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ةسكاع ةقهاشلا ، تايانبلا  ىلعأ  ىلإ  لوألا  اهعاعش  لوصوو  ىلجخلا  سمشلا  عولط  عم 
هيف نكسأ  يذلا  ةيقدنفلا  ققشلا  ىنبم  نم  ينعأ  .ياوأم  نم  ُتجرخ  ايارملاك ، بناوجلا 

يذلا مل ديحولاو  يبد »  » ىنبم يف مدقأ  هنأب  لمعلا  يئالمز يف  حزامأو  ماوعأ ، ةرشع  ذنم 
يرفس ةبيقح  يعمو  ىنبملا  مامأ  تفقو  ..تاونسلا  هذه  ةليط  رييغت  يأ  هب  قحلي 

جاهتبالا ةجرد  ىلإ  اًرشبتسمو  راطملا ، ىلإ  ينذخأيس  يذلا  يسكاتلا  اًرظتنم  ةريغصلا ،
.رادقملا ميظع  لمأ  نم  ينؤلمي  امل  ببس ، الب  مُّسبتلاو 

، هترايسل يفلخلا  فوجلا  يف  يتبيقح  ِّسدب  عرسأو  هدعوم ، يف  ُمسابلا  ُقئاسلا  لصو 
هتحملو ةرايسلا  ةعرس  نم  لَّلق  ليوطلا ، عراشلا  رخآب  يذلا  عطاقتلا  دنع  .يب  قلطناو 

هيلع سبتلا  راسملا  نأ  ُتفرعف  يرابكلا ، علاطمو  ةعساولا  قرطلا  نيب  رئاحلاك  تَّفلتي 
لك ريغتي  انه  ءيش  ُّلكف  روذعم ، ..اديس  اديس ، انه  داتعملاك  ًالئاق  اًمُدُق  ريسلل  هتدشرأو 

يذلاو ال ةايحلا ! وه  ديدجتلا  نأ  رابتعا  ىلع  تايانبلاو ، ُتاراسملاو  ُقرطلا  روهش ، ةعضب 
.هه .ددبتي  ددجتي ،

ةفيطللا ةدوربلاف  ريجه ، الو  رورملا ، تامزأ  ىلع  ةداتعملا  ةنيدملا  يف  نآلا  ماحدزا  ال 
يتربخ بسحب  ةعمجلا ، موي  رجف  .راهنلا  ُجهو  ُدعب  اهب  بهذي  سمألا مل  ةليل  نم  ةيقابلا 

.ةدوع وأ  اًباهذ  رفسلل  تاقوألا  بسنأ  وه  انه ، ةليوطلا 
، ةيثراك ةيبرعلا  تادرفملا  قطن  هتقيرط يف  تدجوف  تقولا ، ريرمتل  قئاسلا  ةثداحم  ُتدرأ 
« ةيماركإلا  » رادقم نآلا يف  ركفي  هنظأ  .سأب  .ماستبالا ال  مئاد  هنكل  ةيزيلجنإلا ، ديجي  الو 

شيعي وأ  اًديدج ، ايصخش  ًانمز  مايألا  هذه  أدبي  هلعل  وأ  لوصولا ، دنع  هل  اهيطعأس  يتلا 
.ببسلا مهي  .ةدوقفملا ال  هتماسوب  اهباجعإ  نع  هل  ْتبرعأ  هموق  نم  ٍةاتف  عم  بح  ةصق 

نأ ىلع  لدت  ةديج  ةمالع  هذهو  ٌجهتبم ، اذه ، يريصملا  يموي  هارأ يف  هجو  لوأ  نأ  مهملا 
ءدبل دعتسأو  يناثلا  ينمز  اهب  متتخأ  يتلا  هذه ، يتلحر  يف  يبيصن  نم  نوكيس  قيفوتلا 

.ديعسلا .ديدجلا  نمزلا 
* * *

ةيلزنملا تابجاولاو  ةسردملا  الإ  هيف  سيل  ذإ  اًطيسبو ، هتيادب ، اًئداه يف  ناك  لوألا  ينمز 



لاوجتلاو مدقلا ، ةرك  تايرابمو  ةيعراوشلا  باعلألاو  نايبصلا  عم  اًنايحأ  حرملاو  ةتيقملا ،
اذه .موطرخلا  فارطأ  نم  ةيبونجلا  ةيحانلاب  ةفللا » ةلكالكلا   » يح تاقرط  فده يف  ريغب 
دنع توبكملا  جايتهالاو  ماتلا ، نوكسلا  الإ  كانه  سيلف  تاليللا  يف  امأ  راهنلا ، يف 

.فادرألاو نهدوهن  ةنماكلا يف  ةيرحسلا  ةنتفلا  رارسأو  تايتفلا  ارس يف  ريكفتلا 
ةفرعم اًريبخ يف  تحبصأف  يمامأ  ىدملا  عستا  خيراتلا ، ةساردل  ةعماجلاب  ُتقحتلا  املو 
لينلا برغ  ةدتمملا  ةرماعلا  نامرد » مأ   » نونكسي يف ءالمز  ناكو يل  ءاحنألاو ، ءايحألا 

كانه .يدهملا  ةبق  نم  بيرقلا  بخاصلا  صيخرلا  حيسفلا  اهاهقم  ثيح  موطرخلا ، ةلابق 
ءيربلا يبابشلا  حرملاو  ةنينأمطلاب  ةمعفملا  تاسلجلاب  تِسنأو  تاقوألا  بيطأ  ُتيضمأ 

يننأ ىلع  يرغص  ذنم  ينلماعي  يبأ  نأب  يراختفاو  جذسلا ، ينارقأ  نم  قاشعلا  تاياكحو 
.يرومأ اًردان يف  الإ  لخدتي  الف  لجر 

وأ تاجرعنم  وأ  اياوز  يأ  هراسم  سيلو يف  .ٌدحاو  مهنامز  ةريبكلا ، يتخأو  يمأو  يبأ 
يمأب هوبأ  هجَّوز  هفرعأ ، ببسل ال  يعماجلا  هميلعت  لمكي  يذلا مل  يبأف  .ةجرح  تالوحت 

رخآلا هَّقِش  نكسي  يذلا  تيبلا  ِّقِش  يف  هنكسأو  ةعضاوتم ، ةفيظو  ىلع  هلوصح  روف 
تقصتلاو اهيحاونو ، موطرخلا  دودح  نم  اًموي  جرخت  مل  يمأو  ريشب ..»  » يمع مويلا ،

، ةساردلا يف  حلفت  مل  اًتنب  تبجنأو  تجوزتو  هيف ، تأشن  يذلا  قيتعلا  يحلاب  اًمود 
الو ملحي ، يلثم ، ناك  مهنم  اًدحأ  نأ  نظأ  ..اهمأك ال  نيرشعلا  غلبت  نأ  لبق  نم  تجوزتف 

نوملستسم نونمؤم  مهنأل  ةبيترلا ، مهتايح  نع  نوضار  نوبيط  مهتثالث  نأ  يف  كشأ 
.ردقللو ءاضقلل 

ةريقف فاجع ، ماوعأ  ةثالث  تدتما  ًةاناعم  دهشو  ةفصاع ، ًةياهن  لوألا  ينمز  ىهتنا 
ُّبحأ سَّمحت  ثيح  ةيعماجلا ، يتسارد  نم  ةيئاهنلا  ةنسلا  يف  رمألا  أدب  ..تايركذلا 

نمل ةيناجملا ، جرختلا ، ةلحر  ىلع  فارشإلل  نسح » ميهاربإ.د   » بالطلا ىلإ  ةذتاسألا 
ةبلاط الإ  انعم  نكي  ملو  مهنم ، تنك  رشع  َةعبرأ  بهذ  ٍبلاط  ةئامعبرأ  ةلمج  نم  ..دارأ 

ثالث ةبارق  يعماجلا » صابلا   » انب راس  .اًرجف  انكرحت  .اندالب  عقوتم يف  رمأ  اذهو  ةدحاو ،
اهنومسي ةريغص  ىرق  اهيفو  ىوَرَم »  » ىمست ةقطنم  ىلإ  انلصو  ىتح  تاعاس 

! بجعلا تيأر  اهيفو  ًالامش ، رتموليك ، يتئام  ةبارقب  موطرخلا  نع  دعبت  ةيوارجبلا » »
.لالتلاو حوفسلا  طسو  ةيلاع  موقت  رصم ، ةفورعملا يف  كلتك  ةريثك  تامارهأ 

ةراضحلا  » بتكلا نم  انسرد  دق  لوألا ، يعماجلا  ماعلاب  ميدقلا » خيراتلا   » ةدام انك يف 



ناكو .يحمني  ام  ناعرس  يذلا  تقؤملا  يساردلا  ليصحتلا  ةقيرط  ىلع  نكلو  ةيشوكلا »
يننأ ريغ  رمألا ، اذهب  اًريثك  متهن  مل  اننكل  ةيشوكلا » تامارهألا   » حلطصم انيلع  َّرم  َدق 

نادوسلاب نإ  لاقف  ميهاربإ »  » روتكدلا ُتلأسو  ُتبجعت  اًنايع  تامارهألا  هذه  تيأر  نيح 
..رصم ةدوجوملا يف  تامارهألا  ددع  فعض  وهو  نيتئام ، ىلع  ديزي  تامارهألا  نم  اًددع 

هيلع رهظف  ةينادوسلا ، تامارهألا  سوءر  يف  ريسكتلا  اذه  ببس  نع  هتلأس  بيجع !
اًقفارم اًبيبط  لمعي  ناك  ينيِّليرف » يبيزوج   » همسا ايلاطيإ  اًرماغم  نأب  بيجي  وهو  رثأتلا 

نع اًقحال  درفنا  مث  نادوسلا ، ىلع  نامثع  لآ  ذوفن  طسبيل  ءاج  يذلا  ينامثعلا  شيجلل 
لخاد ىلإ  جولولا  بعصلا  نم  هنألو  .اهراثآ  بهنل  ةيسنملا  قطانملا  هذه  ىلإ  ءاجو  شيجلا 
ءزجلا اهرابتعاب  تامارهألا  سوءر  تاعقرفملاب  رَّجف  ًالجعتم ، ناك  هنألو  تامارهألا ،
ليثامت نم  هيف  ام  اوبهنو  مره ، لك  لخاد  ىلإ  صوصللا  ةباصع  عم  طبه  اهنمو  فعضألا ،

هذه ناكس  ناك  هبهن ، امب  اندالب  نم  بهذو  صللا  اذه  رحدنا  املو  .ةيزئانج  راثآو  ةيبهذ 
هنم اوملعت  دق  برعلا »  » يماعلا انمالك  مهيمسن يف  نيذلا  ودبلا ، نم  ةلحاقلا  ءارحصلا 

راصو تامارهألا ، سوءر  نم  ديزملا  ريجفتب  اوماقف  بهنلا ، يف  ةسيسخلا  ةقيرطلا  هذه 
.ىرت امك  لاحلا 

داكو تلاس  هينيع  عومد  نأ  ريغ  اًئيش ، فيضي  نأ  ديري  ناك  ميهاربإ »  » روتكدلا نأك 
تلواحو هنوجشو ، هوجش  ةرمغ  هايإ يف  اًكرات  ًاليلق  ُتدعتباو  هنزح  ُتمرتحاف  شهجي ،

، ةشهدلا طرف  نم  ًالهاذ  يتسلج ، ءانثأ  ..لظلا  ىلإ  تيوآف  ةبهاللا  سمشلا  نم  ءامتحالا 
ًالاثمت َّيلع  ضرعو  ءارحصلا ، بائذك  تارظنلا  ُسرش  ٌليحن  ودبلا »  » نم ٌدحاو  ينءاج 
نكي ملف  ينادوس ، هينج  فالآ  ةثالث  هيف  بلط  .اهيعارذب  اهردص  نضتحت  ةأرمال  ايرثأ 

يرثألا زنكلاب  ُتبهذ  يلاتلا  مويلا  يفو  .لاثمتلا  يناطعأو  اهب  لبقف  ةدحاو ، فلأ  ريغ  يعم 
نمثلا نع  هملست  يذلا  فظوملا  لاؤس  ينشهدأو  هب ، عربتلل  موطرخلاب ، راثآلا  فحتمل 

دادرتسا ديرأ  تنك  نإ  ينلأسو  فافختساب  كحض  هتربخأ  نيحو  هيف ، هتعفد  يذلا 
رئاجس ةبلع  ءارشل  داكلاب  يفكت  كاذنآ  تناك  ينادوس  هينج  فلألا  .تضفرف  غلبملا ،

.وروبلرام
هتلعف ام  ففخي  نأ  ًالمآ  ىرج ، ام  هل  تيكحو  ميهاربإ »  » روتكدلاب تيقتلا  نيموي  دعب 

يفظوم نأب  ينربخأو  ُتلعف  امم  جعزنا  دقف  سكعلا ! تدجوف  ةرسحلاب ، هساسحإ  نم 
هينج نويلمب  راثآلا  يبرهمل  لاثمتلا  اذه  فظوملا  عيبي  فوسو  راثآلا ، نورجاتي يف  فحتملا 



.رالود نويلمب  ابوروأ  هنوعيبيف يف  ينادوس ،
؟ روتكد اي  فيك   ـ

..عجاوملا َّيلع  بِّلقت  ام  هللا ، كيلع   ـ
لاثمتلا ةداعتسا  تلشف يف  نيح  يترسح  تعستاو  اًريسح ، ذاتسألا  مامأ  نم  ُتفرصنا 

ٍديزمب ُتألتماو  تاونس ! لبق  ةجيتنلا  رهظت  نلو  صحفلل ، لسرُأ  هنإ  لاق  .فظوملا  نم 
.ةفيظو اهلالخ  دجأ  يننأل مل  يجرخت ، ىلع  تايلاتلا  ثالثلا  تاونسلا  تارسحلا يف  نم 

تاهجلا تلسارو  رفسلاب  تملحف  بوهنم ، دلب  يف  يل  شيع  ال  هنأب  تنقيأ  اذكهو 
يبرعلا زكرملاب  لمعلا  ةصرف  يل  تحنس  ىتح  لمعلا ، تابلط  نم  تائملا  تلسرأو 

«. يبد  » هرقم يف يذلا  ةيرشبلا ، ةيمنتلاو  ةيرادإلا  تاراشتسالل 
* * *

نيرداغملا ةباوب  مامأ  ُماَّسبلا  قئاسلا  ينلزنأ  .راطملا  ىلإ  اهانعطق  يتلا  ةفاسملاب  رعشأ  مل 
ةيرشبلا ةماودلا  ىلإ  ةيجاجزلا  ةباوبلا  نم  تجلوو  هتحفنف  يتبيقح ، راضحإب  عرسأو 

نإ نولوقي  .تارشعلاب  علقُتو  طحت  يتلا  تارئاطلا  قلحت  اهئامس  يفو  جيجض ، الب  ةرداهلا ،
راطم اي  هللا  كل  رفاسم ! نويلم  نيسمخ  دحاولا ، ماعلا  يف  عدويو  لبقتسي  يبد »  » راطم

لقأ رفسلا يف  زاوج  ْتمتخو  يتماقإ  حيرصت  ْتصحف  ةنطاوملا »  » ةاتفلا ..ريقفلا  موطرخلا 
ةرثكب ةريحملا  ّلاحملا  ثيح  يضرألا  قباطلا  ىلإ  ُتعرسأف  داتعملاك ، ةقيقد ، نم 
ةجاجز عم  نوكتل  اهل ، اهتيرتشاف  ةقيقر  ٍدي  َةعاس  ينتبجعأ  .لئادبلا  ةرفوو  تاضورعملا 

جهتبت اهاسع  دعو »  » ىلإ اًدغ  اهمِّدقأس  يتلا  ياياده  يه  تايولحلا ، ةبلعو  ةقينألا  رطعلا 
.اهنم هبلطأ  فوس  ام  ىلإ  اضرلا  نيعب  رظنتو  يدتهتف ، يايادهب 

يف يتبيقح  كرتأف  ىحضلا  تقو  نامع  راطم  لصأس  يننإ  انئمطم ، يرس ، يف  ُتلق 
تكردأ نإ  .ةنيدملا  طسوب  نيسحلا »  » عماجب ةعماجلا  ةعمجلا  ةالصل  قلطنأو  قدنفلا 

اذهف اهنم ، برتقأو  ةيندرألا  ءاوجألا  رعشتسأل  ةنيدملا  ارُح يف  كرحتأ  مث  .ةالصلا  دعوم 
فوسو ..دوعو  يأ  ىلع  دعب ، اهنم  لصحأ  مل  يتلا  دعو »  » عم دغلا  دعومل  ؤيهتلل  ٌّمهم 
عماسم ىلع  اهيقلأل  اهظفحأ  يتلا  دعاوقلا  ًالمعتسم  اًمامت  زَّفحتأو  َياوق ، لك  رفنتسأ 

«. تاراهملا زاربإو  يتاذلا  زيفحتلا   » ةدام نيبردتملا يف 
* * *



ىلإ موطرخلا  نم  تناك  اهنكل  .هذهك  ناريط  ةلحرب  أدب  مويلا ، همتتخأ  يذلا  يناثلا  ينامز 
..يبد ىلإ  اًعم  انرفاسو  ددجلا  ةتسلا  نوفظوملا  عمتجا  ىتح  نيموي  ترظتنا  ثيح  ةرهاقلا ،
ةايحلا جهلت يف  ايلعفو  ايمسر ، ىحصفلا  ةيبرعلا  ثدحتت  يتلا  لودلا  فلتخم  نم  اوناك 

ٌةنتاف ٌةاتفو  رئازجلا  نم  رخآو  سنوت  نم  ٌّباشو  نايرصم  نانثا  ةددعتم : ةنسلأب  ةيمويلا 
نم ةئيرج  ٌةاتفو  ايروس ، نم  نانثا  انل  مضنا  يبد »  » يفو ..انأو  برغملا ، نم  نينيعلا  ُةرحاس 

.نانبل
لآو خياشملا  ةحرضأ  ةرايز  نييرهاقلا يف  نيمويلا  ُتيضمأف  يمأ ، ةحيصنب  تلمع  اهتقو 

يننكل ديعبلا ، ةنيدملا  فرطب  يتلا  ةريبكلا  ةثالثلا  تامارهألا  ةرايز  يف  تركفو  تيبلا ،
بيطلا لجرلا  ةرهاقلا ، هتيأر يف  ام  لمجأ  ناكو  .ببس  نود  نم  كلذ  نع  يرظن  تفرص 

ينربخأ يف ..هيف  تمقأ  يذلا  عضاوتملا  قدنفلاب  لابقتسالا  ةلواط  فلخ  سلجي  ناك  يذلا 
يفوتو اًماع ، نيرشع  ةليط  هعم  لمعي  ناك  هل  اًقيدص  نأل  نادوسلا ، بحي  هنأب  لوألا  مويلا 

: ةيرصملا هتجهلب  هدبع » مع   » هفصو امبسح  هللا  همحر  ناكو  .اينادوس  ناك  يضاملا ، ماعلا 
نامك انحا  انمحريو  يبنلا  هاج  قحب  همحري  انبر  اًقالخأو ، ةلوجرو  اًبدأ  سانلا ، ةريخ  نم 

.يبارغتسا همالك  راثأ  ..ةعيبلا  قوف 
راهنلا لاوجت  نم  حيرتسأل  هدبع » مع   » راوجب تسلج  يناثلا ، يرهاقلا  يموي  يف 

نومستبي يف انه  سانلا  نأ  نم  يبارغتساب  هتربخأو  .ةيئاسملا  ةلوجلل  دعتسأو  ةريهظلاو ،
..نظأ تنك  امبسح  يننورقتحي  الو  نادوسلا ، نم  يننأ  نوفرعي  نيح  يهجو 

؟ طبضلاب هيإ  نظتب  تنك  ينب  اي  تنأو   ـ
اورقتحيب نييرصملا  نإ  لوقتب  ريتك  سان  نادوسلا  يف  اندنع  سب  فسأتم ، انأ  .ينعي   ـ

.نيينادوسلا
ينعي اتلدلا  تتح : تالت  اهرمع  لوط  يد  رصم  ينب ، اي  ..يضاف  مالك  شالب   ـ

..يرتفملا هنم هللا  سب  نادوسلاو ، ةدياعصلا ، ينعي  يداولاو  نيحالفلا ،
؟ هدبع مع  اي  هيإ  كدصق  يرتفملا !  ـ

نع نادوسلا  لصفي  وه  ةمزجلا ، دالو  زيلجنإلا  عم  قفتا  يللا  ةبمربلا  عبس  يدصق   ـ
.هوضاري مهو  رصم ،

.مهاف شُم   ـ



.ظيغلا نم  قلفتت  ام  نسحأ  مهاف  شُم  كيلخ  هضرب ، نسحأ   ـ
تدأ يتلا  لزاهملا  رصاعملا ، خيراتلا  ةدام  تسرد يف  دقف  هدصقي ، ام  اًعبط  كردأ  ُتنك 

ةقيقحلا يف  وأ  ةسايسلا ، يف  مالكلا  نم  ُتقفشأ  يننكل  .نادوسلاو  رصم  لاصفنا  ىلإ 
: ةنمآ ..ىرخأ  ةهجِو  ىلإ  هعم  يثيدح  تذخأف  ُتفخ ،

؟ تامارهأ نادوسلا  هيف يف  نإ  هدبع ، مع  اي  فراع  تنإ   ـ
تقولد سانلا  سب  ةدحاو ، دلب  اهرمع  لوط  كل  تلق  .اًعبط  نكمم  امنإ  شفرعم ، أل   ـ

.هللا رمأ  ّالي ، .ةجاح  يأ  نيمهاف  شُمو  ريمح  اوقب 
* * *

، يلودلا نامع »  » راطم يف  مالسب  ةرئاطلا  تطبه  نيح  تايركذلا  ناخدلاك  تشالت 
، سأب .ةالصلا ال  كردأ  يننكل مل  نيسحلا  عماج  ىلإ  هنمو  قدنفلا  ىلإ  تعرسأف  ريغصلا ،

ةطيحملا عراوشلا  يف  تلوجت  .ةنيدملا  ةفرعمل  جاتحم  انأو  نيملاعلا ، نع  ٌّينغ  ىلاعت  هللااف 
حمالملا فلخ  ةبيطلا  يفخت  يتلا  هوجولا  ىلإ  تعَّلطتو  يهاقملاب  تسلجو  عماجلاب ،

اهتاذب زتعت  يتلا  رئاشعلا  نم  مهنوكب  نورختفي  ودب  مهمظعم  نويندرألا  .ةمراصلا 
عم اهلماعتو  اهتاذب  دعو »  » زازتعا ببسلا يف  وه  كلذ  ناك  امبرف  سأب ، نكلو ال  طارفإب ،

.ةبسانم ةجوز  اقح  يه  ..ءاليخ  هيف  سيل  ومسو  ةقر ، اهجزامت  ةزعب  نيرخآلا 
دتما يذلا  يناثلا  ينمز  نأب  يفخ  روعش  يدنعو  اًركبم ، قدنفلا  ىلإ  ُتدع  مويلا  ماتخ  يف 
ىندأ نود  يبد »  » ىلإ ُتبهذ  دقف  ..ريخ  ىلع  نآلا  ىهتنا  ةيضاملا ، رشعلا  تاونسلا  لالخ 

ةدمل تيقبو  هللا ، ردق  ىلإ  هللا  ردق  نم  برهأ  ساسألاب  تنكو  هيلع ، نوكأس  امع  ةركف 
يفو ايرادإ ، اًفظومو  ةجاحلا  تعد  اذإ  اًرضاحم  اًنايحأ  ترص  مث  ايرادإ ، اًفظوم  نيماع 

ةيمنتلا ريبخ  ُتحبصأ  نييضاملا  نيماعلاو  سِّردملا ، ذاتسألا  ُترص  سماخلا  يماع 
.زيفحتلا ةدام  عرابلا يف  رضاحملاو  ةيرشبلا 

ةسماخلا ىلع  هتاونس  ْتفرشأ  يرمع  ُتيأر  نيح  روهش ، لبق  جاوزلل  تزفحت 
.يكنب ديصر  دوجو  عم  ٍرربم ! نود  بزعأ  يئاقب  ىلع  يننومولي  لهألاو  نيثالثلاو ،

ذنم جيلخلاب  لمعي  ينادوس  وهو  يرشب » رمع   » ذاتسألا ةنبا  داعيم »  » ةبطخ تلواح 
ماوعأ ةثالث  ذنم  وهو  ةيسايس ، بابسأل  هنطوم  ىلإ  ةدوعلا  عيطتسي  الو  ةنس  نيرشع 

.ماوقلا ةقيشرو  ةفيطل  داعيم »  » هتنباو روسيم ، ودبي  اميف  هلاحو  .يبد  ةيدلبب  اًفظوم  لمعي 
يننأب اهتربخأ  يننأ  عم  تضفرف ، جاوزلا  اهيلع  تضرعو  تقفاوف ، اهتلباقم  تبلط 



اهتدوع عنمي  اًقئاع  دجت  نل  يهو  موطرخلاب ، ةناجسلا »  » ِّيحب ةحيسف  ةقش  كلمأ  ترص 
مسا لمتحت  الو  نادوسلل ، ةدوعلا  ًالصأ  ديرت  اهنإ ال  لوقت  يهو  ْتكحض  ..نادوسلا  ىلإ 

مث اًدبأ ! .ينادوس  لجر  نم  جاوزلاب  لبقت  نلو  ةقشلا ، كلت  هيف  تيرتشا  يذلا  يحلا 
نبحري تايتفلا  مظعمو  ٌحجانو ، لاحلا  ُروسيمو  ٌميسو  يننإ  اهلوقب  اهمالك  ْتفَّطل 

.مالك .يعم  شيعلاب  ندعسيو  ينم  جاوزلاب 
يف نيبردتملا ، ىلع  اهيقلأ  يتلا  ةنطنطلا  حجنت  ملو  ًانيح ، طابحإلا  يب  فصع  اهمايأ 

يتلا بيردتلا  ةرود  زكرملا ، رقمب  يضاملا  رهشلا  تَدقعنا  ىتح  .هيف  تنك  امم  يجارخإ 
ةعماجلا ةرادإب  ةفظوملا  دعو »  » نهنيب نم  ثانإ ، ثالث  مهنيب  نم  نييندرأ  ةرشع  اهرضح 

توص ينطابب  فته  .دعو  بدأو  دعو ، لامجو  دعو ، ةقرو  دعو ، ىلع  هللا  اي  .ةيندرألا 
ثلاثلا كنمز  بردلا يف  ةكيرشو  كتجوز  يه  هذه  ًالئاق : تاوامسلا ، قوف  نم  ىتأ  هنأك 

.دعو ..رمعلا  ةياهن  ىلإ  دتمي  فوسو  هناوأ ، نآلا  نآ  يذلا 
يذلا هيفاكلا »  » لخدم اًسلاج يف  تنك  ةعاسب ، اندعوم  لبقو  اًحابص  ةعساتلا  مامت  يف 

نيتقيشرلا اهيقاسب  لفرت  تءاج  اهدعوم  يفو  .هيف  ءاقللا  ىلع  دعو »  » عم اينوفيلت  تقفتا 
فيكف ايندلا ، تانب  نم  ةدحاو  هذه  تناك  نإ  براي ، .قيقرلا  يريرحلا  اهناتسف  يف 

يهو تلاقو  ةحرفلاك ، ْتلبقأ  اذه !؟ نم  لمجأ  كانه  له  نيعلا ؟ روحلا  نذإ  نوكتس 
: سلجت

؟ ةئجافملا ةرايزلا  يداه  شيإ  ًالهسو ، ًالهأ   ـ
.كناشلع صوصخم  نامع  ياج  انأ  ةقيقحلا ، يف   ـ

!؟ ريخ بيجع ، كمالك  ..انأ  يناشلع   ـ
.ةيندرأ أل، ةدحاو  زوجتأ  نامز  نم  يسفن  ةحارصبو ، .رودأو  ّفلأ  فرعب  ام  انأ  ينعي ،  ـ

.جاوزلل كدي  بلطأ  ينأب  فرشتب  ينإ  يدصق 
! ينفرعتب ام  تنإ  نيدعبو  ةينيطسلف ، ..ةيندرأ  ِّينام  انأ  ذاتسأ ، اي   ـ

ةبدؤمو يل ، ةبسانم  ينعي  ةنس  نيرشعو  ةعبس  كدنعو  نامع ، يف  ةنكاس  كنإ  فراع   ـ
..ةليمجو

يعاسمو روهش ، نم  يجوز  عم  لكاشم  هيف  نكل  لفط ، يدنع  نامكو  .ةجَّوزم  انأ   ـ
.كلتم صخش  اونمتي  تانبلا  نم  ريتك  تنإ  اًمومعو  .ةفسآ  انأ  .حلصلل 



* * *
نادوسلا تامارهأك  اًسلاج  تيقبو  .جرحلا  نم  بورهلل  ًةعرسم ، ُةحرفلا ، تلحر 

: ةلئسألا الإ  تَّتفملا  يداؤف  سيلو يف  اهسوءر ، ةفوسنملا 
؟ ىتمو ..رمعلا  ةياهن  ىتح  دتمملا  ثلاثلا  ينمز  يتأيس  فيكو  ..بهذأ  نيأ 



ز ا ◊ تأ   ◊

، حرفلا نم  مورحملا  بلقلا  ىلع  ناولسلاو  ةاساوملا  بكستو  ٍنيح  ىلإ  حيرت  ُتاينمألا 
ةينمألا تناك  ول  ىتحو  ..ةيمدعلا  ةماود  هب  تراد  نمل  حاتم  ٌّلحو  ٍءاقب ، ُةليح  يهف  اذهلو 

ولو قناخلا ، عقاولا  نم  بورهلاب  حمست  ةعساو  ةذفان  لظت  اهنإف  ققحتلا ، ةليحتسم 
نم ترأثو  يتايح ، اهب  تلمتحا  ةليح  يتاينمأ  تناك  انه ، نمو  .يضارتفا  وأ  يلايخ  لكشب 

.يريغ اهفرعي  نل  ةضماغ  ةوشنب  تألتماو  يعقاو ،
اًموي وحصأ  نأ  يه  ةحيرملا ؛ ةليحتسملا ، ةرتتسملا ، يتينمأ  تناك  يرمع  نم  ةرشاعلا  يف 

بهذيف ةأجف ، هيف ، نم  لكو  انتيب  يفتخي  .يلوح  امم  اًئيش  دجأ  الف  يلوفطلا ، يمون  نم 
ةليحلا ةمودعم  يمأو  ةروطخ »  » يخأ مهيف  نمب  ميحجلا ، وأ  ةنجلا  ىلإ  ناريجلاو  هناكسب 

.ةردقملاو
* * *

الو مهريغ  همهفي  الف  مهتايح ، دودح  الإ يف  هل  ىنعم  ًامسا ال  يدلوم  بقع  ينوطعأ 
بيرغ يف هنأ  يابصو ، يتلوفط  ينعأ يف  اهمايأ ، يردأ  تنك  امو  .انريغ  ٌدحأ  هيلع  داتعا 

ةريسلا نم  لوقنملا  قيتعلا ، لب  ميدقلا ، مسالاب  ينومسأ  دقف  ةشهدلل ! ريثمو  ينطوم  ريغ 
.ةيزاج ةيلالهلا :

يذلا ةكربلا »  » يح فرط  عقي يف  ملاعلا ، نم  يفتخي  نأ  ُتدرأو  هيف  ُتدلو  يذلا  تيبلا 
رغصلا يف  يل  اولاق  .ءارحصلاب  رحبلا  ءاقتلا  دنع  عقت  يتلا  يزاغنب »  » ةدلب فرطب 

كلت نم  ةظفل  هنأ  اًقحال  ُتفرع  مث  .ةزئاجلاو  ةأفاكملا  هانعم  يمسا  نإ  مهتقدصف ،
ظافلأ ءامدقلا : ةغللا  لهأ  دنع  ةامسملا  يهو  هضيقنو ، ءيشلا  ينعت  يتلا  ةيبرعلا  تادرفملا 

.باقعلا اًضيأ : ينعيو  باوثلا ، بجعلل : ايو  ينعي ، وهف  ..دادضألا 
اميف ناك  ناكمل  مسا  وه  وأ  ةكَربلا ، نم  قتشم  هيف  ُتأشن  يذلا  ِّيحلا  مسا  نإ  اولاقو يل 

ةقيتع ةيركسع  ةنكث  مسا  نم  ذوخأم  هنأ  رهدلا  نم  ٍنيح  دعب  تفرع  مث  .هايم  ةكِْرب  قبس 
ريبكلا ىنبملا  كلذ  يه  ةنكثلا  هذهو  يلاطيإلا ، لتحملا  ءيجم  لبق  ينامثعلا  لتحملا  اهانب 

مسا نإ  اولاقو يل  ةلشقلا ..»  » مساب سانلا  هفرعيو  اًروجهمو ، ًالمهم  مويلا ، ىتح  يقابلا 
عم ءاج  يزاغ »  » همسا ءايلوألا  نم  ٍحلاص  ٍخيش  ءانبأ  اننوك  نم  ذوخأم  ةدلبلا  هذه 



« صاعلا نب  ورمع   » برحلا ريمأ  ةدايقب  اندالب ، نوملسملا  اهيف  حتف  يتلا  ةكرابملا  ةوزغلا 
نيملسملا شيج  نأ  ُتفشتكا  مث  .ديحوتلاو  ميوقلا  نيدلاو  ىدهلا  تايار  انضرأب  اورشنو 

نوعيطتسي اهلهأ ال  ىلع  ةريبك  ًةيزج  ضرفو  تاليولا  انضرأ  لعف يف  حتافلا ، يزاغلا ،
عبرأ عم  فرعت  تناك  هذه  ةدلبلا  نأو  .ةيزجلا  دادسل  مهدالوأ  عيبب  مهمزلأو  اهعفد ،

اتنب  » ةميدقلا ةينانويلاب  قطنت  تناكو  ةيبرغلا » سمخلا  ندملا   » مساب ىرخأ  تادلب 
نمز يفو  ةقينرب .»  » برعلا اهقطن  يتلا  يكينرب »  » مساب ةدلبلا  تفرُع  مث  سيلوب »

ناطلسلا دعأف  دالبلا ، لالتحا  انحوي  سيدقلا  ناسرف  لواح  دالبلل  ينامثعلا  لالتحالا 
يكرتلا مسالا  اذهب  ةدلبلا  تفرعف  ةدلبلا ، نع  عافدلل  لتاقم  فلأ  نم  اًشيج  ينامثعلا 

: نوريثك امهنظو  ناتملكلا  تقصتلا  مث  يدنج ..)  ) ٍزاغ فلأ )  ) نيب ايفرح : ينعي  يذلا 
نم يفاَّدجلا »  » ُّخفلا ُخألا  اهلتحي  يتلا  ةلودلا  دصقأ  ريبكلا ، نجسلا  مسا  امأ  .يزاغلا  ينب 

ةيغيزامأ ةليبق  مسا  نم  قتشم  وهف  ةيريهامجلا »  » اهيمسيو ماوعأ ، ةثالثب  يدلوم  لبق 
«. وبيللا  » مساب ةنعارفلا  نمز  ذنم  فرعت  تناك  ةميدق 

مهتويب ناريجلا  يمسي  املثم  هيمسن  نحنو  ناريجلا ، تويب  نع  اًريثك  فلتخي  ال  انتيب 
، يديدح جالزمب  ءاسملا  يف  قلغي  ريبك  ٍّيبشخ  ٍباب  فلخ  ٌّيلخاد  ٌءانف  وه  شوحلا .» »

يتلا فويضلا  ةفرغ  امهب  ٌقحلم  ينابملا ، تايلحو  ةفرخزلا  نم  ناريقف  نالوجخ  ناقباطو 
، ىثنأ ينوك  ةساعت  يرمع ، نم  ةعساتلا  تنك يف  مايأ  فرعأ  نكأ  مل  ةعوبرملا ..»  » اهيمسن

وحصلاك ةلمتحملا ، تاقياضملا  ضعبو  بعللا  الإ  اهيف  سيلو  ةليمج  ةايحلا  نأ  ُتدقتعاف 
، تانبلا عم  ةليُّقنلا »  » ةبعل الإ  نامزلا  كاذ  نم  ركذأ  ال  .ةسردملا  ىلإ  باهذلل  اًركبم 

راتخم يخأ  نم  ءابتخالل  يرجلاو  نايبصلاو ، ايابصلا  نيب  ةطلتخملا  ىرخألا  تابعللاو 
يحتف ريغصلا  انراجو  ينيوه »  » هيدانن يذلا  يناه  يتمع  نباو  ةروطخ »  » هيدانن يذلا 

ريغصلا هسأر  َّجش  رجحب  هتفذقف  ينتعجوأ ، ٍةاصحب  وهلن  نحنو  ينامر  يذلا  ةحيتف » »
دلولا نأ  الول  هتاليثم ، رمت  املثم  ثداحلا  رمي  نأ  نكمملا  نم  ناك  .نيتطقن  هنم  ىمدأف 
سلجت ملو  يتمايق  تماقف  ةبرقم ، ىلع  هوبأ  ناكو  همأ  ْتخرصف  اًعزف ، مهشوح  ىلإ  عفدنا 

.اهدعب نم 
..يبجحب اهرمأ  مث  ةجِّرفتملاك ، هيلإ  رظنت  يمأ  تناكو  ادج ، اًعجوم ، اًبرض  ينبرض  يبأ 

يمع ةنبا  عوبسأب  اهلبق  عفد  دق  هسفن  ةحيتف »  » ناكو يرمع ، نم  ةرشاعلا  كاذنآ يف  تنك 
هبقاعي ملف  اهاكبأف ، ريثك ، ٍمدب  اهتبكر  ىمدأ  رجَح  ىلع  تعقوف  ةوقب ، ةجوُدُخ »  » ةجيدخ



!؟ يديلو اي  هدك  هيل  ةملكب : الإ  دحأ 
يننكل اهمالكب ، عنتقأ  ملف  ىثنألاك ! ركذلا  سيلو  تنبلاك ، سيل  دلولا  نأ  ينتمهفأ  يمأ 

ىلع نوكسب  ةسلاج  تنكو  هلمع ، نم  اًدئاع  يبأ  ناك  ٍمايأ  دعبو  .ماتلا  تمصلا  ُتمزتلا 
نيعتمتسمو ةركلاب ، يمامأ  نيبعاللا  دالوألا  ىلع  ةجرفلاب  غارفلا  بلاغأ  شوحلا »  » ةبتع

يونأ تنك  الو  مهعم ، بعلأ  نكأ  مل  .ٍّدح  ىصقأ  ىلإ  كلذب  ءادعس  لب  اًروكذ  مهنوكب 
اهكسمي يتلا  ةديرجلا  فرطب  ينمطلف  اذه  ينلعلا  يسولج  نم  ظاتغا  يبأ  نكل  كلذ ،

.كمأ بنج  يزمعج  كل  تلق  بضغب : لاقو  بوبنأ ، اهنأك  ةفوفلم  تناكو 
ةناهإلا عقو  نم  تقفتسا  املو  ينناهأ ، يذلا  يبأ  ُتهركف  دالوألا  كحضف  ُتخرص 

ُتلياحت .ءامسلا  ةدهاشم  حيتتو  ناردجلا  رسأ  نم  جرخت يب  ٍةركف  نع  ينهذ  قتفت  ةرتف ، دعب 
اهترتخا يتلا  يترسأ  اهيف  تعضوو  ةميخلا  هبشي  ام  انتيب  حطس  قوف  تبصن  ىتح  ارس 

رحلا يثيدحل  حاترأ  تدكو  .نيعألا  نع  اًديعب  كانه  تيوزناو  يسئارع ، دصقأ  يتدارإب ،
يذلا ديدشلا  باقعلا  نم  ينترذحو  ناولسلا  اذه  نم  ينتعنم  يمأ  نكل  سئارعلا ، عم 

يدوجو نألو  فوشكم ، حطسلا  نأل  اذامل ؟ ..هذه  يتلعفب  فرع  اذإ  يبأ  نم  هاقلأس 
، ينناملؤتف نارجحتت  اتذخأ  ََدَهن  يذلا  َّيردص  ْيتَّبح  نأل  اذامل ؟ .ىراوتت  نأ  بجي  ةروع 

.يتثونأ نالعتسا  ينعي  اذهو 
.اًبلاقو اًبلق  ٌةملؤم  اندالب  ةثونألا يف 

* * *
اًموي وحصأ  نأ  يه  .ةحيرملا  ةليحتسملا ، ةرتتسملا ، يتينمأ  تناك  يرمع  نم  نيرشعلا  يف 

ريعسلا وأ  سودرفلل  .بهذت  نيأ  ينمهي  الو  اهيف ، ام  لكو  يزاغنب »  » دجأ الف  يمون ، نم 
يذلا يمون  يفو  يوحص  يف  هيقالأ  اممو  مهنمو ، اهنم  حاترأ  نأ  مهملا  .ءيش  اللا  وأ 

.همالحأ تمدعنا 
نم رمأب  اهمسا  َّريغت  يتلا  ةفسلفلا  مسقب  ةيعماجلا ، يتاونس  نم  ةثلاثلا  ةنسلا  يف  ُتنك 

، حمالملا ةيروكذ  ةيحتف »  » يتليمز ْتمستبا  ٍسئاب  ٍموي  يفو  ريسفتلا .»  » راصف دئاقلا  خألا 
! يردأ نأ  نود  ةحشرم ، يننأل  ةيبعشلا  ناجللا  ةفرشم  اًدغ  لباقأس  يننإ  لوقت يل  يهو 

ةمدص نم  ..دئاقلل  ةيصخشلا  ةسارحلا  نيلوتي  يتاوللا  تاظوظحملا  نمض  نوكأل 
لوحي اًعنام  يدنع  نإ  ٍريكفت  ريغب  اهل  ُتلقو  ةموتكم ، ًةيريتسه  ًةكحض  ُتكحض  ةأجافملا 

ةجاتحمو ةمعنلل  ةدحاج  يننإ  ةمارصب  تلاقو  ةبعرم  ًةرظن  يل  ْترظن  .كلذ  نود 



ةرشاعلا مامت  يف  دغلا ، دعوم  نع  فلختلا  نم  ينترذح  مث  .كلذ  تلاق  معن ، .بيدأتلل 
.اًحابص

يهقملا نم  هل  اهئاعدتسا  روف  يبأ  ْتربخأف  اًرصع ، تيبلل  يتدوع  روف  يمأ  ُتربخأ 
، ينم بلُط  ام  هيلع  ديعأ  نأ  ينم  بلطو  فجتراو ، رخفلا  ةلالغ  هنع  حازأ  يبأ  ..بيرقلا 

عمدلا يمأ  نيع  نم  لاسف  ُتلعف  .فرحب  اًفرح  .ترج  يتلا  ةثداحملا  هيلإ  لقنأو 
هروف نم  ماقف  قافتسا  ٍةهينه  دعب  .دبألا  ىلإ  هيف  لظ  هتيل  .لوهذلا  يبأ  ذخأو  تومصلا ،
يذلا عونلا  كلذ  نم  ةرظنب  ينقمر  طقف  وه  ءيش ، يأب  قطني  نأ  نود  تيبلا  نم  جرخو 
ةليحلا مادعناب  ُظيغلا  اهيف  طلتخي  ةرظن  ةيهاركلاو ، روفنلا  ديكأت  هنأش  نمو  ىسني  ال 

.رادتقالا مدعب  ُراعلاو  ةعاطتسالا  ةلقب  ُقنحلاو 
يعم دجأ  ملف  ًةملستسم ، اهتوم ، ةرفح  وحن  ريست  اهنأك  يمأ  تماق  هدعب  نمو  ..بهذ 

تضم ..بذك  هلكو  ريقح  عمتجملا  اذه  ةرارملاب : ةمعفملا  ةقيقحلا  ةهجاوم  ريغو  يريغ 
« ينيوه  » يتمع نباب  اينوفلت  تلصتاف  ةركفلا ، يسأرب  عملت  نأ  لبق  ناتنكاس  ناتعاس  َّيلع 

لوبتلا جالعل  فورعم  ءاود  مسا  نع  هتلأسو  بطلا ، ةيلكب  ةيناثلا  ةنسلا  سردي يف  يذلا 
ةنيكسم ةمداخ  اهيدل  يتاليمز  ىدحإ  نإ  هل  تلقف  يلاؤس ، ببس  نع  ينلأسف  يدارإ ، اللا 

دعبو قئاقد ، هلهمأ  نأ  ينم  بلط  .بيبط  ىلإ  باهذلا  نم  جَّرحتتو  ءادلا ، اذهب  ةباصم 
: مساب تايلديصلا  عابيو يف  لينارفوت »  » همسا ءاودلا  نإ  لاقو  لصتا يب ، ةعاس  فصن 

.نيماربيمأ
ةعماجلا ىلإ  يلاتلا  مويلا  يف  باهذلا  نم  يبأ  ينعنمي  نأ  تينمت ، ىرحألاب  وأ  تعقوت 

نامألا جراخ  ىلإ  تيبلا ، جراخ  ىلإ  يقيرط  يفو  .لعفي  هنكل مل  بورضملا ، دعوملا  ثيح 
ينويزفلت جمانرب  اًموي يف  اهتيأر  يتلا  ةرظنلا  كلت  يوحن  يمأ  ْترظن  عادخلاو ، بذاكلا 

.همهتلتو عابضلا  هشهانتت  اهل  ٍريغصل  ٌةيبظ  اهرظنت  تناك  سارتفالاو ، ةيربلا  ةايحلا  نع 
، ةعماجلا ىلإ  يقيرط  كلذب يف  ترعش  .دحأ  ينريجي  نلو  يريغ ، نوكلا ، اذه  دحأ يف  ال 

هتسسدو ءاودلا  تيرتشاو  اهبحاص  ينفرعي  نل  ٍةديعب  ٍةيلديص  ىلع  تجرع  اهلوخد  لبقو 
امدعب ئرتهملا  شامقلا  نم  اًعطق  يلخادب  ُتسسد  دق  يجورخ  لبق  تنكو  يدي ، ةبيقح  يف 

.طامقلا كلذ  قوف  تمكحأ  مث  لوبلا ، ضعبب  اهتللب 
، ىرشبلا يل  تَّفز  يتلا  ةيجن »  » ىلإ ينتذخأ  يتلا  ةيحتف »  » ىلإ تبهذ  ةرشاعلا  مامت  يف 

يهجو لامجل  اًريدقت  ديعسلا ، رايتخالا  ّيلع  عقو  هنإ  اندرفنا  امدعب  تلاق  ..ةبعرملا 



يدنع نإ  اهل  ُتلق  .ةيقاحس  اهنأ  حضاولا  نم  ناك  .ريثملا  يردص  دوهنو  يناينب  ةقاشرو 
نم هريغ  وأ  دئاقلا  نم  برقلا  نع  ينقِّوعيو  بجاولا ، ءادن  ةيبلت  نود  لوحي  ارهاق  اًعنام 

ةباصم يننأب  اهتربخأف  ةمارصلا ، رهظت  يهو  ْترسفتساو  يمالك  نم  ْتبجعتف  لاجرلا ،
دق تنك  يذلا  ءاودلا  تجرخأف  ةككشتم ، يوحن  ترظن  ..لوبلا  سلسب  يتلوفط  ذنم 

قرخلا تجرخأو  ةشهدملا ، ماتخلا  ةكرحب  تمق  بارغتساب  هيلإ  رظنت  امنيبو  هنم ، تصقنأ 
: ةيبصعب تحاص  تحاف ، يتلا  ةحئارلا  تمشو  رظنملا  تأر  املف  .اهتسسد  يتلا 

.يشما ..يشما  ةرب ، يعلطا  نفعلا ، اهو  فرقلا  اه  ونش   ـ
نيحو يمأ ، ىتح  اًدحأ ، هب  ربخأ  مل  يذلا  يرقبعلا  لحلا  اذهب  يتطرو  نم  ُتيهتنا 

ةقئال نكأ  ملو  تاردقلا ، رابتخا  تبسر يف  يننإ  اهل  تلق  يعم  ىرج  امع  اهموي  ينتلأس 
.اهقوف شيعي  نم  لكو  اهفوج  يف  امو  ضرألا  كلمي  يذلا  دئاقلا  خألا  نم  برقلل 

يف تناكف  ةقلق ، يهو  يجرخت  ىلع  ةيقابلا  مايألا  دعت  تحارو  هللا ، تدمحو  ينتقدص 
ىلع هللا  دمحتف  يفنأف ، ديدج ، يأ  يعم  ىرج  دق  ناك  نإ  اًمود  ينلأست  ريخألا  ماعلا 

.رتسلا
رثك يجرخت  رداوب  تحال  امدنعف  .ماع  دعب  اهتاذ  ةليحلل  أجلأس  يننأ  عقوتأ  تنك  ام 

ًةحصفم تاراجلا  عم  ُتسماهت  نأب  تارماؤملا  لك  ُتعمقف  يجاوز ، بوجو  نع  ثيدحلا 
راظنألا تفرصناف  لاجرلا  ينفاعي  فوسو  ةضيرم  يننأ  ينع  عاشف  نيفدلا ، رسلا  نع  َّنهل 

، ْترسحتف ُتدكأف ، ينتلأسف ، يسفن ، نع  هتعشأ  ام  فاطملا  ةمتاخ  يف  اهغلب  يمأ  .ينع 
.يمايأ ْتأدهف  ُتحرتساف ،

لابقتسا ىلع  ُتدتعا  دق  تنك  ةراتخملا ، ةسونعلا  رسأ  يف  انأو  نيثالثلا  تغلب  امدنع 
« ةموحر  » يلاخ وه  َّيلع  ونحي  يذلا  ديحولا  ناكو  .ناريجلاو  يبأ  نم  ءاردزالا  تارظن 

مظعم همامأ  يضقأ  تنك  يذلا  رتويبمكلا  زاهج  ينادهأ  يذلا  وهو  ةيردنكسإلاب ، ميقملا 
، ةيسنرفلاو ةيلاطيإلا  تملعت  ..تاغللا  ملعتب  يفغش  عابشإ  ةليسو  ناكو  يتاقوأ ،

راسم ريغت  فوس  تاغللا ، كلت  نأ  ىلإ  اهتقو  هبتنأ  نأ  نود  نم  ةيزيلجنإلا ، تنقتأو 
.يتايح

* * *
، مأوتب ىلبُح  تناكو  يلاوتلا ، ىلع  ةسماخلا  ةرملل  ةموحر »  » يلاخ ةجوز  تبجنأ  امدنع 

نإ لاقو  ينركش  .ةبعصلا  اهفورظ  ىلع  هتأرما  نيُعأل  ًةرتف  مهعم  ميقُأ  نأ  هيلع  ْتحرتقا 



قفاوي نأ  هتوجرو  ُتيكبف  ةاناعملا ، هذه  ىلع  ةداتعم  هتجوز  نإو  نيتمداخ ، تيبلاب  هيدل 
.يل باجتساف  ..ينجس  نم  رَّرحتأ  ىتح 

ضعب يف  جرخأ  .ةرح  ُترصو  شاعُت ، نأ  قحتست  ةايحلا  نأ  ُتيأر  ةيردنكسإلا  يف 
وحصأو ثارتكالا ، مدع  رهظأف  اًفرظ  ضيفت  يتلا  تاسكاعملاب  دعسأو  يدحو ، نايحألا 

ةكرش يلاخ يف  روزأو  ءيش ، هدِّدهي  ٍعساو ال  ٍتيب  ديدج يف  موي  ءىجمب  ةحرف  يمون  نم 
شيعنف جوزتن ، ةريثك  باعص  روبع  دعبو  ويرام ،»  » كانه لباقأف  ةيلورتبلا ، تامدخلا 
امهدعب نيماع ، ةدمل  لمعلل  ةحودلا  ىلإ  لقتنن  مث  ةيردنكسإلا  نضح  يف  روهش  ةعضب 

.امور انه يف  رقتسن 
ةلحرملا روبع  ىلع  اهب  ُتنعتسا  يتلا  ةليحتسملا  يتاينمأ  ُتيسن  تاونسلا ، رورم  دعبو 
ُسنوتو ُرصم  ْتجترا  نيح  اًرخؤم ، اهب  ُترفكو  اهترَّكذت  مث  ..يرمع  نم  ةيوارحصلا 
ةقحالمل فهلتأ  ُترص  دقف  يريغ  ُترص  دق  يننأك  ينتدجو  .تاروثلا  ُبهل  ايبيل  لاطو 

، نيداوقلا داوقلا  لوح  تخسرت  يتلا  بيذاكألل  ةلئاهلا  تارايهنالاو  ةعراستملا  رابخألا 
تاينمألا ىلإ  نآلا  ُتدعو  ..انه  ةئناه  انأو  كانه ، يلهأ  هنم  يناعي  يذلا  باذعلاو 

لاوهأ نم  سانلا  محرُيو  لاحلا  حلصني  نأ  وجرأ  ترصف  .ةحيرملا  ةليحتسملا ، ةرتتسملا ،
راص يذلا  ةكربلا »  » يح يفو  ةبيبحلا ، يزاغنب  يفو  ايبيل ، يف  يرجت  يتلا  ةعيرملا  عئاظفلا 

.ةيهلإلا ةمحرلل  اًعيرم  اًرابتخا 



ءا ◊  ّ  ◊

ةفرغلاب طيحملا  مالظلاك  ماتلا  ليقثلا  اهتمص  مادتساو  ةيفيصلا ، ةليللا  تنكس  امدعب 
تنإ اًسماه : ينلأسي  يبأ  توص  تعمس  ةديعبلا ، ءامسلاو  ةطيحملا  ءاحنألاو  تيبلاو 

هيمدق راوجب  ةسلاج  تيقبو  هدقرم ، ىلإ  يريرس  قوف  نم  تلزن  نأب  هتبجأف  ِتمن ؟
مالآ نم  ًانيح  حيرتسي  هاسع  يعباصأ ، فارطأب  امهيلع  طغضأ  قفرب  تحر  مث  ٍتاظحل 

اًدّهسم لازي  هب ال  ترعش  ةعيوس ، دعب  ..مونلل  ملستسيف  مزيتامورلا  عاجوأو  لصافملا 
.ةملكب هوفتي  نأ  نود  ضفرف  ماني ، هلعل  رثكأ ، حيرتسيل  ريرسلا  ىلإ  دعصي  نأ  هتوجرف 

هتمون نم  ءطبب  لدتعاف  هيف ، ركفي  امع  هايإ  ًةلئاس  ُتسمهف  هنع  ةيرستلا  تدرأ  .نيكسم 
ةموحرملا يف  هردص : ىلإ  هيتبكر  هيعارذب  مضي  وهو  لاقو  يبناجب  رادجلل  هرهظ  دنسأو 

.كمأ
يمع كراشتو  ءارقفلا  ىلع  ونحت  تناك  اهتلانف ، ةيوامسلا ، ةمحرلا  تقحتسا  يمأ 

تتامو نيفلألا ، دعب  رشاعلا  ماعلا  علطم  دنع  هيلإ  هللا  اهذخأف  ريخلا  لامعأ  يف  ىفطصم » »
ةلباق ريغ  اهنأ  انَّمهوت  يتلا  يناعملاو  خساورلا  رايهناو  ةحيضفلا  نمز  دهشت  ملف  .مالس  يف 
فوس نونجلا  نأ  روصتيف  ةعيرملا ، ةجردلا  هذه  ىلإ  دحأب  حمجي  لايخلا  ناك  ام  .رايهنالل 

..وحنلا اذه  ىلع  دبرعيو  معي 
ناديم يف  اهلامعأ  جاورو  اهئارثب  ةريهشلا  غابصلا »  » ةرسأل ةللدملا  ةاتفلا  تناك  يمأ 

ناكو اهرمع ، نم  ةرشع  ةعساتلا  يهو يف  يبأ  اهجوزت  جيسنلاو ، تاشورفملاو  ةشمقألا 
نيب مغانتلا  ةمالع  وه  يلاثملا  جاوزلا  اذه  نإ  اهتقو  ليقو  نيرشعلاو ، ةدحاولا  يف  وه 
ةيبلح تالحم  اهدارفألو  هتاذ  لاجملاب  لمعت  تناك  يتلا  داقعلا »  » يبأ ةرسأو  اهترسأ 

ىلإ انه  نم  يدؤملا  قيرطلا  يبناج  ىلع  ةرثانتم  ةريثك  جيسن  لماعمو  ةيماشو ، ةريثك ،
.ماشلا قشمد : يمسنو  لماعم ، نييبلحلا : نحن  اهيمسن  عناصملا  هذه  .ماشلا 

نم يحصلا  ىلع  صرحتو  تيبلا  جراخ  لكألا  فاعت  تناكو  طق  نخدت  مل  يمأ 
« داجن  » ريبكلا يخأ  سبالم  ةنازخ  تفشتكا يف  مويو  تالوكأملا ، نم  يهشلاو  تاداعلا 

نأ عطتسي  هنأل مل  اًريثك  اهدعب  تكبو  هيلع ، عزفلا  طرف  نم  اهيلع  ىمغي  داك  رئاجس  ةبلع 
هنإ اهمايأ  انل  ليق  ناطرسلا ! ةيحض  تتام  كلذ ، عمو  ..كلذب  اهل  مسقيو  عالقإلاب ، دعي 

ةنايدنس تومت  املثم  اهلامج  ناعير  يهو يف  تتام  .نيموي  الإ  لهمُن  ملف  اهغامد ، بشن يف 



.ةفقاو يهو  ةيبهذ ،
ّيوخأو يبأ  نأ  اًصوصخ  اًدبأ ، اهنم  قيفأس  يننأ  ُتعقوت  ام  ةمدصب  اهتوم  ينباصأ 

ىلإ ءازعلا  ءاهتنا  دعب  يذخأل  ىفطصم  يمع  اعد  امم  اًمامت ، نيراهنم  اوناك  فيسو » داجن  »
ىلع فراش  يذلا  يرمع  ةقيفرو  قودصلا ، يتقيدص  ةلات »  » هتنبا برق  نوكأل  هتيب ،

توملا رش ال نأ  تدقتعاف  ةزعلاو ، ءارثلاو  يقرلاب  ةرورغم  اهمايأ  تنك  .نيرشعلا  دودح 
.ماهوألا نم  حايترا  ىوس  سيل  توملاو  اهل ، ىنعم  ةايحلا ال  نأ  اًقحال  تفرع  مث  .لمتحي 

.تنك املثم  ًةنمؤم  مويلا  دعأ  ملو 
* * *

تاجهبملاو تابيجعلا  عجاوفلاب  ءيلملا  نيفلألا ، دعب  رشاعلا  ماعلا  فصتنم  يف 
قوس يف  تاشورفملاو  ةمخفلا  ةشمقألا  عيبل  ريبك  لحم  حاتتفا  ياوخأ  ررق  تاليلقلا ،

تيأرف ماعلا ، كلذ  رخاوأ  ةدحاو يف  ةرم  هترز  .تيوكلاب  زوينفآلا »  » همسا مجحلا  لئاه 
.مهدحأل تفتلأ  نيذلا مل  نيبطاخلا  نم  ةرمز  ينءاجو  ملاعلا ، ةيقب  نع  فلتخت  يايند  نأ 

« هفيط  » هتقطنف افيت »  » هيدانأ نأ  اهتقو  يناعد  يذلا  ىفطصمب  تقلعت  دق  تنك  يننأل 
بيبحلا وهو  نوكلا ، يف  ناسنإ  فرظأ  وه  ..اذه  ليلدتلا  مساب  رثكأ  كسمتو  كحضف 

.قحال هولتي  نلو  ٌقباس ، يبلق  ىلإ  هقبسي  يذلا مل  ديحولا 
دعب ةعماجلا  ىلإ  ةدوعلل  دعتسأ  تنك  مايأ  ديعبلا ، ماعلا  كلذ  فيص  رخاوأ  يف  هتيأر 

يمعو يبأ  عم  ٍلمع  َقافتا  دقعي  يك  رصم  نم  ءاج  .يساردلا  ماعلا  ةلطع  ءاضقنا 
نماثلا ءاعبرألا  موي  ةقئار ، ةريهظ  يفو  .هارأ  نأ  لبق  نم  يمامأ  هاحدم  دق  اناكو  ىفطصم ،

يمع اناعد  ةعست ! رهش  هيمسي  يبيبح  ناكو  ربمتبس »  » نويرصملا هيمسي  يذلا  لوليأ  نم 
يبأ صاخشأ : ةرشع  ةبارق  انكف  فيضلاب ، ًءافتحا  اياسم »  » معطم يف  ءادغلل  ىفطصم 

يذلا فيضلاو  عيضرلا ، اهلفطو  فيس »  » يخأ ةجوزو  هتجوزو  اهوخأو  ةلاتو  يمعو 
نالجر انعم  ناكو  .ةفورعملا  نييرصملا  ةقيرط  ىلع  تاكنلا  ءاقلإو  حازملا  نع  فكي  ال 

باهذلا ىلإ  يبأ  اناعد  ءادغلا  بقع  ..ةئيهلا  ُّثر  ٌّيصمح  رخآلاو  ٌّيرصم  امهدحأ  نارخآ ،
: ةيرصملا هتجهلب  فيضلا  لاقف  ةيلطيهلا ، لكأنل  ةروللس »  » روهشملا تايولحلا  لحم  دنع 

.لكألا رتُك  نم  صالخ  تلطهتا  انأ  هد  سب  هيإ  ةيلطيه 
« ةلات  » تسمه قيرطلا  يفو  فصنلا ، ىلإ  انددع  ضفخنا  دقو  كانه  ىلإ  انبهذف  يبأ  َّرصأ 
يف .هب  متهأ  ملو  اهمالك  تفخستساف  ٍقاوت ، ةرظنب  ةسلخ  ينقمري  فيضلا  نأب  ينذأ  يف 



دخآ نكمم  انأ  مع  اي  ال  كحضي : وهو  فيضلا  لاقف  ةيلطيهلا  انل  يبأ  بلط  لحملا ،
هنأكو تامدقم ، نود  .هيلإ  اهب  ءاجو  ةظوبلا ، ديري  هنأ  تابلطلا  لصوم  كردأف  يتاليج !
كلتو هتنبا ، يننأب  هباجأف  هيتنبا  ّانك  نإ  يبأ  فيضلا  لأس  تمصلا ، ددبي  نأ  ديري  ناك 

: تلاقف اهمسا  ىنعم  نع  اهلأسو  اهيلإ  فيضلا  تفتلاف  هيخأ ، ةنبا  هذهو  هنبا  ةجوز 
.ةريغزل ةلخنلا  ينعي   ـ

.لسعلا يز  هللا ، ءاش  ام  كقب  نم  ةعلاط  يد  ةريغزو  .ًالعف  ةبيجع  ةجاح  مالس ، اي   ـ
؟ نامك يه  ةلات  اهمسا  كمع  تنبو  ولح ، مسا  هللاو  ةلات ،

.ةناب أل ،  ـ
ديكأو نحط ، ةدماج  هدك  اهلكش  يد  ةملكلا  ةناب ! ينينس ، ىلعو  َّيلع  ضيبأ  راهن  اي   ـ

.ىنعم اهيل 
.ةناب ةدحاولا  رجش ، نابلا   ـ

! نابل حرطيب  يللا  رجشلا  هد  .هفرعأ  هويأ ،  ـ
ةرجش غمص  وه  نابللا  نأ  هل  حرشو  ئطخم  هنأ  فطلب  يبأ  همهفأو  ُتمستباو ، اوكحض 

ءارعشلا ناكو  ةيئاذغلا ، اهتدئافل  هقاروأ  خبطُت  قماس  قيشر  رجش  وهف  نابلا  امأ  ردنكلا ،
: هلوقب يبأ  حرش  ىلع  بقعف  ..بحلا  ةرجش  هنومسيو  هب  نونغتي 

يفيف اهلام  ينعي  يماسألا ، هدك يف  ايندلا  اودقعتب  هيل  سب  .ًالعف  دماج  مالك  مالس ، اي   ـ
.ةمسمسو ةسونو 

! ىفطصم ذاتسأ  اي  ليلدت  ءامسأ  يداه   ـ
.لوصألابو لقعلاب  هسفن ، علدي  هلك  اولاق : هدك  ناشلعو  .هضرب  ولح  ليلدتلا  هلامو ،  ـ

، لكش مساب  موي  لك  هتارم  علديب  ناك  دحاو  ةرم  يد ، علدلا  ةياكح  ىلع  ةتكن  مكلوقاه 
.ةلوهجم اهل : لاق  هدراهنلا ؟ هيإ  يمسا  انأ  هل  تلاق  هتارم  يماسألا ، لك  صَّلخ  نيدعبو 

يبأ حدتما  ةديدجلا ، ءابهشلاب  انتيب  ىلإ  انتدوع  قيرط  يفو  ايرمز »  » هقدنف ىلإ  يبأ  هلصوأ 
يكذ هنكل  هانعم : ام  لاقو  هسأر  زهف  ايحطسو ، اًفيخس  هارآ  يننإ  تلقف  فيضلا ، فطل 

.هتداع ريغ  ىلع  اكبترم  مويلا  ناك  هنظأو  هتالماعت ، مرتحمو يف  لمعلا ، ادج يف 
يحب يبأ  لحم  ىلإ  يقيرط  تنك يف  نيح  يلاتلا ، مويلا  ىرج يف  امم  اًئيش  اهتليل  تعقوت  ام 

دنع عساولا ، فيصرلا  ىلع  يمامأ  ةأجف  هتدجوف  فيضلا ، قدنف  نم  بيرقلا  للتلا » »



ٍميمح ٍناح  ٍناسلب  ينلأسو  نمز ، نم  ينفرعي  هنأك  ًامساب  ينفقوتسا  .لاوفلا  هدبعوبأ  لحم 
حابصلا ناك يف  هنإ  هلأسأ ، نأ  نود  لاق يل  .اًدحاو  اندصقم  ناك  .هتربخأف  يدصقم ، نع 

نأ عقوتيو  هيف ، نيلماعلا  ةراهم  نم  روهبم  هنإو  نوماريبللا ، ةيحان  يذلا يف  انعنصم  روزي 
ىلع يننإ  تلقف  يتسارد  نع  ينلأس  .بيط  .يمعو  يبأ  عم  ًالبقتسم  لامعألا  رهدزت 
ةيلك جيرخ  هنإ  لاقف  بلح ، ةعماجب  ةيبرعلا  ةغللا  مسقب  ريخألا  يماع  ءادتبا  كشو 

مل انأ  رهزألا .»  » ةقطنم يف  ريبك  لحم  هيدلو  ةراجتلا ، الإ  ةايحلا  يف  فرعي  الو  ةراجتلا ،
ةعرسب ثدحتي  ناك  هنألو  قباسلا ، مويلا  يلاح يف  ناك  املثم  هنم  جعزنأ  يننكل مل  هلأسأ ،
مكحلا يبأ يف  ئطخي  .ًءاكذ مل  ناعملت  هينيع  تدجوف  تافطاخ  تاتافتلاب  هيلإ  تعلطت  دقف 

مايأ ليمأ  تنك  يننأل  وأ  ةبيطلا  تامس  هيلع  يفضت  هترمس  نأل  امبر  ةحيرم ، هحمالمو  هيلع ،
.يكز دمحأ  همسا  ههبشي ، ٍّيرصم  ٍلثمم  ىلإ  يتقهارم 

جرخ هنأب  انوربخأ  يبأ  لحم  ىلإ  انلصو  نيحو  تاليلق ، قئاقد  ريصقلا يف  انقيرط  انعطق 
انثدحتو لحملل ، يولعلا  قباطلاب  هبتكمب  هرظتنن  انسلجف  ةعاس ، دعب  يتأيسو  ٍلمع  ىلإ 

« ةلات  » ينتربخأ املثم  نيقاتشملا  ونحب  يوحن  رظنيو  رثكأ ، ثدحتي  وه  ناك  .اًريثك 
يردأ .رصم ال  نع  هتاياكحو  همالكل  تسنأ  ينكل  عاطتسملا ، ردق  ّىنيع  هنع  تفرصف 

.اهب ثدحتي  يتلا  ةيرصملا  ةيماعلا  ةفارطل  وأ  نييرصملا ، ءارعشلاب  يباجعإل  امبر  .اذامل 
ءاجو ةعرسب  ةعاسلا  ترمو  .هيلإ  ةحاترم  ينتدجو  ببسلا ، نع  رظنلا  فرصب  يننكل 

.يبأ
ناكف هبلط ، ىلع  ًءانب  يفتاه  مقر  هتيطعأ  امهنم  ةيناثلا  يفو  نيترم ، كلذ  دعب  هب  ُتيقتلا 

نع ينلأسيو  يراجلا  هراهنو  ةقباسلا  هتليل  هلعف يف  امب  ينربخيل  ةريهظلا  للم  ءانثأ  ينبلطي 
ينلباقي نأ  اهتقو  بلط  .ةعلقلا  تحت  ةصارتملا  يهاقملا  حدتميو  اهترايز ، ديري  نكامأ 

ضماغ ٌفوخ  ينالوتو  يبلق  قفخف  فيرش ، هضرغ  نإ  لاق  .تضفر  عبطلابو  كانه ،
ينربخأ مويلا ، كاذ  ءاسم  ..ةتماص يف  ٌلوصوم  نوفلتلاو  ُتيقبو  هل ، ريسفت  بارطضاو ال 
.رمألل سمحتم  ىفطصم »  » يمعو يب ، جاوزلا  هنم  بلط  يرصملا  ىفطصم  نأب  يبأ 

نع يتأي  فوس  يعيبطلا  ريرحلا  نأل  ةلبقملا ، رهشألا  عستت يف  فوس  لامعألا  نأ  اًصوصخ 
تاشورفملا رخفأ  جاتنإب  انعنصم  موقيف  ميمخأ »  » اهمسا ةيرصم  ةدلب  نم  ىفطصم ، قيرط 

.تيوكلا نامثألا يف  ىلغأب  عابتل  ةسبلألاو ، هنم 
اًضيأ مل وهو  طق ، هيلع  بذكأ  ملف  يرغص ، ذنم  قدصلا  ىلع  يبأ  عم  ُتدهاعت  دق  تنك 



هنكمي ءيش ال  نع  رخآلا  هلأس  اذإ  اندحأ ، تكسي  نأ  يضتقي  اننيب  دهعلا  اذه  ناكو  .لعفي 
هنكل مانيل ، ماقو  يتمص  يبأ  مرتحا  .ةليللا  كلت  الإ يف  ثدحي  ٌءانثتسا مل  وهو  هب ، حوبلا 

ًةظحل ُتَّريحتف  .يبطاخ  ىلع  هب  دري  نأ  بجي  امع  رشابم ، لكشب  ينلأسو  حابصلا  داع يف 
..ىفطصم لاح  لك  ىلعو  هللا ، ءاش  نإ  ريخ  يبأ : لاقف  ُتمستبا ، مث 

نم ةعباتتم ، ٍتاقلط  ُتاوصأ  تايركذلا  ناليسو  نوكسلا  ةأده  نم  ينتعزتنا  ةأجف ،
اًدنتسم ماقو  اًدعترم ، هتوفغ  نم  يبأ  به  .تاراجفنا  ءادصأ  اهعم  تلخادت  ةيلآ ، قدانب 

ةايحب تدوأ  يتلا  ةشئاطلا  تاقلطلا  ةيشخ  كابشلا ، بناج  نم  رذحب  لطأف  يفتك  ىلإ 
.هناذأ عفتري  يذلا مل  رجفلا  تاقيم  ىتح  فصقلا  مادو  ..نيريثك 

* * *
يف تيأرف  تاقلطلاو ، فئاذقلا  تاوصأ  تمصو  سمشلا  عولط  عم  ُساعنلا  ينبلغ 

لخدت ٌسورع  يننأك  ينتيأر  ..تاونس  سمخ  لبق  يوحص ، هب يف  ملحأ  تنك  ام  يمانم 
مهدنع ةيقار  ةقطنم  اهارتشا يف  هنإ  لوقي  ىفطصم »  » ناك يتلا  ءاضيبلا ، ةعساولا  ةقشلا 

مث .نوللا  ةيلحك  ةرخاف ، ةيريرح  ًةَّلُح  ىدترا  دقو  يفلخ  لخدي  وهو  عمجتلا »  » اهمسا
نوريثك لافطأ  انلوحو  تامارهألا ، حفس  دنع  ةمسابو  ةديعس  هراوج  ىلإ  يشمأ  ينتيأر 
تيأرو .فاوحلا  ةشكرزم  راغص ، لوبط  تاقدو  رامزم  تامغن  ىلع  نصقري  تايتفو 

شيج هفلخ  نمو  برهي  داجن »  » يخأو ًةمستبمو ، اًمود ، تناك  املثم  ًةليمج  يمأ » »
، تاليولا سانلا  ىلع  طقسُت  ٍتارئاطو  .يكبيو  انلزنم ، مامأ  ةرجش  عرزي  يبأو  شعاد ،

..اًناخدو خرصت ، ةلفطو 
ذنم يبأ  هيلع  ماني  يذلا  راثدلا  قوف  ضرألا ، شرتفأ  ينتدجوف  يتمون  نم  ُتعزف 

يضرألا قباطلا  ىلإ  لزانلا  جردلا  لوأ  دنع  اًسلاج  هتدجوو  كلذ ؟ لمتحي  فيك  .عوبسأ 
..حورلا نم  اًيواخ  ثاثألا  نم  اًيلاخ  راص  مث  ةايحلاب ، ًامعفمو  ًامخف  ناك  يذلا  انتيب  نم 

ةرسكتم هيلإ  تمق  مدعلاو ، غارفلا  هيرظانب  يصحيو  لوهذب  غارفلا  يف  قدحي  يبأ  ناك 
ةبتع ىلع  انرواجتو  تيبلل ، يلخادلا  بابلا  ىلإ  انطبهف  حورلا ، ضيهم  يعم  ماقو  ناكرألا 

ةبارخلا رظني يف  حار  .هحور  قيحر  نمو  هنزو ، نم  اًريثك  ةريخألا  ةرتفلا  دقف يف  يبأ  .هباب 
تناك يمأ  .دوعي  نل  يذلا  يضاملا  يف  ركفي  هنأ  هتئيه  نم  تفرعف  ةقيدح ، تناك  يتلا 

، ةقيدحلا هذهب  ةيانعلاب  اهل  هبح  رهظي  يبأ  ناكف  راهزألاو ، راجشألاو  ةرضخلا  بحت 
تالتش مهل  بلجي  ناك  .اهتياعر  ىلع  مهعِّجشيو  مهتويب  مامأ  ناريجلل  راجشألا  سرغبو 



اًبولطم داع  ام  هانعم : ام  مهل  لوقي  مث  اهسرغ  مهدعاسيو يف  راجشألا ، راغصو  تاتابنلا 
يمسن بلح ، يف  نحن  ..ءابهشلا  يناتسب  هنأب  هسفن  فصي  ناكو  .ءاملا  ضعب  الإ  مكنم 

.ءابهشلا ةيهب : تناك  يتلا  انتنيدم 
عم تاونس  سمخ  ذنم  انه  ُتسلج  ناخدلاك ! ةأجف  ددبت  فيكو  يملاع ؟ بهذ  نيأ 

، ضرألا ىلإ  ْتطبه  ةنجلا  نأ  ُتمهوتف  .اًيلاع  ةداعسلا  ةحنجأ  ينتلمحو  يبطاخو ، يبوبحم 
ٌدادتما مويلا  اندالب  سيل يف  .اهل  اًدادتما  نوكأف  يمأ ، هتشاع  يذلا  دغرلا  شيعأس  يننأو 

.ةايحلا وأ  توملل  ىنعم  اهيف  سيلو  تانج ، الو 
ماعلا نم  ريخألا  رهشلا  ةيادبب  ٍةريصق  ٍةرايز  يف  رصم  نم  انيلإ  داع  دق  ىفطصم  ناك 

بيرقلا مكح  انتبطخ يف  تراصو  دحاو ، عوبسأ  تارم يف  سمخ  اهلالخ  انلباقتو   ٢٠١٠
، ةعماجلا يتذاتسأل يف  اهمايأ  كلذ  تلق  بحلا ! اذه  لك  هتببحأ  فيك  يردأ  .بقترملا ال 

نويرصملاو .ريربت  الو  هل  ببس  بحلا ال  نإ  لوقت  يهو  تمستباف  ةقيدصلاك ، تناكو يل 
ءافعض يف مهنأ  عم  ٌّيكذ ، ٌزاجم  مهمالك  يفو  ةموهفملا ، ريغ  ةبيجعلا  ةيبذاجلا  نم  ٌءيش  مهيف 

..رعشلا
..كعم فلتخأ  انأ  يحمسا يل ، ةروتكد ! اي  فيك   ـ

امأ .ةيتايحلا  ليصافتلاب  ةمعفمو  ةمحدزم  مهتايح  نأل  ةياورلا ، نف  ةرهم يف  مه  ةناب ، اي   ـ
.يقارعو يماش  وهف  رعشلا 

.روبصلادبع حالصو  لقند  لمأ  ىلإ  ليمأ  ًالثم  انأ  الهش ، ةروتكد  اي  قاوذأ  هذه   ـ
..ههه ىفطصمو ،  ـ

، ةيئاهنلا تاناحتمالا  يئادأ  بقع  يتبطخل  همأو  ىفطصم »  » يتأي نأ  ضرتفملا  نم  ناك 
ماعلا ٢٠١١، نم  لوألا  رهشلا  ةياهن  عم  رصم  يف  رومألا  تبرطضا  دقف  تأي ، مل  هنكل 

كانه ترج  يتلا  عجاوفلا  نم  ناكف  .ثلاثلاو  يناثلا  نيرهشلا  يف  ىضوفلا  ترشتناو 
..ةحداف يف رئاسخ  امهب  تقحلو  ىفطصم ، امهكلتمي  نيذللا  نزخملاو  لحملا  بهن  اهمايأ ،

رقتساو ترثعبت ، يتلا  هرومأ  ململ  امدعب  انه  ىلإ  داع  ماعلا ، كاذ  نم  عبارلا  رهشلا  فصتنم 
كاذ جوزتنو يف  ءابهشلا ، بلح  نكسيف يف  لامسأر  نم  هعم  ىقبت  امب  يتأيس  هنأ  ىلع  يأرلا 

نأ نظي  هنأبو ال  رصمب ، ىرجي  امم  ٌقلق  هنأب  اهمايأ  ينحراصو  رمألا  ددرت يف  يبأ  .فيصلا 
ىفطصم نأ  يملعا  نكلو  تنأ ، كديب  هلك  رمألا  لاق يل  .اهدهع  قباس  ىلإ  دوعتس  دالبلا 

يلاملا مل هعضو  نكل  رقتفي ، هنأ مل  ٌحيحصو  .انه  اوميقيل  ةقلطملا  هتخأو  همأب  يتأي  نأ  ديري 



؟ جاوزلا مامتإ  ىلع  نيقفاوت  لهف  .ناك  املثم  دعي 
.معن  ـ

وهف كانه ، هرسخ  ام  ضعب  انه  ديعتسيل  هدعاسأ  فوسو  .هللا  ةريخ  ىلع  بيط ،  ـ
.نيقحتست تنأو  .قحتسي 

يوني ناك  ذإ  رصم ، ىفطصم يف  اههجاو  ةيلام  تالكشم  ببسب  ًانيح  ططخلا  تلَّطعت 
ماعلا ةعرسب يف  ُرومألا  ترج  ىتح  ٍكابترا  اًروهش يف  انيقبو  .انه  ىلإ  هلهأب  ايئاهن  لاقتنالا 

انع ةديعب  ةدلب  نم  درت  تناك  ةدكؤم  ريغو  ةقرفتم  رابخأ  نمف  .نيفلألا  دعب  رشع  يناثلا 
فير تاعارص يف  ىلإ  شيجلا ، طابضل  تاقاقشنا  نع  ةبيجع  عئاقو  ىلإ  اعرد »  » اهمسا
بلح ةريقفلا يف  ءايحألا  فصقت  تارئاط  ىلإ  رحلا ، شيجلاو  يموكحلا  شيجلا  نيب  بلح 

ىلإ كانه ، ئبتخت  ةرصنلا  ةهبج  اهمسا  ةعامج  نأل  ..ةيدبزلا » نيدلا ، حالص  ةيمظعألا ، »
ماع ٍداسك  ىلإ  يبأ ، زازتبال  ىفطصم »  » يمع فطخ  ىلإ  بلح ، نم  رطخلا  بارتقا 

قالغنا ىلإ  ةبذاكلا ، ىواعدلا  نم  كلذ  ريغ  وأ  ةيرحلا  وأ  نطولا  وأ  هلإلا  مساب  ٍبيرختو 
ًالئومو ًالزنم  اًموي  ناك  ٍتيب  ةبتع  ىلع  يبأ  راوجب  هذه  يتسلج  ىلإ  تويبلا ، بهنو  قرطلا 

.اًحابتسم ءيش  لك  لثم  راص  مث  اًذالمو ،



َرَا ◊ ُت   ◊

وهأ نيلامتحا : نيب  اًِّريحتمو  اًِّرسحتم  يسفن  مولأ  تذخأو  ةريهظلا ، ذنم  ُقلقلا  دبتسا يب 
نالامتحالا ناك  امبرو  ينقحالت ..؟ ردقلا  تابرض  يه  مأ  يعُّرست ، هيف  ينعقوأ  أطخ 

اًناذيإ ةقنشملا ، لبح  لثم  يقنع  لوح  ّفتلتل  وهس  ةظحل  يف  ْتلدُج  ةدحاو ، ةريفض 
مل انأف  .مالسب  رمألا  اذه  رميو  ينمحرت  كاسع  كيلإ ، بوتأو  يبر  كرفغتسأ  .يمادعإب 
« ريماطملاوبأ  » ةرومطملا يتدلبل  دوعأ  نأ  لقعي  الو  يتراعإ ، نم  ثلاثلا  يرهش  دعب  لمكأ 
: اندنع روهشملا  يبعشلا  لثملل  اًدِّكؤم  ًالاثم  نوكأف  لآملا ، ءوسو  ةبيخلا  لويذ  ُّرجأ 

.سوناف هتبقرب  اوقّلع  ولو  سوعتم  سوعتملا 
هللا فطل  الولو  ةمدعم ، هبش  ةرسأ  طسو  ةريقف  ةيرق  يدلوم يف  ذنم  ينقحالت  ُةساعتلا 
زوجي ناك  نإ  انتيب ، ..لوكأم  فصعك  انكرتو  انماظع ، رخن  دق  عقدملا  رقفلا  ناكل  انب 
مكحي ال  يبشخ  باب  اهيف  ةيطئاح  ةهجاو  وهف  ..هل  ناردج  ال  تيب ، ةملكب  هفصو 
.انتيب ناردج  يه  اهبناوج  مدقأ  تويب ، ةثالث  نيب  ةروشحم  ةيلوط  ةحاسم  هفلخ  قالغإلا ،

لامع عم  جرخي  ًانيحو  نيعرازملا ، ءاسؤب  دعاسي  ةنوآف  نهملا ، لكب  لمعي  هبابش  يبأ يف  ناك 
«، ةيلحسلا  » مساب اندنع  ةروهشملا  ةريمس » مأ   » انتراج عم  بهذت  تناك  يمأو  .ليحارتلا 

همسا يندملا  لجسلاب  ٍشترُم  فظوم  ةجوز  ىدل  روهنمدب ، ٍتيب  يف  نيتمداخ  نالمعتف 
اهيتمداخ نيب  ةفورعم  اهنكل  تانيز »  » اهمسا ناك  هتجوزو  يقوزقزلا » يكز   » ركذأ اميف 

.ةبرقعلا بقلب :
لاحلا ماود  نكل  هلكأن ، ام  موي  لك  دجن  انك  دقف  اًروسيم ، ناك  كاذنآ  انلاح  نأ  دِّكؤت  يمأ 

، ةيرابجإلا ةحارلا  ىلإ  اهتجوحأو  لمعلا  ةلصاوم  نع  اهتعنم  تارقفلا  مالآ  ..لاحملا  نم 
.لمعلا ىلع  رخآلا  وه  اًرداق  دعي  ُنمزملا مل  ُلاعسلا  هب  قحل  نيحو  يبأ ، ىلع  لمِحلا  لُقثف 

لوصحلا عاطتساف  يبأل  ظحلا  مستباو  تاريقفلا ، جوزتت  املثم  اتجوزت  نايربكلا  ياتخأ 
، تاهينج ةرشع  اهرادقم  ناكو  تاداسلا » شاعم   » ةامسملا ةيرهشلا  ةيموكحلا  ةحنملا  ىلع 

ةعبرأ تغلب  مث  ةيدادعإلا ، ةلحرملاب  تنك  مايأ  اًهينج  نيتسو  ةعست  تغلب  ىتح  تدادزا 
لك مايأ  ةرشع  ىقبن  اننأ  ينعي  غلبملا  اذه  ناكو  ..ةيعماجلا  يتسارد  ءانثأ  ةئامو  نيرشعو 

.زوعلا وكشن  ال  رهش ،
ةداهش ىلع  لوصحلا  اهعم  تعطتسا  ةيرقبع  ةركفل  يلقع  يناده  ذإ  ًاميحر يب ، ردقلا  ناك 



ةلحرملا ذيمالتل  ةيصوصخ  اًسورد  يطعأ  ةيدادعإلا  يتلحرم  يف  تنكف  ةيعماج ،
بالطل صاخلا  سيردتلل  ىرقلا  ىلع  رودأ  تنك  ةيوناثلا  ةلحرملا  يفو  ةيئادتبالا ،

يباعتأ ىضاقتأ  دعأ  ملف  اًفرتحم  ترص  روهنمدب  ةيبرتلا  ةيلكب  تقحتلا  املو  ةيدادعإلا ،
ةراعإلا ىلإ  ُحومطلا  ينحَّوط  جرختلا  دعبو  ..تادودعم  تاهينج  لب  ةفغرأو ، تاضيب 
سيردتل انه  ىلإ  تيتأو  ةصرفلا ، يل  تحنس  ىتح  اًرظتنم  ماوعأ  ةعست  ُتيقبف  جيلخلاب 

بتارب اهيف  لمعأ  يتلا  تانبلا  ةسردم  ريدم  اهب  ينفلكي  ىرخأ  ةيسارد  داوم  يأو  خيراتلا 
، تابلاطلا ىرأ  ال  ةسردملا  يف  انأ  ..حرفلا  ةدش  نم  هيلع  ىمغأل  يبأ ، هفرع  ول  يرهش 

.انه هب  لومعملا  بسحب  لوقأ ، ام  نهيلإ  لقنت  ةشاش  مامأ  حرشأ  امنإو 
يزوف نم  تدكأتف  ةداعسلا ، سومش  تحالو يل  يرمأ  مسحنا  نيح  روهش ، ةثالث  لبق 
ينقبس دقف  ةحيصنلا ، هلأسأل  ةتاحش » يزوف   » ذاتسألا تيب  ىلإ  تبهذ  .ةراعإلا  هذهب 

نم ةقش  نكسيل  اهدعب  داعو  تاونس ، سمخ  ّمتأف  قيقشلا  دلبلا  اذه  سيردتلل يف  ريعأو 
تيبلا هيدلو يف  ريماطملاوبأ »  » ةيرق فارطأب  حلسملا  ديدحلاب  ينبم  تيب  يف  فرغ ، ثالث 

.ةماعلا ةيوناثلا  ءاسعتل  ةيصوصخلا  سوردلا  اهيف  يطعي  زكرملا »  » اهمسا ىرخأ  ةقش  هتاذ 
ىهقملا ىلع  .ددجلا  نيسردملا  نم  يلاثمأ  اهب  ملحي  ال  يتلا  ةجردلا  ىلإ  اينغ  راص  ينعي 

، كيدي نيب  لاملا  نايرجب  رتغت  ال  ةيبهذلا : هحئاصن  ىلإ  تصنأ  تسلج  هلزنم ، نم  بيرقلا 
يف ايلاح  ركفت  ال  ..دوصقم  ٍلام  يذ  لكو  دوسحم ، ةمعن  يذ  لك  نأل  دسحلا  قتاو 

ةجوزب دعب  اميف  دعستل  رمعلا ، كمامأ  لازيالو  نيثالثلا  تغلب  دق  داكلاب  تنأف  جاوزلا ،
.لاق اذكه  ..ةفيظن 

، رخآ لسعم » رجح   » هسفنل بلط  هيلإ ، تاصنإلا  نسحُأو  اًبذهم  يندجو  نيحو 
الو كونبلا ، دحأ  اًباسح يف  حتفاو  كلام  ىلع  اًدحأ  نمأتست  ال  هتربخ : زنك  نم  فاضأو 

قمرلا دسي  ام  ىلع  رصتقاو  كانه ، ةشيعملا  تاقفن  يف  فرست  الو  ..كلذب  اًدحأ  ربخت 
لكشبو نينطاوملا ، عم  لماعتلا  دنع  رذحاو  نييرصملاب  اًريثك  كتحت  الو  ..ريفوتلا  عيطتستل 

مالكلا يف يهو  ىربكلا  ةثالثلا  ريذاحملا  بكترت  الو  دحأ ، يأ  عم  اًريثك  ثدحتت  ماع ال 
يأل ةعامجلا  ةالص  توفت  اًعبطو ال  ..ءاسنلا  نع  مالكلاو  نيدلا ، مالكلاو يف  ةسايسلا ،

رغصألا كاخأ  نأب  مهربخت  الو  يبنلا » ةايحو   » ةملك نينطاوملا  مامأ  ظفلت  الو  ببس ،
اذإو جارحلا » قوس   » نم تايرورضلا  ِرتشاو  قاوسألا ، عكستت يف  الو  يبنلا » دبع   » همسا

.ةرايس يرتشت  ال  كلمع ، لحم  نم  اًبيرق  كتماقإ  ناكم  ناك 



ةبارق دتما يب  يذلا  قيرطلا  لالخو  اًريس ، تيبلا  ىلإ  ريماطملاوبأ »  » نم ُتيرس  اهتليل ،
امع نوكأس  يننأب  نوكسلاو ، ةدرابلا  تامسنلا  ينترعشأو  لمألاب  تألتما  ةعاس ، فصن 
نم ةقش  هيف  نكسأ  يذلا  مويلا  يتأي  دقو  دبألل ، يتايح  راسم  ريغتي  فوسو  .اًناسنإ  بيرق 

.نيمورحملل داز  ةحيرملا  مالحألا  ..فرغ  ثالث 
نمو ةنيدملا  فرط  اهانبم يف  عقاولا  ةفرغلا  هذه  تنكسو  يلوصو ، روف  لمعلا  ُتملتسا 

.دونه ىنبملا  ناكس  مظعم  .ءارحص  اهفلخ  نم  ُءارحص  هل ، ةياهن  ال  ام  ىلإ  دتمت  اهدعب 
دعب تفرع  دقو  اميسال  تلزالو ، اًرتوتم ، انه  يانكُس  ءادتبا  يف  تنك  لاحلا  ةعيبطبو 

، قباسلا هسؤب  ىلإ  داعو  هتراعإ  ةدم  لمكي  ينقبس مل  يذلا  سردملا  نأ  يلوصو  نم  عوبسأ 
ملق هدي  يفو  حرشي ، ةشاشلا  مامأ  سلجي  ناك  .رفتغي  امب ال  همايق  بقع  ديعُأ ، حصألاب  وأ 

ىدحإ ْتكتشا  ..راظنألا  هيلإ  تفل  لكشب  اًطوبهو ، اًدوعص  ءاوهلا  هفرط يف  نم  هكرحي 
نع ربعي  وأ  تايتفلا ، يف  تاوهشلا  ةراثإ  كلذب  دصقي  ناك  هنأ  رابتعا  ىلع  تابلاطلا ،
ناك دقف  ءيش ، يأ  دصقي  مل  هنأ  ناميألا  ظلغأب  مهل  مسقأ  ..بصتنملا  ملقلاب  هتاءاهتشا 

اوعمسي ملف  .هتانب  نس  ٍتاذيملت يف  ةوهش  ةراثإ  دصق  هنأ  لقعي  الو  حرشلا ، اًقرغتسم يف 
لكلا اًعبطو  .ربتعي  نمل  ةربع  نوكيل  لوألا ، يساردلا  هماع  متي  نأ  لبق  هتراعإ  اوهنأو  هل ،

نود يساردلا  ررقملا  درسأو  ًامِّهجتم  حرشلا  ةشاش  مامأ  سلجأ  تنكف  مهلوأ ، انأو  ربتعا 
ةليط ماري  ام  ىلع  ُلاحلا  راسو  ..اهريسفت  ءاسي  دق  تالاعفنا  وأ  تاعابطنا  راهظإ 

نمأمب ترص  يننأ  تننظف  .نيترم  يرهشلا  بتارلا  تملستو  ةيضاملا ، ةرشعلا  عيباسألا 
: مويلا رهظ  يعم  عقو  ام  ىرج  ىتح  ردقلا ، تابرض  نم 

ايفارغجلا سردم  لالط »  » ينيعبرألا يليمز  ءاج  نيح  نيسردملا  ةرجح  اًسلاج يف  تنك 
نم فوخ  نود  هلودجب  صصحلا  مظعم  تّوفيو  ةسردملا ، ىلإ  اًريثك  يتأي  ال  يذلا 
ادب ىلوألا  ةرملا  يفو  اهيف ، هلباقأ  يتلا  ةيناثلا  ةرملا  يه  كلت  تناك  ..نطاوم  هنأل  باقعلا ،

حازملا موهفم  بسحب  حازملا ، بحيو  بيط  صخش  هنأ  هحمالم  فخُس  نم  مغرلا  ىلع  يل 
، هعماسم ىلع  اهيقلأل  تاكنلا  ضعب  فرعأ  تنك  نإ  اهموي  ينلأسو  .انه  هب  لومعملا 

ةرثك نأل  تاكنلا  بحأ  الو  ةفيعض ، يتركاذ  نإ  يلوقب  ريطخلا  بطملا  اذه  نم  تجرخف 
، تيكبتلاو تيكنتلا  الإ  نوفرعي  ال  نييرصملا  نإ  اًبرغتسم  لاق  .بلقلا  تيمت  كحضلا 

يز شم  كعباوص   » اندنع ةداتعملا  ةرابعلا  هل  تلق  مهلثم ! نوكأ  الو  مهنم  نوكأ  فيكف 
.مالسب ينع  ماقو  ةيفاعلا » كيطعي   » مهدنع ةداتعملا  ةرابعلاب  ّيلع  درف  اهضعب »



ةالصلا انئادأ  بقع  نيدفاولا ، نيسردملا  نم  نينثا  عم  ةحارتسالا  ةرجحب  اًسلاج  تنك 
ىقلأ .نطاوم  هنأل  .ةعامج  نيلصملا  ةمامإ  الإ  اًئيش ، لعفي  يذلا ال  ةسردملا  شارف  فلخ 

ىلع مالسلا  ىقلأ  نطاومب  قيلي  مارتحاب  نورضاحلا  هيلع  َّدرف  مالسلا  انيلع  لالط » »
، صصحلا لودجل  اًقفو  يسيردتلا  بجاولا  ءادأل  شارفلا  فلخ  اماق  ناسردملا  .نيدفاو 

تمص ةظحل  دعب  .يناكمب  تنكسف  ةريخألا ، ةصحلا  دعوم  ىتح  لمع  َّيدل  نكي  ملو 
ءاهتنا دعب  ةداع  هلعفأ  امع  ينلأسو  ريخب ، اهنإ  تلقف  يلاوحأ  نع  ينلأسف  لالط »  » ملكت

ىلإ عمتسأ  مث  يناثلا ، مويلل  سوردلا  دادعإل  تيبلاب  ىقبأ  يننإ  تلقف  .يساردلا  مويلا 
ءاشعلا ةالص  ءادأ  بقع  مانأو  يفيذحلا » نمحرلا  دبع  نب  ىلع   » خيشلا توصب  نآرقلا 

نع هلأسأ  نأ  يبجاو  نم  تيأرو  ..ينكس  لحم  نم  بيرقلا  ةيادرجلا »  » دجسمب ةعامج 
دقف ريخب ، سيل  هنإ  لاق  .ةأجف  ضافأ  مث  اًظفحتم  همالك  أدبف  ةلماجملا ، ليبس  ىلع  هلاوحأ 

هتجوز نأ  هنم  ًانظ  ةلباقملا ، ةقشلا  يف  نكستل  ةيناثلا  هتجوز  بلج  نيح  اًرخؤم  أطخأ 
ةينمي ىلوألا  هتجوز  نأب  حابو  حارتسا يل ، هنأ  ببسلا يف  يردأ  الو  ثرتكت ! نل  ىلوألا 

اهب ندعسيو  ةمعنلاب  نرعشي  نهنأل  تاريقفلا  رايتخا  دمعت  دق  هنأو  ةينيرحب ، ةيناثلاو 
نأ ءانبألا ، دصقي  ةروذبلا ، ءيجمو  مايألا  رورم  عم  فشتكا  هنأ  ريغ  جوزلا ، ندعسيف 

.ءاوس ءاسنلا 
..ّيلع ذخؤي  ٌظفل  ينم  تلفني  نأ  ةيشخ  ثيدحلا  فارطأ  هبذاجأ  ملو  يتابث ، ىلع  تظفاح 
اتراص هيتجوز  نأ  نم  ىكتشاو  اًمربتم ، ضيبألا  هبابلج  فرط  ضفن  مث  ةهرب  َتكَس 

فغشلا ّيف  راثآ  ..ناعيطتست  ام  ىصقأب  يوسنلا  ديكلا  ناسرامتو  هيلع ، نارمآتت  اًرخؤم 
، ّيلع ذخؤي  ٌظفل  ينم  تلفني  ال  يك  ينوكس  ىلع  ُتظفاح  يننأ  ريغ  ديزملا ، ةفرعمل 

نم الو  هيدي  نيب  نم  لطابلا  هيتأي  يذلا ال  قحلا  لوقل  ديدرت  وه  يذلا  يلوقب  ُتيفتكاو 
.دبك ناسنإلا يف  انقلخ  هفلخ :

؟ يوسأ شيإ  ينعي   ـ
.لالط خيش  اي  جرفلا  حاتفم  ربصلا   ـ

.شاعنت ام  تراص  يتشيعو  ربصلا ، بيجن  نيو  نمو   ـ
.ينالوألا اهناكم  ةيناثلا  كتجوز  عّجر  صالخ ،  ـ

.ريصيب ام   ـ
؟ يناتلا تيبلا  تعب  ينعي  ةذخاؤمال  تنأ  لالط ، خيشاي  سب  هيل   ـ



.جوزتأ ديرأ  ينأل  هجاتحم ، سب  ..دوجوم  ال ،  ـ
.تلات يدصق  ينات ،  ـ

.ّيوسأ شيإ  نيحلا  فرعب  امو  .اهبح  تحطو يف  ةيروس ، ةمرح  تيأر  يخأ  اي  هللاو   ـ
.ةلكشم يد  العف ،  ـ

موقأو ٍةلوبقم  ٍةجح  يأب  هنم  نذأتسأ  وأ  راوحلا ، نم  ردقلا  اذه  ىلع  رصتقأ  نأ  بجي  ناك 
امع مهفتسملاك  هتلأسف  أطخلا  يف  تيدامتو  باوصلا ، اذه  لعفأ  مل  يننأ  ريغ  .يروف  نم 

قرفلا هللا ، ناحبس  لاقف : نيتيلاحلا ، نيتجوزلا  نع  ةاهتشملا  هذه  هيف  فلتخت  نأ  نكمي 
.ءيش ينفلكت  نلو  ىبصأو ، لمجأ  يداه  ريبك ،

.كقفوي انبر  ىقبي  ريخ  ىلع  يوان  تمدام  صالخ ،  ـ
عسوأ يغبأو  حاترم ، ينام  سب  انأ  .مارحلا  نيبو  ينيب  هللا  ّدح  ريخ ، ىلع  يوان  اًعبط   ـ

.يردص ىلع 
.كردص ىلع  عِّسويو  لالط ، خيش  اي  كقفوي  انبر  ريخ ، هللا  ءاش  نإ   ـ

يننكل مالسب ، َّرمو  دحلا ، اذه  دنع  ىهتنا  رمألا  نأ  ادبو  تاظحل ، ُتمصلا  اننيب  داس 
ناك اذإ  امع  تامدقم  يأ  نود  نم  هتلأسف  يسأرب ، سيلبإ  بعلو  ةيور  الب  تعفدنا 

: لاقف ..رايسملا  ىمسملا  جاوزلا  اذه  انه  جوزتأ  نأ  يناكمإب 
؟ دصقت شيإ   ـ

يتدعق لدب  يد  ةرتفلا  اهزوجتأ يف  يدق ، ىلع  ةنابلغ ، هدك  ةدحاو  يقالأ  نكمم  ول  ينعي   ـ
.يدحول

! ةعتم دصقت   ـ
.هضرب ةولح  ةعتملا  لالط ، خيش  اي  هويأ   ـ

.كيدهي هللا  مالكلا ، اداه  لوقت  فيك  .هللا  رفغتسأ   ـ
تراد .بارت  نم  ةموك  راصف  ردقلا ، ُدي  هتنحط  ٍرجح  لثم  اًسلاج  ينكرتو  اًبضاغ  ماق   ـ

كلت مامأ  دومصلا  تلواحو  تكسامت  يننأ  ريغ  ءامغإلا ، هبشي  ام  ينرماخو  يسأر 
ةليط هب  تمزتلا  يذلا  يرذح  نع  ءانغتسالا  ىلإ  يناعدف  يناهد ، يذلا  ام  .ةمدصلا 
هتنه نإو  كناص  هتنص  نإ  كناصح  كناسل   » لوقي اًمود  ناك  يبأ  فصنو ! نيرهش 



يذلا صخشلل  كيدهي » هللا   » نولوقي انه  مه  .ناهأ  فوسو  يناسل ، تنهأ  انأو  كناه »
يننأ رمألا  ام يف  لك  ًالبقتسم ، فارحنالا  يونأ  الو  فرحنأ  انأو مل  فرحنا ، دق  هنوري 

نأ نود  ثيدحلا  فارطأ  هعم  تبذاجتف  ءاقدصألاك ، وأ  ءاقدصأ  انرص  اننأ  ةظحل  تمهوت 
؟ نآلا لعفأ  اذام  .ميظعلا  هللا  رفغتسأ  .هبضغي  فوس  كلذ  نأب  يردأ 

ُفواخملا ينتحوط  ذإ  .لودجلاب  ةريخألا  يتصح  دعوم  نع  يلوهذ  ًةلب ، نيطلا  داز  مث 
، ٍراكنتساب يل  رظني  بابلا  ىدل  اًفقاو  ةسردملا  ريدم  تدجو  ىتح  ُلجولا ، ينلكرو 

: فجتري ٍمفب  هتلأسو  يبايغ ، نم  تهبتناف 
.ريدملا ةرضح  اي  ريخ   ـ

.ةصحلا رخأتم ع  تنإو  ريخلا ، كيجي  نيو  ْنِم   ـ
.سب قياقد  سمخ  لود  صغمو ، ديدش  عادص  يدنعو  ناحرس ، تنك  .ادج  فسآ   ـ

.هللاو فسآ  انأ  .ينحماس  ادج ، فسآ  .ًالاح  موقاه 
.كيدهي هللا  كلغش ، قحلا  حور   ـ

ُتيقلأ فيك  فرعأ  .نيكلاهلا ال  نم  نذإ  انأ  .ةدحاو  ةعاس  يف  كيدهي » هللا   » نانثا .يبر  اي 
ربخي نيح  اًدغ  يلاح  نوكيس  فيكو  انه ، ىلإ  ةسردملا  نم  ُتلصو  فيكو  سردلا ،

يننأب همامأ  يسفن  تفصوو  تأَّرجت  يننأو  جاوزلل ، قِّرحتم  يننأب  ريدملا »  » هبيرق لالط » »
يننأ انه  ينعي  اذهو  ًالعف ، ةعتملا »  » تلق دقل  يلهأ ! ليواي  ..ةعتملا  ..ةعتملا  نع  ثحاب 

ينتعقوأ يتلا  ةاسأملا  هذه  نم  جورخلا  ىلإ  ليبسلا  فيكو  اذه ، نع  تلفغ  فيك  .يعيش 
؟ فيك .ردقلا  ُدي  اهيف 

نأ بجي  الو  يسنو ، هتلكشمب  لغشنا  نوكي  امبر  ال ، رذتعأف ؟ لالطب  اينوفلت  لصتأ  له 
مقتنيف ديكلا ، هيمسي  ام  نآلا  ناسرامت  هاتجوز  نوكت  امبرو  ىسني ؟ فيك  نكلو  .هرّكذأ 

اي ..هب  حيرصتلا  حصي  امع ال  تحصفأو  تأرجت  امدعب  هب ، تلصتاو  تأرجت  يننأل  ينم 
، نوحشم لودج  اًدغ  يدنعو  مونلا  عيطتسأ  الو  فصتنا  ليللا  نيمحرلا ، محرأ  اي  ..هللا 

يناسع ىفشتسم ، ىلإ  نآلا  لورهأو  ضرملا  يعَّدأ  له  ةسردملا ؟ ىلإ  بهذأس  فيكف 
يأ رومألا ..؟ يمامأ  حضتت  ىتح  لمعلل ، اًدغ  يباهذ  مدع  رربت  ةلوبقم  ةجح  ىلع  لصحأ 
هللا لعل  وأ  .كالهلا  ىلإ  يندوقت  دقو  ةعقاولا ، تعقو  دقل  حضتت ، نأ  رظتنأ  يتلا  كلت  رومأ 

! رهن .نايرجلا  ىلإ  رهنلا  دوعيف  يدض ، همدختسي  الو  هل ، هتلق  ام  لالط »  » ىسنيف ينمحري 
.اهلك لامآلا  انهو  ميحجلاك ، بهاللا  رحلاو  ءارحصلا  انه  اهيف ، راهنأ  ال  دالبلا  هذه 



يبر اي  تنأف  ميحجلا ، ىلإ  ميحجلا  نم  يننودرطي  مهلعجت  الو  نيملاعلا ، بر  اي  ينمحراف 
.نيمحارلا محرأ 



ةدا ◊ ُس   ◊

مِّربتملا يبأ  ناكف  لاحملا ، نم  لاحلا  ماود  نإ  ٍةقثب  اًمود  لوقت  تناك  ادج ، ةميكحلا  يمأ ،
!.. ةطيبع اي  ةيلو  اي  يضاف  مالك  شالب  ةرم : لك  اهتاذ ، ةرابعلاب  اهيلع  دري  تقولا  مظعم 

مئادلا هفافختسا  نمو  اهل  يبأ  عمق  نم  ظاتغأ  تنك  ةبيطلا ، يمأ  ىلإ  ليمأ  يننألو 
، يفنأ تحتو  يهجو  يبناج  ىلع  ةلوجرلا  رعش  ترعشتساو  يدوع  ماقتسا  املو  .اهمالكب 
، مايألا رارم  ىلع  اهب  ربصتت  اهنأب  ينتباجأف  ةرابعلا ، كلت  اهراركت  رس  نع  يمأ  تلأس 
هرمع مل ةليط  هنأ  هصخلم  ًالوطم  اًمالك  لاقف  هفافختساو ، هعمق  ببس  نع  يبأ  تلأسو 
، مهريصم نم  مهل  برهم  ال  ءاسعتلا  ءارقفلاف  لآملا ، وأ  لاوحألا  يف  ًالوحت  ظحلي 
مهف يف هفصو ، بسحب  سانلا ، نم  نوحاترملا  امأ  .مهلثم  مهدعب  نم  نونوكي  مهدالوأو 

ظوظحلا ليدبت  لاحملا  نمف  .مهتيرذل  ةحارلا  نوثرويو  نوحيرتسم  مهلاوحأ  رئاس 
.لاوحألاو

يفيرلا سؤبلا  ثيح  هذه  انيحاون  يف  طقف  ُّحصي  دق  همالك  نأب  اهمايأ ، يبأ  تضراع 
ةايح تالوحتلا يف  نم  هل  رصح  ام ال  دهشت  ةديعبلا  دالبلاو  ةريبكلا  ندملا  نكل  ليصألا ،

، هعباصأ رهظب  ءاوهلا  حازأو  زازئمشاب  يوحن  رظنف  .ءانثتسالا  وه  اهيف  تابثلاو  .سانلا 
روغ كمأ ، يز  ةغبغب  يواغ  تنإ  ندملا ، لامو  لبهأ  اي  انلام  انحاو  قطنلا : لقاثتم  لاق  مث 

..يمادُق نم  تقولد 
نم رثكأ  تيقب  يننأ  حيحص  بئاصلا ، يأرلا  وه  ناك  يمأ  مالك  نأ  مايألا  يل  تتبثأ 

ةيناثلا يف  سؤبلا  ىلع  ترصتنا  يننكل  هيف ، تدلو  يذلا  سئابلا  لاحلا  يف  اًماع  نيثالث 
اًقومرم اًسردم  انه  ترصو  ةرئاطلا ، تبكرو  ةراعإلاب ، تزف  ذإ  .يرمع  نم  نيثالثلاو 
يمالك رثأ  نم  اًبوعرم  تنك  عوبسأ  لبقو  ..هذه  ةسيعتلا  تانبلا  ةسردم  يف  ام ، ٍّدح  ىلإ 

نم فوخ  يأ  نود  هسورد ، ىلإ  ءيجملا  يف  مظتني  ال  يذلا  نطاوملا  لالط »  » يليمز عم 
ءاضرإ ىلع  صيرحلا  ريدملا ، ءاضرإب  حرفأف  .غارفلا  ِّدسب  ةسردملا  ريدم  ينرمأيف  باقعلا ،

ماد يذلا  يلاح  سمأ  لَّدبت  يلقعب ، حيطي  داك  يذلا  باذعلا  دعبو  ..بايغلا  ريثك  هبيرق 
.ًانيح

.ناتصح طئاحلا  فلخ  ينع  تابجتحملا  تانبلل  يسيردت  لودجب  ناك  سيمخلا »  » سمأ
نيسردملا ةرجح  امإ يف  اًحيرتسم ، سولجلا  نم  تاعاس  ةدع  ينعي  امم  .ةريخألاو  ىلوألا 



ةحارتسا يف  .نونطاوم  فويض ، هدنع  نكي  مل  اذإ  هتيلستل  ريدملا  ةرجح  يف  وأ  ةحيسفلا 
، اًحابص ةرشاعلا  ةعاسلا  يدعس يف  سومش  ىلوأ  تلطأ  ىتح  يدحو  ُتسلج  نيسردملا 
« ةمرحلا  » جوزتي فوس  هللا  دمحب  ىرشبلا ! فزو  اًجهتبم  لالط »  » ّيلع لخد  ذإ 

ثالث هل  ريصيو  دارملا  متي  فوسو  رسيب  رومألا  تراس  دقف  نيموي ، دعب  ةيروسلا ،
يضاملا عوبسألا  هتلق  امع  هنم  راذتعالل  ةيتاوم  ةصرفلا  ُتيأرف  ينركشف ، هتأنه  ..تاجوز 

؟ ركذتب ام  هللاو  انأ  تلق ، شيإو  لاقف : اًحزام ،
، كاعم رزهب  تنك  ةقيرط ، يأب  وأ  ةعتم  وأ  رايسم  زوجتأ  يسفن  كل  تلق  ام  ةعاس  ينعي   ـ

.حزمب
..ركذتب ام   ـ

.تقياضتا وأ  تلعز  نوكت  ينعي  تفخ  انأ   ـ
.اهاهاه .انل  ةمحر  نه  خيش ، اي  قياضتأ ! شيلو   ـ

لهاتست لالط  خأ  اي  تنأ  ريخ ، ىلع  كتزاوج  كل  ممتي  انبر  كوربم ، فلأو  .هللا  دمحلا   ـ
.ريخ لك 

.يخأ اي  اًركش   ـ
نم لاحلا  ماود  ًالعف  .ينلتقي  قلقلا  داك  امدعب  يردص ، قوف  نم  حازناو  ّمه  .هاي 

، يتداعس سومش  نم  ىرخأ  سمش  تلطأ  ذإ  ةعاس  دعب  ىرج  ام  لمجألاو  لاحملا ،
.ريدملا دنع  نآلا  وهو  بتاورلاب ، ءاج  فارصلا  نأ  ةسردملا  شارف  ينربخأ  امدنع 

يروس قرشملا ، هجولا  وذ  فارصلا  ينءاج  ةرشع  ةيداحلا  ةعاسلا  مامت  يفو  لعفلابو ،
هنإ لاقو  اهتعقو ، اًقاروأ  هتبيقح  نم  جرخأ  مث  ثلاثلا  رهشلا  بتار  يناطعأو  ةيسنجلا ،
نيح ..ماظتناب  كنبلاب ، ديدجلا  يباسح  يبتار يف  عاديإ  متي  فوس  مداقلا  رهشلا  نم  ءادتبا 

ُّسدأ انأو  حرفلا  طرف  نم  يكبأ  تدك  هتداعك ، اًعرسم  جرخو  يدحو  ةرجحلاب  ينكرت 
نابف ناك  يذلا  بارطضالا  دعب  نم  يبلق  أدهيو  نامأ ، يف  رقتسيف  يبيجب  بتارلا 

.ىوزناو
* * *

ةقيقحلا نم  يناثلا  فصنلا  اوفخأ  ىدارف » يتأت  ال  بئاصملا   » اولاق نيذلا  نويدكنلا 
اًضيأ ال جهابملاو  مهلوقب : ةرابعلا  اولمكي  نأ  مهيلع  ناك  .هللا  مهنم  .مهسوفن  ضرغل يف 



.نازحألا نازحألا  بلجتست  املثم  حارفألا ، يعدتست  حارفألا  نأ  ةقيقحلاف  ىدارف ! يتأت 
«.. مكِح  » اهنأ نوعدي  ةبذاك  تارابعب  انيلع  نودكنيو  ةقيقحلا ، فصن  نولوقي  اذاملف 

ينربخأ ةسردملا  نم  يتدوع  دعبف  ءاسملا ، يفو  حابصلا  جهابملاب يف  ألتما  سمأ  موي  ًالثم ،
.هب لصتأل  لاّقنلا  مقر  هل  كرتو  هيلع  ّرم  يفراعم  دحأ  نأب  جار »  » يدنهلا راقعلا  سراح 

كحابص لومحملا : نوفلتلا  مقر  قوف  اهيف  تدجوف  ةقرولا  ترظن يف  .يل  فراعم  انأ ال 
.ينملك ىقبا  كبحاص ، قزر » ىفطصم   » مع نبا  قزر » يحبص   » انأ ميعز ، اي  لسع 

اًسردم يف نآلا  لمعيو  ةيلكلا ، ينلماز يف  يذلا  قزر » ىفطصم   » اًعبط فرعأ  اذه ! ام 
..هه ميعز ! انأ  ميعزلاب ؟ ينفصي  اذاملو  .اذه  همع  نبا  فرعأ  ال  يننكل  راودلا » رفك  »

لومحملا ينوفلت  تنحشف  يترجحل ، يدوعص  روف  نيقيلا  نيكسب  كشلا  طويخ  تعطق 
: مقرلاب تلصتاو 

سيمخ انأ  قزر ، ىفطصم  مع  نبا  يحبص »  » ذاتسألا كترضح  .مكيلع  مالسلا  ولآ ،  ـ
.يوارفكلا

.كيلع يناصوو  نيرهش ، نم  انه  كنإ  حرابمإ  لاق يل  ىفطصم  مع ، اي  هيإ  .سُمخ  الهأ   ـ
.ةجاح يأ  كرمأ يف  تحت  انأ  ةولحلا ؟ كرابخأ  هيإ 

..يحبص خأ  اي  اًركش   ـ
.يفصم لالح  نبا  كنإو  فسكتتب  كنإ  لاق  ىفطصم  .يدمحأ  طاسبلا  يلخ  لجار ، اي   ـ

يشام نييرصملا ، ةوهق  ةيوش يف  دعقن  حورن  ةسمخ ، ةعاسلا  كيلع  يدعاه  انأ  هيإ ، كلوقب 
؟ مالكلا

.داعيملا زهاج يف  نوكاه  رضاح ،  ـ
انل اذه ، جاجهلا  نمز  يف  اننأ  سمأ  ُتملعو  انه ، ىهقم  نييرصملل  نأ  فرعأ  نكأ  مل 
هنأ تفرعف  اذه ، همع  نباب  ىفطصم  نم  تعمس  دق  نكأ  ملو  .ٍهاقم  ملاعلا  ناكم يف  لكب 
ءاش ام  ةلماك ، ماوعأ  ةرشع  ذنم  انه  وه  ..يتايح  مهتلباق يف  نيذلا  صاخشألا  فرظأ  نم 
الإ اهيلإ  دعي  مل  رصم ، نم  هجورخ  موي  نمو  .نيماع  ةدمل  تيوكلاب  كلذ  لبق  ناكو  هللا ،

فيلكتلا عفرو  رغصلا ، ذنم  ءاقدصأ  اننأك  يعم  ثدحت  .ةثالث  اهلعجي  نأ  يوني  ال  نيترم ،
ةقيرطب تاكنلا  ءاقلإ  نع  فكي  الو  ٌحرمو  ٌكوحض  وه  .ءاقللا  ءادتبا  نم  قئاقد  ةدع  دعب 
فرعيو هنوفرعي  ىهقملا  داور  مظعم  .ةشحاف  هتاكن  .تاجهب  نم  تام  ام  بلقلا  ثعبت يف 
دالبلاب ةعساو  ةربخ  وذو  لاحلا ، روسيم  هنأ  اصوصخ  ميرك  صخش  وه  ريثكلا ، مهنم 



يف ملكتي  ال  وهو  شيفطتلا )  ) هيمسي يذلا  جاجهلا  نمز  يف  نويرصملا  اهيلإ  حزن  يتلا 
هنأ ىلع  لدي  حملم  يأ  هيف  ظحلأ  ملو  ءاسنلا ، بحيو  ماكحلا ، عيمج  ِّبسب  اًيفتكم  ةسايسلا 

، ةزاجإ ةركبو  هدراهنلا  يوق ، ولح  وجلا  هيإ ، كلوقب  ًالئاق : ءاشعلل  يناعد  .نيدتم 
.انيب الي  دحاو ، ةرمنلا  قوف  يدنم »  » لمعيب يوق  ولح  معطم  ىلع  كدخاه 

باسحو انباسح  هل  ددسو  يجوهقلا »  » ىعدتساف ماق  يتقفاوم ، رظتني  نأ  نود  نم 
اهدعاقم ةحاوفلا  هترايسب  انب  قلطناو  هل ، قيدص  عم  ىهقملاب  سلجي  ناك  هل  قيدص 
اهعراوش سيلو يف  ةفيظنو ، ءاحنألاو ، قرطلا  ةحيسف  ةعساو  ةنيدملا  ..نيمسايلا  ةحئارب 

ناذأ اهلالخ  تعمس  ةعاسلا ، فصن  ةبارق  هترايسب  راس  .تقولا  اذه  اًصوصخ يف  ةاشم 
: ةنولم ةريبك  فورحب  هيلع  بوتكم  معطم  دنع  انب  فقوت  مث  هتاياكح ، نم  اًريثكو  ءاشعلا 

.يدنملا خيش 
، انه ىلإ  تيتأ  ذنم  اهيلع  تاتقأ  يتلا  ةيوشملا  جيرارفلا  نع  فلتخيو  ٌّيهش ، ُماعطلا 

ثدحتن انرص  .قلقلا  مدعني  ىتح  ةحارلاب  روعشلا  عبشيو  هسيلج  سنؤي  اذه  يبحاصو 
، يتماقإ عقوم  نم  ايبسن  بيرقلا  هلزنمل  يتوعد  ىلع  رصأ  ءاشعلا  دعبو  .ىمادق  ءاقدصأك 

جعزأ نأ  ديرأ  يننأب ال  هنم  راذتعالا  تلواح  ةرهسلا ..»  » دعب ينلصوي  فوس  هنأب  اًدعاو 
ببس نع  اًبرغتسم  هتلأس  .ماوعأ  ةدعب  انس  ينم  ربكأ  وه  هل ! ةرسأ  ال  هنإ  لاقف  هترسأ ،

لك .يليواي  .رايسملا  ماظنب  نيتأرما  نم  جوزتم  هنإ  اكحاض : لاقف  جاوزلا ، نع  هفوزع 
: لوقي وهو  كحض  ةوسنلا ؟ كيتاه  مهيتأت  نيأ  نم  نيتنثا ، نم  نوجوزتم  انه  لاجرلا 

؟ ساك ياعم  دخات 
؟ يبحاصاي هيإ  ساك   ـ

..يدلب يكسيو   ـ
! ةلوقعم لجاراي ،  ـ

دُخ لاحلا  يشام  سب  دبالو ، شم  اًعبط  همعط  تيبلا ، هولمعيب يف  يباحص  ةعامج  .هويأ   ـ
.برج

.ريصع يأ  وأ  يسبيب  نكمم  ول  هيف ،  شيلام  معاي  ال   ـ
.ةمظع ىلع  ةمظعاي  تساي ، يلوق  ..موثلك  مأ  ىقب  عمسن  .كتحارب   ـ

زوجتم مادام  كدحول  شياع  هيل  تنإ  جرح ، شاهيفم  ول  يحبص ، اي  ةذخاؤمال   ـ



؟ نينتا
.رايسم ..رايسم  كلتلق  ينباي   ـ

ةيرذ هل  مهمظعم  نأو  .يل  اًشهدم  كلذ  ناكو  نوريثك ، دلبلا  اذه  ءارقف  نأ  هنم  ُتفرع 
ال ءابآلا  ضعبو  تابترمو ، فئاظوو  تاداهش  ىلع  نلصحي  تانب  اهنم  ددعلا ، ةريبك 

رايسملا ماظن  بسح  نهجيوزت  نم  اًجرح  نودجي  الف  تانبلا  بتاورب  ةيحضتلا  نوديري 
.ةريبكلا تاشاعملا  تاوذ  لمارألاو  تاسناعلاو ، تاقلطملا  اًضيأ  كانهو  .ميقملا  ريغ  نم 

؟ هيإ اولمعيه  ينعي  لود  لاق :
..اندنع يفرعلا  زاوجلا  يز  ينعي  تمهف ،  ـ

.رايسملا وه  انه  ماظنلا  طبظلاب ، شم   ـ
؟ رايسم زوجتي ، لجار  يأ  نكممو   ـ

.لجار نوكي  مهملا  اًعبط ،  ـ
* * *

رطاوخلاب القثم  يسأر  ناكو  ةعاسب ، ليللا  فصتنم  دعب  يسبحم  ىلإ  يحبص  ينلصوأ 
، رهشأ ةثالث  ذنم  هفرعأ  ًالماك مل  امون  تمن  .يتمسبلا  زرألاو  ءادجلا  محلب  ًامختم  ينطبو 

ىلع ينيع  حتفو  لالح ، نبا  يحبص »  » .ببس الب  اًجهتبمو  اًطيشن  يدعوم  ُتوحصو يف 
نيذلا حئاصن  ميحجلا  ىلإ  بهذتلو  هب ، يتقادص  ةيوقت  ىلع  صرحأس  .ةريثك  ءايشأ 

..نيبرتغملا ةبحاصم  برتغملا  ىلع  بجي  الو  ةملؤم  ةبرغلا  نأ  نومعزيو  ةمكحلا ، نوعدي 
الو .يهتنت  ىتم  فرعن  ال  ةتقؤم ، ةراعإ  ةرتف  ةايحلا  يضقن يف  نوبرتغم ، ايندلا  هذه  انلك يف 

! يحبصاي ناتجوز  ..ميكح  لكو  يحبص »  » لعفي املثم  انتاقوأب  عاتمتسالا  نم  عنام 
ال، موجنلا ، قدحأ يف  ةذفانلا  جاجز  ءارو  سلجأ  ةليل  لك  انأو  لالطاي ! تاجوز  ثالث 

نآلا يعم  .ءيش  يأ  نم  مويلا  دعب  فاخأ  نلو  .ردقلا  تابرض  هنومسي  امل  ملستسأ  نل 
تارشع يعم  نوكيس  مداقلا  ماعلاو  ةثالثلا ، رهشألا  بتار  نم  ةرخَّدُم  فالآ  ةعضب 

.فالآلا تائم  يعم  نوكيسف  ةيلات ، تاونس  رشعل  انه  ءاقبلا  تحجن يف  اذإو  فالآلا ،
ال ةدراوو ؟ ةدراش  لكل  اًباسح  بسحأو  سجوتأ ، وأ  قلقأ  وأ  فاخأ  ءيش  يأ  نمف 

.ةايحلا بورد  ماحتقال  ةمزاللا  ةراسجلا  ضعبو  ةعاجشلا  ىلإ  الإ  جاتحأ 
تددعأ .يركسع  دئاق  ىطخب  خبطملا  ىلإ  ُتبهذو  اًسِّمحتم ، ةبنكلا  قوف  نم  ُتمق 



ال لوقي : يلاح  ناسلو  رئاجسلا ، ةبلع  هعمو  ةفرشلا  ىلإ  لاطبألا  لثم  هتلمحو  ياش ، بوك 
هل ناك  ام  الإ  نوكي  نلف  نوكي ، ام  نكيلو  يلخادلا  رهقلل  مالستسا  الو  مويلا  دعب  عجارت 

!؟ ةغبغبلا هذه  ام  ..نوكي  نأ 
ام بيط ، .ةيبوزعلا  باذع  ةاناعمو  ءاسنلا ، نم  ينامرح  يه  نآلا  ىربكلا  يتلكشم 

يف تابغارلا  ىلإ  رايسملا  لصي  فيك  هنم  فرعأف  يحبص »  » نم برقتأ  له  لحلا ؟
ال تاديعب ، نهنأ  هانعم  سيل  ءاسنلا  ىرأ  ينوك ال  اًمومع ، يسفن ؟ ىلع  دمتعأ  مأ  جاوزلا ،

فرعأ نمم ال  تاريثك  تاسِّردملا  ةفرغ  .رادجلا يف  فلخ  نكلو  ادج  تابيرق  نه  هللاو ،
نويعلل هبتنأ  ال  اذامل  ..نويعلاو  ..ءادوسلا  تاءابعلا  الإ  نهنم  ىرأ  الو  نهءامسأ ، الإ 

تاركاملا تارتتسملا  ةوسنلا  نم  ٍهآ  مث  ٍهآ  دوسألا ؟ باقنلا  فلخ  يفتخي  ام  لك  اهيف  أرقأف 
هنع حصفت  فوس  ام  ىرأو  هبتنأس  دغلا  نم  تارظنلاب ، الإ  تاحرصملا  ريغ  تابغارلا 

قشو رومألا ، لامكتسال  تانوفلتلا  تقلخ  دقو  .تامدقملا  طيخ  طقتلأو  تارظنلا ،
ديعب نم  ُتحمل  ًةأجف ، ..لِّهسم  اي  ..ريرسلا  ميعن  ىلإ  ريجهلا ، اذه  نم  جراعلا  قيرطلا 

ترتخا اذامل  .ةقطنملاب  ةطيحملا  ءارحصلا  ةفاح  ىلع  ةمئانلا  ةلتلا  فرط  دنع  ءادوس  ًةطقن 
نم رهظي  ام  حملأف  تويبلا ، ماحز  طسو  نكسأ  نأ  بجي  ناك  فرطتملا ؟ ىنبملا  اذه 
الو تافرشلل ، جورخلا  نود  لوحي  انه  راهنلا  ُريجه  ..تافرشلل  نجرخ  اذإ  تاراجلا ،

يتفرش نكل  .لمتحملا  باقعلا  نم  فوخلاو  راهنلا ، ُريجه  .ذفاونلا  نم  رظنلاب  حمسي 
.نامرحلا ىراحصو  نايدولا  دادتما  ىرأ  اهنمو  دحأ ، اهاري  ةفرطتملا ال  هذه 

، ئجافملا يدعس  اي  اذه !؟ ام  .ةلتلا  فلخ  نم  ًةيناث  ْترهظ  ءادوسلا  ةطقنلا  ىرخأ ، ةرم 
دبال نالعفت ؟ اذامف  .رفقلا  ناكملا  اذه  اتدرفنا يف  ناتأرما  ناتاه  .ةدحاو  ةأرما  تسيل  يه 
ىلإ لئاملا  ضيبألا  محللا  رتسي  دادوسالا  اذهو  تانجلا ، هكاوف  نيتءابعلا  نيتاه  تحت  نأ 

ةنيللا ءاحنألا  تختراو  سأرلا ، نم  لدسنا  اذإ  باسنملا  ليوطلا  رعشلاو  رارمحالا ،
عضوملا اذه  يف  امهدحو ، ناتأرملا  ناتاه  لعفت  اذام  .ةقوشمملا  ةفوطعلا  فاطعألاو 

؟ نويعلا نع  اًديعب  نيلجر  نادعاوت  امه  مأ  رايسم ، جوز  نع  ناثحبت  امهارتأ  ديعبلا ؟
فرصأو أدهأ  نأ  دبال  .طابحإلا  ينرمغف  ةلتلا ، فلخ  اًددجم  ناتأرملا  تراوت  فسألل ،

دعب ةعماجلا  ةعمجلا  رهظ  ةالصف  اهفلخ ، ىراوتي  امو  ةديعبلا  ةلتلا  كلت  نع  يرظن 
، يتفرش نم  موقأس  ةعاس  فصن  دعب  ..سأبال  ..دادعتسالاو  ؤيهتلا  بجيو  ةعاس ،

دوعأس ةالصلا  دعبو  .ربنملا  بيطخلا  ءالتعا  لبق  دجسملاب  نوكأس  ةعاس  فصنب  اهدعبو 



هذه هيفخت  ام  رثكأ  حوضوب  ىرأف  تلام ، دق  سمشلا  نوكت  امدعب  انه  ةطبارملل 
.ىرُي ام  كانه  لظ  نإ  ..تاوارحصلا 

دادزاو ىرخألا ، اهتبحاص  اهب  تقحلو  ءادوس ، ٌةثنؤم  ٌةءابع  روهظلل  تداع  قئاقد  دعب 
يف ىدملا ، اذه  ىلإ  قرحتلا  ُلاح  امهب  غلب  له  ناقناعتت ؟ امهارتأ  اذه ؟ ام  .براقتلا  امهنيب 

ضفرلا قمعو  تنعلا  دالب  يف  ينلعلا ، روجفلا  اذه  نم  نافاخت  الأ  حوتفملا ؟ ىدملا  اذه 
يرظن ناك  ول  هارأ ؟ ام  مهوتأ  ينارتأ  ءافخلا ؟ يف  جورفلا  سيدقتو  نلعلا ، يف  ةأرملل 

..ولو ..كانه  يرجي  ام  تفرعل  َّدحأو ، لضفأ 
* * *

، تيبلا جراخ  ىلإ  قالطنالا  ةّينب  يبابلج ، ٍلجع  ىلع  ُتيدتراف  يتفرش  نم  ةأجف  ُتمق 
، اضرلا ةمالع  ههجو  ىلعو  اًئداه  سلجي  جار »  » يدنهلا ىنبملا ، سراح  ناك  هباب  دنعو 

هتركشف ةالصلا ، ىلإ  اهب  بهذأل  هتجارد  َّيلع  َضَرَع  يضاملا  ةعمجلا  موي  .ءاهلبلا 
دادعلاو ةنسح ، دجسملا  ىلإ  ٍةوطخ  لك  .همهفي يف  نل  يذلا  ببسلا  ءادبإ  نود  ترذتعاو 

، هتجارد ينريعي  نأ  هناكمإب  ناك  نإ  هتلأسو  اهنم ، نسحأب  َّدرف  ٍةيحتب  هيلع  تمَّلس  .لاغش 
، راظنألا نعو  لزنملا  نع  يداعتبا  دعبو  تقلطنا ، .اًبحرم  اهيناطعأو  هتماستبا  تعستاف 
، ةدلصلا ةيلمرلا  ضرألا  قوف  ةجاردلاب  ترسو  هتكرتو  فوصرملا  قيرطلا  نع  ُتجرع 

.ناتأرملا حرمت  اهفلخ  يتلا  ةلتلا  وحن  اًهجوتم 
ُتبرتقا ..دوهجملا  لذب  قحتست  ةهجولاو  ةقِّوشم ، ةرماغملا  نكل  .ٌّقاشو  ٌديعب ، ُقيرطلا 

يف دحأ  ال  رصبلا ، دادتما  ىلع  يريغ  دجأ  ملف  يلوح  نمو  يفلخ  ُترظنو  ةلتلا ، نم 
، مهي نكلو ال  ةقراح ، سمشلا  ..ةبيرق  تراص  يتلا  ةلتلا  فلخ  نيتيراوتملا  الإ  ءاحنألا 
، ةجاردلاب اهلوح  تردو  ةلتلا ، ىلإ  تلصو  .اًحرف  ريطي  داكي  يبلق  نكلو  جدهتت  يسافنأو 

.ناتزعم يليو ، اي  امه ، ..ةلتلا  فلخ  امهتدجوف 



صا ا ◊  ُ  ◊

ثيح نم  الإ  ٍءيش  يف  ةلمنلا » اربش   » بابش نم  هنارقأ  نع  دمحأ » ديس  دومحم   » فلتخي ال 
ناك نيح  ةبهتلملا  هبح  ةصق  تأدب  دقو  .اًقشاعو  ايبسن  ةماسو  رثكأو  ًالوجخ ، هنوك 
كلت ةيلكلاب يف  تقحتلا  ذإ  اطنطب ، ةراجتلا  ةيلكب  ةيعماجلا  هتسارد  نم  ةريخألا  ةنسلاب 

ةمساب تامسقلا  ةقرشم  تنبلا  ..موحرم  ةلحم  يف  اهتلئاع  ةنكاسلا  ةلاه »  » هتبوبحم ةنسلا 
رعش ةلصخ  اًنايحأ  تلفنت  باجح ، انيحاون  ىمسملا يف  اهسأر  رتس  تحت  نمو  حمالملا ،

ءالتما اهماوق  .فيفخ يف  ٍرارفصا  ىلإ  هنول  ليميو  ٌليوطو  ٌمعان  بوجحملا  نأ  ىلع  لدت 
رعش اهشومرو  اهيبجاح  يفو  فيطل ، ٍرارضخاب  ةبوشم  ةيلسع  اهينيع  نول  يفو  قيشر ،

لومعملا ريياعملل  اًقفو  .تانتافلا  نم  لب  تاليمجلا ، نم  دعت  نأ  بجع  الف  .فيثك  عمال 
نم لفاحجلا  ُبولق  اهيلإ  ليمت  نأ  ةبارغ يف  الو  يحاونلا ، هذهب  ثانإلا  ىلع  مكحلا  اهب يف 
نم رفوأ  ناك  هنأ  ديب  دومحم ، مهنمو  ةراجتلا ، ةيلك  مهب  ظتكت  نيذلا  مورحملا  بابشلا 

اضرلابو تارظنلا ، تارظنلاب  هلدابت  اهلعج  ًالوبق  اهدنع  َيقل  ذإ  اظح  هئالمز 
يتلا نيزنبلا » ةمزأ   » موي يفف  .ةرم  لوأ  اهثداح  نيح  هدصت  مل  يه  لب  .تاماستبالا 

نيح نيقيلاك  ُتاعئاشلا  تراص  مث  هرعس ، عفر  نع  رابخأ  راشتنا  روف  ةأجف  ترهظ 
.تاطحملا رابآ  دوقولا يف  خض  تارايس  يلاتلا  مويلا  ْترخأت يف 

نوزخملا عيب  يف  ًالمأ  لمعلا  نع  تاطحملا  تفقوت  فورظلا ، هذه  لثم  يف  داتعملاكو 
اطنط قيرط  نم  سيفرس »  » ةامسملا تارايسلا  تفتخاف  ديدجلا ، رعسلاب  اهيدل 

ىلع اًريس  ةدوعلاو  باهذلا  بالطلا  ىلع  ناكف  قرطلا ، نم  هريغو  ةيردنكسإلا ،
نولوقي مهنإ  لوقي : وهو  اهيلإ  ثيدحلا  فطلتو يف  برتقاف  اهآر  مويلا  كاذ  ..مادقألا يف 

اهنأب تحرصف  ٍعاد  نود  تضافأو  .اًديعب  سيل  اهتيب  نإ  تلاقف  لوطت ، نل  ةمزألا  هذه  نإ 
اًضيأ هنإ  لاقف  نويسب ، اطنط /  قيرط  نم  ةبرقم  ىلع  موحرم » ةلحم   » فرط يف  نكست 

.ةيردنكسإلا ىلإ  بهاذلا  يعارزلا  قيرطلا  نم  ةبرقم  ىلع  ةلمنلا » اربش   » فرط نكسي يف 
لوادتلا ةذيذل  ٌتارابع  هتبقعأو  ببس ، الب  ماستبالا  هالت  يذلا  مالكلا  أدب  اذكه 

ةيرق  » ةامسملا ةحارتسالاو  معطملا  نم  ابرتقا  ىتح  اهموي  تدتما  ةجهبم  ٌةبحصو 
هراسم وه  لمكتساو  اهتيب ، ىلإ  يدؤملا  يعرفلا  قيرطلا  ثيح  ًانيمي  يه  تلامف  نومرمس »
لامجب ئجافملا  ُساسحإلا  قَّلح  .حرفلاب  ةئيلم  ٍريس  ةعاس  نم  لقأ  دعب  هلصوف  هلزنم  ىلإ 



قيرطلا يبناج  نم  ةبرقم  ىلع  ماظن  ريغب  ةرثانتملا  ةسئابلا  تويبلاو  تلفسألاو ، رجشلا ،
.يعارزلا

تحنس نيحو  نايراوتم ، امهو  تارم  امهعباصأ  تسمالتو  مويلا  كاذ  دعب  اًريثك  ايقتلا 
تطشن يساردلا  ماعلا  ءاهتنا  بقعو  ..ناضتحا  امهمضو  ةيوق  تالبق  افطتخا  ةصرفلا 

اًديهمت ةحتافلا  ةءارق  اهتلت  ةيفير ، ءادغ  ةدئام  لوح  نيتلئاعلل  ةسلجب  تهتنا  يتلا  يعاسملا 
ءاهتنا دنعو  .ماعلا  لكشلل  ةاعارم  دايعألا  يف  الإ  تارايزلا  مدع  طرش  ىلع  جاوزلل ،

، ةتباث ةفيظو  ىلع  لوصحلا  يف  هحاجنو  ةعرقلا » رفك   » يف هتقش  زيهجت  نم  سيرعلا » »
.ريخب ممتي  انبر  .بيط  ..دحاو  موي  يف  ةلخُّدلاو ، باتكلا  بتكو  فافزلا  نوكي 

دومحم يف لشف  نيعيرس ، قشعلا ، جورم  حرملا يف  عم  اّرم  نيماع  دعبف  .ريخب  رمألا  متي  مل 
ىلع لطملا  بصقلا  ريصع  لحم  يف  هلمع  سورعلا  لهأ  لَّبقتي  ملو  .ةتباثلا  ةفيظولا  داجيإ 

، مهتنبا ميلعت  ىلع  مهدوقن  اوقفني  مل  مهلوق ـ  بسحب  مهنأل ـ  اطنطب ، راطقلا  ةطحم  ةحاس 
رصاعلا ىتفلل  ةيلاملا  لاوحألا  نأ  ىهدألاو ، .بصق  رصاعل  رمألا ـ  ةياهن  يف  اهوطعيل ـ 
ةعقوتملا ُتامزألا  تلاوت  ..ةيجوزلا  ةقش  زيهجت  هحاجن يف  نود  تلاحو  ةرصاه ، تناك 

اهلك يف مالحألا  تدّدبت  مث  تالاحلا ، كلت  لثم  ًةداع يف  يرجي  امع  ديدج  الب  تلاتتو ،
ةامسملا ةبيرقلا  ةيحانلا  فرط  ةقش يف  هيدلف  هضفر ، نكمي  بطاخ ال  روهظ  روف  .نيموي 

ةكرب  » يف ايريتفاك  كلمي  هوبأو  اتلدلا ، طسو  ةعاذإ  ىنبم  ىلع  اهتفرش  لطت  يابربس » »
نم يكالم ، ادال ، ةرايس  هيدلو  ةرهاقلا  ىلإ  بهاذلا  يعارزلا  قيرطلا  ىلع  لطت  عبسلا »

يف ةلاه »  » يبأب ىقتلاو  موحرم » ةلحم   » ىلإ دومحم »  » بهذ ..ةنيتملا  تاينيعستلا  تاليدوم 
اهيبأ باوجو  يراكنتسالا ، دومحم »  » لاؤس اهمتخ  .قئاقد  الإ  ءاقللا  مُدي  ملف  هناكد ،

: لجخ الب  هيلع 
؟ اهانيرق يللا  ةحتافلاو  يمع ، اي  بيط   ـ

.بيصنو ةمسق  ءيش  لكو  ..ةحوتفم  ةحتافلا  ينب  اي   ـ
حمل ىتح  اهتباوب  دنع  ًاليوط  رظتناو  ةراجتلا ، ةيلك  ىلإ  دومحم »  » بهذ يلاتلا  مويلا  يف 
روف اهفقوتساو  ةيلكلا  لخاد  ىلإ  عرسأف  ايريتفاكلا ، بحاص  نبا  ةرايس  يتأت يف  ةلاه » »
ةقثب هتبواجف  ٍرعاش  قلقب  اهلأس  نيح  اهلوق  اهمتخ  قئاقد ، الإ  ةفقولا  مُدت  ملف  اهلوخد 

: رهاع
؟ هدك َّيف  يلمعت  ةلاه  اي  ّسب  يازإ   ـ



..تعنتقاو ينعنقأ ، اباب  ِهللاو   ـ
؟ اناو بيط   ـ

.بيصنو ةمسق  ءيش  لكو  كانمتت ، ةدحاو  فلأ  تنإ   ـ
ناك نيعوبسأ ، ةدمل  ريصعلا  لحمب  هلمع  نع  عطقناف  دومحم »  » بلقب ُةعجافلا  تفصع 
هنأك اهتويب ، نم  برتقي  نأ  نود  نم  موحرم » ةلحم   » لوح نيترم  موي  لك  فوطي يف  اهلالخ 

.هتودق نونجملا  لعجي  نمل  ليولاو  ..ىليل  رايد  رايدلا  ىلع  ّرمأ  نونجملا : لوقب  يدتقي 
ةيوازلا مامإ  نارسع » نيتملادبع   » خيشلا ىلإ  باهذلاب  هوحصن  هحور ، حورج  ةاوادمل 

، اطنطب سيئرلا  عراشلا  وهو  رحبلا »  » عراش نم  ةعرفتملا  ةراحلا  فصتنمب  يتلا  ةيوزنملا ،
ررمي وهو  مامتهاب  لجرلا  هيلإ  عمتسا  .راهنأ  الو  ةريحب  الو  ٌرحب ، اهيف  سيل  اطنط  .بهذف 

رفغتساو ريخ ، ىلع  ايندلا  هذه  نم  انجرخي  نأب  هللا  ىلإ  لهتبا  مث  ةفيفخلا ، هتيحل  ىلع  هلمانأ 
: شاهدناب لاق  كلذ  دعبو  لقوحو ،

ال لاق : مالسلاو  ُةالصلا  هيلع  يبنلا  نإ  شفرعي  ام  هد ، ريزنخلا  لجارلا  اهوبأ  ينعي   ـ
! هيخأ ةبطخ  ىلع  مكدحأ  نبطخي 

ىتح وأ  كوخأ  ديدجلا  اهبيطخ  وهو  ىل : لاقو  كحض  .خيشلا  معاي  هل  هدك  تلق   ـ
.سب يتنب  ةحلصم  ينمهي  انأ  نيدعبو  ديعب ! نم  كبيرق 

عوجرلا الإ  انمادق  لح  شيفم  العفو ، .ةيلهاج  نمز  يف  ًالعف  انحإ  هللا ، رفغتسأ   ـ
.كبر رفغتساو  نيتعكر  ّلص  دومحم  اي  موق  .انيلع  رتسي  انبر  .مالسإلل 

ٌهئات يف ٌريحتم  .هلاح  ىلع  دعب  وهو  هتبوبحم ، تجوزتو  ٌرهشأ  دومحم »  » ةعيجف ىلع  ترم 
ىلع تايسمألا  يف  ّرمي  ام  اًريثك  ناكو  .ةيفخ  ءاكبلاو  دارفنالل  ٌلايمو  ةيلهاجلا ، بورد 
ىلإ عمتسيو  ددعلا ، يليلق  نيرضاحلا  عم  ةعامج  ءاشعلا  يلصيف  نارسع ، خيشلا  ةيواز 

، ةينآرق ةيآ  وأ  ايوبن  اًثيدح  ةليل  لك  يف  حرشي  خيشلا  ناك  ثيح  ةالصلا  بقع  سردلا 
ثيح مهولتقا  ..هرفكأ  ام  ناسنإلا  لتُق  ..ةعقاولا  تعقو  لثم : نم  تابعرملا  اًمود  راتخيو 

.رفاكلا ةنجو  نمؤملا  نجس  ايندلا  ..حبذلاب  مكتئج  ..بعرلاب  ُترصُن  ..مهومتفقث 
، همأ هترجه  لفط  لثم  ةيوازلا  ةيوازب  سلجي  دومحم »  » ناك تاليللا  كيتاه  ىدحإ  يفو 

نم هللااب  ذايعلاو  راحتنالا ، يف  ركف  .هحور  تأرتها  ىتح  تايركذلا  هيلع  تلاوت  دقو 
اًثيدح ٍّونحب  هثداحو  هاقبتساو ، نيدوجوملا  خيشلا  فرص  .موزهم  توصب  ىكبف  رفكلا ،



اولاق متنك ، َميف  اولاق  مهسفنأ ، يملاظ  ةكئالملا  مهافوت  نيذلا  نإ  ىلاعت : هلوقب  هاهنأ  ًاليوط 
هللا قدص  .اهيف  اورجاهتف  ةعساو  هللا  ضرأ  نكت  ملأ  اولاق  ضرألا ، نيفعضتسم يف  انك 

.ميظعلا
؟ خيشلا معاي  هيإ  كدصق   ـ

.هللا ىلإ  اورفف  لاق : انبر   ـ
؟ هيإ لمعأ  ينعي   ـ

كلكاشم لك  لحتته  كانهو  سيبأ ، يف  ناسح » دماح   » خيشلل ينباي  دومحم  اي  حور   ـ
.هللا نذإب 

* * *
اطنط نم  لصوف  يعرفلا ، ليكولا  هحصن  ثيح  ىلإ  دومحم »  » بهذ ةعمجلا ، موي  حابص 
ةرايس بكر  كانه  نمو  سيفرسلا ، ةرايس  يف  نيتعاس ، دعب  ةيردنكسإلا  ةنيدم  لخدم  ىلإ 
سيبأ ..هدصقم  ىلإ  هتلصوأ  ىتح  هب  تحجرأتف  ةيانوتلا »  » كانه اهنومسي  رغصأ  سيفرس 

، ةيفيرلا ةريحبلا  ةظفاحمل  ةعبات  اهنكل  ةيردنكسإلل ، ةرواجملا  ىرقلا  نم  ةعومجمل  مسا 
سيبأ ١٠. ىتح  سيبأ ٣ ، سيبأ ٢  سيبأ ١  ماقرألاب : فرعُت  يهو 

يف ةعمجلا  ةالص  ىلإ  هاذخأو  هنارظتني ، اناك  امهنأ  امهنم  فرع  نايحتلم  ناباش  هلبقتسا 
جردلا لجرلا  ىلتعا  نيح  ةرم  لوأل  ناسح  خيشلا  ىأرف  ضيبألا ، رجحلاب  ٍةرّوسم  ٍةحاس 

بابشلا نم  مهلك  .نيدوجوملا  مظعم  تكبأ  ةبطخ  ىقلأو  ربنملل ، لداعملا  يبشخلا 
أدب هحيحص : ملسم يف  مامإلا  هاور  يذلا  يوبنلا  ثيدحلا  وه  اهعوضوم  ناك  .ينيرشعلا 

.ملسو هيلع هللا ىلص هللا ، لوسر  قدص  ..ءابرغلل  ىبوطف  أدب ، امك  اًبيرغ  دوعيسو  اًبيرغ  ُمالسإلا 
، همازهنا لوه  هل  ىكحو  دماح »  » خيشلا عم  دارفنا  یلع  دومحم  سلج  ٍمايأ  ةعبرأ  دعب 

وهو اًئيش  اوهركت  نأ  ىسعو  ىلاعت : هلوقب  خيشلا  هيلع  درف  هتليح ، ةلقو  هسأيو  هتاناعمو 
هللا قدص  .نوملعت  متنأو ال  ملعي  هللاو  مكل ، وهو رش  اًئيش  اوبحت  نأ  ىسعو  مكل ، ريخ 

نجاودلا ةعرزمب  مهعم  لمعلاو  بابشلا ، نم  هناوخإ  عم  انه  ءاقبلاب  هحصنو  .ميظعلا 
.اًجرخم هل  هللا  لعجي  ىتح 

رعش نيترم  الإ  هلهأ  ةرايزل  اهلالخ  بهذي  مل  ديدجلا ، هملاع  رهشأ يف  ةعبرأ  دومحم »  » ىضق
ةيقتلا ةايحلل  هحور  تحارتسا  ثيح  ىلإ  ةدوعلا  لَّجعتو  هلوح ، ام  لك  نم  روفنلاب  امهيف 



ملو ةلمنلا » اربش   » يف هترسأ  طسو  تيبملا  نيترملا ، يف  لمتحي  مل  هنإ  ىتح  .سيبأب  ةيقنلا 
ذإ نيموي ، وأ  اًموي  اهبرقب  ءاقبلا  ىلإ  هايإ  ةيعادلا  اهعومدل  ّقري  وأ  همأ  تالسوتل  بِجتسي 

هيلإ بحأ  نوكأ  ىتح  مكدحأ  نمؤي  ال  فيرشلا : يوبنلا  ثيدحلا  ىدص  هسأرب  نطي  ناك 
، ةبوطرلا ةيلاع  ٍةراح ، ٍةريهظ  تاذو  ..مايألا  ترمو  ..نيعمجأ  سانلاو  هدلوو  هدلاو  نم 

ةرصنل ايبيل ، داهجلل يف  بهذي  فوس  مهضعب  نأ  نم  هناوخإ  هب  سماهت  ام  دومحم »  » عمس
بلط .مهعم  باهذلل  هسفن  تقاتف  لوألا ، مالسإلا  ءاقن  ىلإ  سانلاب  ةدوعلاو  هللا  نيد 

هلهمتساف نيدهاجملا ، ةبحصب  ليحرلا  هتبغر يف  نع  هل  حصفأو  ناسح »  » خيشلا ةلباقم 
.هللا ليبس  اًدهاجم يف  نيموي  دعب  نوكيس  هنأب  ىرشبلابو  ةقفاوملاب  هءاج  مث  نيموي  خيشلا 

ءاضيبلا بيبالجلا  مهنع  اوحرطو  مهاحل  نوبهاذلا  َقَلَح  داهجلل ، ليحرلا  موي  حابص 
ىلإ نيقرفتم  اولصوف  نجاودلا  ةعرزم  نم  اًعابت  اوجرخو  ةداتعملا ، سبالملا  اودتراو 

، اًدرفنم حورطم » ىسرم   » ىلإ هقيرط  مهنم  دحاو  لك  ذخأ  كانه  نمو  كب » مرحم   » فقوم
ةئداهلا حورطم  ةنيدم  فرطب  هيف ، ءاقللا  ىلع  قفتملا  دجسملاب  ءاشعلا  ةالص  اوعمتجا يف  مث 

، اًرصعو اًرهظ  ديعصلا  نم  اولصو  دق  نورخآ  ةسمخ  ناكو  ةسمخ ، اوناك  .ءاتشلا  يف 
ةطخ مهل  حرش  يذلا  ينيوز »  » ريبخلا يودبلا  دهاجملا  خألاب  ةالصلا  دعب  ةرشعلا  عمتجاف 
ايبيلو رصم  نيب  ءارحصلا  فوج  لصافلا يف  دودحلا ، طخ  ينعي  كلسلا »  » ىلإ لوصولا 

.ةكئاشلا كالسألا  نم  ٍروسب 
ةعقوتملا ةينمزلا  ةدملا  نأو  قيرطلا ، يف  مهيلإ  نومضني  فوس  نيرخآ  ةثالث  نأ  اوفرع 
ةجرعتم ةيوارحص  اًبورد  نوكلسيس  مهنأل  مايأ ، ةعبرأ  يه  مهتهجو  ىلإ  لوصولل 

مايأ ذنم  ماغلألا  اهب  ثوثبملا  قطانملا  نعو  هنع  داعتبالل  يتلفسألا ، قيرطلا  بونجب 
نمو ًاليل  اتويوتلا »  » ةبرعب مهريس  نوكيس  فاشكنالل ، اًيدافتو  .ةيناثلا  ةيملاعلا  برحلا 

شامقب ةبرعلاو  مهسفنأ  نوطغيو  بورغلا  ىلإ  رجفلا  نم  اًمامت  نونكسيو  ءاوضأ ، نود 
نم مهيف  ناك  نإ  ينيوز  مهلأس  ..دصرلل  اًيفالت  ءارحصلا ، لامرب  هنول  هيبشلا  شيخلا » »

مهاطعأ اهيلع ، نوداتعم  مهنإ  ةدياعصلا  نم  ةثالث  هل  لاقف  ةيلآلا ، قدانبلا  لامعتسا  ديجي 
« اتويوتلا  » رهظ ىلع  ةيقبلا  عم  اوبكرف  تاقلطلا ، نئازخ  هيف  اًقودنصو  قدانب  ثالث 

مامت يفو  ..ةفيثكلا  ةيحللاو  ةفيخملا ، ةرظنلا  يذ  تماصلا  قئاسلا  راوجب  ينيوز  بكرو 
.ليللا حنج  تحت  اوقلطنا  ًءاسم ، ةرشاعلا 

دعبو .فوخو  ٍبقرتب  نوقابلا  ةعبسلاو  ٍرخفب ، ةبرعلا  رهظ  ىلع  نوسلجي  نوحلسملا  ناك 



نيذلا ةثالثلا  زرب  ٍةعيوس  دعبو  هزِّيمت ، ةمالع  ال  ناكم  يف  اتويوتلا  تفقوت  ريس  ْيتعاس 
هآر يذلا  عونلا  نم  عفدم  ةروسامبو  اهسفن ، قدانبلاب  نيحلسم  اوناك  .لبق  نم  مهب  اوربخأ 

تراسو نومداقلا  بكر  اًدحأ ، ٌدحأ  ثداحي  مل  ..رابخألا  تارشن  يف  اًقباس  دومحم » »
.مالظلا رامغ  اًددجم يف  اتويوتلا 

ةداهشلاب زوفلا  امإف  لاوحألا ، عيمج  نومضم يف  ُرصنلاو  .داهجلا  وه  لب  .برحلا  يه 
اهيف سيل  مالسإلل  ةلودب  زوفلا  امإو  ناسنإلا ، ميحج  ةاناعم  دعب  نمحرلا  ةنجب  قاحللاو 
نأب هتايح  ةرم يف  لوأل  دومحم »  » رعش .هللا  دمحلا  .قالخأ  طاطحنا  الو  عادخ  الو  رهق 
وهف .ةسئابلا  ةقباسلا  هبلاطم  نم  ىمسأ  فدهو  ىنعم  هل  راص  ايندلا ، هذه  يف  هدوجو 

طسو مارحلا ، ةهبُشب  ٍسومغم  ٍبتار  تاذ  ةريقح  ةفيظو  يف  ًالمآ  شيعي  ال  نآلا 
الو لطابلا ، هيلإ  للستي  ال  .ناميإلا  نيتم  ٌّرح  نآلا  وه  ..ةيلهاجلا  ةهاتم  يف  نيسومغم 

نورشعلاو ةعبرألا  هرمع  ماوعأ  .ةلئازلا  ةيويندلا  تاوهشلا  نم  سيعتلل  ملستسي 
، قحلا دوجولاب  اهيف  ققحت  يتلا  ةديجملا  ةظحللا  هذهل  ديهمت  درجم  اهلك  تناك  ةقباسلا ،
، لجو زع  هقلاخ  هل  ءاش  املثم  نآلا ، نم  نوكيس  ..لالضلاو  فيزلا  هبلق  نع  حازأو 

.ربكأ هللا  .قحلا  ليبس  ًالتاقمو يف  اقح  ًاملسم  نوكيس 
ىرشبلاب هحور  ْتألتماف  تارم ، ٍسماه  ٍتوصبو  ٍتارم  هِّرس  يف  اهددر  .ربكأ  هللا 

تاعاس لبق  ناك  دقف  هالع ، لج  ىلوملا  نم  ٌدييأت  اذه  اًديدح ، ليللا  فوج  هرظن يف  راصو 
ضرألا ىلع  ةرثانتملا  راجحألا  ىري  نآلا  هنكل  مالظلا ، اولخد يف  ذنم  ةيؤرلا  نع  اًزجاع 

ٍقْلَخ يف  هسفن  ىريو  ..ةديعبلا  ءامسلاو  هل ، نيرواجملا  نيدهاجملا  حمالمو  موجنلاك ،
.ديدج

* * *
ةراتس تحت  نوكي  مونلاف  اًفطخ ، الإ  ليللا ، ةليط  هيف  ساعن  ال  رعولا  قيرطلا  اذه 

ٌحفال ءاوهلاو  لممو ، مات ، نوكسلاو  ٌّراح  انه  راهنلا  ..راهنلا  يف  اتويوتلا  لوح  شيخلا 
؟ نيمئانلا هوجوب  قصتلي  اذاملو  بابذلا ، اذه  يتأي  نيأ  نم  .عيبر  ناوألا  نأ  عم  رانلا  حيفك 

امبر .مالكلا  ةرثك  ىلإ  نوليمي  ال  ديدجلا ، داليملل  نودعتسملا  نودهاجملا  ..ليقث  ُتمصلا 
، ةيلهاجلا نمز  نينامز ، نيب  ةلصافلا  ةيروحملا  مهتظحل  يف  نوقراغ  مهلعل  وأ  .اًرذح 

نمزو ماكحلا ، لذارأ  نم  ةاغطلل  مالستسالا  نمز  .اًرمز  مالسإلا  يف  لوخدلا  نمزو 
.هللا الإ  مكح  ..هللا ال  مكحل  ميلستلا 



ذنم لمملا  مونلا  نم  اًرصع  اوعبش  دقو  شيخلا ، شامق  تحت  نيقلتسم  اًعيمج  اوناك 
دعب نوكرحتيس  مهنأب  عيمجلل  ىرشبلا  ّفزيل  رتسلا  فرط  ينيوز »  » عفر نيحو  حابصلا ،

.لوصولا موي  وه  اًدغ  نأب  ةعاس ،
نينألاب تجزتماو  ٍّيح ، ٍمحل  ِقارتحا  ُةحئار  تحافو  ٌرابغ ، راثو  ..ٌفصق  ءاج 

.تمصلا داس  مث  ..تاخرصلا 



ة  ◊   ◊

، نيرهش لبق  اهسرع  ناكو  اهرمع ، نم  نيرشعلاو  ةعباسلا  ةيرصم يف  ةاتفب  قيلي  ٍقفرب 
..عالقإلل أيهتت  ةرئاطلا  امنيب  يردص  هيلإ  ُتممضو  يجوز  دنز  ىلإ  يسأر  ُتدنسأ 

يبلق بيجو  دتشا  ترجمز ، امل  ةرئاطلا  تاكرحم  نكلو  نامألا ، نم  ٍءيشب  ُترعشو 
قيحس بج  يف  بلقلاب  صوغي  بعرم ، ٌعيرم ، ُعالقإلا  .ياتبكر  تفجتراو  تقهشو 

، يعزف ضعب  أدهيل  يديب  رباص »  » فك ُتكسمأ  .سافنألا  لفاسألا  ىلإ  بحسيو 
ههجو قشب  رباص »  » لام ..زازتهالاو  ةفجرلا  يف  ىرخألاب  تقدحو  ًانيع  ُتضمغأو 

ىتح ّىنفج  ُتلبسأو  ُتنكسف  يدي ، يرسيلا  هفكب  نضتحاو  يسأر ، َّسم  ىتح  نميألا 
ُتحرتساف ىفتخا ، مث  اًديور ، زازتهالا  ىشالتو  .حيرلا  طاسب  ىلع  ةرئاطلا  توتسا 

ىوق لك  رفنتست  ةرئاطلا  نأب  يبلق  بيبح  يل ، سمه  ًامستبم  ..يتسلج  يف  تيوتساو 
تلق .ديعب  ىلإ  ةبهاذ  قلحتف  ةياغلا ، ققحتت  نيح  أدهت  مث  ضرألا ، نع  علقت  يك  اهتاكرحم 

.ليمجلا رباص »  » يجوزو انأ  انلاح  لثم  اهلاحو  انلثم ، نذإ  يه  يسفن : يف 
ٍتقو نم  انب  رمي  ام  ةقشمب  رعشن  ال  اننأ  ُتيأرف  يراكفأ  رحب  يف  ُتحبس  ًةتماص ،

نم انيف  ام  لكب  مواقن  نحنف  ةبعصلا ، تاقوألا  ةرمغ  امأ يف  .يضقني  امدعب  الإ  بيصع ،
نيقِّدحم تاظحللا  يضقن  مث  ةظحل ، حاترن  دئادشلا  روبع  دعبو  .ريثك  ةوقلا  نم  انيفو  .ةوق 
يتاونس ..هانيطخت  ذإ  نيظوظحم  انك  فيكو  اقاش  ناك  مك  ىرنف  هنم ، انررمو  انب ، َّرم  اميف 

، ىدملاو ةياغلا  تغلب  ىتح  اهتدش  تجردت  يتلا  تاقشملا  نم  ةلسلس  تناك  ةقباسلا 
تيب وه  ال ، يجرفنت ..! يك  تامزأ  اي  يدتشا  اندادجأ : ُلوق  قدصو  اًعابت  ْتهتناف 

دق يجرفنت ، ةمزأ  يدتشا  ةجرفنملا : مساب  ةفورعملا  ةديصقلا  هب  أدبت  ىنعملا ، قيمع  يرعش 
.ِجَلَبلاب كُليل  نذآ 

اهيفو مويفلا ، ةنيدم  نم  ةبيرقلا  سروُّنس »  » ةدلب يف  ًاليل ، يدلوم ، ناك  ةنس ١٩٩٠ 
رباصب تيقتلا  نيح  لوألا  اهفصن  ٍريخب  ُتمتتخا  يتلا  يتايحو  ةقاشلا  يتأشن  تناك 
هحمالم ةيلوفطو  ةلوحن  نكل  رهشأ ، ةعضبو  تاونس  رشعب  ينربكي  وه  .هتببحأو  هتجوزتو 
دولوم يلثم  وه  .اًعم  نوكنل  انقلخ  اننأ  دكؤتو  نسلا  قراف  نم  اننيب  ام  وحمت  ءيربلا ، هبلقو 

نيع ةقطنم  الإ  سرونس »  » نع اهلصفت  ال  ةنشاوشلا »  » ىمست مويفلا  نم  ةبيرق  ةيحانب 
قحلي نأ  لبق  كلذك  دعت  تناك  وأ  مويفلا ، تارازم  رهشأ  نم  ةدحاو  دعت  يتلا  نييليسلا 



.لامهإلا اهب 
ةرهاقلاب اهطبري  ةريبك  ةظفاحم  يهف  .ةايحلا  تايوتسم  لك  يف  ةبحرلا ، اهئاحنأو  مويفلا  يف 

اهيفو .نيتعاس  نم  لقأ  سيبوتألابو  ةعاس ، نم  رثكأ  ةعيرسلا  ةرايسلاب  قرغتسي  قيرط 
، انل ةبسنلاب  راعسألا  ةعفترم  اهقدانفب  تازاجإلا  ءاضقل  نوهَّفرملا  اهيلإ  يتأي  ةريحب 

تناك يتلا  ةميدقلا  يقاوسلاب  ةفورعملا  مويفلا »  » ةنيدم اهيفو  .مهيلإ  ةبسنلاب  ادج  ةبسانملا 
موي لك  عستت  ةرثانتم  ةيفير  ىرق  ةنيدملا  لوحو  وجناملا ، قئادحو  ةطيحملا  لوقحلا  يورت 
ملاعم سمط  ًالمأو يف  فايرألا  سؤب  نم  اًبره  اهبلقو ، ةنيدملا  فاوح  ىلإ  اهلهأ  فَّحزتيو 

.اهناكسب ظتكت  ةيرق  ىلإ  اهليوحتو  ةنيدملا 
ءامسلا اهل  تءاش  ةاتف  يننأل  طقف  سيل  ةبعص ، ىلوألا  يتاونس  نوكت  نأ  يعيبطلا  نم  ناك 

يابص ذنم  يننأ  اهمهأ  .ةريثك  ىرخأ  بابسأل  اًضيأ  امنإو  ريقفلا ، فيرلا  يف  أشنت  نأ 
نأ وه  ليحتسملا ، هبشي  ٍلمأ  ىلإ  وبصأو  يتدلب  ةساعت  نم  جورخلاب  ملحأ  يتقهارمو ،

يخأ ىلع  اهنانح  لك  تبكس  يمأ  نأ  .لينلا  ىلع  لطت  ةفيطل  ةقش  نكسأو  ةرهاقلاب  شيعأ 
هتداعس نأ  نظو  هتسارد  لمكي  ملو  ليلدتلا  هدسفأف  نيماعب ، ينربكي  يذلا  هللا » قزر  »

يف مث  عايضلا ، يف  مث  اًددجم ، جاوزلا  يف  مث  قالطلا ، يف  نوكت  مث  جاوزلا ، يف  نمكت 
..هرهاظم الإ  نيدلا  نم  فرعت  ةينيد ال  ةعامج  ىلإ  مامضنالا 

اًريثك ينثداحي  ناكف  يقيرط ، لامكتسا  ىلع  ينناعأو  باعصلا  َّيلع  نّوه  يبأ  نكل 
ناكو .قيقحتلا  ةنكمم  اًمالحأ  يل  نأ  برغتسي  الو  ةناسنإ ، يرابتعاب  ينلماعيو  مارتحاب 

ينمعدي لظو  .ةعماجلا  مايأ  نارقألاو  تانيرقلا  ىلع  يقوفتو  ةساردلا ، يحاجنب يف  حرفي 
ريتسجاملا ةجرد  ىلع  لوصحلا  ُتعطتساف  عيطتسي ، ام  ردقب  ايلعلا  تاساردلا  لمكتسأل 
جذومنألا اهيف  تدجو  يتلا  ةنمآ »  » ةروتكدلا يتذاتسأ  لضفبو  يرارصإبو ، هتدعاسمب ،

موهفم اهناونع : ناك  ةلاسرب  ريتسجاملا  ىلع  اهفارشإ  تحت  تلصح  .يناسنإلا  يقرلل  متألا 
يلازغلا دماح  يبأ  مامإلاو  ينيوجلا  يلاعملا  يبأ  نيمرحلا  مامإ  نيب  ةرعاشألا  دنع  داهتجالا 

ماعلا ٢٠١٥ ةياهن  ينعي يف  روهش ، دعبو  لوصألا ..» ملع  لوخنملا يف   » باتك لالخ  نم 
دنع ةيملعلاو  ةيهقفلا  تاداهتجالا  عوضوم : اهفارشإ يف  تحت  هاروتكدلا  ةلاسر  تلجس 

١٧٧٨  ) ةيرجه ةنس ١١٩٢  َّىفوتملا  يبهاذملا ، يروهنمدلا  مايص  نب  دمحأ  رهزألا  خيش 
.اًريخ هب  اورشبتساو  مسقلا  ةذتاسأ  هنسحتسا  ركتبم ، ٌعوضوم  وهو  ةيداليم ..)

ادج متهت  يهو  يبلق ، ىلإ  ةناسنإ  بحأو  ةيحورلا  يمأ  يه  يتذاتسأ  ةنمآ »  » ةروتكدلا



ىمسملا يف ينيدلا  فنعلا  ةلاح  نم  جورخلل  ديحولا  ليبسلا  اهارتو  داهتجالا )  ) ةلأسمب
ةروثأملا اهترابع  اًمود  ددرتو  رغصألا ، داهجلا  هتيمست  ىلع  يه  رصتو  داهجلا )  ) مالعإلا
ةشقانمو ةءارقب  اهتذمالت  مزلت  يهو  ..داهتجالاب  الإ  داهجلا  ماهوأل  جالع  ال  ةروهشملا :

نأ لهجو  ضرألا ، ىلإ  دلخأ  نم  ىلع  ُّدرلا  يطويسلا : نيدلا  لالج  مامإلا  باتك 
.ضرف رصع  لك  داهتجالا يف 

ناكو ريسفتلا ، مسقب  دعاسم  سردم  وه  ةنمآ »  » ةروتكدلا دنع  ةرم  لوأ  رباص »  » تلباق
، اينويزفلت فورعملا  ةيعادلا  فارشإ  تحت  هاروتكدلل  هتلاسر  نم  ءاهتنالا  كشو  ىلع 

ةنكمملا ددملا  هدافنتسال  ارطضم  هتلاقتسا  مدق  يذلا  يجرارفلا » يلع   » روتكدلا
تاونق نم  برقلاو  كانه  ةماقإلا  هل  تباط  ذإ  جيلخلا ، تاعماجب  ةراعإلل  ةيئانثتسالاو 
هذاتسأ ةرجه  ببسب  مطحتت  ةيلمعلا  رباص »  » ةايح تداكو  .قافنإلا  ةخذاب  نويزفلتلا 

نم نيماع  دعب  هيلع  فارشإلا  ةنمآ »  » ةروتكدلا تضترا  نأ  الول  نيصصختملا ، صقنو 
.هل ضرعت  يذلا  ليطعتلا 

نم نلعم  ريغ  وه  امب  اًريدج  هارأو  روبصلادبع » رباص   » همسا فخستسأ  تنك 
نم تانبلا  مهفت  ٍةرظن  عم  ٍتارم  يمامأ  هتحدتما  ةنمآ »  » ةروتكدلا نكل  ةيرخسلا ،

، ملعلا بلط  يف  كامهنالا  ةأطو  تحت  اهتطلغ  راركت  نم  ينترذح  مث  اهازغم ، تاهمألا 
: جَّوزتتف دوعي  نلو  جَّوزتت ، نأ  نود  ىلو  يذلا  اهبابشب  اهركذأ  يننإ  ًةلئاق 

! نس يأ  نكمم يف  زاوجلا  ةروتكد  اي  سب   ـ
هل يعاد  الو  نيعبرألا ، دعب  هل  ىنعم  الو  نيثالثلا ، دعب  زاوجلل  معط  .ةريمأ ال  اي  ال   ـ

.نيتسلا تيدع  انأو  .نيسمخلا  دعب 
.اهلك ايندلا  ةذاتسأ يف  لمجأ  اي  رمعلا  ةلوطو  ةحصلا  كيدي  انبر   ـ

بسانم هنإ  ةفياش  انأ  .كل  عفني  نكمي  رباص »  » هدك يفوشو  هد ، تانبلا  علد  نم  كبيس   ـ
.ًالعف سيوك  ناسنإ  وهو  ادج ، ِكيل 

.عوضوملا ركفأ يف  ينإ  كدعوأ  ةروتكد ، اي  رضاح   ـ
دجأ ملو  يعم ، سولجلاو  يتثداحم  بلط  ىلع  هتأرج  يتلا  يه  ةنمآ »  » ةروتكدلا نأ  نظأ 

هتعمس عم  ءاقللا  نم  قلقأ  مل  ءاقللا ، اهب  بلط  يتلا  ةبذهملا  ةقيرطلا  عم  ضفرلل  اًرربم 
قلعتم يب هنإ  لاق  داتعملا  مالكلا  نم  ريثك  دعبو  نيدرفنم ، انسلج  ..عيمجلا  طسو  ةبيطلا 



.داتعم هنكل  فيطل  ٌمالك  .هب  رعشي  امب  يتحراصم  نم  هعنمي  ناك  هءايح  نكل  ةرتف ، ذنم 
ةبيط ةرسأ  نم  يننأبو  يمازتلاو ، يقالخأب  مهلك  نوديشي  يننوفرعي  نيذلا  نإ  لاقو 

نم رثكأ  ددرتي  مل  اذهلو  فيرش ، هضرغ  نإ  لاقو  .داتعم  مالك  .ةريسلا  ةديمح  لصألا ،
ددحم هنكلو  داتعم  مالك  .ريخلا  هيف  امل  انقفوي  هللا  لعل  يعم ، سولجلا  بلط  يف  كلذ 

.ديفمو
يننأب هتمدص  نيح  مستبا  امدنعو  عقوتملا ، مالكلا  نع  َّفك  نيح  هب  رعشأ  تأدب 
راتخن نحنف ال  .هديب  سيل  اذه  لاق : ربصلا ! لوح  رارصإب  رئادلا  همسا ، نم  برغتسأ 

اذإ يعم ، بسانتيل  كلملا » دبع  ريمأ   » مسا هسفنل  راتخال  هديب  رمألا  ناك  ولو  انءامسأ ،
.هنم كلذ  ينبجعأو  .نيقشاعلا  جهوب  هانيع  ْتعملف  ُتكحض ، ..جاوزلا  ىلع  تقفاو 

، حامل ٌّيكذ  هنأو  .مالحألاو  لامآلا  نم  باهي  الو  يلثم ، ةايحلا  ٌحفاكم يف  هنأ  ينبجعأو 
ثالث يف  ريتسجاملا  ىلع  تلصح  يننأل  ءاكذ ، هنم  رثكأ  يننإ  لاق  .عضاوتم  كلذ  عمو 

وهو ريتسجاملا  ىلع  يلوصح  بقع  هاروتكدلا  تلَّجسو  اًعبس ، قرغتسا  وهو  تاونس 
بوكرلا ىلع  رصأ  املو  .هنم  كلذ  يندعسأو  ينيضرتسي ، هنأ  تفرع  .نيماع  ةبارق  رخأت 

هيف نأب  ةأجف  ترعش  قيرطلا ، ةليط  ةملكب  قطني  نأ  نود  يليصوتل ، ةرجألا  ةرايسب  يعم 
.ليمج اباب  .يل  هتياعرو  َّيلع  هصرح  ثيح  نم  يبأ ، تافص  ضعب 

ًةشورفم ًةقش  انرجأتساف  ةيجوزلا ، تيب  ءارش  عطتسن  اننأ مل  عمو  رسيب ، انرومأ  ترج 
مركلا لوصح  نيح  ىلإ  مويفلاب ، اهيف  شيعنل  فسوي » رحب   » ىلإ يِّدؤي  ٍقاقز  ىلع  لطت 

مدع ىلع  ةمالع  هتربتعاو  شورفملا ، ىنكُس  ىلع  تضرتعا  يمأ  .لاوحألا  نسحتو  يهلإلا 
نيجوزلاب طبتري  رارقتسالا  نأ  هداقتعال  انفورظ ، مَّهفتو  قفاو  يبأو  .ًالبقتسم  رارقتسالا 

هللا لضف  انءاج  جاوزلاو ، ةبطخلا  نيب  نيلصافلا  نيرهشلا  يفو  ..نكسملا  ةيكلمب  سيلو 
ةنيمث ةصرف  يهو  ةيجيلخلا ، ةعماجلا  هذه  تاونس يف  عبرأ  ةدمل  رباصل  ٍةراعإ  ًالثمتم يف 

يف نيرواجتم  سلجن  نحن  اهو  ..جاوز  ةيدهك  يجرارفلا »  » روتكدلا انل  اهدجوأ 
اناوق انرفنتساو  ةرئاطلاك  انلعف  امدعب  انيلكل ، ىلوألا  رفسلا  ةبرجت  اعم  شيعنل  ةرئاطلا ،
رسُي ةرسألا ، ليمج : وه  ام  لكب  ِّرشبت  ىرخأ  ةلحرم  ىلإ  ةقاش ، ةايح  ةلحرم  نم  عالقإلل 

.ةرهاقلا لين  ىلع  لطت  ةقشب  ٍتاونس  دعب  ىنكسلا  امبرو ، ..رارقتسالا  باجنإلا ، لاحلا ،
* * *

ةريقف تناك  امهم  ةقيتعلا ، ةرضخلا  طسو  اوئشن  نمم  انلاثمأ  ىلع  لهسلا  نم  سيل 



.ءارحصلاب ةطاحملا  ةيناسرخلا  قهاوشلا  نوكس  طسو  شيعلا  لامتحا  لاوحألا ،
، هلمع مالتسال  اًركبم  رباص »  » جرخ ذإ  انلوصو ، موي  ىلع  يلاتلا  مويلا  كلذ يف  ُتفشتكا 

اننأ اميسال  ًاليحتسم ، سيل  انه  شيعلا  نكل  .هجورخ  دعب  مونلا  ةدواعم  عطتسأ  ملو 
لقألا ال ىلع  وأ  .ْنييرث  انرص  دقو  يمتنن  ثيح  ىلإ  دوعن  مث  ماوعأ ، ةعضب  انه  يضقنس 
يف تارضاحملا  مدقي  رباص »  » راصو ةعرسب ، انه  انمايأ  تمظتنا  ..زوع  نم  وكشن 

يفاضإ غلبم  ريظن  ةدلبلا ، فارطأب  ٍدجسم  تاعمجلا يف  بطخيو يف  ةالصلا  مؤيو  ةعماجلا ،
هذاتسأ ةنواعمبو  رهش ، دعب  لمعلا  هرارقتسا يف  دنعو  .عقوتلا  قاف  فاقوألا  ةرازو  نم 

موقأ ثيح  انتماقإ ، لحم  نم  ةبيرقلا  ةلوفطلاو  ةمومألا  راد  ًالمع يف  ادجوأ يل  يجرارفلا ،
هميركتو مالسإلا  لئاضفب  نهفيرعتل  ءاسنلا ، نم  دعاوقلل  ةينيدلا  سوردلا  ءاقلإب 
تراسو نينمؤملا ، تاهمأ  نع  نهتثدح  لوألا  عوبسألا  يف  .ةديج  ةأفاكملا  .ةأرملل 

مجعلا شيلو  زوجع : ينتلأس  ذإ  ةشئاع ، ةديسلا  ةريس  تءاج  ىتح  ٍمالسب  يرومأ 
.ةرفكلا اّنام  هللاو  ىرخأ : تلاقف  اهنوبسي ..؟ ةرفكلا 

نهنيب دتشاو  نهددع ، ةلق  ىلع  تالهاجلا ، ةوسنلا  تبخطصاو  ةعاقلا  تجاتها 
ملسملا ريفكت  ملسملل  زوجي  هنأ ال  تدكأو  مزحب ، تمصلا ، مازتلا  نهنم  تبلط  .لادجلا 
اوفرعيب ام  نورفكيو ، نوهجوتي  ةأرما : تلاق  ..اهتاذ  ةلبقلل  ةالصلا  ناهجوتي يف  امادام 

.هللااب ذايعلاو  ةلملا  نع  اوجرخو  اولض  مهنأ 
دجي نأ  هيلع  ملسم  لكو  رفكلا ، ناينعي  ال  ةديقعلا  يف  فالتخالاو  أطخلا  نأ  اهتمهفأ 

ًةمتاخو لوقأ ، ام  ًةضفار  ٍفنعب  َّيلع  ْتَّدرف  .ًءادتبا  ءوسلا  هب  نظي  الو  اًجرخم  هيخأل 
.ةثيبخ ةيعيش  يدك  كلكش  يردت ، اهلوقب : اهمالك 

، بصعتلاب حفاطلا  ناكملا  اذه  ىلإ  ةدوعلا  مدع  ىلع  ةمزاع  ُتفرصناف  ةناهإلاب  ُترعش 
هوغلبأ مهنأب  ينربخأ  مث  مامتهاب ، ينعمسف  ىرج  ام  هل  ُتيكح  تيبلل  رباص »  » داع امدنعو 

..حابصلا يف  اًركاب  اهيلإ  بهذأ  نأ  ينديرت  ةلوفطلاو ، ةمومألا  زكرم  ةريدمو  .رمألاب 
.قيقحتلا مامتإل  اهيلإ  يباهذ  نم  دبال  هنإ  لاقف  تضفر ،

ينبيس يف ينات ، كانه  حورأ  نكمي  الو  .ةجاح  يأ  شتلمعام  انأ  رباصاي ! هيإ  قيقحت   ـ
.كيلخي هللا  يلاح 

ناشلع .يدنع  ةيلكلا  ديمع  تارم  ىقبت  زكرملا ، ةريدم  فون »  » ةخيشلا .ةريمأ  اي  مزال   ـ
.ريخ ىلع  عوضوملا  لفقن  ناشلع  يردب ، حبصلا  ةركب  يحور  يرطاخ 



.رباص اي  ًالصأ  عوضوم  شيفم   ـ
..يرطاخ ناشلع   ـ

.رباص اي  رضاح   ـ
اهل ُتنلعأف  ةعيشلا ، ىلع  يمكُح  نع  يلاؤسب  ركبملا  قيقحتلا  ةريدملا  أدبت  نأ  ُتعقوت  ام 

مكحي يذلا  وه  هناحبس  هللاو  دحأ ، ىلع  مكحأ  يننأب ال  تبجأ  مث  لاؤسلا ، نم  يبارغتسا 
مهف ةباحصلا ، نوبسيو  نيدلا  حيحص  نع  اوفرحنا  مهنإ  تلاق : .ةمايقلا  موي  عيمجلا  ىلع 

، هنع عَّروتي  نمو  كلذ  لعفي  نم  مهنمو  ةريثك ، ُبهاذمو  ٌقرف  مهنإ  ُتلق : نورفاك !
يبرع نيب  قرف  الف  ءاوس ، هللا  دنع  سانلاو  ..نيملسملا  ةلمج  نم  رمألا ـ  ةياهن  يف  مهنكل ـ 

.ملسمو ملسم  نيب  كلاب  امف  ىوقتلاب ، الإ  يمجعأو 
هذهب ةأرملا  تقعز  قنتخم  قنحب  ءيش ..» يأ  تملعت  ام  تنأ  ىوقتلا ، اوبيجي  نيو  نمو  »

نم ٍناعم  ةدع  ينعت  فون »  » ةملك نأ  ةأجف  تركذت  ذإ  تمستباف  لوهجلا ، ةلهاجلا  ةرابعلا 
.عبضلا خارص  اهنيب :

؟ نيكحضت شيل  ِتنأ   ـ
ببسب رثكأ  ُتكحضو  ُتكحضف  اهسبالم ، تدترا  دقو  اهتديس  دِّلقت  ةمداخك  ْتدب يل 

ةسردملا يف  نوسِّردملا  انل  هلوقي  ناك  ام  تلاقو  ينم  اهظيغ  دادزاف  اهلاؤس ، ةجاذس 
ةسردم يف  ةسئاب  ًةسردم  اهتليختو  ..بدأ  ةلق  ببس  ريغ  نم  كحضلا  ةيدادعإلا :

اهنونج جاتهاف  رثكأ ، تكحضف  ةقلطمو ! ًةدقعمو ، ًةسيعت ، .تانب  ةيدادعإلا  روهنس » »
.َّمطو َّمعو 

! ةيابر ةليلق  ِتنأ   ـ
ايريتسهل تملستساف  ةظاتغم ، يهو  اهرظنم  فخس  نم  يسفن  كلامت  عطتسأ  مل 

انتماقإ رقم  ىلإ  ُتلصوو  ..كحضأ  انأو  ةبراهلاك ، اهمامأ ، نم  ًةعرسم  ُتمقو  ..كحضلا 
.يكبأ انأو  يدحو ، رصم ، ىلإ  مويلا  ٌةدئاع  اذنأهو  ..كحضأ  انأو  ريقفلا ، يقدنفلا ،



عوا ◊  ◊

ٍةقالع وأ  ٍةجيز  ىلإ  تايعاسلا  تايقارعلاو  تايرهاقلا  ةوسنلا  تناك  اذه ، يلمع  ءادتبا  يف 
ِّضغب َّنهتعدخف  تاراشإلا ، ِّيهشو  تارظنلا  لوسعمب  يننعدخيل  َّيلإ  نددوتي  ةحوتفم ،

انه يمايأ  تراس  اذهبو  ..ٌدهاز  يننأك  نهعم  مالكلا  ِةَّلقبو  ٌّيقت  يننأك  َّنهنع  رظنلا 
.ًةئداه ٍمالسب ،

* * *
تيبلا لخدم  ناكو يف  دادغب ، فارطأب  عساو  تيب  ةمعان يف  ٍةميرك  ٍةأشنب  َّيلع  هللا  معنأ 

يفو اهلخادم ، يف  قئادح  يدلوم  مايأ  ةيدادغبلا  تويبلا  نم  ريثكل  ناك  .معن  .ةقيدح 
موقأ لوقأ ، فوس  ام  اوقدصي  نل  مويلا  سانلا  مظعم  نأ  عم  تنكو ، .مات  نامأ  اهلخاد 
ناكو .انتويب  نم  ةبيرقلا  ةماعلا  تاهزتنملاو  لزانملا  قئادح  يف  ينارقأ  عم  بعللاب  ايموي 

.لاوحألا ِّريغم  ناحبس  ..نوعزفي  الو  انيلع  نوقلقي  ال  ديهش ، لوقأ  ام  ىلع  هللاو  انولهأ ،
ىلع طشملاب  يرورم  ءانثأ  ةآرملا  حابص يف  لك  يرظن  ماود  عمو  يرمع ، نم  ةرشاعلا  يف 

يتخأ نأ  ىلإ  نيح  دعب  تهبتناو  .نايبصلا  ةيقب  نع  ًالكش  زيمتم  يننأ  تكردأ  يرعش ،
ريغ ماوعأ  ةعبرأب  ينربكت  يه  .تاوارذعلاو  ايابصلا  رئاس  نم  ًالامج  ىهزأ  راهزأ » »

.فاجع
يقارع ٍبأ  جاوز  ةرمث  اننأ  وه  نارقألا  ةيقب  نع  زيمتلا  ببس  نأ  ُتكردأ  يتقهارم  مايأ 

دودح امهنيبو  نارواجتمو  نايبرع  نيدلبلا  نأل  عوقولا  ليلق  رمأ  اذهو  ةيروس ، نم  ٍّمأب 
رصتخملا همسا  دحاو  ٍبزحب  ناموكحمو  ةيموقلا  مومهلاك  ادج  ةليوط  ةكرتشم  ةيسايس 

دالب هباشتملا يف  نأ  اًضيأ  ٌفورعمو  تامملا ، دعب  الإ  ثعب  هنأ ال  فورعملا  نمو  ثعبلا .» »
نأ ىكنألاو  ..عزانتلاو  فالتخالا  ىلإ  هعبطب  ليميو  فلآتلا ، هنكمي  الو  رفانتي  برعلا 

نيتموكحم اًقباس  اتناك  ناتيروهمج  امهنأ  اهمهأ  ةريثك ، ىرخأ  رومأ  يف  ناهباشتي  نيدلبلا 
هتميزهب رخافتي  ٌّيركسع  امهالك  نيسيئر ، مكح  تحت  اتراص  مث  كولمو ، ءارمأو  ءافلخب 
ةيبرعلا انتفاقث  يف  فورعملا  نمو  ..اًبرغ  ليئارسإ  عمو  اًقرش  ناريإ  عم  .برحلا  يف 

هناطلسو مودأ  همكحف  حدفأ ، هتميزه  تناك  املكو  مودي ، موزهملا  مكاحلا  نأ  ةرصاعملا 
.حبقأ



ةيقارعلا ةموكحلا  هتدفوأ  امدنع  اهعئاقو  ترج  ةئداه  بح  ةصق  دعب  يمأب  يبأ  جوزت 
يتلا يمأب  ىقتلا  كانهو  ةيوونلا ، ءايزيفلا  لاجم  يف  اسنرف  نم  هاروتكدلا  ىلع  لوصحلل 
اهمأ نأل  ةيسنجلا  ىلع  لوصحلا  تعاطتساو  اهترسأ ، عم  ايروس  نم  تبره  دق  تناك 

نينامثو ىدحإ  ةنس  ناريزح  رهش  نم  ثلاثلا  مويلا  يف  اجوزت  ..ةيسنرف  تناك  ةقلطملا 
مل يتلا  هاروتكدلا  ةجرد  ىلع  يبأ  لوصح  ىلع  ةرشابم  يلاتلا  مويلا  يف  فلأو ، ةئامعستو 

يقارعلا يوونلا  لعافملا  فصقب  عوبسألا  كاذ  يف  تماق  ليئارسإ  نأل  ءىشب  هدفت 
لمعو ةيسنرف ، اهنأ  ًامعاز  دادغب  ىلإ  هتجوزب  داع  مث  ًانيح  يبأ  راتحاف  ةيكيرمأ ، تارئاطب 

.ةيسفنلا تابارطضالا  نم  ديدع  نم  ىناعو  ..مولعلل  اًسردم 
* * *

دقف هريغ ، ًالجر  فرعت  مل  يمأ  نألو  حمالملا ، قداص  ًاليصأ  ايقارع  ناك  يبأ  نألو 
نيزأ نأ  غولبلا  بقع  يناكمإب  ناكو  .رعشلا  ةفاثكو  ناينبلا  ةناتمو  لقعلا  هنع  ُتثرو 
مسقي يذلا  مادص »  » سيئرلاب اًهيبش  يبأ  لثم  ينلعجي  بيهم  ٍّثَك  براشب  هلثم  يهجو 

، يبلق اهاركذل يف  ًءاضرإ  يبراش  قلطأ  ملو  يمأ  ةبغرل  تبجتسا  ينكل  .هتايحب  نويقارعلا 
يتلا يه  راهزأ »  » يتخأ .هحمالم  لمتحت  الو  هبراش  فاعتو  يبأ  هجو  نم  فنأت  تناك  دقف 

.هب ينتربخأ  ام  قدص  ىلع  دهاوشلا  ةرفول  اًرظن  اهتقدصف  اهنع ، ًالقن  كلذ  يل  تلاق 
اًموي امهروذجل  حمسأ  ملو  يهجو ، اتبن يف  ذنم  يبراشو  يتيحل  تقلحو  طوحألاب  تذخأف 

وهف ىحتلا  اذإ  دادغبب  نكاسلا  ناك  ذإ  كالهلا ، دراوم  يندروي  دق  يذلا  رامثإلا  وأ  ومنلاب 
اندالب سانلاو يف  .ةيحللا  قيلح  سيئرلا  نأل  ةريثكلا ، كابشلا  عوقولا يف  نم  نمأمب  سيل 

.مهئاسؤر نيد  ىلع 
اهنع تثرو  دقو  تايروسلا ، مظعم  لثم  ةحيلم  يهف  يروس  لصأ  نم  يمأ  نألو 

مهسأ يتلا  راهزأ »  » يتخأ كلذكو  .رارضخالا  ىلإ  لئاملا  اهينيع  نولو  اهترشب  ضايب 
ةرشع ةنماثلا  باتعأ  ىلع  يهو  تجوزتف  نوبطاخلا  اهيلع  دفاوت  ذإ  اهتساعت ، اهنسح يف 

كلذ عمو  اًروهش ، الإ  اهترشع  نسحي  مل  ماوعأ ، ةرشعب  اهربكي  سدنهمب  اهرمع  نم 
لمعي ناك  يتلا  لورتبلا  ةافصم  اهيف  لصوملا ، نم  ةبيرق  ةدلب  هعم يف  رارقتسالا  تضترا 

دق ةريخألا  يسآملا  نوكت  امبرو  اهدالوأو ، اهجوزو  يه  ةيح  نآلا  تناك  امبرو  ..اهيف 
.ةرتف ذنم  مهرابخأ  ينع  تعطقنا  دقف  يردأ ، .ةايحلا ال  نم  مهتحارأ 

* * *



صخشلا نويلم  نمض  يبأ  لتُق  مادص » ةيسداق   » اندنع ةامسملا  ىلوألا ، جيلخلا  برح  يف 
قارعلا نيب  زيلجنإلا  اهمسر  ةسبتلم ، ةيسايس  دودح  نع  اًعافد  مهتايح  اودقف  نيذلا 

هنم رخدت  نأو  زوع ، الب  انلوعت  نأ  يمأ  تعاطتساف  ءادهشلا  شاعمب  انيظحو  .ناريإو 
ناكو ..ةعماجلا  ىلإ  تلصو  نأ  ىلإ  يميلعت  لامكتسا  ىلع  هناعأف  يمعل  هتطعأ  اًغلبم 

نم سداسلا  مويلل  قفاوملا  شيجلا » ديع   » موي ديدحتلابو  اًعيضر ، تنك  مايأ  يبأ  عرصم 
.فلأو ةئامعستو  نينامثلا  دعب  ةسماخلا  ةنسلا  نم  لوألا  رهشلا 

ُممألا انيلع  تبلاكتف  تيوكلا  مادص  سيئرلا  ازغ  مايأ  ةيناثلا ، جيلخلا  برح  يفو 
ةسردملاب ىلوألا  ةنسلا  ُتنك يف  ءارحصلا » ةفصاع   » ىمسي ام  تحت  اكيرمأ  انب  تفصعو 

اهنأب دعو  ىلع  اسنرف ، ىلإ  رفت  يك  رماع »  » يمع دنع  يمأ  ينتعدوأو  .تيبلا  نم  ةبيرقلا 
ىرج اذام  فرعي  دحأ  ..كانه ال  اهعم  شيعنل  راهزأ » انأ و« ينذخأي  ْنَم  لسرت  فوس 

ىلإ كانه  نم  ناريطلل  اديهمت  ةيروسلا  ةيقارعلا  دودحلا  ةدصاق  يمأ  تجرخ  نأ  دعب 
يمأ مل نأل  ًالامج ، الو  اًرون  َرأ  انأ مل  .لامجلاو  رونلا  ةمصاع  اهيمست  تناك  يتلا  سيراب » »

دوقنلاب يميلعت  تلمكتساف  لاوط ، ماوعأل  يمع  تيب  ُتيقب يف  .دعت  ملو  اًدحأ ، لسرت 
عمو .ءادهشلا  ءانبأ  نم  انرابتعاب  انل  فرصي  ناك  يذلا  شاعملابو  يمعل ، يمأ  اهتكرت  يتلا 
يننأ الإ  روصلا ، نم  الإ  هفرعأ  مل  يذلا  يبأ  دقتفأو  اهتفرع ، يتلا  يمأل  نحأ  تنك  ينأ 

تاهزتنملا يفو  همامأ ، يتلا  ةقيدحلا  يفو  عساولا ، يمع  تيب  يف  حرمأ  ام  اًريثك  تنك 
عم يننقلي  ناك  دقف  هل ، اًسمحتمو  بزحلاب  اًوضع  ناك  رماع »  » يمع نألو  ..ةبيرقلا 
ةمأ دلاخلا : هراعشو  ةيكارتشالا » ةيرحلا ، ةدحولا ،  » ةثالثلا ثعبلا  بزح  ئدابم  هدالوأ 

، يرطلا لاصلصلا  نيط  لثم  لافطألا  نطاوب  نألو  ..ةدلاخ  ةلاسر  تاذ  ةدحاو  ةيبرع 
.تاقرطلا يفو  لزنملا  يفو  ةسردملا  َّيلع يف  ىلتُي  ناك  امب  اًمامت  تنمآ  دقف  شقن ، لك  لبقت 

ريرحتلا نأ  رابتعا  ىلع  قارعلا » ريرحت  برح   » ايمالعإ ةامسملا  ةثلاثلا ، جيلخلا  برح  يف 
كلذ يف ناك  .ةداهش  ىلع  لوصحلا  لمأ  ىلع  ةعماجلاب  تقحتلا  دق  تنك  ناونص ، ريمدتلاو 

تاوقلا لوخد  روف  لجع ، ىلع  رماع »  » يمع عم  انبهذ  هيفو  نيفلألا ، دعب  ثلاثلا  ماعلا 
ىلإ انلصو  ىتح  .فيخملا  .ًاليل  ليوطلا  يربلا  قيرطلا  انكلسف  ةرصبلا ، ةيكيرمألا 

.ندرألا
* * *

هتننظ يذلا  راعشلا  طق  انه  عمسأ  ملو  ةيكارتشا ، الو  ةيرح  الو  ةدحو  ندرألا  دجأ يف  مل 



ةقبطلا مه  نوحزان ، قارعلا  نم  هيف  اًبرهمو ، ىوأمو  اًذالم  طقف  تدجو  .اًدلاخ  اًقباس 
ةقبطلا مهنأ  نونظي  ةيندرأ  رئاشعو  .ايندلا  ةقبطلا  مه  نورقتسم  نيطسلف  نمو  .ىندألا 

ضعب اهيفو  ةليحتسم  ريغو  ةنكمم  تناك  اهنكل  ةحيرم ، ريغ  تناك  كانه  ةايحلا  ..ايلعلا 
.نامألا

« ةيقذاللا  » اهلهأ يف نع  ثحبأو  يمأ ، رابخأ  َّىصقتأف  ايروس  ىلإ  ربعأ  نأ  اهمايأ  رطخ يل 
نإ لاقف : هيف ، رِّكفأ  امب  يمع  ُتربخأ  .ىده  مهرايد  دجأ يف  وأ  مهدنع  اًربخ  دجأ  يناسع 

ةيثعبلا ئدابملا  لاب  امو  هتلأس : راحتنالا ! هبشي  مويلا ، ايروس  ىلإ  يقارع  صخش  لوخد 
.ةقرحب ىكبو  ..ئدابم  برعلا  ىدل  دعت  مل  ىنباجأف : كانه !؟ اهب  لومعملا 

يأ ىلع  روثعلا  ُتلواح  تاريصق : تارابع  هصيخلت يف  نكمي  ندرألاب  اًماع  ُتيضمأ 
همسا لزانملا  رخاف  عراشب  نكست  لاحلا ، ةروسيم  ةرسأ  نم  ةاتف  ُتببحأ  .تلشفف  لمع 

كلذ ىلإ  دجأ  ملف  اسنرف ، ىلإ  رفس  ةريشأت  ىلع  لوصحلل  تيعس  .ينم  ترخسف  نامسب » »
لوخدل ًاليبس  نودجي يل  مهاسع  نامع  نيملسملا يف  ناوخإلا  نم  برقتلا  تلواح  .اليبس 

ترطخ .ليحتسم  ةيدوعسلا  ىلإ  يقارع  لوخد  نإ  اولاق  يتينمأب  مهتربخأ  املف  ةيدوعسلا ،
نإ هلوقب : يسأر  نع  ةركفلا  يمع  فرصف  نوكي ، ام  نكيلو  قارعلا  ىلإ  ةدوعلا  ةركف  يل 

يمع يناده  ىتح  ًانيح ، ُترتحا  ..دادغب  نييكيرمألا  لوخد  ءانثأ  هريمدت  مت  كانه  هتيب 
.رصم برج  لاق : نيح  ليبسلا  ءاوس  رماع » »

* * *
عبيون اهمسا  ةدلب  ىلإ  ةبقعلا  نمو  ةرجأ ، ةرايس  تبكر  ةبقعلا »  » ةنيدم ىلإ  نامع  نم 
تبكر ةرهاقلا  فارطأ  ىلإ  ءانيس  فارطأ  نمو  ةراَّبعلا ،»  » اهمسا ةضيرع  ةنيفس  تبكر 

: اهمسا ةقطنم  فلخ  ةحيسف  ةقطنم  ىلإ  يمايأ  ينتلصوأ  ىتح  لاقتنالا  لئاسو  لك 
نآلا انأو  ةايحلا ، ملظ  نم  نوئبتخي  نيريثك  نييقارع  تدجو  كانه  ..ربوتكأ  نم  سداسلا 

ءاسملا يفو  ناكدلا ، نئابزل  اهفظنأو  جيرارفلا  حبذأ  حابصلا  .ٍتيم يف  لثم  مهنيب  شيعأ 
ةغلاب اًموجن  الإ  اهيف  دجأ  الف  ءامسلا ، يف  لمأتلا  ليطأو  ةيحوطسلا  يتفرغب  سلجأ 

نيب ام  برعلا ، اهيف  شيعي  ءارحص  الإ  دجأ  الف  ضرألا  يف  ركفتأو  .ءابغلاو  فخسلا 
دجأ الف  يرمع ، نم  نيعبرألا  تيطخت  دقو  يلاح  يف  رظنأو  .عونممو  عومقمو  عودخم 

!؟ تقلُخ اذامل  مئادلا : لاؤسلل  ةدحاو  ةباجإ 



◊  و  ◊

وأ نيمهفتسم  نيرخآلا ، ىلع  هحرطنو  هب  حوبن  امو  .ليلقلا  لقأ  الإ  انريغل ، انم  رهظي  ال 
.ةلئسألا نم  َجرحلا  َريطخلا  وه  سيل  ناجهتسالاو ، ضارتعالا  نينلعم  وأ  نيبرغتسم 

عيطتسن ال  تالؤاستو ، رطاوخ  نم  هنع  توكسملا  ىلإ  سايقلاب  ٌنيه  هب  ٍقوطنم  لكف 
دوجو يف  لمأ  البو  للك ، الب  اهب  رودتو  انسوءر  يف  رودت  اهكرتنف  انريغل  اهعامسإ 
ةيلاخو ةريصقو  ةطيسب  نوكت  ام  اًبلاغ  مهألاو ، ىهدألاو  رطخألا  ةلئسألاو  ..ةباجإلا 

، هيلع نوكت  نأ  بجي  امب  ٌءاحيإو  ةباجإلل  ٌديهمت  وه  ٍديقعتو  ٍليوطت  لكف  .ديقعتلا  نم 
.ةعقوتملا ةباجإلا  فصن  وه  ليوطلا ، لاؤسلا  نأب  يسفنل  ُسمهأ  اًمود  ُتنك  كلذلو 

ةطيسبلا ةلئسألا  ذإ  انسوفن ! هسبحو يف  لاؤسلا  رتس  ببسلا يف  يه  ةطاسبلا ، ..بيجع 
؟ اندوجو ببس  ام  لاؤسلا : انبولق  رصهي  نيحف  ةعداخلا ، ةلوطملا  تاباجإلا  اهل  حلصت  ال 
، حيرصلا داحلإلاو  جذاسلا  ناميإلا  نيب  حجرأتلا  عداوخب  ةفرخزملا  ةباجإلا  يدجت  نل 

دنع نونجلا  تاهبشو  قزنلا ، نم  قلقلا  قلازم  نيبو  .رعاشملا  جايتهاو  لقعتلا  ءاعدا  نيبو 
نع جورخلا »  » رفتغي ال  لوقعلا ، ةبوطعم  ةبوكنملا ، اندالب  يفو  ..فولأملا  نع  جورخلا 

.ماعلا عامجإلا  ةساعت  نم  جورخلا »  » الو ةمكاحلا  ةطلسلا  ىلع  جورخلا »  » الو فولأملا 
، ةليضف نوكسلاو  ةمكح  توكسلا  نأ  يعَّدنو  تمصلاب ، مادصلا  ىشاحتن  انه  نمو 

عم ريسنو  ..اياوزلا  ةبوصنملا يف  دئاصملا  كارش  نم  هب  تلفنن  اًركام  ًءاكذ  يباغتلا  ودغيف 
نسحأ سؤبلاب ، سنألا  نأك  .كالهلا  ىلإ  ةلاحم  ال  انب  يدؤملا  قيرطلا ، طسو  يف  عيطقلا 

.دارفنالا رطخ  نم  ًالآم  ملسأو  ًالاح 
ُترص مالحألا ، مطحتو  جهولا  ءافطناو  دوهجملا  دومخ  دعب  ينعأ  ةريخألا ، ةرتفلا  يف 

اًنايحأو يف اًحابص  ءيجملا  ُتدتعاو  .تادباعلا  زئاجعلاو  .ةلباذلا  روهزلاك  اًعيدو  اًئداه 
ىمسملا حيسفلا  ئداهلا  ىهقملا  اذه  يف  ةريخألا  ةلواطلا  هذه  مامأ  سولجلل  ءاسملا ،
ًاملستسم ايموي  سلجأف  ةمصاعلا ، يهاقم  مدقأ  هنأب  انه  روهشملا  وهو  هيفاك » ىدُس  »

ةذفانلا جاجز  فلخ  نم  نيرباعلا  ةيؤرب  اًعناقو  يسأرب ، تالؤاستلا  نارود  راودل 
، مويلا تنكو  ..لقعلا  نم  َّيف  َيقب  ام  لامعتساب  عقوتملا  نونجلا  نم  ًامصعتسمو  ةعساولا ،

نوكلا كرحتي  له  ٍرحاس : ٍلاؤس  بيدارسب  ريسلا  يف  اًقرغتسم  ماهس »  » تءاج امدنع 
ينحوطف ةكرحلا ؟ ببس  امو  لاؤس : ىلإ  لاؤسلا  اذه  ينملسأو  رارطضالاب ؟ مأ  دصقلاب ،



؟ دوجولا ىودج  ام  لاؤس : ىلإ  لاؤسلا  اذه 
فارطأ كِّرحأ  تحرو  ديعبلا ، يضاملا  ىلإ  يب  ترفاسف  ُةلئسألا  يسأر  يف  تلسانت  مث 

« وطسرأ  » يف اًركفتم  ةنولملا ، ةيفزخلا  شوقنلاب  ىشوملا  يتوهق  ناجنف  ةفاح  ىلع  يلمانأ 
يذلا ُديتعلا  ُهتعلا  اذه  هنم  ينشهديف  ةيرشبلل ، لوألا  ملعملا  هنأب  مدقلا  ذنم  فوصوملا 

راودلا نوكلا  ةكرح  يف  لوألا  ببسلا  وهف  كرحتي ! ال  ٌكرحم ، هللا  نأب  لوقلا  ىلإ  هاعد 
هلإلا ةئربتل  يفسلف ، ثبخ  اذه  .ثرتكي  الو  ةكرحلا  هذهب  يردي  ال  هنكل  هلوح ،

نأ ىلإ  ريشت  يمامأ  ةقلعملا  ةيطئاحلا  ةعاسلا  براقع  تناك  .ملاعلا  رورش  نم  يطسرألا 
يلوتسي داكو  اهلك ، ءاحنألا  ىلإ  للست  دق  للملا  ناكو  قئاقد ، دعب  فصتني  فوس  راهنلا 

قبس ٌرحاس  ٌقبع  ٌرطع  يرطاوخ ، يف  يقرغ  ةرمغ  نم  ينعزتنا  اهتظحلو  .نوكلا  ىلع 
: ماستبالاب نسحلا  طرف  نم  ةيحوملا  ةقرشملا ، اهحمالمب  يوحن  تءاج  يتلا  هتبحاص 

؟ حص نسح ، ذاتسألا  كترضح   ـ
.ةجاح الو  ذاتسأ  ريغ  نم  سب  .فسألل  نسح ، انأ  .حص   ـ

.ريبك ذاتسأ  كترضح  مدنف ، اي  ال   ـ
تاليمج ملاعلا  اذه  يف  .ناتيهش  اهاتفشو  ةرحاس ، يلاتلابو  ٌةركام  اهترظنو  ٌةقينأ  ُتنبلا 

دودح يف  يهف  اًماع ، نيرشع  ةبارقب  ينرغصت  اهنكل  ةنتفلا ، دح  ىلإ  نهرحس  لصي 
اهب ودحيو  يوحن  اهعفدي  يذلا  ام  ..راقولا  عانطصا  َّيلعو  اهرمع ، نم  نيثالثلاو  ةسماخلا 

فوس ام  ىرنس  ..ءيش  يأ  رهظي  دقو ال  ..ءيش  لك  رهظيس  ةنمزملا ؟ يتولخ  ماحتقا  ىلإ 
.نوكي

« بولاج  » اهمسا ىربك  ةيلود  ةسسؤم  لمعت يف  اهنإو  ماهس »  » اهمسا نإ  ًةدِّدوتم  تلاق 
وأ تاعاس  وأ  قئاقد  يسلجا  ىسفن : تلق يف  .قئاقد  رشعل  ولو  يعم ، سولجلا  جاتحتو 

اهدي ةبيقح  ةلواطلا  ىلع  عضت  يهو  ًةنتفو  اًقارشإ  اههجو  داز  ريخ ..؟ اهل : تلقو  اًمايأ !
ىرنس .لباقملا  يسركلا  ىلع  اهتسلج  تاريمألاك يف  يوتستو  نوللا ، ةيناوجرأ  ةرخافلا ،
لوقت يهو  هتحتفو  داب » يآلا   » ةزهجأ ثدحأ  اهتبيقح  نم  ْتجرخأ  .نوكي  فوس  ام 
يذلا مويلاب  ملحت  تناكو  اكيرمأ ، نم  تاونس ، ذنم  يفقاومو  يتالاقم  عباتت  تناك  اهنإ 
ةفلكم نآلا  اهنكل  اهل ، اًريخأ  تحنس  دق  ةصرفلا  يه  اهو  ةرشابم ، َّيلإ  ثدحتتو  هيف  ينارت 
صاخ فلم  يف  عيباسأ  ةعبس  دعب  ةسسؤملا  اهردصت  فوس  ةساردل  نايبتسا  لمعب 

.يبرعلا عيبرلا  ثادحأ  دعبو  ءانثأ  ةيبرعلا  دالبلا  ماعلا يف  يأرلا  تاهاجتا  هناونع :



عيبرلا  » ريبعت نإ  اهل  تلقو  اكحاض ! لاتخي  قلطلا  عيبرلا  كاتأ  اًرشبتسم : يسفن  تلق يف 
هنإ تلقف  ةيبرعلا » تاروثلا   » ريبعت هيلع  لضفأ  تنك  نإ  ينتلأس  .ًالمعتسم  دُعي  مل  يبرعلا »

ثادحألا تايادب  يف  اوناك  يتلا  ةروثلا »  » ةملك نولبقي  سانلا  داع  امو  ًالقثتسم ، راص 
! يكوأ رآ ، وي  تيار  حيحص ، تلاق : ..اهب  نوزتعيو  اهنوبحي 

* * *
هبرشت نأ  ديرت  امع  اهتلأسو  .نسحلا  نم  ًامساب  لاتخي  ءاجف  ىهقملا  ىتف  ىلإ  ُترشأ 

هرضحيل قلطناو  نوميللا  ريصع  ديرت  اهنأ  هروف  نم  ىتفلا  مهفف  وومال ! ريسع  تلاقف :
ينبغاشت اذاملو  ةثونألاب ، ةمعفملا  ةاتفلا  هذه  ينم  ديرت  اذام  لاؤس : يسأر  قلطناو يف  اهل ،

ىلع ُتظفاح  .نوكي  فوس  ام  ىرنس  ةظفحتم ؟ مومعلا  يف  اهنأ  عم  اهتارظن ، ضعب 
فرعت نأ  دوت  ةلئسأ  ةعومجم  اهيدل  نإ  تلاقف  ةيلاتلا ، اهتوطخ  ُترظتناو  عيدولا  ينوكس 

: داتعم ليوط ، ديهمت  هقبس  لاؤس  ةءارقب  تأدبو  اهنع ، يتباجإ 
عالدنا لبق  ةروشنملا  كتلاقم  يفو  ثادحألاب ، اوئبنت  نيذلا  نم  ادحاو  تنك  كترضح   ـ

جايهلا نأ  تحضوأ  طوبطخألا » عرذأو  طوغضلا   » ناونع تحت  روهشب  ةروثلا 
تأدب ًالعفو ، .مصاوعلا  يف  الإ  مسحي  نل  هنكل  دالبلا ، فارطأ  يف  أدبيس  يعامتجالا 

يف ةيروسلاو  سيوسلا  ةنيدم  يف  ةيرصملاو  ديزوب » يديس   » ةدلب يف  ةيسنوتلا  ثادحألا 
نإ كتلاقم  يف  تلقو  .ندعو  زعت »  » يف ةينميلاو  يزاغنب »  » يف ةيبيللاو  اعرد »  » ةعطاقم

ةيمنتلا جمارب  يف  حضاولا ، يرضحلا  زُّيحتلا  كلذ  وه  ةعقوتملا ، ةرهاظلا  هذه  ببسلا يف 
.كانه نينطاوملا  ىلع  طغضلا  ةدايز  ىلإ  يدؤي  امم  دالبلا ، فارطأ  لامهإو  ةيموكحلا ،
فوس مصاوعلا ، ىلإ  فارطألا  نم  تاروثلا  لاقتنا  نأ  ةمهملا ، ةلاقملا  هذه  يف  تعقوتو 

ءوض يفو  مويلاو ، ..طوبطخألا  عرذأ  هتيمس  يذلا  يفخلا  رمآتلا  نم  ريبك  ردق  هبحصي 
يذلا ام  ةريثك : ثادحأ  عوقو  دعبو  ةحيحص ، تناك  اهنأ  تبث  يتلا  ةيلبقتسملا  ةرظنلا  هذه 

؟ ةمداقلا ةرتفلا  ىلإ  ةبسنلاب  نآلا  هعقوتت 
..ةجاح الو   ـ

؟ هيإ ينعي   ـ
.nothing حيرصلا : يزيلجنإلابو  .ءيش  ال  حيصفلا : يبرعلاب  ينعي  .ةجاح  الو   ـ

* * *



ةرباعلا زوجعلا  لمأتأ  يننأك  اًبناج ، يهجوب  ُتحشأ  يننكل  .ىهشأ  ْتراصف  ْتكبترا ،
نوميللا بوكب  نوسرجلا »  » ءاج ةسبتلملا  ةظحللا  كلت  يفو  ةذفانلا ، جاجز  فلخ  نم 

نع ثحبت  اهنأك  تارم ، داب  يآلا  ةشاش  ْتسملو  ةليلقلا  اهقاروأ  ْتبترو  ةقرب  هتركشف 
! تالفطلاك ةيبرعلا  ثدحتت  اهنأ  وه  اهنم ، رهظ  ٍبيرغ  ٍرمأب  ًالوغشم  ينهذ  ناك  .ءيش 

اهتلأس .داتعم  ريغ  اندالب  اذهو يف  .وحنلا  ئطخت يف  ملو  ةحاصفب ، لاؤسلا  تأرق  اهنكل 
ةيبرعلا يف ةغللا  تملعت  اهنأل  ةيماعلا ! نم  لضفأ  ىحصفلا  فرعت  اهنإ  تلاقف  كلذ  نع 

يه ..ةيزيلجنإلاب  مالكلا  ناكف  تيبلا  يف  امأ  ايلعلا ، اهتسارد  ءانثأو  ةصاخلا  ةسردملا 
سرش ناطرسب  اهمأ  تتام  املو  .ةسماخلا  نس  تناك يف  مايأ  بيبطلا ، اهيبأ ، عم  ترجاه 

ايكيرمأ لزنملا  عمتجم  ناكو  اهنم ، بجنأو  وكيروتروب »  » نم ةأرما  اهوبأ  جوزت  ئجافم ،
لامكتسا اهناكمإب  ناك  نإ  ينلأست  يهو  ْتمستبا  مث  ةظحل ، ْتنكس  ..ىنعمو  ةغل  ادج ،

: اًقفاوم ُتأموأف  ةلئسألا ،
كل ناكو  اهل ، نيعقوتملا  نم  وأ  ةروثلاب  نيرشبملا  نم  تنك  كتفصب  ىناثلا : لاؤسلا   ـ

ةلاحلا نأ  حوضوب ، تظحال  كنأ  دقتعأ  .سانلا  نيب  ةريبك  ةيبعشو  اهتيادب  ريبك يف  رود 
تاهاجتالل راشتناو  ةيوقت  ىلإو  ةديدج ، تاعامجو  تاهاجتا  روهظ  ىلإ  تدأ  ةيروثلا 

ةعونتملا ىؤرلا  نم  ريثكلاب  ًالفاح  ماعلا  دهشملا  ناكف  .ةدوجوم  تناك  يتلا  تاعامجلاو 
ناوخإلا يسايسلا : مالسإلاب  ايمالعإ  فورعملا  هاجتالا  فايطأ  نيب  ام  اًنايحأ ، ةضراعتملاو 
ةيراسيلا تاهاجتالا  فايطأو  .ظاعولا  نييداهجلا ، نييرهزألا ، نييفلسلا ، نيملسملا ،

مه اًعيمج  ءالؤه  نإ  لوقي  يأر  كانهو  .مهتاجرد  فالتخا  ىلع  ةيلاربيللاو ، ةيناملعلاو 
هذه ةماقإل  مهلامعتسا  مت  هنإ  لوقي  رخآ  يأرو  ةيبرعلا ، دالبلا  تاروثلاب يف  اوماق  نيذلا 

نكمي يذلا  امو  مويلا ، ةيعامتجالا  ىوقلا  هذه  رود  نع  لاؤسلا  يتأي  انه  نمو  .تاروثلا 
؟ ةمداقلا ةلحرملا  هلعفت يف  نأ 

.ةجاح الو   ـ
، ناتزامغ اهيدخ  ىلع  ْترهظو  اهعقوتت  تناك  اهنأك  ْتمستبا  لب  يتباجإ ، نم  كبترت  مل 

بولسألا اذه  نع  اهتلأسو  يتسلج  ُتلدتعا يف  قِّلعت ، نأ  لبقو  .ىهشأو  ىهبأ  تراصف 
نايبتسالا ةلئسأ  نإ  ةيئاقلتب : تلاقف  اهتلئسأ ، هب  تغيص  يذلا  داتعملا  ريغو  نيصرلا 

يسايسلا للحملا  جربنورك » نوسديفيد   » روسيفوربلا فارشإ  تحت  ةرم  نم  رثكأ  تعجور 
ةلود ةماقإ  نع  نيعفادملا  نمو  ينويهص ، ريغ  يدوهي  وه  هنع ، تعمس  كنظأ  .ريبكلا 



..عازنلا ةقطنم  جراخ  نيينيطسلفلل 
ىتح ليق  ام  مظعم  تعمس  يننأ  عم  اذه ، هيأرب  عمسأ  ملو  لبق  نم  لجرلا  اذهب  عمسأ  مل 

ىقلت هذه  هتركف  تناك  نإ  اهتلأس  ..لوق  يأ  ةشقانم  نع  يلقع  فقوتو  يانذأ  تمص 
نأل اًرظن  دعب ، عساو  قاطن  ىلع  شاقنلل  حرطي  لحلا مل  اذه  نإ  هدافم  ام  تلاقف  ًالوبق ؟

ٍةيدجب ْتفاضأف  ُتكحض ، .لهجلا  نم  ريثك  هيفو  ايلاح  كبترم  ماعلا  يبرعلا  دهشملا 
، ةماعلا ةحاسلا  ءاقبلا يف  اوعاطتسا  نيذلا  نم  ٍددعب  اًرخؤم  تقتلا  اهنأ  هصخلم  ام  ٍةفيطل 

ُتححص ءاقمح ..»  » مهنأب ئجافملا  اهسامح  ةرمغ  مهتفصو يف  مث  نيحطسم ! مهتدجوف 
: اهل

.ىقمح كدصق :  ـ
.نامك ايبغأو  اًعبط ، هويأ   ـ

نأ دقتعأ  ..ةناهتسالا  هذه  ينتبجعأف  ححصأ ، ملو  ئطخت ، مل  اهنأك  اهمالك  تلمكأ 
نم ءامكحلا  الإ  هيلإ  لصي  ال  ىودجاللا ، نم  ٌقيمع  ٌفقوم  يه  اهب ، ناهتسملا  ةناهتسالا ،

نيهتسي لباقملا  وهو يف  هب  ناهتسُي  نيهتسملا  نأ  انه  عيدبلاو  .بابشلا  نم  ةيبلاغلاو  يلاثمأ 
تقحل يتلا  تاعداخملا  كلت  كلذ ، بابسأ  نم  لعلو  .ةناهتسالا  نيعب  هيلإ  نورظني  نمب 

...ثيح ميقلا ، ةموظنمب 
؟ نسح ذاتسأ  اي  ينعماس  تنإ   ـ

؟ هه  ـ
ةركب كل  يجآو  تقولد  كبيساه  يكوأ ، .بيط  صلاخ ! ناحرس  تنإ  .أل  أل ،  ـ

ينعماس تنإ  .عنام  شيفم  ناك  اذإ  يردب ، نم  انه  نوكتب  موي  لك  كنإ  ةفراع  انأ  .حبصلا 
! ناحرس هسل  َّالو 

.ةيوش تحرس  شلعم ، ..اًعبط  كعماس   ـ
؟ حبصلا ةركب  هيإ  كدنع  بيط ،  ـ

.ةجاح الو   ـ
* * *

، اهلمانأ نم  ةيناح  ٍةسملب  َّيلع  ْتمَّلسف  .ةثونألا  ةيناوفنع  ًةمساب ، تءاج ، املثم  تماق 
ةفيفخ وطخلا ، ةقثاو  ىهقملا  باب  نم  ْتجرخ  ىتح  .اهناعبتت  يانيعو  اًديور  تدعابتو 



ةدعاولا ةريرشلا ، ةرحاسلا  ةنتافلا ، ةأرملا  هذه  ينم  ديرت  اذام  ..فدرلا  ةليقث  فتكلا ،
ديرت تناك  ول  اذامو  ..ةجاح  الو  ينم ؟ ديرت  اذام  كرحتي ؟ يذلا ال  كرحملا  ةدعوتملا ،

مدع عم  ٍدمع  نع  ُترخأت  وأ  يندجت ، ملف  اًدغ  ْتءاج  ول  ..ةجاح  الو  ديرت ؟ ام  ينم 
..ةجاح الو  ةلاحلا ؟ هذه  يه يف  لعفتس  اذامف  يلاغشنا ،

لحم هعم يف  لمعلل  ةدلبلاب  يئاقبإ  يبأ يف  ةبغرل  ُتملستسا  دق  ًةنس  نيثالث  لبق  تنك  ولو 
اورجاه نيذلا  ةيقب  عم  ةمصاعلا  ىلإ  رفأ  ملو  ةنيز ،»  » ةميتيلا هتخأ  ةنبا  نم  جاوزلاو  ةلاقبلا 

هيلع لصحأس  تنك  يذلا  امو  انه ؟ هيلإ  تلصو  يذلا  دجملا  ققحأس  تنك  لهف  اهيلإ ،
ىلإ ٍرومغم  ٍّيفحص  نمف  همهوتأ ، يذلا  اذه  دجم  يأ  ..ةجاح  الو  ةدلبلاب ؟ تيقب  اذإ 

ماهفتسالا تامالع  هطوحت  دماخ  ىلإ  روهمجلا ، هيلع  تفاهتي  ٍرئاث  ىلإ  روهشم ، ٍّينويزفلت 
.ةجاح الو  اذه ؟ ىنعم  ام  ..هيلإ  وأ  هعم  ثدحتلا  بحي  دحأ  الو 

مث تيبلل  ُتدع  اذإو  ..ةجاح  الو  ثدحيس ؟ اذامف  ءاسملا ، ىتح  ىهقملاب  مويلا  تيقب  اذإ 
امف سانلا ، طسو  تخرصو  نآلا  تجرخ  ولو  ..ةجاح  الو  قرفلا ؟ امف  تيبلا ، نم  ُتدع 
الو يرارطضالا ، يتمص  ىلع  تظفاح  اذإو  ..ةجاح  الو  يخارص ؟ مهيف  هثدحيس  يذلا 

.ةجاح الو  ةمايقلا ، نآلا  تماق  اذإو  ..ةجاح  الو  يمون ، ءانثأ  ةليللا  ُّتم  اذإو  ..ةجاح 



ّفا ا ◊  ◊

دوقفم دكأتلاف  ..اًدِّكأتم  ُتسل  نوكت ، دقو ال  رصمل ، ةريخألا  يترايز  يه  كلت  نوكت  دق 
نع رظنلا  فرصب  دكأتلا  ِ.هللاو  .رهشأ ال  ةعضب  ذنم  هرمع ، نم  نينامثلا  ىطخت  ٍلجر  عم 

دعوم يتلا ال  تاياهنلا  بارتقا  دنع  الإ  كلذ  يعن  اننكل ال  دوقفم ، رمعلا ، تاونس  ددع 
.تقولا كلمن  اننأ  اهدادتمال ، نماض  يتلا ال  تايادبلا  نمز  نظن يف  انك  امدعب  اهل ،

ترم ٌتايركذ  طقف  انيدل  .انرمع  ناك  امهم  انلك ، انكلمي  يذلا  تقولا )  ) كلمي دحأ  ال 
الإ انيديأب  سيل  كلتو  هذه  نيب  امو  اًدبأ ! يتأي  ال  دق  ٍمداقل  ٌتاعقوتو  اًدبأ ، دوعت  نلو 

ةعرسلا فرعت  ال  اهتاذ ، ةظحللاو  ..ةئيطب  مأ  رورملا  ةعيرس  تناك  ءاوس  ةرضاحلا ، ةظحللا 
ىلإ قايتشالاو  قُّرحتلاو  بُّقرتلا  دنع  ليختنف  اهب ، انروعش  اهيلع  بكسن  امنإو  ءطبلا  وأ 

ةظحللا رمت  لومأملا ، غولبو  رصنلاو  لاونلا  دنعو  .رورملا  ةلساكتم  تاظحللا  نأ  ءيش ،
، تايركذلا الإ  مويلا  يدنع  داع  ام  ..انريغ  اهانعم  فرعي  ىركذ ال  ًةكرات  رصبلاب  ٍحملك 

عقوت وأ  تئاف  ىلع  رسحت  الب  ؤطابت ، وأ  عارسإ  الب  اًعابت  رمت  يتلا  تاظحللا  سُّسحتو 
ماهوألا لك  نمو  ينم  تررحت  نيح  قحب  ارح  ترص  دقف  .ةيرحلا  لماكبو  ٍتآل ،

كلتو ماهوألا  هذه  الإ  انتايح  امو  تالايخ ، ُتاينمتلاو  ماهوأ  ُلامآلا  ..لامآلاو 
.نوملعي سانلا ال  رثكأ  نكلو  تالايخلا ،

نيقفارملا عم  مايأ  ةثالث  لبق  انه  ىلإ  تلصو  ذنم  حابص  لك  ثدحي  املثمو  مويلا ، حابص 
ةفرش ىلإ  يدحو  تجرخو  بابلجلا ، اذه  ٍدحأ  نم  ةدعاسم  نود  ُتيدترا  ةثالثلا ،

ضرألا ىلع  راهنلا  ءاقلتسا  ينعأ  هراركت ، نم  ُّلمأ  يذلا ال  رظنملا  دهشأل  يقدنفلا  حانجلا 
الإ ةرهاقلا  نكسأ يف  .ءودهب ال  ةجوامتملا  لينلا  ةحفص  ىلع  ركابلا  قفألا  ءاوضأ  ءامتراو 
دنع لينلا  ىلع  ةلطلا  هذه  حيتي يل  امهالكف  سيماريمس ، وأ  دربش  نيقدنفلا ، نيذه  دحأب 

ىرأل ةفرشلاب  سولجلل  دوعأ  رصعلا  ناوأ  يفو  اًحابص ، ىنبملا ، فلخ  نم  سمشلا  ءيجم 
ٌرضاح يف دعب  انأو  تباغ ، اذإف  .بايغلل  يلثم  ةدعتسملا  سمشلا  ساكعنا  ءاملا  ةحفص  ىلع 

ينيتاوي ىتح  .ءودهب  .يلوح  نم  ًاليلق  اوبخصي  يك  ةثالثلا  نيقفارملا  تيدان  ةايحلا ، هذه 
هاري الو  ياوس ، هفرعي  يذلا ال  حوتفملا  ىدملا  حرمأو يف  مهفرصأف  تايركذلا ، ىلإ  ُنينحلا 

ينيرتعيف قرألاب ، ةعطقتم  ٍتارم  ٍنوه  ىلع  مانأ  ُكاهنإلا  ينم  لاني  نيحو  ..يريغ 
دودح دنع  ةعاكلب  عكستأ  امنإو  تاظحللا ، شيعأ  تدع  ام  يننأب  مثاجلا  يروعش 



، مأسلا َّيلع  يلوتسي  نيحو  .اهيف  قرغتسأف  َّيف  صوغت  الو  اهيف ، صوغأ  الف  .اهفاوح 
لاجم ال  للملا  نأب  يمالستسا  يساوأ  وأ  تايركذلا  ذئاذل  ءاعدتساب  يسفن  نع  يِّرسأ 

شعي ْنَمو  ماع : ةئامسمخو  فلأ  لبق  هتقَّلعم  يف  ريهز »  » ميكحلا لاق  املثم  هنم ، برهلل 
.ِمأسي َكلاَبَأ  ال  ًالوح ، نينامث 

* * *
تيتأ يتلا  ىلوألا  ةرملاب  ةأجف  ينتركذو  ينتدعسأف  ةدراب ، ٍءاوه  ُةمسن  ةفرشلاب  َّيلع  ْتَّرم 

تلق اذإ  ينقدصي  نل  اًديج ، ينفرعي  يذلا ال  نأ  ىلإ  تهبتنا  نيح  تمستباو  ..رصمل  اهيف 
ناك .ٍّيرب  ٍقيرطبو  رهش ، ةبارق  ينم  تقرغتسا  رصم  ىلإ  تيوكلا  نم  ىلوألا  يتلحر  نإ  هل 

نم ةرشع  ةسداسلا  كاذنآ يف  تنكو  فلأو ، ةئامعستو  نيسمخلا  دعب  لوألا  ماعلا  كلذ يف 
ةعماجلاب سردأ  نأ  ًالمآ  ةرملا ، كيتاه  ينبحص  يذلا  يبأ  ملح  ققحأل  تئج  ..يرمع 

يف يملح  ققحألو  ..مولعلا  راد  ةيلك  نم  ةداهش  ىلعأ  ىلع  لوصحلاو  جرختلا  ىتح 
، ضرألا ءارضخ  دلب  يف  شيعلاو  ةيساقلا ، ةقاشلا  ؤلؤللا  ديص  تالحر  نم  رارفلا 

! ةينغو
عم اًنايحأ  انلصت  يتلا  فحصلا  أرقي  ناك  هنكل  ةسردمب ، ملعتي  .اًزيمتم مل  ًالجر  يبأ  ناك 

رحبلا يف  لمعيو  ةذخون ،»  » ناك .ءاملعلاو  ملعلا  رِّقويو  قارعلا ، بونج  نم  لفاوقلا 
هلو .نيقومرملا  ةلمج  نم  هنارقأ  نيب  اًدودعمو  رباجلا ، دمحأ  خيشلاب  ةقادص  ةلص  هطبرتو 

، اهمايأ ..نوعبرأ  رمعلا  نمو  ناتنثا ، تاجوزلاو  تانبلا  نمو  ةسمخ ، دالوألا  نم  يريغ 
فرعتس اهنإ  هلوقب  ينع  اهعفدو  اهعايتلا ، ِعاري  ملف  اهنع  يندعبي  الأ  هيلإ  تلسوت  يمأ 
.رابكلا ءاملعلا  ةلمج  نم  ريصأو  ةيعماجلا  ةداهشلا  يعمو  اهيلإ  دوعأ  نيح  هلعفي ، ام  ةميق 

ةنسلا نأل  يتسارد ، تاونس  لالخ  يرايدل  دعأ  مل  .دقتعي  ناك  اذكهو  اهل ، لاق  اذكه 
عيدب رصم  فيصلاو يف  هتياهن ، دنع  ئدتبتو  فيصلا ، ءادتبا  دنع  يهتنت  تناك  ةيعماجلا 

حير ثفنيو  ءاوجألا ، زوطلا »  » اهيف ألمي  يتلا  تاقوألا  ريغ  ىتح يف  .عيرم  تيوكلا  يفو 
بايغ دعب  تيبلل  تدع  امدنع  تاينيسمخلا  فصتنم  يفو  ..رابغلاب  ةمعفملا  منهج 

.هللا ةمحر  اهيلع  .تيفوت  دق  يمأ  تناك  عبرألا ، تاونسلا 
ىقتلم دنع  ٍقيتع ، ٍقدنفب  ًةريقف  ًةفرغ  يبأ  يننكسأ  ةرم  لوأ  ةرهاقلا  انلوصو  موي 
تيضق .ةديسلا  دجسم  ىلإ  رخآلاو  نيسحلا ، عماج  ىلإ  امهدحأ  يدؤي  نيذللا  نيعراشلا 

ناك يبأف  .ةقافلا  دح  ىلإ  سيل  نكلو  اًريقف ، تنك  يننأ  عم  يرمع ، تاونس  لمجأ  كانه 



ريخلا نأل  ربصلاب ، يندعي  ناكو  مات ، هبش  ٍماظتناب  يتشيعم  تاقفن  لاصيإ  ىلع  صرحي 
دعب رهظ  يذلا  طفنلا  نأب  ةيعاولا  ةلقلا  نم  يبأ  ناك  .روهظلا  هرئاشب يف  تأدب  دقو  مداق 
انلعجي فوس  ناقرب »  » لقح نم  نيماع  دعب  قفدنا  مث  ةرحب »  » لقح روهشب يف  يدلوم 
سلج ةرهاقلا ، ينعَّدو يف  موي  .رظنلا  بقاث  هللا ـ  همحر  ناك ـ  .ءايرثأ  ةليلق  تاونس  دعب 

، عاطتسملا ردقب  ةساردلا  يف  داهتجالا  ثالثب : يناصوأو  ًالجر  سلاجي  هنأك  يتلابق 
تنكو يف ُتمزتلاف ، ..تاولصلا  ىلع  ةظفاحملاو  انزلاو ، رمخلا  يتنعل  نع  اًمامت  داعتبالاو 

.ترجفناف هتعطأ  دق  تنك  الإو  ءانمتسالا ، مدعب  ينصوي  يبأ مل  نأ  ىلع  هللا  دمحأ  يِّرس 
.منهج نم  ةلعش  بابشلا 

يذلا تابثلا  دعب  اًريثك ، ريغت  دق  هتدجو  ينطوم  ىلإ  ةعبرألا  ماوعألا  دعب  تعجر  نيح 
ُنينحلا ينَّدش  ٍنيح  دعبو  ..ةرشبملا  هتايادب  تيأر  يننكل  ءارثلاب ، رعشأ  .نورق مل  ةدع  ماد 

ىلع لوصحلا  لجأ  نم  ةرهاقلا  ىلإ  تاينيتسلا  فصتنم  ُتدعف يف  يبأ ، قفاوو  رصم ، ىلإ 
لمجألا تاونسلا  نم  لمجأ  ٍتاونس  تشع  .ةرم  لوأل  ةرئاطلا  تبكر  اهمايأ  .هاروتكدلا 

ام لكب  تعتمتساو  ةيسابعلا »  » ىمسي ٍّيرهاق  ٍّيحب  ةفيطل  ةقش  تنكسو يف  اهتقبس ، يتلا 
، ركاش دومحم  تاسلج  موثلك ، مأ  تالفح  ةيبرعلا ، ةدحولا  ملح  كاذنآ : رصمب  ناك 

.ديشر ةيفص  ..نيسحلا  ةحاس  نم  ةبيرقلا  يهاقملا  تارهس 
نسحلا عيدب  نم  اهيلع  بكسو  ءانثتسالا ، ىثنألا ، هذه  عدبأ  يذلا  هللا  ناحبس  .ةيفص 

يخأ ينلأس  اهببسب ، يبأ ، نيبو  ينيب  ديحولا  فالخلا  عقو  نيح  .ىرُي  نلو  .هلثم  َرُي  ام مل 
الو اًدحأ  هبشت  اهنإ ال  هل  تلق  .اهب  مايهلاو  هلولا  يلاح يف  اركنتسم  اهلكش ، نع  روصنم » »

تاوامسو ٌراحب  اهانيع  تلق : ينعي ؟ نولش  لاق : .اهلامج  فصو  نكمي  الو  دحأ ، اههبشي 
! هلك نوكلا  تقشع  تنإ  ىَرَت  يفكيب ، ةيرخسب : ًالئاق  ينعطاق  ..روهزو  راجشأو  راهنأو 

* * *
يعم ناكو  ةرهاقلا ، ةعماجل  ةيزكرملا  ةبتكملاب  ةحوتفملا  ةعاقلا  ةرم يف  لوأ  ةيفص »  » ُتيأر

: يرشخمزلا هللاراج  باتك  نم  يناثلا  ءزجلا  ءاَّرُقلل ، ةصصخملا  ءانكدلا  ةلواطلا  ىلع  اهتظحل 
ْتقرشأ حوبصلا ، اههجوب  ةعاقلا  ةيفص »  » تلخد نيح  ..ليزنتلا  قئاقح  نع  فاشكلا 

، يبلق فجتراو  باذ ، يسأر  .راهنلاو  ليللا  يلخادب  طلتخاف  رامقأ ، ْتَّلطأو  سومش 
مونلا يف عطتسأ  ملف  تمستباف ، يلوهذل  يه  تهبتنا  ..باتكلا  روطس  ينيع  نع  تباغف 

ينحنمت اهَّلع  اهئيجم ، اًبقرتم  سمألاب  ُتنك  امك  ُتسلج  يلاتلا  حابصلا  يفو  .ةليللا  كلت 



تناك فاجع ، ٍمايأ  ةثالث  دعب  الإ  ةيناث  اهرأ  ملو  .ِتأت  .ةايحلل مل  ينديعت  ىرخأ  ًةماستبا 
يف راص  دقو  هب  دَّهنتا  يذلا  ُلاؤسلاو  ُةريحلا  الإ  اهيف  سيلو  تاوافجع ، اًضيأ  اهيلايل 

؟ يوسأ شيإ  حيبستلاك : ليللا  فوج 
ىنبملا ىلإ  ةيفص »  » تءاج ةنس ١٩٦٦  سرام  رهش  نم  رشاعلا  ءاعبرألا  موي  حابص 

، ينم اهبارتقا  عم  داز  ٌكابترا  ينرمغ  .َّيلإ  راشأف  باتك  نع  ةبتكملا  نيمأ  ْتلأسو  قينألا ،
مايأ ذنم  يمامأ  ىجسملا  باتكلا  نم  لوألا  ءزجلا  ذخأت  نأ  اهناكمإب  ناك  اذإ  امع  يلاؤسو 

ءزجلا دخآ  نكمم  ةلئاق : تايانلا ، قفرب  تقطن ، امنإو  كلذ  لقت  يه مل  .ىتوملاك  كارح  الب 
؟ سب ةدحاو  ةعاس  هد 

؟ ..ءزج  ـ
ثحب اننم  بلاط  ةديروبأ »  » روتكدلا لصأ  .سب  ةمدقملا  هنم  لقنأ  لوألا  ءزجلا  هويأ ،  ـ

.يرشخمزلا ترتخا  انأو  ةيلزتعم ، ةيصخش  نع 
؟ يرشخمزلا نيراتخت  شيلو   ـ

.صلاخ يرصم  كلكش  نأ  عم  يرصم ! شم  تنإ  هد ، هيإ   ـ
؟ حص ةفسلف ، مسق  ةبلاط يف  ِتنإ   ـ

؟ ذاتسأ الو  انليمز  تنإو ، .حص   ـ
.تيوكلا نمو  .هاروتكد  لمعب  انأ  أل ،  ـ

.نيسيوك سان  مكنإ  اولوقيب  .اهافراع  هويأ ،  ـ
..باتكلا يلَّضفتا  اًركش ،  ـ

ُتدواعف دلجملا ، َّيلإ  تداعأ  مث  باتكلا ، ةمدقم  ْتخسن  ىتح  ْتسلج  ينم  ةبرقم  ىلع 
تلاق .ثحبلل  اًعوضوم  يرشخمزلا  اهرايتخا  ببس  نع  اًئيرج ، ًةأجف  ُترص  دقو  اهلاؤس 

نب لصاو  و« ديبع » نب  ورمع   » لاثمأ نم  لئاوألا  ةلزتعملا  اوراتخا  اهئالمز  مظعم  نإ 
تدارأو رابجلا .» دبع  يضاقلا  و« ظحاجلا »  » لثم ادج  نيروهشملا  راتخا  مهضعبو  ءاطع »
يئالمز بيجع ! ..هنع  اعيمج  اوهس  يذلا  يرشخمزلا »  » تراتخاف مهنع ، زيمتت  نأ  يه 

عمتجي نأ  ليحتسملا  نم  هنإ  لوقت  ًةفارخ  مهنيب ، اميف  نوجِّوري  اهمايأ  اوناك  نويمعردلا ) )
! نويمعردلا يئالمز  نيكاسم  ..لاجرلاب  هللا  ةمحر  نم  اذهو  ةأرما ، يف  ءاكذلاو  لامجلا 
تحاطو يف تشاط ، دق  مهلوقع  تناكل  الإو  ةيفص »  » اوفرعي مهنأ مل  مهب ، هللا  ةمحر  نمو 



.لوهذلا بج  ةبايغ 
: هنأب اهتربخأف  هاروتكدلل  يتلاسر  عوضوم  نع  ينتلأس  ىسني ، يذلا ال  مويلا  كاذ  يف 

ُتلطأو ُتحرشف  هتلق ، امع  ينم  ْتمهفتساو  اهفغش  راثف  .نآرقلا  سارتحالا يف  ةرهاظ 
، ةأفاكم هيلع  قحتستو  ادج ، ليمج  عوضوم  ْتلاقف : ُتيهتنا ، ىتح  مامتهاب  ْتصنت  يهو 

تبرشو اهعم  تبهذ  ينكل  ةوهقلا ، برشأ  نكأ  مل  ..ةوهق  ناجنف  ىلع  كمزعأ  َلاعت 
.ةيفص اي  هيييإ  ..رحاسلا  رسآلا ، اهروضح  نويع  نم  تلهنو 

ىلع رطخ  الو  نيع ، هرت  ام مل  اهتبحاص  نم  تيأرف  .ةنجلا  ةثالث يف  اًرهشأ  تشع  اهعم ،
، اهتاذب ادج  ةزتعم  .ىثنأ  اهنوك  نم  لجخت  الو  ةثونأ ، ضيفت  ةنتاف ، ةاتف  رشب : بلق 

حداف لب  ٌحيلم  ءانثتسا ، الب  اهيف ، ام  لك  .ونحلاو  ةقرلا  يف  فارسإب  ةطرفمو  اهئاكذو ،
، قاربلا دوسألا  لحُكلا  نم  اطخ  الإ  ةنيزلا ، ناولأ  نم  عضت  ال  .لامجلا  رهابو  نسحلا 

اًفغشو اًقايتشا  هلتقتو  يبلق  يوشتف  .ظاحللا  فاوح  ىلع  مهسلا  لصنك  اطخ  هنم  ُّدمتو 
ُّومسو ةيناحلا  ةقارقرلا  ةباسنملا  ُةنويللا  يه  ِحارتسملاو ، ركسملا  حارلا  ُسأك  يه  .اًفُّوشتو 
عباصأ يرسي يف  ُردخلا  ..ةيفص  ..تامسنلا  عم  ليامتملا  ُنصغلاو  رويطلا  ديرغت  باحسلا ،

تاشارفلا ُّفرت  هئاحنأبو  ٌلحن  هالعأب  ُّنطي  يسأرو  ةنس ، نيتس  دعب  نيقاسلاو ، يمدق 
..هللا ..هللا  ..اهتحنجأب 

نيرباعلا ديازت  عم  ىلاعتي  لينلا  شينروك  ُبخص  ..ُتهبتنا  مث  ًةهرب  ُتوفغ  يننأك 
تاينغألاب تاعَّامسلا  ًةحداصو  ًةيهال ، رهنلا  ضرع  يف  حرمت  يتلا  براوقلا  ةرثكو 

ٌمسا .تاناجرهملا  انه  اهنومسي  اوراص  يتلا  ةديدجلاو  وجشلا ، ريثت  يتلا  ةميدقلا 
.تاشهدم نم  مهلاوحأ  ولخت  نأ  نكمي  الو  لماكلاب  مهمهف  بعصي  نويرصملا  بيجع ،

تاكنلا راكتباو  حرملل  مهعبطب  نوليمي  مهو  .ءارقف  مهماكح  مهلعج  امدعب  ىتح 
ًةرحاس تناك  ةيفص  .تاريطخ  تارحاسلا  مهؤاسنو  نوحماستمو ، ةشحافلاو ، ةبذهملا 
ينفلاخي ءيش  ناك  ام  .حرملل  ًةلايم  فرظلا  َةريفو  لظلا  َةفيفخ  ةريثمو ، ًةقثاو  ةريطخو ،
ٌعارتخا نايدألا  نأ  ىرت  ةدحلم ، فسألل  اهنوك  وه  .ديحو  ٌرمأ  الإ  اهنم ، ينفيخيو  اهيف 

يتقثل كلذ ، يف  اهعم  ضوخأ  تنك  ام  ..نمز  ذنم  ةيرشبلا  اهتزواجت  ةلحرم  يف  يناسنإ ،
وحنلا اذه  ىلع  اهعدبأ  يذلا  هللا  نأل  .باوصلا  ىلإ  بوثتو  يدتهتس  اًموي  اهنأ  ةماتلا يف 

.ةيادهلا راونأو  لامكلاب  اهيلع  لخبي  نل  ردانلا ،
اهنأ ادبو  يعماج ، ناحتما  رخآ  اًحابص  ةيفص »  » هيف تَّدأ  يذلا  دوهشملا  مويلا  ةريهظ 



ىلإ راسملا  تلمكتسا  دق  تناكو  .عيباسأ  دعب  اهتداهش  ىلع  لصحتسو  اهتسارد  تهنأ 
نآ يتلا  اهضرأ  هكاوفو  اهتانج  لوؤت  نأ  ىشخأ  ترصف  كاتفلا ، يوثنألا  نسُحلا  تاياهن 
اهنإ تلاقف  .رمعلا  ةيقب  اهعم  شيعأ  نأ  بحأو  اهبحأ ، يننإ  اهل  تلق  .يريغل  اهفاطق ،

نأ ةوقب : اهيلع  حلي  ًاملح  اهيدل  نأ  تفدرأو  رصمب ، الإ  شيعلا  عيطتست  نل  اهنكل  ينبحت ،
تأشن يتلا  ةدلبلا  يه  ةيليعامسإلا »  » اهمسا ةريغص ، ةيرصم  ةنيدم  اهتايح يف  ةيقب  شيعت 

يف يبأ  نذأتسأ  يك  تيوكلا  ىلإ  ُترفاسو  ..ًاليحتسم  سيل  اهملح  نإ  ُتلق  اهمأ ! اهيف 
.ضفر .رصمب  اهعم  شيعأ  نأ  لامتحاب  هل  تحَّرص  نيح  تأطخأو  ةيفص ، نم  جاوزلا 

ٌةلاح اهنأ  دقتعي  ناك  هنأل  يتالواحم  لك  عمقو  ُتلشفف ، هعانقإل  لئاسولا  لكب  ُتلياحت 
..ةيرصم ةأرما  عم  لماعتلا  ىلع  يل  ةردقم  ال  هنأو  ينجاتحي ، يدلب  نأو  ةرباع ، ٌةيفطاع 

! كلذب تمكحف  تايرصملا ، تنأ  تفرع  ىتم  يبأ ! اي  هللا  كحماس 
* * *

اًروهش ينترظتنا  اهنإ  ليق يل  .ةيفص  تدقفو  .اهيف  ُتهت  وأ  ةايحلا ، ُبورد  ينم  ْتهات 
ترجاه اهنإ  ليقو  .اًبرس  ةايحلا  رحب  يف  اهليبس  تذختاف  يتدوع ، نم  تسئي  ىتح 

، ظوظحم يرصم  سدنهم  نم  تجوزت  ليقو  .جوزتت  ملو  ابوروأ ، ةساردلا يف  لامكتسال 
يبأ .ينتمزهو  ْتبراضت  ُليواقألا  ..سيوسلا  ةانق  ىلع  لطي  ٍليمج  ٍتيب  يف  شيعتو 
نم ُتنه  انأو  ..ْتنيهأو  مهب ، ناهتسملا  دوهيلا  نم  يلاتلا  ماعلا  تمزهنا يف  رصمو  .ينمزه 

ةجرد ًالماح  اهيلإ  يتدوع  دعب  تيوكلاب  ةايحلا  لغاوش  ينتشوانت  دقف  .ةيفص  ينادقف  دعب 
ةيعماجلا بصانملا  نيب  لقنتلا  يف  ينتقرغأ  ٌةريثك  ٌهايم  ةايحلا  رهن  يف  تقفدتو  هاروتكدلا ،

، يريمألا ناويدلا  نم  ةيفيرشتلا  تاوعدلا  ترثك  ٍةرتف  يفو  تاماقملا ، يف  يقرتلاو 
.اًريزو يرايتخال  ةمدقم  كلت  تناكف  تايلاعفلاو ، ةماعلا  ةطشنألا  ةكراشملل يف 

تيسن ىتح  ةايحلا  بخص  تكمهناو يف  يتاذب ، قيمعلا  يروعش  تدقف  ةرازولا  ةرتف  يف 
اهارأ يف تنك  موي ، ضعب  الو  اًموي  ةيفص »  » َسنأ يننكل مل  .يسفن  تيسنو  .ةايحلا  ىنعم 

يفو اهعيقوتب  موقأ  يتلا  قاروألا  يف  قاوسألاو ، لاحملا  ةجرهب  يفو  ةنكاسلا  جيلخلا  هايم 
اوبجنأ يل نيذلا  دالوألا  تبجنأ يل  يتلا  ةنيكسملا  يتجوز  يف  ملاعلا ، ءاحنأ  ىلإ  تالحرلا 
انأ مل ..يعم  نكت  اهنأل مل  ..يعم  ةيفص »  » تناك اًمود ، ..مونلاو  وحصلا  يفو  دافحألا ،

تللظو يتايح ، ةيقيقحلا يف  ةديحولا  ةظحللا  ُتصُغ يف  امف  ُتأَّرجت ، ام  يننأل  يعم ، نكأ 
نم موقأ  ىتح  كسامتأ  له  ..راودلا  اذه  ام  ..هآ  ..اهماحتقا  ىلع  ؤرجأ  الو  اهلوح  موحأ 



ال لح يب ! اذام  ..فيكملا  ةفرغلا  ءاوه  ىلإ  ةيرهاقلا  ةريهظلا  رح  نم  برهأو  ةفرشلا ، هذه 
.يقدنفلا حانجلل  ةرواجملا  ةفرغلا  نم  نيقفارملا  يعدتسأف  نوفيلتلا  ىلإ  مايقلا  نم  دب يل 

امو يناكم ، نم  مايقلا  عيطتسأ  ال  انأ ؟ نيأ  ..قانتخا  يردص  يفو  ءابطألا ، نم  نانثا  مهيف 
، ةبوبيغ هذه  له  مويغلا ؟ هذه  ام  ..يلوح  ام  ىرأ  تدع  امو  دحأ ، ءاعدتسا  يناكمإب  داع 

.مات ٌبايغ  ..بايغ  اذه  ةبوبيغ ، تسيل  هذه  ..ال  ..يضاملا  ماعلا  تناك  يتلا  كلتك 



تأ أ ◊  ◊

ةئلتمم يشارف  تقرافو  رفسلا ، مايأ  يتداعك يف  داتعملا ، نع  ًةركبم  حابصلا  اذه  ُتوحص 
جمانربو يرفس  زاوج  اهقوفو  سمأ ، رصع  ذنم  ةدعم  ةقينألا  يتبيقحف  .ةمسابو  سامحلاب 

رفسلا نإ  مهلوق  ىنعم  ام  ..رفسلا  ءانثأ  هسبلأ  فوس  ام  لالدب  يمتري  اهراوج  ىلإو  رمتؤملا ،
مالك هلك  اذه  دئاوف ! عبس  رفسلا  نإ يف  مهلوقب  كلذ  نوضراعي  مث  باذعلا ! نم  ةعطق 

قاذملا اهل  مويلا  يترفسو  صوصخم ، فصوو  صاخ  عباط  اهل  ةلحر  لك  .درجم  ماع ،
.لبق نم  متي  ام مل  مامتإو  مظان »  » ةلباقم يهو  يبلق ، ىلإ  برقألا  ةدئافلا  اهيفو  بذعألا 

ىلإ يترئاط  علقت  نلف  ةلجعلل ، يعاد  ال  هنأ  عم  نونحلا ، يريرس  ةقرافم  يف  ُتلجعت 
نل ينعي  ةرشع ، ةيداحلا  يلاوح  راطملا  نوكأس يف  ينعي  .اًرهظ  ةدحاولا  مامت  الإ يف  توريب 
ىلإ قرحملا »  » نم قيرطلاف  .ةرشاعلا  لبق  اذه ، ليمجلا  ديدجلا  يتيب  نم  لوزنلا  جاتحأ 
اذه محدزم يف  ريغ  نوكي  كانه  ىلإ  بهاذلا  ريبكلا » ةفيلخ   » عراشو ًاليوط ، سيل  راطملا 

.ّرشبمو ليمج ، ءيش  لك  ..تقولا 
ضوح سمأ يف  ذنم  نيمئانلا  نيقبطلا  ُتلسغ  كلذ  لالخو  يتوهق ، ٍلهم  ىلع  ُتددعأ 
ولحلا ةفيرطلا : ةيفخلا  يتفارخل  اًديكأت  ةينامُعلا ) ىولحلا   ) ةبلع نم  ةعطق  ُتلكأو  خبطملا ،
يسفنل اهتعنص  يتلا  ريطاسألا  نم  ةدحاو  هذه  ..مويلا  ةليط  ةوالحلا  يعدتسي  حابصلا  يف 
.فيطل ٌمسا  .ابصلا  ةعيم  ىمسملا : ناروفلا  ةرتفو  ىلوألا  يتلوفط  نمز  نم  اهب  تنمآو 

حرفلا اهيف  رعاشملا ، نم  براضتملاو  قِّرفتملا  لكب  ةلفاح  تناك  يابص » ةعيم   » مايأ
ةذلو لاجرلا ، شطب  نم  فوخلاو  ةثونألا ، رهاظم  زاربإ  ىلإ  ليملاو  يراوتلا  ةذلو  عزفلاو 

يف يرسلا  عاتمتسالا  اهيفو  لجر ، نضح  ىلإ  ةنكاسلا  تايسمألا  يف  يدارفنالا  قوتلا 
يقيقحو ٌريثك ، وهو  انأ ، وه  ام  لك  اهيف  لودجم  ةبيجع  ةريفض  يه  .لايخلا  تاوامس 

ُتنك ةيئادتبالا  ةسردملا  مايأ  يف  ىتح  ةيرسلا ، يتداع  ىلع  تظفاح  اهمايأ  نمو  ..ادج 
خبطملا ىلإ  للستأو  رجفلا  ليبق  وحصأف  ةليحتسملا ، مالحألاو  لايخلا  ةعاسب  ايموي  مزتلأ 

ُدعب يهو  ريرسلا  ىلإ  دوعأ  ةعطق ، وأ  ةقعلم  هنم  ذخآف  قاذملا ، ولح  نم  حاتملا  نع  ثحبأف 
نونفو لايخلا  فونص  نم  ينقفاوي  ام  يسفنل  فشكأو  تنك ، املثم  ىطغتأو  يمف  يف 

انأو وحصأف  كاذ ، وأ  مويلا  اذهل  يظاقيتسا  دعوم  يتأي  ىتح  هيف  ىقبأف  مالحألا ،
قافآ ديزأ يف  وأ  ةعاس  ذنم  ةمئاهلا  انأ  هانمتأ ، ام  لك  لايخلاب  ةقِّقحملا  ةملاحلا  انأ  .ةيحاصلا 



.ةديرفلا ةظحللا  كلت  لماكلاب يف  ةدوجوملا  انأ  ياوس ، اهفرعي  نل 
تنكف يتاذ ، ةباحر  ىلإ  عقاولا  قيض  نم  بورهلا  يتقيرط يف  تروطت  مايألا  رورم  عم 
دادزأو اًئيشف  اًئيش  أرجتأ  تنكو  هنم ، للستلا  جاتحأ  اليك  يريرس  برق  ىولحلاب  ظفتحأ 
حاصف اًفوشكم ، يسبالم  نم  هنظ  امم  اًبضغ  يبأ  رجمز  نيح  ..يعقاو  ىلع  رصتنأف  ًةراسج 

.ةدوصقملا ةمشحلا  ىنعم  ام  يردأ  الو  هبضغ ، ببس  مهفأ  نكأ  مل  ينامأ ! اي  يمّشحت  َّيف :
هديري ام  ُتيعارو  ُتنكس ، .ةاسأملا  حمالم  يلقع  مامأ  قفرب  تمسرو  يمأ  ينتمهفأ  املف 
.ةنكمم يراوتملا ، يلقعب  اهلعجأ  يتلا  ةليحتسملا  مالحألا  ةعاس  يف  الإ  تقولا ، ةليط  يبأ 

، تايراع الإ  نهتويب  نم  تايتفلا  هيف  جرخت  ال  ٍدلب  يف  شيعأ  ءاطغلا  تحت  اًرجف  ينارأف 
فوخ يأ  الب  نوحرمي  مهلكو  .ٌتايتفو  ءايربأ  ٌلافطأ  طقف ، لاجرلا  نم  دحأ  هيف  سيلو 

ناولأو ةرهزملا  راجشألاب  ةفوفحملا  تاقرطلا  يف  تاكحضلاب  نولاعتيو  ءيش ، يأ  نم 
.ةدرغملا رويطلاو  ةجهبملا  هكاوفلا 

.ًالكش مهلمجأو  ًةقانأ  مهرثكأ  ناكو  انس ، يتذتاسأ  رغصأ  تببحأ  ةيعماجلا  يتسارد  مايأ 
اميفو .هعم  ثدحتلل  عئارذلا  نقلتخيو  هنم ، بارتقالا  نينمتي  َّنك  يتاليمز  نم  ٌتاريثك 

لعتشي اًقشاعو  ابحم  اًجوز  هب  تزفو  اهيف ، نطبختي  نهماهوأ  نهل  تكرت  .نهوأتي  نهنيب 
حرملاو وهللاب  ةلفاح  رهشأ ، ةدع  اًعم  انيقب  .ُبهللا  هَّسم  املك  نارينلا ، نم  ديزمل  اًقايتشا 

نع اًديعب  قفرب  هتحزأو  هنم  تللم  ىتح  ملاعلا ، ةرحاسلا يف  ءاحنألا  ىلإ  رفسلاو  يريرسلا 
ىلع ًءانب  انلاصفنا ، نم  ةرتف  دعب  يننأ  بيجعلاو  ..يتاذ  تاوامس  يف  يقيلحت  تاعاس 

تبغر اهدعبو  تاذلملاب ، ٍةلفاح  ٍةيلاوتم  ٍمايأ  ةثالثل  هتيعدتساف  اًدَّدجم  هيف  تبغر  يتبغر ،
.هحارس ُتقلطأف  هنع 

ىلإ قيرطلا  امهو يف  يمأو  يبأ  يفوتو  دهف ، كلملا  رسج  ىلع  ةعورملا  ُةثداحلا  ِتعقو  نيحو 
، ُتمدُص .تشمركت  ةميدق  ٌةقرو  اهنأكف  ًةمشهم  تراص  يتلا  ةديدجلا  ةرايسلاب  جحلا ،

َّيلإ ةيفاعلا  تداع  مث  كالهلا ، ىلع  ُتفرشأ  ىتح  عيباسأ  ةدعل  لمعلا  يلقع  عطتسي  ملو 
، اًديورو .ةثداحلا  دعب  امهل  ًانكسم  اهاذختا  يتلا  ةريزجلا  موي يف  لك  امهعم  سلجأ  ُترصف 

فاوح ىلع  امهعم  تلَّوجتو  تانجلا ، اههبشت  يتلا  ةريزجلا  هذه  ءاحنأ  ىلإ  امهعم  ُتفرعت 
تحبس اهرحب  يفو  .رارضخالاو  ةقرزلا  تاجرد  نيب  مغانتلاب  هناولأ  ةرحاسلا  اهلحاس 

تارم ةدع  دعبو  .ةمساب  ةرظن  انيلإ  رظني  لامرلا  قوف  ٍءاخرتساب  سلاج  يبأو  يمأ ، عم 
هنظي يذلا  توملا  امو  اًديعب ، ابهذي  يمأو مل  يبأ  نأب  ُتنقيأ  ارس ، تاليحتسملا  قيقحت  نم 



مهنأ عم  انع ، اهب  نوبجتحيف  نولحارلا  اهفلخ  ىراوتي  ةلالغ  الإ  ايدبأ  اًقارتفا  سانلا 
اًدِّكؤم لاقو  ينقفاوف  اذه ، ينيقيب  مساق »  » يخأ ُتربخأو  ُتأطخأ  اهمايأ ، ..انم  برقلاب 

ءادهشلاو .ءادهش  ينعي  ةثداح ، اتام يف  امهنإ  هيفنيو ، هب  حيطي  رمألا  عقاو  وهو يف  يمالك ،
كاردإ نع  رصاق  هلقعف  مساق »  » يخأ نيكسم  .نوقزري  مهبر  دنع  ٌءايحأ  لب  اًتاومأ  اوسيل 

ناك ..نيكسم  ..ةيسايسلا  هتامامتها  ببسب  هدنع  ةليخملا  ىوق  روصقل  امبر  هب ، هتربخأ  ام 
هنكل يكبت ، يمأ  تناكو  ةضراعملا ، تاعامج  نع  دعتبي  يك  هيلإ  لَّسوتي  لب  هوجري  يبأ 
لمتحم حالصإلاو  ًانكمم  رييغتلا  نظ  نأ  ةهالبلا  نم  غلبو  .هيف  قراغ  وه  اميف  رمتسا 

نم ةنس  دعب  يمومعلا  هدوجو  ىهتنا  مساق .»  » نيكسم .قالخلا  لايخلا  ةبيغ  ثودحلا يف 
ةيرسقلا تاءافتخالا  فوشك  همسا يف  راصو  بايغلا ، ةلالغ  فلخ  يمأو  يبأ  باجتحا 

تاعاس ىلإ  هئاعدتسا  نع  ُتزجع  دقو  .ىعنُيف  ٌتيم  الو  ىجُريف  ٌّيح  وه  الف  .ةسئابلا 
يمع رارصإو  هئافتخا  باقعأ  ينهذ يف  شُّوشت  ببسب  عقاولا ، نم  اًعقو  ىوقألا  يلايخ ،

.هترسأ عم  شيعلل  يلاقتنا  ىلإ  حاحلإب  هتوعدو  يدحو ، تيبلاب  ءاقبلا  مدع  ىلع  رفعج » »
، ةريزجلا ئطاش  ىلع  ناسلاج  نحنو  يبأ  تلأس  نيح  اهنم  توجن  ةثيبخ ، ةوعد  تناك 

يذلا بئاغلا  يخأو  انأ  يثاريم  عماط يف  يمع  نأب  يبأ  ينربخأف  عمست ، انراوجب  يمأو 
«. ينالوملا يلع   » ميدقلا هقيدصب  ةناعتسالاب  ينحصنو  دوعي ، نل  اًبلاغ 

يريكفت ينادهو  اهتثرو ، يتلا  نيكاكدلا  ريجأت  يفو  هتراجت  ةيفصت  يبأ يف  قيدص  ينناعأ 
تنكسو عافرلا »  » ةقطنم تكرتف  قباسلا ، يملاع  نعو  رفعج »  » يمع نع  داعتبالا  ىلإ 

عقاولا بُجُح  نم  ذافنلا  ىلع  ةردقلا  ينتدواعف  قرحملا »  » فارطأب ةفيطللا  ةقشلا  هذهب 
نميهي يذلا  غوارملا  عقاولا  تاعداخمو  لايخلا  قئاقح  يلخادب  تمغانت  ىتح  لايخلا ، ةوقب 

.سانلا نم  ءاطسبلا  لوقع  ىلع 
* * *

ةقيفر ينُّدعت  يتلا  ةخيش »  » ةميدقلا يتراج  ينتراز  نيرهشب ، ةقشلا  هذه  ىلإ  يلاقتنا  دعب 
، اهجوز ملظ  نم  ةقرحب  ْتكتشاو  ْتكب  اهترايز  مويو  .يمامأ  كلذ  معزت  وأ  اهرمع ،

تلاقف ربصلاب  اهتحصن  اهغستسأ ، رعاشم مل  اهلقع  نم  ْتللستف يل  ًةيساوم  اهتنضتحاف 
.ناتمداخ هيف  اهتيب  نأب  تدرف  اهيلفط ، ةمدخ  اهمومه يف  نفدت  نأب  اهيلإ  ُترشأو  .دفن  هنإ 

، ًةشهدنم اهب ، امع  اهتلأس  هاقترم  فوشكملا  يردص  وحن  ةلهاذ  قدحت  اهتدجو  املو 
.غارفلا نم  يناعت  اهنأب  ْتباجأف 



ُتدرأو ىفهل ، ٍتارظنب  الإ  هنع ، حصفت  اميف مل  اهترياسم  نع  ُتفزعو  اهرمأ  ُترتحا يف 
ُتحضوأ .مهفت  .قالخلا مل  لايخلاب  اهتحصنف  هيناعت ، امم  صالخلا  قيرط  اهيلإ  يدهأ  نأ 

ىتح ةشيعملا  عئاقولا  قوف  اهب  قِّلحتو  اهنم  ديفتست  نأ  اهيلع  ةلماخ ، ةوق  اهيف  نأ  اهل 
اهيلع ُتقفشأ  .يمالك  نم  تسجوتو  مهفت  .لاثملا مل  ملاع  شيعلا يف  ىلع  ةردقلا  بستكت 

يمانملا ملحلا  ءانثأ  اننأ  اهل  تحرشو  دودحملا ، اهيعوب  اهمهفت  ةلثمأب  رومألا  اهل  ُتطَّسبف 
، ملحلا يف  هارن  انك  امع  فلتخي  عقاولا  ىرنف  وحصن  ىتح  انمالحأ ، ةيعقاو  يف  كشن  ال 

بجي الو  يقيقح  هارن  ام  نأ  وحصلا  ءانثأ  نظنو  .ةرياغم  ةيكاردإ  ةلاح  هذه  نأ  كردنو 
..اًمامت يقيقحو  ادج ، يعقاو  هارن  ام  نأ  نظن  ملحلا  انك يف  املثم  اًمامت  هتيعقاو ، كشلا يف 
كردت تناك  نإ  اهتلأس  .اهتوهق  ناجنف  ةهودشم يف  يهو  قِّدحت  ْتحارو  اهترظن  تغاز 

ةقثاو تناك  نإ  اهتلأس  .باجيإلاب  تباجأف  ناجنفلا ، ىلإ  ناعمإب  رظنتو  ةظقيتسم  نآلا  اهنأ 
نل نكاس  دامج  ناجنفلا  نأ  نظت  نآلا  اهنإ  اهل  تلقف  تدكأف ، ىرتو ، لوقت  امم  اًمامت 
نأل .اهمالحأ  يف  هارت  امع  ًةيلايخ  لقي  ال  ٌمهوو  ٌّيرصب  ٌعادخ  اذه  نكل  .هتاذب  كرحتي 

تادامج تسيل  اهب ، ةطيحملا  فرغلاو  ةلاصلا  هذه  انب يف  طيحي  ام  لك  لثم  ناجنفلا  اذه 
تايئزج ىلإ  مسقنت  نيعم ، ىوتسمب  ةيئرم  تادوجوم  يه  امنإو  .مهوتن  املثم  ةنكاس 
ةيهانتم تاميسج  اهنيب  تانوتوربو ، تانورتكلإ  ىلإ  مسقنت  تارذ  ىلإ  اهرودب  مسقنت 

اًدامج تسيلو  ةكرحلاب ، ةمعفم  ةجئاه  ةقاط  يهو  كراوك »  » اهنم ةدحاولا  ىمست  رغصلا 
يوونلا راجفنالا  عقوف  ترطشنا ، ةرذ ، يف  تاكراوكلا  هذه  تمدطصا  اذإو  ًانكاس ،

، دوسألا رتسلا  اهسأر  ىلع  ْتلدسأو  ًةلجعتم  اهتءابع  ةخيش »  » ْتدترا ..عيرملا 
.ليوط قيرطلاو  ترخأت  اهنأل  اهتيبل  ةدوعلا  تنذأتساو يف 

.اهنم تحرتساف  لصتت ، ملو  يترايزل ، دعب  نم  ِتأت  مل 
* * *

يف اًقحال  اهترشن  ٍةلاسرب  هاروتكدلا  ةجرد  ىلع  تلصح  نيماعب ، انه  يرارقتسا  دعب 
يمسا هفالغ  ىلع  عملو  وطسرأ » دنع  يديجارتلا  لطبلل  يروحملا  رودلا   » هناونع باتك 

يباتك مل نأ  رشانلا  ينربخأ  لماك  ٍماع  دعبو  .روفصع  لآ  حلاص  ينامأ  ةروتكدلا  يمسرلا :
، ةيباقرو ةينمأ  تاهج  اهيلع  ْتلصح  خسن  سمخ  اهنم  ةخسن ، ةرشع  عبس  الإ  هنم  عزوتي 
..يقوقح مل دادس  نم  بُّرهتلا  هب  ديري  ٌهيومتو  ٌبذك  رشانلا  هلاق  ام  نإ  ليقو يل ، .اًناجم 

ةذاتسأ ريصأ  نأ  يبأ  ملح  قَّقحتو  تمت  ىلوألا  يتياغ  نأل  ةهفاتلا ، ةيلاملا  رومألا  هذهب  متهأ 



.ةلئاعلا بقلو  همساو  يمسا  لمحت  تافلؤم  نوكتو يل  ةيعماج ،
ةسسؤم نم  ايصخش  ينتلصو  يتلا  ةوعدلا  تيبل  مايألا ، هذه  لثم  يف  يضاملا  ماعلا 

يذلا تايكيسالكلا  رمتؤم  روضحل  .يبوروألا  داحتالل  ةعباتلا  يطسوتمورويلا » راوحلا  »
تايادبلا هناونع : ناك  ثحبب  تكراشو  .ةيقدنبلا  اندنع : ةامسملا  ايسنيف »  » ةنيدم دقعنا يف 

يمظنم ُناسحتسا  يثحب  لانو  ..سوليخسإ  رصع  ىتح  يقيرغإلا  حرسملل  ةيروتاسلا 
ءاحنألا ىلإ  اوبَّرستيو  ةعاقلا  نم  اوبرسني  ملو  ةسلجلا ، اورضح  نيذلا  نيكراشملاو  رمتؤملا 

تعمتسا يف يذلا  رتيعز » مظان   » روتكدلا مهنم  اًكراشم ، نيرشع  ةبارق  اوناك  .ةرحاسلا 
اهرودو يف داليملا ، لبق  ةثلاثلا  فلألا  يف  سولبيب )  ) ليبج ةدلب  نع  هثحب  ىلإ  يلاتلا  مويلا 

هنأل مهمظعم ، ىرحألابو  رمتؤملاب ، نيكراشملا  نم  ٌريثك  هتسلج  رضح  ..ةيدجبألا  سيسأت 
.ميسوو ةفورعم ، تافلؤم  هلو  ميدقلا  خيراتلا  يسراد  نيب  ٌروهشم 

، اهمويو .هتركشف  قباسلا ، مويلاب  ىقلملا  يثحب  حدتما  ىلوألا  ةسلجلاب  هثحب  هئاقلإ  دعب 
، ةعيدبلا وكرام » ناس   » ةسينك ةرايزل  هعم  بهذأ  نأ  َّيلع  حرتقا  يعامجلا ، ءادغلا  دعب 

اهنأل ةلمم ، نوكتس  ةيئاسملا  ةسلجلا  نأ  نم  هلاق  امب  يعانتقا  ترهظأو  .يروف  نم  تقفاوف 
نوكتس اًعبط  .داليملا  لبق  سماخلا  نرقلا  ةينانويلا يف  فورحلا  ةباتك  لاكشأ  لوح  رودت 

ىهقم يف  انسلج  ةيرثألا ، ةسينكلا  ىنبمل  رواجملا  حيسفلا  يرحبلا  فيصرلا  ىلع  .ةلمم 
رسج  » ىلع لطملا  ريصقلا  روسلا  ىلإ  انلصو  ىتح  نيرواجتم  انِرس  بورغلا  ليبقو  قينأ ،

ةرومغم يف ةنوركم  دوجوم : هنأ  ليختأ  اًقبط مل  هيف  تلكأ  معطم  ىلإ  ينذخأ  مث  تادهنتلا »
.يعم ناك  هنأل  اًغاستسم ، ماعطلا  ناك  راَّبحلل ! دوسألا  ربحلا 

، اًرجف نانبل  ىلإ  رفاسي  فوس  فسألل  ناكو  ليلقب ، ليللا  فاصتنا  دعب  قدنفلل  اندع 
يفكي موي ال  فصن  نإ  لاق  .لوطأ  اًتقو  يعم  ءاقبلل  ةصرفلا  تاوف  ىلع  اًرسحتم  ينعدوف 

عم نيرضاحلا  نيب  هنع  تثحب  يلاتلا  حابصلا  يف  فيطل ، هانمتي ، يذلا  وحنلا  ىلع  يتفرعمل 
يهقملا تسلجو يف  سمألاب ، انك  ثيح  ىلإ  ءادغلا  دعب  ةديحو  تِرسو  رفاس ، هنأ  يملع 

يعم مالكلا  ةيقارلا يف  هتقيرط  ةيعدتسمو  ثيدح ، نم  اننيب  راد  ام  لك  ةرضحتسم  هتاذ 
يتلا ةطرفملا  ةشحولاو  اننيب  تناك  يتلا  ةئجافملا  ةفلألا  نم  ةبرغتسمو  يل ، تاصنإلاو 

.هقارفل ةنيزح  انأو  نيرحبلا ، ىلإ  مث  قدنفلا  ىلإ  تدعو  ..اهيف  ُترص 
يتلا ةيهاللا  هتجوز  هاجت  ةبرطضملا  هرعاشم  مهفأو  ادج ، هفرعأ ، ُترص  موي  فصن  يف 

ىلإ رفسلل  توريبب  اهلمع  كرت  يونت  اهنإ  لاق  .لاملل  اًديدحتو  تايداملل ، الإ  اًنزو  ميقت  ال 



ىشخي هنكل  بيرق ، امع  ةلاحم  عقاو ال  امهنيب  قالطلاف  يلاتلابو  كانه ، رارقتسالاو  اسنرف 
لبق ءاج  هنإ  لاقو  .ةيلبجلا  ةناَّمرب »  » ةقطنمب لزعنملا  ريغصلا  هتيب  يف  دارفنالاو  ةدحولا 

، هلمتحي يذلا ال  يبهذملا  رتوتلاو  ةيراجلا  لاوحألاو  ناكملا  بحي  ملف  ةمانملا »  » ىلإ تاونس 
لبق نم  انيقتلا  اننأب  رعش  هنأل  يعم ، ثدحتي  وهو  هظفحت  حرط  هتداع  ريغ  ىلع  هنإ  لاقو 
لاقو ..داسجألا  قلخ  لبق  حاورألا  هيف  تناك  يذلا  رذلا  ملاعب  نمؤي  هنإ  لاقو  يقتلن ، نأ 

.عاتمإلاب ءيلملا  ةسناؤملاب ، معفملا  مالكلا  نم  ريثكلا 
نأ انفرع  نيح  لافطألاك  ءادعس  انكو  تاملاكملاو ، لئاسرلاب  انلصاوت  ةنسلا  لالخو 

اًرومأ نأ  انفشتكاو  .هيلإ  ةَّوعدم  يننأو  توريب ، يف  ماعلا  اذه  دقعنيس  يونسلا  رمتؤملا 
..قالخلا لايخلاو  لقعلا  ةقثلاو يف  ناسنإلاب ، ناميإلاو  ميدقلاب ، علولاك  اننيب ، عمجت  ةريثك 
بهاذملاب ًالصأ  دتعن  ال  اننأ  عم  بهذملا ، يف  انقافتا  انفشتكا  اننأ  فيرطلا  نم  ناكو 

.ةيفئاطلاو
* * *

.راطملا ىلإ  باهذلاو  يسبالم  ءادتراب  عرسأ  نأ  دب  الو  قئاقدب ، ةرشاعلا  ْتَّدعت  ةعاسلا 
مث قدنفلا ، ىلإ  يب  بهذيسو  توريب ، راطم  يف  ينرظتني  هدجأس  ثالث  تاعاس  دعبو 
هنع هتعمس  ام  ةرثك  نم  هتيؤر  ىلإ  قوتأ  يذلا  ءارمحلا ، عراش  نيرواجتم يف  انيوهلا  ريسن 

فيصرلا ىلإ  يندعو ، امك  بهذن  مث  ..هتابنج  نيب  ةثوثبملا  ةجهبلاو  ةقينألا  هتالحم  نعو 
، ةقيقد انم  تلفت  نل  .رجفلا  ىتح  ةريهشلا  ةرخصلا  ةلابق  سلجنف  ةشورلا »  » يرحبلا يف

يفو حابصلا ، يف  ..ةيهيفرتلا  هتالحرو  هتاسلجو ، رمتؤملا  يف  اًعم : اًمود  نوكنسو 
يلايخ يفو  شيعملا ، عقاولا  يف  ..اندحو  انل  ًالفاح ، ًاجمانرب  اهيف  انل  دعأ  يتلا  تايسمألا 

.قالخلا



رااو ◊ روُا  ُراأ   ◊

راطم يف  مساق » ارال   » ءانسحلا هتجوزل  هيقف » هيزن   » ينانبللا يفحصلا  عيدوت  نكي  مل 
اهبئاقح الولو  .ديزت  دقو  .نيرهش  نع  لقت  نل  ةرتف  هنع  بيغتس  اهنأ  عم  اراح ، توريب ،

، ةيحابصلا هلامعأ  ليطعتو  راطملا  ىلإ  اهليصوتب  ثرتكا  دق  ناك  امل  تاريبكلا ، ثالثلا 
، امهلمع يف  نيحجان  نيصخش  بساني  امهتقش ، يف  فيطل  ٍعيرس  ٍعادوب  ايفتكا  اناكلو 

هتجيز نم  هتنباب  ٍفتكم  وهف  .ةيرذ  هيف  سيل  .ارقتسم  اًجاوز  تاونس  عبس  لبق  اجوزت 
يعامتجالا طيحملا  يفو  اهلمع  اهتاذ يف  تابثإب  ةيفتكم  يهو  نيماع ، الإ  مدت  يتلا مل  ىلوألا 

.اهيدافت بجاولا  لغاوشلل  بلاجلا  باجنإلاب  ةايحلا  ديقعت  ديرت  الو  امهلوح ، موسرملا 
.تعنتقاف كلذب  اهعنقأ  هيزن » »

سأرب ةعيرسو  ةريثك  راكفأ  تراد  ةرهاقلا ، ىلإ  توريب  نم  ناريطلا  ةعاس  لالخ 
ىتح ةلبقملا ، ةرتفلا  لالخ  لمعلا  دهجلا يف  نم  ديزم  لذب  نم  دب  ال  اهنم : ناك  ارال ،» »

تطخت اهنأ  ةرهاقلا ، اهنوفرعيس يف  نيذلا  قدصي  نل  ..ةديدجلا  اهتفيظو  اهيمدق يف  خسرت 
« يعرفلا  » بتكملاب ةيعرفلا  ةفيظولا  نم  اهلاقتنا  ..نيثالثلاو  ةسداسلا  اهرمع  نم 

دسُحت ايفيظو  ًءاقتراو  ًةيقرت  هتاذ  ِّدح  دعي يف  ةرهاقلاب ، تايجمرب  ليلحت  ةريبخ  ىلإ  توريبب ،
ىلإ ةريبك  ةوطخ  نوكيس  ةدحتملا ، ممألا  ةمظنمل  عباتلا  يميلقإلا »  » بتكملاب اهلمع  ..هيلع 

بتكملا ىلإ  ةثالث  وأ  نيماع  دعب  اهلاقتنا  ىلإ  ةرهاقلا  يف  اهحاجن  يدؤي  امبر  ..مامألا 
يف ةيلات  ماوعأ  دعب  اهسفن  دجتف  ىصقألا  ملحلا  ققحتي  امبرو  سيراب ، يف  يسيئرلا » »

يعاد ال  ..عورشم  دودحماللا  حومطلا  ..ةمظنملا  ةرادإ  يف  قومرم  بصنمب  كرويوين » »
ةرتف لالخ  اهتايح  صيغنتب  تاجعزم  يأل  حمست  نلو  ةرهاقلل ، لاقتنالا  نم  قلقلل 

.كانه تقؤملا  اهئاقب 
* * *

اهنكل مل ةنيدملا ، كلذكو  هتابنج ، ضعب  ةراذقو  هماحدزاو  هعاستاب  ةرهاقلا  راطم  اهلاه 
ةبيقحلا حتفب  تعرسأ  قدنفلا  اهلوصو  روف  .دئاوفلاب  الإ  دفاولل  نأش  ال  .ثرتكت 

يفو .حاترتل  ةفرغلا  ىلإ  ةدوعلا  مث  ريفاوكلا ، ىلإ  باهذلا  مث  مامحتسالا ، مث  ةريغصلا ،
تاليمزلا راظنأل  ةتفاللا  اهتنيزو  اهقارشإ  ةمق  يف  يهو  اهلمع  مايأ  لوأ  تأدب  دغلا ،

ةقشلا ىلإ  تلقتنا  مايأ  ةعبرأ  دعبو  .رومألا  لك  رسيب  تراسو  ةرهبملا ، اهتقانأو  ءالمزلاو ،



يحلا لكش  نمو  ةنيدملا ، بلق  نمو  اهلمع ، رقم  نم  ةبيرقلا  يقدلا »  » ةقطنمب ةرجأتسملا 
، ناكملا ةئيهت  عوبسألا يف  ةياهن  ةلطع  تضمأو  .اهجاوز  ذنم  هيف  تنكس  يذلا  يتوريبلا 

يه ةورم »  » ..لوألا اهموي  ذنم  اهتقيدص  تراص  يتلا  اهتليمز  ةورم »  » ةدعاسمب
رضحتلا ةجرد  يفو  نيماعب ، رمعلا  اهرغصت يف  يهو  يميلقإلا ، بتكملا  ريدم  ةريتركس 

.اهتاذ عم  ةحلاصتمو  ةحرم  يهف  كلذ  عمو  ماوعأو ، ٍماوعأب 
، ةورم عم  ةعرسب  تقمعت  يتلا  ةقادصلاو  تقؤملا  رارقتسالا  نم  عيباسأ  ةرشع  دعب 

ديرت اهنأب  اهيلإ  ةريشم  ةيعوبسألا ، ةلطعلا  يف  ةئداه  ةصاخ  ةيسمأ  ىلإ  ارال »  » اهتعد
ةعاس ىتح  امهنيب  ةسلجلا  تدتما  .رمألا  اذه  عقوتت  ةورم »  » تناك .رمأ  يف  اهتراشتسا 

اهرمع ةقيفرو  اهترسأ  ةرايزل  يلاتلا  حابصلا  يف  ةورم »  » رفس الولو  ليللا ، نم  ةرخأتم 
ةقئارلا ةليللا  كلت  اهدنع  تمانو  ارال »  » ةقش تيقب يف  دق  تناكل  فيوس ، ينب  يف  ريبع » »

، اهيدل ام  لضفأ  يدترت  يهو  ةنماثلا  ةعاسلا  دودح  تلصو يف  دق  ةورم »  » تناك .ةقينألا 
، ةيراعلا ةيساكلا  ةرخافلا ، ةيلزنملا  سبالملا  نم  اهيدل  ام  لضفأ  يدترت  ارال »  » تدجوف

قبعو ةسماهلا  ىقيسوملا  وأ  ةتفاخلا  ناكرألا  ءاوضأ  عم  لمجأ  تراص  دق  ةقشلا  تدجوو 
نم ارال »  » ضرغ لوح  كوكشلا  نم  فايطأ  ةورم »  » تدوار ىلوألا ، ةلهوللو  ..روخبلا 

؟ وزوأ كِِّدب  اهتلأس : نيح  اًصوصخو  ةيسنامورلا ، ةسلجلا  هذه  ءارو 
؟ هيإ كدصق  ةمهاف ، شم   ـ

بيط همعط  يكرابس ، يرصم ، ذيبن  نامك  يدنعو  شتوكس ؟ كل  بيجأ  الو  ..يقَرَع   ـ
؟ حص يبرشتب ، ِتنإ  .ريتك 

! سب تيبلا ، يدحول يف  نوكأ  املو  .ًامياد  شم  ينعي  .أل   ـ
.ةلكشم اهيف  ام  ةدحاو ، ةساك   ـ

املف ءاسنلا ، نم  ءاسنلا  ةبير  نم  ةورم »  » قلقي ام  اهيف  نكي  ملو  ةمعان ، ةسلجلا  تدتما 
ءارضخ لوهس  حرمت يف  ذإ  نالزغلا  هنأك  اًحاترم  مالكلا  امهنيب  ىرج  تايادبلا ، ُرذح  دَّدبت 

حاصفإلا تقو  ءاج  حاّوبلا ، لوحكلاو  يهشلا  ءاشعلا  دعبو  ةليللا ، فاصتنا  برق  ..ةنمآ 
يف امهليمز  هاجت  اهتريح  نع  اهتبحاصل  ارال »  » تكحو ةراشتسا ، ىمسملا  سانئتسالاو 

.امهنيب لدابتملا  باجعإلاو  يفاو » فيرش   » لمعلا
تهبتناو نيريخألا ، نيعوبسألا  هتظحال يف  ام  ببسب  هتعمس ، ام  عقوتت  ةورم »  » تناك
.بيجع تاظحل : اهرطاوخ  اهتقرغأو  هب ، بواجت  امب  ِردت  مل  اهنكل  .تايرخألا  هيلإ 



حمست مل  اهنأ  ريغ  هل ، اًفده  يضاملا  ماعلا  تناك  يهو  .تاريثكل  اًفده  ناك  فيرش » »
، ذيذل وهللا  .جاوزلل  ةينلا  هيدل  تسيلو  ٍهال ، هنأ  نم  تدكأت  اهنأل  اهقرحت ، نأب  هنارينل 

نيح رطاوخلا  رحب  قرغلا يف  نم  ارال »  » اهتجرخأ .مهألا  وه  اهدنع  ناك  جاوزلا  نكل 
: ةحيضفلا رربتل  ةحيصنلا  بلطت  ٍةنيكسم  ٍةهئات  ٍةربنب  تلاق 

بجعم ونإ  لوقيبو  ينبجاع ، ةحارصلا  سب  يجناوسنو ، ةليام ، هنيع  ونإ  ةفراع  انأ   ـ
.ةديحو نوه  انأو  .ريتك  ينيف 

؟ مكنيب ةجاح  لصح   ـ
.ةراتحم سب  .هتيب  اهدعب ع  حورن  نكميو  ناكم ، اشعلا يف يش  ةركب ع  ينيعد  وه  .أل   ـ

؟ كريحم يللا  ىقب  هيإو   ـ
هركب اًمومع  ..نكل  ..ينوخيب  ْمع  ديكأ  هيزن »  » نإ فرعب  انأ  .ةزوَِّجم  ةَرَم  انأ  ةورم ، اي   ـ

.أل نكميو  هعم ، علطأ  نكمي  فوشب 
.رمأ اًدغو  رمخ  ةليللا  .ههه  هويأ ،  ـ

نضحب ارال »  » اهتعدوف تفرصناو ، ةورم »  » تنذأتسا ليللا  فصتنم  دعب  ةدحاولا  يف 
نينح يدنع  انأ   » ضيفخ توصب  ينغت  زوريف  تناك  ..مداقلا  ءاقللا  ىلع  قافتا  دعب  راح 

ىلإ ارال »  » ةقش نم  ريصقلا  قيرطلا  ناكو  ةدراب ، ليللا  تامسن  تناكو  نيمل » فرعب  ام 
.ةفصاع بلقلا  ءاوجأ  تناكو  .ًاليوط  نكسلا 

قئاقد لبق  فيوس » ينب   » ىلإ ةرهاقلا  نم  اهب  رفاسملا  راطقلا  ةورم »  » تكردأ حابصلا ، يف 
رثكأب راطقلا  ةطحم  ىلإ  اهقيرط  يف  .اذكه  رخأتت  نأ  اهتداع  نم  ناك  ام  .همايق  نم  ةليلق 

.اًباجح ىمسملا  رتسلاب  رهش ، ذنم  اًفوشكم  ناك  يذلا  اهرعش  ترتس  اًماشتحا ، اهسبالم 
« ينابجعملا  » ىلإ تفتلت  ملو  اهفرعي ، اًدحأ  دجت  مل  نيح  تنأمطا  راطقلاب  اهدعقم  يفو 

ةئيهلا ُّيسوماج  ٌرفاسم  اهمدص  امدنع  اهل  هتلماجم  ىلع  درت  ملو  رواجملا ، يسركلاب  سلاجلا 
ةماستبالاب اهيلإ  رظن  مث  ..ريراوقلاب  اًقفر  يخأ  اي  ينابجعملا : هل  لاقف  دصق ، نود  عابطلاو ،

.ءاسنلا اهانعم  فرعت  يتلا  ءارفصلا ،
جاجزلاك تراصف  تّقرو  تّفش  اذإ  ةروراق ؟ لجرلا  دنع  ةأرملا  نوكت  ىتم  ريراوق !

نمو فيك ، نكلو  .كلذ  نوديري  لاجرلا  مادام  ريراوق  ءاسنلا  نوكتس  سأب ، ال  شهلا ؟
؟ يروراقلا اهريصم  نوكيس  اذامو  قرتو ! فشتف  مويلا ، نمأتست  يتلا  ةسووهملا  كلت 



ىلع رداقلا  راخفلاك  لاجرلا  عم  نحبصي  وأ  رودقلاك ، نرصي  نأ  ءاسنلل  بسنألا  سيلَوَأ 
ةصيخرو ةمتعمو ، ةفصحتسم ، رودقلاف  ةاهتشملا ؟ تابجولا  جاضنإل  رانلا ، يف  ءاقبلا 

ءانفإ ةبغرلا يف  دنعو  ميطحتلا ، ىلإ  ةجاحلا  دنع  رسكلل  ةلباق  ريراوقلا  لثم  يهو  .نمثلا 
ءاسنلل بسنألا  .ال  .مالظلا  يف  جئاهلا  سوماجلا  سهد  دنعو  ديدجلا ، ءاقبإل  ميدقلا 
يضقتو روكذلا  ديري  امثيح  جرحدتت  اًراجحأ  نرصي  نأ  كاذو ، اذه  نم  ىدجألاو 

انأ .ةبآكلا  سامغنالاو يف  ةاسأملا  ريوصت  غلابأ يف  نل  ال ، هيلع ! روجحم  رجح ، انأ  ..رومألا 
تقول ارال »  » ةقشب ةنارهس  تنك  سمألابو  يدحو ، ةرفاسم  نآلاو  ةلقتسمو  ةرح 
تسل .يرهشلا  هبتار  نم  ءزجب  يترسأ  دعاسأ  يذلا  يلمع ، ىلإ  دوعأس  دغ  دعبو  رخأتم ،

الو يدنع  لجر  انأو ال  لاجرلا ، دنع  ءاسنلا  توعن  هذهف  .ةروراق  الو  اًردق ، الو  اًرجح ،
.عيطقلا نع  تدعتبا  اهنأل  فورخلا ، دجت  ةجعن مل  انأ  ..جوز 

اهيلإ رظني  ملف  ًاميرك ، ناكو  ةورم »  » ةركذت ىلع  هملقب  بطشف  يراسمكلا »  » ءاج
دنع دعي  ام  وهو  .هفرعت  ال  لجر  راوجب  سلجتو  ةدرفنم  رفاست  ةأرماب  قيلي  راقتحاب 

ام يصاعملا ، ثوكملاو يف  سولجلا  لوط  دعب  نم  ةمايقلا  مايق  بارتقا  ىلع  ًاليلد  مهضعب ،
.نيمحارلا محرأ  اي  كتمحرب  انمحرا  .رتتسا  امو  اهنم  رهظ 

، مونلا مهيلإ  اوبلجتساو  مهدعاقم  يف  نورفاسملا  نكسو  هتازازتها  تمظتنا  راطقلا 
هنع ةدراش  تناك  اهنكل  فراعتلل ، تحنس  ةصرفلا  نأ  ةورمل  رواجملا  رفاسملا  كلذ  نظف 
دنع هذه ، ةيرهشلا  اهرفس  ةلحر  ءانثأ  اهتداع  كلت  .ةقيدصلا  هنارين  ىمرم  نع  ةديعبو 

قلحت يف ةرهاقلا  ىلإ  بايإلا  دنعو  تايركذلا ، داهو  اهلغشت  فيوس » ينب   » ىلإ باهذلا 
.تاينمألا ءامس 

، ةريقف ةرسأل  يمتنت  ٍتنب  نم  رثكأ  اهيف  سيلو  اهلثم ، ةطيسب  اهلك ، ةورم »  » تايركذ
، ةيزيلجنإلا ةغللا  مسق  نم  بادآلا  سناسيل  ىلع  تلصح  ىتح  تدهتجاو  ْتدهاج 

نودب .يميلقإلا  بتكملاب  ةريتركسك  ةفيظولا  هذه  تدجو  ثحبلا  نم  ماوعأ  ةعبرأ  دعبو 
« ديعس مأ   » ةميدقلا مهتراج  نبا  اهتبطخل  مدقت  ةرهاقلاب ، اهلمع  نم  ماع  دعبو  .ةطساو 
، ةقشو ةفيظو  دجيل  تاونس  ثالث  ىعسي  لظ  هنكل  اجوزت ، اذإ  هتبحم  يونت  تناكف 
اًوضع يف راصو  ءامسلا  قرطب  كسمتسا  ضرألا ، لبسلا يف  همامأ  تدسنا  املف  .لشفف 

دنج  » اهمسا راص  مث  قحلا » ةرصن   » اهمسا راص  مث  هللا » راصنأ   » اهمسا ناك  ةينيد  ةعامج 
.ةداهشلا وأ  رصنلا  امإف  داهجلل ، هسفن  بهو  هنأب  اهربخأ  ٍماوعأ  ذنم  هئافتخا  لبقو  قحلا »



ْتجوزت ريبع »  » اهتسارد ةليمز  .اهرمع  نم  نيثالثلا  تطخت  دقو  ةجيزلا  تلشف  اذكهو 
تايرصملا مظعم  لثم  يهو  نيلفط ، تبجنأو  فيوس » ينب   » نم ةبيرق  ةيرق  ْترقتساو يف 

.شيعلا ةبوعصو  هلهأ  تنعو  اهجوز  ءابغ  نم  ىوكشلا  ةمئاد 
كلذ لمألا يف  دقفت  مل  .بجنت  نأ  ديرت  يهف  ةطيسب ، اهتايركذ ، لثم  ةورم »  » تاينمأو

نايحوي اهحمالم  ةءاربو  اهلوحن  نكل  اًماع ، نيثالثو  ةعبرأ  رمعلا  نم  تغلب  اهنأ  عم  دعب ،
نوكيو تابرتغملا  نكس  هيف  كرتت  موي  يتأيسو  قلغي ، لمألا مل  باب  نأو  رغصأ  اهنس  نأب 

.ةنينأمطو ..ئفاد  ريرسو  ..نوبعلي  لافطأو  لوبقم ، جوز  هيف  تيب  اهل 
، داتعملا اهماحدزاو  ةطحملا  ةراذقل  تفتلت  ملف  فيوس » ينب   » ةطحم ىلإ  راطقلا  اهب  لصو 

دجاسملا تناك  .اهترسأ  تيب  ىلإ  كانه  نم  اهتذخأ  يتلا  صابوركيملا  ةرايس  ىلإ  تعرسأو 
ةرايزلل ريبع »  » تعدو ءادغلا  ماعط  تدعأ  دق  اهمأ  تناكو  ةعمجلا ، ةالص  ةماقإل  دعتست 

: داتعملا راوحلا  امهنيب  ىرج  اتدرفنا  اّمل  ..رهش  لك  نم  مويلا  اذه  لثم  ثدحي يف  املثم 
؟ ةورم اي  كلغش  هيإ يف  ةلماع   ـ

؟ ِكاعم هيإ  ةلماع  كتامح  تنإو  ةسيوك ،  ـ
.اهنم حيرتسنو  اهدخاي  انبر  يه ، ام  يز   ـ

؟ ريبع اي  كزوج  رابخأو   ـ
.تفز  ـ

ةحسم تدقفو  ليفلا  لفطك  تراص  باجنإلا  دعبو  جاوزلا ، دعب  اهنزو  دادزا  ريبع » »
اهتيرذع مايأ  تناك  .مالحألا  نم  تحارتساو  اًنايحأ ، اهيلع  حولت  تناك  يتلا  لامجلا 

اًكيرش نيهاش » يفطل   » لوبق يف  ددرتت  ملو  ىنملا ، ةياغ  امه  باجنإلاو  جاوزلا  نأ  نظت 
هنأ تمهوت  اهنأ  ريغ  اهب ، دهعت  الو  اهلذبي  يتلا مل  دوعولا  تقّدص  ريكفت  نودبو  اهتايحل ،

نكت لكشبو مل  اًعيرس ، ةوحصلاو  ةركفلا  تءاج  ةركسلا  دعبو  ..اهمالحأ  اهل  ققحيس 
.هعقوتت

نأ ْتفرع  ْتفزن  امدنعو  اهنم ، يفطل »  » بارتقا نم  ةفئاخ  تناك  ىلوألا  اهجاوز  ةليل 
ملأتت تناك  ةيلاتلا  ةليللا  يفو  .بيصن  همسا  نم  هل  سيل  اهجوز  نأو  هلحم ، ناك يف  اهفوخ 

ُةحيصن تءاج  ْتكتشاو  ْتكب  املو  .اهتربخو  هتربخ  مادعنا  عم  اهيف ، هعافدنا  دنع 
، تحارتساف .اًعوبسأ  شارفلا  امهرجه  ةرورضب  نيترسألا ، زئاجع  نم  تاميكحلا 



امع دوب  اهلأس  نيح  ٍوفص ، ةظحل  ةعقاولا يف  تعقو  ىتح  ةئناه  لايل  ةدع  اهجوزب  تحرفو 
رحبلا ئطاش  ىلإ  اًموي  اهذخأي  نأ  ىنمتت  اهنأ  يراعلا  هردص  دَّسوتت  يهو  تلاقف  هب  ملحت 

نخدتو لامرلا  ىلع  يخترتو  نيتريغص  نيتعطق  نم  هويام »  » كانه يدترتف  ديعبلا ،
.ةراجيس

..ةرجاف ِتنإ   ـ
، ةفرغلا باب  فلخ  قلعملا  هبابلج  يف  لخدو  ريرسلا  نم  ضفتنا  مث  كلذب ، قعز 

نينيعلا ظحاج  ربكألا ، هاخأ  نأ  ظحلا  ءوس  نمو  .راعلاب  رعشي  وهو  جرخ  اًبضاغو 
ةبتع دنع  ايقتلاف  تيبلا ، فلخ  يتلا  ةزرغلا »  » نم ةظحللا  كلت  يف  اًدئاع  ناك  يعفن » »

لهذف هربخأف ، رخأتملا ، تقولا  اذه  هرحُج يف  نم  هجرخأ  امع  هوخأ  هنم  ربختسا  .بابلا 
.نامأ شاهلم  يد  تنبلا  ىقبي  ىسأب : لاق  مث  ٍناوثل  ريبكلا  خألا 

ملع ىتح  ةدودعم  مايأ  الإ  رمت  ملف  رمألاب ، امهمأ  اربخأ  ثيحب  قمحلا  نم  ناوخألا  ناكو 
هويام مأ   » اهتيمستب اهنم  نيرخاس  نوكحاضتيو  اهفلخ  نم  نوزماغتي  اوراصف  عيمجلا ،
ليدبك جوز ، تيب  لالذإلاب يف  تضتراو  قلطت  اهنكل مل  اهقالط ، لكلا  عقوتو  ةراجسو »
اهعضو نَّسحتف  لذلاب ، نيدلو  تبجنأو  .تاريقفلا  تاقلطملل  لوهجملا  ريصملا  نع 
اهتقيقح نوسانتيو  اهنم  ناك  ام  نوسني  همأو ، اهجوز  ادع  اهب  نوطيحملا  داك  ىتح  ايبسن 

.ناسل تالفناو  ةفشاكم  ةظحل  اهب يف  تحرص  يتلا 
ءاقلبو كلذل ، ةصرفلا  تحنس  املك  اهيلفط  ةبعالمبو  تمصلاب ، اهسفن  يساوت  ريبع » »

اهنأب نمؤتو  ٍّلغ ، ريغ  نم  اهدسحتو  ةورم »  » بحت يه  ..رهش  لك  يتأت  امدنع  ةورم » »
نكس يف  ميقتو  .اهدرفمب  ةرهاقلا  ىلإ  رفاستو  ةفيظوب  لمعت  اهنأل  اهنم ، اظح  لضفأ 

.همأو وه  اهتاقوأ  اهيلع  صغني  ٍجوز  نود  نم  ًةرح ، اهدحو ، تابرتغملا 
اهترسأ تذقنأ  اهنأل  اهسفن  نع  اضرلابو  اهلمع ، يف  كامهنالاب  اهسفن  يساوت  ةورم » »

..يرهاقلا اهنكس  نم  بيرقلا  هيفاكلا »  » اًنايحأ يف رهسلابو  زَوَعلاو ، ةقافلا  نم  ةريغصلا 
ةينانبل اهنأل  اهنم  اظح  لضفأ  اهنأب  نمؤتو  ٍّلغ ، ريغ  نم  اهدسحتو  ارال »  » بحت يهو 

اهلو .تايقارلا  تاريمألاب  قيلت  ةقشب  اهدحو  نكستو  عفترم ، لخد  تاذ  ةفيظوب  لمعتو 
.ةريحلا هيف  حصت  اميف ال  راتحتو  انه ، لمتحم  بيبحو  كانه  جوز 

لوصحلا لمألابو يف  ةيرهاقلا ، اهتدحو  سنؤي  قيفر  نع  ثحبلاب  اهسفن  يساوت  ارال » »
فوطت نأ  اًموي  عيطتست  فوس  اهنأبو  اهجوز ، اهيلع  لصاحلا  ةيسنرفلا  ةيسنجلا  ىلع 



ةيتوريبلا اهرمع  ةقيدص  بحت  يهو  .يكنبلا  اهديصر  ىلع  قلق  نود  نم  ملاعلا  ندمب 
نكستو ةيلاطيإ ، اهمأو  سلبارط  ءايرثأ  نم  اهابأ  نأل  ٍّلغ ، ريغ  نم  اهدسحتو  الايد » »

نم ةلفطل  مأ  يهو  .امورب  اهتقش  يف  اًنايحأو  ةيقرشلا ، توريب  يف  ةرخاف  اليفب  اًنايحأ 
ًةبحمو اًمامت  ًةرحو  ًةقلطم  اًرخؤم  تراص  مث  ناتجيز ، هتبقعأ  يذلا  لوألا  اهجاوز 

.تارماغملل
.رصحلا تحت  عقت  ال  ريراوقلاو ، رودقلاو  راجحألا  رادقأ 



ةِّا ◊ ُةا   ◊

مأ  » رجزت اهنأ  تننظف  اًقعاز  يمأ  توص  ينلصو  قلغملا ، يتفرغ ، باب  فلخ  نم 
تاطالبلا العجتو  تيبلا  فيظنت  انقتت  يك  داتعملاك ، ةيقوف »  » اهتنباو ةمداخلا  سيمخ »

عتمتسأل يريرس  نم  ُتمق  ٍةيلاع  ٍةمهب  .ببسلا  اذهل  امهيلع  حايصلا  ةريثك  يمأ  .عملت 
بساني ناوفنعب  زتهي  وهو  ئلتمملا  ِّضبلا  ةيقوف »  » دسجل ةسلتخملا  تارظنلا  ضعبب 

َّيف كشي  نلو  .اًكاَّبس  ايبيل ، لمعلل يف  برتغملا  اهجوز  بايغو  نيرشعلا ، اهرمع  تاونس 
ٌبدؤم يننأب  يل  دهشي  عيمجلا  نأل  لايخلا ، ىوق  نحشل  تارظنلا  سلتخأ  انأو  دحأ 

! نسلا ريغص  يننأ  نونظيو  ةيسنامورلا ، تاياورلاو  ةيساردلا  يبتك  ىلع  ٍوطنمو  ٌلوجخو 
يرس اوفشتكال  اوفرع ، ول  ..رمعلا  نم  ةرشع  ةعباسلا  غولب  ىنعم  نوفرعي  ال  مهنأك 
تحت ةيقوف »  » ُّسدأ ٍءاسم  لك  يننأ  وهو  لاب ، ىلع  مهل  رطخي  نأ  نكمي  ال  يذلا  نيفدلا 

ًةيهشو ًةفيظنو  ًةليمج  يه  نوكتو  ديعبلا ، اهجوزل  ًاليدب  اهل  نوكأف  حماجلا ، يلايخ  فاحل 
.نيماع لبق  اهسرُع  موي  تناك  املثم 

يمأ الإ  ةحيسفلا  ةلاصلا  سيلف يف  هانمتأ ، تنك  ام  دجأ  ملف  يتفرغ  باب  ُتحتف  ٍءودهب 
ملو ةلباقملا ، ةهجلا  ىلإ  اههجو  يلوت  تناك  اهنأل  ينرت ، يه مل  .نوفيلتلا  ًةقناح يف  ثدحتت 

اهمامأ نم  ُتررم  ..اهتوص  ةربن  نم  يدابلا  اهبضغو  مالكلا  اهكامهنا يف  ةدشل  رعشت يب 
ينعي تنا  وهو  ظيغب : لوقت  اهتعمسف  ةعساولا ، خبطملا  ةفرغ  وأ  مامحلا  ىلإ  بهاذ  يننأك 

.لايع بعلو  يضاف  مالك  هد  هدك ! كدحول  مهل  رفاست  لهأ ، شكلام 
... ـ

؟ نيم نم  اهديإ  بلطت  حيار  ةميتي ، يد  ةيفخملا  يه  املو   ـ
... ـ

! حرف ريغ  نم  متي  زاوج  هيف  حرف ، شيفم  هيإ  ينعي   ـ
... ـ

سولفلا يه  ام  اًعبط ، .هيلع  يلوقت  ام  لبق  عوضوملا  يف  كوبأ  تملك  ينعي  نامك ،  ـ
.ةجاح جاتحم يل يف  شتدعامو  صالخ ، كديإ  تيرج يف 

... ـ



نينابضغ يبرو  يبلق  نإ  هدك  فرعا  سب  .ىنعم  شولام  مالك  ةيافك  تفز ، الب  امام  الب   ـ
كيِّروت يد  ةعياصلا  تبلا  ةركب  .ينطب  نبا  اي  كليبس  لاحل  ىقب  حور  نيدلا ، مويل  كيلع 

.ناوسنلا يز  طيعت  يجيت  شاقبت  ام  سب  ليولا ،
* * *

، اهيلع سلجت  يتلا  ةبنكلا  ةيواز  ىلإ  نوفيلتلاب  تفذقو  لاصتالا ، طخ  يمأ  ْتقلغأ 
عفدل ةلواحمو  ةجرشحو  ةنوشخ  هيف  توصب  َّيف  تحاص  ينتحمل  املو  خبطملا ، نم  اهتيأر 

، ثرتكأ الف  ظاتغت ، نيح  كلذب  ينيمست  يه  ّنهُس ؟ اي  كدنع  هيإ  لمعتب  اهنع : فعضلا 
.رهاس لظلا : ليقث  يمسا  نم  فخسأ  تسيل  نهسلا »  » ةفص نأل 

نوكيل خساملا  مسالا  اذهب  يتيمست  ىلع  ْتَّرصأ  اًقحال ، يل  ليق  امبسح  يمأ ، رهاس !
ماعلا اهتلأس  .رهاب  .ربكألا  يخأل  هتراتخا  يذلا  رخآلا  فيخسلا  مسالا  عم  ًامغانتم 

لوأ ىنمتت يف  تناك  اهنإ  تلاقف  معطلا ، ةميدع  ءامسألا  هذه  اهرايتخا  ببس  نع  يضاملا 
ىتح ًاليوط  تركف  ٍدلوب ، ىلبُح  اهنأ  ْتفرع  املف  رجاه »  » اهيمست تنب  باجنإ  اهلمح ،

ْترَّكفف ُتئج  يننكل  رجاه »  » ءيجمب تملح  ًةيناث  ْتلمح  املف  رهاب »  » ىلع ترقتسا 
يبأل تكرتو  ترقتسا ، امو  تركف ، ام  اهتيل  ..رهاس  مسا : ىلع  ترقتسا  مث  ًاليوط 
ريثي ال  برغتسم ، ريغ  ًامسا  يل  راتخا  دق  ناكل  كلذ ، تلعف  ول  .يمسا  رايتخا  بيطلا 

كمسا ةفيخسلا : ةدرابلا  تاقيلعتلاو  تاكنلا  نم  ينمحريو  ةساردلا ، ءالمز  ةيرخس 
يحاص دعقتب  ةليل  لك  كيقالت  ريهس ! ثنؤم  هد  رهاس  ةذخاؤم ! هيإ ال  نم  هدو  رهاس ،

.ههه ههه ، رجفلا ! دحل 
* * *

يمأ نكل  .بكسنت  ول  دوت  ٍةرسح  عومد  اهينيع  تحمل يف  ٍرذحب ، يمأ  نم  ُتبرتقا  نيح 
اهتيصخشو ٌةفلتخم  اهنأل  نهنم ، تاهمألا  اميسال  ءاسنلا ، رئاسك  ًانلع  ءاكبلا  اهنكمي  ال 

، ةللدملا ةديحولا ، ةنبالا  تناك  دقف  .ةيرث  اهنأل  امبر  .اهسفن  يف  ةطرفم  ةقث  اهيدلو  ةيوق 
ىلع فورعملا  لسعملا  عنصم  بحاص  يجناجزملا » يكاز  جاحلا   » هرأ مل  يذلا  يدجل 

هتثرو يهو  هيبأ ، نع  عنصملا  ثرو  وه  .ةرواجملا  ةيفيرلا  تاظفاحملاو  ةظفاحملا  ىوتسم 
قباوطلا اذ  تيبلا  تعابو  ٍلئاط ، غلبمب  ةنخدأ  رجات  ىلإ  هتعابو  ةئجافملا ، هتافو  دعب  هنع 

« راودلا رفك   » تكرتو امهجاوز ، ءادتبا  يبأ يف  عمو  اهيبأ  عم  نكست  تناك  ثيح  ةعبرألا ،
ةفاح ىلع  ةعقاولا  نيرشعلا  نيدادفلا  هذه  ترتشاو  اهسؤبو ، ةدلبلا  رقف  نم  اًززقت 



اذه اهيف  تنب  يتلا  يهو  .ةيردنكسإلا  ىلإ  لوخدلا  ةباوب  نم  برقلاب  يعارزلا ، قيرطلا 
يخأ ..جوزتن  امدنع  يخأو  انأ  اهعم  نكسنل  بيجعلا ، هلكش  تعرتخاو  عساولا ، تيبلا 

يمأ تناك  ثلاث  خأ  انل  نوكي  نأ  ضورفملا  نم  ناكو  تاونس ، عستب  ينربكي  رهاب » »
تحت هتعضوف  ًةأجف  اهءاج  هتدالو  ضاخم  نكل  ..رجاه  تأت : اذإ مل  رساي »  » هتيمست يونت 

.راودلا رفكب  هيف  نونكسي  اوناك  يذلا  تيبلاب  ملسلا  رئب 
اهيف شيعي  يتلا  تويبلا  ةيقب  لثم  اًسئاب  ًالزنم  ناك  ديكأتلاب  هنكل  تيبلا ، اذه  رأ  مل  انأ 
يمأب باهذلل  ةصرفلا  حنست  مل  ةثلاثلا ، ةيثراكلا  اهتدالو  موي  .ضرألا  نوبذعملا يف  كانه 

لبق راهنا  دق  ناك  راودلا  رفك  بلقب  يذلا  يربوكلا  نأل  كانه ، ةدالولا  متتل  ىفشتسملا  ىلإ 
، ةعوطقم هبش  ىفشتسملا  ىلإ  قيرطلا  تناكف  .تاونس  رورم  لبق  هحالصإ  متي  ملو  روهش ،

ْتداكو ٍلمح  ممستب  يمأ  ْتبيصأف  ةلهاج ، ٍةلباقب  اوناعتسا  .ماحدزالاو  داشتحالا  ببسب 
مأ  » ..هتدالو نم  تاعاس  دعب  كلهف  اهدجي ، ةصاخ مل  ةياعر  ىلإ  ديلولا  جاتحاو  كلهت ،

، مويلا كاذ  ذنم  يمأ  نأب  ينتربخأ  يتلا  يهو  عئاقولا ، هذه  يل  تكح  يتلا  يه  سيمخ »
.دحأب قثت  داكت  الو  ردصلا  ةقيض  عابطلا  ةداح  تراص 

لاحلا ةقيقر  ةرسأ  نم  وه  .روبصو  اًمود  ئداه  يمأ : نم  ضيقنلا  ىلع  وهف  يبأ ، امأ 
يراقعلا رهشلاب  هرمع  ةليط  لمعي  .مادنهلاو  ةقْلِخلاو  قُلخلا  نسُحو  ةبيطلاب  ةروهشمو 

، هريغ ينربخأو  نيترم  ينربخأ  .ردان  اذهو  .يواشرلا  لبقي  هنأب ال  ٌروهشم  وهو  اًفظوم ،
اذه ضوخ  ضفرف  باونلا ، سلجمو  يلحملا  سلجملا  تاباختنا  لوخدل  ٍتارم  يعُد  هنأ 
نم ةرشاعلا  دودح  ُتغلب  ذنم  وهو ، ..مارتحابو  ٍءوده ، يف  شيعي  نأ  ديري  هنأل  رامغلا 

.يخأ عم  لعفي  ناك  كلذكو  هتاذل ، ريقوتلا  قحتسي  ٍناسنإك  وأ  ٍلجرك  ينلماعي  يرمع ،
ىلع يمأ  ُسكع  يبأ  ..ءاقدصألاك  يبأو  وه  راص  هرمع ، نم  نيرشعلا  رهاب »  » غلب امدنعو 

.ليلقب اهنم  رثكأ  هبحأ  اذهلو  ميقتسم ، ٍّطخ 
انمُأ اًسمه : اهيمسيو  يمأ ، ةسارش  نم  ارس  رخسيو  يبأب ، رخآلا  وه  ٌقلعتم  رهاب »  » يخأ

ىلإ تايسمألا  ضعب  يف  يبأ  عم  بهذي  يبظوبأ ،» «ـ ب لمعلل  هرفس  لبق  ناك  ..ةلوغلا 
، كحضلا ىلإ  هليم  ينع يف  فلتخي  رهاب  .باحصألاك  تقولا  ةليط  نارماستيو  ىهقملا ،

يلاعلا دهعملا  ةمولبد  ىلع  لصح  .ةءارقلل  هبح  مدع  يفو  تيبلا ، يف  ءاقبلاب  هقيض  يفو 
رصم لمعلا يف  تاهج  اهيف  لساري  ناك  نيماع  ةدمل  اًبسانم  ًالمع  دجي  ملو  ايجولونكتلل ،
يمأ يعس  الولو  تارامإلاب ، ةفيظو  ىلع  ةطساولاب  لصح  فاطملا  ةمتاخ  يفو  .اهجراخو 



لانف ترسيت  دق  ةطساولا »  » كلت تناك  امل  نيبرقملاو ، دعابألا  اهفراعمو  اهتابيرق  ىدل 
.ةفيظولا كلت 

انعم ىضقف  اًفيص  انترايزل  ءاج  ىلوألا  ةنسلا  دعب  تاونس ، ثالث  لبق  كانه  ىلإ  رفاس 
فوس هنأ  نذأتساو يف  ِتأي ، ةيلاتلا مل  ةنسلا  .ةريثك يف  اياده  هعم  انل  بلجو  ًالماك ، اًرهش 
هتدوع قيرط  يفو  .ةيقرشلا  ابوروأب  لمعلا ، ءالمز  ضعب  عم  ةيونسلا  هتزاجإ  يضقي 

نم ناكو  ..ىلوألا  ةرملا  نم  لقأ  ايادهب  ءاجو  مايأ ، ةثالث  انعم  ىضقف  رصمب  َّرم  هلمعل 
ضورفملا اذه  نكلو  ةثلاثلا ، ةيونسلا  ةزاجإلا  انه  يضقيل  عوبسأ ، دعب  يتأي  نأ  ضورفملا 

.يمأ عم  ةينوفيلتلا  ةملاكملا  هذه  دعب  ٌّكش  هيف  راص 
اهل لاق  هنأ  عم  رهاب »  » يخأل سورع  داجيإل  ةريخألا  روهشلا  تطشن يف  دق  يمأ  تناك 

نولوقي .بذهمو  ليمج  ريبعتلا  اذه  .تانولاصلا  جاوز  ةركف  ذبحي  هنإ ال  تارم ، يمامأ 
حنست مل  نيلوهجمو  تالوهجم  نيب  نارق  دقع  هنأب  اوحرصي  اليك  تانولاص » جاوز  »

يف متت  دب  ال  تاجيزلا  لك  نإ  لوقت  يمأ  نكل  رخآلا ، راتخي  يك  مهدحأل  ةصرفلا 
لوقت يه  .نيعئاضلاو  عايُّصلا  جاوز  الإ  نولاص  الب  جاوز  كانه  سيلف  تانولاصلا !

« سيمخ مأ   » نأ عم  تانولاصلا ! جاوز  دعب  يتأي  بحلا  نأ  دكؤت  ةبسانم  البو  كلذ ،
ىشخيو اهرياسي  ناكو ال  نونجب ، هبحتو  يبأب  ةمرغم  تناك  ةاتف ، يهو  يمأ  نأب  ينتربخأ 

يوني هنأب  تعمس  املو  .يرث  لجر  ةنبا  يهو  ةريقف ، ةرسأ  نم  هنأل  اهب  نارتقالا  نم 
ىتح لياحتو  اهيلع  اهوبأ  يشخ  ىتح  اهنونج  َّنُج  تانولاص ، جاوز  امهل ، ٍةراجب  جاوزلا 

، يبأ اهل  بطخ  يذلا  وه  يمأل  يدج  نأب  سمهت  سيمخ ، مأ  .فَّرصتو  اهاوه ، فرع رس 
؟ تبحأ نيح  اهلكش  ناك  فيك  ىرُت  ةلكشم ! يمأ  ..اهنم  جاوزلاب  هعنقأو 

* * *
اذهو تفز »  » ةجرد ىلإ  ّنُهُس »  » ىوتسم نم  ينتلقن  يمأ  تفز ..» اي  هيل  شدرتبام  تنإ  »
عنام َّيدل  سيلو  تمصو ، ٍقفرب  اهوحن  اًهجتم  ًالصأ  تنك  .ىدملا  غلب  اهبضغ  نأ  ينعي 

رثأتلا تعنطصا  كلذب  ينيدانت  اهتدجو  امل  يننكل  أدهت ، اهَّلع  اهعم  راوحلاو  اهتسلاجم  نم 
عم يسولج  .بابلا  يفلخ  تقلغأو  بضاغ  يننأك  يتفرغ  ىلإ  ةرشابم  ُتيضمو  ملأتلاو ،

يذلا يئودهب  اهيلإ  ُتجرخف  يمساب ، َّيلع  تدان  ءادغلا  ةعاس  .ملسأو  ُأدهأ  بتكلا 
نع ينثدحت  ملو  كبت ، ملو  لكأت ، مل  يه  .مالك  الب  قبطلا  يف  يمامأ  ام  تلكأو  اهظيغي ،

تناك ول  .عومدلابو  ءيش ، لكب  ظفتحت  نأ  تراتخا  اهنأك  رهاب »  » عم ةينوفيلتلا  اهتملاكم 



ةعيرس تراصل  ماهملا ، نادنسو  مايألا  ةقرطمب  ةِّرسكتمو  ةنيكسم  تاهمألا  مظعم  لثم 
ةراثإ نم  ةيشخ  يقافشإ ، نع  ِّربعأ  ملو  اهيلع  تقفشأ  ..ءاكبلا  اهحارأو  نهلثم  عمدلا 

.موتكملا اهبضغ 
اًعرسم تجرخف  اًعبط ، يمساب  بابلا ، دنع  نم  َّيلع  يبأ  ءادن  تعمس  رصعلا  ةعاس 
راقوبو بتكلا ، هيف  يذلا  ريبكلا  كيتسالبلا  سيك  يوحن  دمي  وهو  مستبي  ناك  ..هيلإ 

، اهتبلط يتلا  تاياورلا  ىلع  يل  لصح  نسح » .د   » يرهاقلا هقيدص  نأب  ينربخأ  ءابآلا 
ىلإ عارسإلا  تدرأو  هتركش ، .اهتءارق  َّيلع  حرتقي  ىرخأ  بتك  ةعومجم  اهعم  لسرأو 

تءاج كلذ ، ءانثأ  .تلعفف  يسفنب ، هركشأل  هقيدصب  لصتي  ىتح  ينلهمتساف  يتفرغ 
اهعضومب سلجت  نأ  لبق  .اًظيغ  زتهت  يهو  ةلاصلا ، ىلإ  دعبألا  اهتفرغ  نم  ةمداق  يمأ 

! رمع ةصقان  ينتومي  زياع  هليامعو ، كنبا  تفش  يبأل : تلاق  داتعملا 
.ةيوش كسفن  يِّده  ماستبا ، اي  كرمع  ةمالس   ـ

؟ يد ليامعلا  كبجاع  تنا  ينعي   ـ
.اهيف رح  وهو  هتايح ، يد  اًمومع  ينعي  سب  اًعبط ، أل   ـ

يجيو برغملا  تبلا يف  ىلع  بتكي  زياع  نيدعبو  انارو ، نم  بطخي  حوري  رح ! هيإ  ينعي   ـ
؟ هللا ءاش  نإ  هد  هيإ  هد  ..حرف  ريغ  نم  موي ، ماك  دعب  انه  اهيب 

.مهتايح يدو  هدك ، مهتحار  يهو  وه  يتس  اي   ـ
؟ هيب شحرفنام  ينعي  انحاو   ـ

.مهدعسي انبرو  ..ماستبا  اي  صالخ  ىقبي  هدكب  ناحرف  وه  مادامو  هحرفل ، حرفن  انحإ   ـ
، هدك ىلع  قفاوم  تنا  َّوه  هيإ ؟ هانعم  هد  كمالك  نيدعبو  .يد  ايندلا  نم  يندخاي  انبر   ـ

.ليعامسإ اي  ةيبرغم  تبلا  اد 
.اهبحيب هلكشو  هنيع ، ةواقن  اهنإ  مهملا  .هلامو   ـ

اورحسيب تايبرغملا  نإ  فورعم  .لمع  هل  تلمع  ديكأ  يد  بحي ، فرعي  هد  وهو   ـ
.ةلاجرلل

، نينس تلت  نم  تارامإلا  يف  ةشياعو  ماستبا ، اي  ةسدنهم  يد  .يضاف  مالك  شالب   ـ
لاق يل وه  ةركف ، ىلعو  .هزوجتت  ناشلع  هل  رحست  ةجاتحم  شم  .اهبحيب  كنباو  ةليمجو ،

.هبترم نم  ربكأ  اهبترمو  هتفيظو ، نم  ىلعأ  ةفيظو  اهنإ يف 



.خيطبلا ةيم  انه يف  ةميان  انأو  ةجاح ، لك  نيبِّترمو  ايارو ، نم  نيقفتم  ىقب  وتنا  اد  ..هآ   ـ
* * *

هنإ اًدِّدوتم  لاقو  هراوج  ىلإ  ينسلجأف  يمأ ، عم  يثبعلا  راوحلا  ةرئاد  نم  جورخلا  يبأ  دارأ 
ةجيتن نلعت  نيح  ريبك  عومجم  ىلع  لصحأس  يننأ  ىلع  لدت  ةليمج ، ايؤر  سمألاب  ىأر يل 

تنك نإ  ينلأس  مث  .ىنمتأ  املثم  ةسدنهلا  ةيلكب  قحتلأ  فوسو  مايأ ، دعب  ةماعلا  ةيوناثلا 
هبيج نم  جرخأ  .ُتيفن  .اهجوزتي  فوسو  رهاب »  » يخأ اهبحأ  يتلا  ةاتفلا  ةروص  تيأر 

..هااااي ..اهارأل  اهاطعأف يل  ةروصلا  ترهظ  ىتح  هعبصإ  هيلع  كَّرحو  لومحملا  نوفلتلا 
رهاب اههجو  لوح  محافلا  هدادوساب  ٌباسنم  اهرعشو  ةرظنلاو ، نينيعلا  ُةرحاس  ُةاتفلا 

اهدجو فيك  هذه ! نم  لمجأ  ةاتف  رأ  مل  لامجلا ؟ اذه  ام  .ةفيفخ  ةرمحب  بوشملا  ضايبلا ،
تخأ اهل  تناك  نإ  هلأسأ  فوس  اهديرأ ، يتلا  ةيلكلاب  قحتلأ  امدعب  ظوظحملا ؟ رهاب  يخأ 

اذه لثمب  نهلك  نك  اذإ  تايبرغملا  نأب  هتبجأف  سورعلا ، ييأر يف  نع  يبأ  ينلأس  ..اههبشت 
.ةيبرغم الإ  ٍلجر  يأ  جوزتي  نأ  بجي  الف  لامجلا ،

ينع ًةباين  لاقو  كحض  يبأو  ةلافسو ، بدأ ، ةلق  هنأب  هتفصوو  يمالك  نم  تظاتغا  يمأ 
جوزتي فوس  رهاب »  » نأ دصقأ  ..دصقأ  يبأ ، اي  ال  ارس : يسفن  تثداح  .اًئيش  دصقأ  يننإ مل 
نكمي ردانلا ال  لامجلا  اذه  لثمف  .هعنمتل  ةنيكسملا  يمأ  تلعف  امهم  ةنتافلا ، سورعلا  هذه 

امهم بالخلا ، رمقلا  اذه  ىلع  يرصتنت  نل  يمأ  اي  ِكنأ  دصقأو  ..فدوص  اذإ  كرتُي  نأ 
ةقر ضيفتو  ..ةرهبمو  ..ةرحاس  ًالعف  يهف  ..رحست  اهنأ  وأ  انع  ةبيرغ  اهنأ  ِتمعز 

.ةدومو
؟ هدك تحَّنت  كلام  دلو ، اي  تنإ   ـ

..شيفم امام ، اي  ةجاح  شيفم   ـ
، ةنتافلا ةاتفلا  هذه  رهاب »  » جوزتي نيح  ىلحأ  ةايحلا  نوكت  فوسو  ..ريثكلا  يمأ  اي  هيف  .. 
، ًالعف رهاب ..»  » اي كيلع  مالس  اي  ..قرف  الف  يجَّنشت ، وأ  يئدهاف  ..هنودب  وأ  ِكاضرب 

.وفارب
* * *

ىلع هنارق  دقعو  برغملا  ىلإ  رفاس  .اهحصنل  تصني  رهابو مل  أدهت ، يمأو مل  ُمايألا  ِتَّرم 
ىلإ امهتدوع  قيرط  يفو  هتاطيحمو ، لسعلا  راحب  يف  قرغلل  اينابسإ  ىلإ  اهب  بهذو  زوف » »



.اًعوبسأ تيبلاب  انعم  اماقأف  بهاللا ، فيصلا  ةدرابلا يف  تامسنلا  رمت  املثم  انب  ارم  امهلمع 
تملستسا يمأ  .ىهشأو  معنأو ، قرأو ، ريثكب ، اهتروص  نم  لمجأ  يخأ  ةجوز  زوف » »

هايم نم  اهل  ألم  اًقئاس  تلسرأ  دق  تناك  اهنأ  عم  امهلوصو ، نم  نيموي  دعب  سورعلا  رحسل 
حلاملا رحبلا  ءام  نأ  اهداقتعال  ناكرألا ، هتشرو يف  ضرألا  هب  تحسمو  نكرج »  » رحبلا

، يخأل اهبحو  اهتقانأو  زوف »  » ةقرل امبر  .تملستسا  اهرمأ  ةياهن  اهنكل يف  .رحسلا  ليزي 
« ناجرألا تيز   » رثأل امبرو  يمأب ، فصعت  يتلا  ةمزألا  مهفت  ىلع  اهتردقو  اهئاكذل  امبرو 

نع كيهان  .ايصارقلاو  بنعلا  بيبزب  خارفلا  خبط  اهتراهمل يف  امبرو  يمأ ، ىلإ  هتدهأ  يذلا 
ةاشوملا تاءابعلاب  يمأ  راهبنال  امبرو  اهدلب ، نم  اهعم  هترضحأ  يذلا  ذيذللا  يسكسكلا » »

.تايسمألا اهيدترت يف  زوف »  » تناك يتلا 
ةيلكلا تايتفلا يف  دعت  ملو  ةيقوف »  » ةنيكسملاب روتسملا  يباجعإ  نع  ُتعلقأ  امهرفس ، دعب 

يخأ َّلخأ  اذإ  ارس : هتيون  امب  نوملعي  مه ال  ..بدؤم  يننأ  عيمجلا  نظف  يرظن ، نتفلي 
« زوف  » لثم اًسورع  راتخأل  يجرخت  دعب  برغملا  ىلإ  هعم  ينذخأي  ملو  يل ، هدعوب  رهاب » »

.نوكي ام  كانه  نكيلو  يدحو  بهذأ  فوسو  مزهنأ ، نلف 



فا ◊    ◊

تيبلا ىلإ  ُتدعو  يقالط ، ببسب  رعاشملاب ، اًمحدزمو  اًدهجم  ًاليوط  اًموي  سمأ  ُتيضمأ 
ًةحيرتسم نسولا  تافطخ  نم  ُتوحص  قرألاو ، قلقلاب  ةئيلم  ءاليل  ةليل  دعبو  ..ةكهنم 

انناهذأ جئاتنلاب يف  طبترت  تامدقملا  نأ  ودبي  .بيجع  اذهو  .عقوتملا  سكعب  لابلا ، ةنكاس 
نآلا يندجأ  نأ  يظح  نسح  نم  اًمومع ، .اًمود  شهدملا  يلعفلا  عقاولا  سيلو يف  طقف ،

.اهنادقف لبق  هذه  ةيحابصلا  يتلاحب  عاتمتسالا  بجيو  ًاليوط ، تمن  يننأك  ةطيشن 
ةعطقبو هب  تبهذو  يتوهق  ناجنف  ُتددعأ  ًةمسابو  ًةعرسم ، يريرس  نم  ُتمق 
ريرحتلا ناديم  ىلع  ٍلع  نم  ةلطملا  ةقشلا  ةفرشب  لضفملا  يناكم  ىلإ  ءادوسلا  ةتالوكيشلا » »

رعشأ .ءاوه  ثولت  الو  بخص  ينعي ال  ركبملا ، تقولا  اذه  ةريثك يف  تارايس  .حيسفلا ال 
نم ًةفشر  ُتيستحا  ..ةيناحلا  ةيلاحلا ، ةظحللاب  اًمامت  ةئلتممو  لماكلاب ، نآلا  ةدوجوم  يننأب 

تولعو ةذيذللا ، ةيلوفطلا  ةوشنلا  فقس  ىلإ  رخافلا  نبلا  ةحئار  عم  تعفتراف  يناجنف 
، َّينيع تضمغأو  كالبلا  ةتالوكيشلا  نم  ةعطق  تمضق  نيح  يلايخب  يعضوم  نع 

ٍتاونس ىلإ  ةأجف  ينداعأ  يذلا  نونحلا  حابصلا  اذه  ام  .يمف  يف  قفرب  بوذت  اهتكرتو 
.بايغلا لوط  دعب  نم  هذه ، اهرعاشم  يندواعت  نأ  شهدملا  نم  تضم ! ٍةديعب 

يمأو لداع »  » يبأو موخاب »  » يدج ةياعرب  ةمعفم  ًةمعان  ًةأشن  هذه ، يبأ  ةقش  تأشن يف 
لوألا ينامز  ناكف  ةنكمملا ، لبسلا  لكب  يداعسإل  نوسفانتي  ةثالثلا  ناكو  يريم » »

نع قئاقد  ترخأت  ًالثم : يننأ  لثمتت يف  كاذنآ  يتالكشم  ربكأ  .تاقوألا  مظعم  اًجهبم يف 
ةرثك ببسب  ةينويزفيلتلا  تالسلسملا  ةدهاشمل  اًيفاك  اًتقو  دجأ  ال  يننأ  وأ  يتسردم !
.يبأ نيع  اًنايحأ يف  هحملأ  يذلا  يفخلا  قلقلا  نم  يتريح  وأ  ةيسردملا ، تابجاولاو  ةركاذملا 

ةعماجلاب هرخآ  ُتقحتلاو يف  ةماعلا ، ةيوناثلا  تاناحتما  هلوأب  ُتزتجا  يذلا  فيصلا  يف 
..ءيش ال  لاقف : قلق  نم  هيف  هحملأ  امع  يبأ  ُتلأس  لامعألا » ةرادإ   » ةساردل ةيكيرمألا 

اناك .ءيش  ال  لاق : مث  قفرب  مستباف  يبأ ، قِّرؤي  امع  ثيدحلل  يدج  جاردتسا  تلواح 
ببسب ةليل  تاذ  اهيلإ  تسمه  اهتدلاو  نأب  ةليل ، تاذ  َّىلإ  تسمه  يمأ  .ةريغص  ينانظي 

امهف ال .ماعلا  لاحلاب  لابلا  لوغشم  امهيلك  نأب  ينتربخأو  هيبأ ، نع  يبأ  هثرو  يذلا  قلقلا 
نيصلا نم  ةدراولا  تاجتنملا  نأل  هناكلمي ، يذلا  سبالملا  عنصم  لبقتسمب  نارشبتسي 

بصعتلا تاجوم  راشتناب  نالوغشم  امهو  .اهتسفانم  نكمي  ال  راعسأب  قاوسألا  وزغت 



، مات لكشب  اهمايأ  اهمالك  مهفأ  مل  ريخ ! ىلإ  يدؤت  نل  ةيسايس  ةبعل  اهنأ  نايريو  ينيدلا ،
فشتري ةفرشلا  هذهب  هدحو  اًسلاج  يبأ  تدجو  نيح  يلاتلا  دحألا  موي  ةصرفلا  ُتزهتناف 

: هتلأس .ياشلا  بوك  نم 
عفني .لامعألا  ىلع  ناقلق  كترضحو  لامعأ  ةرادإ  سرداه  انأ  يبيبح ، اي  اباب ، اي  ينعي   ـ

.هدك
؟ ناقلق ينإ  يبيف »  » اي كل  لاق  نيمو   ـ

.ةَّريغُص شتدعام  انأ  ةركف ، ىلعو  ةجاح ، لك  ىلع  تلاق يل  امام » « ـ
ةايحلا ةعيبط  يه  سب  ةريطخ  ةجاح  شيفم  اًمومع ، .ةريغص  كفوشاه  يربكت ، امهم   ـ

.ربص ةيوش  جاتحتب  امنإ  برلا ، ةئيشمب  لح  اهل  اهلكو  .بعاصم  اهلك  هدك ،
عازتناو ميمأتلا  ةجطلب »  » ببسب دشأ ، تابوعص  هجاو  يدج  نأ  يبأ  يل  ىكح  اهموي 

عنصم ءاشنإ  ةرتف  دعب  عاطتساو  ملستسي  هنكل مل  ةيكارتشالا ، ىوعدب  سبالملل  هعنصم 
، عنصملا اهيف  يتلا  ةقطنملا  نأل  اًرخؤم  تءاس  اهنكل  ديج ، لكشب  رومألا  تراسو  .ديدج 
، نوناقلا نع  نيجراخلا  سانلا : نم  نيعونل  ًالئوم  تراصو  ةيئاوشعلا  نكاسملاب  تمحدزا 

ٍةيحان نمو  .عدار  الب  امهؤابغ  دعاصتيو  ايموي  لكاشملا  ريثي  امهالكو  .اينيد  نيبصعتملاو 
صخرأو أدرأ  يهو  نيصلا ، نم  ةدروتسملا  اهتاليثمب  عنصملا  تاجتنم  ترصوح  ىرخأ ،

.صخرلاو ةءادرلا  ىلإ  نوليمي  اوراص  سانلاو  ..اًرعس 
، كحضلا عنطصا  وأ  يبأ  كحضف  عمدت ، نيعب  كلذ  تلق  اباب ..» اي  كيلع  ينيع  اي  »

هنإ لاقو  ةرهاقلا ، بلق  ىلع  ةلطملا  ةفرشلا  روس  دنع  هبناجب  ينفقوأ  مث  يننضتحاو 
لاومألا يف عدوأو  عنصملا  عاب  ذإ  .ناك  دقو  .ةلبقملا  ةليلقلا  عيباسألا  لالخ  الح  دجيس 

.سانلا مظعمو  لمعلا  هلازتعا  نلعأو  اهدئاوف ، ىلع  شيعن  انرصف  ٍكنب 
ةاناعم دعب  ةأجف ، يوامسلا  دجملا  ىلإ  يمأ  ْتدعص  ةيعماجلا  يتسارد  نم  ةيناثلا  ةنسلا  يف 

، يدج اهب  قحل  ةيلاتلا  ةنسلا  يفو  .نخدت  نكت  مل  اهنأ  عم  .ناطرسلا  ضرم  نم  ةريصق 
.ءاقدصألاك انرص  ىتح  اننيب  براقتلا  دادزاو  ةعساولا ، ةقشلا  هذهب  يبأ  عم  ُتدرفناف 

« يمار  » تفرع يتسارد  تاونس  نم  ةريخألا  ةنسلا  يفو  .ُنازحألا  مايألا  عم  ترمو 
يذلا مويلا  ناك  ىتح  هقوعت ، عناوم  كانه  نكت  مل  ناوفنعب  هتقشع  لب  ةدشب ، هتببحأو 

دحأ الف  ءايشألا ! مظعم  وأ  .ءيش  لك  هل  يكحأ  تنك  .ئجافم  لكشب  يبأ  هيف  جعزنا 
هداهتجا هثيداحأ ، ةَّقر  ةعماجلا ، ايريتفاك  يف  يمار »  » عم يتاسلج  ءيش : لك  يكحي 



دعسي كلذ  ناكو  ..يل  همارتحا  ةيكيناكيملا ، ةسدنهلا  ريتسجاملا يف  ةجرد  ىلع  لوصحلل 
ليلكإ نأب  اهيف  هتربخأ  يتلا  ةريهظلا  تناك  ىتح  ضاعتما ، يأ  هدنع  ريثي  الو  يبأ 
يننأبو ةديدجلا ، رصمب  ةبروكلا »  » ةسينكب نيموي  دعب  نوكيس  يمار ، تخأ  ايفوص » »

، ةسينكلا كلت  نع  ٍقلقب  ينلأس  ..ةديعسلا  ةبسانملا  هذه  هتكراشمل  روضحلا  يف  ركفأ 
لوقي وهو  ةأجف  جعزنا  .ديلولا  نب  دلاخ  عراش  لوأ  اهنأب يف  ينربخأ  يمار »  » نأب هتربخأف 

نإ هدك  ىنعم  ضاعتماب : فاضأف  هدصقم ، مهفأ  مل  ةيليجنإ ! ةسينك  يد  اًركنتسم :
! هوووي ..ينعي  ..يتناتستورب  يمار » »

* * *
روصب تيبلا  طئاوح  نآلمي  اناكو  كلذك  اناك  يدجو  يمأ  اًبصعتم ، اًموي  يبأ  نكي  مل 
تدجو ةنوحاطلا  يف   » امهنم لوألا  لوق  لثم  ةدونش ، ابابلاو  سلريك  ابابلا  تارابعو 

ناكرأ تناكو  انيف » شيعي  نطو  لب  هيف ، شيعن  انطو  تسيل  رصم   » رخآلا لوقو  ةنوعم »
كلذ نادجي يف  اناك  .تانوقيألا  نم  ريثكبو  نيسيدقلا ، تامسجم  نم  ديدعب  ةئيلم  تيبلا 

لمعلا لزتعا  نيحو  رومألا ، كلتب  امتهم  هدهعأ  ملف  يبأ  امأ  .ةيمهولا  ةيامحلا  نم  اًعون 
نيحو نآرقلا ! يفو  ديدجلاو ، ميدقلا  نيدهعلا  رظني يف  هتيأر  ام  اًريثكو  اًريثك ، أرقي  راص 
سانلا لاح  حالصإل  فدهت  اهلك  نايدألا  نإ  ةطاسبب  لاق  رمألا  نع  هنم  تربختسا 

ُتملاعتو ُتحصافت  .نيدلا  هديري  ام  سكع  ىلإ  يدؤي  بُّصعتلا  نكل  مهقالخأ ، بيذهتو 
اهفنعب ةفورعم  تانايد  كانه  نإ  لوقأ ، امم  ةقثوتسم  هل  تلقف  ةطاحإلا  تيعداو  ًةرم 
مهمهف ةقيرطو  سانلاب  ةربعلا  أل ، قفرب : ينباجأو  يلوق  لبقي  .ةبحملاب مل  ةروهشم  ىرخأو 

ضوخلا نع  يناهني  اًمود  ناك  دقو  رعولا ، مضخلا  اذه  اهموي يف  يعم  رحبي  ملو  ..نيدلل 
.رومألا كلت  يف 

انتقادص يهتنت  نأ  عقوتي  ناك  هنأل  يمار »  » ةيليجنإ نم  جعزنا  هنأ  يبأ  نم  تفرع 
.فسألل ليحتسملا ، مكح  نآلا يف  راص  كلذ  نكل  جاوزلاب ،

؟ اباب اي  هيل   ـ
! انتسينك ماكحأ  ةفراع  شُم  ِتنا  ينعي   ـ

؟ يليجنإ ىقبي  امل  ينعي  هلامو  اباب ، اي  سب  هيإ  ماكحأ   ـ
.زاوجلل مكمادق  ةصرف  يأ  شيفم  هدك  .يمهفا  يبيف ، اي   ـ



هتربخأ نيح  يننكل  حيملتلاب ، ىتح  الو  جاوزلا ، رمأ  يعم يف  ثدحت  دق  يمار »  » نكي مل 
، كلذ لكب  نمؤي  هنأب ال  ينحراص  .سئانكلا  نع  مالك  نم  يبأ  نيبو  ينيب  راد  ام  ضعبب 

جاتن هلك  كلذ  نأ  نظي  هنإ  لاق  فيك ؟ .ةسينك  وأ  ةنايد  يأ  ىلإ  هنم  داحلإلا  ىلإ  برقأ  هنأو 
، مهماهوأو رشبلا  فواخم  نم  تعبن  اهلك ، تادقتعملا  هذه  نإ  لاق  فيك ؟ .خيراتلا  ةكرحل 

يه ةينيدلا  تادقتعملا  نإ  لاق  فيك ؟ .نيموكحملا  ىلع  ةضبقلا  ماكحإ  ماكحلا  ةلواحم  نمو 
ةميق رادهإ  اهب  نكمي  ةقيرط  برقأ  يهو  سانلا ، ءاطسب  ىلع  ةرطيسلل  ةليسو  لهسأ 

نم تفخ  ..خيراتلا  يف  كلذل  ةدكؤم  ةريثك  ةلثمأ  كانهو  نيرخآلا ، ىدل  نيرخآلا 
.عوضوملا تَّريغو  كلذ ، هعم يف  مالكلا  لامكتسا 

هتلأسو ينصخت ، يتلا  ليصافتلاب  همامتهاو  يكذلا  هلقعو  هتقانأ  يمار »  » ينبجعأ يف .. 
ةماستبالا لاقف : ًةمستبم ، حيضوتلا ، هنم  تبلط.ءيش  لك  هروف : نم  لاقف  َّيف  هبجعي  امع 

ِتنإ أيهتم يل  يبيف ، اي  ةفراع  ..كتقرو  مالكلا ، كتقيرطو يف  يد ، ةولحلا  نينعلاو  يد ،
روص اهيلو  اهيل ، ريتك  ليثامت  تفش  انأ  ريبك ، هبش  مكنيب  هيف  نومآ » تيريم   » ةديفح

.ادج كهبش  اهيقالته  تنلا ، ىلع  اهيفوشت  يردقت 
.حورلاو بلقلاو  لقعلا  بلسيو  ليمج ، يمار »  » مالك
* * *

، هنع ةديعب  شيعلا  عيطتسأ  نلو  يمار »  » بحأ يننأب  يبأ  تحراص  ماعلا ٢٠٠٩  رخاوأ 
رفاسأ نأ  حرتقيو  رهش ، دعب  رفاسي  فوسو  ايروس »  » ةديج يف لمع  ةصرف  دجو  هنأبو 

نيب .نييليجنإلاو  طابقألا  نيب  رصمب  ةدوجوملا  تاديقعتلا  نع  اًديعب  كانه  جوزتنو  هعم 
نيبو نيملسملاو ، نيملسملا  نيبو  نييحيسملاو ، نييحيسملا  نيبو  سئانكلاو ، سئانكلا 
تنك ام  ىلإ  ينهَّبن  امدعب  هتقفاوم  ىدبأ  مث  ركفيل ، اًموي  يبأ  ينلهمتسا  .عيمجلاو  عيمجلا 

هذه نكل  طابقألا ، مظعم  هب  لبقي  نلو  ايسنك ، هب  اًفرتعم  نوكي  نل  يجاوز  اًقبسم : هفرعأ 
.انأ يتايح 

موي ناكو  كانه ، انجوزتو  ايروس  ىلإ  يمار »  » عم ترفاس  ماعلا ٢٠١٠  علطم  يف 
ينءاج جاوزلا  نم  مايأ  ةرشع  دعبو  .نيرشعلاو  سماخلا  يدلوم  موي  عم  اًقفاوتم  انجاوز 

، يلوح نم  نوكلا  يف  ام  لك  راصو  يتحرف  ْتلمتكاف  اًعوبسأ ، انعم  ماقأو  اًرئاز  يبأ 
ماقي ثيح  ةيقذاللا »  » نم ةبيرقلا  ةقطنملا  نم  ٍبيرق  ٍّيلبج  ٍتيب  يف  ميقن  انك  .كحضي 

تايسمألا يف يضقن  اًنايحأ  انك  .هتانيكام  بيكرتو  هسيسأت  يف  يمار »  » لمعي يذلا  عنصملا 



حماستلاو ةرحاسلا  ئطاوشلا  ثيح  ايكرت ، بونج  عوبسألا يف  ةياهن  تازاجإو  ةيقذاللا 
ىلع ةيرحب  هب  كرحتلاو  نيتعطق  نم  هويام »  » ءادترا ةذل  تفرع  ثيحو  نوكلا ، عم 

.لجخلا وأ  لجولاب  روعش  الب  جالبلا » »
ةشورفم ٌلالتو  ةريفو ، ٌةرضخو  ٍفاص ، فيظن  ٌءاوه  .ةنجلا  هبشي  ايروس  لامش 
ةداعسلا نم  ديزملا  ديرأ  ُتنك  ام  يمار ..»  » يبلق ُبيبحو  ةيربلا ، روهزلاو  تاريجشلاب 

« يمار  » عم هيلع  تقفتا  امب  مزتلأف  اًنايحأ ، ينلياخي  ناك  باجنإلا  رطاخ  نأ  ريغ  ةحارلاو ،
نوكنو نيثالثلاو ، ةسماخلا  غلبيو  نيثالثلا  غلبأ  ىتح  تاونس  سمخ  رمألا  اذهل  ٍءاجرإ  نم 

دقف تباثلا ، فاطملا ، ةمتاخ  وه  ناكملا  اذه  نوكي  نأ  تينمت  دقو  .تباث  ناكم  نيرقتسم يف 
نوبحمو نوحماستمو  ءاعدُو  نويروسلاف  ةولحلا ، ةبحصلاو  ةديجلا  ةريجلا  هيف  انل  تناك 

، مهتفرع اذكه  ..ةرعولا  ةيدئاقعلا  رومألا  نوضوخي يف  الو  نيبصعتم ، ريغ  مهو  .ةايحلل 
.مهنيب شيعأ  تنك  مايأ  اوناك  اذكه  وأ 

، كانه ىلإ  انلقتناف  يبد »  » يف يمارل  لضفأ  لمع  ةصرف  ْترهظ  ميعنلا ، ماع  دعب 
« ةقراشلا  » فارطأ يف  نكسن  انك  .تنرتنإلا  تامدخل  ةكرش  يف  ةديج  ًةفيظو  ُتدجوو 

ناكو .يجوز  لمعي  ثيح  يلع » لبج   » اهمسا ةقطنم  نمو  لمعأ ، ثيح  يبد ، نم  ةبيرقلا 
لبق انجاوز  موي  قفاوملا  وهو  رياني ، رهش  نم  عباسلا  موي  كانه  ىلإ  انبهذ  اننأ  بيجعلا  نم 

.نيرشعلاو سداسلا  يداليم  ديع  مويو  ماع ،
يماظتنا يف كلذ  نع  ينلغش  .ةطيحملا  ةلحاقلا  يحاونلا  نم  قانتخالاب  رعشأ  مل  كانه ،

ءاحنأ نم  اوءاج  سانأ  نيب  ةيعامتجالا  تاقالعلا  ةطاسبو  ريفولا ، لخدلاو  لمعلا ،
لمعلا يف  اوكمهناو  مهءارو ، هيف  اوناك  ام  اوكرتو  .تانايدلا  فلتخم  نمو  ضرألا ،

يبأ ُتوعد  ..معاطملا  ةئداهلا يف  تارهسلاب  اًنايحأ  مهسفنأ  نع  ةيرستلاو  تقولا ، مظعم 
نأل .ءاتشلا  ةياهن  يف  الإ  انيلإ  مودقلا  عطتسي  مل  هنكل  رياربف ، رهش  فصتنم  يف  انترايزل 
ىلع نوبصعتملا  نوملسملاو  مكاحلا ، ىلع  نوموكحملا  جتحاو  رصمب  تبهتلا  لاوحألا 

كرتل يبأ  رطضا  ىتح  تبهتلاو ، نيدايملا  تبخطصاو  .ءاينغألا  ىلع  ُءارقفلاو  نييحيسملا ،
ةقش ماقأو يف  رجفنا ، يذلا  فنعلاو  بخصلا  ةرؤب  ناك  يذلا  ريرحتلا ، ناديم  انتيب يف 

، سيوسلا ةانق  ةئيه  هجرخت يف  ذنم  لمعي  هل  ٍّمع  نبا  نم  اهرجأتسا  ةيليعامسإلاب  ةريغص 
، رومألا تايرجم  َّيلع  نّوهي  ناكو  يبأ  ىلع  ةقلق  تنك  .كانه  نيريغص  نيلزنم  كلتميو 

.اهيف اًغلابم  ةروص  يطعت  نويزفيلتلا  رابخألا يف  ةعباتم  نأ  اًدكؤم 



ركفأ تأدب  لامشلا ، نمو  بونجلا  نم  ٍتارارش  دعب  ايروس ، نارينلا يف  تعلدنا  امدنعو 
ةأجف خاش  يذلا  يبأ  نأب  تملحو  ايلارتسأ ، وأ  ادنك  ىلإ  ةرجهلا  يف  يمار »  » عم ايدج 

نل لاوحألا  نأ  يلجلا ، نم  ناك  ذإ  .ءوده  هرمع يف  نم  يقابلا  يضقيل  كانه  انعم  نوكيس 
، نييمالسإلا خف  يف  تعقو  ىلوألاف  ..ايروس  وأ  رصم  يف  ئداهلا ، اهدهع  قباسل  دوعت 

.تاليولا مهنم  يناعت  ىرخألاو 
* * *

ايكرت اهانيضق يف  ةيفيص  ٌتازاجإ  اهتللخت  اهب ، سأب  تاونس ال  ثالث  يبد »  » ُتيضمأ يف
دق يبأ  ناكو  يبد »  » ايئاهن يف رقتسن  فوس  اننأ  انل  ادب  ماع ٢٠١٥  يفو  ايلاطيإو ، نانويلاو 
ىلإ انررطضا  ..توملا  عم  دعوم  ىلع  كانه  ناكو  ريرحتلا ، ناديم  ىلع  لطملا  انتيب  ىلإ  داع 

ٍثادحأ فخسأ  تيأرو  تاقوألا  بعصأ  ُتيناع  كانهو  لجع ، ىلع  رصمل  باهذلا 
يننأل لاب ، ىلع  رطخيل يل  ناك  ام  ناك  امو  .ةنس  نيثالثلا  نم  برتقا  يذلا  يرمعب  ترم 

ةالصلل ةسينكلا  ىلإ  انبهذ  امدنع  .دحلا  اذه  ىلإ  بولقلا  ةيهاركلا يف  صوغت  نأ  ُتلَّيخت  ام 
ءانثتسابو ءاردزاب ، يوحن  نورظني  نيرضاحلا  مظعم  ناك  هنفد ، لبق  حينتملا  يبأ  ىلع 

اوناك .ًةيزعت  نيرضاحلا  نم  ٌدحأ  يل  مِّدقي  مل  اهفرعأ ، مل  ىرخأ  ةأرماو  ازيريت » طنط  »
امدنعو .سند  يننأل  ةسينكلا ، نم  يجارخإ  بلطو  مهضعب  مهمه  مث  .ةيناز  يننوري 

مظعم نم  يفاجتلاو  سماهتلاب  يل ، ًةءاسإو  اًءوس  لاحلا  دادزا  نفادملا ، ىلإ  انبهذ 
ءادتبا دنع  يمار »  » ناكو ..ةحراجلا  تاملكلاو  تاراشإلا  نم  فيخسلابو  نيدوجوملا ،

املو ..نيفلختم  ميظك : ٍظيغب  هسفنل  سمهي  راص  مث  نيح ، لك  هيتفش  طمب  يفتكي  رمألا 
.همتشو نيرضاحلا  دحأ  ىلع  َّدتحا  هادم ، قنحلا  هب  غلب 

نم اًعوبسأ  يدحو  ءاقبلل  تررطضاو  ةثالثلا ، ىسألا  مايأ  دعب  هلمع  ىلإ  يمار »  » داع
دعب .كنبلا  يف  يتلا  ةعيدولاو  يثاريم  ىلع  يلوصحب  ةليفكلا  تاءارجإلا  ءاهنإ  لجأ 

ةيمسرلا تالماعملا  مامتإل  اًيماحم  ُتلَّكوف  يرادإلا ، ءابغلا  ىلع  ربصلا  ُتلشف يف  ٍتالواحم 
.يقيلط سمألاب  راص  يذلا  ..يجوزب  ُتقحلو  ةدقعملا 
* * *

يتلا تاناهإلا  نأ  ترَّدقف  هببس ، ردأ  ايفخ مل  اًريغت  هيف  تحمل  يمار »  » ىلإ يتدوع  روف 
ةأجف رجفنا  ةرتف ، دعبو  .تربصو  ببسلا ، يه  رصمب  ريخألا  اندوجو  لالخ  انب  تقحل 

، هتمهم نم  ءاهتنالا  ىلع  كشوأ  يماحملا  نأب  هتربخأ  يننأل  ًءاسم ، يعم  ثدحتي  وهو 



نل هنأل  يدحو ، رفسلا  َّيلع  نإ  اًقعاز  لاقف  مايأ ، ةدعل  رصم  ىلإ  رفسلا  يضتقي  رمألاو 
هفقوم ىلع  ُّرصي  هتدجو  املو  نيموي ، هيلع  ُتربصو  هعم  مادصلا  ُتبنجت  .اًدبأ  رصمل  بهذي 

.أدهي هَّلع  هنع ، ةديعب  اًعوبسأ  ُتيقبو  يدحو  ُترفاس 
يعم ثيدحلا  ىشاحتي  راصو  اهدهعأ ، مل  حمالمو  ٍروتفب  ينلبقتسا  يتدوع ، دعب  هنكل 

، لافتحا يأل  سَّمحتي  يداليمو مل  انجاوز  ديع  موي  .ُتربص  .تاملكلا  لقأب  ينبواجيو 
مظعم راص يف  .تربصو  لمحتلا ، اهمزلي  ةجرح  ةرتفب  رمن  اننأ  رابتعا  ىلع  هيلع  حلأ  ملف 

مالفألا دهاشي  وهو  هبلغ  ساعنلا  نأك  ةقشلا ، ةلاصب  يتلا  ةكيرألا  ىلع  ماني  تاليللا 
تس لبق  هيلع  انقفتا  ام  بسحب  باجنإلا  ةلأسم  يف  هتحتاف  املو  .ةلمملا  ةليوطلا  ةيدنهلا 

! صلاخ هد  عوضوملا  يسنت  تير  اي  هيلع : ربصلا  يننكمي  ام ال  لاق  تاونس ،
؟ وميم اي  هيإ  ينعي   ـ

.يدنع مالك  رخآ  هدو  هدك ، ِتعمس  ام  يز  ينعي   ـ
.كتايح ةينات يف  ةدحاو  هيف  نإ  هدك  ةساح  انأ   ـ

؟ هيإ كدصق   ـ
؟ يريغ ةينات  ةدحاو  هيف  ةحارصب ، لوق  ةلطامملل ، يعاد  شيفم  يمار »  » اي  ـ

؟ يتقولد هيإ  ةزياع  ..هيف  هويأ ،  ـ
.قالطلا ةلكشم يف  يأ  شيفمو  يندم ، انزاوج  انحاو  ..ينقلطت  كازياع  ةجاح ، الو   ـ

! عنام شيدنعم   ـ
؟ عنام كدنع  .يمسر  قالطلا  قثون  ناشلع  رصم ، مزال يف  سب   ـ

؟ هد عوضوملل  يماحم  لكوأ  نكمم   ـ
.أل  ـ

ةرئاطب يبد »  » نم وه  ءاجو  ةيحابصلا ، ةرئاطلاب  ةرهاقلا  ُتلصو  يضاملا  نينثالا  موي 
انمتتخاو يندملا  انجاوز  ىهتناو  قالطلا ، تاءارجإ  انممتأ  ءاثالثلا »  » سمأ مويو  .ءاسملا 

، يدحو تيبلا  اذه  ىلإ  اًرصع  تدعو  ..رهشأ  ةعضبو  نينس  عبس  انب  دتما  يذلا  فاطملا 
ةلاحم اهبقعي ال  فوسف  تلاطتسا يب  امهم  اهنكل  اهرادقم ، فرعأ  ةرتف ال  يدحو  ىقبأسو 
رخآ يفف  ..نوكيس  هنأ  نم  ةقثاو  يننكل  نوكيس ، فيك  نآلا  يردأ  ال  رخآ ، ٌراسم 

.ةيح ُتمدام  ٍنيح ، دعب  ةلاحم  أدبيس ال  رخآ  ٌفاطم  كانه  فاطملا ،



ة ا ◊  ◊

ام رمأل  عقوتلاو  .هعقوتأو  كلذ  فرعأ  .ةليوط  ةليللا  هذه  نوكت  فوسو  ٍساق ، ُقََرألا 
، رسعو ةاناعمب  وأ  رسيو ، مالسب  ُّرمي  ءيش  لك  مالسب ! رمي  ىتح  هلامتحا  ىلع  نيعي  دق 

رورملاب هيلع  ٌموكحم  هسفن  ناسنإلا  نأل  .يضقنيو  رمي  فوس  لاوحألا  لك  يف  هنكل 
ىناع نمز ، ذنم  انه  ثدحي  املثم  لدبتي ، ملف  هدمأ  لاطو  ٌلاح  مادتسا  اذإف  ءاضقنالاو ،

هلبق نم  هوبأو  يبأ  حاترا  امك  .هنم  حارتساو  هنع  تام  مث  ًانيح  سانلا  نم  ُدحاولا  هنم 
تناكو انتيب ، فلخ  يتلا  ةبارخلا »  » كلت نم  ةليوط  ةاناعم  يف  امهتايح  ايضمأ  امدعب 

.تومي ريبكلاو  ربكي ، ريغصلا  .ةريغص  وحنلا ، اذه  ىلع  عستت  نأ  لبق  اهتحاسم 
دنع عقت  يهو  دجملا »  » ىمست اًقباس  تناكو  ىوأملا »  » مويلا اهمسا  اهنكسن  يتلا  ةدلبلا 

ءارضخلا ةعورزملا  ضرألا  يقتلت  ثيح  لينلا ، يداو  نم  ةيقرشلا  ةفضلا  فرط 
.هاتلدب ليوطلا  يداولا  يقتلي  ثيحو  يقرشلا ، لبجلا  ىتح  ةدتمملا  ءارفصلا  ءارحصلاب 

كلملا دي  ىلع  دالبلا  تدحوت  نيحو  ةرماع ، ةرباغلا  ةنمزألا  يف  تناك  انتدلب  نإ  لاقيو 
ودبلا تامجه  دصتل  ًةريبك  ًةيماح  انه  لعج  سسؤملا ، يأ  انيم »  » مساب حودمملا  رمران » »

.ةلحاقلا عوجلا  يحاون  نم  نيمداقلا 
ريمأ هنكسي  اًريبك  اًرصق  ناك  ةيقرشلا ، ةدلبلل  يقرشلا  فرطلا  دنع  عقاولا  اذه  يتيبو 

ببسب هبناوج  ضعب  تمَّدهتو  مايألا  عم  همجح  صلقت  مث  ةيماحلا ، دئاقو  ةيحانلا 
« ةبارخلا  » كلت هفلخ  نم  تدتماو  ًةليئض  هتحاسم  تراصف  نمزلا ، يداوعو  لزالزلا 

اهنم ةبيرقلا  مهتويبل  سانلا  نارجه  ببسب  ىرخأ ، بئارخ  اهب  قحلتو  موي  لك  عستت  يتلا 
يتلا تيرافعلا  نع  ٍتاريثك  ٍتاياكح  يمأ  نم  عمسأ  تنك  يتلوفط  يف  ..اهب  ةفتحملاو 

كاذنآ يف تنكو  ةليل ، تاذو  .مونلا  ينع  درطتف  يعوجه ، دنع  اهليختأف  ةبارخلا ، نكست 
تنك .تيبلا  حطس  ىلإ  للستلاو  يريرس  كرتل  ينعفد  ٍهاد  يناهد  يرمع ، نم  ةرشع  ةيناثلا 

ةبارخلا مالظ  يف  قِّدحأ  يدحو  ُتفقو  ليللا  بلق  يفو  .ةدارإلا  بولسم  هودنملاك 
تيرافع تحمل  لجولاو ، فوخلا  نيعب  كانه  ىلإ  يرظن  لاطتسا  املو  ةمَّدهملا ، اهناردجو 
تخصأ .ًةيناث  دعصتت  مث  ناردجلا ، بناوج  ىلع  قلزنت  ىرخأو  ضرألا  ىلع  فَّحزتت 

ىلإ ةيعادتملا  ةققشتملا  ناطيحلاب  تيرافعلا  كاكتحا  سيسه  ينذأ  ىلإ  لصوف  عمسلا 
يوحن رظنت  ةفيخملا  تانئاكلا  هذه  لك  تيأرف  بعرلا  نيعب  رظنلا  تلطأو  طوقسلا ،



يونت اهنأ  يروف  نم  تكردأف  .سارتفالا  يف  ُةبغرلاو  ُررشلا  اهنم  حدقني  ءارمح ، نيعأب 
ريصقلا روسلا  قلستتو  يوحن ، عرست  اهتدجو  امدنع  كلذ  نم  تدكأتو  يماهتلا ،

.كالهلا ىلع  كشوملا  عزفب  تخرص  .ةبارخلاو  انتيب  نيب  لصافلا 
عرذألاب ينانضتحاف  يمأ ، هب  تقحلو  ًالورهم ، هتفرغ  نم  َّيلإ  عرسأف  يتخرص  يبأ  عمس 

ملو بارطضالا ، يبلق  ىلإ  بلجت  ذيواعت  ولتت  يمأ  تناك  .يفاجترا  دمخ  ىتح  عبرألا 
تنك امدعب  َّيقاس  ىلع  فوقولا  ُتعطتساو  ْتأدهف  لعفت ، امع  يبأ  اهرهن  ىتح  تمصت 

امدعب هراوج  ىلإ  ينسلجأ  فويضلا  ةفرغ  يفو  انفلخ ، يمأو  جردلا  يبأ  لزن يب  ..اًراهنم 
، حطسلا ىلإ  ليللا  فوج  يندعصأ يف  امع  ينلأس  .راهنلاك  ليللا  ّريصف  اهلك ، راونألا  ءاضأ 

يتداعتسا ببسب  يندواعي  بعرلا  داك  ىتح  يكحلا  ُتنعمأو يف  صصقلا ، هيلع  ُتصصقف 
تشالتو تنكس  قئاقد  دعبو  ..يسأر  ىلع  ةيناحلا  هتحار  حارأو  يبأ  ينتكسأف  ناك ، ام 

.يفواخم
لايخلا نكل  يلايخ ، يف  الإ  تيرافع  كانه  سيلف  لوقأ ، ام  ُمَّهوتأ  يننإ  اهموي  يل  لاق 
شيفم ينعي  اًبرغتسم : هتلأس  .قئاقح  اهنأك  ودبتو  هيف  صوغتف  ماهوألاب  ناسنإلا  رصاحي 

يمهو طقف يف  يه  اهريغ ، الو يف  ةبارخلا  دجوت يف  اهنإ ال  اًقثاو  لاقف  ةبارخلا ؟ تيرافع يف 
.نآرقلا ينعي يف  ةروكذم  تيرافعلا  جاح  اي  سب  اهلوقب : يمأ  هتعطاق  ..يفوخ  تالايخو 

ىفتكاف ةملستسملا ، ةفسأتملاك  اهرظن  ْتَّضغف  بضغو ، ظيغب  جوزمم  باتعب  اهيلإ  رظن 
حابصلا كاذ  يفو  ..حابر  حابصلاو  انريرس  مان يف  لاعت  لاقو يل : .كحماسي  انبر  اهل : هلوقب 
ىهقملاب ينسلجأ  انعوجر  قيرط  يفو  يعوبسألا ، قوسلا  ىلإ  هعم  ينذخأ  يلاتلا  يفيصلا 

يننأب اًرعاشو  اًعتمتسم  هتبرشف  هبحأ ، تنك  يذلا  بلعملا  ريصعلا  يل  بلطو  ميدقلا 
اوناك نيذلا  ودبلا  نإ  قفرب ، يبأ  لاق يل  كانهو  .ىهقملاب  سلجأ  لاجرلاك  ُترصو  ُتربك 

تانئاك دوجو  نومهوتي  اوناك  انتدلب ، نع  ةديعبلا  ةعساشلا  تاوارحصلا  نوميهي يف  ًاميدق 
نوكحي ام  ةرثك  نم  اوناكو  .تيرافعلاو  نجلاو  ءاقنعلاو  لوغلا  اهنم  راهنلا ، ىرُت يف  ال 

نع اولغشنا  ةريبكلا  تادلبلاو  ندملا  اونكس  نيح  مهنكل  اهنوقدصي ، ماهوألا  هذه  نع 
لوغلا نع  ثدحتي  دحأ  دعي  ملو  تفتخاف ، تافارخلا ، ديدرت  نع  اوفكو  تاياكحلا  كلت 

عم نظيف  اهنع ، يكحلاب  ىلستيو  تيرافعلا  ركذي  مهضعب  لظ  نكلو  امدعناف ، ءاقنعلا  وأ 
.ًالعف ةدوجوم  اهنأ  اهركذ  راركت 

ينلأسف ينمهتلت ! يكل  يوحن  ةمداق  اهنأك  ةقباسلا ، يتليل  اهب يف  ترعش  يننإ  هل  تلق 



يننإ يلوقب  تكردتسا  مث  تيفنف ، تيرافعلا ، هتمهتلا  دحأب  لبق  نم  تعمس  دق  تنك  نإ 
راقوب كحض  هل ..» علطي  تيرفعلا  نم  فاخي  يللا   » ةرابع اهريغ  نمو  يمأ  نم  تعمس 

هدوجوب دقتعي  نمل  الإ  رهظي  ال  ٌمْهَو  تيرفعلا  نأ  ةرابعلا ، نم  دوصقملا  نأب  لاق  مث 
فئاخلا مهو  طقف يف  رهظي  وه  سانلا ، نم  عمجل  تيرفعلا  رهظي  اذهلو ال  .هنم  فاخيو 

يف هنأ  فاضأو  ..ىرُت  ةقيقح  هنأك  مهولا  همهو  لعجف  هفوخ ، دادزاو  درفنا ، اذإ  هنم 
هنأ ينربخأو  .تفتخاف  تافارخ ، اهنأ  يدج  همهفأ  ىتح  رومألا ، كلت  مَّهوتي  ناك  هتلوفط 
ماني ناك  تاليللا  ضعب  يفو  ةبارخلاب ، ليللا  هسفنب يف  يلتخي  ام  اًريثك  ناك  يمأب  هجاوز  لبق 

ماحدزاو فيصلا  رح  نم  اًبره  ةبارخلا ، طسوب  يتلا  ةيبشخلا  ةكدلا  ىلع  حابصلا  ىتح 
يمع ريخش  نم  اًريثك  جعزني  ناك  هنأ  اًصوصخ  ةسمخلا ، هتوخإو  ثالثلا  هتاوخأب  تيبلا 

هنأل ناردجلا ، الإ  ةبارخلاب  يبأ  ري  تاونسلا مل  كلت  ةليطو  ..انس  هتوخإ  رغصأ  ناوفص » »
.هماهوأ نم  ررحت  دق  ناك 

عيجشت ىلإ  اوباجتسا  مهبابش  ءانثأ  مهنإ  لاقف  يمامعأ  نع  يبأ  تلأس  مايأب ، كلذ  دعب 
، دالبلا جراخ  لمعلل  اوبهذف  مهل  اهروص  يتلا  ينامألاب  اوعدخناو  رفسلاب ، مهل  ةدمعلا 

مهنكل .ةبارخلا  عضوم  ةديدج يف  تويب  ءانبل  مزاللا  لاملاب  تاونس  دعب  ةدوعلا  لمأ  ىلع 
ةبارخلا تلظو  .ءانبلاو  ةدوعلا  يف  لمألا  اوسنو  هنم ، ضرغلا  نع  لاملا  عمجب  اولغشنا 

.ةبرخ
هلمهأ امب  موقي  نأ  عيطتسي  يك  نيريثك ، دالوأب  قزري  نأ  ىنمتي  ناك  هنأ  يبأ  ينربخأو 
رمألاف كلذلو ، .يريغ  ةيرذلا  نم  هطعي  مل  هللا  نكل  اوعجري ، ملو  اوبهذ  نيذلا  هتوخإ 

اًتويب اهيف  ينبأو  ةبارخلا  ضرأ  يِّوسأف  بجنأو ، جوزتأو  ربكأ  ىتح  ٍنيح  ىلإ  لجؤم 
، ةركفلا هذه  تقار يل  دقو  ..لاجرلا  هيف  يقتليل  ىهقم  وأ  ةراجتلل ، نيكاكد  وأ  ىنكسلل ،

.بسانملا دعوملا  يتأي  نيح  ذيفنتلا  قحتست  اهنأ  تيأرو 
* * *

ةعاس ُترظن يف  .حابصإ  نع  رفسي  نل  اهمالظ  نأك  تلاطتسا  ةليللا  هذهو  ٍساق ، ُقََرألا 
اًدادعتسا يدنع  دجأ  ملو  ليللا  فصتنم  ىلإ  ريشت  اهتدجوف  يتدخم ، تحت  ةعوضوملا  يدي 
تسلجو تامسن »  » يتجوز ظقوأ  اليك  رذحب  فاحللا  تحت  نم  تبحسناف  ساعنلل ،

دعب يهو  ترادتساف  يب  تسحأ  اهنكل  .ريرسلل  رواجملا  يسركلا  ىلع  دهسلل  ًاملستسم 
.اهلاؤسب ينيساوت  اهنكل  ام يب ، ملعت  يه  ..ءيش  ال  تلقف : ينقلقي ، امع  ينتلأسو  ةيقلتسم 



يبأ اهراتخا  ًالضاف ، ًالجر  اهوبأ  ناكو  انونحو  ةبيط  تناك  اهمأو  ةبيط  ةأرما  تامسن » »
تناك اهنأل  تقفاوو  نيريثك ، دافحأ  ةيؤر  دوي  ناك  هنأل  نيرشعلا ، يغولب  روف  ًةجوز يل 

اهنأ ريغ  .يهتشأف  قوتأو  ءاسنلا ، يف  لامجلا  ىرأ  اهتقو  تنك  يننأ  ينعأ  .ةيهشو  ةليمج 
سيل هنكل  بعص  باجنإلا  نأ  بيبطلا  ينربخأو  اهتهج ، نم  ببس  الب  لََبحلا  ترخأت يف 
تام مث  تاونس ، يبأ  نزح  .ربصلاب  ينحصنو  .ةفيعض  ةيونملا  يتاناويح  نأل  ًاليحتسم ،

هل هللا  باجتسا  .ماوعأ  ةعبرأب  هليحر  دعبو  .ةيعدألا  ديدرت  نمو  لمألا  نم  حارتساو 
نم غلابلا  دمحم »  » ديحولا ينبا  تبجنأو يل  بُّقرت ، لوطو  ٍيأل  دعب  تامسن »  » تلمحو

.انل هللا  هظفح  .ةنس  ةرشع  يتنثا  مويلا  هرمع 
ةدواعمل اهتوعدو  اهتركشف  هبرشأل ، اًئيش  رضحت يل  نأ  اهديرأ  تنك  نإ  تامسن »  » ينتلأس

فاحللا فرط  اهفتك  ىلإ  ْتَّدشف  ٍةهينه ، دعب  يمون  ىلإ  دوعأس  اهايإ  اًدعاو  مونلا ،
ملحلا يعم  تشياع  دقف  .ملعت  اهنأ  ملعأ  يننأ  ملعتو  ام يب ، ملعت  يه  .اهينفج  تلبسأو 

يهف .ينيضرتل  هب  اهراشبتسا  رهظت يل  وأ  هل  ططخأ  امب  رشبتست  تناكو  مويلا ، دَّدبت  يذلا 
يننأب اهتربخأ  نيحو  هذيفنتب ، تملح  املاط  يذلا  ريبكلا  عورشملاب  ريفولا  يمامتها  كردت 
ةعرزم ءاشنإل  كراشتلا  ىلع  ةثالثلا  هتمومع  ءانبأو  عفان »  » يرمع قيدص  عم  تقفتا 
ةيوستل مزاللا  لاملاو  دهجلاب  مهو  ضرألا ، ةيكلمب  انأ  ةبارخلا ، عضوم  يف  نجاودلا 

الول هيلع ، انقفتا  ام  لك  متي  داك  دقو  ..خيرفتلا  تايراطب  ءارشو  ربانعلا  ةماقإو  ضرألا 
.ةدمعلا ثبُخ 

اًضرأ ثرو  .ءيش  لكب  رجاتي  رفغ ، خيش  مث  اًريفغ  هتيدمُع  لبق  ناك  يذلا  انتدلب  ةدمع 
اًضيأ هنع  ثروو  ةدمع ، مث  رفغلل  اًخيش  مث  اًريفغ  هرمأ  أدتبم  ناك يف  يذلا  هيبأ  نع  اًروب 

نذأ يف  ًاميدق  هوبأ  َّنَز  املثمو  .لاومألا  ليوحتو  ةفارصلا  ةكرشو  ةلامعلا  فيظوت  بتكم 
همع ءانبأو  عفان »  » عم هتاذ  ءيشلا  لعف  .اودوعي  ملو  ديعب ، ىلإ  رفسلاب  مهعنقأ  ىتح  يمامعأ 

كلذب راهناو  .ءارجأك  لمعلل  دالبلا  جراخ  ىلإ  رفسلاب  اولبقو  مهل ، هلّيخ  امب  اوعنتقا  ىتح 
.مهرفس ببسب  مويلا  رصع  يملح  مطحتو  هيلع ، مهعم  تقفتا  ام  لك 

نم اهءارش  ديري  قباسلا  ةدمعلا  هوبأ  ناك  املثم  ينم ، ةبارخلا  ضرأ  ءارش  ديري  ةدمعلا 
ةدمعلا حاحلإ  ىلع  تبجأو  .يبأ  هضفر  امب  مايقلا  لبقأ  ملو  لبقي ، مل  يبأ  .يبأ  موحرملا 

نل هتاقياضمو : هيبأ  حاحلإ  ىلع  يبأ  هب  باجأ  امب  يضرأ ، عيب  ىلع  يرابجإل  هتاقياضمو يل 
انراوج لواطتي  ٍرتشمل  ةبارخلا  ضرأ  عيبن  نلو  اندادجأ ، هيف  شاع  يذلا  تيبلا  كرتن 



.هيف شيعلا  بعصيف  ٍلَع ، نم  فشكنيو  اننكسم  حرجني  ىتح  ناينبلاب 
اندعب نم  عيبي  يك  عيبن  نأ  ديري  وه  .هوبأ  هنم  لمي  مل  امم  ّلمي  الو  مدلا ، دراب  ةدمعلا 
هوبأو ةدمعلا  ..ال  ..ةريرمو  ةقهرم ، تراص  انه  ةايحلا  ..نحن  رسخنو  بسكيو ،

، صالخلا لهسلا  نم  سيل  فسأللو  ةقهرم ، ةريرم  انتايح  اولعج  نيذلا  مه  امهلاثمأو 
.صالخب انل  نذأيو  هتمحر ، نم  انيلع  قدغي  نأ  ديري  هللاو ال 

* * *
يف اًددجم  ترظن  .لطي  نأ  ديري  ال  رجفلا  نكل  اهمظعم  ىوطنا  ةليللاو  ٍساق ، ُقََرألا 

عبسو ةثلاثلا  ىلع  لدت  ةعذاللا  اهبراقع  تدجوف  ةدخملا ، تحت  ةئفدتسملا  يدي  ةعاس 
نيب ينالوجو  ةيدجملا  ريغ  يتدعق  نم  مايقلل  تأيهت  .اًديعب  رجفلا  لازي  ال  .قئاقد 

ىسع تامسن »  » راوج ىلإ  يقلتسأ  تدكو  اًبيرق ، ققحتت  نل  يتلا  مالحألاو  تايركذلا 
حطس ةيحان  نم  تءاج  ًةعِزَف  ًةخرص  نكل  .داهسلا  ةمادتسا  دعب  نم  ينيتاوي  مونلا 

«. تامسن  » يفلخو ملسلا ، ىلإ  ًالورهم  تفطخناو  يبلق  ْتفطخف  لزنملا ،
، عزفلا ةدش  نم  خرصيو  ةبارخلا  مالظ  قدحي يف  دمحم »  » ينبا ناك  حطسلا ، روس  دنع 

: هب فوقولا  ىلع  هاقاس  ىوقت  الف  هفارطأ  فجترت  بعرلا  ةدش  نمو 
؟ ينبا اي  كلام  دمحم ، اي  كلام   ـ

..تيرافعلا  .. ـ



نا سف زيد ل د.  عأ

ةفَّلؤملا بتكلا  ًالوأ :
(. برعلا مالعأ  ةلسلس   ) باتكلل ةماعلا  ةيرصملا  ةئيهلا  فيلأت .»  » ةيفوصلا فوسليف  يليجلا  ميركلا  دبع  ١  ـ

(. يبد  ) كرادم راد  فيلأت .»  » يليجلا ميركلا  دبع  دنع  يفوصلا  ركفلا  ٢  ـ
(. يبد  ) كرادم راد  فيلأت .»  » نولوهجملا ةيفوصلا  ءارعش  ٣  ـ

(. يبد  ) كرادم راد  فيلأت .»  » رصمب ةيرداقلا  عورفو  يفوصلا  قيرطلا  ٤  ـ
(. توريب  ) ليجلا راد  فيلأت .»  » بهشألا هللا  زاب  يناليجلا ، رداقلا  دبع  ٥  ـ

(. ةرهاقلا  ) نيمألا راد  فيلأت .»  » تاطوطخملا ملاع  ىلع  ةلالطإ  لوهجملا ، ثاَُّرتلا  ٦  ـ
(. توريب ةرهاقلا ،  ) ةينانبللا ةيرصملا  رادلا  ةيدقن .» صوصن   » نيرحبلا ءاقتلا  ٧  ـ

(. ةرهاقلا  ) قورشلا راد  فيلأت .»  » فاشتكا ةداعإ  سيفنلا ، نبا  ٨  ـ
(. يبد  ) كرادم راد  .اهوعدبمو  ةعبرألا  صوصنلا  ناظقي ، نب  ّىَح  ٩  ـ

( ةرهاقلا ، ) رصم ةضهن  راد  فيلأت .»  » فوصتلا ١٠  ـ
(. ةرهاقلا  ) رشنلل راد ن  فيلأت .»  » ةيفلألا تاطوطخملا  ١١  ـ

(. ةرهاقلا  ) قورشلا راد  ةياور .»  » يعفألا ِلظ  ١٢  ـ
(. ةرهاقلا  ) رصم ةضهن  راد  فيلأت .»  » سانلا مالك  نم  ساملألا  طاقتلا  تاملك : ١٣  ـ

(. ةرهاقلا ، ) قورشلا راد  ةياور »  » ليزازع ١٤  ـ
(. ةرهاقلا  ) قورشلا راد  فيلأت .»  » ينيدلا فنعلا  لوصأو  يبرعلا  توهاللا  ١٥  ـ

(. ةرهاقلا  ) قورشلا راد  ةياور .»  » يطبنلا ١٦  ـ
(. ةرهاقلا  ) قورشلا راد  ةياور .»  » لاحم ١٧  ـ

(. ةرهاقلا  ) قورشلا راد  فيلأت .»  » مهولا تاهاتم  ١٨  ـ
(. ةرهاقلا  ) قورشلا راد  فيلأت .»  » نُّيدتلا تاماود  ١٩  ـ

(. ةرهاقلا  ) قورشلا راد  فيلأت .»  » ةروثلا هقف  ٢٠  ـ
(. ةرهاقلا  ) قورشلا راد  ةياور .»  » ومانتنوج ٢١  ـ
(. ةرهاقلا  ) قاورلا راد  فيلأت .»  » بحلا هقف  ٢٢  ـ

(. ةرهاقلا  ) قاورلا راد  فيلأت .»  » قشعلا هقف  ٢٣  ـ
(. ةرهاقلا  ) رشنلل راد ن  .ةيرصم  نوجش  ٢٤  ـ

(. ةرهاقلا  ) رشنلل راد ن  .ةيبرع  نوجش  ٢٥  ـ
(. ةرهاقلا  ) رشنلل راد ن  .ةيثارت  نوجش  ٢٦  ـ
(. ةرهاقلا  ) رشنلل راد ن  .ةيركف  نوجش  ٢٧  ـ

(. ةرهاقلا  ) قورشلا راد  ةياور .»  » رون ٢٨  ـ
«. ةيصصق ةعومجم   » لاحرتو لح  ٢٩  ـ

«. ةيصصق ةعومجم   » تاويحلا تاوف  ٣٠  ـ
(. ةرهاقلا  ) قورشلا راد  ةيصصق » ةعومجم   » يحلا لهأ  ٣١  ـ



(. ةرهاقلا  ) قورشلا راد  ةيصصق » ةعومجم   » برع ةبرغ  ٣٢  ـ
تاساردو ثوحب  اًيناث :

(. يبد  ) كرادم راد  قيقحتو .» ميدقت   » يملسلا نمحرلا  دبع  يبأل  فوصتلا ، ةمدقملا يف  ١  ـ
(. ةرهاقلا  ) ةينانبللا ةيرصملا  رادلا  قيقحتو .» ةسارد   » سيفنلا نبال  طارقبأ  لوصف  حرش  ٢  ـ

(. ةرهاقلا  ) رشنلل راد ن  قيقحتو .» ةسارد   » يناليجلا رداقلا  دبع  ناويد  ٣  ـ
(. ةرهاقلا  ) قورشلا راد  قيقحتو .» ةسارد   » يناسملتلا نيدلا  فيفع  ناويد  ٤  ـ

(. توريب  ) ليجلا راد  قيقحتو .» ةسارد   » يسلبانلا حرش  عم  يليجلل  ةينيعلا  تاردانلا  ةديصق  ٥  ـ
(. ةرهاقلا  ) رشنلل راد ن  قيقحتو .» ةسارد   » سيفنلا نبال  ءاضعألا ، ةلاسر  ٦  ـ

(. ةرهاقلا  ) ةينانبللا ةيرصملا  رادلا  قيقحتو .» ةسارد   » سيفنلا نبال  يوبنلا ، ثيدحلا  ملع  رصتخملا يف  ٧  ـ
(. ةرهاقلا  ) رشنلل راد ن  قيقحتو .» ةسارد   » سيفنلا نبال  ةيذغألا ، نم  راتخملا  ٨  ـ

(. ةرهاقلا  ) رشنلل راد ن  قيقحتو .» ةسارد   » يليجلا ميركلا  دبعل  ةيكملا ، تاحوتفلا  تالكشم  حرش  ٩  ـ
(. ةرهاقلا  ) حابصلا داعس  راد  قيقحتو .» ةسارد   » ىْربُك نيدلا  مجنل  لالجلا ، حتاوفو  لامجلا  حئاوف  ١٠  ـ

(. ةرهاقلا  ) ةيبرعلا تاطوطخملا  دهعم  لوألا .» ءزجلا   » ةيردنكسإلا ةعماج  تاطوطخم  سرهف  ١١  ـ
(. ةرهاقلا  ) ةيبرعلا تاطوطخملا  دهعم  يناثلا .» ءزجلا   » ةيردنكسإلا ةعماج  تاطوطخم  سرهف  ١٢  ـ

(. ةيردنكسإلا ةبتكم   ) ةيمنتلل ةدحتملا  ممألا  جمانرب  رَّوصم .» جولاتك   » ةيردنكسإلا ةيدلب  تاطوطخم  رداون  ١٣  ـ
(. ةرهاقلا  ) ةيبرعلا تاطوطخملا  دهعم  لوألا .» ءزجلا   » يواطهطلا ةَعاَفِر  تاطوطخم  سرهف  ١٤  ـ
(. ةرهاقلا  ) ةيبرعلا تاطوطخملا  دهعم  يناثلا .» ءزجلا   » يواطهطلا ةَعاَفِر  تاطوطخم  سرهف  ١٥  ـ

(. ةرهاقلا  ) ةيبرعلا تاطوطخملا  دهعم  ثلاثلا .» ءزجلا   » يواطهطلا ةَعاَفِر  تاطوطخم  سرهف  ١٦  ـ
(. ةيردنكسإلا ةبتكم  «. ) ةيملعلا تاطوطخملا   » ةيردنكسإلا ةيدلب  تاطوطخم  سرهف  ١٧  ـ

(. ةيردنكسإلا ةبتكم  «. ) رَّوصم جولاتك   » ةيردنكسإلاب ةينآرقلا  تاطوطخملا  عئادب  ١٨  ـ
(. ةيردنكسإلا ةبتكم  (. ) ثيدحلا ةريسلا ، ريسفتلا ، فوصتلا ،  ) يسرملا سابعلا  يبأ  تاطوطخم  سرهف  ١٩  ـ

(. توريب ةرهاقلا ،  ) ةينانبللا ةيرصملا  رادلا  فوصتلا .» تاسارد يف   » تايلاوتملا ٢٠  ـ
(. توريب ةرهاقلا ،  ) ةينانبللا ةيرصملا  رادلا  رصاعملا .) يثاَُّرتلا  لصتملا  لوصف يف   ) تايلاوتملا ٢١  ـ

(. ةيردنكسإلا ةبتكم  «. ) هتاقحلمو فوصتلا   » ةيردنكسإلا ةيدلب  تاطوطخم  سرهف  ٢٢  ـ
(. ندنل  ) ناقرفلا ةسسؤم  .روهنمدو  ديشر  تاطوطخم  سرهف  ٢٣  ـ

(. ةيردنكسإلا ةبتكم  «. ) ايفارغجلاو خيراتلا   » ةيردنكسإلا ةيدلب  تاطوطخم  سرهف  ٢٤  ـ
(. ندنل  ) ناقرفلا ةسسؤم  .موكلا  نيبش  تاطوطخم  سرهف  ٢٥  ـ

(. ةيردنكسإلا ةبتكم   ) .ةحومسب ينيدلا  دهعملا  تاطوطخم  سرهف  ٢٦  ـ
(. ةيردنكسإلا ةبتكم  «. ) هعورفو هقفلا  لوصأ   » يسرملا سابعلا  يبأ  تاطوطخم  سرهف  ٢٧  ـ

(. ةيردنكسإلا ةبتكم  «. ) قطنملا  » ةيردنكسإلا ةيدلب  تاطوطخم  سرهف  ٢٨  ـ
(. ةيردنكسإلا ةبتكم  «. ) فيرشلا ثيدحلا   » ةيردنكسإلا ةيدلب  تاطوطخم  سرهف  ٢٩  ـ

(. ةرهاقلا  ) ةيبرعلا تاطوطخملا  دهعم  .اطنطب  بتكلا  راد  تاطوطخم  سرهف  ٣٠  ـ
(. ةيردنكسإلا ةبتكم   ) .لايروكسإلا ريد  تاطوطخم  سرهف  ٣١  ـ

(. ةيردنكسإلا ةبتكم  «. ) قيقحتو ةسارد   » مثيهلا نبال  رمقلا ، هجو  يذلا يف  رثألا  ةيهام  ٣٢  ـ



(. ةيردنكسإلا ةبتكم  «. ) قيقحتو ةسارد   » يزارلل سرقنلا ، ةلاقم يف  ٣٣  ـ
(. ةيردنكسإلا ةبتكم   ) .ةيردنكسإلا ةبتكم  تاينتقم  رداون  نم  تاراتخم  ٣٤  ـ

(. يبظ وبأ   ) يفاقثلا عمجملا  .اًءزج  نوثالث  قيقحتو .» ةسارد   » سيفنلا نبال  ةيبطلا ، ةعانصلا  لماشلا يف  ٣٥  ـ
(. ةيردنكسإلا ةبتكم  «. ) ريرحتو ميدقت   » ةيفلألا تاطوطخملا  رمتؤم  ثوحب  ٣٦  ـ
(. ةيردنكسإلا ةبتكم  «. ) ريرحتو ميدقت   » ةعَّقوملا تاطوطخملا  رمتؤم  ثوحب  ٣٧  ـ

(. ةيردنكسإلا ةبتكم  « ) ريرحتو ميدقت   » ةحراشلا تاطوطخملا  رمتؤم  ثوحب  ٣٨  ـ
(. ةيردنكسإلا ةبتكم  «. ) ريرحتو ميدقت   » ةمجرتملا تاطوطخملا  رمتؤم  ثوحب  ٣٩  ـ
(. ةيردنكسإلا ةبتكم  «. ) ريرحتو ميدقت   » ةيوطملا تاطوطخملا  رمتؤم  ثوحب  ٤٠  ـ
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