ليللا يراس   » لع انضبق  اننأ  قدصأ  مل 
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لاق رمألاب  ريبزلا »  » تربخأ نيح  .ةلوهسلا  هذهب 
: ل

ضبقلا لع  صع  دحأ  هنإ ال  كل  لقأ  ملأ  - 
؟ هيلع

ةرواجملا كلامملاو  ةوَلع  ف  ربخلا  انرشن 
.تاقرطلا ف  احرف  نوصقري  سانلا  ناك  .اهلك 
اوقلطناو مهنونج  نج  ليللا » يراس   » ناوعأ
ناملا اومحتقيل  نام  لك  ف  هنع  نوثحبي 

كلملا .هئبخم  لإ  اودتهي  مل  مهنلو  هوررحيو 
ةمخض ةيبهذ  ةدالقب  نأفاكو  رمألل  جهتباو  للهت 

ةمكاحم دقعب  رمأو  ةلمملا ، راعش  اهيلع  شقن 
ريثك .أبوسب  ىربلا  ةمحملا  ةحاس  ف  ةينلع 
يراس  » لع انضبق  اننأ  اوقدصي  مل  سانلا  نم 

ةياعدلا نم  اعون  رمألا  ف  نأ  اونظو  ليللا »
.كلملل دييأتلا  نم  ديزم  بسل  ةيسايسلا 

بيدانم تلسرأ  ةرواجملا  ىرخألا  كلامملا 
لع ضبقلاب  ربخلا  ةحص  نم  دكأتلل  ادوفوو 

اودع ناك  دقف  هتمكاحمو  ليللا » يراس  »
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عست كلامملا  هذه  عيمج  تناكو  اكرتشم 
ةميق زئاوج  دصر  اهضعب  نإ  تح  هيلع  ضبقلل 

.ًاتيم وأ  ايح  مهل  هميلست  ءاقل 
مهؤانبأ فطخ  نيذلا  نيبضاغلا  روهمج 

ةحاس ف  مويلا  كلذ  رجف  اوعمجت  مهتانبو 
لوضفلا مهعفد  أبوس  لهأ  نم  ريثك  .ةمحملا 

لثم ناك  دقف  ةرم  لوأل  ليللا » يراس   » ةدهاشمل
نوفرعي اوناك ال  سانلا  .دحأ  هفرعي  حابشألا ال 

مت فيك  الو  ليللا » يراس   » لع ضبق  يذلا  نم 
.فكو نيجهتبم  اوناك  مهنلو  هيلع  ضبقلا 
ترظتناو ةمكاحملا  ةليل  ةحرفلا  نم  منأ  مل 

ةوشنب سحأ  تنك  .دفان  ربصب  رجفلا  غوزب 
تازاجنإ مهأ  اذه  ناك  .حناوج  ألمت  راصتنالا 

ننأ تسسحأ  .أبوس  ف  تايح  نس  لاوط 
« راملد  » يدج ناك  ول  .قحب  ًجر  تحبصأ 

مأ .اذه  ىري  وهو  رخفلاو  وهزلا  هألمل  ايح 
يذلا وه  اهنبا  نأ  نع  رخفب  ءاسنلا  ثدحت  تناك 

وهزلا اهلغش  ليللا .» يراس   » لع ضبقلا  ذفن 
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لاوط اهنع  تباغف  ةلملا  سلاجم  روضح  نع 
ءاسنلا عم  ًيوط  ًاتقو  ضقت  تناك  .مايألا  هذه 
.يب ةروخف  تناكو  نع ! نهثدحت  تايبرعلا 

ف فالآلا  عمجت  ةمكاحملا  موي  حابص  ف 
عيمجلا .ناملا  مهب  صغو  ةمحملا  ةحاس 

، ةداقلاو ءارزولا ، ةلملاو ، كلملا ، .ادوجوم  ناك 
ةمداقلا دوفولا  ةسمامشلاو ، ةنهلا ، راجتلاو ،

ءاسنلاو لاجرلا  ةرواجملا ، كلامملا  نم 
ةصنملا مامأ  تمحازت  دوشحلا  .لافطألاو 

ءاجو .ةمحملا  ةحاس  ف  ءارعلا  ف  ةبوصنملا 
.اوسلجف ةمحملا  ةئيهو  ضاقلا 

نم ةفرغ  ف  ليللا » يراس   » انأبخ دق  انك 
ني مل  .ةمحملا  ضرأ  تحت  ةيرسلا  فرغلا 

هذه دوجوب  ملعي  دحأ  ناك  الو  هنامب ، ملعي  دحأ 
سيئر نورمح »  » اهنام لع  نلد  .ةفرغلا 

ناكو ةمحملا  ةعاق  ءانب  اولوت  نيذلا  نيئانبلا 
تام ًازوجع  ًجر  ناك  راملد .»  » يدجل ًاقيدص 

مهنإ ل : لاق  .هرارسأ  هعم  تتامو  نيتنس  ذنم 
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راهنلا رح  نم  ةلوليقلل  ةفرغلا  هذه  اومدختسا 
لاقو .ظئاق  فيص  ف  ةمحملا  ةعاق  اونب  مهنأل 

مهماعطو مهسبالم  اهيف  نوعضي  اوناك  مهنإ  ل 
ءانبلا لمتكا  نيحو  .ةيصخشلا  مهضارغأو 

ًانام تناك  .سانلا  اهيسنو  ةقلغم  ةفرغلا  تيقب 
«. ليللا يراس   » هيف انأبخ  ًاشهدم 

نيثبنم ليللا » يراس   » ناوعأ نوي  نأ  انعقوت 
نم دونجلا  هب  ءجي  نأ  نورظتني  تاقرطلا  ف 
مهيلع اوضقنيل  أبوس  فارطأ  ف  نوجسلا  دحأ 

مهل انددعأ  دق  انك  اننلو  .مهنم  هوصلخيو 
مهتملا راضحإب  ضاقلا  رمأ  .ةريبك  ةأجافم 

« ليللا يراس   » انجرخأ نيح  تاوصألا  تلاعتو 
دقو ةمحملا ، ةعاق  تحت  عقت  تلا  ةفرغلا  نم 

.ناسراحلا هب  طاحأو  دوسألا  هعانق  هانسبلأ 
تاوصألا تلاعت  ةصنملا  مامأ  هافقوأ  نيح 

هقنشب ةبلاطملا  ةبضاغلا  تافاتهلا  تعفتراو 
راشأ .روهمجلا  مامأ  هقارحإو  هلاصوأ  عيطقتو 

تمص داسف  توسلاب  روضحلل  ضاقلا 
الإ عمسن  نكن  مل  .ةمحملا  ةحاس  ف  بيهر 
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.مهتاهمأ مهلمحت  عضرلا  لافطألا  ءاب 
يراس  » هجو نع  عانقلا  عزنب  ضاقلا  رمأ 

عانقلا ناسراحلا  عزنف  .عيمجلا  هاري  تح  ليللا »
ألمو تاوصألا  تلاعتو  سانلا  تاحيص  طسو 

.أبوس ءاوجأو  ةمحملا  ةحاس  جيجضلا 
لأس مث  .اوتسف  هديب  سانلل  ضاقلا  راشأ 

: مهتملا
وه ليللا » يراس   » مسا نأ  فرعن  نحن  - 

؟ قيقحلا كمسا  امف  هءارو  رتستت  بقل  درجم 
ةالابم الو  ةيرخس  ف  درو  هيفتك  لجرلا  زه 

: ةحضاو
دحأ دجوي  الو  ليللا .» يراس   » تسل انأ  - 

«! ليللا يراس   » همسا
هلأسو ةيرخسو ، ءازهتسا  روضحلا  كحض 

: ضاقلا
؟ تنأ نونجمأ  لجر ؟ اي  لوقت  يذلا  اذه  ام  - 

؟ تنأ نمف  ليللا  يراس  نكت  مل  نإ 
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الو سانلا  ةيرخسل  الو  ضاقلل  مهتملا  هبأي  مل 
ضمو روهمجلا  وحن  رادتساف  ةيلاعلا  مهتاوصأل 

: ثدحتي
نع تيفتخا  دقف  نفرعي  مكنم  ضعبلا  لعل  - 

مل رشأو  .نآلا  اماع  نيرشع  نم  رثكأ  أبوس 
راملد  » يبأ ىرأ  تح  اهيلإ  نومتدعأ  مكنأ 

مسا وُّليِبا »  » انأ .يدلوو  تجوزو  ميظعلا »
! تجوز ه  هذهو  طايرأ !» نب  راملد  نب  وُّليِبا  »

«! َاشينَات »
توه تلا  َاشينَات »  » مأ لإ  ريشي  وهو  اهلاق 

ةحاس ف  جرملاو  جرهلا  داسو  .اههجو  لع 
اهتطقتلاو مأ  تيقلتف  اعيرس  تمقو  .ةمحملا 

هسأر قوف  طقس  نمك  تنكو  عارذ  نيب  تيقبف 
ضاقلا ال ةقرطم  تناكو  .ءامسلا  نم  لبج 

رمتسا .روضحلا  نم  تمصلا  ةبلاط  فقوتت 
ةرملا هذه  تيحان  راشأو  ماللا  ف  لجرلا 

: لاقو هعبصأب 
نآلا هيعارذ  نيب  اهذخأي  يذلا  اذه  نأ  نظأو  - 
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هرأ مل  يذلا  نبا  .نذقنأ  يذلا  وهو  .نبا  وه 
.نومرجملا ءالؤه  هنم  نمرح  .تايح  لاوط 

تح همسا  فرعأ  يذلا ال  نبا  .نم  هومرحو 
نأ روف  نبا  هنأ  تكردأ  .اماع  نيرشع  دعب  نآلا 

.ءش لك  ف  نهبشي  وهف  هتيأر 
: ضاقلا لاق 

؟ ليللا يراس  ةصق  ه  امو  كتصق ؟ امو  - 
مادقلا ءارزولا  لإ  ريشي  لجرلا  أدب 

: لوقيو ادرف  ادرف  نيعولخملا 
..اذهو ..اذهو  اذه ..  وه  ليللا » يراس  - »
هقلتخا مهو  مسا  وه  ليللا » يراس  !! » كاذو

اوناك .هدجي  الو  دحأ  هفرعي  تح ال  ءارزولا  ءالؤه 
موقي نم  نأب  تاعئاشلا  قالطإ  مهسفنأب  نولوتي 

« ليللا يراس   » وه نايبصلاو  ءاسنلا  فطخب 
هبتني تحو ال  مهسفنأ ، نع  تاهبشلا  اودعبيل 

نوسبلي اوناك  .مهعبتتي  نأ  ردقي  الو  دحأ  مهيلإ 
« ليللا يراس   » مسا نوقلطيو  ءادوسلا  ةعنقألا 

فطخلا لامعأ  ذيفنتب  موقي  نم  لك  لع 
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قفتملا زمرلا  وه  ليللا » يراس   » .مهحلاصل
اوفطخ .نيرخآلا  راجتلا  ةيقب  نع  مهزيميل  هيلع 

مساب ًاديبع  مهوعابو  ءاسنلاو  نايبصلا  فالآ 
ةراجت روطاربمإ  لايخلا ، مهولا ، ليللا » يراس  »
هآر له  نيرضاحلا  عيمج  لأسأ  انأو  .قيقرلا 

هل سيل  وهف  ديكأتلاب ال  اموي ؟ هلباق  وأ  دحأ  مكنم 
مهرس فرع  يذلا  ديحولا  انأ  .ًصأ  دوجو 

مسلا سدب  ارارم  لتق  اولواح  .مهرمأ  فشتكاو 
عنص يبأ  نم  تملعت  دقف  اوحلفي  ملف  ماعط  ف 

.يدسج ف  مسلا  رثؤي  الف  ليخلا  مد  نم  قايرتلا 
ةرم لك  ف  ننلو  اردغ  نولتقيل  نودصرتو 

لتق نم  اوسئي  نيحو  .مهنم  وجنأ  تنك 
نع توسلاو  أبوس  ةرداغم  نيب  نومواس 

« َاشينَات  » تجوزو راملد »  » يبأ لتقوأ  مهحضف 
تايح تشعو  تجوزو ، يبأ  ةايح  ترتخاف 
.فعض ةطقن  نوفرعي  اوناك  .مهنم  ابراه  اهلك 

تشعو فنملا  ترتخا  .تجوزو  يبأل  يبح 
ايح تنك  .ءاقشلا  نعم  تفرعو  سؤبلا  ةايح 

ف شيعأ  تنك  .حلاك  ًاتيم  وأ  تيملاك 
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ناكو .ءالخلاو  ةروجهملا  تويبلاو  تابارخلا 
.ًانايحأ ماعطلاب  ننوتأي  ءاقدصألا  ضعب  كانه 

ةطقن وه  ناك  هيف  نومتدجو  يذلا  خولا 
مهتايلمع ذيفنتل  نيدسافلا  ءارزولا  ءالؤه  قالطنا 

مهعبتتأ نينسلا  هذه  لاوط  تنكو  .ارخؤم 
ءالؤه نأ  فرعأ  تنك  .اعيمج  مهفرعأو  مهدصرأل 
مهف بحأ ، نمم  نامرحو  سؤب  ف  ببسلا  مه 
دعب تفرع  .نبا  ةيؤر  نم  تح  نومرح  نيذلا 
مهنأو هسارحو ، رجبألا »  » كلملا اولتق  مهنأ  كلذ 

هوعابف لاحلا  كلملا  َةمحصا »  » هنبا اوفطخ 
.ًادبع

: ًئاق ضاقلا  هعطاق 
نم ماللا ؟ اذه  قدصن  نأ  انم  ديرت  فيكو  - 

؟ كل دهشي 
ةصنملا نم  تمدقتو  ةلملا  تفقو  ةأجف 

: تلاقو
تنك .هل  دهشأ  انأف  .ضاقلا  اهيأ  ل  حمسا  - 

هتجوزل اهيحأ  نأ  ردقأ  تنكو ال  هتصق  فرعأ 
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.اهجوز ةايحو  اهتايح  لع  ًاظافح  َاشينَات » »
ءالؤه حضف  لع  ردقأ  ةلملا ال  انأو  تنكو 

جوز ةايحو  تايح  لع  فاخأ  تنكف  ءارزولا 
كلملا هنبا  عابو  قبسألا  كلملا  لتق  نمف  .مهنم 

تيأر .ءش  يأ  لعف  نع  عروتي  ًادبع ال  لاحلا 
لع ظافحلل  ءش  بسنأ  وه  توسلا  نأ  اهتقو 

يوق وهو  دحاو  درف  وهف  هترسأو  وُّليِبا »  » ةايح
ةبولغمو ةفيعض  هترسأ  امنيب  مواقي ، نأ  هنمي 
اوناك مهو  ءافعض  اعيمج  انك  .اهرمأ  لع 

نآو .رحاسلا  لع  رحسلا  بلقنا  نآلاو  .ءايوقأ 
وه نبالا  نأ  بئاجعلا  نمو  .نمثلا  عفد  ناوأ 

هيبأ ةداعإل  ريدقلا  هراتخا  يذلا  ديحولا  صخشلا 
ءيربلا اهيأ  كب  ابحرم  .ملعي  ني  مل  وهو 

كلهأ نيب  طايرأ » نب  راملد  نب  وُّليِبا   » مولظملا
كتجوز لإ  تدع  كنأ  ريدقلل  ًادمحو  .كترسأو 

« راملد  » كابأ نأ  ملعت  مل  كلعلو  .املاس  كنباو 
الأ اورثآ  دق  كءاقدصأ  نأو  ةدم  ذنم  حينت  دق 

ف تنأو  نازحألا  كيلع  مكارتت  تح ال  كوربخي 
تاونس ف  تيقل  دقف  اهنم  ديزملا  نع  نغ 
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.في ام  ةقباسلا  كتايح 
ضبقلاب رمأي  نأ  رقوملا  ضاقلا  نم  وجرأ 

.اروف ةمكاحملل  مهميدقتو  ةنوخلا  ءالؤه  لع 
يذلا ميركتلا  هترسأو  ءيربلا  اذه  مري  نأو 

ةءورملاو قالخألا  هذه  لثمب  لجرف  هقحتسي ،
لع هتالوطبو  هلامعأ  رمت  نأ  زوجي  لبنلاو ال 

.نايسنلا اهيوطيو  اضرع  أبوس  خيرات 
: لاقو كلملا  فقو  نيرضاحلا  عيمج  ةشهدلو 
مه نيدسافلا  ءارزولا  ءالؤه  نأ  هل  دهشأ  انأو  - 

نوعاب نيذلا  مهو  رجبألا »  » يبأ اولتق  نيذلا 
كلملا انأ  رمآ  .كلملل  ندر  هلا  نلو  ًادبع 

مهميدقتو مهيلع  ضبقلاب  رجبألا » نب  َةمحصا  »
نايبصلاو ءاسنلا  فطخ  ةمهتب  ةمكاحملل 

.ةلمملاو كلملا  لع  رمآتلاو 
نب راملد  نب  وُّليِبا  « ؟ يبأ وه  اذه  اقحأ  هلأ !! اي 

ننأ نظأ  تنك  يذلا  انأو  ميظعلا ؟ طايرأ »
هذه لاوط  نم  ابيرقو  لوح  ناك  اميتي !! تدلو 

؟ هيجانأو هملكأو  هفيطب  سحأ  تنكو  .تاونسلا 
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عمسأ تنك  .كش  الب  نبيجي  يذلا  وه  ناك 
داع نأ  دعب  هتوص  نأ  بيجعلاو  .نذأ  ف  هتوص 

.ريغتي ملو  نملي  ناك  يذلا  وه  وه 
قوف نيحانجب  ًاديعب  قلحأ  ننأ  تسسحأ 
ناك .ءاضفلا  ف  ايلاع  ترط  .أبوس  ءاوجأ 

تناكو .لمنلا  لثم  اراغص  تحتو  لوح  سانلا 
مل .ةرملا  هذه  ف  رمقلا  نم  ةبيرق  سمشلا 
ناكو .بحسلا  اهطغت  ملو  بابضلا  اهبجحي 

« َاتاْجنس  » هجو تليخت  سمشلل ! كحضي  رمقلا 
اوداع مهلك  .ةءاربلاب  اعرتم  ايلوفط  داع  دقو 

« َاتاْجنس و« اتينوم » و« ايسيس » : » افطأ
« اكامود و« ابمس » و« كيليْنم » و« وجود » و«

« َاتاْجنس « ــ اهتعاس ب تملح  ِيدبع .» و«
.مودلا فيلب  وشحملا  شامقلا  سئارعب  بعلت 

: لوقت اهعمسأ  تنك  .اهعم  بعلل  نيدانتو 
ةيده اهنإ  اهذخ  .اهصحفاف  سئارع  هذه  - 

.فورذخلاب فتكأ  فوس  انأو  .كل  نم 
ديعأ نأ  ديرأ  .ديدج  نم  ًفط  دوعأ  نأ  تدرأ 
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تقلطنا .نتتاف  تلا  ةيضاملا  ةايحلا  ةرود 
ةريغصلا ىراهملاو  شوحجلا  فلخ  ضكرأ 

يوحن ةعئاط  ةرملا  هذه  ف  تتأ  اهنلو  ةرفانلا 
ضفخت مل  اهضيورتب ، موقأو  اهروهظ  طتمأل 

اهيلجرب ءاوهلا  لكرتو  ضرألا  لإ  اهسأر 
اهلجرأ عفرتو  امهيلع  فقت  ملو  نيتيفلخلا 

قوف نم  يب  قلتل  ءاوهلا  ف  ايلاع  ةيمامألا 
دشأك اهديرأ  .ةناكتسالا  ديرأ  ..ال..ال ال  .اهروهظ 

اهفلخ ودعأ  نأ  ديرأ  .اروفن  ىراهملا  نوكت  ام 
.مويلا لاوط  اهدراطأو  ةيربلا  ف 

ةعئاب ةيودبلا  ةكوربم » « ــ تررم ب نيح 
ف امك  اهرامحب  نزواجتت  مل  بورلا » نبللا و«

تفرغو رامحلا ، نم  تلجرت  لب  ةرم ، لك 
هتمدقو بيلحلا  نعس »  » نم ةيبشخلا  اهتفرغمب 

لع تزفق  مث  نانتمالاب ، جضي  تمص  ف  ل 
هثحتست ةريصقلا  اهاصعب  تحولو  رامحلا  رهظ 
سمهي كارألا  ةرجش  نم  عرف  لك  ناك  .حرف  ف 

ثدحي ناصغألا  قوف  ريفاصعلا  تناكو  ل ،
وُّليِبا و« َاتاْجنسو » سيس   » نع ضعبلا  اهضعب 
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« ةيرام  » ةسينك راوجب  تررم  نيح  َاشينَاتو .»
باب قوف  مستبت  هو  ءارذعلا  ةروص  تيأر 

أدبيل تذفان  لإ  داع  يرودلا  رئاط  .لخدملا 
ةبصتنملا ةيساحنلا  لوبطلا  .ةديدج  خيرفت  ةرود 

هو تح  نصّقُرت  تناك  ةنيدملا  ةحاس  ف 
رصق مامأ  نايرجحلا  نادسألا  .ةنكاس  ةتماص 

.بقرت ف  نارظتنيو  نارظني  اناك  كلملا 
امهنم بارتقالل  نناوعدي  امهنأك  تسسحأ 

.يب حسمتلاو  مدق  مثلو  يبايث  مش  نم  انمتيل 
هجاومأ تعمس  .ل  هيعارذ  احتاف  ناك  لينلا 
مدقب تسدو  هوحن  تعرسأ  .نيوغت  هو 

لع رثانتملا  بوجربلا »  » لع نيتيفاحلا 
مدق تحت  رسكتي  بوجربلا »  » ناك .هئطاش 

ف اهب  تلخدو  سبالم  علخأ  مل  .لالدو  جنغ  ف 
اهنأكو نيوتحت  ءاملا  ةدوربب  تسسحأ  .ءاملا 

همضي هنع  هبايغ  لاط  بيبحل  هيعارذ  حتف  بيبح 
طاشلا نم  ةبيرق  تناك  تلا  كامسألا  .هيلإ 

ندهشي نئج  ايابص  لثم  لوضفب  رظنت  تءاج 
ىدل ةوظح  نم  تلان  ام  نينمتيو  سورعلا 
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نويع لثم  تناك  كامسألا  نويع  .سيرعلا 
طاحأ .حرفلاب  جضتو  ةءاربلاب  حضنت  ايابصلا ،

تبرو قنع ، ف  نلبقو  هجاومأب ، يردص  ءاملا 
لينلا نمضيل  امدق  تيضم  .سأر  رعش  لع 

تضمغأ .نمضي  ردص  لإ  قاتشأ  .هردص  لإ 
« وُّليِبا  » يبأو راملد ،»  » يدجب تملحو  نيع 

امهتحتف نيحو  ريبزلا !»  » خأو َاشينَات »  » مأو
وفطت حيسامتلا  تناك  لعألا  لإ  ترظنو 

، سأر قوف  كانه  ءاملا  حطس  لع  صقارتتو 
صقارتي سمشلا  عاعش  ناكو  نسرحت ، اهنأكو 

قفأ ف  سمشلا  نم  ابيرق  رمقلاو  لوح ،
.ءامسلا

تئجوف كارألا  ةرجش  لإ  يامدق  نتداق  نيح 
امداق نتأر  املو  .رظتنت  ةسلاج  َاتاْجنس » «ـ ب
اعم انرسو  يديب  تسمأو  يوحن  تعرسأ 
لوقتو ثدحتت  تناك  اننيعأو  انبولق  .نيتماص 

وُّليِبا  » ةرجش تحت  سلجن  مل  .اريثك  امالك 
اناديو تيبلا  لإ  انيضم  لب  َاشينَاتو »

ودبت قيرطلا  ف  ةرجش  لك  تناك  .ناتباشتم 
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.ةسينلا راوجب  تلا  كارألا  ةرجش  اهنأكو  ل 
لع ةحرفلاو  تاقرطلا  ألمت  تالافتحالا  تناكو 

شويج لع  كلملا  راصتنا  ةحرف  لثم  هوجولا 
.نيرخآلا كراشنل  فقن  مل  اننلو  .انينرالا 

.جراخلا بابلا  نم  انفلدو  تيبلا  وحن  انيضم 
ف ءاسنو  اجر  مهلك  اوعمجت  دق  برعلا  ناك 

تلخد نيح  .يبأ  تيب  ف  ةريبلا  ةقنادلا » »
ف مهمدقتي  نافع » نب  نامثع   » تيأر ةقنادلا 

تفطصاو هفلخ  لاجرلا  فص  دقو  ةالصلا 
راملد نب  وُّليِبا   » يبأ ناك  .لاجرلا  فلخ  ءاسنلا 
راوج لاجرلا ، عم  فصلا  ف  فقي  طايرأ » نب 

فصلا ف  فقت  َاشينَات »  » مأ تناكو  ريبزلا ،
نتلدابو َاتاْجنس »  » لإ ترظن  .ءاسنلا  عم 

انأ انرهطت  .ملكتن  ملو  تمهفو ، تمهفف  ةرظنلا ،
ءاسنلا فوفص  لإ  تمضنا  تلا  َاتاْجنس ،» و«

فوفصلا تمدقتو  َاشينَات .»  » راوج تفقوو 
ف هراوج  تفقوف  يبأ  نام  لإ  تلصو  تح 

.لاجرلا عم  فصلا 
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فلؤملا نع  ةذبن 

هلا لضف  رمع  .أ 
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تارادصإلا ثدحأ 

ذا ــــ ت ــ سألا
هلا لضف  رمع 

..ك ــ ل ـــ ملا نا  ــــ مجرت ■ 
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ةيشاح
ددع 2. حاحصإ 18  ءايعشأ  رفس  [ 1]

ليّنلا قَرش  ُّدتمملا  لهسلا  ه  ُةَنَاطبلا : [ 2]
.ءاوهلا ُةيقَن  عرملا ، ُةبصخ  ضرا  هو  ِقرْزالا ،

ةيامغتسالا وأ  ةضيمغلا  ةبعل  ه  ُةيسوسَّدلا : [ 3]
نورخآلا موقيو  مهدحأ  ئبتخيف  راغصلا  اهبعلي 

.هنع ثحبلاب 
.ةولع ةلمم  مايأ  ةروهشم  ةرحاس  [ 4]

.ةجبلا ةليبق  لإ  ةبسن  [ 5]
.رمحألا رحبلا  [ 6]
.جليلجهلا ةرمث  [ 7]
.ردسلا ةرمث  [ 8]
.بطنتلا ةرمث  [ 9]

دقو دعقملا  وه  ةشبحلا ) ةغلب  : ) ربنملا [ 10]
.سرلا لع  قلطي 

رتفدلا وه  ةشبحلا ) ةغلب  : ) فحصملا [ 11]
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.باتلاو
ددع 7. حاحصإلا 10  نيوكتلا : رفس  [ 12]

ددع حاحصإلا 1  لوألا : مايألا  رابخأ  رفس  [ 13]
.9

حاحصإلا 18. ءايعشأ : رفس  [ 14]
ظفل نوقلطي  ام  امئاد  ةقطنملا  كلت  لهأ  [ 15]

.لينلا هب  نودصقيو  رحبلا 
هو ريبلا ، يأ  ةبونلا ) ةغلب  : ) تاكوادلا [ 16]

فظوملا نوي  كولملا  طالب  ف  ةمئاد  ةفيظو 
.ةيعرلاو كلملا  ناويد  نيب  لصولا  ةقلح  اهيف 

سأر اهالعأ  ٌةيِبَشَخ  ٌةضيب  فورذخلا : [ 17]
ٌطيَخ هيَلع  رَادي  رامسم  اهلَفسأ  فو  رِيَدتسم ، 

عِباصأ ِدحِأب  ًاقلاع  هُفَرط  َلظيو  اَهفصن  ُكسمي 
اهسْفَن َلع  روَُدتل  اضرأ  مُرت  اَمْدنع  ِديلا 
( نغلا مجعملا   ) .اِدج ًةعِيرس  ٍتارود 

ةلم سيقلب  ه  ةشبحلا ) ةغلب  : ) ةديم [ 18]
.ميدقلا شبحلا  ثارتلل  ًاقفو  أبس 
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دادعأ 34 - 37 حاحصإ 5  تم  ليجنإ  [ 19]
وأ ريبلا  تيبلا  ه  ةبونلا ) ةغلب  : ) ةقنادلا [ 20]

.ميدق يبون  مسا  وهو  ناويدلا ،
10-5 دادعأ : حاحصإ 13  انحوي  ليجنإ  [ 21]

ددع 40. حاحصإ 8  انحوي  ليجنإ  [ 22]
ددع 23. حاحصإ 19  ددعلا  رفس  [ 23]

مطلا ةرشق  وه  ةبونلا ) ةغلب  : ) بوجربلا [ 24]
.لينلا طاش  لع 

تايآلا 1 - 4. نمحرلا : ةروس  [ 25]
لايقزح رفس  ةكرتشملا : ةيبرعلا  ةمجرتلا  [ 26]

.27 - 25 دادعألا : حاحصإ 21 
نم بيضق  لوزي  نيوكتلا 10:49 (ال  رفس  [ 27]

نوليش تأي  تح  هيلجر  نيب  نم  عرتشمو  اذوهي 
(. بوعش عوضخ  نوي  هلو 

.4 دادعألا 3 ، حاحصإ 57 : ءايعشأ  رفس  [ 28]
ف روهشم  طايسلا  نم  عون  جنعلا : طوس  [ 29]
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بسن تح  َجنعلا  ةليبق  هب  ترهتشا  ةوَلع  ةقطنم 
.رهنلا سارفأ  دولج  نم  هنوعنصي  اوناكو  مهيلإ 

يرئادلا ءانبلا  وه  ةبونلا ) ةغلب  : ) رودردلا [ 30]
.خولا وأ 

برقملا تيملا  لع  هب  دحي  بوث  ةجنقلا : [ 31]
نم وهو  نبالا ،) وأ  جوزلا  وأ  خألا  وأ  بألا  )

لإ ًئام  نوللا  ضيبأ  نويو  نشخلا  جيسنلا 
تح ال فاصلا  ءاملاب  لسغي  الو  رارفصالا ،

هنأكو نويو  ضايبلا  عصان  ضيبأ  حبصي 
.ميدق

وأ ضيبأ  ريصق  لماش  رازإ  وه  نرقلا : [ 32]
.عيبطلا هنول  لع 

لوح فلت  شامقلا  نم  ةعطق  باقرقلا : [ 33]
نم ابلاغ  نويو  ةأرملا  صيمق  لفسأ  رصخلا 
لثم اهلثم  كرفلا  عاونأ  دحأ  هو  حيفصلا  ةكرف 

جاوزلا ف  مدختست  تلا  صيصمرقلا  ةكرف 
.ةدوج اهنم  لقأ  اهنل  ثانإلا  ناتخو 

معانلا دلجلا  رويس  نم  عنصي  رازإ  طحرلا : [ 34]
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رصخب طيحت  اهنم  ىوقأ  ةيدلج  ٍرويس  لع  ُطبرُت 
ةراشإ هعطق  سيرعلا  لوتي  سرعلا  دنعو  ةاتفلا 

.ةاتف دعت  مل  اهنأ  لإ 
ءادوس نشخلا  شامقلا  نم  ةعطق  ةلمشلا : [ 35]

ناخدلل سولجلا  دنع  ءاسنلا  اهمدختست  نوللا 
.ابلاغ

هب طغت  يريرح  شامق  سيسمرقلا : [ 36]
.ةلخدلا ةليل  سورعلا 

ترهتشا ميدقلا  شامقلا  نم  عون  ةدرفلا : [ 37]
طيخ نم  عنصيو  مدقلا  ذنم  هب  يدنش  ةنيدم 

.لوتفملا نطقلا 
ةلينلا ةتبن  نم  عنصي  بوث  قارزلا : [ 38]

متي ام  ابلاغو  لحك )  ) نوللا قرزأ  جنلينلا ) )
.قرزألا نوللاب  هغبص 

.نيعلا داوس  ديدش  جعدألا : [ 39]
.نيبجاحلا نيب  ام  ضيبأ  جلبألا : [ 40]

تايآلا 16 - 26. ميرم : ةروس  [ 41]
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حاحصإ لسرلا  لامعأ  ةيعوسيلا : ةمجرتلا  [ 42]
ددع 26.  3

حاحصإ لسرلا  لامعأ  ةيعوسيلا : ةمجرتلا  [ 43]
ددع 27.  4

لسرلا لامعأ  ةييلوثالا : ةمجرتلا  [ 44]
ددع 30. حاحصإ 4 :

13 انحوي : ليجنإ  كيادنافو : ثيمس  ةمجرت  [ 45]
.:16

لسرلا لامعأ  كيادنافو : ثيمس  ةمجرت  [ 46]
ددع 22. حاحصإ 2 

اقول 4 : 43. ليجنإ  [ 47]
سقرم 12 : ليجنإو  تم 21 : 43  ليجنإ  [ 48]

.12
ددع 15. حاحصإ 18  ةينثتلا : [ 49]

.30 - 31/24 ةينثتلا : [ 50]
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