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( ١ )

ول امك  قنحلاب  ينؤلمي   ، لصفلا كابش  ىلع  نطلستي  سمشلا  صرق 
ةروبسلا ةيؤر  نع  هلاح -  نم  فیعضلا  يرصب -  لطعي   ، يندصقتي ناك 
يقرشلا كابشلل  قصالملا  رطمقلا  ىلإ  سلجأ  يننإ  ذإ   ، سردملاو

ليوحت ىوس  يمامأ  لح  ال   . يرصب فعضو  يتماق  رصقل  اًرظن  كلذو 
يمامأ دتمملا  عراشلا  ىلإ  ةسلخ  هبيرستو  ةروبسلا  ةقطنم  نع  يرصب 

ةدلب ىلإ  لصوملا  يعارزلا  قيرطلا  مامز  ىلإ  دلبلا  طسو  نم  ًاّیتآ 
نم تارتمولیك  ةسمخ  دعُب  ىلع  راطقلا  ةطحم  دجوت  ثیح  ترشن » »
ةأجف انمھدت  يتلا  سردملا  ةنارزیخ  نم  يفوخل  ةبيدلا .» تیم   » انتدلب

. لوقي ام  ىلع  يھابتنا  زكرأ  تحر  لجعتسملا  ءاضقلاك 

دیسلا همساو   ، نانرلا يروھجلا  توصلاو  مخضلا  دسجلا  وذ  سردملا 
نم حسمف  اًمئاد  ةیبصعلا  هتسامح  ةروف  يف  يسن  دق   ، رباج يدنفأ 
راثآ نم  ةروبسلا  حسمي  وھ  امیف  ةنسلاو  رھشلاو  مویلا  مسا  خيراتلا 
يف نكر  ىلع  ةلاجع  يف  بتكف  هبتنا  مث   . ةقباسلا ةصحلا  ریشابط 

ةسمخو ةيامعستو  فلأ  ةنس  وینوي  نم  يناثلا  ةروبسلا : ىلعأ 
يكل ةموعزم  ةقاشر  يف  اًريدتسم  ضرألا  يف  هبعك  مربو   ، نیعبرأو
يف سردم  لك  انیلع  اھیلمي  يتلا  ةمدقملا  سفن  انیلع  ىقلأ   . انھجاوي
ىلع لصحت  ةعفد  لوأ  نوكنس  اننأ  ركذتن  لظن  نأ  انیلع  ةصح : لك 

انسردمو خيراتلا ! يف  ةرم  لوأل  دلبلا  ةسردم  نم  ةیئادتبالا  ةداھشلا 
ةرازو عنقي  قوفتب  اًعیمج  حجنن  نأ  ىلع  ممصم  يدنفأ  ةشير  لوألا 
دلبلا ةسردمل  تحرص  امنیح  ةقحم  تناك  اھنأب  ةیمومعلا  فراعملا 
ةجوحلا الو  سداسلا  فصلا  ذیمالتل  ةیئادتبالا  ةداھشلا  حنمب  ةیمازلإلا 

انیلعف نذإو  ةظھاب ! فيراصم  عفدو  ةبرغلا  ةلدھبو  ةنيدملا  ىلإ  رفسلل 
عانقإل لضان  يذلا  يدنفأ  ةشير  سأر  عفرنل  دھتجن  نأ  دالوأ  اي  اًعیمج 
لوط مكعم  ىقبيو  مكلجأ  نم  هتازاجإ  ىغلأ  دق  لجرلا  ناك  اذإو  ةرازولا !
ركاذنو حلم  ةوصح  اننیعأ  يف  عضنلف  مكرود  يف  مكیلع  رميو  راھنلا 

. خلإ  .. صالخإب

رویطلا : » مویلا سرد  ناونع  ثلثلا  طخلاب  بتك  ةروبسلا  طسو  يف 
اھيدؤي يتلا  ةمیظعلا  تامدخلاو  دئاوفلا  انل  حرشي  حار  حالفلا .» ةقيدص 
يتلا تارشحلاو  ناديدلا  لكأي  ثیح   ، نیحالفلا انیلاھأل  نادرق  يبأ  رئاط 

: عراشلا نم  انمحتقت  ةبخاص  ةجضب  اذإف  ؛  هجضن مامت  لبق  عرزلا  كلھت 
نم ةلبقم  فحزت  تاكرحمل  ةقعاز  تاوصأ  عم  ةحاحلم  تارایس  قاوبأ 

يھتني هب  يذلا  لصفلا  كابش  تحت  تراص  نأ  ىلإ  يعارزلا  قيرطلا 



ةدلبلا ىلإ  ةمداقلا  تارایسلا  تداتعا  ثیح  لیطتسملا  ةسردملا  رادج 
ذإ  ، ةسردملا مامأ  ةعساولا  ةحابلا  ىلإ  دوحت  نأ  لبق  انھ  اھ  لھمتت  نأ 
لایعب همادطصا  ةیشخ  ديدش  ءطبب  يشمي  نأ  قئاسلا  ىلع  نیعتي 
ثورلاب ةئیلملا  ةلقلقملا  ضرألل  ًابسحتو   ، ةدراش ةمیھبب  وأ  نوبعلي 
بالكلاو زیعملاو  زوإلاو  طبلاو  جاجدلا  نم  بارسأو  خابسلا  ماوكأو 

. بیصع لیل  دعب  ةیفاغلا  ةنامأسلا 

ىلع ةجرفلل  موقلا  هل  ضفتني  اللج  اثدح  ربتعي  انتدلب  ىلإ  ةرایس  لوخد 
ةحرفلا  . لویخ اھرجت  نأ  نود  نم  اھسفن  ءاقلت  نم  يرجت  يتلا  تارایسلا 

روھظ عم  اًمئاد  رھظت  يتلاو   ، عراشلا يف  سانلا  عمجت  يف  ترھظ  يتلا 
تسیل  ، تادیبملا شر  ةبرع  وأ  زاجلا  ساطنف  تناك  نإو  ىتح   ، ةرایس يأ 
ببسلا امنإ  ؛  ةرایسلا لوح  سانلا  رھمجت  ءارو  دیحولا  ضرغلا  يھ 

نوكي نأ  سانلا  عقوت  وھ  ةجرفلا  ىلع  امَّدقم  حبصأ  يذلا  يسیئرلا 
َّداوم وأ   ، بارتغا دعب  داع  ابئاغ  وأ   ، ةمھملا تایصخشلا  نم  اًفیض  مداقلا 
هلسرت امم  ةردوبلا  نبللاو  رفصألا  نبجلاك  ةیكيرمألا  ةنوعملا  نم  ةیئاذغ 

. ىرقلا سرادم  يف  عایجلا  ةثاغإل  ةموكحلا 

عالطتسال مھقانعأ  اودمو  ةفقو  فصن  اوفقو  لصفلا  يف  لایعلا  عیمج 
ةریشابطلاب ىمر  هسفن  رباج  يدنفأ  دیسلا   . ثالثلا تارایسلا  هذھ  ربخ 

ناعمإب تارایسلا  يف  اًرظان  هتفاح  اقفترم  ىنحنا   ، كابشلا وحن  لورھو 
يباطخ توصب  ةسامحب  بیحرتلا  لسري  ةیحتلا  لیبس  ىلعو   ، قیقدتو

اًضيأ حضو  ؛  مھراظتنا يف  اوناك  مھنأ  حضو   ، ترھظ ةعبار  ةرایس   . ریھج
ةفلتخم عبرألا  تارایسلا   . دلبلا طسو  ىلإ  مھدوقتس  اھنأ  اھتكرح  نم 

. لافطأو نابشو  مناوھو  ةيدنفأ  اھیف  ؛  ماجحألاو لاكشألاو  ناولألا 
. ةریثك ةریبك  بئاقح  ىلع  لابحلاب  ةمزحم  تارایسلا  فقسأ 

هذھ نم  ةدحاو  نأ  دكأت  ذإ  دعب  يدنفأ  دیسلا  هجو  بوحشلا  رداغ 
لدتعا ىتح  ثبل  ام   . ةیمیلعتلا ةقطنملا  شتفم  لمحت  ال  تارایسلا 

: ىسألاو دقحلا  نم  ءيش  يف  مغمغي  اًدئاع  رادتساف 

ةدلبلا يف  نوثكمیس  مھنأ  حضاو  ءالؤھ ! ةیجرشامشلا  رمأ  بیجع  - »
رطاخمو لقالق  ةيردنكسإلا  يف  نأ  هانعم  اذھو  ةليوط !! ةدم 

!!«. ةیسایس

: هسفنل متمتو  ةھربل  ءاضفلا  يف  قلمح  مث 

هلك ربلا  دیعبب !! وھ  امو  تعجر !! ةیملاعلا  برحلا  نوكت  نأ  الإ  ةیھاد  ام  - »
!«. رتسي انبر  برطضم !



تلواح تاحومطلاو  مالحألا  نم  ظھاب  لمحب  يسأر  تلقث  ٍذئتظحل 
هتوص ؛  ىودج نود  نكلو  يدنفأ  دیسلا  حرش  ىلإ  هبتنأل  اھنم  ناغوزلا 
ةدوعب يتحرف  ىلع  رشوشي  فوجأ  لبطك  يسأر  قوف  نطي  لعج 

يف ةنيدملا  ةيؤرب  حرفأ  يننإ   . ةيردنكسإلا نم  ةیجرشامشلا 
اھیف تدلو  يتلا  كلت  ، ديدحتلا هجو  ىلع  ةيردنكسإلا  ةنيدم   ، مھصاخشأ
يتلا تاباوجلا  لالخ  نم  انراد  يف  مئادلا  اھروضح  مغرب  اھرأ  ملو 
تفاش عدولا  ةبراض  ةيرجغلا  نأ  امك   ، اھیف نومیقملا  يمامعأ  اھلسري 
رابك نأ  لیمجلا   . ةریبك ةنيدم  يف  شیع  يل  بوتكم  يننإ  تلاقو  يتخب 
موي تاذ  ناك  يذلا   ، يبأ ءاقدصأ  زعأ  نم  مھ  نیيردنكسلا  موقلا  ءالؤھ 

دعاقتلا ىلإ  هتلاحإ  لبق  ةيردنكسإلا  ةيدلبب  اًریبك  اًفظوم  دیعبلاب  سیل 
يدج ةكرت  نم  اھثرو  ةندفأ  ةثالث  عير  نم  اھیف  شیعلل  انتدلب  ىلإ  هئیجمو 

تالوكأملا ةرفوو  شیعلا  ةطاسبو  ءودھلاب  هسفن  عتمیلو   ، يوارلا بیبح 
. لیئض نمثب 

ةلدبلا علخي  ىتح  ةدلبلا  ىلإ  ةیجرشامشلا  رابك  نم  دحأ  يتأي  نإ  ام 
ةردنملا يف  يبأ  ىلع  جرعي  مث  اماعط  لوانتي   .. بابلجلا سبليو 
تايركذلا ةبعج  هيوحت  امبو  يبأ  لظ  ةفخب  سنتأي   ، راھن لیل  ةحوتفملا 

عیمج نأ  نع  كیھان   .. اًدبأ دفنت  ال  ةيردنكس  فئارطو  رداونو  تاياكح  نم 
ةیعمجلا يف  وضعك  يسایسلا  يبأ  يعوب  نوروھبم  ةیجرشامشلا 

ظفتحت يتلا  ةيديدحلا  هتركاذب  رثكأ  نوروھبم  ؛  دفولا بزحل  ةیسیسأتلا 
. ىمادقلا مھدادجأ  خيرات  نع  مھنم  نوریثك  هفرعي  امم ال  ریثكب 



( ٢ )

يجرشامشلا ىفطصم  جاحلا  مودقب  انتردنم  تفُرش  ءاسملا  يف 
رمعلا يف  امھل  براقملا  امھیخأ -  نباو  يجرشامشلا  كب  رتنع  هقیقشو 

هنإ لیق  يذلا  يجرشامشلا  اشاب  تزع  نبا  يجرشامشلا  كب  يناھ  - 
ریھشلا دواد  اشاب  نامیلس  ریبكلا  يدوھیلا  يلامسأرلل  اكيرش  ناك 

اھل رصح  ال  تالواقمو  ةيرامثتسا  تاعورشمو  تاكرش  يف  يططقلاب 
اًكنب نوكي  داكي  امھنم  لك  حبصأ  ذإ  دعب  هسفنب  امھنم  لك  لقتسي  نأ  لبق 

.. هتاذب امئاق 

سفن مھل  اھلصف  دق   ، انلثم يدلبلا  بیلالجلاب  انتردنم  يف  نیسلاج  اوناك 
نیب احوضوو  ازیمت  رثكأ  نودبي  كلذ  عم  ؛  اعیمج انل  طیخي  يذلا  طایخلا 

دیماوعك ةكوكدم  ةموربم  قانعأ   ، مدلا اھنم  ُّكبي  ءارمح  هوجو  نیسلاجلا :
تاقبط يف  اخسانتم  نقذلا  تحت  ّطبنملا  يواضیبلا  ُدغللا  ؛  ماخرلا نم 
عیمجب ةیجرشامشلا  عیمج  نیب  كرتشم  مساق  ةنضاحتملا  داغلألا  نم 
رعشلا نم  تاباغب  ةئیلملا  ةحرِّسلا  عرذألا  ؛  ناكم لك  يف  مھعرفأ 
ةميركلا راجحألاب  اھلك  ةعصرم  ةیبھذلا  متاوخلاو  تاعاسلا   ، روكتملا
لاكشألا تاذ  ّنكَملا  رئاجسلا  بلع  ؛  مھعباصأو مھمصاعم  يف  عملت 

؛ ةموزع وأ  ناذئتسا  امنود  عیمجلل  ةحابم  مھمامأ  ةاقلم  ةجیھبلا  ناولألاو 
نیفصن ىلإ  اھمستقا  ةراجیس  ةیجرشامشلا  ریغ  نم  دحاو  ذخأ  نإف 
ةراجیسلا نإف  ةیجرشامشلا  امأ  ؛  ةرفاب ةقرو  يف  فصن  لك  ّفل  داعأو 

ىلع اھب  يمري  ىتح  اھفصن  قرحت  داكت  ام  مھنم  دحاولا  يعبصأ  نیب 
نیب موتكملا  ظیغلاو  ةرسحلا  تارظن  طسو  همدقب  اھقحسيو  ضرألا 

. نیسلاجلا ةیقب 

تصنأ ينتدجو   ، ةعرفتم ةریثك  رومأ  لوح  شاقنلا  مدتحا  ام  ناعرس 
: لایخلل ةطشنملا  ةديدجلا  تادرفملا  هذھب  انوتفم  فغشب  اھیلإ 
، ايراغلب  ، كیشتلا  ، ةیفشْلُبلا  ، ایسورلا ةیعویش   ، هبزحو رلتھ  ةیكارتشا 
خلإ  .. ثلاثلا خيارلا   ، ءافلحلا  ، روحملا  ، نیملعلا ءارحص   ، ايروك  ، اینیفولس
يھتنت احورش  تادرفملا  هذھ  ىلإ  فیضي  وھو  يبأب  اروخف  ترص   . خلإ
بازحأ ءامسأ  رخآلا  اھضعبو  لود  ءامسأ  اھضعب  تادرفملا  هذھ  نأ  ىلإ 

نأ ةلیللا  كلت  يف  هتعمس  ام  مھأ   . ةيداصتقاو ةیسایس  تايرظنو 
علسلا راعسأ  نأو   ، ةیموي هبش  رطاخمل  ةضرع  تحبصأ  ةيردنكسإلا 

نأو  ، نورسوملا الإ  هغلبي  سیل  دح  ىلإ  تعفترا  دق  ةصاخب  تالوكأملاو 
افطخ  ، اداسف ةنيدملا  يف  ثیعت  ةيامحلا  تاذ  ةیبنجألا  تایلاجلا 
نولستي مھنم  دونجلا  نإ  لب   ، مھيديأ هلوطت  ام  لكل  ابھنو  اباصتغاو 



وأ مھل  رأثي  نم  مھالتق  دجي  الف   ، يئاوشع لكشب  ةيرانلا  ةریعألا  قالطإب 
. نونجلا اذھ  فقوي 



( ٣ )

ردصم مھتارایس  تحبصأ   . ةدلبلا يف  افیثك  تاب  ةیجرشامشلا  روضح 
نوطبعشتي  ، لافطألا اھءارو  يرجي   ، اھحاورو اھودغ  يف  سانلل  ةجھب 

مھتانبو معاونلا  ةیجرشامشلا  لایع   . ةیفلخلا ةيديدحلا  تادصملا  يف 
ةقعازلا مھروطعو  ةیھازلا  مھبایث  ناولأب  ةدلبلا  رظنم  اوریغ  ةتالوكیشلا 
مھبحاصنو مھبحن  انتلعج  ةیحيرأب  اھیف  اننوكرشي  يتلا  مھباعلأو  مھبعلو 

ةیجرشامشلا الإ  دلبلل  ثيدح  . ال  مھتابلط ةیبلتو  مھتمدخ  يف  قباستنو 
امب اجاور  اھیف  اوثدحأف  انتدلب  يف  ةماقإلاب  انوفرش  نيذلا  ةیناردنكسإلا 

كامسأو ةھكافو  زاجو  ركسو  ياشو  تايولحو  رئاجس  نم  هنورتشي 
سان يديأ  نیب  ترشتنا  مھزياربو  مھتانلشو  مھشورق   . رویطو موحلو 
اھیلع يبأ  عجطضي  ثیح  انتیب  رادجل  ةيزاحملا  ةبطصملا  ىلع   . نيریثك
حیحص يف  وأ  نانرجلا  يف  أرقي  هتيرصع  يضقيو  فیصلا  ةلولیق  يف 

، تامسنلا ةقیقرلا  تايرصعلا  ىدحإ  يف  ةبطصملا  هذھ  ىلع   . يراخبلا
يف اثعاب  صقارتيو  درغزيو  ينغیف  ياشلا  دارب  بھلت  حلاوقلا  ران  ةیكرو 

. ةشعنمو ةذافن  يھ  مك   ، خوبطملا ياشلا  ةخمشل  ةفيرح  ةھكن  انفونأ 
ةدرز فیلاكت  يف  يبأ  عم  كارتشالا  نوبحي  نيذلا  انناریج  نم  طھر  نیب 
ىلع تبصف   ، تايركذلا ةبرق  يبأ  حتف   ، موي لك  ةيرصع  يف  ياش 
دقل  . ضیفلا اذھب  هفرعي  انمظعم  نكي  مل  خيرات  عئاقو  نم  الیس  انسوءر 
هلاوخأ دنع  ةيردنكسإلا  يف  هتلوفط  ذنم  ةیجرشامشلا  رباكأ  يبأ  رشاع 

ىلإ هیف  لصوو  يدلبلا  سلجملا  يف  فظوت  نأ  ىلإ  طويرم  جنك  نایعأ 
نیتسلا هغولب  دعب  ةيردنكسإلا  رداغ  مث  ةیقرتلا  ملس  يف  ةجرد  ىلعأ 

. هرمع نم 

انیلع ضافأ  انتردنم  رادج  تحت  ةيرحبلا  ةبطصملا  قوف  يراصعلا  ثيدح 
، يجرشامشلا اشاب  تزع  نإ  حوضوب  انل  لیق   . هتفرعمب فغشن  امم  اریثك 
لایل ةدع  هترايزب  انتردنم  تفرش  يذلا  يجرشامشلا  كب  يناھ  دلاو 
نم برقي  ام  دادتما  ىلع  ةلئاعلا  هذھ  ءاربك  عملأو  رھشأ  وھ   ، ةیلاتتم

. اھخيرات نم  ماع  يتئام 

دبع جاحلا  ربكألا  مھدج  بطقتسا  دق  ریبكلا  اشاب  يلع  دمحم  ناك 
حمس  ، ةیعارز اضرأ  هعطقأو   ، ةیقرشلا نابرع  رابك  دحأ   ، يودبلا فوءرلا 
لعف اذكھ   . ضرألا نم  هحالصتسا  يف  حجني  ام  كالتماو  حالصتساب  هل 

ةیقرشلا تاظفاحم  يف  نابرعلا  لئابق  رابك  عم  ریبكلا  اشاب  يلع  دمحم 
ةعساش لئابق  ءالو  كلذب  نمضف  ؛  يناوجلا دیعصلاو  تاحاولاو  مویفلاو 

دبع جاحلا  ةیعاطقإ   . غامدلا عجو  نم  اریثك  هل  ببستو  هئوانت  تناك 



ةظفاحم نم  هتلیبق  تلقتناف   ، انتدلب مامز  يف  تناك  يودبلا  فوءرلا 
تویبلا اونتباو  اورتشا  ؛  خیشلا رفك  ةظفاحم  يف  انتدلب  ىلإ  ةیقرشلا 

مل ةنھم  تناك  كلت   . ضرألا ةحالف  مھل  رّسیي  امم  ةدلبلا  يحاوض  يف 
رافنألا ءارتكا  ىلإ  بيرألا  يودبلا  أجلف  ؛  اھلوصأ ىلع  لبق  نم  اھوفرعي 
ةّیلمت ىلإ  نییمسوم  نییعارز  لامع  نم  مھتايوتسم  فلتخم  ىلع 

؛ ةرین ةریبك  ةیلقع  ناك   . ءارفخو ةبتكو  نیظحالمو  ةلوخ  ىلإ  نیمئاد 
نمأ يف  شیعي  يكل  هنأو   ، اھسأرل اھساس  نم  ةحالف  رصم  نأ  كردأ 
نیعتي  ، اعم انومأمو  اقومرم  البقتسم  هتریشع  لایعل  نمضيو   ، مالسو

. ةحالفلا نویع  رطاخ  لجأ  نم  ایلك  اجامدنا  نیحالفلا  يف  جمدني  نأ  هیلع 
نإف اطيوغو  اعساو  املع  ةعارزلا  تناك  اذإ  هنأ  كاذنآ  ةروثأملا  هلاوقأ  نم 
قشع ىلع  مئاقلا  ةعارزلا  نف  يھ  حالفلا -  ةلغش  يھ  يتلا  ةحالفلا - 
همارغ وھ  حالفلا  ةایح  يف  ىمسألا  مارغلا  نإ   . ةبوبشم ةفطاعب  ضرألا 
الوقحو تانبو  ًانایبص  اًعم  نابجني   ، ةملكلا ىنعمب  اھجوزتي  ؛  ضرألاب
فوءرلا دبع  ربتعي  يبأ -  قلعي  كاردإلا -  اذھب   . ةعناي قئادحو  ءارضخ 

اوناك نيذلا  كئلوأ   ، نیيرصملا ودبلا  خيرات  يف  ةروث  بحاص  يودبلا 
ضرألل ةناكم  ال  الَّحُر  مھرابتعاب  نیحالفلاو  ةحالفلا  نورقتحي  نولازيالو 
ضرألا دیبع  نم  نانقأ  الإ  مھراظنأ  يف  ةحالفلا  امو   ، مھبولق يف 

نأ ودبلاو  نابرعلاب  قیلي  مث ال  نمو   ، ةایحلا ىدم  اھیف  مھسفنأ  نونجسي 
يمھولا روسلا  كلذ  مدھ  يودبلا  فوءرلا  دبع  جاحلا   . نیحالفلا اورھاصي 

هیف يقش  نإو  ىتح  عرزلل  هصالخإو  حالفلا  بلق  ةبیط  نم  اقثاو 
هتوخإ ءانبأو  هءانبأ  عجش  نأ  هلعف  ءيش  لوأ   . هترمثب هریغ  دیفتسیل 

يف ناك  لباقملا  يف  ؛  تالیمجلا نایعألا  تانب  نم  جاوزلا  ىلع  هتاوخأو 
يلامش ىرق  نابش  بابلأ  نریط  ّدقلاو  فرطلا  تارحاس  تايودب  ةلیبقلا 

. ةعقوتم ریغ  ةلوھسب  مھنم  مھجاوز  متو  اتلدلا 

لك ؛  نیحالفلا نم  راھصأب  ةلیبقلا  ةوق  تفعوض  اماع  نيرشع  رحب  يف 
، هلھأ نم  اءزج  تحبصأ  اسيرع  اھیف  بسك  وأ  اسورع  اھنم  ذخأ  ةلئاع 

ةقثلا هوحنم  نیحالفلا  رباكأ  نم  لوحف  نیب  اریبك  هسفن  وھ  حبصأ  امك 
ربلاو ریخلا  لامعأ  يف  هتامھاسم  كلذ  دعب  تلاوت   .. حاجنلاو ةربخلاو 
لامعأ نم  كلذ  ریغو  بیتاتكو  دجاسمو  ئجالمو  سرادم  ىلع  قافنإلاو 
ةیحانلا نادلب  يلاھأو  هتریشع  نیب  تماقأو  ضرألا  يف  هل  تنكم  ةيریخ 

دمحم ىلإ  هايادھ   . مارتحالاو ةبیھلاو  لصاوتلاو  دولا  نم  اروسج  اھلك 
بقل اھببسب  حنم  ام  ناعرسف   ، ةريزغو ةیخس  تناك  هترسأو  اشاب  يلع 
جوزت هنأ  هنع  عاشي  ؛  مھرثكأ ام  فوءرلا  دبع  جاحلا  دالوأ   . ةيوشابلا
اعیمج نھنم  بجنأ  تايرضحو  تایفيرو  تايودب  نم  ةرم  نیعبرأ  يلاوح 
ظفتحي ادبأ  امئاد  وھو  ؛  ةدحاولا دیلا  عباصأ  ددعب  تارقاع  عضب  ادع  امیف 

اضيأ عاشي   . فورعملاب نھحرسي  هنإف  تایقابلا  امأ   ، هتمصع يف  عبرأب 



نم رثكلا  هدافحأ  نع  كیھان   ، مھترثك طرف  نم  هلایع  ءامسأ  ىسني  هنأ 
. اعم هثانإو  هروكذ 

راجت اوتابو  نآرقلا  اوظفحو  طخلا  كف  اوملعت  هلایع  نم  لوألا  لیعرلا 
ملعت يناثلا  لیعرلا   . ةشمقأو نابلأو  باودو  ةیعارز  تالوصحمو  ناطقأ 
ةرادإ ينواعم  اولغتشا  مث  ةناخسدنھملاو  قوقحلا  سرادم  يف 
لیعرلا امأ   . ّير ءاربخو  نییعارزو  نیيرامعمو  نیسدنھمو  نیماحمو 

 - انتدلب تانب  ءانبأ  نم  مھو  يودبلا -  فوءرلا  دبع  جاحلا  لایع  نم  ثلاثلا 
. يلاعلا میلعتلا  لامكتسال  سيراب  ىلإ  مھمظعم  رفاس  دقف 

نم ةیئاذغلا  داوملاب  اریبخ  ایكذ  اقبل  ناك  لوألا  لیعرلا  نم  طسوألا  نبالا 
يجرارك ةفیظو  يف  ةيولعلا  يارسلا  يف  نیعف   ، مادإو موحلو  لوقب 
ةیلخادلا ةرطیسلا  يف  حجن   .. ةلئاعلا ءاذغ  نع  لوئسملا  وھ  ينعي   ، لوأ
جيرارفلا نم  ةلئاھ  دادعأ  اھنوطب : نم  اھدوقي  نأو  ةيولعلا  ةرسألا  ىلع 

موي لك  ةيولعلا  خباطملا  لخدت  نافرخلاو  لوجعلاو  طبلاو  مامحلا  خارفو 
نم اھل  رصح  ال  فونص  عینصتل  مادإلاو  قیقدلاو  ركسلا  نم  نانطأ  عم 
كیھان  ، ةجزاطلا تاوارضخلاو  هكاوفلا  نم  نانطأو   ، ةیمطافلا ىولحلا 

. تالوصحملا ناولأ  فلتخمو  لوقبلاب  نزاخملا  ءالتما  نع 

هوخأ  . يارسلا بصانم  عفرأ  ىلإ  ةيودبلا  ةرسألا  ءانبأ  للست  هتطساوب 
نوبروس يف  ةیعارزلا  ةسدنھلا  سراد   ، يناثلا لیعرلا  نم  رغصألا 

ءاحنأ عیمج  يف  اھتاعاطقإ  عیمجب  ةینسلا  ةرئادلل  اشتفم  حبصأ   ، سيراب
نأ امف   . ةریفولا اھتالوصحم  فيرصتو  ينجو  اھتعارز  ىلع  فرشي   ، دالبلا
ءانبأ رغصأ  كب  دیمحلا  دبع  ناك  ىتح  دالبلا  شرع  لیعامسإ  ويدخلا  ىلوت 
رفاسي  ، هلظك هقفاري  ويدخلل  اقیفر  حبصأ  دق  اعیمج  اشاب  فوءرلا  دبع 

دق كب  دیمحلا  دبع  ناك   . لایفألا بكرت  دالبو  امورو  ندنلو  سيراب  ىلإ  هعم 
قوذ نع  دیحولا  لوئسملا  وھ   ، لیعامسإ ويدخلل  ایجرشامش  نیع 
فیلوت ىلع  فرشيو  لصفيو  راتخي  يذلا  وھ   ، ويدخلا ءايزأ  ةماخفو 
همدنھي  ، ةعطق دعب  ةعطق  سبللا  ةفرغ  يف  ويدخلل  اھلوانيو  مقطألا 
ةءابعلا عم  مازحلا  نول  عم  ءاذحلا  نول  اھیف  قسانتي  ةینومراھب 
. تابسانملاو تالباقملاو  تاءاقللا  عم  قسانتت  اھرودبو   ، يريدصلاو

ام ناعرس  يذلا  يودبلا  دیمحلا  دبع  ّبِع  يف  تناك  دالبلا  رارسأ  لك 
امم رارسألل  ايديدح  انجس  ناك  هردص  نإ  لیق   . ةيوشابلا بقلب  يظح 
ةرسأ ىلع  اھافضأ  يتلا  ةرھبملا  ةقانألا   . نانئمطاو نمأ  ردصم  هلعج 

حار بعشلا : ءانبأ  عیمج  نیب  ةیموجنو  ةرھش  هتحنم  اھلك  ويدخلا 
.. لاق يجرشامشلا   .. اشاب يجرشامشلا  ءاج   .. اشاب يجرشامشلا 

ةوخإو ءانبأ  ىلع  املع  تاب   ، امسا بقللا  راص  ؛  لعف يجرشامشلا 



بقللا حبصأ   . يودبلا اشاب  فوءرلا  دبع  نبا  يودبلا  اشاب  دیمحلادبع 
ریغت انتدلب  مسا  ىتح   ، اعیمج انتدلب  لھأل  لب  ةلئاعلل  رخف  ردصم  مسالا 
دیمحلا دبع  نأكل   .. يجرشامشلا ةدلب  ىلإ  اھجراخ  نم  ةنسلألا  ىلع 

اھل راص  يجرشامشلا  ةلئاع  اھمسا  امامت  ةديدج  ةلئاع  فلأ  دق  اشاب 
ةیطارقتسرألا اھتایحو  ةصاخلا  ةیقبطلا  اھعاضوأو  ةصاخلا  اھكالمأ 

. ةصاخلا

تدتما ؛  ةضيرع تاحاسم  ىلع  انتدلب  ضرأ  يف  اھروذج  تبرض  اھترجش 
دبع نمیھملا  دبع  ریبكلا  هنبا  قيرط  نع  ةيردنكسإلا  ةنيدم  ىلإ  اھعورف 

نمیھملا دبع  ناك   . يجرشامشلاب ریھشلا  يودبلا  فوءرلا  دبع  دیمحلا 
يف ةيردنكسإلا  نمأل  اريدم  ِنّیعف   ، ةديدش ةعرسب  ىقترا  ةطرش  طباض 

؛ دالوألا نم  اریثك  بجنأ  اشاب  نمیھملا  دبع   . رشع عساتلا  نرقلا  طساوأ 
نرقلا لبقتسا  يذلا   ، يجرشامشلا نمیھملا  دبع  تزع  ناك  مھرغصأ 

دبع ءانبأ  هتوخإ  لك   . هرمع نم  نيرشعلاو  ةسماخلا  يف  وھو  نيرشعلا 
، سيرابو ندنل  يف  ةیملعلا  مھتاثعب  يف  مھمیلعت  يف  اوحلفأ  نمیھملا 

ریغصلا تزع  الإ  ؛  يرلا سدنھمو  يماحملاو  بیبطلا  مھنم  حبصأ 
دبع هوبأ  هیلع  بضغف  ؛  ايرولاكبلاب ایفتكم  میلعتلا  مصاخ   ، ةعولدلا

هسفنب ىمرو  تیبلا  كرت  نأ  الإ  هنم  ناك  امف  ؛  ةوسقب هفَّنع   ، نمیھملا
رابك دحأل  ادعاسم  لمع  ؛ هتایح ةیلوئسم  المحتم  ةایحلا  كرتعم  يف 
ةدغر ةینھ  ةایح  هل  تأیھ  احابرأ  ققح   ، ةزھاجلا تاسوبلملا  يدروتسم 

وھ حبصأو  امھنیب  ةقالعلا  تمأتلاف   ، هیف هیبأ  ةمدص  جالع  يف  تحجن 
لك يف  انتدلب  ىلإ  روضحلا  يف  هیبأ  نع  بوني 

. ةیلئاعلا تابسانملا 

يف براضي  نأ  هنھذ : يف  ةركفلا  تجضن  ةدلبلل  هتارايز  ىدحإ  يف 
يف اعراب  ناك   . دیعسلا ظحلا  عم  دعوم  ىلع  وھ  اذإف  ؛  نطقلا لوصحم 
اھب نوكفي  نطقلا  لوصحم  ةمذ  ىلع  الاومأ  نیحالفلا  ضرقي   ، ءارشلا
نأ كلذب  نمضي  ؛ نطقلا ةدود  ةمواقم  ىلع  اھنم  نوقفنيو  مھراذعأ 
اعراب نيزختلا  يف  اعراب  كلذك  ناك   . هریغ دحأ  ىلإ  بھذي  نل  لوصحملا 

؛ بھذلا اھنم  قفدتي  سيداوقك  لاومألا  رودتو  مايألا  فلت   . ريدصتلا يف 
بقل هیلإ  ىعسي   ، رصم ءاینغأ  ىنغأ  نم  يجرشامشلا  تزع  حبصي 

. هدو بطخي  اراتخم  اعئاط  ةيوشابلا 

لزغلل عناصم  ةدع  كلمي  ناك  يبأ -  لوقي  يجرشامشلا -  اشاب  تزع 
بتاكمو  ، داریتساو ريدصت  تاكرشو   ، ةغابصللو  ، عیفرلا جیسنلاو 
هعارذب يبأ  ریشيو  همع -  نبا  نبا  سيوكلا » دمحأ   » . ةيراشتسا

هنع بوني  ةروتافیناملا -  رجات  سيوكلا  دمحأ  ناكد  هاجتا  يف  ةقورعملا 



ریطانق اھددسي  فوس  لاومأ  نم  هیلإ  جاتحي  ام  حالفلا  ضارقإ  يف  انھ 
نم ضرتقملا  هكلمي  ام  ددعب  موكحم  ضارقإلا   . نمزلا نم  لیلق  دعب  نطق 

طبعلتت ةیح  ادوقن  ةرورضلاب  سیل  ضرقلا  نأ  امك   ، انطق ةعورزم  نيدادف 
وأ  ، سيوكلا دمحأ  ناكد  نم  ةشمقأ  نوكي  دق  امنإ   ، ّدعلا دنع  يديألا  نیب 

لایعلا فيراصم  لقألا  ىلع  وأ   ، هعماوص نم  اروذب  وأ   ، هرداش نم  اباشخأ 
.. ردنبلا سرادم  يف 

سانلا تعفد  ةیقبط  تاعلطت  انتدلب  يف  اوقلخ  ةیجرشامشلا  نأ  كلذ 
سبل يفو   ، ردنبلا سرادم  يف  دالوألا  میلعت  يف  مھدیلقت  ىلإ  ایئاقلت 
رھظمب اورھظیل  نيدربجلاو  نیلبوبلا  لقألا  ىلع  وأ  ریمشكلاو  ريرحلا 
ضرمب نییفرحلاو  راجتلاو  كَّالملا  راغصو  رابك  اوباصأ   . نیمرتحملا

يف اھجضن  لبق  عابت  يضارألا  تالوصحم  لك  تحبصأ   . ةباذكلا ةرخشفلا 
راشتناو ةفیظنلا  سبالملا  ةرثك  مغرب   ، كئلوأو ءالؤھ  حبصأ   . لوقحلا

ةیلام ةقئاض  يف   ، رمتسم زوع  يف   ، نيریثك نیب  ةیمألا  وحمو  میلعتلا 
لب  .. تالوصحملا ىلع  ضارتقالا  ىلإ  ةسامو  ةحلم  ةجاح  يف   ، ةمئاد
، اھسفن ضرألا  ىلع  نوضرتقي  اوتاب  ةرخشفلا  يف  نیلغوملا  ضعب  نإ 

دمحأ كنبو   .. تعیب اذإ  اھنمث  فصن  نم  رثكأ  يواسي  غلبم ال  لباقم  اھنھرب 
ءاسكلا ميدقتل  ماودلا  ىلع  زھاج  اشاب -  تزع  لاومأب  لاغشلا  سيوكلا - 
ةینويدملا ةمیق  اھیف  تفعوض  تالایبمكب  میلعتلاو  ءانبلاو  ءاودلاو  ءاذغلاو 

لب  ، ضرألا يف  لوصحملا  ىلع  ينوناقلا  زجحلا  قح  اھبحاصل  يطعت 
. نئادلا حلاصل  ينلع  دازم  يف  اھعیب  مث   ، اھسفن ضرألا  ىلع 

ىلإ هلماكب  بھذي  اتلدلا  طسوو  يبرغو  يلامش  يف  نطقلا  لوصحم 
متي  ، عیفر لزغ  ىلإ  لوحتي   ، ةيردنكسإلا يف  يجرشامشلا  عناصم 

، تاجوسنم ىلإ  رخآلا  فصنلا  لوحي   ، جراخلا ىلإ  لزغلا  فصن  ريدصت 
اناصمق هعینصت  متي  يقابلاو   ، ةشمقأ باوثأك  عابي  اھنم  ریبك  ءزج 
شرافمو تاضایبو  تاءالمو  ریكاشبو  طوفو  ةیلخاد  سبالمو  تامانمو 

هتنطف قیمع  نمو   ، ادالوأ بجنأ  هنأ  اشاب  تزع  ظح  نسح  نم   . براوجو
، هلامعأ اھیلإ  جاتحت  ملعلا  نم  عورف  ىلإ  هدالوأ  هیجوتب  ماق  هيأر  دادسو 

اكیناكیم ةسدنھ  ىلإ  نوناقلاو  داصتقالاو  ةبساحملاو  ةرادإلا  ملع  نم 
سيراب يف  نوبروسلا  ىلإ  تاثعب  يف  اورفاس  مھعیمجو   ، تالآلا
تاعانص يف  ثدحتسا  ام  ةساردل  ندنل  يف  رتسشنامو  دروفسكوأو 
. تاروطت نم  تانیكاملاو  ءايزألا  تاليدومو  ةغابصلاو  جسنلاو  لزغلا 

روكذلا ربكأ  وھ  انتردنم  يف  ةدعقلل  قشاعلا  يجرشامشلا  كب  يناھ 
هتاكرشو هیبأ  عناصم  عیمجل  ماعلا  ريدملا  كلذك  وھ   ، اشاب تزع  ءانبأ  يف 
ةیعارزلا ضرألا  امأ   . هترمإ تحت  نولمعي  هتاوخأو  هتوخإ  عیمج   . هبتاكمو



اصیلخت نییلصألا  اھكالم  نم  اھتیكلم  عزن  وأ  اشاب  تزع  اھارتشا  يتلا 
يجرشامشلا رصن  جاحلل  كورتم  اھیلع  فارشإلا  نإف  مھیلع  هنويدل 

. سيوكلا دمحأ  دلاو   ، سيوكلاب ریھشلا 

عم سيوكلا  بقل  ةصق  انل  حرشي  وھو  ىنعم  تاذ  ةزمغ  هنیعب  يبأ  زمغي 
، ةراجتو الكأ  ةسوكلاب  امرغم  رصن  جاحلا  ناك  يجرشامشلا : رصن  جاحلا 
نأ ىلإ  ةیجرشامشلا  تاینونج  هب  تدح  دقو   ، هراد ةقيدح  يف  اھعرزي 
ضوح يف  اھعرز   ، يلسعلا عرقلا  نم  عون  ةرذب  لوبناتسإ  نم  دروتسي 

. ةيوالیعامسإلا ةمامشلا  مجح  يف  ةدحاولا  ةعرقلا  اذإف   ، اھب صاخ 
، ةخیطبلاك ةبلص  ةكیمس  اھترشقو  امیس   ، اھرظنم نم  سانلا  عاترا 

ةلمحب موقي  نأ  رصن  جاحلا  ىلع  ناكو  ؟  اھخبطو اھطيرخت  متي  فیكف 
ضخمت ؛  لوصحملا عیب  يف  حجني  يكل  قاطنلا  ةعساوو  ةركتبم  ةياعد 
عرقلا قابطأ  نيوعدملل  اھیف  مدقي  ةموزع  ةماقإ  ةركف  نع  هلقع 

. يلسعلا

معط اوقاذ  نإ  امف   ، ةرواجملا دالبلاو  ةدلبلا  نایعأ  نم  فیفل  ةوعدب  أدب 
ولت قبطلا  نوبلطي  اوراصو  مھراقوو  مھتعانق  نع  اولخت  ىتح  عرقلا 
مھل حرشي  يني  ال  رصن  جاحلاو   ، عاتمتساو ةذل  يف  هنومھتلي  قبطلا 
ةياھن يف  مھ  اذإف   ، قابطأ يف  هفرغو  هخبط  ةیفیك  اراركتو  ارارم 

نم رصن  جاحلا  نم  هورتشا  ام  نیلماح  مھيوذ  ىلإ  نودوعي  ةموزعلا 
نأ دعب  اھمجحب  نيروخف  اھلمحب  نيوھزم  اوناك  مجحلا  ةمخض  تاعرق 
مھل مدقيو  ةھكافلا  راجت  رابك  وعدي  رصن  جاحلا  أدب  مث   . هنوركنتسي اوناك 
رودلا عیمج  ىلع  اوعزوي  نأب  هلزنم  لھأل  زعوأو   ، يلسعلا عرقلا  قابطأ 
ةیناثلا ةعرزلا  دعوم  ناح  نإ  امف   .. ةیحتلا لیبس  ىلع  اقابطأ  ةدلبلا  يف 
عرقلا قاشع  نم  ةیبرغلا  ةظفاحم  يف  سانلا  عیمج  ناك  ىتح 
تجار اذكھو   .. ةلیلبلاو ةیبلھملاو  نبللاب  زرألا  ىلع  هنولضفي   ، يلسعلا

. انارق يف  يلسعلا  عرقلا  ةراجت 

سانلل ّببسف   ، يجرشامشلا رصن  جاحلا  مساب  تطبترا  ةسوكلا  نأ  الإ 
مسا لوقيو  دصق  امنود  مھنم  دحاولا  ناسل  فلزي  نیح  جرحلا  نم  اریثك 
رابك عم  ظفحتلاو  بدألاب  نولحتي  ءایكذأ  انتدلب  لھأ  نأ  ىلع   . هسوك جاحلا 
ىلإ ةسوك  نم  ةملكلا  ريوحتب  قبللا  يحالفلا  ناسللا  لفكتف   ، موقلا

ام رھشأو  هیلع  ةمالع  اھرابتعاب  ةسوكلا  ىلإ  باستنالا  اھنم   ، سيوك
اھیف ةفیطل  ةءابعب  دوصقملا  ىنعملا  ىلع  ةیطغت  اھنمو   ، هتایح يف 
َوُك  » لجر وھ  ينعي   ، ةساوكلا وھ  دوصقملا  ىنعملا  نأب  لیلعتلل  ةصرف 
 - نیسلا نیكستو  ءایلا  ديدشتو  رسكو  واولا  حتفو  فاكلا  مضب  ِسّي - »

. حدمو ناسحتسا  ةغیصك  ةلوادتم  ةیبعش  ةدرفم  كلتو 



قشعي  ، عدج لجر  سيوكلا  رصن  جاحلا  نأ  يبأ -  بِّقعي  قحلا  - 
اھزوربي  ، اھمالعأ لك  روص  عیمجتب  ىنعُي   ، سيدقتلا دح  ىلإ  هتلئاع 

ّينعم هنأ  امك   ، ةَّیكتلا لثم  ةعساولا  هراد  يف  طئاوحلا  ىلع  اھقلعيو 
تالئاع يف  اھنوطب  نمو  ةلئاعلا  ءانبأ  تاجوز  نم  تدلو  نم  لك  نأشب 

ذإ  ، دوسألا ربحلاو  طسبلا  ملقلاب  ديدجلا  دولوملا  تبثي  يكل  راھصألا 
ةلئاعلا ةرجش  يف  هیبأ  وأ  همأ  مسا  نم  ةعرفتم  توت  ةقرو  هل  مسري 
ةموربم دقرت   ، عمشملا شامقلا  نم  ادج  ةضيرع  ةعقر  ىلع  ةموسرملا 

ةفرغ يف  نكر  يف  عباق  ریبك  يبشخ  قودنص  رعق  يف  اھسفن  ىلع 
سيوكلا رصن  جاحلل  ةدھجملا  ةلغشملا  هذھ  نم  رخس  نم  لك   . همون

يرجي ةبسانم  ءيجت  نیح  هسفن  مرتحيو  ةيرخسلا  نع  فكي  ام  ناعرس 
اًساسحإ مھنم  دحاولا  يف  ثبي  اھرظنم  نإ   . ةلئاعلا ةرجش  مسر  اھیف 

ةيرورض لعفلاب  اھنإ  ؛  سنولاو نامألاب  رعشي  لب   ، ةلاصألاو ةوزعلاب  ًاّيوق 
، براقألاو راھصألا  نیب  داوتلا  حور  ثعبو  تالصلاو  طباورلا  قیثوتل 

جاحلا موقي  نأ  اثبع  سیلو   ، ةدیعب دالب  يف  مھنم  نومیقي  نم  ةصاخبو 
نم خرف  ىلع  ةرجشلا  هذھ  نم  لصألا  قبط  ةروص  خسنب  سيوكلا  رصن 

فرعیل  ، ةرادصلا يف  لابقتسالا  ةرجح  طئاح  ىلع  هقلعي  ىوقملا  قرولا 
لبق هدودح  مزلیف   ، اھلوخدب فرش  يتلا  هذھ  راد  يأ  انھ  ىلإ  لخاد  لك 
هنأ مغر  مارتحاو  ةوافح  لكب  لموع  دق  هنأب  فیضلا  أجافي  ذإو   . سلجي نأ 

. اًّقح هماقم  ربك  دق  هنأب  رعشي  ذئنیحف   ، موقلا ةیلع  نم  سیل 

يف هسمتلي  نأ  نكمي  يجرشامشلا  اشاب  تزع  ةيؤرب  فرشي  مل  نم 
مع نمو   ، هیبأ نم  لصألا  قبط  ةروص  هنإ  ؛  يجرشامشلا كب  يناھ  هنبا 

ةَكلملا نساحم  لك  تعمجت  كب  يناھ  يف   . سيوكلا رصن  جاحلا  هیبأ 
لك نم   ، ءيش لك  نم  دیفتسي   ، ةقیلسلاب رجات  هنإ   . هتلئاعل ةيراجتلا 
دق  ، ةراسخلاو حبرلا  قطنمب  اھبسح  مكیلع » مالس   » هل تلق  نإ   ، ةقالع

صاخلا هباسحل  تاقفص  يف  لخدي  ناك   .. دشأ لب  هیبأك  اًريدرایلم  راص 
املف  ، هیبأ عناصمو  تاكرشب  اھل  نأش  ال  ةفلتخم  ةيراجت  تالاجم  يف 

قيوست يف  صصختت  همساب  ةكرش  أشنأ   ، هسفنب لقتسا  يوق 
؛ ةینیتاللا اكيرمأو  ایقيرفإو  ایسآ  يف  اقاوسأ  حتتفا   ، هیبأ عناصم  تاجتنم 

. كب يناھ  ةراطشب  ناكم  لك  يف  ةینطقلا  مھتاجوسنم  تجار 

هنیعب يبأ  زمغي  هتاقالع -  مظعم  وأ  لك  ؛  اًدیج هتایحب  عتمتسي  مل  هنأ  الإ 
نم لك  ؛  ةرساخو ةبورضم  سمھلا -  دح  ىلإ  هتوص  ضفخيو  جرح  يف 
درجم الإ  كب  يناھل  ةبسنلاب  نكي  مل  هنأ  فشتكي  هب  لاصتالا  يف  نعمي 

نإ ةلباسلل  هب  يقلي  وأ  هعیبي  دق  ءيش  درجم   ، اھرود ىھتنا  ةطساو 
يف هنأ  مغر  ةنابرخ  اب -  ذایعلاو  هتیسفن -  ؛  هءارو ریخ  دوجو  نم  سئي 
ام كیطعي  دق  يجنجزمو  اًّدج  بلقلا  بیطو  هاوج  نم  ضیبأ  رمألا  ةقیقح 



روثي ام  اًریثك  اشاب  تزع  هوبأ  ؛  ةرباع ناقور  ةظحل  يف  هلك  هبیج  يف 
رئاسخ مھفلكي  ام  اًریثك  يذلا  يسفنلا  هطابضنا  مدعل  ةجیتن  هیلع 
ةیجاعلا دیلا  تاذ  ةشنملا  زھي  وھو  عومقم  لاعفناب  هل  لوقي   ، ةظھاب

سیلو نيدلاولا  ءاعد  ةكربب  كقزري  هللا  نأ  فرعت  نأ  بجي  دلو  اي  : » هدیب
اھنإ ؟ ! يسأرب كسأر  لمعت  نأ  ديرت  ءام ! ربش  يف  قرغت  كنإ  كتراطشل !
كب يناھ  نأ  يف  ببسلا  يھ  تناك  تاخیبوتلا  هذھ  لثم  ؛  !!« ةلزھمل نذإ 
هل اًكرات  هابأ  ًاّيدحتم  هسفنب  لقتسي  ىتح  داھتجاو  دج  لكب  ىعس 

. لمح امب  لمجلا  هتوخإلو 

هینیعب دھاش  هنأ  دكؤي  ذإ  يبأ  هجو  ىلع  حتفتت  رخفلا  نم  ةفیطل  ةحسم 
نآلا ركذتي   . كب يناھ  هدلوو  اشاب  تزع  نیب  هباشم  فقوم  نم  رثكأ 
برش ىلع  اًصيرح  ةلوھكلا  نمز  يف  اشاب  تزع  ناك  افصاع : اًدھشم 
ىلع قیتعلا  رصقلا  يف  ةلیمخ  تحت  يراصعلا  يف  زیلجنإلاك -  ياشلا - 
كاذنآ يبأ  ناكو   ، ةفاصرلا عراش  رخآ  يف  ةيدومحملا  ةعرت  ئطاش 
عافترا مغرو  ؛  يدلبلا سلجملل  سیئرك  دعاقتلا  ىلإ  ةلاحإلا  كشو  ىلع 
رخآلل برطي  ناك  امھنم  ًالك  نإف  اشاب  تزعو  هنیب  نسلا  يف  قرافلا 

يف ةمعانلا  ةلیمخلا  تحت  رصعلا  ياش  ةوھق  ةصاخبو   ، هتدعقل سنأيو 
. قیتعلا رصقلا 

رومي ایلخاد  ًابضغ  متكیل  يناعي  اشاب  تزع  ناك  دیعبلا  مویلا  كلذ  يفو 
، جمسلا حاحلملا  بابذلل  بابسلا  تانایب  لسري  يني  ال   ، هردص يف 

ىتأو ةدودعم  قئاقد  الإ  يھ  نإ   ، ةیبصع يف  ةشنملاب  ءاوھلا  برضي 
جرخي هتایح  يف  ةرم  لوألو  ؛  هیبأ عم  ةيرصعلا  ياش  برشیل  كب  يناھ 
يف ناك  نإو  ىتح  فیض  مامأ  ریبكلا  هنبا  فنعيو  هروط  نع  اشاب  تزع 
نأ اًدیج  ركذتي  هنكل   ، ةقدب راوحلا  لیصافت  يبأ  ركذتي  ال  ؛  يبأ ةیمیمح 
ةملكب ةملك  هیلع  دري  ناك  لب   ، هیبأ عم  افیطل  نكي  مل  اھموي  كب  يناھ 
سیعتلا سئایلا  ةنوشخ  يبأ -  ظحال  امك  اھنأ -  الإ   ، ةنوشخو ةظلغ  يفو 
نیشم كولس  ببسب  تناك  ةكرعلا  نأ  يبأ  ركذتي  ؛  هرمأ ىلع  بولغملا 

يف عملتو  ملعأ -  هللاو   ، ًابيرقت  ، رمألا  . هیلع توكسلا  اشابلا  لمتحي  مل 
رمألا ةقیقح  فرعي  هنأب  يشت  ةزوجع  ةواقشو  ثبخ  ةقراب  يبأ  ينیع 

نم اًّرس  جوزت  دق  نوكي  امبر  كب  يناھ  نأ  مكیلع -  هُمالسل  قطقط  نم 
يف يقب  امم   ، ودبي امیفو  ؛  ةيرصملا ةیسنجلا  لمحت  ةینایلط  ةيدوھي 
مث  ، هب فرتعاو  داع  مث   ، هركنأ مث   ، اًدلو اھنم  بجنأ  هنأ   ، نوئخلا ةركاذلا 
امم  ، اعم نآ  يف  ركنأو  فرتعا  مث  ركنأ  مث  فرتعا  مث   ، ىرخأ ةرم  هركنأ 

نیتضقانتم نیتیصخش  نیب  مجحلا  لئاھ  عارصو  ةریحو  بارطضاب  يشي 
. ىرخألا نم  ىوقأ  امھنم  ٌّلك  ةدحاو  ةیصخش  يف 



، ياشلا برشي  نأ  لبق  ًابضاغ  فارصنالاب  كب  يناھ  ةردابم  دعب   ، اھموي
ينعي دلولا -  نإ  الئاق  ثدح  امع  هل  رذتعاو  يبأ  وحن  اشاب  تزع  لام 

هللا ءاش  ام  هللا  مساب  ةحجانو  ةمیقتسمو  ةيوق  هتیصخش  كب -  يناھ 
اذكھ برطضي  ال  هنإ  ًاّیفطاع ! ةمسقنم  ًاّیفطاع ! ةبوطعم  اھنكلو 
عم هفطاوعب  ةصاخلا  لئاسملا  يف  الإ  هینیع  ىلع  بیخيو  لوھدتيو 
نع لوئسملا  وھ  هنأل  دلولا  ىلع  نيزح  هنإ  لاقو  اشابلا  دھنت  مث   . ءاسنلا
ىلع بوبشملا  يفطاعلا  اھصالخإ  همأ  نع  ثرو  ثیح   ، اذكھ هكولس 
اشابلا فیضيو   .. ةيواربلا ةيودبلا  هتابلقت  اشابلا  نع  ثروو   ، ماودلا

ىتح ىرخأ  ماع  ةئام  مھمزلي  يودبلا  لآ  نأ  رھظي  اًرخاس : اھكفتم 
لاحترالا ىلع  ةلوبجملا  مھعابطو  ةبلصلا  مھلوقع  معنتو  اًمامت  اوندمتي 

زيراب ليدنملا : يف  قصبيو  حكي  وھو  فاضأو  برط  يف  هقھق  مث  مئادلا !!
!! اھیف ةماقإلا  لوط  مغرب  انلایع  میعنت  يف  حلفت  مل  اھردق  ةلالجب 

اًمئاد يرظن  تفلتست  يتلا  يھ   . اھظحالأ نأ  قحتست  يبأ  ةواقش 
يذلا فصاعلا  دھشملا  نمف  ؛  هھجو ةءارق  يف  اًریبخ  ترص  يننأ  ةجردل 
لاق ثیح   ، ىنعم تاذ  يل  تدب  ةعقوتم  ریغ  ةلقن  لقتني  ةھینھ  ذنم  هاكح 
رصن جاحلا  تنب  مناھ  ةدیسلا   ، كب يناھ  جوز  نإ  تمص  ةھرب  دعب 
ماع لك  سيراب  يف  تفَّیصو  هيدي  ىلع  تندمت  يتلا  ةحالفلا   ، سيوكلا

سرفلاك ةیتف  ىثنأ  لازت  الو  تناك   ، لایع ةتسد  نم  برقي  ام  هل  تبجنأو 
ىلع ةمئادلا  هتلايرو  اھجوز  نیع  ةغارف  فرعت  ؛  بسحف باجنإلل  تدعأ 
يف تالاغشلا  ةصاخبو   ، تاقھارملا تایتفلاو  ءاسنلا  نم  ناولأو  لاكشأ 
اھیبأك ةمیكح  اھنأ  الإ  ؛  لكؤي يذلا  يدلبلا  عونلا  نم  تاكرشلاو  عناصملا 
ةلئاعلا ىنعمب  يعولا  سفن  اھیف   ، دمحأ اھیخأك  ةكدوتم   ، سيوكلا رصن 
ءاشي ام  لعفي  هتكرت   ، اھغامد نم  هتعزن  ؛  ةطبارتم ةرقتسم  اھرارمتساو 

نم قلعم  ةایحلا  يف  دحاو  لك  ةجرادلا : ةمیكحلا  ةلوقملاب  المع 
. هبوقرع

كلمي ؛  يجرشامشلا كب  رتنع  وھ  ةیجرشامشلا  مالعأ  نم  ملع  ثلاث 
ةعاضبلا مھلصت  يرصملا  ربلا  ءاحنأ  عیمج  يف  ءالمع  هل   ، تايوبلل اعنصم 

ذخأيو لیصحتلل  بودنم  مھیلع  رمي  ةزیجو  ةرتفب  اھدعبو   ، مھدنع دحل 
يف ةقدو  امیظنت  ةیجرشامشلا  رثكأ  وھ  كب  رتنع   . ةديدج تابلطب  ةمئاق 
نم نییلاطيإلاو  نیینانویلا  نیب  ةقاشو  ةليوط  نيرمت  ةرتف  ىضمأ   . لمعلا
اضوفم ابودنم  لمع  ثیح   ، تايوبلا عيزوتو  داریتساو  عینصت  يركتحم 
مھضعب كراش  دقف   ، هلاح نم  لاحلا  روسیم  ناك  املو   . مھنم نيریثك  ىدل 

عنصم ربكأ  ماقأ  ؛  ةنھملا برشت  ىتح  تايرفسو  تاقفصو  عناصم  يف 
يعدتسا  ، ةيدومحملا ةعرت  ئطاش  ىلع  كب  مرحم  يح  يف  تايوبلل 

لایع نم  اقيرف  مھترمإ  تحت  عضو   ، جراخلا نم  نیینھملاو  ءاربخلا  هل 



تارایسلا نم  ًالوطسأ  عنصملل  زھج   ، مھيديأ ىلع  اوبردتیل  ةلئاعلا 
عیمج يف  مجانملاو  رجاحملا  بوجت  تانحاشلاو  تالقانلاو  تالفاحلاو 

ةیفاشكتسا طئارخب  تاوارحصلا  يف  ءاربخلاب  حرست   ، رطقلا ءاحنأ 
. لامرلاو لابجلاو  لالتلا  نوطب  يف  نوللا  رارسأ  راثآ  يفتقت 

 - كاذنآ اباش  لازيال  ناكو  هحاتتفا -  موي  عنصملا  اذھ  لخد  هنأب  يبأ  رخفي 
ربانعلا هترھب   ، ةدقعملا اھتزھجأب  ضامحألاو  تايوایمیكلا  لماعم  هترھبف 

طوبطخألاك ةعساش  تاحاسم  ىلع  ةددمتملا  اھتانیكامب  ةمخضلا 
لئاوسو قیحاسم  جاصلا  لیماربلا  يف  بسرست  ةنسلأ  اھنم  عرفتت 

ىرخأ ربانع  يف   . رصبلل ةفطاخلا  ةیھازلا  ناولألا  عیمج  نم  ماوقلا  ةبلص 
. سارحلاو ءارفخلل  نكاسمو  تامامحب  تاحارتساو  ةرادإلا  بتاكم  دھاش 

بلعلاو لیماربلا  عنصي  ریبكلا  عنصملا  ةلظم  تحت   ، لقتسم عنصم  ةمث 
اھضعبو قوحسملا  ةئبعتل  اھضعب   ، لوقصملا جاصلا  نم  ةریبكلا 

. اھفصو يف  ءرملا  راحي  ةریبك  ةنيدم   .. لئاسلل

اوقحتلاو ةیكيرمألا  ةعماجلا  يف  اوجرخت   ، نوحجان راثك  دالوأ  كب  رتنعل 
ىمسملا كب  رصن  ربكألا  هنبا  مھبجنأو  مھرھشأ  لعل   ، ةقومرم فئاظوب 
ةفیظولا يف  كب  رصن  ىقرت   . سيوكلا رصن  جاحلا  همأل  هدج  مسا  ىلع 

انبر ةلمألا ! فوش  ةيردنكسإلا : ةنيدمل  اظفاحم  حبصأ   ، ةديدش ةعرسب 
لَّثم يجرشامشلا  كب  رتنع  نأ  اًعبط  فورعملا   . عسو نم  اًعیمج  انیطعي 
اھنع لزانت  ةریخألا  ةرودلا  هذھو   ، ناملربلا يف  تارود  ةدع  انتدلب  ةرئاد 

بصانمو ةسایسلا  نإ   . سيوكلا دمحأ  جاحلا  وھ  هتمومع  ءانبأ  نم  دحاول 
ال ؛  ةليوط ةنمزأ  دادتما  ىلع  تالئاعلا  اھركتحت  اندالب  يف  مكحلا 

فظوم نم  ىلعأ  هب  دتعي  اًئیش  نوكي  نأ  ةلئاع  ریغ  نم  دحاو  عیطتسي 
. تالئاعلا نم  ةلئاع  ذوفنل  عضخي  ةموكح 

ىفطصم جاحلا  وھ  نیيردنكسلا  ةیجرشامشلا  مالعأ  نم  ملع  عبار 
بوبحم ؛  ةیجرشامشلل ةقرشملا  زومرلا  نم  ّدعُي  لجر   . يجرشامشلا

نم  ، اًّدج اًّدج  روھشم   ، ءاوسلا ىلع  انتدلب  لھأو  ةفاك  نیيردنكسلا  نم 
عیمج ىلإ  هتیص  دتمي  ؛  سوكاب ىلإ  كب  مرحم  نمو   ، يرابقلا ىلإ  سكملا 
ضف يف  سانلا  هب  نیعتسي  ؛  مرتحم سلجم » رعق   » هفصوب دالبلا 
ةباین حلصلاب  يعسلاو   ، قوقحلا دادرتساو   ، تاعازنلا لحو   ، تاكابتشالا

. هلمكأب يح  عم  هلمكأب  يح  نع 

ةیمھألا يف  اھتوافتو  اھعونت  ىلع  هماھم  لك  يف  حلفي  هنأ  دكؤملا 
، هتریصب ذافن  يف   ، ةقلطملا هتطاسب  يف  هتيرقبع  رحس   . ةروطخلاو
نأ لبق   . طلغلاو ةیقوسلا  نع  فعي  يذلا  هناسل  ةبارز   ، هرطاوخ ءاكذ 
اھنم لخد  نإ  يتلا  ةكلاسلا  ةكسلا  نع  الوأ  ثحبي  ثيدحلا  يف  لخدي 



هتریصب ذافن   . باصعأ رتوت  وأ  داھجإ  نود  ةرشابم  عوضوملا  بلق  يف  راص 
دقو اھدست  دق  تایساسحو  ماغلأو  روخص  نم  ككسلا  يف  ام  هيري 
اھنأ فشتكاو  اھبرقأ  ىلإ  يدتھا  نإف  ؛  ةققحملا رطاخملا  ىلإ  لصوت 
يف  ، اھبینجت يف  عربي  ٍذئنیح  هنإف  اھباسح  بسحي  مل  لیقارعب  ةموغلم 
نالعز كنأ  فرعأ  : » میكح عراب  ثدحتم  ةقایلو  ةقاشرب  اھقوف  نم  زفقلا 
ذیفنتل زھاج  ينإ  كلعزي ! نم  شاع  ام  نكل  ؟ ! كلذك سیلأ   ، تیكو اذك  نم 
هنأكف ؛  !« يدالوأ نم  دلو  ةبقر  ءادفلا  ناك  نإو  ىتح  روفلا  ىلع  هب  رمأت  ام 
تقولا سفن  يف  ضبقو   ، اھَدََّربو ةبھتلملا  لَّمدلا  ةقطنم  ىلع  رطیس 
ضوافتلا أدبي  مث  ؛  ةبالخلا ةیلوجرلا  هتیحيرأب  هقلغأف  ةوادعلا  ذفنم  ىلع 

فرطلا دھدھي  ؛  ثيدحلا يف  اھجسن  وھ  دیجي  ءاسلم  ةنیل  تادخم  قوف 
ةمشتحملا ةنیصرلا  ةھاكفلا  نم  لیسب  هباصعأ  قِّوري  ىتح  ددشتملا 

. ةیناسنإلا اھتالالدو  اھيزاغمب  ةقیمعلا 

مل يفوص  بطق  عورشم  هنإ   . اًمامت ًالداع  همكح  نوكیس  ةياھنلا  يف 
. ىلعألا توكلملا  يف  ةحابسلا  ةصرف  هطعت  مل   ، ةایحلا هلھمت 

نم تويزلا  عینصتل  ةجریس »  » يجرشامشلا ىفطصم  جاحلا  كلتمي 
نمو  ،( يواسنرفلا تيزلا   ) نطقلا روذب  نمو   ،( راحلا تيزلا   ) ناتكلا روذب 

: نوباصلا عاونأ  عیمج   ، نوباصلل اعنصم  كلتمي   . نوتيزلاو مسمسلا 
، مامحتسالاو هجولا  لیسغل  رطعملاو   ، بایثلا لیسغل  يسلبانلا 

اعنصمو  ، لیسغلا ةرھزل  اعنصم  كلتمي   . نیعاوملا لیسغل  نشخلاو 
اھتركف رطخت  تاعورشم ال  نم  ُدعب  يبأ  هفرعي  مل  امع  كیھان   .. تيربكلل

. ىفطصم جاحلا  زیمي  ام  اذھو   ، لابلا ىلع 

تاظفاحم يف  ةیجرشامشلا  اھب  عتمتي  يتلا  ةبیھلا  نأ  يبأ  يأر  يف 
رود ربكأ  ىفطصم  جاحلا  ىدؤي  ةریحبلاو  ةیقرشلاو  ةیفونملاو  ةیبرغلا 
اًمئاد ةدودمم  هدي  ؛  ماودلا ىلع  اھیف  ةيویحلا  خضو  اھرارمتسا  يف 
دارفألل اًّرس   ، ةینالعو اًّرس  دجاسملاو  ئجالملاو  نیجاتحملاو  ءارقفلل 

هءانب داعأ  يذلا  وھ  انتدلب  يف  دجسم  ربكأ   . ةيریخلا تایعمجلل  ةینالعو 
دیحولا وھ   . هكالمأ نم  ضرأ  ىلع  نیفعض  هعیسوتب  ماقو  هرایھنا  دعب 

ال ًاّیقیقح  اًفطع  سانلا  ىلع  فطعي  يذلا  ةیجرشامشلا  يف  ًابيرقت 
هعناصم يفظومو  لامع  نم  ةئاملا  يف  نوعست   . ىذألاو نملا  فرعي 

. ةرواجملا دالبلاو  انتدلب  لھأ  نم 

. ةيرثألا ةیندعملا  هتبلع  نم  ةراجیس  فلي  امثير  ثيدحلا  نع  يبأ  فقوت 
عاتمتسالا هبشي  امیف  ضیھملا  ليزھلا  اھناخد  ثفنو  اھلعشأ  امنیح 

دق هنأ  ودبي   . اھدنع لھمت  يتلا  ةفقولا  يسن  هنأك  ادب   ، غبتلا قاذمب 
يف اھلمجیل  ءاوھلا  نم  ثيدحلا  ةياھن  عمجي  هنأك  هعارذب  حَّوش   ، دھجأ



: ةدحاو ةرابع 

انأ ءيش  ! هیف  يجرشامشلا  ىفطصم  جاحلا  ةعامج ! اي  ةحارصب  - »
هل رھظتس  لجرلا  اذھ  نأب  ساسحإ  يدنع  هشيوارد ! نم  ًاّیصخش 

!!..«. بيرق امع  تامارك 

نم دوح  دق  هردق  ةلالجب  ىفطصم  جاحلاب  انئجوف  هتلمج  لمكي  نأ  لبق 
ىقبتل ةبرقم  ىلع  فقو  مث   ، انراد هاجتا  يف  لبقأو  يمومعلا  عراشلا 

: ةھبأو ٍراقو  يف  ىدان   . ةلصتم يمومعلا  عراشلاب  هتلص 

!«. يدنفأ مساق  - »

: يلوفط حرف  يف  اًحئاص  للھيو  قفصي  يبأ  فقو 

هل رھظت  فوس  ىفطصم  جاحلا  ؟  ةعامج اي  مكل  لوقأ  تنك  اذام  - »
!! ةریسلا ىلع  هسفنب  ءاج  يتملك ! قادصم  اذھ  ؟  كلذك سیلأ   ، تامارك

!«. ىفطصم جاح  اي  لضفت 

: ةعمال ةینیتالب  سارضأ  نع  ىفطصم  جاحلا  مسبت 

! ينشحاو تنأ  ریبكلا ! عماجلا  يف  ةعامج  برغملا  يلصن  تنأ  لاعت  - »
كیلع يقح  دلبلا ! يف  تنك  املاط  ّيلع  ریثك  اذھو   ، كرأ مل  نیتلیل  ذنم 

!«. لجر اي  مق   .. ایھ ةلیللا ! هذھ  يدنع  رھستو  ىشعتت  نأ 

قوط لدع   ، ةيردنكسلا ةایحلا  ةحئار  نم  هل  يقابلا  هبشبش  يبأ  سبل 
نم امھءارو  تللست   . ىفطصم جاحلا  وحن  لورھي  قلطنا   ، هبوث

. دیعبل  .. دیعب



( ٤ )

تمجھ  ، يمأ تطشن   . ىفطصم جاحلل  ةموزعلا  دري  نأ  يبأل  دب  ال  ناك 
ىلإ يبأ  دعص   ، جيرارف عضبو  ةزوإو  نیتطب  تقتنا   ، رویطلا ةرجح  ىلع 
يبأ نأ  فيرطلا   . مامحلا نم  جاوزأ  ةدع  ىقتناف  حطسلا  جرب  يف  ينانبلا 
قشعي هسفن  وھ  ةباذكلا  ةرخشفلا  نم  ةيرخسلا  نع  فكي  ال  يذلا 
يدلبلا بنكلا  ةوسك  رییغتب  ماق   . اھناقتإ دیجي  ام  اًریثكو  ةرخشفلا 
شرف  ، مویلا اذھ  لثمل  بایثلا  قودنص  يف  ةرخدملا  ةفیظنلا  ةوسكلاب 
اھیلإ تلزن   ، ءارمحو ءارضخ  ناولأب  ةشكرزملا  ةديدجلا  رئاصحلاب  ضرألا 
اھقوف حرطنا   ، لیطتسم فص  يف  تایلبط  ةدع  تصترا   . بنكلا دناسم 
رمعملا زرألاو  ةتفلاب  ةرماعلا  قابطألا  هقوف  تصترا   ، نیمثلا شرفملا 
رودصلاو ذاخفألا  نم  لالتو  ةفيرحلا  ةبروشلا  تایناطلسو  يسكسكلاو 
نالباقتم نافص   . هقلس دعب  يلقملا  محللا  عطقو   ، مامحلا خارفأو 
خیشلا هباحصو : يبأ  هلتحا  رخآلاو  ةیجرشامشلا  هلتحا  فص   ، دناسملاب
دومحم يلاخو   ، ةیفص ىربكلا  يتخأ  جوز  ّفالَخو   ، يرفعجلا دیشرلا  دبع 

. ةدلبلا ءارفخ  خیش  يمالسلا 

يالغلاو ديراربلا  ةینیص  عم  ریبكلا  يراخفلا  دقنملاب  ءيج  ءاشعلا  دعب 
ران ىلع  خوبطملا  ياشلا  ةنطلس  دومحم  يلاخ  ىلوت   . باوكألاو
ةركاذ يف  نوشكني  ةداعلاك -  ةیجرشامشلا -  حار   . ةلعتشملا حلاوقلا 
سوءر نع  رداونو  فئارط  مھل  يكحي  ىربنا   . ةیمیمحو فطلب  يبأ 

هنأك نيدلا  ّبس  ةلصخ  يف  نیيردنكسلا  ةخاسو  نع   ، ىمادقلا ةلئاعلا 
ةنيدملا يف  ةیبنجألا  تایلاجلا  دوجو  ناك  فیكو   ، مھكانحأ يف  ةنابل 
ةنسلأ ىلع  ةیناسللا  ةفآلا  هذھ  يشفت  يف  ببسلا  وھ  ةفاثكب 

 - هنأل بناجألا  تاجاوخلل  نيدلا  ُّبس  مھل  ولحي  ناك  ذإ   ، ةیناردنكسإلا
تالاصلاو تارابلا  يف  كتھتلاو  قسفلاب  مھل  حمسي  يبنجألا -  نيدلا 
تاجاوخلا ىلع  يھابتلا  نوديري  نیيردنكسلا  نیيرصملا  نأك   ، عراوشلاو

، ةدیمحلا قالخألاو  ةءورملا  ىلع  ّضحي  يذلا  میظعلا  يمالسإلا  مھنيدب 
نأ ديري  ةجاوخلا  نيد  بسي  نیح  يردنكسلا  نأكل   ، ةیسكع ةروصب  نكلو 
اذھ ىلع  كابر  يذلا  نيدلا  كلذ  نوعلم  رشابم : ریغ  لكشب  هل  لوقي 

!!.. وحنلا

. اھب سأب  ةجيرخت ال  فيرظ ..! يدنفأ ! مساق  اي  فيرظ   .. .. ْي .. ا .. ا اھاھاھ

ترینأ  . حوتفم هنأ  عم  ةردنملا  باب  ىلع  رقن  توص  ةھقھقلا  جیجض  للخت 
ةقیقد ريزانجب  ةطوبرم  ةعبق  تحت  ةردنملا  فقس  نم  ةیلدتملا  ةبمللا 



موسرلا نم  ةمیخ  نیسلاجلا  ىلع  يفضت  ةبحاش  ةلالغب  ءوضلا  فلغت 
نیسلاجلا فاتكأ  ىلع  اھلاكشأ  رسكتت  ةبيرغلا  ةیلایخلا  ةیجشلا 

نم درامك  ليوط  لظ  ةمیخلا  هذھ  نم  قثبنا   . مھھوجوو مھعرذأو 
نوكتتف نیتیلاعلا  هیقاس  لظ  يف  نیتليوطلا  هیعارذ  لظ  لخادتي  ناخدلا 

يف لظلا  لخد  ام  ناعرس   . رئاودو تاثلثم  بابلل  هجاوملا  طئاحلا  ىلع 
هجولا رقشأ  افیحن  اليوط  ًاّيوس  ارشب  انمامأ  لثمتف  ضیمحتلا  ةمیخ 
رجشم صیمق  نع  ةرابع  يركذ  سبلم  يف  ىثنأك  حمالملا  قیقر 
ةفقاو ةقايو  مك  فصنب  صلاخلا  ريرحلا  نم  رمحألاو  يرانكلاو  رضخألاب 

، قافشإلل اًریثم  سیعتلا  هصفق  يدابلا  ردصلا  ىلع  نيرارزلا  حوتفم 
يف جرجرتي  ناعمللا  يخس  نوللا  دوسأ  فوصلا  نم  نولطنب  ىلع 
يف هرصخ  لوح  فتلي  ةیبھذ  ةكوتب  ضيرع  يدلج  مازح  هل   ، ءوضلا
كيرغي يھش  رطع  ةحئار   ، ينب ىلع  ضیبأ  ءاذح   ، لیمج قستم  ماكحإ 

راص لجخلا  طرف  نم   . اكبترم فقو   . هيوتحتو كنضح  يف  هفقلتت  نأب 
نیبج هقوف  نم   ، راقنملا ىلإ  برقأ  ببدم  ليوط  فنأب  رمحأ  اليدنق  هھجو 
ففصم هنأ  الإ  لسعلا  نول  يف  دعجم  ريزغ  رعش  تحت  ءاضو  زراب 
نیبجلا ىلع  نميألا  بنجلا  تالصخ  مانت   ، رسيألا بنجلا  نم  قولفمو 

هانیع  . ةوقو اًعاستا  هینیع  ىلع  ىفضأ  امم   ، هبجاح ىلإ  لصت  داكت 
ررقملا خيراتلا  باتك  يف  ةروشنملا  ربكألا  ردنكسإلا  ةروصب  يناتركذ 

. انیلع

ريزانج حابشأ  نم  انیلع  طبھ  قولخم  هنأك  شاھدناب  اعیمج  هانلمأت 
يف تماق  تالؤاست  ةمث   . ةردنملا فقس  نم  ةالدملا  ةعبقلا  تاذ  ةبمللا 
وھ اذھ  لھ  هلأسأ : نأ  ديرأ  يننأك  يبأ  ىلإ  يتارظن  تھجو   ، يغامد

ًاّیئاقلت هجتت  يھو  يبأ  تارظن  تحمل  ؟  هنع انتثدح  يذلا  كب  يناھ  نبا 
. يلؤاست سفن  اھیف  ترعشتساو  كب  يناھ  ىلإ 

، تاونس ذنم  هري  مل  هنأك  باحرت  يف  هیعارذ  درفي  وھو  كب  يناھ  لاق 
: قيدصتلا لھأتسي  عنطصم ال  بیحرت  هنأب  رعشأ  ينلعج  امم 

!«. يبیبح اي  لاعت  ةدامح ! الھأ  - »

ىلع هدي  عضي  امیف  افتاھ  ةبنكلا  ىلع  هراوجب  اناكم  هل  عَّسو 
: مالغلا فتك 

«. ؟ يبیبح اي  ةدلبلا  كتبجعأ  - »

. اًدیج اھمھفأو  اھیناعمب  رعشأ  يتلا  ةمھفتسملا  يبأ  تارظن  تعبت 
هیلع رھظ  دق  وھ  اذإف   ، ىفطصم جاحلا  هجو  ىلع  هتارظن  ترقتسا 



رظنم ينبجعأ   . حماستلا رھظم  اھیلع  بلغي  هحمالم  نكل   ، ضاعتمالا
ةفیفخ هحمالم  نإ   . ةیبذاجو حالصو  ةیفافش  نم  هیف  امل  ىفطصم  جاحلا 
ةنسلألا غلبأ  زجعي  قیلعت  لوق  يف  هناسل  نع  بونت  ام  اًریثك   ، اًّدج لظلا 
ةدوصقم تارظن  هنیبج  تحت  نم  لسري  اذ  وھ  اھ   . ةوالحلا هذھب  هلوق  نع 
ؤطاوتلا نم  ءيشب  رعشي  هنأ  يل  لیخ   . ىنعم تاذ  كانھو  انھ  ةھجوم 

عد لوقت : هحمالم  داكت   . تارظنلاب هنع  راذتعالا  بجي 
. قلاخلل قلخلا 

لاعشإب هسفن  ًالغاش  عیمجلا  نع  َّروزا   ، هطانئمشا ِفْخُي  مل  كب  رتنع 
صغملاب هبشأ  ءيش  اھباتنا  دق  ةدعقلا  نأ  حضاولا  نم  راص   . ةراجیس

افتاھ يبأ  هاھنأ  ام  ناعرس   ، بقرتلاب روعش  اھیلع  رطیس  ثیح  ينطابلا 
: لوجخ بیحرت  يف  مالغلل  رظني  امیف 

«. ؟ انتدلب كتبجعأ  هیبلاب ! الھأ  - »

يبأ نكل   ، يبأ ىلع  درلاب  نذإلا  هنم  بلطي  هنأك  كب  يناھ  ىلإ  مالغلا  انر 
: كب يناھ  ىلإ  رظن  ام  ناعرس 

«. ؟ يبرعلاب ملكتي  - »

لّغشأ ينلعج  امم   ، ةجزاط ةديدج  ةتكن  لاق  هنأك  ةیلاع  ةھقھق  ترجفنا 
جاحلا نأ  الإ   ، يبأ هلاق  امیف  ةتكنلا  ىنعم  مھفأ  ينلعل  ةعرسب  يخم 

: ءازھتساو ةيرخس  ضحم  يل  تدب  اذامل  يردأ  ةيدجب ال  لاق  ىفطصم 

ينایلطلاب يدنفأ  مساق  اي  هملك  ةجاوخ ..! بلص  نم  اًعبط  ةجاوخ  - »
!!«. لاحلا يف  كمھفي  هارت  يدنواللاب  يواسنرفلاب 

هیتبكر اقفترم  لام   . ةياطوألاك هھھجو  راصف  لجخ  يف  مالغلا  مسبت 
: لاق ةقابلو  لظ  ةفخبو   ، ىفطصم جاحلل  اًرظان 

!«. ىفطصم ابآ  اي  كریخ  رتك  - »

ءفد ئفادلا  عاقيإلا  تاذ  ةیحالفلا  انتجھل  دیلقت  يف  هتعاربل  انكحض 
. ىفطصم ابآ  اي  كریخ  رتك  ةرابع :

هنأك لاق  مث   ، هرطاخ بیطي  هنأك  ةدامح  فتك  ىلع  هدي  كب  يناھ  عضو 
: اقيدص ملكي 

هنأ ىسنت  اًدیج ..! همھفت  تنأ  كنم ! رخسي  ال  ىفطصم  جاحلا  كوبأ  - »



!«. ؟ اھلك ةلئاعلا  يف  قودصلا  كقيدص 

عاقيإ ىلع  ةطوطمم  ةيردنكس  ةجھلب  حاصو  ةقر  يف  مالغلا  حوش 
بضغلا يتظحل  يف  اھدلقي  نأ  يبأل  ولحي  يتلا  ةیناردنكسإلا  ةرخشلا 

: ةيرخسلاو

دحأ يأل  يبح  نم  رثكأ  هبحأ  هقيدص ! اًضيأ  انأ  يباب ..! اي  اًعب   .. ا  .. ا  .. اط - »
متسل ببسل  ّيلع  تلقمتي  نآلا  وھ  مكلاب ..! اولخ  نكل  اھلك ..! ایندلا  يف 

نم هءاج  يباسح  راعشإ  ةءارق  نع  تزجع  يننأ  ببسلا  لصأ  هنوفرعت ..!
ةغلب يناردأ  ام  نكلو  مالكلا  تأرق  انأو  ةینایلطلا ..! ةغللاب  يلاطيإلا  كنبلا 

!«. ةدقعم تاحلطصم  اھنإ  ؟ ! ىفطصم ابآ  اي  اھزومرو  كونبلا 

: لاب غورف  يف  هعارذب  حوش  ىفطصم  جاحلا 

!«. انیلع ام  - »

: ةمھم ةلأسم  ثحب  نم  ىھتنا  هنأك  يبأ  لاق 

«. ؟ ميركلا مسا  ام  كب ..! يناھ  ریبكلا  كبلا  نبا  ریغصلا  هیبلاف  نذإو  - »

!«. ةدامح - »

ةيدج يف  يبأ  لاق   . كمادخ لوقي : نم  ةجھلب  مالغلا  اھقطن  اذكھ 
: ةفطلتم

!«. انتفرش مركأو ! معنأ  - »

!«. اًفرش دادزي  يذلا  انأ  يمع ! اي  ركشتم  - »

: ةدامح ىلإ  اًریشم  كب  رتنع  لاق  فلكتملا  حرملا  نم  ءيشب 

«. ؟ يدنفأ مساق  اي  ةنس  مك  هیطعت  - »

حاص نيدوقعملا  هیبجاح  نیب  نم   .. اصحفتم ةدامح  يف  يبأ  قلمح 
: دومحم يلاخ 

!«. ؟ اماع نورشع  - »

: اححصم يبأ  فتھ 



!«. اماع رشع  ةعبس  لق  بط  - »

: يتخأ جوز  دیشرلا  دبع  خیشلا  حاص 

!«. يعارذ عطقأ  اًماع ! رشع  ةسمخ  نع  ديزي  ال  - »

كب رتنع  عفر   ، شوطبملا دغللا  سیك  يف  قتف  اھنأك  ءارمح  ةماستباب 
: ادكؤم زوملا  عبصأك  زانتكالا  طرف  نم  سوقملا  هعبصأ 

!!«. نيرھش ةرشع  ةثلاثلا  ةنسلا  نم  لقأ  هرمع  - »

!«. لوقعم وھ  ام  يلاب ! وْھ   .. .. َل اي - »

هیلع جرفتن   ، هیف ءيش  لك  يف  رظنلا  دیعن  نحنو  اعیمج  انحص  اذكھ 
يتلا ةراجیسلا  عزني  وھو  كب  رتنع  فاضأ   . بیجاعألا نم  ةبوجعأ  هرابتعاب 

: هیتفشب تقصتلا 

يف نولوقت  امك  ةلولحم  ءاثق  يف  ىعري  هنإ  عرافلا ..! هلوط  مكنرغي  ال  - »
!«. نیمسلا لكألاب  هفلعن  انلك  هبحن ! انلك  ةیحالفلا ..! مكلاثمأ 

: زیلاھدلا هاجتا  يف  يبأ  فتھ 

!«. رجغ اي  ةدامحل  ًءاشع  اوتاھ  - »

: ةرارحب فتھي  اًفقاو  ةدامح  َّبھ 

!«. رادلا يف  ينوشع  مونلا  نم  توحص  ام  لوأ  كوجرأ ..! أل ! - »

جاھتبا يف  ضعب  ىلإ  انضعب  علطتن  رادلا  لھأو  انأ  تحر   . سلج مث 
هب دارأ  میخفتب  ةدامح  نم  ةقوطنم  رادلا »  » ةملكل انماعطتسا  نم  ببسب 

. انتجھل دیلقت 

ةلح قوف  زیلاھدلا  باب  غدص  يف  اًسلاج  ةردنملا -  يف  ماحزل  تنك - 
حابشألا نم  لتكب  زیلاھدلا  باب  غارف  ألتما  دقو  ةبولقملا  لیسغلا 
خیشلا نم  ةجوزتملا  يتخأو  يمأ  يھ  ضرألا  ىلع  ةشراب  ءادوسلا 
نجرفتي نئج  انبراقأ  نم  ءاسن  ضعبو  دومحم  يلاخ  جوزو  دیشرلا  دبع 

يف نھتارظن  هیلإ  تفرحنا  ةدامح  لخد  نأ  ذنمو   . ةيردنكسإلا لھأ  ىلع 
لفطلا اذھب  راھبنالا  ةدش  نم  نھھافشب  نصمصمي   ، فوغش صصلت 

: نمغمغي نحر   ، قالمعلا



!«. هلامج ىلع  يتخا  اي  - »

!«. قالخلا ناحبس  - »

!«. هعنص ةلقو  ىعرمو  لكأ  اعبط ! - »

!«. ءاھب اي  لاعت  - »

: هیلإ تممھ   . ينيداني يبأ  توص  اذھ 

«. ابآ اي  معن  - »

: يفتك ىلع  هدي  عضو 

يف خفني  هللا  لعل  ؟  يردي نم  لوصألا !! نبا  ىلع  فرعتت  نأ  بجي  - »
!«. ةعماجلا يف  هلمازتو  كتروص 

: لاھتباو جاھتبا  يف  ةوسنلا  تاوصأ  تجوامت  زیلاھدلا  باب  فلخ  نم 

!«. براي اشنإ هللا   .. براي اشنإ هللا  - »

لَّبقو هنضح  يف  يناوتحاو  فقو   . ةرارحب هتحفاص   ، ةدامح ىلع  تملس 
ينلمش  . اًفقاو تیقبو  هناكم  يف  هتسلجأ  مث  هيدخ  يف  رخآلا  انم  ٌّلك 

: ةجھب هولعت  هجوب  يبأل  رظن  مث   ، فطلتو فطعت  ةرظنب  كب  يناھ 

ذخأیس انبر  ءاش هللا  نإ  يدنفأ ! مساق  اي  ءاكذلا  هیلع  رھظي  كنبا  ءاھب  - »
!«. ءاھب اي  يلاعلا  كمیلعت  لمكتس  اًعبط  هدیب !

: تلق لمألاب  شاَّیَج  توصبو   ، ةسامح يف  يسأر  تززھ 

!«. نذإب هللا لمكأ  يوان  هیبلا  ةداعس  اي  اًعبط  - »

، لكشلا ةيواضیب  ءاقرز  تازوریفب  ةیضف  متاوخب  ةعصرم  ةلیقث  دي  ةحارب 
اياقب هقلح  يف  نأك  نیختلا  هتوص  رارقب  رأز   ، ىفطصم جاحلا  حوش 

: يوشم فورخ 

نم عنصم  يف  ًانادنموك  هلِّغشأ  انأو  ةیھیجوتلا  ذخأي  نعدجتي  - »
!«. ةعماجلا يف  هسفن  ىلع  قفنیل  يعناصم 



: ىفطصم جاحلا  ىلإ  انرو  ةذلب  لیقثلا  ياشلا  كب  رتنع  فشر 

نم ةیھیجوتلا  ذخأي  نأ  لمجأ  ام  ؟  نآلا نم  هلِّغشت  نأ  عناملا  امو  - »
ةيردنكسإلا يف  ةثالثلا  همامعأ  تویب  نأ  فرعأ  ةيردنكسإلا ..! سرادم 

! عستم يتیب  يف  انأف  يدنفأ  مساق  يل  حمس  ول  نكل   ، هل ةحوتفم 
اھنم ةدحاو  يف  نكسیلف   ، دحأ اھلمعتسي  ال  ةغراف  ةریثك  فرغ  يدنع 
يف يدنع  هلیغشتل  دعتسم  انأ  ةركف ! ىلعو  ةعسلاو ..! بحرلا  ىلع 

! اًعبط يفارشإ  تحت  نوكيو   ، ةساردلل اتقو  هیطعت  ةحيرم  ةفیظن  ةفیظو 
مساق اي  كوجرأ  هب ! نوسنتأيو  اًّدج  هنوبحیس  يدافحأو  يدالوأ  نإ  مث 

اھیف ام  ِهللاو  ينقدص   .. لعفلاب هجاتحأ  ينإ  يل ! دلولا  اذھ  كرتا  يدنفأ 
میلعتلا نم  اجووعم  تاب  مھناسل  يدافحأو  يلایع  ةلماجم ..! يأ 

كلذك سیلأ   ، ةیبرعلا ةغللا  يف  اًدیج  مھفي  ءاھب  نأ  يل  رھظيو  يبنجألا !
«. ؟ ءاھب اي 

: افتاھ هیتبكر  ىلع  يبأ  زكترا   ، ةبطخ يقلیس  هنأكو 

ةغللا يف  عیلض  هللا  ءاش  ام  ينبا  ءاھب  كب ! رتنع  اي  ةدئافلاب  تئج  - »
نم ةرشع  ءاشنإلا  سورد  يف  ذخأيو   ، يلثم رعشلا  بتكي  هنإ   . ةیبرعلا
دعاوق كلایع  ملعتي  نأ  ديرت  تنك  نإ  كیلخي  هذخ هللا  اًّدج ..! نسح   . ةرشع

!.. ةمھم ةتكن  ىلإ  ينتھبن  تنأ   ، ةركف ىلعو  تلزنأ ..! امك  ةیبرعلا  ةغللا 
ال ىتح   ، همامعأ نم  دحاو  تیب  يف  میقي  نأب  بحرم  ریغ  انأ  العف  العف 
يف انھ  مھحلاصمل  اھيدؤأ  يتلا  تامدخلل  الباقم  بلطأ  يننأ  اوروصتي 

!«. دلبلا

نكیلف ولوايد ! الو  الغش  هنم  ديرأ  ال  كنبا ! هنأ  ينیفكي  يدنفأ  مساق  اي  - »
نسح نم  نآلا ! نم  يعم  هذخأل  انأ  دعتسم  نيریثكلا ! يئانبأ  نم  انبا 

ةبرطضملا لاوحألا  أدھتو  نطقلا  عمج  متي  نأ  ىلإ  انھ  نوقاب  اننأ  ظحلا 
!«. ةيردنكسإلا يف 

نم اھیف  ام  ردق  ةطبغلا  نم  اھیف  ةفیطل  ةرظنب  ىفطصم  جاحلا  ينقمر 
: ددرتيو هسفن  عجاري  نأ  لبق  دعولا  تیبثتو  كب  رتنع  طيروت  يف  ةبغر 

ةصرفلاو لالح  نبا  العف  تنأ  هلجاع ! ربلا  ریخ  ءاھب ! اي  كقاروأ  زھج  نذإ  - »
باحر يف  حرتست  مل  اذإو  كیلع ! كوربم  اھعیضت ! الف  كدنع  دحل  كتءاج 

!«. كرسي ام  دجت  يدنع  لاعتف  ًاتاتب -  ٍدراو  ریغ  اذھو  كب -  رتنع 

دعي مل  وھ  ذإ  ةراجیس  فلي  اصعجنم  عبرت   ، ةطبغلا طرف  نم  يبأ  جھتبا 
. اًرئاط زفقي  داكي  ضفتني  يبلق  ناك   . ةمعانلا نكملا  رئاجسلا  معطتسي 



، يبنج يف  ينكشكشي  زیلاھدلا  ةمتع  نم  اًمداق  يمأ  توص  ينزمغ 
: يقورع يف  عطربت  ءامدلا  لعجي   ، ينغدغدي

لقن نكمي  فیك  هنم  فرعاو  كملعم  يدنفأ  ةشير  ىلإ  بھذاو  نآلا  مق  - »
!«. ةيردنكسإ يف  ةسردم  ىلإ  دلبلا  ةسردم  نم  كقاروأ 

: يندھدھت اھنأك  ةبونز  يتخأ  تلاق 

يف شیع  كل  بوتكم  تلاقو  كتخب  تفاش  يتلا  ةيرجغلا  تقدص  - »
!«. اًدبأ هعطقي  انبر ال  َيوخأ ! اي  كوربم  ةنيدملا !

. ةیحيرأو ءاضر  يف  مستباف  يمأ  ةیصو  بعوتسا  دق  كب  رتنع  نأ  تظحال 
: حازملا لیبس  ىلع  هتلأس 

!«. ؟ يمع اي  حیحص  - »

: لاق ةطاسب  لكب 

تعجر ام  يرمع  انأف  نئمطاو  كتدلاو ! تسلا  هتلاق  ام  ذِّفن  - »
!«. يمالك يف 

: كب يناھ  لاق 

، هنوقحتسي امبر ال  سان  يف  اًّدج  اًریثك  اًریخ  لعفي  كب  رتنع  دھشأ ! انأ  - »
!«. انیلاھأ عم  هلعفي  ىلوأ  باب  نمف 

نأ دصقب  يبأ  ىلع  لامف   ، نجشلاو ةسامحلا  هتزھ  دومحم  يلاخ 
: عیمجلل ٌعومسم  هتوص  نأ  عم  هینذأ  يف  سمھي 

ردنبلا ذیمالت  نأ  اًعبط  فرعت  تنأ  ديدج ! سبل  همزلي  دلولاف  نذإو  - »
لدب اھیف  قوسد  ةركف ! ىلع  شوبرطلاو ! ءاذحلاو  ةلدبلا  نوسبلي 

«. ... نأ نكمي  نمثلا  ةصیخرو  ةزھاج 

يف نكي  مل  يتلا  ةركذتلا  هذھ  نم  اًرخاس  يبأ  هعطاق  جاجتحا  ةجھلب 
: اھیلإ جایتحا 

!«. نذإب هللا ماري  ام  ىلع  ءيش  لك  بسن ! وب  اي  ميرك  كبر  - »

يجرشامشلا هتوص  هب  ألتما  ىوقأ  جاجتحا  يف  كب  رتنع  عارذ  عفترا 



: ءارحصلا نع  اثوروم  اًئفد  ئفادلا  نیختلا 

وھو دلولا  تینبت  صالخ  انأ  اًدحاو !! اًمیلم  فرصت  ام  لالج هللا  قحو  ال  - »
هتاھ يدالوأك ! سبل  مخفأ  سبلي  فوسل  هعیمج ..! امم  يتیلوئسم 

!!«. ىلع هللا يقابلا  عدو  بسحف  همودھب 

، ةنخسلا ةشایجلا  اھفطاوع  ىلع  ةرطیسلا  تدقف   ، تلفنا يمأ  رایع 
لاعفنالا ةوق   ، ةوقلاب اًشوعرم  وأ  ةشعرلاب  ًاّيوق  هسفن  نع  اھتوص  رفسأ 

: ةحرفلاو نانتمالاب 

يھلإ ةمالس ! ةوطخ  لك  يف  كل  لعجي  يھلإ  كیھتشا ! ام  اش هللا  نإ  - »
رباكألا نب  اي  يجرشامشلا ! نب  اي  رتنع  اي  نامكو  نامك  كبتارم  يلعي 
ةتكاس تب  اي  ةطورغز  هتیب ! لھأو  يبنلا  انراز  ةلیللا  انحإ  نیبیطلا !

!«. ؟ هیل

رظنو  . ةقلطنملا يتخأ  ديراغزب  طلتخاف  حرفلا  طرف  نم  اھؤاكب  رمھنا  مث 
: حيرص يقیقح  دسح  يف  كب  رتنعل  ىفطصم  جاحلا 

دعاص هنأب  رعشأ  ؟  راحلا ءاعدلا  اذھ  لك  يواسي  مك  ؟  مع اي  طوسبم  - »
اذام فش  تلتمو ! تلات  امدقم  كقح  تذخأ  نآلا  تنأ  اسأر ! ءامسلا  ىلإ 

!«. بیطلا لمعلا  اذھ  ءازج  نآلا  دعب  كیطعیس هللا 

انأ ىفطصم  جاح  اي  هللاو  ينقدص  هلضف ! ركشنو  هدمحن  دمحلا  ! - »
ينردقي انبر  نويدب  ءاھب  مأ  تسلل  انيدم  ترص  نآلا 

!«. اھدادس ىلع 

يتایح ىرجم  لوحتب  يتحرف  نم   . قئاقد سمخ  يف  يریصم  ررقت  اذكھ 
راد ام  ركذأ  ال  يننأ  ةجردل   ، ةرھسلا ةیقب  يف  راد  امع  لوھذ  يف  ترص 
لك  . مھلزانم ىلإ  لیللا  رخآ  مھلصوأ  انأو  قيرطلا  يف  ةدامح  نیبو  ينیب 
هئایلع يف  رمقلا  ناك  انراد  ىلإ  يتدوع  ءانثأ  يف  يننأ  هركذأ  ام 

.. دیعبلا قفألا  ىلإ  يمامأ  ةيؤرلا  لاجم  حسفيو  ةوطخب  ةوطخ  ينقفاري 
. دیعبلا



( ٥ )

، انتدلب ةسردم  نم  ةیئادتبالا  ةداھشلا  ىلع  لصحتس  ةعفد  لوأ  اننأل 
ماقرأ تناك   . قوسد ةنيدمب  ناجللا  ىدحإ  يف  ناحتمالا  يدؤن  نأ  ررقت 
تیب يف  نیمئاق  نيرھاس  هانیضمأ  عوبسأ  لبق  انیلع  تعزو  دق  سولجلا 
ماوعأل ةیئادتبالا  ةداھشلا  تاناحتما  نم  جذامن  لحن  يدنفأ  ةشير 

،« ذیملتلا حالس   » همسا ةرازولا  بتك  جراخ  باتك  يف  ةعومجمو  ةقباس 
داوملا عیمج  يف  تاناحتمالا  نم  جذامن  نع  ةرابع  باتكلا  نأ  مغرو 
رظنلا نم  انعنمي  ناك  يدنفأ  ةشير  نإف   ، ةیجذومنلا ةبوجألا  اھتحت  دجوتو 
ةینف قرطب  انیلع  عجاري  وھو  انتغمدأ  نم  بیجنل  ةبوجألا  هذھ  يف 
مث  . غامدلا يف  تامولعملا  تبثتو  تاحفصلا  ظقوتو  نھذلا  كرحت  ةيراوح 
وھ رفاس  ةدامح  نأ  تملعو   . ناحتمالا انيدأف  قوسد  ةنيدم  ىلإ  انرفاس 
ىلإ هب  دوعي  نأب  لفكت  يذلا  قئاسلا  ةقفر  يف  ةيردنكسإلا  ىلإ  كلذك 
موي لك  انتبوجأ  عجاري  يدنفأ  ةشير  ناك  املو   . ناحتمالا هئادأ  دعب  ةدلبلا 
انك امیفو   . ةمدقتم تاجردب  انحاجنب  اًقثاو  راص  هنإف   ، ةدح ىلع  اًدرف  اًدرف 
نأ يدنفأ  ةشير  يل  راشأ   ، ةبخاص ةفز  هبش  يف  راطقلا  يف  نيدئاع 

ماستبا يف  هتوص  ردھو  يفتك  تبر   . هل لباقملا  يسركلا  ىلع  سلجأ 
: حرفلا قیمع 

يكذو رطاش  دلو  كنإ  كنع  تلق  بیخت ! ال  يترظن  هوبھب ! اي  كوربم  - »
ةيوناثلا ةسردملاب  هللا  ءاش  نإ  كقاحتلاب  كنإ  نآلا  كل  لوقأو  بوھومو !

! يقرتلا ةبتع  ىلع  لعفلاب  كمدق  تعضو  نوكت  ةيردنكسإلا  يف 
نم راذح  نكلو  نذإب هللا..  نیقومرملا  نم  نوكتسو  ًاّیلاع  اًمیلعت  ملعتتس 

ىنمتأ . ال  وھللا نكامأو  داسفلاو  كايإ  كسفن ! نع  كلھذت  نأ  ةيردنكسإلا 
يف شیعلاب  حومطلا  نم  عنقي  ةقيرباف  يف  الماع  رمألا  كب  يھتني  نأ 
فیك اھرھقا ! ةميدقلا ! ةمرصلاب  ةيردنكسإلا  برضا  ةيردنكسإلا ..!

ةسردملا لعجا  اھلھأ ! دسافم  نع   ، اھوھل نكامأ  نع  داعتبالاب  ؟  اھرھقت
كیطعت فوس  نأش  اذ  الجر  حبصت  نأ  دعبو   ، كتاولص سوردلاو  كتلبق 

!«. كعم انبر  يدلو ! اي  ىلع هللا  لكتا  ناجملاب ! اھسفن  ةيردنكسإلا 

ةلیخأ اھیف  ينتبعاد  ةليوط  َيلایل  مونلاب  أنھأ  مل  حرفلا  نایغط  لظ  يف 
ةحرفللاي  . اًمامت ریغتتس  يتلا  يتایح  نعو  ةيردنكسإلا  نع  ةرحاس 

. ةمدقتم تاجردب  حاجنلا  ةجیتن  انتءاج  موي  انراد  يف  ترجفت  يتلا  ىربكلا 
مویلا هتءاج  يتلا  ةیفتاھلا  ةملاكملاب  ةحرفلا  كب  يناھ  انكراش  اھموي 
قئاسلا لسرأ  دق  ةدامح  ناكو   . ةدامح حاجنب  هرشبت  ةيردنكسإلا  نم 

. ناحتمالا ةجیتن  ىلع  نئمطي  ىتح  ةيردنكسإلا  يف  وھ  ىقبي  نأ  الضفم 



لمكي هب  يتأیل  ةيردنكسإلا  ىلإ  دوعي  نأ  قئاسلا  ىلع  نیعت  اذكھو 
ءاردم لئاسر  ضعب  قئاسلا  لمحي  تقولا  سفن  يفو   ، انعم هتحرف 
ةعضب هرفس  قئاسلا  لجؤي  نأ  ررقتف   ، كانھ ةلئاعلا  دارفأ  ضعبو  لمعلا 
موقيو ةدامح  قاروأ  ىلإ  اھمضيو  هعم  اھذخأیل  يقاروأ  زھجأ  ىتح  مايأ 
ةسردم ىلإ  اعم  انقاروأ  ميدقتب  كب  يناھ  دنع  نیفظوملا  رابك  نم  دحاو 

. ةمزاللا تافورصملا  لك  عفديو  ةيوناثلا  كب  مرحم 

لزانم نم  فتاھلا  ءاج  نأ  ىلإ  يندب  قھريو  ينمزالي  قرألا  لظ 
متو ةسردملا  يف  لعفلاب  تلبق  دق  يقاروأ  نأ  انغلبي  ةیجرشامشلا 
ىلإ يب  راطو  مونلا  ينفطتخا  ةلیللا  كلت  يف   . اھبالط نیب  يجاردإ 

. اًمامت ةایحلاب  يتلص  تعطق  قامعأ 

مث  ، يدسج نم  ةریثك  ءاحنأ  يف  طبشت  بھللا  نم  ةنسلأب  رعشأ  تأدب 
ءاقتال ةسئاي  تالواحم  يف  يمدقو  يعارذب  ِشّبطأ  رانلا  بلق  يف  ترص 
ينكل خارصلا  لواحأ  ينتدجو   . میحجلا نم  اًمامت  جورخلاو  رانلا  عسل 
ىلع تضبقو  ةلوھجم  دي  تدتما  يأل  دعبو  اًریخأ   . سافنألا موتكم  زجاع 
اذإف  ، ادعاق تيوتسا  مث  تضفتنا   .. بھللا ةروج  نم  ينتبحس  يغسر 

: يغسرب ةكسمم  يمامأ  ةیعقم  يمأب 

؟! كسأر قوف  اًران  طفرفت  سمشلاو  ءارعلا  يف  انھ  مانت  كمأ ! بلق  اي  - »
منھج نم  كش  ال  تءاج  مویلا  سمشلا  رتسي ! انبر  ؟ ! دلو اي  تننج 
ىتم ينیقرحا ! اھل  لوقت  دقرتو ! اھتحت  ءيجت  كتمالسب  تنأو  ءارمحلا 

!«. ؟ انھ ىلإ  تئجو  يراوج  نم  تمق 

مالظ يف  اھینیعب  يتركاذ  تشبرب  ام  ناعرس  ؟ .. اذھ ثدح  فیك  العف !
اھیف تیبأ  يتلا  ةیناوجلا  ةعاقلا  يف  ديدشلا  رحلا  نأ  تنیبت   .. عادصو

، ةجعزملا سیباوكلاب  اھلَّمح   ، يسافنأ قنخ  دق  ًانایحأ  يمأ  عمو  يدحو 
لصفي ثیح  نبتلا  نزخمو  ةبيرزلا  نیب  امیف  انھ  ىلإ  لقتنأ  نأ  يل  رطخف 

ىلع مونلاو  سولجلا  انل  ولحي  عساو  عراشب  هیبشلا  رونملا  اذھ  امھنیب 
يخس ءاوھ  فقلم  هنوكب  ناردجلا  لالظ  تحت  ةلایقلا  ةعاس  هضرأ 

تقرغتسا دقلو   ، نینیعلا ضامغإ  لبق  مونلا  يف  اھقرغي  سأرلا  شطلي 
نیب عيرسلا  اھراطق  لصوو  سمشلا  تیمح  نأ  ىلإ  توملاك  مون  يف 

ةمدمدو شیشوب  ينذأ  ألمو  يسأر  قوف  فقوت  مث   ، رونملا اذھ  يفیصر 
. يلغم ريزغ  قرع  يف  يدسج  رصعي  حارو  عادصو 

. ينم صقن  دق  نوكي  ءيش  نع  ّيف  ثحبت  اھلعل   ، ایلم ينلمأتت  يمأ 
: اھل تلق 



!«. ؟ يمأ اي  كلام  - »

ءاج هیبلا  ةداعس  قیفت ..! يك  ءام  ةنفحب  كھجو  ّسط  مُق  ؟  تنأ كلام  - »
!«. كنع لأسي 

«. ؟ مھیف نم  هیبلا  ةداعس  - »

!«. ةدامح  .. ریغصلا هیبلا  - »

«. ؟ وھ نيأ  - »

. اًفقاو تضفتنا 

!«. كمودھ ِرّیغو  كھجو  لسغا  ةردنملا ! يف  هدحو  كرظتني  - »

بنج نرفلا  ةريود  نم  ةیتآ  فثاكتت  تحار  دق  ناخدلا  نم  تاجوم  تناكو 
نكل ِهّبسب  تممھ   ، يھجو نع  ناخدلا  دعبأل  يدیب  تحوش   . ملسلا رونم 
ّيلإ فزت  ناخدلا  بحس  قوف  بكرت  تناك  ةیھشلا  حئاورلا  نم  اناجرھم 
نبللاب نوجعملا  ةرذلا  قیقد  نم  عونصملا  ریطفلا   ، رحاس روطف  أبن 

ىلإ اھب  عفدلا  لبق  ةدشقلا  نم  ةقبطب  ةریطفلا  ةیطغت  متيو  بيارلا 
تاذ حئاورب  نوكلا  ألمتو  شطشطت  ىتح  رانلا  مشت  نإ  امف   ، نرفلا
يف اھرمع  مظعم  تشاع  يتلا  يمأ  نإ   . نوطبلا اھل  برطت  ىقیسوم 
يف ةقيرع  تالئاع  ترشاعو  ةيردنبلا  بایثلا  تسبلو  ةيردنكسإلا 
يف يبأ -  لوقي  امیف  عیمجلا -  ءاسن  ىلع  تقوفتو  ةیطارقتسرألا 
بلحتو زبختو  نجعت  ةيرارق  ةحالف  اھنأ  طق  سنت  مل   ، لامجلاو ةمشحلا 
ةعساولا ةیفيرلا  بایثلا  ىلإ  دترتو  ریطفلا  عنصتو  طبلا  طغزتو  ةیشاملا 

عم ةفحلأ  الو  بتارم  ریغب  ةبطصملا  ىلع  مانتو  ضرألا  ىلع  اھب  عبرتتل 
. اندنع ةرفاوتم  كلتو  هذھ  نأ 

ناك  . راثكلا هتمومع  ءانبأ  بیبالج  نم  ایحالف  ابابلج  يدتري  ةدامح  ناك 
يتایح يف  ةرم  لوأل  فشتكأ  ينتلعج  ةروصب  هدسج  ىلع  اقستم 
قروك يل  حال  ثیح   ، ةمعانلا داسجألا  قوف  يدلبلا  بابلجلا  لامج 
فوصلا ةیقاطلا  كلذك   ، نایعلل ةحضاو  ةنیمث  ةعاضب  فلغي  نافیلوسلا 

. يبنلا دلوم  ىولح  نم  عونصم  حالفك  ناك   . ةشنروملا ءارفصلا  ةغلُبلاو 

لاجرلا ناضتحا  نأل  ينلجخأ  امم   ، هنضح يف  ينيوتحیل  هیعارذ  حتف 
هنأب ترعش   . ةىرقلا يف  اندنع  افولأم  اًئیش  نكي  مل  مھلیبقتو  لاجرلل 

. ينتشعنأ ةیكزلا  هتحئار  نكل   ، ينضح يف  ططبتي  داك  شھ  نئاك 



: ةبنكلا ىلع  يبناجب  هتسلجأ 

«. ؟ تلصو ىتم  ةمالسلا ! ىلع  دمح هللا  - »

!«. ةعاس يلاوح  ذنم  مونلا  نم  توحصو  سمأ ! ةلیل  فصتنم  - »

!«. ِهللاو انراد  ترون  - »

ىوس تامامتھا  يأ  مھل  سیل  يمع ! دالوأ  ةدعق  نم  تمئسو  تقض  - »
مھیف دحأ  ال  حلاصلا ! فلخلاو  جاوزلاو  بحلاو  ةوسكلاو  برشلاو  لكألا 

مل تالجملاو ! فحصلاو  بتكلا  ةءارق  الو  حرسملا  الو  امنیسلا  فرعي 
انب مق  ءاقدصأ ..!! حبصنس  تنأو  يننأ  رھظي  ؟ ! لیخت ويدارلا ! نع  اوعمسي 

يقاوسلاو قيزعلا  ىلع  ينجرفت  نأ  ديرأ  ملكتنو ! ناطیغلا  يف  ىشمتن 
نارجألا يف  حمقلا  ةيرذتو  جراونلاو  فيداوشلاو  ریبانطلاو  ثيراحملاو 

نوعیطتسي يمع  دالوأ  اًعبط   .. نیحطلا ةنیكامو   .. سيردلاو  .. ةارذملاب
ىنمتأ تحبصأ  مالكلا ! نم  انھ  مورحم  يننكل   ، ةمھملا هذھب  مایقلا 
ةملك لك  هل  حرشأ  نأل  ارطضم  نوكأ  نأ  ریغ  نم  هملكأو  ينملكي  اصخش 
يتلا ةدملاب  عتمتسأ  ىتح  همھفأو  ينمھفي  اًقیفر  ىنمتأ  اھلوقأ !

!«. يسفن ددجتت  يكل  انھ  اھیضقأس 

!«. كب ةدامح  اي  كرمأ  تحت  - »

لك نأ  ةلكشملا  غامد ..! عجو  الب  كب  الب  عدج  اي  ؟ ! اھلوأ نم  كب  لوقتس  - »
ةداعس يننوربتعي  رابكلا  لاجرلا  ىتح  هیب ! اي  الھأ  يل  لوقي  ينیقتلي  نم 
قئاقد سمخ  دعبف  مھظافلأ ! نوقتني  نیبدؤم  يمامأ  نوسلجيو  كبلا 
مھنم اًدحاو  ریصأ  يكل  بابلجلا  تسبل  يننأ  عم  ةبرغلاب  روعشلا  ينلتقي 

!«. يعم نوبعليو  ةيرحب  يمامأ  نوفرصتي 

!«. كب ةدامح  اي  هیلع  اوبرت  ام  اذھ  - »

ةيوكبلا نونزحي ! الو  اكیب  تسل  انأف  هذھ  كبلا  نم  كبیس  ءاھب  اي  كوجرأ  - »
اي كل  لوقأو  ةدامح  اي  يل  لق  اھھركأ ! تحبصأ  اذل   ، ينع سانلا  شوحت 

كراكفأ  .. يبراجتو كبراجت   .. يسفن نع  كملكأ  كسفن  نع  ينملكت   . ءاھب
!«. انیب الي  اًعبط ! ينمھاف   . هبتكت كنإ  اولاق  يذلا  رعشلا   .. يراكفأو

رطق عاستال  اًرظن  اھیمسن  اذكھ  ءاشعلا -  ةینیص  انیلع  تلخد  ذئتظحل 
ألمت ةیھشلا  حئاورلا  ىقیسومو   ، ةرذلا رئاطفلا  اھقوف  حرطنت  اھترئاد - 

ةینیصلا تعضو  اھسفنب  يمأ   . ةحاوفلا ةنخسلا  ةدشقلا  ماغنأب  نوكلا 



اًدحاو تدترا  دق  اھنأب  تئجوف   . تفقوو ةيواضیبلا  ةزیبارتلا  ةماخر  ىلع 
خيرات يوحي  اندنع  ریبك  قودنص  يف  ةرخدملا  ةيردنكسلا  اھنیتاسف  نم 
تدب  ، ينترھب  . ةنيزلل ءایشأو  تاسوبلم  يف  ةصخاش  ةزيزعلا  تايركذلا 
أرقأ يئاللا  تانولاصلا  تادیس  نم  ةدیس  قیشرلا  عيدبلا  اھماوقب  يل 
اضيأ ةدامح   . اھئارش ىلع  يبأ  بظاوي  يتلا  روصملا  ةلجم  يف  نھنع 
يمأ تكردأ  يرطفلا  اھئاكذب   . رمألا هیلع  سبتلا  لب   ، ئجوفو اھب  رھبنا 

، امور نم  وأ  ةيردنكسإلا  نم  اھوتل  ةمداق  ىرخأ  ةدیس  اھروصت  هنأ 
ءاضیبلا اھدیب  ریشت  يھو  لیبنلا  اھھجو  ةضيرعلا  ةمسبلا  تءاضأف 
ةدشقلا عیقاقفو  ةدروملا  هوجولا  تاذ  رئاطفلا  ىلإ  ةمعانلا  ةضبلا 

: تلاق  ، لاكألا ءادن  يف  درغزت  لب  شطشطت  لازت  ةحئاسلا ال 

اذھو لحن  لسع  اذھ  ةیھشب ! لكأت  تنأو  كیلع  جرفتأ  نأ  يمشع  - »
!«. يبیبح اي  لك  تفل ! اذھو  يلقم  ضیب  اذھو  ميدق  نبج 

ىلع ينحني  وھو  ةدامح  ينیع  ءافص  يف  ةسكعنم  ریطفلا  ةروص  تيأر 
. جاھتبا يف  يمأ  تكحضو  تكحضف   ، نیحالفلاك هیعارذ  اًرمشم  ةینیصلا 

: ریطفلا ةنوخس  نم  حوحوي  وھو  ةذلب  ةدامح  لاق 

اذھ ةمواقم  عیطتسأ  ال  ينكل  ترطفأ  يننأ  مغر  يحالف ! ةسيرھ  - »
!«. ریطفلا

ىلع ةریغص  ةینیص  قوف  ياشلا  نم  نیتبوك  يمأ  ترضحأ  اًضيأ  اھسفنب 
. مھتداع ریغ  ىلع  الیقث  ياشلا  ناك  نإو   ، ردنبلا دالوأ  ةقيرط 

ىلع بیجو  رواسأو  ةقاي  اذ  رفسلا  بیبالج  نم  اًفیظن  ابابلج  ُتسبل 
ةعست وبأ  اتاب  ةكرام  لدنصلا  تلعتنا   . يجنرفإلا صیمقلاك  ردصلا 
وھزلا طرف  نم  داكأ   ، ءالخلا ىلإ  انعلطو  ةدامح  ينطبأت   . اشرق نیعستو 

نبا تحبصأ  بسحف  نآلا  نمف   ، يدق كقوف  ام  يدتشا  ضرأ  اي  لوقأ 
. يرفس لبق  ىتح  ًاّيردنب  ترص   ، قیقحو قحب  سرادم 

رثكأ رومأو  برغأ  ءایشأ  نع  ةبيرغ  ةلئسأ  ينلأسي  ناك  ةوطخ  لك  يف 
متي فیك  ؟  بيرقتلا وأ  ديدحتلا  هجو  ىلع  انتدلب  يف  ةمسن  مك  ةبارغ :

لامعألا لاجر  نم  ادحاو  نأ  ول  ثدحي  نأ  نكمي  اذام  ؟  انتدلب يف  جاوزلا 
يرلل اھراجئتساب  نوحالفلا  بحري  لھ  ؟  انتدلب ىلإ  هایم  تانیكامب  ىتأ 

لھ ؟  ةیقاسلاو روبنطلاو  فوداشلل  مھئالو  ىلع  نولظي  مأ  عيرسلا 
نوقفني میفو  ؟  كونبلا عم  لماعتلا  نوفرعي  لھو  ؟  الاومأ نوحالفلا  كلمي 

نم ابدرأ  مكو  نطقلا  نم  اراطنق  مك  ؟  ضرألا نادف  رعس  مك  ؟  لاومألا
ابدرأ مكو  ؟  بدرألا رعس  مكو  راطنقلا  رعس  مكو  ؟  نادفلا يطعي  حمقلا 



ركفي ال  اذامل  عئارلا  يلسعلا  توتلا  اذھ  ؟  انتلئاعك ةلئاعل  اًزبخ  يفكي 
يف عابیل  نوليان  سایكأ  يف  هتئبعتو  هفیظنت  يف  راجشألا  باحصأ 
يف نيرسوملا  دلبلا  لھأ  نم  دحاو  ركفي  ال  اذاملو  ؟  ةھكافلا تالحم 

؟ الثم زكرملا  ةنيدم  يف  ولو  توتلا  ریصعل  لحم  حاتتفا 

لامعأ لجر  عورشم   ، عاخنلا ىتح  يجرشامش  هنأ  تنقيأ  ذئدنع 
! ةقیلسلاب بوھوم 

يف داھجإلا  طرف  نم  ضغلا  ينھذ  قھرأ   ، مالكلا ةرثك  نم  فشن  يقير 
بعص  . ةیبيرقت جئاتن  ىلإ  لوصولل  ةمسقلاو  برضلاو  عمجلاو  حرطلا 

صلختلا يف  يدحتلا  ةسامح  ينتفعسأ   . فرعأ ال  هل : لوقأ  نأ  َّيلع 
نم عیطتسأ  ام  ردقب  فرعأ  امع  ةباجإلا  يفو   ، هفرعأ ال  امم  ةقابلب 

ينزھزھیف يباھسإ  نم  رجضي  ناك  هنأ  بیجعلا   . يلیصفتلا حرشلا 
رادم ىلع  انسلج  اًریخأ   . قحالتم لكشب  ةیعرفلا  ةلئسألا  نم  لباوب 
ىلإ ةیعارزلا  ضاوحألا  عیمج  يف  ةرشتنملا  هتلئاع  يقاوس  نم  ةیقاس 
تمص ىلإ  اندلخأف  ةھرب  ذنم  فقوت  دق  ثيدحلا  ناك   . انتدلب مامز  جراخ 
ناك  . اقح هارأ   ، ةرم لوأل  ةدامح  ىرأ  نآلا  يننأ  ذئتظحل  َّيلإ  لیخ   . قیمع
هینیع يف  اًحضاو  رھظي  لبخب  باصملا  نونجملاب  هبشأ  يل  ودبي 
يل حولي  امیف  هنإ   . ينلزلزي داكي  يود  هتارظنل   ، نیتيوقلا نیتعساولا 
ةعورم هتركاذ   . ماقرأ يف  ماقرأ  هكنح  نم  جرخي  ام  لك   ، ماقرألاب نونجم 
ىھتنم يف  ةىرقلا -  ءانبأ  اننأبو -  ةلآضلاب  اھعم  رعشأ  ينتلعج  ةروصب 

اذھ ةركاذك  ةركاذ   . بتك نم  انأرقو  سرادملا  يف  انملعت  امھم  بلغلا 
اھیمني نم  تدجو  اھنأ  دبال  هوبأ  لاق  امك  دحاو  رھشب  ينربكي  يذلا  مالغلا 

يف ةحلملا  ةبغرلا  هذھو  تامامتھالا  هذھ  لكب  يعولاب  اھؤلميو 
نیققحملا رابك  دحأ  هنأك  اذكھ  اھنع  شیتفتلاو  تامولعملا  بالتسا 

نكي مل  ناعمإب  ّيلإ  تصنيو  ينلأسي  وھو  ناك  هنأ  شھدملا   . ءاربخلاو
: لیبق نم  تاظحالمب  ينئجافي  ناك  لب   ، دحاو يئرم  تایئرملا  نم  هتوفي 

يتئامب  ، ةفاصفص ةئامب   ، توت ةرجش  نیثالثب   ، ٍقاوس رشعب  انررم 
. خلإ خلإ   .. يتمومع ءانبأ  نم  الجر  رشع  ةسمخب   ، ةنيروزج

تببحأو هتببحأ  دقل   . هبح نم  رفم  الو  ریثمو  باذج  هنكل   ، وھ رجضم 
يف قرشت  ةرین  ةركف  اھب  بحأ  يتلا  ةیمیمحلا  سفنب  هتببحأ   . هرجض
تقفوو اھترعش  ةدیصق  وأ   ، يلایخ اھیف  طشن  ةيدرو  ةحرس  وأ   ، ينھذ

، قومرملا يلبقتسمل  يبح  هتببحأ   . فاحُز وأ  رسك  نود  اھكبس  يف 
نع فشكت  يتلا  ةینھذلا  هتقایل  يف   ، هتقابل يف  نوكأ  نأب  يملحو 

تببحأ  . تالاجملا نم  لاجم  يف  ةذف  كش  ال  نوكتس  ةيرقبع  ریكاوب 
.. ةمعانلا ةفیطللا  هتیصخش   ، هتيویح  ، داحلا هءاكذ   ، هتأرج  ، هقزن  ، هنونج



هئایح ةلق  نع  يضاغتلاب  ذذلتأ  ترص   . موي لك  اقمع  دادزي  ناك  هل  يبح 
يف سانلا  اھنجھتسي  يتلا  هتافرصت  ضعبو  ةحيرصلا  هظافلأ  ضعب  يف 
يتلا ةذفانلا  هنإ   . اھلثمب نامزلا  دوجي  ال  ةطقُل »  » يل ةبسنلاب  ناك   . انتدلب
ردنبلا دالوأل  جذومن  هنإ   . ةیبالطلاو ةيردنكسلا  ةایحلا  ىلع  اھنم  لطأس 
فرعي هنأ  كلذ  نم  مھألا   . ةمداقلا يتایح  يف  مھب  هبشتأ  نأ  بحأ  نيذلا 
حبصأ ةیضاملا  ةلیلقلا  مايألا  هذھ  لالخ  يف   . هفرعأ ال  امم  ریثكلا 

، يتامامتھا ةرئادل  اعسوم   ، ازفحم  ، ایحوم  ، امھلم  ، اھبنم يل  ةبسنلاب 
لصألا يف  نكأ  مل  ثادحأ  نم  انلوح  رودي  امیف  رظنلا  ىلإ  يل  اًعفاد 
ةطیسب ةقيرطب  نإو   ، يل حرشي  ذإ  هل  ينانتما  دشأ  ام   . اھیلإ اًھبتنم 

؟ ءافلحلا مھ  نم  ؟  نَم دض  نَمو  ةیناثلا  ةیملاعلا  برحلا  ةقیقح   ، ةجذاس
. اھرازوأ برحلا  تعضو  نأ  دعب  نھارلا  عضولا  وھ  ام 

دقعلا يف  تعقو  دق  ىلوأ  ابرح  ةمث  نأ  ُدعب  تفرع  نكأ  مل  يننأ  ملؤملا 
هنأك يل  هیكحي  حار  امم  تیكو  اذك  ببسب  نيرشعلا  نرقلا  نم  يناثلا 
ةیناثلا برحلا  هذھ  امأ   . خيراتلا ةدام  سورد  نم  اظوفحم  اًسرد  عِّمسي 

ةيردنكسإلا برق  ةيرصملا  نیملعلا  ءارحص  يف  ةلثام  اھراثآ  لازتال  يتلا 
دض يناملألا  سنجلا  قوفتب  نونجملا  يزانلا  يناملألا  رلتھ  اھلعشأ  دقف 
 - لوقي اذكھ  ایسورلا -  ةدایقب  هدالب  ىلع  نوفحزي  اوناك  نيذلا  كیفشلبلا 
دعب رحتناف  مزھنا  هنكل   ، ملاعلا ةدیس  ایناملأ  نم  لعجیل  ابوروأ  دضو 
حبصأو ةیناملألا  هتمصاع  فصن  ةفشالبلا  ذخأو   ، ناملألا تیب  بارخ 
ةیلاوم ةیبرغ  ىرخأو  كیفشلبلل  ةعبات  ةیقرش  ةدحاو  ناتیناملأ : كانھ 
رشتنا يذلا  روثأملا  لوقلا  كلذ  عویش  رس  تمھف  ذئدنع   . اكيرمأو ابوروأل 
لوقي ذإ   ، ةریخألا ةلیلقلا  ماوعألا  لالخ  انارق  يف  سانلا  ةنسلأ  ىلع 
يف ددشتم  امھالك  نیفرط  نیب  رومألا  تبزحت  اذإ  انیلاھأ  نم  دحاولا 

موزھملا لزانتي  نأ  ينعي   ،« نيدلب دلبلا  مسقن  ةعامج  اي  صالخ  : » هتابلط
! هعامطأ ةیقب  نع  رصتنملا  لزانتي  نأ  لباقم  يف  هنيرع  فصن  نع 

نم طیلخ  يف  هیفتك  زھ  مالكلا  اذھ  ةحص  ىدم  نع  يبأ  تلأس  امنیح 
: الئاق فافختسالاو  ناسحتسالا 

!«. ام دح  ىلإ   .. ينعي - »

ءيش يف  ةراجیس  فلي  لعجو  ةیندعملا  هتبلع  ىلع  هسأر  ىنحأ  مث 
تاجاح هنھذ  يف  عمجتسي  هنأ  يبأ  هجو  ىلع  هرظنم  يشي  زیكرتلا  نم 

. يعقوت ّحصو  يسدح  قدص  دقو   ، اھیف ينملكي  نأ  ديري 



(٦)

ًابأ انل  ةقيدص  ةلئاعلا  هذھ   .. اًدیج كلاب  لخ   ، يدلو اي  ءاھب  اي  ةبسانملاب  - »
نمل نورفغي  مھنأب ال  ملع  ىلع  تنأ  نوكت  نأ  دب  نكل ال   .. معن يأ   .. دج نع 

!.. كسأر يف  اھعض  ةدحاو  هذھ  مھحلمو ..! مھشیع  نوخي 

نإف  .. ةبیطلا نم  اھیف  امم  فاعضأ  نونجلا  نم  اھیف  ةلئاع  اًضيأ  يھ  »
لافغتسالا وأ   ، لالغتسالا ءوس  وأ  لامھإلا  نم  ءيشب  مھتبیط  كترغأ 

ال وھو  ةدراب  دیب  كلتق  الإو  باسح  فلأ  مھنونجل  بسحت  نأ  كیلعف 
.. اًضيأ كسأر  يف  اھعض  ةیناث  ةطقن  هذھ  يلابي !

يف اًدحاو  افص  فوقولا  دح  ىلإ  ةقشاعتم  ةطبارتم  ةلئاع  كلذك  يھ  »
ناك نإو  ىتح   ، مھنم دحاو  هل  ضرعتي  اًھفات  ناك  ولو  رطخ  يأ  ةھجاوم 
دحاو لك  مھرش ..! كیفكي  انبر  دارفأك  مھنكل  مھدحأ ..! دنع  مداخ  درجم 
لیختتس رھاظلا  يف  مالسب ! هیف  رورملا  كیلع  بعصي  صوب  لغد  مھنم 

ریغ مھ  نطابلا  يف  نكل   ، ءافصلاو ةطاسبلاو  ةلوھسلا  ةياغ  يف  مھنأ 
كتحار ىلع  ملكتتو  مھیلإ  سنأت  ىتح  كلذب  كماھيإ  يف  اوحجن  نإو  كلذ 
مھنأ كردتو  ایكذ  نوكت  نأ  بجي  يردت ..! نأ  نود  نم  رارسألا  كنم  عقتف 
نكلو  ، ضعب حلاصم  ىلع  مھضعب  فاخي  ایندلا  يف  ةلئاع  يأ  لثم 

تابغرلاو  ، مداصتت ام  اًریثك  ةدحاولا  ةلئاعلا  يف  ىتح  حلاصملا 
رذحا نأ  يدلو  اي  يمالك  ىنعم   . رفانتتو ضقانتت  ام  اًریثك  تاحومطلاو 
تناك نإو  ىتح  هیف  رخآلا  اھلاق  ةملك  مھدحأ  ىلإ  لقنت  نأ  رذحلا  لك 

نإ كنوذبنيو ! كباسح  ىلع  نوحلاصتیس  ةياھنلا  يف  مھنإ  ذإ   ، احدم
ال ام  تيأر  نإ  قالطإلا ..! ىلع  مھنم  ٌّيأ  كلبقي  نلف  مھنم  دحاو  كظَفل 

كلغش فش   . تعمس الو  تيأر  كنأكف ال   ، كیضري ام ال  تعمس  وأ   ، كبجعي
كءاكذ تبثت  نأ  فدھب  كینعي  امیف ال  لخدتت  الو  عیطتست  ام  ردق  ىلع  تنأ 
ءيش يف  كسفن  محقت  الأ  ةیموھفملاو  ءاكذلا  نمف   ، كتیموھفمو
فیك فرعت  ىتح  اًدیج  ّيلإ  تصنأ  ؟ .. دلو اي  ينمھاف  تنأ  كصخيال ..!

. ةلئاعلا هذھ  طسو  شیعت 

امھ نیيردنكسلا  ةیجرشامشلا  يف  نم  حلصأ  نإ  كدحو : تنأ  كملعلو  »
ةروصب مھدسفأو   ، نيروھشملا مالعألا  نم  كب  رتنعو  ىفطصم  جاحلا 

امأ كب ..! ورمع  وھف  قالطإلا  ىلع  مھدسفأ  امأ   ، كب يناھ  وھ  ةلمتحم 
حالصلا ىلإ  مھنإف  ءاوسلا  ىلع  مھتماعو  مھمالعأ  ةلئاعلا  دارفأ  يقاب 

. ّبحأو َلیْمأ 



دیق ىلع  انأو  كیلع  نوقفني  مھعدأ  نل  دلو : اي  كمولعم  يف  نكیل  »
تالوكأمو تافورصم  نم  هیلع  هللا  ينردقي  امب  كیلاوأس  امنإ   ، ةایحلا
كمرتحي ىتح  مھنیب  كتمارك  ىلع  اًصيرح  نكتلف  ينعي   .. تاسوبلمو
كمامعأ ايادھ  ىلع  ىتح  ففعتي  كیبأك  نك  مھنم ..! ریغصلا  لبق  ریبكلا 

نإ الإ  قولخم  يأ  نم  اًدحاو  اشرق  ذخأت  ال   . ةيردنكسإلا يف  نيرسوملا 
لمجألا ذخأتس ! ام  فاعضأ  يواسي  لمع  يف  هلجأ  نم  تیقش  دق  تنك 

كايإ كايإ  كدنع ! مھل  ىقبي  نأ  ال  نيرخآلا  دنع  كل  ىقبي  نأ  اًمئاد 
اھنإ تایصخشلا ! لتاقمو  ءايربكلا  عراصم  اھنإ  اھلتاق هللا ! تاشیشقبلاو 
هلوبقب سوفنلا  فاعض  يرغیف   ، يقیقح لمع  نودب  لھس  يدام  لخد 
بلطي مل  نإو  ىتح  ءايربكلا  لتقل  سجن  نمث  هرمأ  ةقیقح  يف  وھو 

!.. كل ریغصت  شیشقبلا  وأ  ةيدھلل  كلوبق  درجم  هلباقم ..! ةمدخ  يشارلا 
نأ اھدعب  كل  قحي  الف   ، ةلفسلاو نيروجأملاو  عاعرلا  نیب  كسفن  عضت  هب 
ةمھم يف  كلسرأ  وأ  كناھأ  وأ  حناملا  دیسلا  كعفص  اذإ  شھدنت 

اذإ الإ  ةيدھ  دحأ  يأ  نم  لبقت  ال  كفرش ..! ىلع  كمواس  وأ  ةسیسخ 
دق ةيادبلا  ذنم  اھلوبق  نإ  ذإ  ةفعاضم ..! افاعضأ  اھدر  ىلع  اًرداق  تنك 
ام ال لعف  ىلع  كربجي  دق  امم   ، اھب اھدرت  لاومأ  نع  ثحبلا  يف  كطروي 
!.. كتاعانتقا ضعب  رییغت  وأ  كئايربك  نم  ءيش  نع  لزانتلا  وأ  كب  قیلي 

.. ؟ دلو اي  ينمھاف 

نع تلزانت  نإ  ينعي  ؤزجتلل ! حلصي  ال  ءرملا  ءايربك  نأ  مھفت  نأ  بجي  »
كدیب ال كسفن  ىلع  تینجو  هلك  هنع  تلزانت  دق  نوكت  هنم  فیفط  ءيش 

قلغت  .. ايادھلا كولس  ضفرت  نأ  كلذك  رمألاو  نذإ  كب  يرحألا  ورمع ..! دیب 
نیبو كنیب  لئاھلا  يلاملا  قرفلا  نأ  اًدبأ  اًمئاد  ركذت  هلصأ ..! نم  اھباب 
قورفلا هفتأ  وھ   ، ماخضلا ءايرثألا  نم  مھو  اًریقف  كفصوب   ، ةیجرشامشلا

ىدل اًمدخ  نولغتشيو  مھنوطبب  نوركفي  نيذلا  ءافعضلا  ىلع  الإ  ةبطاق 
دوتو دوأ -  نيذلا  ةرینلا  لوقعلا  باحصأ  نم  ةعانقلا  ءانبأ  امأ   . مھداسجأ
اورعتو اوعاج  نإو  اقلطم  نوفعضي  مھنإف ال  مھنم  نوكت  نأ  عبطلاب -  تنأ 

نیح لاملا  نإ  كیلع ..! هتوق  دقفي   .. لاملا رحس  لطبي  ذئدنع  اودرشتو !
نأ نكمي  ةضیغب  ةرشح  ىلإ  كمامأ  هبحاص  لوحتي  كئارش  نع  زجعي 
ریغو  .. ةضوعبلاك  .. ثوغربلاك  .. ةلمقلاك  .. ةََّقبلاك كْيرفظ  نیب  اھقحست 

!.. ناسنإلا مد  صتمت  تارشح  نم  كلذ 

يف كديرأ  تسل  مخضتتل ..! سانلا  عاتم  لكأت  ةرشح  كديرأ  تسل  »
بغرأ امنإ   .. بوذجم شيوردك  ایقت  اعرو  افوصتم  وأ  ایبن  نوكت  نأ  لباقملا 
«. اھیلع روجي  الف  دودح هللا  فرعي  افیطل  افیظن  اناسنإ  نوكت  نأ  ملحأو 



( ٧ )

اھدعبو اھئانثأ  يف  ترعش  ذإ   ، ةيوقم تانیماتیف  تناك  يبأ  حئاصن  نأك 
يناعملا هذھ  مھفأ  نأ  درجمف   ، قحب امرتحم  الجر  ترص  دق  يننأب 

ترعش مث   . ءايربكلاو ةزعلاب  ينؤلميو  يتماق  لیطُي  اھبعوتسأو  ةریبكلا 
ذنم ديدحتلاب   ، نآلا اذ  وھ  اھ   ، هريدقت قح  يبأ  ريدقت  يف  ترصق  يننأب 
اًمیظع اًقالمع  يل  ودبي   ، لجرل الجر  يب  هدارفنا  ةظحل  سمأ  ةلیل 

لوأ ًابئان  ةلیلق  تاونس  ذنم  ناك  يذلا  لجرلا  اذھ   ، ةیبعشلا محالملاك 
، عقاولا يف  يلعفلا  سیئرلا  ناكو   ، يردنكسلا يدلبلا  سلجملا  سیئرل 

ضرأو هضرأ  هسفنب  حلفیل  هتيرق  ىلإ  ءاجف  دعاقتلا  ىلإ  لیحأ  يذلاو 
وبأ لاورسلاو  ّمك  مأ  ةلنافلا  سبليو  قنعلا  طابرو  ةلدبلا  علخي   ، هتوخإ
لمح نم  فنأي  ال  مث  بابلجلاو  ةیقاطلاو  ءارفصلا  ةغلُبلاو  ةیفوص  ةكد 
ّشحو جرونلا  ىلع  بوكرلاو  ثارحملاب  كاسمإلاو  ةارذملاو  سأفلا 
ةءارق نع  فكي  ال  مث   ، هقوف بوكرلاو  رامحلا  ىلع  هلیمحتو  میسربلا 

يدومعلا رعشلا  ةباتك  نع  فقوتي  الو   ، تالجملاو دئارجلاو  ةنیمثلا  بتكلا 
مامإ فلخت  اذإو   ، ةماعلا تابسانملا  يفو  بابحألا  ءاثر  يف  نیصرلا 
ربنملا ىلإ  دوعصلل  نولصملا  هب  ثاغتسا  ةعمجلا  ةبطخ  نع  دجسملا 

لثم  .. ةیمویلا مھتایح  رومأ  تايرجم  يف  ملكتت  ةبطخب  مھناذآ  فنشیف 
! هب رخفأ  نأ  بجي  بألا  اذھ 

يف اقلمحم  ةیجراخلا  ةبطصملا  ىلع  اًعجطضم  يدحو  ركفأ  تنك  اذكھ 
ءاسلم ةمعان  لمانأب  ترعش  يقارغتسا  َللخ   . ذيذل ردخب  امعفم  ءاضفلا 
جاھتبالا هیلع  ودبي  ةدامح  ناك   ، ادعاق تضفتنا   ، يسأر رعش  نیب  سوجت 

دق يبأ  ناك  ذئتظحل   . ةبطصملا ىلع  اناكم  هل  تعَّسو   . يندجو هنأل 
عمس املف   ، ءوضولل ةیحت  نیتعكر  ىلصو  أضوتو  ةلولیقلا  ةمون  ىھنأ 
انیلع جرخو  ءارفصلا  ةغلبلا  يف  هیمدق  عضو  ةدامحب  راحلا  يبیحرت 

: يريدصلاو ةلنافلاو  لاورسلاب 

!«. بحرم اي  بحرم  اي  - »

هراوجب اناكم  هل  عسو  مث   ، ةرارحب يبأ  حفاصو  ةدامح  فقو 
: ةبطصملا ىلع 

!«. ةبيدلا تیم  ترون  - »

تعلتبا ةحاسم  ىلع  نیتليوطلا  هیقاس  اًددمم  سلجي  وھو  ةدامح  لاقف 



: ةیبناجلا ةراحلا  ىلإ  لصوملا  ضيرعلا  رمملا  فصن 

!«. يمع اي  متنأ  مكرون  - »

!«. ؟ ةدلاولا تسلا  لاح  فیك  - »

هذھ لوھ  نم  هبو  يب  دیمت  ضرألا  تداك   . ةدامح تغوبو   ، انأ ُّتھُب 
.. ةأجافملا

!«. ؟ يمع اي  اھفرعت  - »

يف اًریثك  يندوي  ناك  هللا  همحر  فسوي  كلاخ  ادیج ! اھفرعأ  اًعبط  - »
اًمرغم ناك   . يدنع ةریثك  تناك  هحلاصم   . يدلبلا سلجملا  يف  يبتكم 
ضاقنألا نمث  نم  ىرثیف  اضاقنأ  اھعیبیل  ةيرثألا  لزانملاو  تالیڤلا  ءارشب 

ةرامع ئشني  بسكملابو   ، زارطلا ةردان  كیبابشلاو  باوبألاو  فقسألاو 
ةذخاؤم ریغ  نم  ناك  باحسلل ! حطانلا  يناكيرمألا  ماظنلا  ىلع  ةثيدح 

هتخأ فلاخملا ..! ءانبلاو  فلاخملا  مدھلا  ببسب  لكاشملا  نم  اریثك  ریثي 
هتریتركس ابيرقت  تناك   . هعم يتأت  اًمئاد  تناك  كتدلاو -  لیشار -  ةدیسلا 

ةيامح يف  اھصالخإو  اھئاكذب  اًّدج  ينبجعت  تناك  ةركف  ىلع   . ةصاخلا
ةبعشتم ةمخض  هللا  ءاش  ام  هللا  مساب  تناك  يتلا  اھیخأ  ةورث  ریبكتو 

امیف اقح  كحضم  ءيش   .. اھ اھ  اھ   .. اھ هھ   .. اھرصح لھسلا  نم  سیل 
!! كارعلا دح  ىلإ  لصت  تاشقانم  يف  كمأ  عم  تلخد  اماي  نآلا ..! يل  ودبي 
.. ةغل نم  رثكأب  ةناطرلا  دیجت  ةقبل  اھنكل   ، ةریغص ةاتف  لازت  تناك ال  اھمايأ 

«. ؟ يدلو اي  مویلا  اھلاوحأ  ام  ةفيرطلا ..! تايركذلا  كلت  تیسن  نآلا  اھنامز 

!«. دمحلاو  ریخب  يمع ! اي  ریخب  - »

.. نانحت يف  ةینارعشملا  يبأ  ةبكر  هفكب  تبرو 

!«. ؟ اھتحصو - »

!«. كترضح مالس  اھغلبأس  ةبیط ! - »

!«. كل انتمم  نوكأ  - »

نم ةدودمملا  يمأ  دي  نم  بابلجلا  فقلت   ، افقاو ضھنو  هیتبكر  ىلع  أكتا 
: رصبلا حمل  يف  هدسج  قوف  هبكس   ، كابشلا ديدح  نیب 

يدلو اي  ةدامح  اي  كراد  رادلا   . ةعامج رصعلا  ةالصب  قحلأ  يناكرتا  - »



«. كنذإ نع   . كوخأ ءاھبو 

!«. يمع اي  لضفت  - »

تفرعف  ، ةیحانلا رياد  عراش  يف  نیمیلا  ىلإ  هحبش  فطعناو  يبأ  دعتبا 
. ةیجرشامشلا هبابحأ  لزانم  نم  بىرقلا  دجسملا  يف  يلصیس  هنأ 

مأ يتلاخ  انیلإ  تجرخ  ىتح  نميألا  فطعنملا  يف  يفتخي  يبأ  داك  ام 
: ةریغص ةینیص  ىلع  ياشلا  نم  نیتبوكب  دعسلا 

!«. اشاب اي  انترون  - »

!«. اًّدج ركشتم  - »

ءودھ يف  نیتلیقثلا  اھيذخف  ُّرجت  زیلاھدلا  ىلإ  دعسلا  مأ  يتلاخ  تضم 
: ةدؤتو

!«. ؟ العف كتلاخ  - »

!«. رادلا لغش  يف  يمأ  دعاستو  انبحت  انتراج ! - »

: ةذلب فشر   ، نولملا ريدصقلا  نم  ةعونصملا  ياشلا  ةبوكب  كسمأ 

!«. صلاخ ينات  معط  فلتخم ! مكياش  ىتح  - »

: ةفطاخ تافشر  ةدع  يرودب  تفشر 

يتلا حلاوقلا  ران  ىلع  انھ  هخبطن  اننأ  الإ   ، ياشلا سفن  وھ  ياشلا  - »
!«. ةخمشو امعط  هیطعت 

فرط يف  اھدي  تَّفل   . مشتحملا عساولا  بوثلا  ةيدترم  يمأ  ترضح 
: ةدامح تحفاصو  يريرحلا  براشيإلا 

!«. انترون تنأ  يلاغلاب ! الھأ  - »

: تفدرأ مث 

«. ؟ يبیبح اي  ىدغتت  - »



لك مكتدلب ! يف  لكألا  ةرثك  نم  تقھط  انأ  يمام ! اي  ةذخاؤملا  مدع  - »
! بسحف لكألل  ةدلبلا  ىلإ  تئج  يننأك  يتموزعب  عراسي  يناري  نم 

ةليوط تافاسم  يشمأ  نأ  نآلا  بحأ  ةیضاملا ..! موي  مكلا  يف  داز  ينزو 
«. ينوناقلا ينزو  ىلإ  دوعأل 

!«. ةیفع لازت  سمشلا ال   .. َيانض اي  رح  ایندلا  - »

!«. يمجعلا ئطاش  اھنأك  ةوارط  مكتبطصم  - »

«. ةيرحبلا ةیحانلا  نم  ءاوھ  فقلم  اعبط ! - »

: ءارغإو وھز  يف  اھعارذب  يمأ  تحول  مث 

فصاوع حير ! يناقوفلا ! دَعْقَملا  يف  اندنع  قوف  تعلط  ول  مالس  اي  - »
ترظن ول  يرحبلا ! كابشلا  ةھجاوم  يف  احوتفم  هانیسن  ول  بابلا  علخت 

! فوشلا ددم  ىلع  احوتفم  ّوِھلا  كمامأ  ىرت  يرحبلا  كابشلا  اذھ  نم 
«. اھلك ایندلاو  ككسلاو  ناطیغلا  ىرت 

!«. ؟ يمأ اي  دعقملا  ِتلق  - »

هنأ ساسأ  ىلع   ، دعقملا اھیمسن  تیبلل  يناثلا  قباطلا  يف  ةفرغلا  - »
«. فیصلا يف  مونللو  ةدعقلل  لوعجم 

!«. لخادلاو جراخلا  نم  العف  لیمج  اھلكش  مكراد  - »

: ةسامحب يمأ  تفتھ 

يلدادغبلا بشخلا  حئارش  نم  ةینبم  اھنإ  ریثكب ! لمجأ  قوف  دعاقملا  - »
ناولألاب ريواصت  هقوفو  ریجلاب  ةنوھدمو  نبتلاب  طولخملا  نیطلاب  ةقفغمو 

!«. رحب نویلم  نم  نسحأ  ةكاظن  ةجاح  ةیھازلا !

: انأ تفضأ 

ىلع ناكم ..! يأ  يف  ةلماك  ةلیل  ماقمب  دعقملا  يف  ةدحاو  مون  ةعاس  - »
ةنیكام ريدأو  بتكأو  أرقأو  هیف  ركاذأ  يدحو  يب  صاخ  دعقم  يل  انأ   ، ةركف

«. ةديدجلاو ةميدقلا  يناغألا  تاناوطسأ  ىلإ  عمتسأل  ءانغلا 

!«. ؟ نوفمارج مكدنع  هيإ ! - »



«. تاناوطسألا نم  قيدانصو  - »

!«. ةيردنكسإلا مايأ  ةحير  نم  اھنإ  - »

: يل مالكلا  ةھجوم  ةھینھ  دعب  تفاضأ  مث 

ئفطني ام  دحل  ةوارطلا  يف  دعقملا  يف  اًعم  احيرتساو  ةدامح  ذخ  - »
!«. سمشلا بیھل 

!«. تير اي  نسحأ ! نوكي  - »

. مایقلل بھأتي  وھو  اھلاق 

!«. يئارو نذإ  لاعت  - »

يف انرص  ةیناثلاو  ةطسب   . يبشخلا ملسلا  اندعص   . زیلاھدلا ىلإ  هتمدقت 
! نجشلاو ةطبغلا  نم  ریثكب  ةنوحشملا  ةيرصعلا  كلتل  اي   . يرحبلا دعقملا 
. ریصح قوف  اھرودب  ةشورفم  ةقیتع  ةداجس  قوف  ضرألا  ىلع  انددمت 
، سبالم قودنص  دجوي   . دئاسوو دناسمو  ةبترمب  مونلل  ةبنك  دجوي 

راوجب ؛  ءانغلا ةنیكام  اھقوف  تعضو  ةيواضیب  ةماخرب  طسو  ةزیبارتو 
نایسركو  ، تاناوطسألا قيدانص  اھقوف  تعضو  ةیبشخ  ةلواط  ةزیبارتلا 

لوانتأ ةریغص  ةیلبط  كلذك  دجوي   . نیتكتھتم نیتدعاقب  نارزیخلا  نم 
. انایحأ اھقوف  ركاذأو  يتابجو  اھیلع 

ةيدھملا ةرینمو  بلطملا  دبع  دمحم  تاناوطسأ  نم  ددع  ىلإ  انعمتسا 
هحاحلإ تحت   . مھبح يف  ةدامح  ينكراشي  نمم  مھو  يحلا  دبع  حلاصو 
باجعإب هیف  ترثأو  هتبطقتسا  ةسامحب  يراعشأ  ضعب  هیلع  تأرق 

، لاعتفا نود  يفاوقلا  طابنتساو  نيزاوملا  طبض  ىلع  يتردق  نم  حضاو 
، ةذيذل ءاخرتسا  ةوشنب  انركسي  حيرلا  بوبھ  ناك  امیفو   . لاق اذكھ  وأ 
ىلإ رظنن  انحر   ، بعرلا نم  اندمجت   ، ناردجلا هل  تجترا  لئاھ  يود  انعزفأ 
طئاحلا ابراض  دتریل  هنولاك  نم  كفني  هب  اذإف   ، ظیغ يف  عوزرملا  بابلا 

يف هب  تقحلف   ، ةبرضلا فنعب  ديدج  نم  دتري  مث   ، لزلزملا فنعلا  سفنب 
: ةدامح فتھ   . هب اًثبشتم  ةفاسملا  فصتنم 

!«. هوج نم  لكنشلاب  هلكنش  صلاخ ! هلفقا  - »

ةديدش  ، اًمامت رادلا  نع  ةلزعنم  ةدعقلا  تراص   . العف هيوتنأ  تنك  ام  اذھ 
يف قارغتسالا  نینثا : نم  ءيشب  يرغت   ، ءودھلا ةقیمع  ةیصوصخلا 



انقفترا اننأ  الإ   . ةیمیمحلا تاذ  ةصاخلا  رارسألا  ضف  يف  وأ  مونلا 
اننیب نم  تليزأ  دقو  ةیجسلا  ىلع  ثيدحلا  يف  انلسرتساو  دناسملا 

. ةفاك تاظفحتلا 

ىلع يل  رطخت  نكت  مل  هیف  ءایشأب  انوتفم   ، ةدامح مالكب  اًروھبم  تنك 
ال ةیلالقتساو  ةيرحو  قالطناو  ةأرج  نم  هب  عتمتي  ام  ىلع  هتدسح   . لاب

: اھنم ریسي  ءزجب  ولو  ملحأ 

فیك فرعتل  اًدیج  رابكلا  حئاصن  ىلإ  تصنت  نأ  كیلع   ، يقيدص اي  فش  - »
نإ كجازم ..! مث  كلقع  هب  كرمأي  ام  الإ  لعفت  ال  اھذفنت ..! الأ  كیلع  بجي 
يف اھذخ  ةعتم  كتءاج  نإ  البقتسم ..! رسخت  ال  فیك  تملعت  ترسخ 
نل كنأل   ، كتایح شع  ىرخأ ..! ةرم  ءيجت  نل  اھنأل  ددرت  الب  لاحلا 

ةدوعلا الو  اھفطق ! دْعب  ةدرولا  عرز  الو   ، اھرورم دعب  مايألا  عاجرإ  عیطتست 
لوألا  ، اتام نیلجر  فلخ  يمأل  يدج   ، ءاھب اي  ةركف  ىلع  كمأ ..! نطب  ىلإ 
يناثلا يلاخ  ةثج  تفش   . ةسردملا يف  ریبك  انأو  يناثلاو   ، دلوأ نأ  لبق 
ةربقملا اوحتف  امنیحو   ، نفدلا قودنص  يف  هعضو  لبق  هنیبج  تلبقو 

! لماكلاب اھمحل  دودلا  لكأ  نأ  دعب  لوألا  يلاخ  ماظع  اياقب  تيأر  هنفدل 
دودلل كرتأ  ىتح ال  تومأ  نأ  لبق  اذھ  يدسج  ينفأ  نأ  لاحلا  يف  تررق 
هرودب لوحتیس  يذلا  دودلا  نم  يدسجب  ىلْوأ  انأ  هلكأي ! الیئض  ولو  ائیش 

عدت الف  يقيدص  اي  ةریصق  ةایحلا  ديدج ! رخآ  دود  هنم  أشني  بارت  ىلإ 
وأ ةجح  يأب  اھیف  ةدحاو  ةقیقد  نم  كمرحي  كابأ -  ناك  نإو  ىتح  ادحأ - 
، غراف مالك  هلك  ةعیفرلا ! میقلاو  قالخألا  هنومسي  امم  قمنم  مالك  يأ 

!«. يقيدص اي  ينقدص 

، ةفینع ةمدص  ةلھو  لوأل  ينتمدص   ، اھتروطخ ىلع   ، تارابعلا هذھ  لثم 
ناولأ لكب  انوتفم  اقھارم  ایفسلف  ىوھ  يسفن  يف  تفداص  ام  ردقب 

دعب تملع  دق  نكأ  مل  يتلا  كلت  هلویمب   ، مل يردأ  الو   ، رثكأ ُتنتُف   . درمتلا
ةداھشلا يف  ةفسلفلا  سورد  يف  تیقلت  امك  ةیمدعلاب  فصوت  اھنأ 

يف دعقملا  اذھ  يف  هذھ  انتدعق  نأ  كاذتظحل  ّيلإ  لیخ   . ةیھیجوتلا
! ططشلا دراوم  ىلإ  انتداق  يتلا  يھ  ةركسملا  حيرلا  هذھ  بھم 

قراحلا قبشلاب  توصلا  ةبھتلم  ةجئاھ  نافرخ  ةأمأم  تاوصأ  انیلإ  تھانت 
فقاو هجولا  رمحم  اھیلإ  ةدامح  تصنأ   . ةعیبطلا ةحارص  حيرصلا 

: تاریعشلا

نإ منغ ! اي  كتیب  برخي  ؟ ! ةجردلا هذھ  ىلإ  ةجئاھ  منغ  مكيدل  ؟  اذام - »
!«. ؟ ظحالت تسلأ   ، اًّدج ریثم  اھتوص 



يف ينتقرغأ   ، ينتبھرأ ينتبھلأ  لمنلا  نم  شویج  يقورع  يف  تشمت 
يسفن تدر  ؟ ! منغلا جایھ  فیھرلا  يردنكسلا  اذھ  مَّلع  نَم   . لجخلا

ال ينعي   ، ضحم يناویحو  حيرصو  حضاف  منغلا  توص  نأب  يسفن  ىلع 
يسنجلا عامجلا  قيرط  نع  تانئاك  نم  ایندلا  ءاج  نم  لك  هھقفي  نأ  دب 

ةغل يف  ةحلملا  ةبغرلا  توص  الإ  بھتلملا  اذھ  امف  ؛  ىثنأو ركذ  نیب 
. ةيرطفلا ةعیبطلا 

!«. ؟ ةدامح اي  اضيأ  منغلاب  ریبخ  تنأ  لھ  - »

ضعب هیلع  تدب  دقو  هیبجاح  اًعفار  هرھظ  فلخ  هدیب  حول 
: ةراثتسالا تارامأ 

لاجرلا ضعب  نإ  هفرعیل ! اریبخ  جاتحي  ال  يسنجلا  جایھلا  توص  - »
ةیناوشنلا تاوصألا  هذھ  لثم  نوردصي  سنجلا  نوسرامي  نیح  ءاسنلاو 

!«. ؟ ةیسنج براجت  كل  لھ   ، ءاھب اي  ةبسانملاب   . ةیشتنملا

هیف لخد  يذلا  فطعنملا  اذھب  تعتمتسا   ، ترثتسا يننكل   ، الیلق تعزف 
: لوقأ ينتدجو   .. اننیب ثيدحلا 

فرعي انھ  سانلا  لك  انتدلب ! يف  لیحتسم  اذھ  نأ  تظحال  كنظأ  - »
اًمئاد اھرابآو  رارسألا  رباقم  ضعب ..! رابخأ  اھُضعب  طقستيو  اضعب  اھضعب 
لوط دعب  ةنتنلا  رارسألا  ثثج  حئاور  اھنم  دعاصتت  يلھبلا  ىلع  ةحوتفم 
اھل نوكي  اھمتكل  ةلشاف  تالواحم  يف  اھنفد  لبق  رارسألا  ىتح   . اھنفد

.. رئاجسلا ناخدك   .. تاقھارملا تانبلا  نم  ةادھملا  ليدانملا  رطعك  حئاور 
تحت نیناجملاو  قاشعلا  ئبتخي  ثیح  نيانجلا  يف  ةفاوجلا  ةحئارك 

!«. جاوزلاب دعو  ةملك  وأ  ةمض  وأ  ةلبق  سالتخال  اھراجشأ  لالظ 

للعشي بح  نم  رعاشلل  دب  الو   ، رعاش تنأ  ؟  بح ةصق  كل  سیلأ  - »
!«. هلایخ

امك رعاشلا  لایخ  بھلت  ةریثك  رومأ  كانھ  لوقلا ! اذھ  ةحص  يف  كشأ  - »
حرفلاك نزحلاك   .. ةبرغلاك  .. ةبحألا قارفك   ، لحف رعاش  وھو  يبأ  لوقي 

هذھ نیب  نم  بحلا  نأ  يف  كش  الو   .. نطولاب قحلت  يتلا  تاململاك 
!«. ةرارحب رعشلا  ىلع  ثعبت  يتلا  رومألا 

اھبھو ةعتم  مظعأ  ةلھذم ! ةجاح  سنجلا  نكل  حیحص ! كمالك  نكیلف ! - »
ةمسن نم  تمرحف  برجت  مل  كنأ  مأ   ، اذھ يف  كشت  لھ  ناسنإلل ! هللا 

!«. ؟ دعب غلبت  مل  كلعل  وأ   ، ایندلا



ىلع ُّبُكأو  مانملا  يف  سنجلا  سرامأ  يناثلاو  موي  لك  اعبط ! تغلب  - »
!«. هلسغت يھو  لجخت  تحبصأ  يمأ  يسابل !

«. ؟ ةداعلا يف  نمب  ملحت  - »

يف سنجلا  سرامأ  يننإ  ةیئاقلتب  الئاق  يناسل  فرط  ىلع  قلدنأ  تدك 
نھرابتعاب مھتانبو  ةیجرشامشلا  ناوسن  عم  اًعم  ةظقیلا  ملحو  مانملا 

، تاؤبللاك نھمظعم   ، قالطإلا ىلع  ةدلبلا  تانبو  ناوسن  لمجأ  اًعیمج 
عرذأب ةیضرألا  تافرشلا  يف  نرطخمتي   ، عفادم تاناد  اھیف  بدنت  نھنویع 

. بئاس رعش  لئادجو  ةجارجر  ةزراب  تارخؤمو  ةقلدنم  رودصو  ةيراع 
ةدلبلا يف  سیل   . انتدلب يف  ركبم  تقو  يف  نایبصلا  غولب  ردصم  نھنإ 
هلایخو هبلقو  هلقع  لتحتو  الإ  لیھأتلا  بلطي  سيرع  وأ  غلاب  يبص  اھلك 
نھطرخيو نرودتي  يئاللا  راثكلا  اھتانبو  ةیجرشامشلا  ناوسن  نم  ةدحاو 

يف يشمت  ةنتف  نرصیف   ، رثكألا ىلع  ةرشاعلا  نس  يف  تانبلا  طارخ 
نم تنب  ردص  عفتري  نإ  ام  ةیجرشامشلا  نأ  الإ  ؛  سرادملاو عراوشلا 
الف ةسردملا  ىلإ  باھذلا  نم  اھوعنمي  ىتح  اھترخؤم  ظولقتتو  مھتانب 

نھربجت يتلا  تارورضلا  رثكأ  ام  نكلو   ، ةرورضلل الإ  تیبلا  نم  جرخت 
عئاب نم  ءيش  وأ  ةراطع  ءارشل  انایحأ  يلھبلا  ىلعو  جورخلا  ىلع 
لك نم  ءاثالثلا  يف  همایق  موي  قوسلا  نم  وأ   ، نیكاكدلا نم  وأ   ، حيرس
يتلا امأ   . خلإ خلإ   .. ةعرتلا يف  حمقلا  لیسغل  ةدروملا  ىلع  وأ   ، عوبسأ

وأ ةيردنكسإلا  ىلإ  اھريدصت  متیف  میلعتلا  ةلصاوم  ىلع  نھنم  رصت 
باسنأو عورف  دالبلا  هذھ  لك  يف  دجوي  ثیح  قوسد  وأ  اطنط  وأ  ةرھاقلا 

. مھدابكأ تاذلف  ىلع  مھنونمتأي  ةیجرشامشلل  راھصأو 

: ناكمإلا ردق  ةباجإلا  يف  تأطابت   ، طلغلا يف  عوقولا  لبق  يسفنب  تقحل 

ةضماغ اًمئاد  نوكت  مانملا  يف  ينئیجت  ةأرما  يأ   ، ةدامح اي  ةحارصلا  - »
يف ينإف   ، اًدبأ اھیلإ  بھذأ  انأو ال  ءيجت  يتلا  يھ  اھنإ  لبق ! نم  اھرأ  مل 
أجافأ ينلعجي  يدنع ! دحل  اھب  ينئیجي  مانملاف  اذھلو  فاوخ ! عقاولا 

!«. ةیقاس ضوح  وأ  ةبارخ  وأ  ةقيدح  يف  اھعم  يسفنب 

«. ؟ كدیب سنجلا  سرامت  تسلو  - »

!«. ؟ فیك - »

نوباصلاب كدي  نطب  تنھد  ول  هیف ! هكدت  اجرف  كتضبق  نم  لعجت  - »
ةأرما لیختت  نأ  طرشب  ةطباھ  ةدعاص  يرجتو  هیلع  ضبقت  اھتلعجو 

!«. اضفن كدسج  ضفنت  ةذللا  كئیجتو  قئاقد   ، اھعم مانت  نأ  ىنمتت  اھنیعب 



طتشا يذلا  حطشلا  اذھ  نم  سجوتأ  تأدب   . نایثغلا نم  ریثكب  ترعش 
هرارمتسا يف  يتبغر  فاقيإ  ىلع  وقأ  مل  فسأ  نم  يننكل   ، مالكلا هیلإ 

ينیع يف  هینیع  اطلسم  لاق   . ةقلطم ةحارص  نم  ناكمإلا  يف  ام  ردقب 
: روجفلا ىھتنم  هنأ  يل  ادب  امب 

«. ؟ برجت ملأ  كنيدو  كتمذب  - »

: يلاصوأ يف  يرست  ةيداع  ریغ  ةشعرو  تلق 

!«. لبق نم  يلابب  اذھ  رطخي  مل   ، ةدامح اي  هللاو  ال  - »

ریثتسا يذلا  يوضع  نأ  ىلإ  نئمطأل  يرجح  ىلإ  ةتافتلا  ينم  تناح 
لوحت بابلجلا  نأ  ينلاھ   . ةداتعملا هسأر  ةبالصب  ينحضفي  مل  امامت 
هتدجوف ةدامح  رجح  ىلإ  ةرظن  تبرس   . ةریغص ةمیخ  ىلإ  هتقطنم  يف 

هفك تضقنا  عقوت  ریغ  ىلع   . مستباو يرجح  ىلإ  وھ  رظن   . رقتسم ریغ 
. افینع ادص  ىقلتف   ، ةوقب هسبك  لواحت  يتمیخ  سأر  قوف  ةریبكلا 

!«. ؟ سمن اي  اذھ  ام  - »

، تفقو  . ةبخاص ةيریتسھ  تاكحضب  يسفن  ىلع  رشوشأ  اعزف  تضفتنا 
قحل  . طئاحلا يف  يسفن  يرادأ  يكل  يرحبلا  كابشلا  ىلإ  اھجتم  تزفق 
فورخ  ، هل فقس  ، ال  طبضلاب انرصب  تحت  منغلا  حارم   . يراوجب فقو   ، يب

، جایھلاب بیصأ  دق  هلك  نوكلا  نأك  ةجضلا  هذھ  لك  ریثي  يذلا  وھ  دحاو 
يف عایتلاب  خرصي  مانغألا  نیب  يرجي   ، ثاتلملا توصلا  اذھب  رأزي  حارف 
يف هتحت  نم  ةبرسنم  هنم  رفنتف  ةدحاو  قوف  زفقي   ، عامجلا بلط 

، اھیلع ةرطیسلا  يف  حلفي  الف  ىرخأ  ءارو  ثھلیف   ، مأسو ةنوشخ 
اھلایع مقتلي  ةعجطضم  اھلافطأب  هنع  لغشنت  ةثلاث  ىلع  فطعنیف 
توصب ءادنلاو  ةقبشلا  ةقرحلاب  ةنوحشم   ، هتأبأب وأ   ، هتأمأم  .. اھءادثأ

نیتیمامألا هیمدق  تاعافترا  ىدحإ  يف   . ةملؤم ةساعت  هخرشت  تأدب 
. منغلا ءارف  ىلع  رثانتت  اًّدج  ةریثم  ةرازغب  هنم  عفادتت  ينملا  طویخ  تراص 

هذخف كرتيو  دصق  ریغ  نع  امنأك  ّيف  ككحتي  وھو  ةدامح  ناك  ٍذئتظحل 
هتاقیشع نع  ءارغإب  ينثدحي  حار  دق   ، جرح امنود  يوضعب  اقصتلم 

تانبو تامداخ  نم   ، تايرصمو تایلاطيإو  تاینانوي  نم  تايردنكسلا 
لاجرلا نم  هنوقشعي  نمع  لاوھأللاي -  ينثدحي -  لعج  لب   . تاتویب

الجر ةھرب  ذنم  ناك  يذلا  ةدامح  نأب  تئجوف   ، ةعاشبللاي  ، مث  . نایبصلاو
ةنفرحو ةربخب  ءاسنلا  قشع  نع  ثدحتيو  هبابلج  رجح  تحت  ضفتني 

، ةملكلا ىنعم  لكب  ىثنأ   ، ىثنأ ىلإ  رصبلاب  حمل  يف  لوحت  دق   ، ةقثو



، ةیغاط ةيوثنأ  ةیبذاجب  عش   ، ةيرارق ةيوثنأ  حمالم  هیلع  تأرط  ةأجف 
قبط ةروص  وھ  اذإف   ، هانیع تعستا   ، عصقتيو دوأتي   ، اًّدج ًاّيرط  راص   ، خرخر
تقرحت يذلا  انأو   . تانتافلا تاریثملا  ةیجرشامشلا  ناوسن  نم  لصألا 
ىدحإب رمعلا -  يف  ةدحاو  ةرمل  ولو  ءالتخالاب -  تملحو  تامانملا  يف 

يھ اھو   ، ةلثام ةقیقح  راص  دق  ملحلا  نأب  تئجوف   ، ةیجرشامشلا ءاسن 
اھیتفش يف  اھلیبقتل  ينلیمتستو  ةموعنو  رھعب  اھسبالم  علخت  يذ 

امیف  ، يقنع لوح  اھتوص  جدھتيو  ةراحلا  ةرطعلا  اھسافنأ  ينحفلتف 
اھضوحب اھرھظ  محل  قصتليو  معانلا  اھرعش  لئادج  يف  يفنأ  صوغي 

نأ ةفطاخ  ةضمول  يل  حال  ثیح  هیف  تنفدنا  دق  يب  اذإف   ، نیللا ضيرعلا 
! همامت لبق  لعفلا  فاقيإ  عیطتست  نل  ضرألا  يف  ةوق 

ةجردل ةینونج  ةوشنب  لعفلا  لمتكا  فیك  ؟ ! ثدح ام  ثدح  فیك  يردأ  ال 
 - لعافلا انأ  يعاتمتسا -  طرف  نم  فورخلا  توصك  ًاتوص  ردصأ  تدك  يننأ 

ىوقأ امبر   ، ىرخأ ةذل  نأ  يردأ  يننكل   . هیف لوعفملا  ةدامح -  عاتمتساب 
تملستسا دق  تنكو   ، امامت ّيلع  رطیست  تناك   ، هسفن لعفلا  ةذل  نم 

ةيدبأ نیناوقو  دعاوق  ىلع  جورخلا  ةذل  يھ  كلت   ، ریكفت وأ  يعو  نودب  اھل 
امب ةریثم  اھنأ  الإ  ةشحاف  تناك  نإو  ةرماغملا  باكترا  ةذل   ، ةخسار
تناك اذإ  اّمیس  ال   ، فاشكتسالاو عقوتلاو  سدحلل  ةراثإ  نم  هيوتحت 

، هیف فعضلا  قطانم  ىلع  ةقلستم  هتدارإ  نود  ءرملا  اھیلإ  قیس  ةبرجت 
تھتناو تأدب  ةیسنجقوف  ةذل  تناك   . ةحداف نكت  مل  اھیف  هتراسخ  نأ  امك 
ةركاذلا يف  ترفحنا  مث   ، باحسب باحس  مادطصا  ةجیتن  دعار  قربك 

يف هریثت  هاركذ  تحبصأ  ام  ةدشل  رمعلا  ةیقب  رركتي  مل  ديرف  ثدحك 
! روفنو ززقت  نم  سفنلا 

يھو هیف -  ةبذاجلا  ةوقلا  نأ  كلذ  ؛  ةدامح بحأ  تیقب  يننأ  اًّقح  بیجعلا 
ذإ دعبو   . اھمواقأ نأ  نم  ىوقأ  تناك  نیحلا -  كلذ  يف  يل  ةلوھجم 

؟! ةذاشلا ةعتملا  هذھ  هیف  عرز  نمع  هتلأس   ، اننیب زجاوحلا  لك  ترسكت 
؟! ةذللا نم  نوللا  اذھ  ىلإ  ىدتھا  فیك 

ءایقشألا دحأ  ىلع  موللاب  يقلیس  وأ   ، ةباجإلا نم  برھتیس  هنظأ  تنك 
نایلملا مفلاب  لوقي  ةأرج  لكبو  ءایح  امنود  هب  اذإف   ، عراوشلا نادلو  نم 

نم رياطتت  نونجلا  تیفاتف  نأ  ترعش  ةیلاع  ةكحض  كحض  مث  همأ ! اھنإ :
سمخ هرمع  لفط  نع   .. يكحي روفلا  ىلع  ىربنا  مث   . ةبیھرلا اھئادصأ 
تنمك دق   ، ةریثك بعلب  ةشیعملا  ةرجح  يف  موي  تاذ  بعلي  ناك  تاونس 
ىلع سلجي  هوبأ  هنأ  نیقیلا  بلغأ  لجرل  ةروص  ةدیعبلا  هقامعأ  يف 
نم هیلع  تلبقأ   ، هیقاس اخشافو  اًمامت  ًاّيراع  ةدئاملا  يسرك  ةفاح 
رجح ىلع  تسلج   ، همأ اھنأ  نیقیلا  بلغأ  امامت  ةيراع  ةأرما  ماَّمحلا 



نم اھاوتحا  ثیح  اھترخؤم  يف  لجرلا  وضع  ّكدناف  اھیقاس  ةینثم  لجرلا 
تقرغتسا ىتح  يھ  تثبل  امف   ، ةوقب اھیيدث  ىلع  اضباق  هیعارذب  فلخلا 
ةداعسلا طرف  نم  نجتس  اھنأ  اھیلع  ادبف  حیحفو  ریخشو  قیھش  يف 

بروو دق  ةشیعملا  ةرجح  باب  نأ  ىلإ  هبتنم  ریغ  امھالك   . ةذللا ةوشنب 
دقو بابلا  صاصخ  نم  ادیج  امھاري  راص  لفطلا  نأو  هسفن  ءاقلت  نم 
عتمتي ةديدج  ةبعل  فشتكا  هنأ  هیلإ  لیخ  ثیح   ، هتدعق يف  الوھذم  رمست 

اتوص ردصي  ال  ىتح  ةبعللا  راطقلا  ىلع  هدي  تدمجت   . مھدحو رابكلا  اھب 
ةدراف ةأرملا  تفقو  ثدح : دق  اعورم  اینوك  ابالقنا  نأ  الإ   ، امھجعزي

نم لجرلاو   ، ةدئاملا ةفاح  اھيدیب  ةكسمم  ماوقلا  ةروسكم  اھیقاس 
اھدعبيو اھدشي  مث  اھدعبي  مث  اھترصاخ  نم  اھدشي  فقاو  اھفلخ 

. نونجملاك

ناذھ اھب  دعسي  كلذ  عمو   ، ةفینعلا ةبعللا  هذھ  نم  دعتراو  لفطلا  عزف 
يف راطف  همدقب  راطقلا  برض  بعللا  امھتكراشم  نم  عونك   . نانونجملا
يف رخآلا  نع  امھدحأ  الصفناف   ، ايود ًاثدحم  ضرألا  ىلع  ىوھو  ءاوھلا 
دقو لیلق  دعب  اداع  مث   ، مامحلا ىلإ  اعم  الورھ   .. ةعیجفلاب ةلمحم  ةقھش 
تالبقو ناضحأب  هءاضرتساو  هعم  فطلتلا  الواح   . امھبایث لماك  ايدترا 
امھنم يأ  هجو  يف  هینیع  عفر  ىلع  ىوقي  ارجحتم ال  ىقب  هنكل   ، ايادھو

. ةليوط روھشل 

لازت ال  تناك  ءاضیب  ةماخُر  ىلع  لفطلا  ةركاذ  يف  دھشملا  كلذ  رفحنا 
احوضوو ازورب  دھشملا  دادزي  نمزلا  رورمب  تبلص  املك  تناكو   ، ةيرط
ترصتخا دقل   . ىرخأ دھاشمل  عستم  هتركاذ  يف  دعي  مل  ىتح  ارحسو 
هرعاشم يف  خبيو  هعم  ربكي  ناك  يذلا  دھشملا  كلذ  يف  اھلك  هتلوفط 

كلذ يف  ةوشنلا  هذھ  رس  نع  ثحبلا  ىلع  هزفحي   ، هبھلي اًدھص  ةضغلا 
. دھشملا

هنأل اًمئاد  حضوألا  وھ  ةأرملا  هجو  نأ  ظحالي  أدب  ىتح  امالغ  حبصأ  نإ  ام 
همأ هجو  حوضوب  ىري  ناك  ثیح   ، دھشملا همھد  امدنع  برقألا  ناك 
ىوس قالمعلا  هیبأ  دسج  نم  دھشي  مل  نیح  يف  ةدئاملا  ىلع  ينحملا 

ناوشنلا همأ  هجو  ىلع  تناك  يتلا  ةذللا  نأ  يأ  ؛  يلفسلا هفصن  نونج 
عیباني نأك  رعشي  ناكف   ، مالغ وھو  هرعاشم  يف  باھلإلا  ردصم  يھ 
روعش هعبتي  هبلق  يف  ناقفخب  رعشي  ناك   . هترخؤم يف  تزكرت  دق  ةذللا 

. هدسج نم  ةقطنملا  هذھ  ةرباع -  ةكرحب  ولو  ٌدي -  تسمال  املك  ةذللاب 
رھظم نم  ةصاخ  تادرفم  هدسج  نم  ةقطنملا  هذھل  تنوكت  ام  ناعرس 
باحصأ تاربخو  رعاشمو  نویع  اھتاذ -  ءاقلت  نم  بطاخت -  تتاب  ةكرحو 

يف يھ  يتلا   ، نمزلا فيراصت  نم   . رامعألا عیمج  نم  جازملا  سفن 



فصاع لكشب  مألا  نع  بألا  لصفني  نأ   ، نمزلل اھبسننو  انفيراصت  لصألا 
! امھنیب امكحتسم  ًءادع  نوكي  نأ  كشوي 

امك ةملؤملا  هاركذل  ةھراك  بألا  نم  ةرورمم  مأ  ةناضح  يف  ناك  لفطلا 
اھقیلطل دیكلا  يف  ةبلصلا  ةدینعلا  اھتبغر  ءارو  تقاسنا   . اھفصت تناك 
اھتاياھن يف   ، ةبخاصلا تالفحلا  ةماقإ  نم  ترثكأ   . لكش يأب  همد  قرحو 

. سیعتلا يبصلا  رصبو  عمس  تحت  اھعدخم  يف  لاجرلا  ضعب  لبقتست 
ةریثملا ىثنألا  ةروص  اھنم  ًالدب  تعضوو   ، مألا ةروص  هتركاذ  نم  تحسُم 
ةروصب فرصلاو  لذبلل  نيدعتسملا  لاجرلا  لوحفل  ةبذاجلا  ةجئاھلا 

يوذ لاجر  نع  كیھان   ، ةیكلف ماقرأ  ىلإ  مجرتت  ايادھلا  ثیح   ، ةیلایخ
تادنتسم ريرمتو  تاعیقوت  ىلإ  مھايادھ  مجرتت  ةلودلا  يف  ریطخ  ذوفن 

هیلع لخدت  دعت  مل  سیعتلا  يبصلا   . ءايوقأ موصخ  عدرو  ككس  كیلستو 
همأ قاشع   . هنم اًءزج  راصو  عقاولا  رمألل  ملستسا   . ةحوضفملا بيذاكألا 
نانحلا نم  ضیفب  ةضافضفلا  ةوبألا  ةءابع  يف  هیلع  اولخد  ةلحنملا 

يف ابغار  ناك  لب   ، ازھاج ناكو   ، مھمارم رعشتسي  ناك   . فئازلا
يف اوحتف   . ةلفقملا تاملكلاو  تاكولسلا  رس  ّضفو  فاشكتسالا 

ادبأ قاتشي  تاب  يذلا   ، كلاسلا قفنلا  اذھ  هدسج 
! ةجوزللاو ءالتمالل 

قدصو ةطاسب  يف  ةدامح  هیكحي  يذلا  اذھ  ةعاشبلاي  نوكلا ! هلإ   .. .. ا اي
لقعلا دقاف  هنأ  مأ  القاع  ناك  اذإ  امیف  رمألا  ّيلع  سبتلا  ىتح  ةیفافشو 
ةغلاب ةروصلا  هذھ  همأل  مسريو  يكحي  ام  يكحي  ىتح  ةیلھألاو 
قثو دق  هارت  لھ  ةدالبلاو ..! ةظلغلا  ةغلاب  ةروصلا  هذھ  هیبألو   ، لالحنالا
ةمئالم ةصرف  هتءاج  نأ  قدص  ام  هنأ  مأ   ، دحلا اذھ  ىلإ  ةقلطم  ةقث  ّيف 
يتفلا اذھ  ؟ ..! ةینضم ةلیقث  تالومح  نم  هردص  قوف  مكارت  ام  يقلي  نأل 

نأ عقاولا  يف  داكيو   ، اًكالم نوكي  نأ  كشوي  هنأب  هلكش  كعدخي  يذلا 
رثعبف ينلزلز  دق   ، ريرش هفصنو  ِرّیخ  هفصن  اریغص  افوسلیف  نوكي 

نأ قفوألا  دسافلاو -  بیطلا  هیفصن  نأ  ةلكشملا   . هھاجت يرعاشم 
، ضعب يف  امھضعب  ناھوتي  ريرشلاو -  ِرّیخلا  نم  ًالدب  اذكھ  امھیمسأ 
مل ةديدج  تادرفم  نم  ةفلغأو   ، ةبذاج ةقارب  ةلیمج  ناولأب  ناھومتي 
حار ام  ناعرس  يفوخ  نكل   ، اًّدج هنم  تفخ   . لبق نم  ينذأ  اھب  عمست 
اًدیج وھ  اھیعي  ةنیفد  ةساعت  نم  هیف  وھ  امب  يروعش  مامأ  لءاضتي 

. حامللا جھوتملا  هئاكذب 

نأ كشوي  دح  ىلإ   ، ءاردزالا دح  ىلإ  هابأو  همأ  رقتحي  هنأ  حضاولا  نم  ناك 
امبر ينئجافي -  ىتح  ةيؤرلا  هذھب  عنتقأ  داكأ  ام  يننكل   . ةیھارك نوكي 

!.. امھتیصخش يف  ءانفلا  دح  ىلإ  قمعب  امھبحي  هنأب  ةظحللا -  سفن  يف 



هتقوشعم نع  فندملا  قشاعلا  ثدحتي  املثم  همأ  نع  ملكتي  انایحأ 
اھرابتعاب اھنعلي  ةھرب -  دعب  امبر  ىرخأ -  انایحأو   ، ةایحلا يف  ةدیحولا 

نع ثدحتي  ةیناسنإلا ! رعاشملا  لك  نم  لب   ، ةمومألا رعاشم  نم  ةدرجم 
قلخ لذنأ  هرابتعاب  ةیلات  ةھرب  يفو   ، نونحلا میحرلا  بألا  هرابتعاب  هیبأ 

قافشإلاو فطاعتلا  ىلإ  اًداقنم  ينتدجو  كلذ  لك  عم   . قالطإلا ىلع  هللا 
فرش كھتنت  ةفآ  هتباصأ  يذلا  لیمجلا  يناسنإلا  نایكلا  اذھ  ىلع 

. ءايربك نم  اھلواطي  ام  ردھتو  ةلوجرلا 



( ٨ )

نم ةیصوت  بسح  هسفنب  ديربلا  يعاس  اناتأ  لیمج  موي  ةحیبص  يف 
، ةيردنكسإلا يف  میقملا  ضوع  ریبكلا  يمع  نم  اباطخ  لمحي   ، هل يبأ 

ةيوناثلا كب  مرحم  ةسردم  ىلإ  هجوتو  يبأ  ةحیصنب  لمع  هنأ  هیف  انغلبي 
نأب ئجوف  هنأو   ، اھب ىلوألا  ةنسلا  بالط  نیب  جردم  يننأ  نم  دكأتو 
اھدكأ ؛  ةحضاو تناك  ةرابعلا  هذھ  يف  باتعلا  ةربن   . اھعفد مت  تافورصملا 

اننأ مكمولعم  يف  نكیلو   ، نآلا انیلع  ام  هلوقب : ضوع  يمع  دارطتسا 
. دارأ ول  ةایحلا  ىدم  اھیف  میقي  انتیب  يف  ةلقتسم  ةفرغ  دلولل  انصصخ 

ةنخسلا ةیفطاعلا  هترارح  ينتسمل  يسفنب  باطخلا  ةءارق  تدعأ  نیح 
: يبأل لوقأ  ينتدجو   . ةقداصلا

وأ لیعامسإ  يمع  وأ  ضوع  يمع  عم  تمقأ  يننأ  ول  يبأ  اي  كيأر  ام  - »
نإ ؟  سانلا تویب  يف  ةماقإلا  نم  مركأو  لضفأ  كلذ  سیلأ  ؟  حالص يمع 
الكأ مھنیب  دجأسو   ، ةوزعلابو سنولاب  يننورعشیس  يمامعأ  دالوأ 

!«. جرح نود  يبایث  لسغتو  يناعرت  يمأك  امأو  انلكأك 

سلمو  ، هنقذ تحتو  هینذأ  فلخ  اھیف  شرھ  ةليوط  ةدملو   ، ایلم يبأ  ركفت 
اریخأ  . ةتفلل اسباي  ازبخ  تتفي  هنأك  هعباصأ  عقرط   ، هیفكب هھجو  ىلع 
عشي نیتقثاو  نیتمساب  نیتیكذ  نینیعب  يھجو  يف  قلمحو  هھجو  عفر 

: نرم میكح  لقع  امھنم 

انأ كرظن ..! ةھجوب  ينعنقت  تدك  .. كمالك يف  قحم  تنأ  .. ينب اي  فش  - »
كیلع ُّنحأ  مھنإ  مھتياعر ! تحت  كمامعأ  نضح  يف  شیعت  ول  دوأ  العف 
لاوط رمألا  اذھ  يف  تركف  يننأ  كیلع  ئبخأ  ال  رخآ ..! دحأ  يأ  نم 
يف رارمتسالا  نع  ينلطعي  ناك  ام  اروعش  نأ  الإ   ، ةتئافلا روھشلا 

كمامعأ دالوأ  نإ  كل : لوقأ   . روعشلا اذھ  رس  يل  حضتا  نآلا  ریكفتلا !
ةداھشب ىفتكا  مھمظعم   . نیقوفتملا نیحجانلا  نم  مھلك  اوسیل  فسألل 

مھنمو  ، ةحبرملا ةراجتلا  يف  لمعیل  ةساردلا  ظفل  نم  مھنم   . ةطسوتم
عناصملا يف  اراغص  نیفظومو  الامع  اولغتشیل  ةساردلا  مھتظفل  نم 

نأل لیعامسإ  كمع  ءانبأ  ىوس  ایلعلا  ةساردلا  يف  حلفي  مل  . تاكرشلاو
كمع نكلو   ، هیف نم  لك  يف  هاودع  يرست  يفاقثو  يملع  وج  هیف  هتیب 

اي انأ  ديدج ..!! فیض  يأل  قیضلا  هتیب  عستي  يذلا ال  دیحولا  وھ  لیعامسإ 
لك كل  دھشي  اذكھ   ، قوفتلا يف  ةبغرلاو  ءاكذلا  كیف  مسوتأ  ينب 
نإ  .. ةریثك رطاخمب  افوفحم  نوكیس  كمامعأ  ءانبأ  نیب  كدوجوو   ، كیملعم



مھداقحأ ریثتس  كنإف  يھالملا  ىلإ  كرجو  كلیطعت  يف  اوحجني  مل 
ةبآكلاو ردكلاب  كبیصتو  كتیسفن  يف  رثؤت  دق  ةیناودع  حورب  كنولماعیف 
تایسفن نمضأ  ُتسلف  كمامعأ  دالوأ  تنمض  نإ  انأ  اب ..! ذایعلاو 
رشبلاو ينب  اي  رشب  نحن  كب ! نطلتخیس  يتاللا  نھتانب  الو  ال  مھتاھمأ !

ةشع يف  تناك  نإو  ىتح   ، كب رتنع  تیب  يف  كتماقإ  امأ  نوءاطخ ..!
نمض مدخلا  اھلسغي  كمودھ  كتحلصمل ! بسنأ  اھنإف   ، حطسلا قوف 

! رارمتساب هنوفظني  كشارف   ، عیمجلا مودھ 

ىلإ ةفاضإ  كب -  رتنع  ىدل  كلمع  نم  ايرھش  هاضاقتتس  يذلا  بترملا  »
!.. تاركذمو بتك  نم  تيرتشا  امھم  ضیفيو  كیفكیس  كل -  هلسرأ  ام 
طسو يف  كعضي  ةیجرشامشلا  باحر  يف  كب  رتنع  ةرسأ  نمض  كدوجو 
میلعتلا يف  نوكلاس  نوحتفتم  نابش  . حومط ٌطسو  . امئاد يقرلا  دشني 
كدوجو ةلودلا ..! يف  بصانملا  عفرأ  ىلإ  مث   ، ةیجراخ تاثعب  ىلإ  يلاعلا 

رثكأ وأ  ةیبنجأ  ةغل  ملعتت  نأ  ىلع   ، حاجنلا قیقحت  ىلع  كزفحي  مھنیب 
عیمجب حاجنلا  . عسوأ قاطن  يف  مھافتلا  ىلع  ةردقو  ةرانتسا  دادزتل 

نأ هللا  وعدأ  . دنس ىوقأو  ناسنإلل  ةوسك  مظعأ  وھ  ينب  اي  هتايوتسم 
!«. ىنمتت ام  كغلبي 

تارابعلا ضعب  دیعتسأ  تلعج  امیفو   . يبأ هلاق  امب  اعنتقم  ترص 
ةراجیس لاعشإو  فل  ىھنأ  دق  وھ  ناك   ، همالك يف  ةثوثبملا  ةمیكحلا 

: درطتسا مث  اریصق  اسفن  اھنم  طفش 

! كمامعأ دالوأب  كتلص  عطقت  نأ  كايإ  كايإ  - »

كودَّدب الإو  امامت  مھیف  جمدنت  ال  مھلو ! كل  اھبحأ  ام  يھ  ةمئادلا  ةلصلا  »
يأ نم  بجاو  يأ  اودؤي  نأل  راظتنا  نود  مھھاجت  كبجاو  ّدأ  ِ مھنیب ..! امیف 

 - هسفن وھ  هیلع ! كفطع  ىلع  رجؤت  ال  كمدو  كمحل  كھاجت ! عون 
اھنم وجني  ال  ةریثك  ةیسفن  ضارمأ  نم  كیفشي   .. كل ءاود  بجاولا - 
ءاطعلا وھ  هابرق  يوذو  هتلئاع  دارفأ  ىلع  ناسنإلا  فطع  نوریثك !
يطعت نأ  ةظحل  ينعي   ، نآلا سفن  يف  اًذخأو  ًءاطع  ربتعي  يذلا  دیحولا 

يف يروف  دودرم  هل  كنم  جرخي  لیمج  فرصت  لك  لاحلا ! يف  ذخأت 
! هنانتماو هتداعسب  انوحشم  رخآلا  كیلإ  هفیضي  لمجأ  روعش 

! نیفرطلل ةوزعلاو  ةزعلاب  روعشلا  حنمي  داوتلا  نأ  ينب  اي  يمالك  ىزغم  »
مھفاو يعم  كلاب  لخ  !.. ادرفم تسلو  اریثك  نوكت  نأ  ىنعم  كحنمي 
ةرجشلا حورب  . يوقلا حورب  ةیجرشامشلا  عم  لماعتتس   . ادیج يمالك 

اي كلاب  لخ  . ظیقلا دنع  اھب  اولظتسي  نأب  سانلا  يرغت  ةقروملا  ةفراولا 
كلت . ةرجش نم  عوطقم  هنأ  حضتا  اذإ  اقلطم  هبناج  نَمؤي  ءرملا ال  نإ  دلو :



هرس ىلع  كنمأتسي  فوسلو   ، هیف شیعتس  يذلا  عمتجملا  ةعیبط  يھ 
تيأرأ . نالع كلاخو  نالف  كمع  نأ  فرع  اذإ  ءاطعلاو  نوعلا  كعم  لدابتيو 
هانعم »؟  اًریبك هل  يرتشي  ریبك  شولام  يللإ  : » عئاشلا لثملا  ىنعم  ىلإ 
موقلا هیلإ  أجلي  مولعم  ردصم  ىلإ  امئاد  جاتحم  انم  دحاولا  نأ  ةطاسبب 

!.. تاململا هب  تملأ  ام  اذإ  هیلإ  اضيأ  وھ  أجليو  موزللا  دنع 

رس يھ  ناسنإلل  ةیمتحلا  ةیعجرملا  هذھ  نأ  ىلإ  دلو  اي  نطفت  نأ  بجي  »
هناحبس هللا  ثیح   ، يرصملا بعشلا  دنع  قیمعلا  يقیقحلا  ناميإلا 

لبُج يتلا  ىربكلا  ةیعجرملا  وھو   ، عیمجلل مظعألا  بألا  وھ  ىلاعتو 
اذھلو دلو ! اي  ةمكحلا  ىھتنم  ةيادھلل !! اقيرط  اھیتفتسي  نأ  ىلع  ءرملا 
يذلا لقعلا  . لقعلاب هوفرع  انبر  میظعلا : يرقبعلا  مھلوق  نويرصملا  لوقي 
نمف الإو   ، مولعم لصأو  بأ  هل  نوكي  نأ  دب  ال  هنأب  ميدقلا  يرصملا  عنقأ 

؟. ناسنإلا اھيأي  تئج  نيأ 

كمامعأ لایع  نم  دحأ  كعجو  اذإ   . كتلئاعب كتقالع  ىلإ  انعوجرم  عجري  »
كمدقك كنیعك   . كملآ اذإ  هرتب  يف  ركفت  نأ  نكمي  ال  كعبصأك  هنأ  ملعاف 

!!«. لاحلا يف  هجلاعت  نأ  كیلع  اھنم  وضع  كعجو  نإ   ، كعارذك

ىلع كشوم  يننأب  روعشلا  هیف  مخضت  دق  ناك  يبأ  نأ  يل  حال  اذكھو 
لظي مھیف  قثو  امھم   ، هریغ سان  ةنمیھ  تحت  ریصأل  هنع  خالسنالا 

ةنوحشملا ةظحللا  كلت  يل  ادب   . هب الإ  ايوبرت  لماكتأ  نل  يننأب  ارعاش 
اھیف خيراتلاب -  عاو  فقثم  يسایسو  لحف  رعاشك  ةيوبرتلا -  هتبعج  نأب 
ينأك هرداغأ  نأ  لبق  يبلقو  يلقع  يف  هعرزي  نأ  ديري  امم  ریثكلا  ریثكلا 
ةيوبرت میقو  ناعمو  تامولعم  نم  هرخدا  ام  نأك  . نآلا دعب  هیلإ  دوعأ  نل 

ناك  . ينغلبي نأ  لبق  قلطلا  ءاوھلا  يف  عایضلاب  اددھم  حبصأ  ةیقالخأو 
ةدحاو  ، لھم ىلع  يفاقثلاو  يقالخألا  يئانبل  ططخ  دق  ودبي  امیف 
ةرتف نم   ، ثيدحلا تايوتسم  نم  اھبساني  ام  رمعلا  نم  ةرتف  لكل   ، ةدحاو
ةرتف ىلإ   ، ةلءاسملاف ةسكاشملا  ةرتف  ىلإ   ، ناعذإلاو عامتسالا 

اطیطخت هئارو  نم  تططخ  دق  فورظلاب  اذإف  ؛  خلإ  .. ةرواحملاو ةشقانملا 
نمو  ، ةجرحلا نسلا  هذھ  يف  هنع  يداعبإو  هنم  يصانتقال  اًضحم  ايردق 
نكمم ردق  ربكأب  يديوزت  لواحي  اذ  وھ  اھ   . يوبرتلا هعورشم  ةرداصم  مث 
حتفو ةصرفلا  زھتنا  ادرفنم  يناقتلا  املك   . فراعملاو تامولعملا  نم 

وأ ةساردلا  يف  ينضرتعت  دق  يتلا  رومألا  نم  رمأ  لوح  اراوح  يعم 
. تاعاس ىلإ  انایحأ  ةسلجلا  لوطت   . يردنكسلا عمتجملا  يف  ينفداصت 

ةىرقلا ةركاذ  يف  ىقبت  يتلا  مايألا  نم   ، ادوھشم اموي  ناك  يرفس  موي 
. اليوط



يسبالم ةبیقحب  ينذخأت  يكل  انلزنم  نم  كب  رتنع  ةرایس  تبرتقا  امدنع 
ثيدحلا نم  راھنأ  يف  يبأ  طرخنا   ، يمأ اھتدعأ  يتلا  ففقلاو  يبتكو 
ترشحنا نأ  دعب  ىتح   . ضعب نم  اھضعب  عرفتيو  ضعب  ىلإ  اھضعب  يدؤي 
ةرایسلا ةذفان  نم  هسأر  لخدأ  ةیفلخلا  ةبنكلا  ىلع  ةیجرشامشلا  نیب 

ریغ بحاصأ  ّالأ   ، ٍشام انأو  عراوشلا  نم  يلاب  لعجأ  نأ  ينیصوي  حارو 
ةسایسلاب نأش  يل  نوكي  ّالأو   ، يئالمز نم  نیقوفتملا  ةبخن 

نوعب هللا. جرختأ  نأ  دعب  الإ  تارھاظملاو 

ةماستباب حرفلا  عومد  ففجت  يھو  قفرب  هدشت  نأ  ىلإ  يمأ  ترطضا 
لثم ملكتتو  سبلت  تناك  مايأ  يردنكسلا  هبابش  ىلإ  هتداعأ  اھھجو  ترون 

: ةحرطلاو سلملا  لخاد  ىفختت  نأ  لبق  ةیجرشامشلا 

!«. ةمالسب هللا ليوط  رفس  مھءارو  سانلا  ءاھب ..! وباي  كايافك  - »

: اھھجو يف  افتاھ  ةذفانلا  نم  هتبقر  بحس 

! ةمالسلاب ةمالس ! ةوطخ  لك  يف  مھل  بتكیس  هللا،  نذإب  مھعم  انبر  - »
!«. ةمالسلاب

ىلإ تاوطخ  ةرایسلا  تسكسك   ، نشخ توصب  ةرایسلا  كرحم  رأز 
اھفحز تأدب  مث   ، ةیحانلا رياد  عراش  هاجتا  يف  تلدتعاو  تدوح  مث  فلخلا 

: اھفلخ الورھم  يبأ  فتھ   . جارجرلا ءيطبلا 

!« ءاھب اي  عمسا  - »

ّصب  . اثھال يبأ  اھب  قحل   . رمتسم اھريدھو  ةرایسلا  تفقوت 
: اھتذفان نم 

عم . لوأب الوأ   ، اعبط َّيلع  درت  فوسو   ، ةریثك تاباطخ  كل  بتكأ  فوس  - »
فلكتت ال  ىتح  ديرب  عباط  هیلع  افورظم  هیف  كل  لسرأس  باطخ  لك 

ءاش نإ  ةمالسلا  قيرط  . ينب اي  ةمالسلا  عم  . درلا يف  ائیش 
«. ... مسا !.. هللا

مث اھیعارذب  هتشاح  يمأ  نأ  الول  ةرایسلا  ءارو  ىرخأ  ةرم  لورھي  داكو 
ىلع رقتسا  دق  يرصب  ناكو   . يردنكسلا امھبابش  مايأك  فطلب  هتطبأت 
لخاد ىفتخا  نأ  ىلإ  امھیحبش  بقري  حارو  ةسكاعلا  ةیلخادلا  ةآرملا 
رياد عراش  ىلإ  ةرایسلا  اھیف  تدوح  يتلا  ةظحللا  سفن  يف   ، رادلا

قيرطلاب ةلوصوملا  ةلصولا  ىلع  ةلیلق  تاوطخ  دعب  تفطعنا  مث  ةیحانلا 



. رفسلا ىنعمب  يلعفلا  روعشلا  أدبي  ثیح  يعارزلا 



( ٩ )

امك حطسلا  ىلع  نكت  مل  هرصق  يف  كب  رتنع  يل  اھدرفأ  يتلا  ةرجحلا 
مخفأ ءانبب  اھنكل   ، ئطاشلا تانیباك  نم  ةنیباكب  هبشأ  تناك   . انعقوت
ناكرأ نم  زراب  نكر  يف   ، رصقلل يرامعملا  زارطلا  سفن  نم  لمجأو 
ددحي اھرھظو  ةيدومحملا  ةعرت  ئطاش  ىلع  لطت   ، ةعساولا ةقيدحلا 
يوتحي قباط  لك   ، نیقباط نم  ةنوكم  ةیئانب  ةدحو  يھ   . ةفاصرلا نادیم 
يلخاد ملس  اھل   . مامحب هایم  ةرودو  اھمجحب  سأب  ةھدرو ال  ةرجح  ىلع 

ةبتع عفترت   . ةماخفلا ديدش  نيزباردب  بشخلا  نم  ةینف  ةفحت  نع  ةرابع 
امصخ تضتقا  ةیماخر  تاجرد  عبرأب  ةقيدحلا  ضرأ  نع  يضرألا  قباطلا 
لكش ىلع  بابلل  امرح  وأ  ةحاب  نوكیل  ةیتحتلا  ةھدرلا  ةحاسم  نم 
يف اھل  تخأب  لظتست   ، راوزلا نم  ددع  فوقول  عستت  ةنیسارتب  ةفرش 
اھرودب عستت   ، فراخزلاو ةحاسملا  يف  اھل  ةيواسم  يناثلا  قباطلا 
ناولألا ةیھاز  تلشب  معانلا  لیمجلا  وبمابلا  بشخ  نم  سولج  مقاطل 

. ةریثو

ةَّدعم تناك  ةنجلا  شاشعأ  نم  شعك  ةعيدبلا  ةقدنحملا  ةيانبلا  هذھ 
ریبكلا لجرلل  بتكمك  زوجعلا -  ينيانجلا  يل  ىكح  امك  لصألا -  يف 
هءالمع هیف  لبقتسي  هللا،  ةمحر  هیلع  يجرشامشلا  اشاب  تزع 
دالوألاو ميرحلا  ةحارو  رصقلا  مرح  نع  لزعمب  هتیعم  يف  نیلماعلاو 

روس يف  صاخ  لخدم  اھل  لازي  الو   ، هجازمب هل  نیجعزملا  دافحألا  ةرثكو 
ةيانبلا نأ  امك   .. هتمرح هل  ظفحت  ةفاسمب  رصقلا  لخدم  لبق  ةقيدحلا 

رمم اھلخدمو   ، ةقيدحلا ىلع  ةحوتفملا  رصقلا  تافرشل  اھرھظ  يطعت 
اصاخ ناك  لوألا  قباطلا   . ةضيرع ةرایس  رورمل  عستي  ءابصحلا  نم  ليوط 
تزع بتكم  هیفف  يناثلا  قباطلا  امأ   ، هیفوبلاو مدخلاو  ةيراتركسلاب 

. اشاب

اھمصو  ، ادمعتم انارجھ  ةيانبلا  هذھ  ترجُھ  ریبكلا  اشابلا  لیحر  دعب 
جرخو اھیف  تام  هنأل  ةنعللا  اھیلعف   ، ودج اباب  مھنم  تذخأ  اھنأب  دافحألا 
تنطعت  ، ءاسرخ ةبآك  اھتللظ   ، نارجھلا لاط  ةفارقلا ! ىلإ  هنامثج  اھنم 

ةيدومحملا ةعرت  هایم  نم  اھتاساسأ  يف  ةقتعملا  ةبوطرلا  اھیف 
راجشألل ةیقاسلا  میطارخلا  قفدت  نع  كیھان   ، اھضرأ تحت  ةحراسلا 
عقاومل اعبت  ةقيدحلا  ءاحنأ  لك  يف  ةددعتملا  لئامخلا  باشعأو  درولاو 
تأفطنا اذإ  الیل  فیخملا  عساشلا  اھطیحم  يف  حايرلا  ةكرحو  سمشلا 

. عراوشلا حیباصم 



ءاش هللا ام  كب  رتنع  ءانبأ  رغصأ  ؛  تاونس رشع  يلاوح  ذنم  نارجھلا  كفنا 
مولعلا اھیف  نوسردي  يتلا  املعلا »  » ةیلك يف  ناك   ، ظاملألا لثم  هخم 
جاتحا هتمالسب   ، هبشأ ام  وأ  يواونلاب  هنومسي  امو  يوایمیكلاو  ةّيرظلا » »
ابیضوت اھبضوف  ةيانبلا  هذھ  ىلإ  هرطاخ  هجتاف   ، لمعملا هیمسي  ناكمل 

، تایفنحلا ىتح  اھیف  ءيش  لك  ددجو  اديدج  ابوث  اھاسك   ، ةكاظن رخآ 
ىتح ةیبوبنأ  بيراجت  اي  رھس  اي  لغش  اي  تاھو  بیبانأو  ةزھجأب  اھألم 
اھدنع ةثعب  يف  هتراتخا  اكيرمأ  نإ  اولاقو   ، هتعفد ىلع  لوألا  علطو  حجن 
قباطلا  ، راھن لیل  اھیف  امیقم  ناك  ریخلاب  هیسمي  هللا   . غباونلا نیب 

هنأك ينيانجلا  فاضأ  مث   . هتمانم يولعلا  قباطلاو  هلمعم  يضرألا 
: اھتلن يتلا  ةلمألا  هذھ  ىلع  ينطبغي 

شير هريرس  ىلع  تمن  املك  كبلق  نم  ریغصلا  كبلل  وعدت  فوس  - »
وینابلا يف  تممحتسا  املك   .. ةھبألا هبتكم  ىلع  تدعق  املك   .. ماعنلا

!«. رمرملا نم  عونصملا 

وھزلاب ينرعشأ   ، قالطإلا ىلع  هب  ملحأ  نكأ  مل  رقم  هنإ  اقح 
. يبیج يف  صاخ  حاتفمب  صاخ  عجضمو  صاخ  لخدم  ةیلالقتسالاو :
هیلإ تففز   ، هیلإ ينم  باطخ  لوأ  يف  يبأل  هلك  كلذ  فصوب  تعراس 
هل تفصو   ، يدق ىلع  يب  صاخ  رصق  يف  يناكسإب  لؤافتلا  رئاشب 

ةنونحلا دعاقملاو  ةیلمخملا  رئاتسلاو  ةمخفلا  تاشورفلاو  شايرلا 
فیك هل  تفصو  ناث  باطخ  يفو   . لایخلاو ةحيرقلل  كرحملا  بتكملاو 

ذل ام  يوحت  روطفلا  ةینیصب  يل  امداق  بابلا  سرج  يجرفسلا  قرطي 
ةدعو يوشمو  يلقم  ضیبو  يبرمو  لسعو  ةدشقو  دبز  نم  باطو 
ةینیص هب  متھت  ام  رخآو  ؛  ةدلبلا يف  لبق  نم  اھفرعن  مل  ةنبجلا  نم  فانصأ 

وأ ةمضقل  يفكت  يجنرفإلا  زبخلا  نم  ةضبق  درجم  ؛ زبخلا وھ  روطفلا 
. زبخلاب ةدعملا  وشحل  الصأ  ةجاح  ذإ ال   ، نیتمضق

رییغتو هتيوست  تمت  دق  شارفلا  نأ  دجأ  ةسردملا  نم  يعوجر  دنعو 
ءاحنأ يف  ترشتناو  تفظن  دق  اعیمج  ضرألاو   ، هتادخم تاضایبو  هتاءالم 
ةینیص دجأ   . اھیلاوح راجشألا  نم  ةیلدتملا  ةریثكلا  ةھكافلا  حئاور  ةفرغلا 
فیظن شرفمب  ةاطغم  ءادغلا  ةینیص  اھنم  الدب  تعضوو  تعفُر  دق  روطفلا 

. ریثولا يسركلا  ىلع  سلجأو  بابلجلا  يدترأو  يسبالم  علخأ   . ضیبأ
، جاجد رودص   ، يوشم محل  حئارش  هللا  تاریخ  نم  دجأ  ؛  شرفملا عفرأ 

ةلوھجم خئابطو  اذكھ -  اھتعمس  لیماشیبلاب -  ةنوركعم   ، تارسكملاب زرأ 
نم ةبيرغ  ءامسأ  تاذ  ىولحلا  نم  فانصأ   ، ةذللا ةقئاف  اھنكل  مسالا 

يضاقلا ةمقلو  ةملكشلاو  ةمیسبلاو  هوتاجلاو  شالجلاو  يلع  مأ  لیبق 
حافتلاك ةردانلا  هكاوفلا  نع  كیھان   .. تايولح ةسوھ   .. ماشلا حلبو 



ينئیجي ىتح  ةینیصلا  حسم  نم  يھتنأ  نإ  ام   . قبنلاو قوقربلاو  زيركلاو 
ويدتسالا ةبنكلا  ىلع  يطمتأ   . هبرشأ ام  ناعرس   ، ياشلا ةینیصب  يبص 

يف مویلا  هتسرد  ام  يتركاذ -  يف  اھیف -  عجارأ  ةعاس  ةدمل  ةیخسلا 
عستاو ددمتو  رقتسا  هنأ  ىلإ  نئمطأ   ، ةملك ةملك  صصحلا  عیمج 

. يدنع نم  ةیفاضإ  تاحورشب 

املف  ، روبنصلا تحت  ضوحلا  يف  يھجو  لسغأ  تنك  ىلوألا  مايألا  يف 
ًءام تدرأ  نإ  كیطعي  يذلا  بیجعلا  شدلاو  رمرملا  وینابلا  ىلإ  تنطف 

سكعلا وأ  ةنوخسلاب  ةدوربلا  طلخت  نأ  كلو   ، ادراب ًءام  تدرأ  نإو  انخاس 
ةضبق كرحت  نأ  درجمب  كلذ  لك   ، كدسج اھلمتحي  يتلا  ةجردلا  ىلإ 
محتسأ فیك ال  يسفن : نم  تبجع  كلذ  ىلإ  تنطف  امل   .. ةریغص ةیندعم 

ىلإ روسیم  لھس  انھ  مامحتسالا  نأ  املاط  تقو  لك  يف  ءاشأ  امفیك 
دادعإو هقوف  ةحیفصلا  عضوو  زاجلا  روباو  عیلوت  انفلكي  نلو  دحلا  اذھ 

. نوتركلا نم  عاقرب  مامحلا  كابش  صاصخو  بوقث  دسو  لیسغلا  تشط 
يجورخ دنعو   ، مونلا مخو  ةلازإل  محتسأ  حابصلا  يف  يبأ ! اي  ناك  دقو 
محتسأ مونلا  لبقو   ، ىحضلاو حابصلا  قرع  ةلازإل  محتسأ  ءادغلا  دعب 

ام عجارأ   ، امامت قیفأ   . عنصملا يف  هتیقش  يذلا  قاھرإلا  بعاتم  ةلازإل 
خيرات وأ  مقر  نم  دكأتلل  تاحفصلا  ىلع  رورملاب  ارھظ  هتعجار  نأ  قبس 

ّقب ال لمق ال  ثیح ال  ادج  قیمع  مون  يف  قرغتسأ  مث   ، ةمولعم ةحص  وأ 
كئاضر ةكربب  ةریبك  ةمعن  يبأ  اي  اھنإ   . دسجلا قلقي  نالكأ  ال  ثیغارب 

. يل يمأ  ءاعدو  ينع 

ءادغلا دعب  ينكسم  نم  جرخأ  يننإف  كب  رتنع  عنصم  يف  لغشلا  نع  امأ 
دجوت ثیح   ، بيرق ملعت  امك  وھو  يدیعصلا  طیغ  يح  ىلإ  يشمأف 
لیصحتو تاجتنملا  عیب  میظنت  اھتمھم   ، هلمكأب اتیب  لتحت  ةرادإ  كانھ 
يرصملا رطقلا  دالب  لك  يف  مھددع  رصح  نع  زجعأ  راجت  نم  اھنامثأ 

كب رتنع  نم  اھب  تفلك  يتلا  يتمھم   . مجعلاو برعلا  راطقأ  ضعبو 
ثیحب ةيردنكسإلا  راجت  نم  طاسقألا  تالایبمك  لیصحت  يھ  ایصخش 
ةرادإلا يل  ترتشا  دقو   ، نیموي وأ  اموي  اھئایحأ  نم  يح  لكل  صصخأ 

ال ربتعت  يھو   ، اھتدایق ىلع  ينوبَّرد  ةبسفلا  اھمسا  ةيراخب  ةجارد 
تانحاشلاو تارایسلا  تائم  مضي  يذلا  لوطسألل  ةبسنلاب  ءيش 

لوطسأ وھو   ، تالكسيروطلاو تالكیسوتوملاو  نفسلاو  تاروطقملاو 
. نیلماك نیقباط  لتحي  ةرادإلا  سفنل  عبات 

يمساب ةصخرملا  ریغ  ةبسفلاب  عطربأ  هللا  ءاش  ام  هللا  مساب  ُتحبصأ 
ةعاسلا نم   ، اھاصقأ ىلإ  اھاصقأ  نم  ةيردنكسإلا  عراوش  لك  يف  ُدعب 

امھم فارصلا  ينرظتني  ثیح   ، لیللا فصتنم  برق  ىلإ  رھظلا  دعب  ةثلاثلا 



يندعو دقو   . موي لك  تائملاب  ردقت  لاومأ  نم  هتلصح  ام  هل  دروأل  ترخأت 
ينیمحیل ةینوناقلا  نسلا  يغولب  دنع  سدسمب  يل  صخري  نأب  كب  رتنع 

لكو يبأ  اي  ادج  ةلھس  انھ  ةایحلا  نإ   . قرطلا عاطقو  صوصللا  ردغ  نم 
نمو  ، حوضفم ريرشلاو  رھاظ  ديرشلاو  فورعم  صللا   ، هلاح يف  دحاو 

ريرشلاو هیلإ  هبتنیف  صللا  ناسنإلا  فرع  املاط  نمآ  قيرطلاف  مث 
اي اھصنب  كسورد  ضعب  هذھ  تسیلأ   ، هیلع فطعیف  ديرشلاو  هبنجتیف 

. يوارلا مساق  ءاھب  مكدلو  فرط  نم   . ماتخ مالسلاو  ؟ .. يبأ

ةذافن ةیمیمحب  ةأبعم   ، ىنغألا  ، رثكألا يھ  تناك  يل  يبأ  تاباطخ 
رثكأ اھتءارقل  اجاتحم  يندجأ   . لوفلا قبط  قوف  نومیللاب  راحلا  تيزلاك 
ةلاسر ينیتأت  ىتح  اھیلع  درلل  دشتحأو  اھبعوتسأ  داكأ  ام   . ةرم نم 
رداغأ مل  يننأك  يدنع  اھلك  ةدلبلا  رابخأ  تناك   . تاحفصلا ةمختم  ةديدج 
دالوأب يتلص  قِّمعأ  يننأ  دكأت  اَّمل  ةریبك  يبأ  ةداعس  تناكو   ، ةدلبلا
ىلع امئاد  حلي  يذلا  حالص  يمعو  لیعامسإ  يمعو  ضوع  يمع 
ضعب لطتو  ةكدلا  موك  ةبضھ  يف  ادج  عساولا  هتیب  يف  يتفاضتسا 

. شيورد دیس  حرسم  ىلإ  لصوملا  رمملا  ىلع  هتافرش 

عیمج عزوي  يجنویسموق  هنإ  ؛  ًءارث اھلك  ةلئاعلا  عسوأ  وھ  حالص  يمع 
علسلا بئارغب  ةمختم  ةریثك  نزاخم  هيدلو  نیكاكدلا  ىلإ  ةلاقبلا  داوم 

داؤف عراش  يف  ةرادإو  لابقتسا  رقمو   ، لابلا ىلع  رطخت  ال  يتلا 
يف نیكاكدلا  ىلع  نورمي  تالكیسورطلا  يبكار  نم  تارشعو   ، ایصخش
ةلمح نم  نوفظوم  هدنعو   ، مھیلع اھمیسقت  مت  يتلا  ةنيدملا  ءایحأ 

الو  . ءارشلاو عیبلا  ةكرحو  نزاخملاو  تاباسحلا  نوريدي  ایلعلا  تاداھشلا 
امف  ، تاداھشلاو ملعلاب  نمؤم  ریغ  هنأ  ىوس  يوارلا  حالص  يمع  بیعي 

، ةیھیجوتلا ىلع  لصحي  ریثكلابو   ، طخلا كف  ملعتي  هئانبأ  نم  نبالا  داكي 
نم يح  يف  ةلقتسم  ةرادإ  هل  حتفي  وأ  ةرادإلاو  نزاخملاب  هقحلي  ىتح 
فوص نم  ةلماك  ةلدب  ةفلكملا : ةنیمثلا  ايادھلاب  ينقرغأ  دقلو   . ءایحألا

دي ةعاس   ، اھبروجو اھئاذحو  اھقنع  ةطبرو  اھصیمقو  اھشوبرطب  يزیلجنإ 
نبورت ةكرام  ربح  ملق   ، طاطم رفصأ  يندعم  كیتسوأب  لایفوج  ةكرام 
بتكلل ةمخف  ةيدلج  ةبیقح   ، نيرشعو دحاو  ركراب  ةكرام  رخآو 
مالفألاب يعاتمتساو  ةیعوبسألا  هحسف  نع  كیھان   .. سيراركلاو

طسو تامنیس  يف  هتانبو  هجوز  عم  اھیلع  ينمزعي  يتلا  ةیبنجألا 
. ةنيدملا

لایعلا ةرثكب  لقثم   ، يوارلا ضوع  يمع  امامت  هنم  سكعلا  ىلع 
ذإ ةماخضلا  ةديدش  هفيراصم   ، رخآب وأ  لكشب  مھمیلعت  يف  نیحجانلا 
لمعي  . ديدج غامد  عجوب  ديدج  لفطو  ةدالو  ةلاح  هدنع  ادبأ  اًمئاد  هنإ 



يتدج همأ -  لاخ  انبلا  نألو   . انبلا تيربك  ةكرشب  نیلماعلا  نوئشل  اًسیئر 
ىلع هبلق  ةرارح  يف  هتيدج  يف  هتنامأ  يف  قثو  دق  هنإف  ةزوزعم - 

، يمسر رارق  نودب  نإو   ، هتمرب عنصملا  ةرادإ  ةمھم  هل  كرتف  لغشلا 
قاوسأ حتفو  باشخألا  داریتسا  رومأو  ةرادإلا  سلجمل  وھ  غرفتو 

ألمي  ، هبلطي ءيش  يأب  ضوع  يمع  ىلع  لخبي  هنإف ال  قحللو   . ةیجراخ
ىلع رصأ  دق  ناك   . نیمسلا بتارلاو  زفاوحلاو  ةریبكلا  تآفاكملاب  هینیع 
ةریبكو ةریغص  لك  يف  هیلإ  عجرُي   ، يمسرلا يرمأ  يلو  وھ  نوكي  نأ 
يصوي  ، ةسردملا يف  ّيلع  توفي  رخآل  نیح  نمو   . يب ةصاخ 
يترتس بیج  يف  سدي  فارصنالل  بھأتي  امیفو   ، اًریخ يب  نیسردملا 
باھذلا تلواح  نإ  يدي  ىلع  ةيوقلا  ةریبكلا  هدیب  ضبقي  مث   ، الماك اھینج 
يھجو يف  بھللا  خضي  نقتحم  رارمحا  هینیع  يفو  بیجلا  عقوم  ىلإ 

. لعف ام  ىلع  ضارتعالا  نم  يايإ  اًرذحم 

يتامامتھاو يلقع  ىلإ  مھبرقأو  يبلق  ىلإ  ةیمیمح  مھرثكأ 
رھشلا رومأم   ، يوارلا لیعامسإ  يمع  وھ  يمالحأو  يتاحومطو 

نم  ، هرھظم لك  يف  هجاوخ  هبسحتف  هارت   . كب مرحم  عرف  يراقعلا 
مالكلا طلخ  ىلإ   ، ةظولقملا ةقیقدلا  هتعلص  قوف  قرزألا  تیكساكلا 
تالجملا ةءارقب  سوھلا  ىلإ   ، قطنلا ةمخفم  ةناطرب  حیصفلا  يبرعلا 
ةصاخبو  ، عیباسأب اھرودص  دعب  ةصیخر  اھارتشا  نإو  ىتح  ةیكيرمألا 

ريرحت ةسائرب  ةيرصملا  اھتعبط  يف  تسچياد  زرديرلا  نم  راتخملا  ةلجم 
اًمئاد رخفي  كلذ  عم   ، رداقلا دبع  يكز  دمحم  ریبكلا  يرصملا  يفحصلا 

. ةیلصألا اھتغل  يف  تسچياد  زرديرلا  أرقي  هنأب 

تنكو  ، اھیف هترز  ةرم  لوأ  هب  قیضأ  تدك  يتربخ  ةلقو  يئابغ  ةدشل 
، ةدوع ریغ  ىلإ  فارصنالاب  ردابأف  يباغتلا  يف  نعمأ  نأ  كشو  ىلع 

ةملاكملا نم  ىھتنا  نإ  ام  هنأ  الإ  ؛  ةحداف ةراسخ  رسخأس  تنك  دیكأتلابو 
، للملاو قیضلاب  روعشلا  دح  ىلإ  اليوط  ينع  هتلغش  يتلا  ةیفتاھلا 
ىتح تالبقلاو  ةراحلا  ناضحألاب  يغبني  امك  يب  بحریل  اًفقاو  ّبھ  ىتح 
تقلأو تجنرفت  دقو  يبأل  ةروص  هیف  تيأر   . يعجر رثأبو  اًّدج  هتببحأ 
قامعألا يف  حملأ  تنك   . ةیكيرمأ ولجنألا  ةفاقثلا  نضح  يف  اھسفنب 

ثارت نم  ةمیظع  ةیقالخأ  میق  حابشأ  ماع  هجوب  همالكو  هئارآل  ةدیعبلا 
عم لیعامسإ  يمع  نأ  الإ   . يبأ نادجو  يف  ةعبرتملا  ةيرصملا  ةمكحلا 
ةلودك اھنیب  اًمئاد  قرفي  ناكو   ، قالطإلا ىلع  اكيرمأ  بحي  نكي  مل  كلذ 

اھتراعتسا يتلا  ةيزیلجنإلا  ةفاقثلا  نیبو  هصوصلو  ملاعلا  ةنصارق  نم 
هنأب موعزملا  يكيرمألا  ملحلا  نع  بيذاكألاو  ةلیخألاب  اھتھوشف 
ىنعمب وأ   ، اھرمعیل داع  دق  ضرألا  ىلع  دوقفملا  سودرفلا  نوكیس 
لیعامسإ يمعل   . لوادتملا يسایسلا  لولدملاب  اھرمعتسیل  ّحصأ 



، اھسرادمو اھروصع  فلتخمب  ةفسلفلا  يف  ةرحبتم  ةقیمع  تاءارق 
ةفاحصلا يفو   ، يملاعلاو يرصملا  خيراتلا  يفو   ، هتاقیبطتو ملعلا  يفو 
لوخدلا ىلع  ةلھذم  ةردق  هيدل   . بدألا يفو  ةسایسلا  يفو   ، ةیفاقثلا
ةسالسو ةحضاو  ةءافكب  تاعوضوملا  دقعأ  يف  يھتنت  تاشقانم ال  يف 

. همزھتو للملا  ىدحتت  ةیبایسناو 

. اھتدعصأ عیمجب  ةفاقثلا  قشعب  هل  نيدم  ينإ   . ةعشم ةلیمج  هتیصخش 
ةبتكم نم   . درَّطم جضن  ىلإ  طشنت  يتاكلم  تأدب  عشملا  اھئوض  يف 
نینیل تاساركو  نوطالفأو  يماك  ریبلأو  رتراس  تأرق  لیعامسإ  يمع 
نمحرلا دبعو  يتربجلاو  سايإ  نبا  خيراتو  ةیفشلبلا  ةروثلا  تانایبو 
ىسوم ةمالسو  میكحلا  قیفوتو  نیسح  هطو  داقعلا  سابعو  يعفارلا 
يوتسلوتو يكسفيوتسيدو  يكروجو  فوكیشتو  نیمأ  دمحأو 

روتكیفو ریتلوفو  الوز  لیمإو  كازلبو  لوجوجو  نیكشوبو  فینجروتو 
يفاصرلا فورعمو  يرعملا  تایموزلو  ةمانھاشلاو  يبنتملاو  وجوھ 

دلاخ دمحم  دلاخو  ينزاملاو  ةمیعن  لیئاخیمو  ناربج  لیلخ  ناربجو 
.. و .. و .. ورلشو هتیجو  نوريابو  ریبسكیشو  يدراھ  ساموتو  زنكيد  زلراشو 

ةيردنكسإلا ةنيدم  نم  يل  اًراھبإ  دشأ  هذھ  لیعامسإ  يمع  ةبتكم  تناك 
تاءارغإل تعضخل  ةفایضلا  سوقطب  يقیضو  يتقو  قیض  الولو   .. اھلمكأب
يمسر لكشب  يل  ةبتكملا  نوكتل  هتیب  يف  امیقم  ىقبأ  نأب  يمع 
تالاجم يف  الإ  نوءرقي  ال  هلایع  نأ  اھامسأ -  امك  هتثراك -  نأل  يلعفو 
اھسسأ يتلا  ةبتكملا  هذھ  ریصم  َّمَھ  لمحیل  هنإو   ، ةیملعلا مھتاصصخت 

نأ ديريو  ةءارقلل  يبحب  دیعسل  نآلا  هنإو   ، هبلق مد  اھیلع  قفنأو  جازمب 
. اسردو ةءارق  اھلبرغأو  اھیف  صوغأ  نأب  هتداعس  لمتكت 

تاباطخ نكل   ، راھن لیل  ةبتكملا  يف  تیقب  ول  ىنمتأ   ، ينلزلزي ناك  همالك 
نع بیغي  نل   . ةساردلا يف  اًقوفتم  لظأ  يكل  يباھلإ  نع  فكت  ال  يبأ 
ثیح  ، هیف شیعأ  يذلا  میعنلل  يفصو  ىلع  هیف  قلعي  يذلا  هباوج  يلاب 
ربلا ىلع  لوألا  علطت  مل  نإ  علدلا  اذھ  لك  دعب  ديدش ..« : زاجيإ  يف  لاق 
نإف  ، اھتیخ يف  كتبقر  عضت  ةقنشم  نع  كسفنل  ثحبتلف  هلك  يرصملا 
كلذ ناك  نیلشافلا .»!! ءاوتحال  عستم  ةيردنكسإلا  رحب  يفف  دجت  مل 

ةیھافرلا لامعأ  نم  لمع  ىلإ  تفرجنا  املك  يسأر  يف  نطي  ريذحتلا 
، بیجعلا  . رثكألا ىلع  نیتعاس  نم  رثكأ  ينقرغتسي 

هل ناك  هتبتكمبو  لیعامسإ  يمعب  يطالتخا  نأ   ، بیجعلاب سیل  هلعل  وأ 
راكفألا میظنت  يفو  باعیتسالا  يف  يتءافك  عفر  يف  ربكألا  لضفلا 
علطأ نأ  دب  ناكف ال   ، نھذلا يف  اھرفحتو  اھزوربت  تاقایس  قفو  اھبیترتو 
ربلا ىلع  سیلو  اھدحو  ةسردملا  ىلع  ابیترت  ناك  نإو  لعفلاب  لوألا 



، ئفادو قداص  عیجشت  يف  يب  ةیجرشامشلا  لفتحا   . هلك يرصملا 
ةزاجإ تحنمو   ، تابرشلا باوكأو  سنألاب  ةئیلم  ةلیل  يمامعأ  ماقأو 

. ةبیبحلا انتردنم  يف  ىربكلا  ةلفحلا  يل  ماقتل  انتدلب  ىلإ  اھیف  ترفاس 



( ١٠ )

ةرادإ بتكم  يف  فتاھلا  سرج  نر  امنیح  نیشھدنملا  لوأ  تنك 
تناك يتشھد   . ديدحتلا هجو  ىلع  انأ  ينبلطي  فتاھملاب  اذإف   ، لیصحتلا

ضورفملا نأ  عم  تاذلاب  ةظحللا  هذھ  يف  دجوأ  ينوك  نيردصم : نم 
ينرطضا حالصإل  تجاتحا  ةبسفلا  نأ  الول  قوسلا  يف  نآلا  يننأ 
يسفنب فتاھلا  ىلع  درأ  ينوكو   .. يكیناكیملا اھب  دوعي  ىتح  ثوكملل 

دري يذلا  وھ  فتاھلا  هیلع  دجوي  يذلا  بتكملا  سیئر  نأ  ضورفملا  نأ  عم 
ىلإ تررطضاف   ، ةفرغلا نم  نكر  يف  رصعلا  يلصي  اھتظحل  ناك  هنأ  الول 
ةدحاو ةعفد  ينمحتقي  هتوصب  اذإف   ، فتاھملا نَم  ةفرعمل  ةعامسلا  عفر 

: يندعري هلك  ينایك  يف  يرسیل 

!«. ؟ احلمو اشیع  ناك  امأ  ؟  توركع اي  تنأ  نيأ  - »

: ةیغاط ةحرفب  تفتھ 

نم كسفن  تلقن  اذامل   . حلملاو شیعلا  نوخت  يذلا  تنأ  ةدامح ! - »
!!«. ؟ ةيوناثلا كب  مرحم  ةسردم 

ينع لأست  مل  فیك   . يسنرفلا میلعتلا  يف  رمتسأ  نأ  تلضف  يمأ  - »
!«. ؟ ليوطلا تقولا  اذھ  لك 

لك ةدامح  نع  لأسأ  مل  فیك  العف  ةأجافملا : لوھ  نم  يناسل  دمجت 
يراھبنا لھ  ؟  امامت يتركاذ  نم  طقس  فیك  ؟  ليوطلا تقولا  اذھ 

طیحم يف  رھظي  مل  اذامل   .. نكلو ؟  هیناسنأ يذلا  وھ  ةرحاسلا  ةنيدملاب 
ينع لأسي  مل  اذاملو  ؟  يفتخا نيأو  ؟  تقولا اذھ  لاوط  ةلئاعلا 

؟! رخآلا وھ 

«. ؟ ةدامح اي  ملكتت  نيأ  نم  - »

!«. لمرلا يف  ورمع  يمع  بتكم  نم  - »

«. ؟ نيأو ؟  فیكو ؟  كارأ ىتم   . ةدامح اي  نونجب  كل  قاتشم  انأ  - »

!«. لاعت  .. لولغز ةیفص  عراشب  ورمع  يمع  بتكم  يف  نآلا  انأ  - »

يف دیعب  يراوشم   . لیصحتلل قوسلا  ىلإ  يروف  نم  بھاذ  ينكل  - »



. عمسا ةبسفلا ..! يف  لطعل  يدعوم  نع  ترخأت  ينأ  امك  ، يرحب ّيح 
رتنع تیب  يف  يخأ  اي  يل  تنأ  َلاعت  وأ   ، ناكم يأ  يف  ادعوم  ينطعأ 

ال راذتعا  ال  لیجأت  ال  .. يتفرغ ىلإ  باوبلا  كدشریس  .. رصقلا يف  .. كب
«. ؟ يشام  . كیكلت

توفأس  . ءاھب اي  رضاح   . اًّدج ينتشحو   . توركع اي  هللاو  ينتشحو  - »
ةراسخ سیلو  هلك  دغلا  كیطعأس   . نكیلف  .. صالخ ؟  بحت ىتم   ، كیلع

!«. يل اغرفتم  هیف  نوكت  يذلا  تقولا  رتخاف   ، كیف

يف كرظتنأو  حالص  يمعل  رذتعأس  . ولح ؟  كلذك سیلأ  ةعمجلا  اًدغ  - »
«. انبر ةحیبص  نم  تیبلا 

«. ءاقللا ىلإ  - »

«. ةدامح اي  اركش  - »

نم مأ  حرفلا  نم  ناك  نإ  يردأ  ال  شعتري  يبلقو  ةعامسلا  تعضو 
، بتكملا باب  ىلع  ةرئاد  ةبسفلا  كرت  دق  يكیناكیملا  ناكو   . سجوتلا

ريدقتلا ىنعم  نیب  طلخت  ةرظنب  ةنزخلا  سیئر  ينقمر  اھیلإ  هجتأ  امنیبو 
ترفسأ ىتح  تثبل  ام  هتارظن  نأ  الإ   ، تسجوت امك  ةبارتسالا  ىنعمو 

. ةلئاعلاب ةقیثو  ةقالع  ىلع  يرابتعاب  يل  مارتحالاب  حضاو  روعش  نع 



( ١١ )

: افتاھ ريرسلا  ىلع  ادعاق  تلدتعاف   ، مونلا ةفرغ  باب  يجرفسلا  قرط 
. لخدا

: ريرسلل ةرواجم  ةدضنم  ىلع  روطفلا  ةینیص  عضو 

!«. ریخلا حابص  - »

. ةلئاستم ةرظنب  ينقمر   . هیقبي نأ  هل  ترشأ   . شرفملا عفریل  هدي  َّدم 
: ةیحيرأ يف  حوش   . يعم رطفیل  لیلق  دعب  يتأیس  اقيدص  نإ  هل  تلق 

!«. ؟ بيابحلا كمامعأ  نم  دحاو   . هب الھأ  - »

«. يجرشامش قيدص  هنإ  ال،  - »

هحمالم تراص   ، يجرفسلا سيردإ  مع  هجو  ىلع  زفحت  عالطتسالا  بح 
نم امداق  ءارمحلا  سمشلا  ءوض  نم  ساطرق  يف  عملت  ءادوسلا 
ينلأس مث   ، جرح فقوم  يف  هنأب  روعش  هیلع  ادب   ، ةفرشلا باب  صاصخ 

: ةدودو ةجھلب 

فرعأ نأ  دبالف  نذإو   ، يجرشامش هنإ  تلق   . ذاتسأ اي  ةذخاؤملا  مدع  - »
!«. هنم لعزت  يبجاو ال  اذھ   . نوكي نم 

«. يجرشامشلا ةدامح   .. هنإ - »

: قدصملا ریغ  شھدنملاك  فتھ 

!«. ؟ كب يناھ  نبا  كب  ةدامح  - »

«. وھ معن  - »

، ةطرولا هیلع  تدب   . عزفلاب ةحفاط  ةرظن  ىلع  سيردإ  مع  هجو  دمجت 
يف افوفلم  هھجو  عفر  مث  ةفطاخ  ةھربل  ضرألا  يف  هسأر  سكن 

: اعم ةبیطلاو  ءاھدلاب  ةبوشم  ةماستبا 

نم فرعأ  نأ  بجي  ناك   . يل تلق  كنأل  كركشأ   . اعبط فرشي  هب ! الھأ  - »



دحأ نم  هروضحب  كب  رتنع  ملع  اذإ  وأ  هب  تئجوف  اذإ  كبترأ  ىتح ال  لوألا 
!«. يریغ

!«. ؟ كب رتنع  فرعي  نأ  دبال  لھ  - »

: عاظفتساو لاوھتسا  ةحیص  اقلطم  هیقدش  اخفان  هزوب  رَّوك 

انمادقأ تحت  ضرألا  شوبت  فرعي  مل  نإ  هنإ  . اذھ فرعي  ّالإ  ووووأ ! - »
ذایعلاو رھظي   . قلطلا ءاوھلا  يف  هیف  نمب  رصقلا  اذھ  رياطتيو  اعیمج 

!!«. ةیجرشامشلا عبط  فرعت  الو  ادیج  هفرعت  تسل  كنأ  اب 

ةثمد ةماستباو  هسأر  نم  ةءاميإ  عم  يسركلا  دنسم  ىلع  هیتیلإ  حارأ 
: لوقت ةبیبحلا  ةیبونلا  هترظن  داكت   ، كلذب هل  حمسأ  نأ  يف  يننذأتست 

: يتحلصمل ايوبأ  اسرد  يننقلیس  نم  ةئیھ  ذختا  مث   . كلضف نم 

فرعيو فرعي  نأ  ىوس  ةلغشم  الو  ةایحلا  يف  هل  ةلغش  ال  كب  رتنع  - »
عیمج يف  نوفظوم  اھب  موقي  هلاغشأ  عیمج  . ةياھن ال  ام  ىلإ  فرعيو 

لك لعفت  عناصملا  تالآك  ةطبضنم  ةيرشبلا  تانیكاملا  تاصصختلا ..!
تاصاصق ىلإ  لیللا  رخآ  لوحتي  لغشلا  لكو   ، اھسفن ءاقلت  نم  ءيش 

لیللاو راھنلا  لاوط  هتداعس  لوأب ! الوأ  هغلبت  اماقرأ  يوحت  قرولا  نم 
لصح يللا  هيإ  فرعأ  بحأ   ، فرعأ زياع   ، فرعأ زياع  ةدحاو : ةرابع  ددري 

نأ امئاد  رھظي  ءيش  لك  هوفَّرع  امھمو  مكیلع ..! هُمالسل  قطقط  نم 
يأ نع  ءيش  يأ  فرعي  ناك  نم  ليو  ايو   ، هفرعي نأ  ديري  ائیش  كانھ 
نم ببسل  هلقي  ملو  هبتاكم  يف  هرصق  يف  هلاغشأ  يف  ءيش 
دحأ نم  ائیش  كب  رتنع  فرع  ول  دوسأ  نوكتو   . ءادوس همأ  ةعقو  بابسألا !

اي نوھجھج  تسیل  انھ  ةلأسملا  نإ  هل ! هلوقي  نأ  عقوتي  ناك  نَم  ریغ 
!«. تبرخ اھنامز  ناك  الإو  ذاتسأ 

يھجو يف  قلمحو   . اننیب دولا  ةحاسم  بيرقتل  ينم  ابرتقم  لدتعا  مث 
: ئفاد توصب  المكم  نیتيوقلا  نیتيزوللا  هینیعب 

وھو ةأجف  نوفیلتلا  زاھج  بلط  ءادغلا  ةرفُس  ىلع  وھو  موي  مك  ذنم  - »
اوقحلا هل : لاق   . ةنایصلاو شیتفتلا  ةرادإ  بلط   . لكألا يف  جمدنم 
نزخملا يف  تبرض  فرصلا  هایم   ، مكناذآ ىلع  نیمئان  اي  ةعرسب 

وأ مامت  ءيش  لك  نإ  هلوقب  هضراع  ةرادإلا  سیئر  نأ  رھاظلاو  يلبقلا ..!
! كل هتلق  ام  لمعا  باذك ! فنعب : هیف  خرص  هنإ  ذإ   ، لیبقلا اذھ  نم  ائیش 
نر ةدحاو  ةقیقد  دعب  لكألا ! فنأتساو  هھجو  يف  ةعامسلا  عزر  مث 
تحفط فرصلا  هایم  نأب  ثیغتست  اھسفن  نزاخملا  ةرادإب  اذإف   ، نوفیلتلا



برق هایملا  لاقتعا  نم  اونكمتو  رتس  هللا  نأ  الول  عئاضبلا  فلتت  تداكو 
هنأ عم  تحفط  فرصلا  هایم  نأب  ذاتسأ  اي  هاردأ  نمف  لیلقب ..! ةبتعلا 
يف ءيش  لكب  طوبرم  هغامد  نإ  ؟  تیبلا يف  ىدغتي  اسلاج  ناك  اھتظحل 

!!«. البقتسم اھتاروطتو  عاضوألاو  لاوحألا  بسحي   ، هتیعم

هیف عقأ  دق  ام  ىلإ  يرظن  تفليو  ينبحي  هنأب  ترعشو  سيردإ  مع  تببحأ 
: هل تلق   . ةیجرشامشلاب يتقالع  رضت  ءاطخأ  نم 

!«. هوبأ كنأك  همھفتو  كب  رتنع  فرعت  كنأ  سيردإ  مع  اي  حضاو  - »

حيوشتلا نم  اھلجخ  طرف  نم  ةماقلا  ةینحم  ةليوط  عباصأب  حوش 
: يوفعلا

سیل  .. ينعي يل  حمسا   ، ءاھب ذاتسأ  اي  ةركف  ىلعو  ؟  اھیف لوقت  لھو  - »
ةیصخش قشعأ  يننأ  الول  هتلق  امم  ائیش  كل  لوقأ  نأ  باوصلا  نم 
تیبرتو تدلو  ذنم  انھ  يعضو   . ينبا كربتعأو  ریخلاب  هللا  هاسم  كدلاو 
فرعأ نأ  ّيلع  متحي  هلیحر  دعب  يبأ  لمع  تملستو  رصقلا  اذھ  يف 

الإ رخآ  ءيش  يأب  هل  نأش  الو  هلغش  يف  الإ  مھفي  يجرفسك ال  يزكرم 
رصع نم  رابكلا  ةیجرشامشلا  انابر  اذكھ   . بسحف هلغشو   ، هلغش
مداخلاو يدنفأ  يدنفألاو  كب  كبلاو  اشاب  اشابلا  انھ  لیعامسإ : ويدخلا 

ریغ ينيانجلا  ریغ  سیبللا  ریغ  يجرفسلا  ریغ  خابطلا  ریغ  شارفلا  ریغ 
طلغي ىتح ال  هناسل  عطاقو  هزكرم  فراع  دحاو  لك  قاوسلا ! ریغ  باوبلا 
ماظنلا امأ   . ماع هجوب  يجرشامشلا  رصقلا  نع  اذھ  ةجعزم ! ةملكب 

اذام تنأ  فشف  بتاكملاو  تاكرشلاو  عناصملا  يف  طبرلاو  طبضلاو 
!«. ؟ نوكي نأ  نكمي 

، خیش اي  كدلاو  ةایحو   . سيردإ مع  اي  يبنلاو  كلضف  نم  يل  لق  - »
ریغ وھ  لھ  كب  يناھ  نب  ةدامح   .. كنبا ينتربتعا  تمد  ام  ينحراص 

!«. ينھبن كوجرأ  ؟  رصقلا لھأ  نم  هیف  بوغرم 

: ةمیكح ةیئاقلت  يف  نیتلیحنلا  هیفتك  عفر 

نع ينلأست  ؟ ! هوبلحا لوقت :  ، روث لوقن : ؟  ءاھب ذاتسأ  اي  يناردأ  نمو  - »
لھو ؟  هیف ملكتأ  وأ  هنع  لأسأ  وأ  هفرعأ  نأ  الصأ  يقح  نم  سیل  ءيش 
يكل انونجم  يننظت  ؟! طلغلا يف  ينعقویل  ينلكنشي  نأ  ينباب  قیلي 

!«. كنذإ نع  ؟! اذھك ائیش  كل  لوقأ 

.. ىشمو ةینیصلا  لمحو 



!«. نینثال روطفب  كل  ثعبأس  - »

: هیف تحص 

!«. بعتلل يعاد  . ال  اعم انیفكي  اذھ  يروطف  - »

ةیعقم اھنأ  َّيلإ  لیُخ  يتلا  هترظن  لسرأو  بابلا  دنع  فقوت 
: يتبكر قوف 

نإ . هیف كمالك  عمسأ  نأ  يل  قحي  الو   ، هددحت نأ  كل  قحي  اذھ  الو  - »
كب ةدامح  نإ  . هدق ىلع  بجاو  هل  فیض  لك  نأ  انھ  ةدعاقلا 
كب رتنع  همع  رصق  يف  رطفیل  تآ  هنأب  قثاو  ةیفاق  الب  يجرشامشلا 
نأ نذإ  بجاولاف   . ةذخاؤم ریغ  نم  تنأ  كرصق  يف  ال  يجرشامشلا 

«. الماك ایجرشامش  اروطف  هل  مدقن 

يتیھارك نأ  ىلإ  لاحلا  يف  تنطف  يننأ  الإ   ، هھركأ نأ  ذئدنع  تكشوأ 
. اھلكش نم  نِّسحي  ىتح  وأ  اھریغي  نل  ةقیقحلل 

، يندرطي  ، ينضفني هب  ترعش  يندھدھي  ةھرب  ذنم  ناك  يذلا  ريرسلا 
لخاد يمدق  رقتست  نأ  لبق  دمع  نع  امنأك  ضرألا  ىلع  يب  يقلي  داكي 
يننأكف  ، ةیقرشلا ةذفانلا  نع  ةیلمخملا  ةراتسلا  تحزأ   . يلزنملا فُخلا 

ىلإ تجرخ  ئفاد  ماّمح  دعب   . ةلیقثلا ةیجراخلا  هبایث  نم  راھنلا  تيرع 
ةعونصملا ةزیبارتلا  جاجز  يف  اعبرتم  سمشلا  صرق  تدجوف  ةفرشلا 

تحت محتسیل  هبایث  لك  علخ  دق  راھنلا  نأ  يل  ادبف   ، وبمابلا لئادج  نم 
رمم ىلعو  راجشألا  قوف  ةنتافلا  هحمالم  ترھظف   ، ئفادلا ءوضلا  ريرخ 

ةلباقتملا لئامخلا  يف  قشقشيو  ينغي  ناحرف  راھنلا  ناك   . ءابصحلا
ةعرت ئطاش  ىلع  رصقلا  حفس  يف  ةیبكارملا  تاوصأ  يفو   ، ةبراقتملا
رصقلا ويدار  يف  حدصي  باھولا  دبع  دمحم  توص  يفو   ، ةيدومحملا

نع سمشلا  تماق   . حاترمو هبلق  نّمطتم  حالفلا  ةشیع  اھالحم  ةینغأب :
ءاسلم نوللا  ةیلاقترب  ةءالم  يقوف  تحرط  مث   ، سلجأ يكل  يسركلا 
فصنلاو ةعساتلا  ىلإ  ریشت  يمصعم  يف  لایفوجلا  ةعاسلا   . ةنوشخلا

. احابص

ذإ  ، ةرم لوأل  انھ  حابصلا  دھشأ  يننأ  وھ  يجاھتبا  ردصم  نأ  يل  رطخ 
دنع ةعمجلا  مويو  لیعامسإ  يمع  دنع  سیمخلا  موي  ءاضق  تدتعا  يننإ 

عمتسن ضوع  يمع  دنع  سیمخلا  ةرھس  يضقن  ثیح   ، حالص يمع 
حابص هرداغأل  حالص  يمع  عم  رجفلا  برق  فرصنأو  موثلك  مأ  ةلفح  ىلإ 
معط فلتخي  نأ  اقح  بیجع  ءيش   . ةرشابم ةسردملا  ىلإ  تبسلا 



يف امبر  لب   ، دحاولا يحلا  قاطن  يف  ىتح  ناكملا  فالتخاب  ةحبصألا 
حابصلا اذھب  يجاھتبا  نأ  كلذ  نم  بجعألا   . دحاولا تیبلا  قاطن 

خوبي أدب  ام  ناعرس  ةمعانلا  شايرلا  نم  ةناطب  يف  ءّانغلا  يسنامورلا 
يف يننأب  ينئبني  يقورع  يف  برسنا  ادكن  اروعش  نإ  ذإ   ، ائیشف ائیش 
لباق يف  هنوكأ  نأ  بحأ  الو  هیلإ  ایمتنم  تسل  يننأبو   ، تقؤم عضو 

. ةضماغ تدب  بابسأل  ينيرتعت  نأ  كشوت  ةبآكلا   . مايألا

لیف نس  ضیبأ  اھنول  كرحتم  فقس  تاذ  ةئامو  فلأ  تایف  ةكرام  ةرایس 
. اھلامج نم  ىلمتأ  افقاو  تمق   . ءابصحلا رمم  ىلع  ةفحاز  ىداھتت 

ةقماغ ءارضخ  ةراظنب  هینیع  يطغي  ماوقلا  عراف  باش  اھنم  لزن   . تفقوت
عیمللا دلجلا  نم  ةرتس  يدتري   ، ةقانألا ةياغ  يف  ناك   . يبھذ راطإب 

ةبقر فصنب  ریمشكلا  نم  ةلناف  هتحت   ، لازغ دلج  هنأ  حجرملا  نم  دوسألا 
ىلع تغط  ذافنلا  هرطع  ةحئار   . يدامر هنول  نولطنب  ىلع   ، ينمس اھنول 
احولم ةفرشلا  وحن  هسأر  عفر  مث  ةرایسلا  باب  قلغأ   . ةھكافلا حئاور 

اذھ ىلإ  ربك  لھ   . رابكلا تاوكبلا  ةناصر  يف  بابلا  ىلإ  هجتي  امیف  هعارذب 
! ميدقلا هلكش  تیسن  تنك  يننأ  ودبي  ؟ ! ریصقلا تقولا  اذھ  يف  دحلا 

دعب ایقتلا  نیقشاع  لثم  انضعب  يف  انطَّبع   ، ةرارحب ينضح  يف  ىمترا 
يرھظ تبري  وھو  يل  هقایتشا  ةرارح  طرف  نم  يكبأ  تدك   . ليوط بارتغا 

هدي نم  ةكرحب  ةفرشلا  ىلإ  هسفنب  ينداتقا  هنإ  مث   . نیتیناحلا هيدیب 
راظنملا علخ   . سمشلا ءفد  يف  ریفاصعلا  ةقشقشب  سانتئالا  ينعت 

ىلع سلجو   ، ريرسلا قوف  لامھإ  يف  امھب  ىمرو  ةيدلجلا  ةرتسلاو 
يسركلا ىلع  هتھجاوم  يف  تسلج   . رصقلل هرھظ  يطعي  يذلا  ْيتوفلا 

نمو ةریبك  ةینیص  لمحي  سيردإ  مع  لخدو  ةھرب  الإ  يھ  نإ   . لباقملا
رئاصعلاو ىولحلا  قابطأب  ةصاخ  ةریغص  ةینیص  لمحي  يبص  هفلخ 

حفاص مث   ، نیتینیصلا نع  نیشرفملا  عفر  سيردإ  مع  ىلوت   . ةھكافلاو
. فرصناو هیبص  بحسو  ةرارحب  ةدامح 

كلذ  .. ينیع نع  ةوقب  اھتسبح  اعومد  تناك  صصغب  يقلح  ألتما  ذئدنع 
، يعیبطلا ريرحلا  نم  شرفملا  فلتخا : دق  روطفلا  يف  ءيش  لك  نأ 
نم باوكألا   ، كوشلاو نیكاكسلاو  قعالملا  كلذكو  ةضفلا  نم  ةینیصلا 
نم ناك  ماعطلا  يف  ءيش  لك   . بھذلا ءامب  ةفرخزم  قابطألاو   ، روللبلا
نم راثكإلاب  ةدامح  يناصوأ  ةردان  ةيرحب  ةمعطأ  اھیلإ  تفیضأ   ، ىقرأ عون 
ىتح  ، ةشعنم حئاور  اھنم  حوفت  تناك  رئاصعلاو  ىولحلا  ىتح   ، اھلكأ
اثبع  . ةنولم فراخزب  ةشوقنم  ةیضف  ةوسك  لخاد  هباوكأ  تناك  ياشلا 
اذھ  . موي لك  يل  مدقي  امو  روطفلا  اذھ  نیب  ةنراقملا  نم  بورھلا  تلواح 
يھ ةنراقملا  هذھ  نكت  مل   . مدخلا روطف  وھف  كاذ  امأ  ةداسلا  روطف 



نأ بجي  ال  يننأ  وھ  اھنم  عظفألا  امنإ   ، ملؤملا رھقلاب  يروعش  ردصم 
. ةدایسلا لوست  ىلإ  علطتي  اذاحش  نوكأ 

تسلج ويدتسالا  ةبنكلا  ىلع   . ةفرغلا ىلإ  سمشلا  ةرارح  انتدرط 
ىلإ ضیغب  وھ  دح  ىلإ  هب  رعشأ  تأدب  يذلا  ءالتمالا  طرف  نم  اطورفم 

حطسلا تاذ  ةيرئادلا  ةزیبارتلل  مخاتملا  يسركلا  ىلعو   . يسفن
ةحادقلا عم  رئاجسلا  ةبلع  بحس   ، ةدامح ىمترا  كیمسلا  يجاجزلا 

دعب ىلع  مرحم  عباطم  تاجتنم  نم  هرفاب  قرو  رتفدو   ، لھندلا ةیبھذلا 
انیخت اعبصأ  هیتحار  نیب  كرفي  حارو   ، لالج نامثع  عراش  يف  انم  تاوطخ 

: هرظنم نم  تعترا   . نافیلوسلا قروب  افوفلم 

!«. ؟ ةدامح اي  هد  هيإ  - »

«. شیشح - »

!!«. ؟ شیشح - »

!«. ءاھجولا الإ  هبرشي  ال  وميربلا ! نم  - »

رمألا يفو  لعفأ  اذامف   ، رياجسلا برش  ىلع  كمولأس  تنك  - »
!«. ؟ شیشح

!«. اعبط يعم  برشتس  - »

الصأ رئاجسلا  برشأ  تنك ال  اذإ  ؟ ! شیشحلا برشأ  ؟  ةدامح اي  تننجأ  - »
!«. ؟ شیشحلا برشأ  نأ  ينديرت  فیكف 

لطعتت نل   . ةنحلا مأ  ىتح  تبرش  تنأ  اذإ  برخت  نل  ایندلا  نإ   ، ينقدص - »
هقلخ ام  الإو  ایندلا  عتم  نم  ةعتم  شیشحلا  دسفت ! نل   . ةساردلا يف 
نم هللا  اھقلخ  عتم  نم  ایندلا  يف  ام  لكب  عتمتي  مل  اذإ  انم  دحاولا  هللا ..!
ةلئاط لاومأ  الو  زكارم  الو  تاداھش  تسیل  ایندلا  انارسخ ..! تومي  انلجأ 

، موي تاذ  ارینویلم  وأ  زكارملا  ىلعأ  يف  ترص  الثم  كنأ  ضرفا  بسحف ..!
فُش ؟ ..! شیعت نأ  لبق  توملا  كمھاد  اذإ  لاملا  وأ  زكرملا  كعفني  اذامبف 

نینمؤملا دشأ  نم  انأو   ، نولوقي امك  يھزنلل  يزنكلا  لام   ، يبحاص اي 
!!«. لیمجلا يبعشلا  لثملا  اذھب 

ينأل دلبلا  يف  كتفش  ام  لوأ  ينترھب  كنإ  ةربغلا ! فوسلیف  اي  اوفع  - »
نع ينثدحت  نآلا  كب  اذإف   ، البقتسم حجان  لامعأ  لجر  عورشم  كتلیخت 



ىھتنم يف  سان  مھلك  ةیجرشامشلا  داسفلاو ..! شیطلا  ةفسلف 
!«. رھابلا حاجنلا  اذھ  ةایحلا  يف  اوحجن  اذھلو   ، مارتحالاو ةماقتسالا 

!«. فرعت ام  ّدق  ىلع  ىرت  كنأل   ، تنأ هلیختت  ام  اذھ  - »

!«. يعیبط اذھ  . ىرأ ام  ِّدق  ىلع  فرعأو  - »

لام وأ  زكرم  بحاص  لك  نأ   .. يل حمسا   .. دعب هرت  ملو  هفرعت  مل  يذلا  - »
!.. ًالام وأ  ازكرم  هاجلا : قیقحت  لجأ  نم  ريرم  حافك  يف  هرمع  ةدبز  قفنأ 

رعشي ءيجت -  نأ  دب  الو  ةظحل -  هیلع  ءيجت  ليوط  رمع  دعب  هققحي  املف 
ىلع وأ  يعجر -  رثأب  عاتمتسالا  دارأ  نإف   ، هرمعب عتمتسي  مل  هنأب  اھیف 
ىلع ةرداق  دعت  مل  ةحصلا  نأ  هل  حضتي  رمع -  نم  هل  ىقبت  امیف  لقألا 
!«. ةیفاعو ةحص  بلطتي  لیقث  لمح  ىرخألا  يھ  ةعتملا  نأل  عاتمتسالا 

«. ... ةبسانملا و هتذل  رمع  لكل  يخأ  اي  - »

كب رتنع  يمع  الثم  كدنع  ذخ   . مالكلا اذھ  لثمب  مھسفنأ  نوزعي  اذكھ  - »
لھ ئفادلا ) میمحلا  سمھلا  دح  ىلإ  هتوص  نم  ضفخف  ةأجف  هبتنا  مث  )
يمع وأ  ىفطصم  جاحلا  يمع  وأ  ؟  ةھبألا هذھ  لك  يف  دیعس  هنأ  روصتت 
ءاسعت اعیمج  مھنإ   ، ءاھب اي  ينقدص  ؟ ! كب يناھ  يبأ  وأ  كب  ورمع 
حبصأف  ، لاملا ةدابع  مھدادجأ  نع  اوثرو  دقل   . اھل معط  ةایح ال  نوشیعي 
سولفلا دبعم  نم  جرخي  نأ  مھلسن  نم  دحاو  يأ  ىلع  لیحتسملا  نم 

يف ءاقشلا  ةعتم  اھسأر  ىلعو  عتملاب  ةنایلملا  ةایحلا  عراوش  ىلإ 
.. ةملكلا ىنعمب  ةایحلا   .. ةایحلا  .. ةایحلا ىلع  قافنإلل  يفكي  ام  بسك 

شیعنل بسكن  يمأ : ةلئاعو  يلاخل  علاط  انأ  ينمھفت ..! كش  ال  تنأ 
اندعب نم  ءيجي  ىتح  انؤامد  اھتدصرأ  يف  دمجتت  ًالاومأ  رخدنل  ال  اًدیج 

!«. عاخنلا ىتح  اھب  عتمتيو  اھددبي  نَم 

هیعبصأ نیب  ةراجیسلا  لوح  اھمربو  هناسل  فرطب  ةرفابلا  ةقرولا  للب  مث 
ىلع شیشحلا  كرفي  عرشو  فوفلملا  ىلإ  اھفاضأ  مث   ، دي ةفخو  ةبردب 
اربوكلا ةیح  سأرك  يوحن  ةليوطلا  هتبقر  ّدم  مث   . ةديدج ةراجیس 
قيرب هینیع  يفو  حفي  ذخأ   ، لظلا ةفخ  نم  ءيش  ىلع  اھنكل  ةيرصملا 

: ةنطیشلا دح  ىلإ  فیخم  يكذ 

نونامثو ةسمخ  نآلا  هرمع  ىفطصم  جاحلا  يمع  ةتكن ! كل  لوقأس  - »
يف ءاش هللا  ام  مساب هللا  هنأل  نیسمخ  نم  رثكأ  هیطعت  نیعلاو ال   ، اماع
رھشأ ىلع  هسفن  ضرعي  ناك  نیعوبسأ  ذنم   ، كلذ عم  اًّدج ..! ةدیج  ةحص 

ام لك  بیبطلل  عفدي  نأ  ادعتسم  ناك   . هیلع يمأ  هتلد   ، ةرھاقلا ءابطأ 



ال يذلا  رسلا  ةأرما ..! يأ  عم  حجنيو  بصتني  هلعج  اذإ  لاومأ  نم  هدنع 
يف جوزت  ىفطصم  جاحلا  يمع  نأ  ةیجرشامشلا  ىتح  دحأ  هفرعي 
حاجنلا ىلع  هنیعت  يتلا  ةأرملا  نع  اًثحب  ةرم  نیعبرأ  نم  برقي  ام  رسلا 
قالطلل اًنمث  اھعفد  ةیلایخ  ًالاومأ  هتفلك  ةجيز  لك   . ةدحاو ةلیلل  ولو 

!«. اھل رصح  تافصوو ال  ریقاقعو  نقحو  تايوقم  ىلع  اھنم  قفنأو   ، يدولا

!«. ریطخ رس  نم  هل  اي  - »

لاومألا باحصأ  ترشاع  تنأ  تنك  ول  وھیباھب ! اي  رارسألا  رثكأ  امو  - »
هلھأو هلایع  يف  ناسنإلا  ككشي  هنإ  . هترقتحاو لاملا  تھركل  يلثم 
زجاوحلا میقيو  دصيو  ظفحتیف   ، هیف عماط  هیلإ  برقتي  نم  لك  نأ  همھويو 

ًالاومأ هلایع  نع  ىفخأ  اشاب  تزع  يدج  هسفن ! لوح  سيراتملاو 
ىلإ رھظي  مل  اھمظعمو   ، ةفداصم هتوم  دعب  ترھظ  اًّدج  ةریثك  تاراقعو 
يف تام  هنأ  عم  هتایح  لاوط  مھنع  اھافخأ  اذامل  فرعي  دحأ  الو   ، مویلا

!«. ةریس اھضف  مع  اي  هلایع ..! طسو  هشارف 

: ديدش عاتمتسا  يف  اھناخد  ثفنو  ةفوفلم  ةراجیس  لعشأ  مث 

ال  . كتقو يف  ًابیصن  ةایحلا  عتمل  لعجت  نأ  كبحي  خأ  نم  كل  ةحیصن  - »
!«. فجي ىتح  كبابش  لمھت 

يدؤي نامدإلاو   ، نامدإ ىلإ  يدؤت  تاردخم  هذھ  يبیبح  اي  ةدامح  اي  - »
ةياھنلاو ةظھابلا ! هفيراصم  ةیطغتل  اًسالتخاو  ًةقرس   .. ةميرجلا ىلإ 

ىلع يرتفت  ال  توم ..! وأ  درشت  وأ  نجس  يف  عایضلا  يھ  اًمئاد  ةققحملا 
!«. ةدامح اي  كبابشو  كتحص 

ىلع هبرشأ  يننأ  لیلدب   ، نویفألاو رمخلاك  نامدإل  يدؤي  شیشحلا ال  - »
!«. علو  .. ذخ هیلع ..! قرحتأ  ينع ال  باغ  نإف  ماودلا 

: ًابناج هدي  تیحن  ةشعترم  دیب 

ظفاحأل تافیكملا  نع  داعتبالا  ىلع  يبأ  تدھاع  كوجرأ ..! ينفعأ  - »
!«. يلقع ةمالس  ىلع 

هزنأ نم  شیشحلا  نأ  فرعت  نأ  بجي  نكل  . كحماسي .هللا  اًركش - »
!«. الصأ لقعلا  فیعض  الإ  هلقع  دقفي  .. ال  تافیكملا

هنع عفادي  اذاملو  ؟ ! شیشحلا براش  هدیفتسي  يذلا  ام  مھفأ  يسفن  - »



!«. ملعتم كلثم  دحاو 

«. ؟ اًّقح فرعت  نأ  ديرت  - »

!«. ربصلا غرافبو  - »

هلعفي ام  حرش  عیطتسأ  نل  كل  تلق  امھم  . كسفنب فرعت  تنأو  برج  - »
: ةلئاعلا نم  هتملعت  انأ   ، كملعلو يقشلا ..! يسأر  يف  بیطلا  شیشحلا 

!«. مكتدلب يف  ةلئاعلا  رابكو  كب  ورمعو  ىفطصم  جاحلاو  كب  رتنعو  يبأ 

: ءارغإو ضيرحت  ةرظنب  ينقمريو  ةذلب  سافنألا  بحسي  ذإ  هبقرأ  تلعج 

! اھدعب هنع  دعتباو   .. طقف ةدحاو  . ةدحاو ةراجیس  ولو  تبرج  ول  هآ  - »
! فاص نھذب  ركفت  كلعجي  . كجھبي كلایخ ! كرحي  كسأر ! شعني  فوس 

!«. ىفطصم جاحلا  لوقي  امك  ةقاور  ىلع  اھیف  ركفتف  مومھلا  مالآ  كیسني 

كدنع  .. ةدامح اي  تنأ  . ةبارغلا ىھتنم  يف  ءيش  هللاو  اذھ  ؟ ! مومھ - »
!«. ؟ امالآ كل  ببست  لكاشمو  مومھ 

!«. نمزلا بدأ  ةلق  فش  - »

هدنع يجرشامشلا  ةدامح  نوكي  نأ  يلابب  رطخي  ناك  ام  رخآ  بياجع ! - »
!«. مومھ

!«. كلضف نم  ةملؤمو  - »

ةلمحم اھتارظن  نأ  الإ   ، ءوضلا ةیفاص  ةعساو  نیعب  ينقمري  لعج  مث 
، ةضماغ ةریثك  رعاشمو  روصب  يل  ىحوأ  فیفش  ىسأ  نم  فایطأب 

يتلا ةملؤملا  مومھلا  هذھ  هنك  ةفرعم  ىلع  رارصإلاب  ينزفحت  اھنكل 
نم میعنلا  هطوحي  يجرشامشلا  يناھ  ةدامحك  باش  اھیناعي  نأ  نكمي 

.. تاھجلا عیمج 

مايأ نم  ةریثك  ةحبصأ  يف  ةفرغلا  سفن  يف  اننیب  تاءاقللا  تددعت  دقلو 
نكل  ، تارابعلا سفنب  امبر  ثيدحلا  سفن  اھیف  رركتي  ةیمسرلا  تالطعلا 

يلجتستو  ، ةقباس رعاشم  قمعت  ةجزاط  رعاشمو  ةديدج  تایلجتب 
نم تناك  تافرصتو  فقاوم  ءيضتو   ، ةیضام تاءاقل  يف  تلیق  تامولعم 

لحارمل خرؤت  ةددعتملا  انتاءاقل  ربع  هثيداحأ  داكت   .. ةسبتلمو ةضماغ  لبق 
. انتایح نم 



( ١٢ )

تاظوفحملا صصح  يف  هانذخأ  يذلا  يلھاجلا  رعاشلا  ركذت  لھ  .. »
اھمسا ةروھشم  ةقلعم  هلو 

اعم ربدم  لبقم  رفم  لعركم  نم  لیسلا  هطح  رخص  دوملجك 

ؤرما هتركذت :  ، كاذ وھ  معن  معن  ّضلا ..! لِیّلِ ِكلَملاب  هنومسي  ةرامألاب  »
 - يننأ ءاھب  اي  روصت  لیلض ..! نكلو  كلم   .. ءاھب اي  طبضلاب  هلثم  انأ  سیقلا ..!
؟ اذكھ تشھدنا  كلام  ؟ ..! رصم يف  دحاو  ىنغأ  بسحف -  قرولا  ىلع 
بنذ شیشحلل  سیل  ال،  نكل   ، لطُّسلا ريارج  نم  اعبط  فرخأ  يننظت 
كب رتنع  نمو  يبأ  نم  ىنغأ  انأ  معن   ، ةقیقحلا يھ  امنإ   ، لوقأ امیف 

لوھذلا نم  للشلا  كبیصي  ىتحو ال  هسفن ! ىفطصم  جاحلاو  كب  ورمعو 
يھ نيأ  نكلو   .. نیعمتجم اعیمج  مھتاورث  يزاوت  يتورث  نإ  كل  لوقأ  نل 

!.. ؟ ةورثلا هذھ 

ةرابج  .. ایلامأ يلاخ  ةجوزو  يمأ  نم  يخأ  اي  ءاھب  اي  هللا  كراجأ  »
اھلك اھقافنإ  نم  اھدنع  عنام  نیح ال  يف  سولفلاب  ّيلع  نضت   ، ةطلستم

نییقارعلاو نیینمیلا  دوھیلا  ءارقفو  ةيدوھیلا  تایعمجلا  ىلع 
عمو  ، ایندلا ضارمأ  لكب  ةضيرم  زوجع  يھ  نیيرصملاو ..! نیینیطسلفلاو 
نم قبي  ملو  ةبرغلا  دالب  يف  اوتام  اھلھأ  لك   ، تومت نأ  ديرتال  كلذ 
مدخلا نم  مقاط  اھدحو  اھمدخي  توملا ..! ضفرتو   .. اھاوس اھلاسلس 

، ةبرعلا عفدي  دحاو   ، نیقوعم ةبرع  قوف  كرحتت   . تاھینجلا تائم  انفلكي 
ةدحاو  ، اھتفاظنو اھسبالمب  ىنعت  ةدحاو   ، اھبرشو اھلكأب  صتخت  ةدحاو 
بلقلل بیبط   ، ءاسملل ىرخأو  حابصلل  ةضرمم   ، اھمون شارف  ىلع  رھست 
اھفارطأ عیمج   .. نویعلل عبارو  باصعألاو  خملل  ثلاثو  ردصلل  رخآو 

ةیحلا هذھ  نوكت  نأ  ررق  يبغلا  نامزلا   .. ةیفاعلاب ملكتي  اھناسل   .. ةسبیتم
!!.. دشرلا نس  غلبأ  نأ  ىلإ  ّيلع  ةیصولا  يھ  ةتیملا 

نس تغلب  ول  ىتح  يننأب  امئاد  ينددھت  يمأ ..! ىلع  يقابلاو  رودلا  »
! يتورث نم  يننكمت  نلف  دشرلا 

ةورثلا ةبحاص  اھنأ  ربتعت  امام  تسلاو   ، يلاخ نع  اھتثرو  هذھ  يتورث  »
اھل نامض  ریخف   ، ةلیعملا لغش  يف  اھددبأ  فوس  يننأب  داقتعا  اھدنعو 



! يتيوكبل يفكي  الخد  ردت  كونبلا  يف  نامأ هللا  يف  ىقبت  نأ  نذإ 

!.. توملا اھل  ىنمتأ  وأ  اھھركأ  نأ  عیطتسأ  ةحارصب ال  هذھ  يلاخ  ةجوز  »
ناك اضيأ  يلاخو   .. ةمیقع تناك  عقاولا ..! يف  ينتبر  يتلا  يھ  اھنإ 

نھقیلطت ىلإ  رطضا  تاقباس  تاجيز  نم  باجنإلا  نع  هزجع  تبث  امیقع 
ةیقب شعألف  ةفلخلا  نم  ُتمرح  ُتمد  ام  لاق   ، ينتبر يتلا  هذھب  طبتراو 
نمضأ ىتح  ةرجش  نم  ةعوطقم  نوكتو  يبلق  حيرت  ةناسنإ  عم  يرمع 

ناك هللا  همحري  وھ  يتورث ..! يف  نوعمطي  لھأ  دوجو  مدعو  اھءالو 
ضرعلابو لوطلاب  امھتایح  اشاع  ىوقأ ..! ناك  هل  اھبح  نكل   ، ادج اھبحي 

. ملاعلا ءاحنأ  عیمج  يف 

ام ىلإ  ةفاضإ   ، ةیعانصلاو ةيراجتلا  هتاعورشم  يف  ايرقبع  ناك  يلاخ  »
هنع عمست  كلعل   ، يططقلاب ریھشلا  دوواد  اشاب  نامیلس  هیبأ  نع  هثرو 
ةبتع ىلع  فسوي  يلاخ  ناك  رصم ..! يف  داصتقالا  لاجر  مھأ  دحأك 
ركعي داكي  هیلع  حلي  لازي  ال  باجنإلا  يف  لمألاو   ، هرمع نم  نیسمخلا 
ةرملل هسفن -  ضرعیل  اكيرمأ  ىلإ  رفاسو  هجوز  بحطصاف   ، هتایح وفص 

.. ةصصختملا بطلا  زكارم  ثدحأ  يف  نییئاصخإلا  رھشأ  ىلع  ةریخألا - 
بابسأل ةتیم  دلوت  ةيونملا  هتاناویح  نأ  هل  اودكأ  ةقیقد  تالیلحت  دعبو 
مظعم ىفص  شاھدب ! ام  هسفنل : يلاخ  لاقف   ، اھفاشتكا نع  اوزجع 
ةیبھذ كئابسو  ةلئاس  عئادو  ىلإ  اھنامثأ  لَّوحو  هیبأ  عناصمو  هتاكرش 

نم ريدصتلاو  داریتسالا  بتاكم  ضعب  ىلع  ىقبأ   ، كونبلا نم  ددع  يف 
! ةایحلل غرفت   .. مث  ، ةیصخشلا هفيراصم  لجأ 

وھ اذإ  هذھ  هتورث  بھذتس  نيأ  دحاو : ءيش  نم  سفنلا  بذعم  ناك  »
ةعاجشلا نم  تابون  هيرتعت  تناك  ؟ .. تومنس عبطلاب  انلكو   ، تام

دعاست ةيریخ  تایعمجل  ةمخض  ماقرأ  تاذ  غلابمب  عربتیف  ةینونجلا 
ءامسأ تاذ  ةریثك  تایعمج  ملاعلا ! يف  نيدھطضملا  دوھیلا  انناوخإ 
ارسيوسو اكيرمأو  ارتلجنإو  نیطسلفو  رصم  يف  تارقم  اھل  ةبیجع 

!.. هتلمرف ةحصلا -  اھیطعي  انبر  امام -  ادنلوبو ..! ديوسلاو 

ةفلخ نم  ایقب  ناذللا  نادیحولا  امھنإ  هیلع ..! ریثأتلا  ةديدش  اھرمع  لوط  »
سفنك امام -  يل  ىكحت  امك  اناكو -   ، يططقلا اشاب  نامیلس  يدج 
تلاق ةدحاو ..! ةظحل  رخآلا  نع  امھدحأ  ينغتسي  نيدسج ال  يف  ةدحاو 

: ءافص ةظحل  يف  يلاخل 

نع يفقوت  يل : لاقو  مانملا  يف  فتاھلا  ينءاج   ، نینج ينطب  يف  - »
.. ىفتخاو  ، فسوي لجأ  نم  كنطب  ىلع  يظفاحو  ةحابسلا  ةضاير 
مسا ىلع  فسوي  هیمسأو  اًدلو  بجنأس  يننإ  تلق  توحص  امدعبف 



!«. يخأ

حرفلا نم  ریطي  داكي  اھنطب  قوف  اھلبقو  نضحلاب  يلاخ  اھذخأ  اھتظحل  »
: حیصي وھو 

! ةبیبحلا يتخأ  اي  كمانم  يف  فتاھلا  مالك  ىنعم  وھ  اذھو   ، يثيرو هنإ  - »
تبجنأ نإ  َّيلع  اًرذن  يسفن : ىلع  هتعطق  دعو  اذھ   ، لیشار اي  صالخ 

هوبأ ناك  ًاّيأ  ينبا  وھ  كنباف   ، يمسرلا يثيرو  هلعجأس  لیشار  اي  اًدلو 
!«. لاح لك  ىلع  دلاو  لاخلا   ، هترذب عضو  يذلا 

بیبط ربكأ  ةياعر  تحت  امام  ينتدلو  هزتنملا  يح  يف  يلاخ  رصق  يف  »
نأ ةرم  تأرق   ، ةركف ىلعو  ظوفحم ..! بیجن  روتكدلا  رصم : يف  ةدالو 

مسالا اذھب  هومسأ  دقو   ، ظوفحم بیجن  همسا  تاياورلا  بتكي  ابيدأ  كانھ 
يلاخ نأ  مھملا   . هتدالو ىلع  فرشأ  يذلا  وھ  ظوفحم  بیجن  روتكدلا  نأل 
ةلئاع نم  ادحاو  احملم  لمحأ  ال  هنم  لصألا  قبط  ةروص  ينآر  فسوي 
زجنأ ادج ! ادج  يب  حرف  حمالملا ..! ظالغلا  نیختختملا  ةیجرشامشلا  يبأ 
ایلامأ يلاخ  ةجوز  تنیع   . ينوناقلا قیثوتلا  ىلع  امام  تفرشأ   . هدعو
ةجوز ایلامأ  ينھركت  نأ  تیشخ   ، ملعلل ادج  ةیكذ  امام   . ّيلع ةیصو 
نكل  ، تقفنأ امھم  دفني  امم ال  ریثكلا  ریثكلا  اھل  بتك  يلاخ  نأ  مغر  يلاخ 
يف لكلا  يھ  لظت -  فوسو  لازت -  ال  اھنأب  اھسسحت  نأ  تدارأ  امام 
ىلإ اھلصویل  نكي  مل  امام  ءاكذ  نأ  الإ   .. ةیططقلا ةیعملا  هذھ  يف  لكلا 

.. ةیقیقحلا يمأ  يھ  ةطاسبب  حبصت  دق  يلاخ  ةجوز  نأب  روصتلا  دح 
!.. لصح دق  ام  اذھو 

!.. ةملؤم اھلصأ  ةقیقحلا  لوقأ ..! اذام  يردأ  ال   .. نأ  .. نأ ةياكحلا  لصأ  »
وھو اھل  عستي  ال  يذلا  يردص  يف  اھسبح  ىلع  رداقب  تسل   .. نكلو
يشمي نأ  لوقعملا  نم  سیل  ؟  لعفأ ينارت  اذامف   ، هلاح نم  قِّیض 

لبج نم  ةرخص  هبلق  ىلع  لياش  وھو  ةایحلا  ككس  يف  انم  دحاولا 
كیف يندشو  ةلباقم  لوأ  نم  كیلإ  تسنأ  يننأ  دمحلا   ةلسلسلا ..!
تنأ تمد  امو   ، ءيش لكب  حوبأو  كیلإ  مینتسأ  ينلعج  يوق  سیطانغم 
ينع ابصغ  فشكني  دق  ام  كنع  ئبخأ  نأل  ىنعم  الف  ايراع  ينتيأر  دق 

كتفرعمب اقح  دیعسل  ينإو   .. يتھج نم  ریغتتو  ينمولتف  ةظحل  تاذ 
ىنعمب ةلوجر  كیف   ، بلقلا بیط  كنأ  دھشأ   ، اننیب ةقادصلا  هذھ  مایقبو 

قثاو انأ   ، كملعلو ةقث ! لحم  كنأو  كلصأ  نم  تدكأت   ، ةنعدجو ةملكلا 
اًّرس يتلماجم  يف  اوغلاب  نإو  ىتح  يتلئاع  نم  ذوبنم  يننأ  كردم  كنأب 
نأ نود  هعم  ضفضفأ  نَم  لمجأو  بسنأ  كنأب  اضيأ  انأ  قثأو   .. ةینالعو
ىتح وأ  ينرغصتسي  وأ  الثم  ينصقنتسي  نأ  نود   .. يمھف ءيسي 
ىنعمب اینادحو  يضاملا  يرمع  تشع  يذلا  انأف  نذإو  ينرقتحي ..!



دق  ، تالفحلاو تارھسلا  ماودو  نالخلا  ةرثك  مغر  ةبرغلاب  ارعاش   ، ةملكلا
يمومھو يرارسأل  اعدوتسم  تدجو  اریخأ   ، كیف يتلمكت  نآلا  تدجو 

!.. يتجھبو يتاوزنو 

نوكت نأ  دب  امك ال  امام -  تالؤاست : نم  كینیع  يف  عملي  امع  كبیجأس  »
الإ مھللا   ، ينوئشل هیطعت  اھدنع  تقو  ال  حامللا -  كئاكذب  تنطف  دق 
لوط دعب  قاشعلا  ءاقل  اھیف  يقتلن  ةفداصملل  ةعضاخ  ةردان  تاظحل 
لاط نإو  ىتح  اھتایح  نم  ابيرقت  يفنم  انأ  اھادع  امیف  قایتشا ..!
اھدنع سیل  ایلامأ ..! يلاخ  ةجوز  ىلإ  اھكرتأ  اھتقش ..! يف  اعم  انسولج 
يتلا اھتانأو  اھتاسجوت  لامتحا  ىلع  ربص  يدنع  سیلو  ينلمتحت  ةحص 

عم فطاعتأ  تحبصأ  عجولا ..! اھملؤي  امم  دشأ  ينملؤت  اھنأ  امك   ، يھتنت ال 
مھنیبو ينیب  اقرف  دجأ  يننأ ال  ينقدص  انایحأ ! مھبحاصأو  عراوشلا  ماتيأ 
ةیبنجأ سرادم  الو  ةرخاف  سبالم  الو  سولف  ال  نایحألا ..! نم  ریثك  يف 

نم حرج  يوادي  كلذ  لك  نم  ءيش  الو  هاج  الو  زكرم  الو  لصأ  ةقارع  الو 
عراوشلا میتي  انالك -  ةایحلا ..! دیق  ىلع  هاوبأ  ناك  نإو  ىتح  متیلاب  رعشي 

رخآ دوعنو  يناجملا  ءاقشلاو  تاعایصلاو  تاھاتملا  يف  مطلتن  انأو - 
كانھ ناك  ادبأ  امئاد  نكلو   ، ةرخسمو ائيزھتو  اشیطلت  انعبش  دقو  لیللا 

وأ  ، ةعتم وأ   ، ةداع وأ   ، اھانملعت ةديدج  ةملك  امبر   ، هانبسكت لوصحم 
ةورثلا نأب  ساسحإ  يدنع  يخأ  اي  لاح ! لك  ىلع  سأب  ال   .. ةبرجت

يف ةعایصلا  نم  هتملعت  ام  يھ  ةایحلا  يف  يل  ىقبتس  يتلا  ةیقیقحلا 
!!.. قرفت ةعایص  نع  ةعایص   .. نكل عراوشلا !

يتلئاع نم  ذوبنم  يننأب  رعشأ  اذامل  فرعت  نأ  اعبط  ديرت  »
ال ةریحلا  ةياغ  يف  ينإ  ؟  هھ ؟  لوقأ اذام   ، ءاھب اي  هآ  ةیجرشامشلا ..!
!.. يبأ ببسلا  لصأ   .. ال يمأ ..! ببسلا  لصأ  لخدأ ..! باب  يأ  نم  فرعأ 
لصأ فسوي ..! يلاخو  يططقلا  يدج  ببسلا  لصأ   .. اضيأ ال   .. نكل
میظنتل جاتحي  يغامد  نأ  دصقأ  فرعأ ! ال  ةیجرشامشلا ..! ةلئاع  ببسلا 
تموكتو تمداصتو  تاراشإلا  عیمج  ترسك  تارایسلا   ، هیف رورملا  ةكرح 
مظتنت نأ  ىلإ  نآلا  ببسلا  لصأ  نم  انعد  ذفانملا ..! عیمج  تدسو 

! يغامد يف  ةكرحلا 

ءاملظ ةقطنم  ربكأ  يھ  ةحارصب  ضومغ ..! ةعیكلك  هذھ  امام   ، يخأ اي  »
ةجردل ةایحلا  يف  دحوألا  اھقشع  ينأك  ينلماعت  انایحأ  يتایح ..! يف 
ةظحللا كلت  لثم  يف  لوقت  ةبوبشملا  اھتفطاع  ناوفنع  نم  انایحأ  اھنأ 
ينفرعت داكت  ال  ىرخأ  انایحأو  كتجوزتل ..! ينبا  نكت  مل  ول  ةجھبملا :
نینیعم سان  نع  ينثدحت  الثم  الثم  يھ  رخآ ..! بكوك  نم  بيرغ  يننأك 
عراشب اھتقش  يف  اھروزأ  نأ  فداصتي  نكلو   ، اھئادعأ ّدلأ  نم  مھرابتعاب 



اھیف اھجوزتیل  اھمساب  يبأ  اھارتشا  يتلا  ةقشلا  يھو  يناردنكسإلا - 
يف نارماستي  اھدنع  دوجوم  كئلوأ  اھئادعأ  ّدلأ  نم  ادحاو  نأب  أجافأف  - 

ضبقني ةولخ  يف  امھدجأ  دق  لب   ، نیفرطلا نم  حضاو  بحو  ةللھبسو  دو 
نم رئاز  يننأك  ينلماعت  ةظحللا  هذھ  لثم  يف  اھنأ  ةصاخبو   ، اھنم يبلق 

! بسانم ریغ  تقو  يف  ءاج  اھراوز 

وھ يبأ  نم  يمأ  جاوز  نأ  يرطاوخ  يف  رودي  ام  اریثك  ؟ .. ةقیقحلا ديرت  »
!.. عقاولا يف  اعم  امھیلع  امؤش  ناك  جاوزلا  اھدسفأو ..! اھضرمأ  يذلا 
، مأ نم  فسوي  يلاخ  اھرذج : نم  ةياكحلاب  كل  ءيجأو  يغامد  حيرأس 
مأو  ، دج نع  ابأ  ةيرصم  ةيدوھي  فسوي  يلاخ  مأ   . ىرخأ مأ  نم  يمأو 

، هل اھباجنإ  دعب  تمقع  دق  تناك  فسوي  يلاخ  مأو   . ةیلاطيإ ةيدوھي  يمأ 
يططقلا اشاب  نامیلس  يدج  يقبو  اھكلھأ  ثیبخ  ضرم  اھباصأ  مث 

ةیلاملل اريزو  هبصنم  كرت  دق  اھمايأ  ناكو   ، ةدیج ةحص  يف  وھو  ادیحو 
ناك ةبسانملاب -  هنأ -  اصوصخ   ، داصتقالل غرفتو  ةسایسلا  قلطو 
بحاص ناكو   ، هترادإ سلجمب  اوضعو  رصم  كنب  سیسأت  يف  اكراشم 
تناك  ، ةصاخ ةریتركس  هل  اونیع  كنبلا  كاذب  هبتكم  يف   ، صاخ كنب 

. ةغل نم  رثكأ  دیجتو  اھرمع  نم  تاینيرشعلا  يف  ةنتاف  ةیلاطيإ  ءانسح 
اھلمع نم  رھشأ  ةعضب  دعب  اھنأ  ةجردل  اضيأ  اھلغش  يف  ةنتاف  تناك 
ةھرب هنع  تباغ  اذإ  ةدشب  جعزني  ناك  هنإ  ىتح  افطخ  يدج  تفطخ 

.. ةدحاو

تضرع ول  ينیلبقت  اھل : لاق  ةیبلوللا  قرطلا  فرعي  ال  يلمع  لجرك  »
مویلا يف   ، اھجوزت مویلا  سفن  يف   ، اعبط كلبقأ  هل : تلاق  ؟  جاوزلا كیلع 
ةنيدم ىلإ  جوملا  بابع  امھب  رخمت  ةرخاب  رھظ  ىلع  اعم  اناك  يلاتلا 
ةدوعلا قيرط  يف   . ينایلط لسع  رھش  نایضقيو  اھترسأل  همدقتل  يلبان 

دقع يف  يدج  اھلغتسا  ایلاطيإ  يف  رھشأ  ةثالث  دعب  ةرخابلا  سفن  ىلع 
نابرشي امھو  ةیلاطيإلا  يتدج  هتربخأ   . تادوقعو تایقافتاو  تاقفص 

دعب  ، حرفلا نم  نجي  داكف   ، لماح اھنأب  هتريوكلا  حطس  ىلع  رصعلا  ياش 
. لیشار يمأ  هل  تدلو  طبضلاب  رھشأ  ةعست 

لسعلا رھش  لاوط  يتدج -  اھمأ -  رعاشم  تبھلأ  ةننعشلا  نإ  لیق  »
يف ثدحي  مل  امك  تددغبتو  تبرشو  تلكأو  تالحملا  عیمج  يف  تصقرف 
يدجل ريرس  ةمداخ  ىلإ  ةدوعلا  دعب  تلوحت  اھنإ  مث   ، لبق نم  اھتایح 
قزن نم  نوكلا  يف  ام  لك  اھتنبا  تثروأ  اھنإ  لیق   .. هبابش هل  تداعأ  ىتح 
ایندلا برختلو  عاخنلا  ىتح  اھشیعت  ةعتملا  نونج  اھباصأف  ةننعشو 
اھغامد تعضو  اذإ   ، ةناطیش ةرماغم  حورب  ابوحصم  ناك  اھنونج   .. اھدعب

يف تعمس  يغبت ! امك  اھيدي  يف  تتفت  نإ  الإ  لاب  اھل  أدھي  ال  رمأ  يف 



عیطتسي دحأ  ال  ةحماج  ةسرف  اھرمع  لوط  تناك  اھنأ  ةلئاعلا  تيداوح 
وأ رصبت  نود  لاحلا  يف  اھل  نعي  ام  لعفت   .. اھسفن الإ  اھیلع  ةرطیسلا 
جرخت امك  رطاخملا  نم  جورخلا  يف  ةبوھوم  اھنأ  الإ   ، بقاوع يأل  رظن 

!.. نیجعلا نم  ةرعشلا 

!.. نھفرعأ نمم  ةدحاو  اھنأك  اذكھ  اھنع  كملكأ  يننأ  نم  شھدنت  «ال 
ةعطقتم ةمومألا  طویخ  نإ  ذإ   ، اذكھ نوكت  داكت  يل  ةبسنلاب  اھنإ  ةقیقح 
ةجردل اھتایحل  تفرصناو  يلاخ  ةجوز  رجح  يف  يب  تقلأ  نأ  ذنم  اننیب 
سلجي ةدامح  همسا  انبا  اھل  نأب  تئجوف  اھنأب  رعشأ  تنك  انایحأ  يننأ 

نم ناذختت  اتناك  يمأ -  ةلئاعو  يبأ  ةلئاع  نیتلئاعلا -  نأ  امك  اھتلابق !
ْتَروصت ىتح   ، ةعماجلا تارھسلا  يف  ةیلستلل  ةقئاش  ةدام  يمأ  ةریس 

ىلع اھنإ  نیتضقانتم : نیتیصخشب  تيداوحلا  لاطبأ  نم  الطب  يمأ  يل 
عقويو نیعلا  نم  لحكلا  قرسي  لیمج  ناطیش  ةیجرشامشلا  دئاوم 

يف صخشم  رطخلا  نم  عون  اھنإ   ، ةلوھس لكب  هلئابح  يف  لاجرلا  ىتعأ 
اھنأكل  ، تاقفصو بیعالمو  تارماغمو  فقاوم  نع  اھل  رصح  ال  تاياكح 
تادعق يف  امأ  موتحملا ..! هردق  ىلإ  دوعوملا  بحست  ةھادنلا  ةَّینجلا 

اھنأ الإ   ، جازملا ةفرحنم  ةتوركع  ةیقش  اھنإف  ةیططقلا  وأ  ةيدووادلا 
ةدارإو داح  ءاكذ  نع  منت  يتلا  ةفیطللا  رداونلا  نم  لئاھ  ردق  ةبحاص 

!.. انایحأ ققاط  خمو  ةبلص 

يكحأ رخآلا  انأ  تنك  مالكلا  ملعتأ  تأدب  ذنم  يننإ  تلق  نإ  بجعتت  «ال 
نیتلئاعلا ىلع  هیكحأ  ام  عقو  نأ  تظحالو   ، يمأ رداون  نع  يرودب 

ذذلتأو يمأ  نع  يكحلاب  ذذلتأ  تحبصأف   ، باجعإلاب ينعجشيو  ينیضري 
حبصأ امدنع  يننأ  الإ  اھیكحأ ..! نأل  حلصت  ةديدج  ءایشأب  تملع  اذإ  رثكأ 

نأل اقوش  قرحتأو  يردص  قنخيو  يلقع  محزي  امم  ریثكلا  ریثكلا  يدنع 
ينأب رعشأ  تأدب   ، ينع فرصني  لكلا  أدب   ، هلقث نم  صلختأ  ىتح  هیكحأ 

، نایحألا نم  ریثك  يف  يمأ  نمو   ، ةیجرشامشلا نم  ّيف  بوغرم  ریغ 
!.. يلاخ ةجوز  تاعجوتو  تاھوأتل  الإ  عستي  دعي  مل  يذلا  رصقلا  نمو 

برج ؟  ةراجیس لعشتو  ينلماجت  ال  اذامل  هللا  قحب  يخأ  اي  فأ ..! »
نم سفنلا  ّعلط   ، بحسا  ، لعشأ  ، طقف هذھ  يرطاخ  ناشع   ، كوجرأ

!!.. هدك م  .. امت  ، كيرخنم

يف بصقلا  ةعارز  يف  حجن  دق  ناك  يططقلا  اشاب  نامیلس  يدج  »
نم يناثلا  فصنلا  ماقأف   ، ةعساش تاحاسم  ىلع  ىلعألا  دیعصلا 
هیف هكراشي  نأ  لبقي  مل   ، وبمإ موك  يف  ركسلل  اعنصم  أشنأ  هعورشم :
اشاب تزع  يدج  هنإ  ؟  هئاقدصأ زعأ  نَم  نوكي  روصت   . هئاقدصأ زعأ  الإ  دحأ 
يبراقأ نم  اھملعت  ةيرادإ  ةيرقبع  نولوقي  امك  وھ  يجرشامشلا ..!



عنصم ةرادإ  يف  حجن  اذھل   .. نامیلس يدج  لاثمأ  نیيرصملا  دوھیلا 
ريدصتل ةیملاع  قاوسأ  حتف  ةمھم  يبأ -  كب -  يناھ  هنبا  ىلوتو   ، ركسلا

عرازم تفعاضتو  عنصملا  عسوت  ىتح  كلذ  يف  رخآلا  وھ  حجنو   ، ركسلا
!.. بصقلا

ربخ يمأ ! نم  هجاوز  ربخ  همھد  نأ  ىلإ  يبأب  ابجعم  نامیلس  يدج  لظ  »
يف ىفشتسملا  ىلإ  هولقن  هقوف ..! تعقو  يابتياق  ةعلق  نأك  هیلع  لزن 
هذھ يف  ينم  تاطحملا  تھات  اذإ  ينرذعا   ، ةركف ىلع  ةرطخ ..! ةلاح 
لوقأ نأ  تیسن  دقل  يھتنت ..! ىتم  الو  تأدب  فیك  فرعن  يتلا ال  ةيرفسلا 
يف ترتوت  تناك  نامیلس  يدجو  ةیلاطيإلا  يتدج  نیب  ةقالعلا  نإ  كل 

يتدجو يدج   .. يقيدص اي  بجعلا  يف  ةياغ  بابسأل  ةریخألا  نینسلا 
! ضرألاو ءامسلا  نیب  قرفلاك  امھنیب  قرفلا  نكلو   ، ةنايدلا يدوھي  امھالك 
.. ةنعارفلا روصع  ىلإ  هلسن  دتمي   ، فرص لیصأ  يرصم  نامیلس  يدج 

يمست ىرخأ  ةفئاط  نع  فلتخت  يھو   ، نیئّارقلاب اھنومسي  ةفئاط  نم 
مغرب اعم  ناتفئاطلا   .. ةيرصم لوصأ  نم  ىرخألا  يھو   ، نیینابرلا
دیلاقتو تاداعو  سوقطو  دایعأ  امھنم  ٍّلكل  امھنیب  ةكرتشملا  ةيرصملا 
نوریثك مھو   ، ابوروأ دوھي  نمف  ةیلاطيإلا  يتدج  امأ  ىرخألا ..! نع  فلتخت 
مھتاقالعو مھدباعمو  ةصاخلا  مھسرادم  مھلو  ةيردنكسإلا  يف  ادج 

!.. هتیسن فسألل  ىننكل  فورعم  مسا  مھلو   ، ةصاخلا

يدوھي نطو  ةماقإل  اھسأرل  اھساس  نم  ةسمحتم  يتدج  نأ  ةلكشملا  »
ملاعلا نم  يدوھیلا  تاتشلا  عمجت  داعیملا -  ضرأ  ناعنك -  ضرأ  ىلع 
دوھیلا لك  نأش  نامیلس -  يدج  نأ  نیح  يف   ، نمآ دحاو  نطو  يف  هلك 
بارت قشعي  هنإ  هساسأ ! نم  نطولا  اذھ  ةركف  دض  ءالصألا -  نیيرصملا 
اھنمو  .. دج نع  ابأ  دلو  اھیف   .. ةایحلا يف  ةریخألاو  ىلوألا  هتبیبح   ، رصم
ىلع نیملسملاو  طابقألا  نیيرصملا  قشعي   ، نیيالملاب ردقت  ةورث  نوك 
سیل هنإو  ضرألا  ىلع  تاقولخملا  ىقنأو  فظنأ  نم  مھربتعيو  ءاوسلا 

!.. لایخلا يف  ىتح  الو  ليدب  هل  دجوي  يذلا ال   ، نطولا اذھ  نع  اليدب  يغبي 

ةیلاطيإلا يتدج  نأ  فشتكا  موي  هتمدص  كل  فصأ  نأ  عیطتسأ  اذھلو ال  »
، يدوھیلا نطولا  ةركف  عیجشتل  فثكم  طاشنب  يمأ -  اھتنباو -  يھ  موقت 
يف ةلماعلا  ةیئادفلاو  ةيرسلا  تایعمجلا  ىلع  ةلئاط  الاومأ  تقفنأ 
ىلإ مھنولحريو  نیینیطسلفلا  تویب  اھب  نورتشي  الاومأ  عفدت   ، نیطسلف

رئاخذلاو ةحلسألا  نمث  مھل  عفدت   ، رصم ةصاخبو  ةیبرعلا  دالبلا 
يھو ةطشنلا  اھتبودنم  يھ  يمأ -  اھتنباو -   . ةیئاذغلا تادادمإلاو 

، ةینوساملا لفاحملاو  ةیبزحلاو  ةیئادفلا  تاماعزلا  نیبو  اھنیب  طیسولا 
لامعألا لاجر  نم  ةمخض  ماقرأب  تاعربتلا  عمج  يف  ةعراب  اھنأ  ةصاخ 



يواطقلاو نوسحو  قزرو  ليروكیشو  وناھ  لاثمأ  ءايرثألا  دوھیلا 
لیتلاسو تاسو  ةحومسو  ليروتو  ليروكو  ةشنمو  المشو  ينیكاكسلاو 

ةمزأ لوأب  نامیلس  يدج  بیصأ   . مھریغو سراوسو  جنیلریھو  ولورو 
ةحبذلاب ىمسي  ام  وأ  بلقلا  يف  ةطلج  تناك  اھنظأ   .. هتایح يف  ةیبلق 
ثكمف  ، اسنرف ىلإ  اھنمو  ىفشتسملا  ىلإ  اھرثأ  ىلع  لقن   .. ةيردصلا

. يتدج نم  صلخت  دق  ناك  هنكل   . هتیفاع درتسي  أدبو  يفش  ىتح  كانھ 
ةعضب عم  كب  مرحم  يف  ةشنم  عراش  يف  امخف  اتیب  اھحنم  اھقلط !
ىلعو اھسفن  ىلع  اھعير  نم  قفنتل  هتاكرش  ضعب  يف  اھمساب  مھسأ 

عم ادحاو  الظ  هتیصخش  نم  اھیف  دجي  مل  هنإ  لیق  يتلا  ةنونعشلا  اھتنبا 
. اھیبأل ءيجت  ادبأ  امئاد  تنبلا  نأ 

داقنت ال  ةحماج  ةسرف  اھربتعيو   ، مالسلاو اھنم  ارورمم  ناك  هنأ  عقاولا  »
ىمر مكتدلب -  يف  نولوقت  امك  راصتخاب -  ناك  اھغامد ! يف  توصل  الإ 
اھنأك هملع  نودب  هئارو  نم  جوزتت  نأ  اقلطم  هجعزیل  نكي  ملو  اھتبوط ..!
دعب وھ   .. يقیقح بأك  اھتایح  يف  هل  دوجو  ال  هنأب  ةقیفص  ةلاسر  هغلبت 
ةدساف تنب  هرظن  يف  اھنإ   ، مالكلا اذھ  نم  لكأي  دعي  مل  ةیبلقلا  ةمزألا 

نكي ملو  تارمو  تارم  هئارو  نم  تجوزت  مكو   ، اھیف هبر  ضوعتسا  دق 
ادحاو جوزتت  نأ  هل : هببست  نأ  نكمي  دحاو  ٍراع  باسح  بسحي  ناك   . متھي
جوزتتف میظعلا  دیكلا  اذھ  هل  دیكت  نأ  امأ   .. نیلوفقملا نیینابرلا  ةفئاط  نم 

ىلإ تلصو  ينعي   ، امامت اھتنايد  تعاب  نوكت  نأ  دب  ال  اھنإف  ملسم  نم 
هرمع قيدص  نبا  جوزتت  اھنأ  ربكألا  دیكلا   ، لالحنالا تاجرد  لفسأ 

دق ام  اذھو   .. لتقم يف  اھبرضت  بطعلاب  امھنیب  ةقالعلا  بیصتل  قودصلا 
نم نامیلس  يدج  قافأ  نإ  ام   ،! فسألا عم  يقيدص  اي  لعفلاب  ثدح 
ةرئاد يف  ةریطخ  ةروثب  ئجوف  ىتح  شاعنإلا  ةفرغ  سوباك 

 - دلولا ىلع  لایتحالاو  بصنلاب  يمأ -  تنبلا -  نومھتي  ةیجرشامشلا :
میلاعت فلاخي  هلعجتو  هلایع  نم  هذخأتل  اھكابش  يف  هب  عاقيإلاو  يبأ - 

!.. لجاعلا بىرقلا  يف  هب  لعفتس  اذام  ملعيو هللا   ، هنيد

يجرشامشلا اشاب  تزع  يدجو  نامیلس  يدج  نیب  ةقالعلا  تظاب  »
يدج ناكو   ، سرشلا ءادعلا  نم  ةورذ  ىلإ  يسایق  نمز  يف  تلصوو 

عم هنأ  الإ   ، هتحص ةناتم  الول  اعيرص  عوقولاب  رخآلا  وھ  اددھم  اشاب  تزع 
هب تام  يفصن  للش  هباصأ  ثیح   ، ةمدصلا عقو  نم  امامت  جني  مل  كلذ 
روھش دعب  هب  قحل  ىتح  نامیلس  يدج  ثبل  امو   ، تاونس عضب  دعب 

دق ناك  عنصملا  نكلو   ، ةيومدلا ةرودلا  يف  ئجافم  طوبھ  رثإ  ةلیلق 
اشاب يواطقلل  هعرازمب  عنصملا  عیب  مث   ، بصقلا عرازم  ترابو   ، روھدت

!.. سخب نمثب 



يناھ يبأ  عضو  فیك  اروصتم  لایخلا  عم  حرسأ  ام  اریثك   ، ءاھب اي  روصت  »
لھ  ، ةموئشملا مویغلا  هذھ  لك  طسو  لیشار  يمأ  محر  يف  يترذب  كب 
العف ةداعسلاب  روعشلاو  اقح  ذذلتلا  ىلع  ارداق  امھالك  وأ  امھدحأ  ناك 
ِهللاوو ؟ ..! نیتلئاعلا يف  رامدو  بارخ  نم  امھلعف  هراثأ  امب  نارعشي  امھو 
رومخلا تبعل  نإو  ىتح   ، ّطَق كلذ  روصت  عطتسأ  مل  يقيدص  اي 

ناك رتوتلا  نأ  يدنع  دكؤملا  نإف   ، غامدلاو حورلا  يف  اھبعل  تاردخملاو 
ةفطاخلا ةداعسلا  ةظحل  ءاھتناو  رمخلا  رثأ  لاوز  درجمب  امھنیب  أدبي 

! ةلاحم ةفئازلا ال 

، ةبنكلا هذھ  سفن  ىلع  سلاج  تنأو  ماوعأ  ةثالث  ذنم  كل  هتلق  ام  ركذتتأ  »
فلأ يسركلا  سفن  ىلع  سلاج  انأو   ، هذھ ةعجضلا  سفنب  امبرو 
أدبم ضفرت  تنك   ، مايأ نم  اھل  اي  ،؟  شیشحلاب ةمعطملا  رئاجسلا 
كیلع ودبي  الو  عبشتال  توح  ءاش هللا  ام  تنأ  نآلاو   ، هساسأ نم  نیخدتلا 

! ةملك لكل  هابتناب  يغصت  ةرذلا  لقح  يف  يل  ٌدبال  كنأك  نیخدتلل  رثأ  يأ 
دلولا  ، ةرْصب  ، يل ءاغصإلاب  متھي  نم  تدجو  نأب  دیعس  رخآلا  انأف   ، نكیلف
حبصأو فسوي  يلاخ  ةورث  شق  يذلا  دلولا  ينإ  كل  تلق  ؟  ركاف شقي ..!

يف كلمازأ  ينارت  اعبطو  اعبط ..! ركاف  تنأ   ، رصم يف  دحاو  ىنغأ 
دقو ىوھأ ..! امك  شیعأ  يك  ينیبج  قرع  نم  بسكتأل  موي  لك  قوسلا 
نأ اھفدھ  يلاخ  ةجوزو  امام  نیب  ةمكحم  ةرماؤم  كانھ  نأ  تفشتكا 
فاقيإ عم  تناك  نإو  ىتح   ، ساسألا نم  ةورث  بحاص  يننأ  امامت  ىسنأ 

امك هلام  نم  َّيلع  قافنإلا  ىلع  يبأ  ماغرإ  ناديرت  امھاتلك   ، ذیفنتلا
نمو يبأ  ةساسخ  نم  تقھز  دق  انأو  مھئانبأ ..! ىلع  ءابآلا  قفني 

ام ردنأ  امو  امام -  عم  قافو  ىلع  نوكي  نیح  هنإ  ةدقعملا ! هتیصخش 
ةثالث اھاصقأ  ةدمل  ایقیقح  ايرث  شیعأف  ةرفوب  َّيلع  قدغي  كلذ -  ثدحي 
ركعتت ام  لھسأ  امو  تركعت -  امھنیب  ةقالعلا  نأب  أجافأل   ، عیباسأ ةعبرأ 
هیلع اقفتا  يذلا  دیحولا  ءيشلا  ءادعلا ..! دح  تبراقو  رصبلا -  حمل  يف 

وھ هبناج  نم  ةظھاب  ةیلام  تایحضت  لباقم  لماك  ءاضرو  مات  قافوب 
! اھببسب هلزعت  داكت  يتلا  هتلئاعل  ًءاضرإ  ایمسر  لاصفنالا  ىلع  امھقافتا 

ةمئاق امھنیب  ةقالعلا  لظت  نأ  ىلع  يرس  قافتا  قافتالا  ةیفلخ  يفو 
يذلا انأ -  دلولا -  نویع  رطاخ  لجأ  نم  يرسلا  يفرعلا  جاوزلا  هبشي  امیف 

!! .. ي اھ اھ  اھ  اھ  اھ  اھ   ، اھنم وأ  هنم  ءاوس  عدج  اي  رھعلا  فش  امھنیب ..!

ةنونجم ةیحرسم  يبھو -  فسوي  لوقي  امك  ةایحلا -  ءاھب : اي  هللاو  العف  »
! لقعلا ثاتلم  لجر  اھفلأ 

يعم كتذخأو  تاونس  عبرأ  يلاوح  ذنم  ةفداصم  انیقتلا  موي  ءاھب  اي  ركاف  »
كلذ نم  هركذتت  يذلا  ام  ؟  ناعجلا شوح  ىلإ  هنمو  كمسلا  قوس  ىلإ 



، يل ریبك  قزر  ردصم  كمسلا  قوس  نأ  اھموي  كل  تحرش   ، معن ؟ .. مویلا
ةدبز مھیفو   ، نیيرصملا دوھیلا  نم  هتاقيربافو  هشروو  هراجت  عیمجف 
هنإف هل  مخاتملا  ناعجلا  شوح  امأ   . مھعم يرتشأو  عیبأ  نيذلا  ينئابز 
بھنو لوستلا  يف  ةلدھبلاو  يرعلا  دح  ىلإ  ءاسؤبلا  ءارقفلا  دوھیلاب  جعي 
يننأ بجع  نم  لابلا ! ىلع  رطخي  وأ ال  رطخي  ءيش  يأ  عیبو  ءيش  يأ 
تایتف عم  تایمارغو  ءاقدصأ  هیف  يلو  ناعجلا  شوح  يف  لوجتلاب  مرغم 
ةعطق ابيرقت : ناجملابو   ، ينب اي  ریيانس   ، كحرطم دعقنل  مق  رمقلل  نلقي 

عیطتستف ةفيرعت  شرق  ولو  تعفد  نإ  امأ  ليدنم !  ، زبخ ةحيرش   ، ىولح
!.. أھأھأھ  .. اھ ناعجلا ..! شوح  يف  سأر  ربكأ  كلتمت  نأ 

ةأجف كتبذج  ناعجلا  شوح  انلوخد  درجمب  يننأ  ركاف  كنأ  نظأ  »
كسفن لأست  مل  كنظأ  ؟  ركاف  ، كمسلا قوس  ىلإ  نيدئاع  انردتساو 

ُتنك نأ  دعب  كمسلا  قوس  ىلإ  كب  ُتدعو  ييأر  ُتریغ  اذامل  اھموي 
تبرض يننأ  يقيدص  اي  ةياكحلا  لصأ  ؟ ..! ةبیط ةذيذل  ةلوجب  كُتمشع 
طبأتي هردق  ةلالجب  كب  يناھ  يبأب  تئجوفف  شوحلا  دادتما  ىلع  ينیعب 

نم تايرتشم  اھیف  سایكأ  اھيدیبو  ناعجلا  شوح  تانب  نم  ةلوستم  اتنب 
ىلإ نابھاذ  امھنأ  حضاولا  نمو   ، ةیشنملا نادیم  يف  ةقومرم  تالحم 
هنأ تدكأت  املف   ، قيدصتلا مدعو  بعرلا  نم  يناكم  يف  ترمستف  اھتیب !
عضب دعب  كمسلا ..! قوس  ىلإ  انعجرو  لاحلا  يف  كُتبحس  ينري  مل 
يشمت قوسلا  نادیمل  لباقملا  فیصرلا  ىلع  امام  تحمل  تاوطخ 
سبالم اھیف  اسایكأ  نولمحي  ثانإلاو  روكذلا  نم  نایبص  ةعضب  اھلوحو 

.. ناعجلا شوح  لخدت  اھتيأر  ىتح  يفخ  فرط  نم  اھُتبقار   .. ةيذحأو
هیلع ترثأ  اھنأ   .. يبأ عم  قافو  ىلع  مویلا  اھنأ  لاحلا  يف  تنقيأ 
تاعاس هحنمت  نأ  لباقم  ناعجلا  شوح  لایع  ىلع  قافنإلل  هترجرجو 
عراش يف  امام  ةقش  ىلع  تررم  لعفلابو  اضرلاو ! ةعتملا  نم  وفص 
يبأ ةرایس  نع  يراوحلا  يف  تشتفو  لیللا  رخآ  يف  يناردنكسإلا 
ضبقأل امھتأجاف  حابصلا  يفو   .. ظوحلم ریغ  ناكم  يف  ةضبار  اھتدجوف 

كلت قتعي  مل  يبأ  نأب  اقثاو  تنكو   ، اضرلا ةمینغ  نم  يبیصنو  يقح 
ذخأي نأ  دب  ال  يذلا  عونلا  نم  هنإ  ذإ   ، لاوحألا نم  لاح  يأب  ةلوستملا 

! .. افلح هقحب 

ىلع يبأ  مھفي  يذلا  دیحولا  قولخملا  يھ  امام  نأب  دكأتم  انأ   .. «و
يقيدص اي  ةقیقحلا  يف   . امامت هب  ةقئاللا  ةلماعملا  هلماعتو  هتقیقح 
يزیحت هیلع  ينبأ  ام  اھدنع  وأ  هدنع  دجأ  ملف  امھدحأل  زیحتأ  نأ  تلواح 
لامتحا ىلع  ينربصي  هنأ  ىلع  انبر  ركشأل  ينإو   ، يفطاعت ىتح  وأ 
قفشأ دعأ  مل  كبجعي ..! ناك  نإ  نیتلئاعللو -  لب  اًعم -  امھل  يتیھارك 

ىلع نوءرجي  ال  ةنیكم  ةیھارك  اھل  ةیجرشامشلا  ةیھارك  نم  اھیلع 



ةیمنھج تاقفص  نم  اھئارو  نم  هودیفتسي  نأ  نكمي  امل  اھب  حيرصتلا 
هئايربكل اھلالذإ  نم  هیلع  قفشأ  دعأ  ملو   .. مھدحأ باسحل  اھصلخت 

نأ دبال  ةياھنلا  يف   ، ةلعزو  ةلعز  لك  نیب  اھیلإ  دئاع  هنأب  ةقثاو  يھو 
يذلا نیمیلا  لجأل  ةطیسب  تاليدعتب  نإو  اھبلاطم  ذیفنتل   .. اھتدارإل نعذي 

! ذیفنتلا مدع  ىلع  هفلح  دق  ناك 

نزحأ تنك  ةئيربلا  ةلوفطلا  نمز  يف  يننإ  ةرم  تاذ  كل  تلق  يننأ  نظأ  »
حرم يف  ركنتلا  لواحت  ديدشلا  رھقلا  حمالم  ىرأ  ذإ  يبأ  لجأ  نم 
اھانیع تعستا   ، ةسرشلا ةرمنلاك  تضفتناف  يمأل  كلذ  تلق  لعتفم ..!
ریشابت  ، اًحرف  ، بقرأ اھمايأ  انأو  يننأك -  ءایح  نود  تلاق   ، فیخم لكشب 

: تلاق  ، لوقت ام  ىنعم  كردأ  نل  يغولب - 

نوحالفلا هلھأ  لوقي  امك  هتزبخو  هتنجع  انأف   ، كل نأش  تنأ ال  تكسا  - » 
يدحو انأ  يدي ! ىلع  الإ  هتلوجر  فشتكي  هنأ ال  فرعت  نأ  بجي  فالجألا ..!

ربكأ هفارتعاب  تناك  ةحالفلا  هتجوز   ، ةعئاضلا هتلوجر  هیطعأ  فیك  فرعأ 
امتقو هترذب  ىقلتت  ةرقب  درجم  هرظن  يف  يھ   ، هتایح يف  هبرش  بلقم 
يف ةدحاو  ةرم  اھب  عتمتسي  مل  هنإ   ، باسح ریغب  لایع  ىلإ  اھلوحتل  ءاشي 

!«. اذھ مھفت  نأ  بجي  يعم ..! الإ  دعسلا  فرعي  هنإ ال   ، هتایح

ىقبت ام  رخآب  هنيوكت  دیعت  يھو  كاذموي  اھدي  يف  يكسيولا  سأك  لعل  »
اھنبا عم  اھتابحاص ال  نم  ةدحاو  عم  ثدحتت  اھنأ  اھل  روص  دق  ةجاجزلا  يف 

! اھترقتحا يقيدصاي -  ةحارصب  يننأ -  الإ  اھنبا ..! هنأ  ضرتفم  وھ  نم  وأ 

اھتمومأ ىلع  تضق  يتلا  يھ  اھتمرتحا ! ام  يرمع  انأ  ،؟  شھدنت اذامل  »
، ةفيرحلا ةرھاعلا  ىلإ   ، اھیف ةأرملا  ىلإ  يرظن  تتفلو   ، يسفن يف 
مل مث  يتنحم  تناك  دصقأ   ، ءاھب اي  يتنحم  يھ  كلت  بر ..! اي  ينحماس 
يف انأو  ةأرما  يرظن  يف  يھ  رمألا : تدتعا   .. ةنحم اھنأب  رعشأ  دعأ 
نباك اھنم  هیلع  لوصحلا  نع  زجعأ  تنك  ام  نأ  اقح  لھذملا   ، لجر اھرظن 
بھذأ امنیح  لجرك ..! اھنم  هفاعضأ  ىلع  لوصحلا  لھسلا  نم  حبصأ 
ةاتفلا تناك  اذإ  الإ  اھدجأ  ناعجلا ال  شوح  تایتف  نیب  ةعتملا  نع  ثحبلل 

! اھنم هبشلا  ةبيرق 

ةاسأم يتایح  نإ  ةفرغلا  هذھ  يف  هیف  كترز  موي  لوأ  نم  كل  تلق  »
!. يذھي نونجم  يننأك  تارظنلا  هذھ  يل  رظنت  الف   ، ةملكلا ىنعمب 
، لایخ يف  لایخ  هنأك  هیف  انأ  ام  قدصأ  تسل  يسفن  انأ   ، يذھأ ينربتعا 

! اھمع تنب  وأ  اھل  تخأ  اھنإف  ةروطسأ  هذھ  يتایح  نكت  مل  اذإ 

وبأ تیب  برخي   ، ةجعزملا امھتریسو  يمأو  يبأ  نم  نآلا  انعد  نكلو  »



انیقتلا املك  انل  ثيدح  الو  تاونس  عبرأ   ، ةثولب يناباصأ   ، مھباج يللا 
ينترجرج يب  تدرفنا  املكف   ، ةركف ىلع  لوئسملا  تنأ  ؟  امھاوس

ىلع ينعجشي  عامتسالاب  كعاتمتساو   ، ةفاطل ةعنصب  ةریسلا  سفنل 
! لاسرتسالا

صلخأ نأ  ةیھیجوتلا  ةداھشلا  ناحتمال  بھأتن  انأو  تنأو  نآلا  ناوألا  نآ  »
نأ يقيدص  اي  فرعت  نأ  بجي  كسفن ..! نع  كثدحأو  بجي  امك  كل 
كءاكذ مدختست  نأ  بجي  كنأ  ءاھب  اي  يمالك  ىنعم  العف ..! ولح  بسكملا 

نم ءارشلاو  عیبلا  نإ  معن  يرتشتو ..! عیبت   ، قوسلا لغش  يف  كتفاقثو 
دوھي نم  انأ  هتملعت  امك  هملعتت  نأ  بجي  ادج  لیمج  ءيش  لامسأر  نود 

: اھقدص مايألا  كل  دكؤت  فوس  ةملك  ينم  اھذخ  كمسلا ..! قوس  عراش 
ةعرسب بلقتي  مھنمز   ، ةیجرشامشلا دنع  اصوصخو   ، بَّالق نمزلا  نإ 

اذھب عدخنت  ال   ، كلاب لخف   ، دحأ هاري  ال  اذھلو   ، ضرألا نارود  ةعرسك 
، يقيدص اي  كسفنل  حصا  هدجت ..! الف  موي  تاذ  وحصت  امبر  كنإف   ، مركلا
يف حجنت  يكل  قوسلا  لغش  ركاذ  ةساردلا  يف  حجنتل  ركاذت  ام  ردقب 

.. فیك كل  حرشأسو   .. ةایحلا

زھتنا  ، كب رتنع  يمع  ءالمع  نم  لیصحتلاب  موقت  قوسلا  يف  نآلا  تنأ  »
انأ  . ةبوغرملا عئاضبلاو  راجتلا  نیب  اطیسو  نوكت  فیك  ملعتو  نذإ  ةصرفلا 
كيرأ يكل  لیصحتلا  ءانثأ  يف  كعم  يشمأ  فوس   ، كبيردتل دعتسم 
فش بسكلل ..! ةصرف  ءاوھلا  نم  قلخت  نأ  عیطتست  فیك  ةعیبطلا  ىلع 
نأ نظت  لھ  اھباسح : لمعت  نأ  بجي  ةمھم  ةجاح  كانھ   ، يقيدص اي 
نوكت ؟  دبألا ىلإ  اھنكست  ةحارتسالا  هذھ  كل  نوكرتیس  ةیجرشامشلا 
كودرطي نأ  لبق  كسفن  ىلع  اميركو  ایكذ  نكف  اطیبع ! ةذخاؤملا  مدع 
نكسم كل  نوكي  اذامل ال  مھدنع ..! اھرثكأ  امو   ، بابسألا نم  ببسل  اھنم 
كبقرت نیع  فلأب  طاحم  انھ  كنإ  ينقدص  ؟  ةباقرلا نع  ادیعب  كب  صاخ 
انكسم كسفنل  رِّجأ  كجورخ ..! درجمب  موي  لك  كرثأ  حسمت  دي  فلأو  ادیج 
!«. قلقت الف  اعم  اذھ  لك  يف  ركفنس  لاح  لك  ىلع   . كنیبج قرع  نم 



( ١٣ )

امعفم  ، لیعامسإ يمع  ىلإ  داتعملا  يعوبسألا  يدعوم  يف  تبھذ 
اعیمج قلخلا  برقأ  تاب  دق  لیعامسإ  يمع  نأ  كلذ  ؛  ةجھبلاب ةداعلاك 

ةیفسلفلا هتاشقانم  ىوھ  يف  بوذأ   ، يسفنو يلقعو  يبلق  ىلإ 
ضعب يف  اھضعب  لخادتتو  جزامتت  يتلا  ةیسایسلا  ةیملعلا  ةیبدألا 
بدألا ةفسلفب  يعاولا  لیعامسإ  يمع  ىوس  هدیجي  ال  رحاس  لكشب 

. رولكلوفلاو ةسایسلاو  ملعلاو 

سوفنلا : » ناونعب لوجوج  ریبكلا  يسورلا  بتاكلل  ةياور  ينادھأ  دق  ناك 
ةمجرت يف  ةصصختملا   ، ةیسورلا قرشلا  راد  تاروشنم  نم  ةتیملا »
ةلجم ردصت  ةرھاقلا  يف  اھرقم  نمو   ، ةیبرعلا ةغللا  ىلإ  يسورلا  بدألا 
اھررحيو  ، رودنم دمحم  روتكدلا  اھريرحت  سأري  قرشلا »  » اھمسا ةيرھش 

عرف قرشلا  ةبتكملو  يعویشلا  ملاعلا  ءاحنأ  عیمج  نم  نوثحابو  باتك 
بدألا ءانتقال  رخآو  نیح  نیب  لیعامسإ  يمع  هروزي  ةيردنكسإلا  يف 

يف ضافأ  ةتیملا » سوفنلا   » ةياور ينراعأ  امنیحو   . هنتفي يذلا  يسورلا 
يناسنإلا بدألا  خماوش  نم  اھرابتعاب  ةياورلا  ظيرقت  يفو  لوجوج  حدم 

رھظي نأ  نود  بتكملا  ىلع  اھتعضو  يننأ  ظحال  املف   . هلك ملاعلا  يف 
نع لاؤسلاب  ينرداب   ، بخاص راھبنا  نم  هعقوتي  ناك  ام  يھجو  ىلع 
يف يل  لوقت  نأ  ديرت  اھنأك  ةیمكھت  ةربنب  هتوص  يف  ترعش   . اھیف ييأر 

! الفغم نوكتف  كبجعت  مل  اھنإ  لوقت  نأ  كايإ  راكنتسا :

ةذفلا ةياورلا  هذھ  ةءارقب  اقح  تعتمتسا  يننإ  لیعامسإ  يمعل  تلق 
ةلوقعم ریغ  يل  تدب  اھنأ  الإ   ، نآ يف  ةینفلا  ةوشنلل  ةریثملا  ةملؤملا 

. ایعقاو

ةرابعلا هذھ  لوقأس  يننأ  عقوتي  ناك  هنأك  ادبو  يلوق  نم  اكحاض  مسبت 
در عم  ينتكسیل  هعارذ  عفدف   ،« ایعقاو ةلوقعم  ریغ  : » ديدحتلا هجو  ىلع 

: لجاع

مكحي رشبلا  نم  دحاو  لك  بسحف ! تنأ  كرظن  يف  ةلوقعم  ریغ  يھ  - »
يف هتبرجت  ردق  ىلع  امكح  أرقيو  ىريو  عمسي  ام  ىلعو  ءایشألا  ىلع 

!«. يفرعم دیصر  نم  هكاردإو  هلقع  هبستكا  ام  ىدمو  ةایحلا 

: تلق  ، فسلفتلا ىودع  ينتباصأ 



ناك ءاوس   ، بتكي امیف  امئاد  ةقیقحلا  ىخوتي  بتاكلا  نأ  يملع  دح  - »
!«. تالاقم وأ  اصصق  وأ  ارعش 

هتھبج لك  ةبحاس  ءارولا  ىلإ  تحازنا  دق  هسأر  ةورف  نأكف   ، هیبجاح عفر 
: ةروطقملاك

مالفألا يف  هارتو  تاياورلا  يف  هؤرقت  ام  نإ  ةضافضف ! ةملك  ةقیقحلا  - »
يف ثدحي  ام  نإ  لب   ، ةقیقحلا هنأب  مزجلا  عیطتسي  دحأ  ال  ةیئامنیسلا 
ةیقیقح ةبغرو  ةنامأو  ةقدب  هانفصو  امھم  اعیمج  انتایحو  يتایحو  كتایح 

، ةقیقحلا هنأ  نم  امامت  دكأتلا  عیطتسن  دودحلا ال  يصقأ  ىلإ  حوبلا  يف 
!.. ةقیقحلا ریغ  ءيش  الو  ةقیقحلا  انلق  اننأ  ةيوق  نیعب  انمعز  نإو  ىتح 

ةظحل نألو   .. اھب ءاضفإلا  ةظحل  اھبحاص  رظن  ةھجو  نم  ةقیقحلا  يھ  امنإ 
اریسأ ىقبي  حابو  ىضفأ  يذلا  نإف   ، ةلیمجو ةحيرم  امئاد  حوبلاو  ءاضفإلا 
يتلا كاوشألا  قطانم  نم  هب  تبرتقا  اھنأ  درجمل  ةظحللا  كلت  لامجل 
يھ هذھ  رخآلل : انم  دحاولا  لوقي  نیح  اھیف ..! ضوخلا  نع  رشبلا  مجحي 

ةقیقحلا امأ   ، لعفلاب ثدح  دق  هاكح  ام  نأ  دصقي  هنإف   ، ىرج ام  ةقیقح 
ةقیقحلا اھنإ  رخآ ! عوضوم  اذھ  نإف  ثدح  ام  فلخ  وأ  ثدح  امیف 
فافشتساو كاردإلا  ىلع  انتردقل  ةیتاوملا  ةیئزجلا  ةیحطسلا  ةطیسبلا 

دیقعتلا ىلإ  تدأ  بابسأ  نم  ثادحألاو  لاوقألاو  لاعفألا  ءارو  ام 
! زاجم اھنإف  ةیقیقحلا  ةقیقحلا  امأ  نارسخلاو ..! مھفلا  ءوسو  بیكرتلاو 
ودبت ةقبط  تقرتخا  ناسنإلا  ةریصب  تيوق  املك  ءوضلا  نم  تاقبط  اھنإ 
هبوشي اھقطنم  نأ  رصبتلا  نم  ریثكب  حضتي  مث   ، ةقیقحلا ةرؤب  يھ 

ناكو ناسنإلا  ةریصب  تيوق  ول  ىتحو   .. هفلخ نم  وأ  هيدي  نیب  نم  داسفلا 
ةيؤر نم  هنكمت  ایجولونكتلاو  ملعلا  تازجنم  نم  تاودأب  اديدس  هرصب 
نل كلذ  نإف   ، نوكلا اذھ  يف  يئرم  ریغ  وھ  ام  لكو  ةدیعبلا  قامعألا 
تدب نإ   ، رشبلا ةایح  كلذكو  ةقیقحلا ..! ةرؤب  ىلإ  الوصو  نوكي 
تقولا سفن  يف  اھنأ  الإ   ، ةیقیقح ریغ  اھنأ  ينعي  سیل  كلذف  ةروطسألاك 
بدألاو سانلا  عم  لماعتت  نأ  كل  يتحیصن  ةلماك ..! ةقیقحلا  نوكت  نل 
عقاولا يف  وأ  شیعملا  عقاولا  يف  ةایحلا -  نإ  يروعشلا ! قطنملاب 
رعاشم نم  كیلإ  هفیضت  ام  ردقب  ةیقیقح  ةایح  نوكت  بدألا -  يف  ينفلا 

!«. ةجھبو ملأ  نم  هيوتحت  امب  اھقدصب  كرعشت 

يوري ريزغلا  رطملاك  تناك  ةلیللا  كلت  يف  لیعامسإ  يمع  تایلجت 
ةریثم ةیفسلف  الویم  يقامعأ  يف  ظقوي   ، ةفرعملا ىلإ  يشطع 

: يل لاق  اھتلیل   . فسلفتي نیح  لیعامسإ  يمع  ةقارشإك  ةقرشم 

مسق بادآلا  ةیلكب  تقحتلا  ول  حلفتس  كنأب  دكؤم  نیقي  يدنع  - »
بجني نأب  هرمع  لوط  ملحي  يذلا  كیبأ  يف  ةلكشملا  نكل   ، ةفسلفلا



لاح لك  ىلع  ةسایسلاو ! نوناقلا  لاجر  نم  حبصيو  قوقحلا  سردي  ادلو 
ةیھیجوتلا يف  حجنت  نأ  نآلا  كتمھم   . هيأرب ثبشت  اذإ  هعنقأ  ينعد 

!«. كتداع يھ  امك  قوفتب 

مسق وحن  بادآلا  ةیلك  ىلإ  يھاجتا  تددح   ، رمألا تمسح  كاذتلیل 
ةلاسر يبأل  تبتك  شارفلا  ىلإ  فلدأ  نأ  لبقو   . عامتجالاو ةفسلفلا 
فراشم ىلع  انكو   . لیعامسإ يمع  نم  ةكرابمب  يرارق  اھیف  هتغلبأ 

يأ يف  حاجنلا  اھیف  يل  ىنمتي  يبأ  نم  ةلاسر  تیقلت  موي  تاناحتمالا 
نوعب هللا. مسابلا  يلبقتسمل  اھراتخأ  ةكس 



( ١٤ )

نم ءاوس  دوھیلا  ءايرثأ  ءانبأ  اھیف  سردي  يتلا  هیسیللا  ةسردم  نم 
 - نیيدنلوبلاو سورلاو  نییبوروألا  نم  وأ  ميدرافسلا -  نیيرصملا - 

ةیھیجوتلا ةداھش  ىلع  يجرشامشلا  يناھ  ةدامح  لصح  زانكشألا - 
ةيوناثلا كب  مرحم  ةسردم  نم  هیف  اھیلع  ُتلصح  يذلا  ماعلا  سفن  يف 
قحتلا  . نیسمخ نیعبرأو / ةعستو  ةئامعستو  فلأ  يساردلا  ماعلا  يف 

امیف  ، ضرألا تاقبط  ملع  قشعي  لاق -  امیف  هنأل -  مولعلا  ةیلكب  ةدامح 
ىفتخا روھش  ترم   . عامتجاو ةفسلف  مسق  بادآلا  ةیلكب  انأ  تقحتلا 
نیيرصملا دوھیلا  راجتلاب  ظتكملا  كمسلا  قوس  يح  نم  اھلالخ 
ةزكرمتملا عیبلا  ذفانمو  ءارشلا  تالحم  يف  رھظي  دعي  ملو  نيرصمتملاو 
نیبرقملا هئاقدصأ  دحأ  يل  لاق  هرابخأ  تطقست  املف   .. يحلا اذھ  يف 

يف ةلماعلا  ةمخفلا  بتاكملا  ىوتسم  ىلإ  هطاشنب  ىقترا  هنإ  ادج  هنم 
رودب موقي  ثیح   ، ةیبنجألا تالیكوتلاو  داریتسالاو  ريدصتلا  تالاجم 
تائمب تاقفص  دقع  يف  ةقابللاو -  ةقانألاو  ةماخفلا  غلابلا  طیسولا - 

. ةمسد تالومع  اھنع  ىضاقتي  تاھینجلا  نم  فولألا 

يف ينئابز  تالحم  نم  لحم  فیصر  ىلع  اسلاج  تنك  نأ  فداصتو 
يف رصعلا  يلصي  لخد  يذلا  لحملا  بحاص  راظتنا  يف  نيراطعلا  عراش 

، تاوكبلا دحأ  اھدوقي  يمامأ  فحزت  ةھراف  ةرایسب  اذإف   ، هلحم نم  نكر 
هب اذإف  ءاھب ! ىدانو : ءادوسلا  هتراظنب  يوحن  كبلا  سأر  لامو   ، تفقوت مث 
رذتعا  ، ينقناعو ةرایسلا  نم  لزن   . هیلإ تعرھ   . يجرشامشلا ةدامح 
مویلا هنأب  دیفت  ةعيرس  تاحمل  يناطعأ   ، مايألا هذھ  ينع  لغشنا  هنأب 

يف يب  لصتیس  هنأب  دعو  مث   . ةملكلا ىنعمب  لامعألا  لجر  ةایح  شیعي 
مث يتاربخ .»  » نم دیفتسيو  يب  عفتني  نأ  ديري  هنأل  ةنكمم  ةصرف  برقأ 

. فرصناو هترایس  بكر 

نم لباوب  ينرطمتو  يسأر  يف  نطت  تیقب  يتاربخ .»  » ةملكلا نأ  الإ 
ةسیعتلا ةلیئضلا  هذھ  يتاربخ  نم  كحضلا  نم  ةبون  ينترتعا   . ةيرخسلا

يف ةحابسلا  ةیفیك  اھنم  تملعت  يتلا  ةشھدملا  هتاربخ  ىلإ  سایقلاب 
. ةلحضلا نآطشلا  ءاذحب  ِشّبطأ  كاذموي  ىلإ  لازأ  الو   ، قوسلا راحب 
يأ قوسلا -  نإ  ينذأ : يف  ةرضاح  لازت  ال  يل  ةروثأملا  هتاملك  ضعب 

كیقتليو هلكأت  ام  هیف  يقتلت   ، نآطش الب  رارق  الب  رحب  عون -  يأ  نم  قوس 
سململاو ةئفادلا  تاوصألا  يوذ  نم  ءاھب  اي  رذحلا  لك  رذحاف  كلكأي ! نم 

الو قدص  هنأب ال  امئاد  ةقث  ىلع  نك  باسح ! ریغب  لوذبملا  دولاو  معانلا 
ال ءافو  ال  صالخإ  ال  نامأ  ال  قوسلل ! ریمض  ال  قاوسألا ! يف  قيدص 



كتیصخش ةوقب  تنأ  هتضرف  اذإ  الإ  هلك  كلذ  نم  ءيش  ال  ةیناسنإ !
! كرظن دعبب  كئاكذب  مئادلا  كھابتناب 

رفصلا براق  ىتح  ثبل  ام  هتراطشو  ةدامح  ةربخ  نم  هُتملعت  ام  نأ  الإ 
. قزر ينوتو  زيزعلا  دبع  ىفطصم  يئانثلا  نم  هتملعت  ام  ىلإ  سایقلاب 
ىلإ ةلوھجم  ىبرق  ةلصب  تميو  همسا  نم  حضاو  وھ  امك  ملسم  لوألا 
نأ ذنم   . راجنلا شوح  يف  دولوم  يدوھي  يناثلاو   ، بألا ةھج  نم  ةدامح 
نكامأ يف  امھارأ  انأو  ئراط  ءاقل  يف  دیعب  موي  تاذ  امھب  ةدامح  ينّفرع 
امھنإ  ، بسحف نیقيدص  درجم  اسیل  امھ   . ةيردنكسإلا ءایحأ  نم  ةریثك 

يفطصمف  .. نیتنيابتم نیتروص  نم  نكلو  دحاو  صخش  عقاولا  يف 
كبلتم هنأ  كیلإ  لیخ  دیعب  نم  هتيأر  اذإ   ، ةرشبلا رمسأ  ةماقلا  ليوط 
قسانتم میسو  هنأ  تفشتكا  بثك  نع  هتدھش  نإ  امأ   ، حمالملا

ریغت ينت  ال  يتلا  هلظ  ةفخ  وھ  هحمالم  كبلت  يف  رسلا  نأو   ، عیطاقتلا
. ةداحلا ةھاكفلا  ىلإ  هلیم  طرف  نم  ةیلاعفنا  تالیكشت  يف  هحمالم  نم 

فوقعم  ، حمالملا زنتكم  ةرشبلا  ضیبأ   ، ةماقلا عوبرم  هنإف  ينوت  امأ 
دح ىلإ  نینیعلا  حیصف  هنأ  الإ   ، روفصعلا راقنم  هبشي  امیف  فنألا  ةمدقم 

. قراخ

عملت ةرطاخلا  نإ   . دحلا اذھ  ىلإ  نیتیصخش  نیب  اداحتا  يتایح  يف  رأ  مل 
تاحرتقم  . رخآلا غامد  يف  ةركف  ریصت  ام  ناعرسف  امھدحأ  ينیع  يف 
ماكحإلا ةديدش  ةطخ  ىلإ  رخآلا  لضفب  لوحتت  امھدحأ  اھاري  امك  ذیفنتلا 
يرحس لب  يحور  امھنیب  لاصتالا   . ققحملا حاجنلا  ىلإ  الإ  دوقت  ال 
انتاسلج يف  اھب  ردنتن  ةغلاب  ةشھد  يف  امئاد  نادكؤي  امك  امھنأ -  ةجردل 

يف نيريرس  ىلع  مونلا  يف  ناقرغتسم  امھو  راوحلا  نالدابتي  ام  اریثك  - 
تاحاسو تافطعنمو  ٍراَوَحو  عراوش  امھنیب  لصفت  نیلزنم  يف  نیتفرغ 

ةدامح اھنم : شیعتن  يتلا  ةلغشلا  سفن  نالغتشي  اعم  امھ   . نيدایمو
« قوسلا  » اھزرفي ةبیجع  ةلغش  اھنإ   . انلاثمأ نم  ادج  ةریبك  ةفئاطو  انأو 
، عناصلا الو   ، دھعتملا الو   ، راسمسلا الو   ، رجاتلاب يھ  ال  لزألا : ميدق  نم 
هذھ لثم  نم  ریثكب  موقت  ةلغشلا -  هذھ  تناك -  نإو   .. لومملا الو 
هذھ بحاصل  اوطعأ  يرصملا  بعشلا  نم  دلبلا  دالوأ  نكل   .. تامھملا

هلامسأر  ، قوس نبا  ةقیمع : ةلالد  اذ  اعماج  الماش  اقیقد  امسا  ةلغشلا 
يف  ، صرفلا صانتقا  يف  هتراطش   ، هخم حیتفت   ، لقأ الو  رثكأ  ال  هتربخ 

. ةنخاس يھو  ةبجولا  ماھتلا 

. ةدامح لالخ  نم  قزر  ينوتو  زيزعلا  دبع  ىفطصم  يئانثلا  ىلع  تفرعت 
، يقبنحلا شوح  يف  ادج  قیتع  يبناج  راب  يف  ةریب  ةجاجز  برشن  انك 
نم ةیحت  امھنإ  لاق  نیتیفاضإ  نیتجاجزب  انل  يتأي  لدانلاب  انئجوف 



طبر نم  شھدنملا  يلؤاست  ةدامح  ىقلتي  نأ  لبق   . ينوتو ىفطصم 
ركشلاب هعارذ  اعفار  رابلا  قمع  يف  نكر  وحن  جوعنا   ، ينوتب ىفطصم 
يجنرفإلا هقطن  مغرب  دلبلا  دالوأ  ةجھل  ءفد  اریعتسم   ، ةثامد يف 

، امھیلع انررم  انفارصنا  دنع  شرد .»! هیسرم  ينوت ! هیسرم  : » قیقرلا
يل امھمدقو   ، میخفت يف  امھیلإ  ةدامح  ينمدق   ، ةرارحب امھانحفاص 
لك ةلغش  ام  : » هل تلق  رابلا  نم  انجرخ  املف   . نيزيزع نیقيدصك  مارتحاب 

! راطش قوس ! ءانبأ  انلثم : : » ةطاسبب لاق  ؟»،  ىفطصمو ينوت  نم 
!«. كفیك ىلع  ةبیسك 

شعنت يتلا  نكامألا  كلت  ةصاخب   ، ناكملا نامدإب  ةلوفطلا  ذنم  انأ  باصم 
نإف  ، قطنمل عضخي  ال  نامدإ  هنإ   . يمالآو يفطاوعو  يتايركذ  نماكم 

، رارمتساب هترايز  وأ  ناكملا  اذھ  يف  سولجلا  بحت  اذامل  لئاس : ينلأس 
ةرثك نأ  دكؤملا  نم   . ةموھفم ةیقطنم  بابسأب  كعانقإ  نع  زجعأ  دقف 
نكي مل  يقبنحلا  شوح  ِيف  يرحسلا  يفخلا  رابلا  كلذ  ىلع  يددرت 
ةریثك نكامأ  يف  ةرفاوتم  اھنإف  الإو  ةریبلا  بورشمل  ينامدإ  ببسب 

ىفطصمو قزر  ينوت  فیطللا  يئانثلا  ىلإ  اباذجنا  الو  ، ال  فظنأو لمجأ 
امو ةعاقلا  ةیمیمحل  ابح  ناك  امنإ   ، امھیف ةیبذاجلا  رفاوت  مغر  زيزعلا  دبع 
فلآتب سنألا  ىلع  ثعاب  يناسنإ  مخز  يذ  ءودھ  نم  اھیلع  میخي 

، دحاو يناكمز  فرظ  يف  ةدودولا  ةیعامجلا  عم  ةیلازعنالاو  ةيدرفلا 
عراش نم  بیج  يف  ةقیتع  راد  قامعأ  يف  ةیناوج  ةعاق  اھنأ  نع  الضف 
عطقي ناكم   . يقبنحلا شوح  همسا :  يف  ىتح  ةبارغو  ةقاتع  رثكأ 

، هتمرب نھارلا  رصعلاب  لب   ، اھلك ةيردنكسإلاب  لب   ، جیجضلاب امامت  كتلص 
ىطسولا نورقلا  تاناخ  نم  ناخ  يف  سلاج  كنأب  ايوق  امھو  كحنمي  ذإ 

. ریعشلا تنب  ةعجلا  تناك  نإو  ىتح  ةقیتعلا  مركلا  تنب  فشرت 

انرصتخا مث   ، ةلماجملا ةیحت  لدابتن  انأو -  يئانثلا  انحبصأ -  موي  دعب  اموي 
تنمدأ  . ةقادص تماق   . ةدحاو ةزیبارت  ىلع  يقتلن  انحبصأو  ةفاسملا 

ىتح امھیتیصخش  تبرشت  باجعإلاو  بحلاب   . هفطلو يئانثلا  ةوالح 
. ةنیمثلا ةرصتخملا  سبالملا  يف  امھدلقأ   ، امھلثم ركفأ  ترص   ، عاخنلا
ام يدیصر  ىلإ  فیضأ   ، امھنیب ةلوادتملا  امھتادرفم  يناسل  ىلع  ترج 

: ةمواسملاو ءارشلاو  عیبلا  نونف  يف  بھاومو  تاربخ  نم  امھيدل 
مھاتأ يذلا  ثوغلا   ، ىنغألا يرابتعاب  راجتلا  عم  لماعتأ  فیك  تملعت 
بسكلا نع   ، ریغصلا يف  بعللا  نع  ففعتملا   ، شیعلا لكأ  ةبوبسب 
ةعاضب هيدھأ  نأ  قحتسي  نمل  الإ  عیبلا  نع  ينغتسملا   ، صیخرلا هفاتلا 
ماقرألا ديدرت  تملعت   . هتیب برخت  دق  ةعاضب  تناك  نإو  ىتح  ةحبرم  ةنیمث 

فیك  ، يتنامأ يف  ةقثلا  ينبأ  فیك  تملعت   . ثيدحلا دنع  ةطاسبب  ةریبكلا 
. يتنيز ىھبأ  يف  موقلا  ةیلع  ءاقلل  بھاذ  ينأك  يسبلم  يف  قنأتأ 



ةئزجتلا تالحم  ىلإ  نوبھذي  ةیجنویسموقلاو  نیبودنملا  نأ  ةداعلا  ترج 
اھنیسحتو اھل  جيورتلا  يف  ةریبك  ادوھج  نولذبي   ، اھنیعب عئاضب  ضرعل 

عئاضب الب  يجنویسموق  يننإف  انأ  امأ   . اھنورتشیس نم  راظنأ  يف 
هسفن لثمي  انأ  بودنم   . هماملإ ةرئاد  يف  ىتح  وأ  هيدي  تحت  ةددحم 
فرعیل لب   ، اھنیعب ةعلس  هعیبي  يكل  ، ال  هلحم يف  رجاتلا  روزي   ، بسحف

اذھ متي  عبطلاب ال   . هدنع ةصقانلا  ةعلسلا  يھ  ام  ديدحتلا  هجو  ىلع  هنم 
، ةفاطل ةعنصب  امنإ   ، اھساسأ نم  ةخبطلا  تدسف  الإو  رشابم  لكشب 

ةرورضب عانتقا  ىلع  ترص   - ) نیتراجیسو ةوھق  ناجنف  عم  ةرماسم  يف 
لییست يف  ةعجان  ةادأكو  ةعایبلا  ةیصخشلا  يف  سیئر  ءزجك  نیخدتلا 

نم ةدرفم  هیف  لخدت  ال  ثيدح  يف  قئاوع - ) ریغب  هقیفدتو  ثيدحلا 
ةعرسب  ، ةملك يف  ةتودح   ، ةتودح يف  ةملك  ءارشلاو : عیبلا  سوماق 
رجاتلا اذھ  اھنع  ثحبي  يتلا  ةعلسلا  يھ  ام  نیقي  نع  فرعأ  ةیحاملو 

. اھیلع لوصحلا  لباقم  نمث  يأ  عفدي  نأل  ادعتسم 

ةرئاد جراخ  ائیش  تركذت  دق  ينأ  عنطصأ  ءاقللا  نم  ةیقبتملا  قئاقدلا  يف 
تالحملا باحصأ  ىلع  لخدي  قدحلا  قوسلا  نبا  نأ  كلذ   .. يصاصتخا

تَّحَش اھنأ  امدقم  فرعي  اھنیعب  ةعلس  نع  ثحبي  ارسوم  ارجات  هفصوب 
هذھ قوس  يف  رفاوتم  ریغ  وأ  رفاوتم  وھ  امل  ةيدیھمت  ةیلوأ  ةسارد  دعبو 
ارجات ارئاز  لبقتسا  دق  لحملا  بحاص  رجاتلا  نأ  امبو   .. كلت وأ  ةقطنملا 

ماد امو   ، سولجلاب لضفتي  نأل  لقألا  ىلع  هوعدي  نأ  ةقایللا  نمف   ، هلثم
قوسلا نبا  ىلع  نیعتي  ثیح   ، راوحلا أدب  دقف  سولجلاب  لضفت  دق  اذھ 
ابسحت رصبلاب  حمل  يف  هیلع  رطیسيو  هلیمتسيو  رجاتلا  فلي  نأ  قدحلا 

لماك حاجنب  ءاقللا  يھتني  نأ  دب  ينعي ال   ، لحملا يف  عیبلا  ةكرح  ماحزل 
تارابعلا نم  ةروفوم  دبال  ةلیصحب   ، ةدودعم قئاقد  ربع  هتمھم  يف 

، وھ هصخش  ىلع  ةفشاك  ءاوضأ  يقلت  ةریثملا  تامولعملاو  ةقبللا 
ةجرد ىلع  صخش  نآلا  هروزي  يذلا  اذھ  نأب  لحملا  بحاص  مھوتو 
نكي مل  نإ   .. عفني هلعل  بیحرتلا  بجاو  هؤاطعإ  بجي  ةیمھألا  نم  ةریبك 
عضب نم  رثكأل  جاتحم  ریغ  قدحلا  قوسلا  نبا   . مايألا لباق  يفف  اروف 
ةعلس يف  صقن  نم  كاذ  وأ  لحملا  اذھ  هیناعي  ام  اھلالخ  فرعي  قئاقد 
نم اًّدر  يقلتيو  ةعلس  نع  نئابزلا  دحأ  لأسي  نأ  يفكي   .. رثكأ وأ  اھنیعب 
ناجنف عضأ   ، امھم ائیش  تركذت  يننأ  عنطصأ  ذئدنع   .. لحملا بحاص 

: هل لوقأ   ، اركاش ةوھقلا 

!«. هللاو لالح  نبا  تنأ  - »

: نخاس وھو  ديدحلا  قرطأف   ، فغش يف  اھبتنم  هینذأ  قطرطي 

هذھ نم  ةیمك  رخدي  ناك  نزاخملا  باحصأ  نم  يل  اقيدص  نأ  نظأ  - »



!«. اھیف فرصت  دق  نوكي  الأ  وعدأ هللا   . ةعلسلا

احولم  ، تايرغملا حرطب  ردابي   . ةدجنلا سیلوب  ينأك  يب  رجاتلا  قلعشتي 
متھأس ينأب  هدعأ  ةناصرو  ةقثب   . تامدخ نم  ءاشأ  ام  عم  ةریبك  ةلومعب 

دق لھم  ىلع  ةینبملا  ةقثلا  مكحب   . ءيش يأ  نع  رظنلا  فرصب  رمألاب 
عنمتلا ةبعل  دیجأ   . ایمسر مالكلا  لعجیل  انوبرع  عفدي  نأ  رجاتلا  ضرعي 

حيزأ ءابإو  ةقرو  قفرب   . ناقتإلا يف  ةياغ  ةعنصب  نكلو  ةماھشلا  راھظإو 
ةيوق نیع  تارظنو  ةقثاو  توص  تاربنب  دكؤأ   ، نوبرعلاب ةدودمملا  دیلا 
ارارصإ رجاتلا  دادزي  ذئدنع   ، عمجي باسحلاو  يبیج  نم  عفدأس  يننأ 

ربعم ءایتساب   . ةيدجب عوضوملا  ذخأ  ىلع  يماغرإل  نوبرعلا  عفد  ىلع 
اھرشحأ ةوافح  ىندأ  نودبو   ، ةطاسب يف  دوقنلا  ذخآ  رارطضالا  نع 

. مالس  .. مالس  .. لاورسلا و بیج  يف  عنطصم  لامھإب 

ایئاقلت متھي  يغامد  حبصأ  لغشلل  ةبحملا  ةبوءدلا  ةبرجتلاو  نارملاب 
اھتدوج تايوتسمو  اھناولأو  اھعاونأ  فلتخمب  علسلا  رابخأ  طقستب 

يف ةيراوتملا  نزاخملاو   ، اھریفوت رداصمو   ، ىلغألاو اھنم  صخرألاو 
رابك ىدل  ةمخاتملا  تایئاوشعلاو  يحاوضلا  يف  ةدیعبلا  يراوحلا 
دق علس  ضعب  فانصأ  ضعب  نأ  ةربخ  نع  ملعأ  تحبصأ   . راجتلا راغصو 
سفن يف  رخآ  نود  ءایحألا  نم  يح  يف  لب   ، ىرخأ نود  ةدلب  يف  جورت 
رثكأ وأ  ةیمك  رثكألا  ىلع  ةثالث  نیتلوج  يف  دجأ  نأ  دب  ينعي ال   .. ةنيدملا
عیبلا  .. انھاھ وأ  انھ   ، رخآ ناكم  يف  هنیعب  رجاتل  ةبولطملا  ةعلسلا  نم 
اذبح اي  دحاولا  راوشملا  يف   ، نآلا سفن  يف  ًءارشو  اعیب  نوكي  دق  يدنع 
تایمك كاذ  وأ  فنصلا  اذھ  نم  كدنع  الثم -  الثم  تنأ -   . اجودزم ناك  ول 

هیلع نولضفي  ةدلبلا  لھأ  وأ  يحلا  لھأ  نم  كنئابز  نإ  ذإ   ، ةبوحسم ریغ 
ينرضحت لاحلا  يف   .. ارعس ىلعأو  ةدوج  لقأ  ناك  نإو  ىتح  رخآ  افنص 

فنصلا اذھ  نم  ةیمك  ينالفلا  نالف  دنع  تيأر  يننأب  ينركذت  ةمولعم 
ةفاطللا ةعنص  سفنب   . ةدلبلا هذھ  وأ  يحلا  اذھ  لھأ  هلضفي  يذلا 

انمث اھیف  بلطيو  ةیمك  رخدي  ادحاو  تركذت  ينوكب  رجاتلا  هابتنا  فطخأ 
نم ةیمك  يأ  هیف  رفاوتت  ناكمب  ةركاذلا  ينفعست  مل  ول  ىتحو   ، اذك هردق 
ةمات ةقث  ىلع  انأو  ةیلمعلا  يتموظنم  يف  ىضمأ  يننإف  فنصلا  اذھ 
الاكشأ كمسلا  نم  ينیطعت  فوس  ةطيوغلا  ةضيرعلا  قوسلا  راحب  نأب 
قامعأ ىلإ  سطغلاو  دیصلا  نونف  دیجأ  تحبصأ  يننأ  املاط  اناولأو 

. ةقیحس

رجاتلا نم  ذخآ  فانصألاو : علسلا  نیب  لدابت  ةیلمعب  ةقفصلا  متت  ام  اریثك 
ينوكل نانتماو  ركش  ةعیبلا  قوف  نمو  سولفلا  بارتب  لماخلا  فنصلا 
تقولا سفن  يفو   ، لیتق ةثج  هرظن  يف  لداعي  ءيش  نم  هتصلخ 



جئارلا فنصلا  هیطعأ  لباقملا  يفو   ، ةجئار ةعلسل  اناكم  هدنع  تحسفأ 
يف هجاتحي  نم  ىلإ  اذھ  لماخلا  فنصلاب  هجوتأ   . ةشيرُم راعسأب  هدنع 
هنم ةلومع  كلذ  قوف  ىضاقتأو   ، يل ةيزجم  راعسأب  هل  هعیبأ   ، رخآ يح 

. اردان ناك  ائیش  هل  ترفو  يرابتعاب 

ةرھش  ، كمسلا قوس  يح  يف  ةصاخبو   ، ماعلا قوسلا  يف  تبستكا 
نإ روفصعلا  نبلو  ةنحلا  مأب  كیتأي  رطاش  عئاضب  دروم  يننأب  ةعئاذ 
نم اًریثك  تبعوتساو  اھیف  تبعل  يتلا  تالاجملا  تعونت  دقو   . امھتدرأ
ىلإ ةینطق  ةیلخاد  سبالم  نم  تاجوسنملا  لاجم  ةلوھسب : اھتاربخ 
ةشمقأ باوثأو  بیلالجو  ناصمق  ىلإ  ليدانمو  تاءالمو  ریكاشبو  طوف 
كبعلاو ناتكلاو  نیلبوبلاو  روتسكلا  لثم  اھنم  ةیبعشلا  ةصاخبو  ماخ 

.. خلإ  .. سابع جاحلا  يعدي  يميرح  شامق  نم  عطاقمو  ریفزلاو  نالبدلاو 
اھنم ّلصحأ  يتلا  تايوبلا  تالحم  يف  عابت  يتلا  ديادحلا  لاجمو 

ریماسملا ىلإ  يدادحلا  ریماسملا  نم   ، كب رتنع  تايوب  عناصم  تالایبمك 
تالصفملاو لكانشلاو  تازرلاو  لافقألا  ىلإ  يباشخلاو  ةمروبلا 

داوملاو ةلاقبلا  لاجمو   .. خلإ  .. جاردألاو باوبألا  ضباقمو  ركألاو  نیلاوكلاو 
حئافص نم   ، يوارلا حالص  يمع  عئاضبو  تاربخب  انیعتسم  ةیئاذغلا 

ةمرطسبلا عامقأو  اھعاونأ  عیمجب  ةنبجلا  ىلإ  تيزلا  لیماربو  نمسلا 
. خلإ  .. رئاصعلاو نوملسلاو  نيدرسلاو  فیبولوبلاو  نوشناللا  تابلعمو 

ةرسح يف  فك  ىلع  افك  اقفصم  راھبناب  ينقمري  حالص  يمع  ناك 
يف دحاو  مھأ  حبصأل  هنزخمب  قحتلأو  همالك  عمسأ  يننأ ال  نم  ىسأو 

يمیلعت ىلع  قافنإلل  دعتسم  هنأو  امیس   ، يلام لاملا  حبصيو  هلمع 
امبر يننأ -  الإ   ، مايألا لباق  يف  بحأ  نمم  يجيوزتو  يل  تیب  ءارشو 
وحن ةمراع  ةبغرب  اعوفدم  تنك  ةیسفنلا -  يتبیكرت  يف  يرھوج  ءيشل 
عونتلا نم  عیطتسأ  ام  ردق  ىلع  تالاجملا  لك  يف  تاربخ  عیمجت 
جاتحأ فوس  يننأب  يقامعأ  يف  نیفد  يعو  ىلع  تنك  يننأك  عسوتلاو 
ملاعو ةباتكلا  لاجم  يف  قومرملا  يلبقتسم  يف  تاربخلا  هذھ  لثمل 

. يننتفي يذلا  بدألا 

ةسارد ىلع  قافنإلا  يف  ةضيرع  لامآب  يندمي  حبصأ  يریفوت  رتفد 
ةیلزنم ةبتكم  ءانبو   ، قار يح  يف  مرتحم  نكسم  ریجأتو   ، ةریثو ةیعماج 

ام ناك  رتفدلا  يف  دیصرلا  مقر  نأ  حیحص   . لیعامسإ يمع  ةبتكمك  ةینغ 
الإ  ، ءافجعلا فورظلا  نم  فرظل  يرارطضا  بحسب  طبھي  ىتح  عفتري  نإ 
، نانئمطالا ىلع  ثعبي  ءيش   ، هردق ناك  ايأ   ، يب صاخ  دیصر  دوجو  نأ 

اًرظن ةيديربلا  هتلاوح  يبأ  ىلإ  تدعأ  املك  ةقیمع  ةذل  ينیطعي  هنأ  امك 
تالاوح هل  لسرأ  تأدب  امنیح  يتذل  تفعوض  مث   . اھل يجایتحا  مدعل 



اضفار ّيلإ  اھدري  نأ  هعقوتأ  ام  رخآ  ناكو   ، اھب سأبال  غلابمب  ةيديرب 
میلم لك  يسفنل  رخدأ  نأب  ّيلع  هبنيو  هیف  ينفنعي  باطخب  اھفرص 
ىلإ هیف  نوجاتحي  يذلا  نمزلا  نأ  ةصاخبو   ، ينیبج قرع  نم  هبسكأ 

. دعب تأي  مل  يتنواعم 

دبع ىفطصم  اھاقلأ  ةملك   . هبناج نمؤي  سیلو  ّبالق  رحبلاك  قوسلا 
.. العفو  . ددجتت ينت  ةیمویلا ال  يرطاوخ  يف  ترقتساف  ينذأ  يف  زيزعلا 
، قاوسألا عیمج  نم  ایئاھن  يفتخت  ةریثك  علس  تأدب  اھاحضو  ةیشع  نیب 
لمش  . ناجملاب هیف  هسفن  ءرملا  كلھي  بارس  ضحم  اھنع  ثحبلا  حبصأ 
رتفد نم  بحسلا  ىلإ  اریثك  رطضأ  تحبصأ   . يتاربخ تالاجم  لك  داسكلا 
نمز يف  اھتدتعا  يتلا  ةایحلا  تاقفن  يطغي  دعي  مل  يبترم  نأل  ریفوتلا 
يرانو يئام  جازم  بحاصو  اھرش  انخدم  تحبصأ  ثیح   ، جاورلاو ةرفولا 

رخآل نیح  نم  اھب  يننودمي  يمامعأ  ناك  يتلا  ةیلاملا  تابھلا  امأ   ، اعم
. ابیِّسك ترصو  تربك  ذإ  دعب  اھفقو  ىلع  مھتربجأ  دق  تنكف 

عم ریفوتلا  رتفد  يف  يل  دیصر  رخآ  بحس  ىلإ  رطضأ  اذنأ  اھف  نآلا  امأ 
تابارطضا نم  دالبلا  روتعي  امب  ملع  ىلع  تنك  يننإ  ذإ   ، ةعیجفلاب روعش 

زیلجنإلا دض  ةمراع  ةروثب  رومي  يبالطلا  عمتجملا  لبسلا : عیمج  يف 
ناوخإلا ةبلط  نیب  رحانتو  مداصت   ، ةذتاسألاو بازحألاو  رصقلاو 

نییكارتشالاو نییسكراملا  ةبلطلاو  دفولا  ةبلطو  نیملسملا 
ةیسایس تانایب  ىلإ  تلوحت  يتلا  طئاحلا  تالجم  هب  ئلتمت  نییلاربیللاو 

هحتف يذلا  سابع  يربوك  ءادھشل  رأثلاب  بلاطي  لازي  ال  اھضعب   ، ةداح
عنمي ىتح  ةرھاقلا  ةعماج  ةبلط  مھءالمز  قرغیل  يقدص  لیعامسإ 
اھضعبو  ، نيدباع رصق  ىلإ  لوصولا  نم  ةدشاحلا  مھتارھاظم  فحز 

رصم دونج  ىلع  تعزو  يتلا  ةدسافلا  ةحلسألا  ةیضق  رجفي  رخآلا 
مھلتقتل مھیلع  تدتراف   ، نیعبرأو ةینامث  برح  يف  لیئارسإ  اھب  اوبراحیل 

نسح دیھشلا  لتقمب  ددني  ثلاثلا  ضعبلاو   ، ودعلا لتقت  نأ  نم  الدب  مھ 
يف رشتنت  تأدب  بيرختو  فنع  لامعأ  نع  كیھان   .. خلإ  .. خلإ  .. انبلا
لك  .. دیعصلاو اتلدلا  يف  ىرخألا  مصاوعلا  ضعبو  ةيردنكسإلاو  ةرھاقلا 

تمقافت يتلا  تازایتمالا  ءاغلإ  رارقل  ةیبلسلا  راثآلا  ىلإ  ةفاضإ  كلذ 
عناصم تقلغأ  ثیح   ، قاوسألا عیمج  يف  علسلا  عیمج  ىلع  تسكعناو 
ضعبف ؛ نزاخملا يف  ةرخدم  تناك  تایطایتحا  تدفنو  تالیكوت  تیغلأو 
هجئاتن رخأتت  دق  ةیبنجألا  تازایتمالا  ءاغلإ  رارقك  ةئيرجلا  تارارقلا 

.. ترھظ دق  يذ  يھ  اھو   ، رھظتس امتح  اھنكل   ، رخآل وأ  ببسل  ةیبلسلا 
. سولفلا ةردن  ىلإ  يدأ  كلذ  لك 

نم يسفن  مرحأ  مل  كاذنآ  يدي  يف  سولفلا  ةردن  مغر  هنأ  ىلع 



ةقیض دودح  يف  نكلو   ، يقبنحلا شوح  راب  ىلع  ددرتلا  نم  الو  نیخدتلا 
قزر ينوتو  زيزعلا  دبع  ىفطصم  يئانثلا  نأ  ظحالأ  تنك  يتشھدل   . ادج

ةحبحبلاو  ، ةعس نع  قافنإلا  يف  ارمتسا   .. ریثأت ىندأ  امھلاح  رثأتي  مل 
تایقالخأب يننأ  الإ   .. ةھارشب نیخدتلاو   ، ءاقدصألا ىلع  ةموزعلا  يف 

ءاشي نم  زعي   ، نوئش هقلخ  يف  أدبمب :  لمعأ  تنك  يرارقلا  حالفلا 
كلم هدیب  هناحبس   ، ءاشي نمل  ریفولا  قزرلا  طسبيو   ، ءاشي نم  لذيو 
عجاري نأ  رشبلا  نم  يریغل  وأ  يلثمل  سیلو   ، ضرألاو تاوامسلا 

اھیلع ضرتعي  نأ  هلب   ، هتئیشم
. اب ذایعلاو 



( ١٥ )

نأ نوفرعي  نمم  راجتلا  رابك  دحأ  ينادان   ، هناكد مامأ  نم  اًّرام  تنك  امیف 
نم بوك  ىلع  ينفاضتسا   . مزل يمع  وھ  يوارلا  حالص  ریبكلا  دھعتملا 

. هجراخ نم  كنبلا  قصل  ةبساحلا  ةلآلا  راوجب  هل  تسلج  بصقلا  ریصع 
: يل لاق  دیھمت  نودو  ةأجف 

نأ مشعتأ   .. حاسمت اھیلع  موسرملا   ، تسان ةكرام  ةقالح  ساومأ  ديرن  - »
هریغ وأ  حالص  كمع  ناك  ءاوس   .. اھنم ةیمك  نزتخي  دحأ  كینیع  تحت  نوكي 
املك ةلومعلا  ربكتو   .. ةریبك ةلومع  كیطعأس   .. كفراعم وأ  هفراعم  نم 

!«. ةیمكلا تربك 

!«. ؟ تسان ساومأ  - »

!«. كیضري يذلا  رعسلاب   .. ةیمك يأ  كنم  ذخآ  - »

!«. ؟ تسان ةكرام  نوكت  نأ  يرورض  - »

لوط نم  تأدص  ةلتلتم  لالت  اھنم  اندنع  ىرخأ  ةكرام  يأ  امتح ! - »
«. دوكرلا

!«. ةرفاوتم ةریثك  اھنظأ  ؟ ..! تسان ساومأ   .. نكل - »

«. ؟ كسفنل ةبلع  رخآ  تيرتشا  ىتم  ذنم  - »

ينیفكي دحاولا  سوملاو   ، ةفیفخ ينقذ  رھشأ ! ةعبرأ  نم  رثكأ  ذنم  - »
!«. اًرھش

!«. تمدعنا نآلا   .. تّحَش رھشأ  ةدع  ذنم  - »

!«. ؟ عناصملا تقلغأ  ؟ ! اذامل - »

!«. امبر - »

: يمف نم  ةحادقلا  ةلعش  بَّرق  مث   ، هرئاجس ةبلع  يل  مدقو 

ةلود ىلإ  ةرجھلا  يمح  مھتباصأ  مھحماسي ! يـ ..  هللا  دوھیلا  - »



ام اوذفن   . مھاعسم يف  بلكلا  دالو  تاجاوخلا  دوھیلا  حجن  لیئارسإ ..!
مھتاكرش اوّفص  اریخأو  ائیشف  ائیش  مھلاومأ  اوبرھ   . نوديري اوناك 

مھنم يقب  اوفتخا ! رخآلا  يفو  مھنزاخمو  مھتاقيربافو  مھعناصمو 
ذفانمو علسلا  رداصم  ىلع  ةضباق  تناك  يتلا  ةیمنھجلا  سوءرلا 
نیيرصملا دوھیلا  نم  مھیلع  نوردقي  نم  اوعنقیل  اوقب  قاوسألا ..!
فيرشلا سدقلا  ضرأ  عدج ! اي  روجفلا  فش   . داعیملا ضرأ  ىلإ  ةرجھلاب 

وباي روصت  اوحجن .! ةمرھلا  دالوأ   . داعیملا ضرأ  اھمسا  حبصأ 
.. ناعجلا شوح  دوھي  نم  لامع  ةعبرأ  يدنع  لغتشي  ناك   ، يجرشامش
!.. ةتیم ةثج  وھو  ىتح  رصم  جراخ  هسفن  روصتي  مھنم  دحاولا  نكي  مل 
يف اوحوري   .. لمعلا صرفبو  لاملاب  مھورغأ   ، رفسلاب مھوعنقأ  ةسلابألا 
علسلا تالیكوت  عیمج  نكل   . مھوفلخ نيذلا  ذخأتو  مھذخأت  ةحسك  نیتس 

نم تناك  ةدیجلا  ةيویحلا  علسلا  عیمجو   ، مھيديأ يف  تناك  ةدروتسملا 
«. مھعناصم

لجرلا اذھ  نیبو  ينیب  ةفلألا  تماقو  اھدودح  ةضفضفلا  تذخأ  نأ  دعب 
نع هل  ثحبأس  يننأب  ةین  قدص  نع  هتدعو   ، ينيروبلاب ىمسملا 
ریبك هللا  يف  يمشعو   ، ضرألا قیطاقط  تحت  نم  تسانلا  ساومألا 

. ةیلیصحتلا يتلوج  لامكتسال  تفرصنا  مث   ، ىلاعت هنذإب  اھدجأ  نأ  يف 
ددحم ءيش  ىلع  ترثع  دق  ةفارطلا -  باب  نم  يننأب -  ترعش  دق  تنكو 

ةیئاوشعلا هفارطأ  يف  ول  اذبح   ، قوسلا يف  هنع  ثحبلاب  لغشنأ 
. ةدیعبلا

، يدیعصلا طیغ  يحب  ةرادإلا  ىنبم  يف  يتلوج  تیھنأ  ًءاسم  ةثلاثلا  يف 
نكسي يل  لیمز  ىلع  تررم  ثیح  ةیلبقلا  ةردحلا  يح  ىلإ  ةرادإلا  نمو 

امیف هیلع  يلوكشك  عجارأل  تارضاحملا  لوكشك  هنم  تذخأ   ، اھیف
ةردحلا نمو   . يمغرب اھنم  ناغوزلا  ىلإ  تررطضا  تارضاحم  نم  ينتاف 
ةبسفلا تللھص  ثیح   ، شینروكلا قيرط  ىلإ  ةبسفلاب  تقرم  ةیلبقلا 

: ةمیمح تتاب  يتلا  ةظحللا  كردأل  يقبنحلا  شوح  راب  ىلإ  يب  ةرئاط 
عم ىرحألاب  وأ   ، ةعجلا حدق  عم  يقبنحلا  شوح  راب  يف  لیصألا  ةظحل 

. زيزعلا دبع  ىفطصم  همسا  يناسنإو  ديرفو  شعنم  بورشم  نم  حادقأ 
. ةعجلا ينركسي ال  لب  ينشعني  ناك  يذلا  وھ  هنأ  رمألا  ةقیقح 

بوكلا يف  طبھت  يھو  ةكیمسلا  ةوغرلا  ةقبط  بقرأ  تحر  امیف 
قزر ينوت  نم  لكب  تئجوف   ، يھش بابضب  هجاجز  ةخمضم  لیطتسملا 
ّجتراو تعزف   . ديدش متكت  يف  اسلجو  ایتأ  دق  زيزعلا  دبع  ىفطصمو 
ىلع ةكوبسملا  ةيدجلا  ينتعنقأل  ينوت  تاكحض  الولو   ، يدي يف  بوكلا 

. ءافخإلا ةیقاط  نايدتري  اناك  امھنأ  ىفطصم  حمالم 



!«. كتحص يف  - »

هدي قلعي  مث  ىفطصم  بوك  يف  هبوك  عرقي  اذ  وھ  اھ   . ينوت توص  اذھ 
. هعراقیل يبوك  عفرأ  نأ  راظتنا  يف  ءاضفلا  يف 

!«. شرد اي  كتحص  يف  ينوت ! اي  كتحص  يف  - »

هتكحضو ةیمدعلا  ةیثبعلا  ةحرملا  هحورو  ةعداخلا  هتيوضوفب  ىفطصم 
مرب  ، ةدحاو ةرم  اھقلدي  عساولا  هكنح  نأك  عاقيإلا  ةشوطبملا  ةلجلجملا 

ةراجیسلا دامر  طقاستف   ، هسأرل مخاتملا  ءاوھلا  يف  ةليوطلا  هعباصأ 
: ينردتباو ةعرجلا  يف  هفشر  لب   ، هب لفحي  ملف  هبوك  بلق  يف 

«. ؟ تنك نيأ  - »

!«. شرد اي  راظنألا  تحت  - »

كلغاش يللا  هيإ  ةليوط ! ةدم  تحرس  ؟  نآلا تنك  نيأ  دصقأ  ؤت ..! ؤت  ؤت  - »
!«. ؟ ىرت اي 

«. نآلا نآلا  - »

«. تحمس ول  ديدحتلاب  - »

«. ةحارص لكبو  - »

«. عیطتست ام  ردقب  - »

!«. تسانلا ساومألا  - »

ةیقش ةیلوفط  تارظن  اھلالخ  الدابت   ، ةليوط ةھربل  لوھذلا  امھیلع  طح 
باوكألا اھل  تجترا  ةكحض  يف  ارجفنا  مث   .. انونج فسفست  ةقزن 

. تاجاجزلاو

: هیقدش حسمو  ةریصق  ةعرج  ينوت  عرج 

!«. ؟ هھ ؟ ! طبضلاب دصقت  اذام  - »

: ىفطصم فدرأ 



!«. كسفن يف  ام  لك  لق  - »

وأ سجوتلا  نم  لظ  ةسمل  حازملا  رھظم  فلخ  امھتارظن  يف  تحمل 
أزھأ نأ  ديرأ  يننأ  اروصت  دق  نانوكي  امبر  امھنأ  ىلع  هترسف   ، جرحلا هلعل 

: ةبضاغ ةيدجب  امھیف  تحص   . امھب

بيرغلا ام   .. تسانلا ساومألا  رمأب  لوغشم  نآلا  يننإ  لوقأ  ؟ ! رمألا ام  - »
!«. تسان ساومأ  هیف  ناكم  نع  ثحبأ  العف  انأ  ؟  اذھ يف  شھدملا 

: ةذل يف  لوطأ  اسفن  ينوت  عرج 

!«. كمھي الو   .. ادج ةطیسب  - »

: ىفطصم هیلع  رداص 

ثحبت مویلا  سانلا  لك  ةدقعم ! ةلكشم  العف  اھنإ  لغشنت ..! قح  كل  - »
سانلا لغشنا  ام  احیحش  زبخلا  فیغر  ناك  ول   . تسانلا سوملا  نع 
سوم  .. سوم جاحلا  تسانلا ! سوملا  اشابلا  ةداعس  ىلع  مھلاغشنا 

!«. ةلغبلا دلوت  دلب  لاق : نم  قدص  بجعلا ! اھل  دلب  اي  هآ  تسان ..!

: ةیكذلا ءارضخلا  هنیعب  ينوت  زمغ 

يف هعم  فقن  نأ  انبجاو  نمو   ، ىفطصم اي  زيزع  خأ  ءاھب  - »
«. ةنحملا هذھ 

!«. ؟ ةنحم - »

: ىفطصم كردتساف   . تكحضو

!«. هرمأ تحت  انحإ   .. هلامو - »

«. يمالك يف  داج  انأ  - »

«. ؟ كمزلت ةبلع  مك  - »

!«. ؟ ينوت اي  دجب  - »

ىفطصم حار   . ينم رجضلا  ىلع  ةلالد  فقسلا  يف  اقلمحم  ينوت  ّروزا 
: نآلا قوسلا  يف  هنأك  ةیمسر  ةجھلب  اددرم  باوكألا  ألمي 



!«. حزمي وھ ال   .. ديرت ةبلع  مك  هل  لق  - »

يدنع  .. اھلك امكدنع  يتلا  ةیمكلا  بلطأ  يننإف  كلذك  رمألا  ناك  نإ  - »
«. اھل فيرصت 

: ةمھم ةلالد  تاذ  ةیضارتعا  ریغ  ةلمجل  اسوق  حتفي  هنأك  ينوت  كردتسا 

«. اھتیفصت لبق  نزاخملا  نم  حورلا  عولطب  اھانقوست  ةلیلق  ةیمك  اھنإ  - ».. 

«. ؟ ينوت اي  طبضلاب  مكدنع  مك  - »

، ةریغص ةبلع  ةئام  اھیف  ةصوراق  لك   ، ةصوراق ةئام  اھیف   ، ةریبك ةنوترك  - »
وھو  ، ءاضیب ةقرو  وبأ  تسان  هنإف  ملعللو   . ساومأ ةسمخ  اھیف  ةبلع  لك 

!«. ءارمح ةقرو  وبأ  نم  ىلغأ 

«. ؟ عیبت مك  ىلع  - »

نم هیلع  فیضت  نأ  تنأ  عیطتست   . يلصألا قوسلا  رعسب  تنأ  كل  - »
«. لاصف نود  يرتشي  نم  دجتسو   ، ةئاملا يف  نیسمخ  ىلإ  نيرشع 

«. ةعاضبلا نياعأ  نأ  بحأ  كلذك ! وھو  - »

جرحلا نول  امھیھجو  ىلع  سكع  قلقلا  نم  ءيشب  ةلملمتم  ةرظن  الدابت 
بَّرس نیتقیضلا  هینیع  نم   . اھلك ةقفصلا  نم  ارجض  ریصي  نأ  كشوي 
ةمث سیل  هنأ  ينعي  امب  فافختسالا  ىنعم  لمحت  ةرظن  ينوتل  ىفطصم 

: مغمغ نیكفلا  نم  ةجولفملا  هنانسأ  نیب  نمو   ، ةلكشم نم 

«. ةعاضبلا نياعي  نأ  هقح  نم  هلامو ! - »

: هسأر نم  ةزھ  عم  ةيوخأ  ةرظنب  ينقمري  وھو  ينوت  هجو  َّرمحا 

نم ةعیبلا  علطت  برايو  كفیك ! فیك  ىلع  نياعت   ، لمز وب  اي  كرمأ  - »
!«. بيرغلا نم  اھب  ىلوأ  تنأ   ، كبیصن

: ىفطصم هل  أموأ   . هتعاس يف  ارظان  بوكلا  ةلامث  عرج 

اقيدصو انل  اًخأ  حبصأ  ءاھب   . هجِّرفو نزخملا  ىلإ  كلجر  فطخا  - »
!«. لكیسوتوملا ىلع  هءارو  بكرا  ءاھب  اي  مق  هتحلصم ! نم  انتحلصمو 



«. ؟ دیعب راوشملا  - »

!«. ينعي بعك  ةكرف   .. ناعجلا شوح  يف  - »

: لمكأ مث  ىفطصم  لاق  اذكھ 

«. امكراظتنا يف  انأ  - »

نم ةیبلول  تاميرخت  دعب   . رداھ ينونج  ریئز  يف  لكیسوتوملا  انب  عفدنا 
نأ كلذ  ءاضفب  وھ  امو  ءاضف  هنأ  ودبي  ام  ىلإ  ةفطع  ىلإ  ةراح  ىلإ  عراش 
ىلع ةحوتفم  ينابملا  نم  ةیلاخ  ةریبك  ةحاسم  هیف  ناعجلا  شوح 
نم ةقیتع  ناردج  اياقبو  سلكتم  ميدھب  ةطاحم  ةحاسم  يھو   ، ءامسلا
ىلع حوتفم  يئاوشع  قيرط  ميدھلا  نم  ءزجو   ، ئدصلا رمحألا  بوطلا 
ادراف ضرألا  ىلع  فقاو  شافخك  يفلخلا  هؤزج  ودبي  يبعش  مامح 
عراشب َتئجوف  ميدھلا  قوف  نم  قدملا  للخ  هنم  َتبرتقا  اذإف   ، هیحانج
مامحلا زجتحا  دقو   ، ميدھلاو ماَّمحلا  نیب  لصفي  حفسلا  يف  ضيرع 
قارتحا نع  فلختملا  بھتلملا  دامرلاب  تألتما  ةضيرع  ةیفلخ  هسفنل 

نم تارشع  دامرلا  فوج  يف  تعبرتو   ، ءاملا نیخست  نارفأ  يف  بطحلا 
نم عیطقك  ءادوسلا  ةيراخفلا  سمدملا  لوفلا  رودق 

. قيرطبلا رئاط 

نیب  . ءيش لك  ىلع  ٍغاطو  راھنلا  ءوض  نول  ىلع  بلاغ  يدامرلا  نوللا 
وأ تالواط  ىلع  وأ  ضرألا  ىلع  ةصوصرم  بیكاركب  أجافت  ىرخأو  ةوطخ 

ةئامثالث نع  هرمع  لقيال  قیتع  ناكد  ةبتع  يف  وأ  طئاوحلا  ىلإ  ةنوكرم 
موحشلاو عقبلاو  بابھلا  نم  تاقبط  قوف  تاقبط  اھرورمب  دھشت  ماع 

هبشأ ةریثك  نیكاكد   . ةبوطرلا يف  نوجعم  كلذ  لك   ، دوسألا ناخدلاو 
. هلیفقت مت  نیلزنم  نیب  رونم  وأ  تارمملاب  هبشأ  ىرخأو   ، خاوكألاب

اھنم  ، لابلا ىلع  رطخت  ءایشأ ال  مھتاضورعم   . ةدرخلا راجت  زكرمتي  انھ  اھ 
باوبأ لوصأ : ىلإ  هدر  عیطتست  ال  ام  اھنمو  هلصأ  نھكتت  نأ  نكمي  ام 

، ةميدق ریبانص   ، ریماسم  ، لیماوص  ، لیمارب  ، حئافص  ، أدصلا اھلكأ  تارایس 
، ةئرھتم تالباك   ، ةلكآتم تایساحن   ، ةيديدح دیماوع   ، ريزانج  ، قراطم  ، ركأ

. تاجارد نم   ، ةفلات ریتاوم  نم  ءازجأ 

اھلخادم  ، لكشلا ةھئاش  ةنابرج  ةیعادتم  ةخرشم  ةمراو  ةقیتع  تویبلا 
وأ فردلا  ةعوزنم  اھكیبابش  مظعمو   ، بطرلا مالظلا  اھنم  حفي  ةفیخم 

تویبللف كلذ  عمو   ، ىوقملا قرولا  وأ  شاكلبألا  نم  حاولأب  ةموعدم 
نیطاطبو قرخ  اھیلع  روشنم  لیسغلا  لابح  اھنم  ىلدتت  تانیسارت 



باتعأ  . ةميدق ةشمقأ  تاصاصق  نم  ةعونصم  ةملكأو  ةیلاب  رئاصحو 
اًقلطم ءرملا  روصتي  ال  ةبيرغ  تاضورعمب  ىرخألا  يھ  ةلوغشم  تویبلا 
هذھل نأ  نم  ةشھدلا  كيرتعت  ىتح  ثبلت  ام  كنكل   ، قوس اھل  نوكي  نأ 
يف ةدرخلا  قوس  ىلإ  ةدیعب  نكامأ  نم  ءيجيو  اھبلطي  نم  ةدرخلا 

. ةریبك غلابم  اھیف  عفدي  دقو   ، اھنع ثحبیل  ناعجلا  شوح 

يف نوبلقي  سانلا  نم  ددع  همامأ  أكلتي  ضرألا  ىلع  شرف  لك  ناكد  لك 
دیعیل ضرألا  ىلع  مھنم  دحاولا  صفرقتي  لب   ، ديدش زیكرتب  ءایشألا 

وأ هتیقب  نع  وأ  ءيشلا  اذھل  تاقحلم  نع  لأسي  مث   ، صحفلاو بیلقتلا 
نیب ةروانملاو  ةلصافملاو  ةمواسملا  يف  أدبي  مث   ، هزارط نم  ءيش  نع 
وأ ءيشلا  اذھ  نأب  عئابلا  ماھيإو  ةرم  نم  رثكأ  ءيشلا  مامأ  ءيجمو  حاور 
ناك نإو  ىتح  انھ -  عئاب  يأ  نإ  ؟  نم ىلع  نكلو   .. ةرملاب هل  ةیمھأ  كاذ ال 
دب ال  ءيش  لوح  موحي  نم  نأ  ةربخلا  ثيروتب  وأ  بيردتلاب  فرعي  الفط - 

رعسلا ىلع  ةمواسملاو  لاصفلا  أدب  يتمف   ، هل جایتحا  يف  نوكي  نأ 
ىتح  ، ديدحتلا هجو  ىلع  ءيشلا  اذھ  نع  ثحبي  ءاج  هنأ  كلذ  ىنعمف 
قرخب لبرستملا  يفاحلا  اذھ  عئابلا  نإ   . ةفداصم ضحم  هئیجم  ناك  نإو 
ةرایس هيدل  لجرلا  اذھ  نأ  نم  نیقي  ىلع  هتاضورعمك  ةحلاك  ةئدص 
هذھب اھدوزي  نأب  الإ  موقت  نلو  حاسكلا  اھباصأ  دق  ينالفلا  ءيشلا  اھنمث 
يف لداعت  كلت -  وأ  ةعطقلا -  هذھف  نذإو   .. ةدرخلا نم  ةھفاتلا  ةعطقلا 

مواسملا نأب  ةقثلا  مامت  قثاو  هنإف  انھ  نمو   ، ةرایسلا نمث  عئابلا  رظن 
هيدل رخآ  لجر   . عئابلا هبلط  يذلا  نمثلاب  اھذخأیل  اًرغاص  دوعي  فوس 

وأ  ، ةكارك وأ   ، ةرصعم وأ   ، لكیسوتوم وأ   ، ةجارد وأ   ، ويدار وأ   ، نوفمارج
. ةدرخلا هذھ  نم  رثكأ  وأ  اًئیش  دقتفي   ، لیبقلا اذھ  نم  ءيش  يأ 

شوح يف  درف  لكب  اًّدج  ةبیط  ةقالع  ىلع  ينوت  نأ  حضاولا  نم  ناك 
لیبس ىلع  ناك -   . ءابرغلا هداور  ىلع  ىتح  لالدلا  هلو   ، هلمكأب ناعجلا 
نكلو ضرألا  ىلع  ةشورفم  ءایشأ  قارتخا  دمعتي  ًانایحأ -  ةبعادملا 

ام قمعب  ةبضاغ  ةحیص  نم  رثكأ  ىقلتي  الف   ، اھرمدت الو  اھرثعبت  ةنفرحب 
اي ركشت  : » ينوت دریف   ، !«. ةوبل نباو  لوخ  كلصأ  : » ةیمیمحو ٍدو  نم  اھیف 

عسلي ةھرب  دعبو   . ةعایصب ةمتشلا  سفن  هیلع  در  دق  هنأ  ينعي   ، !« يخأ
حیصیف  ،« كلضف نم  قيرط  : » وجري نم  ةكرحب  نكلو  هافق  ىلع  مھدحأ 
كحضي يني  ال  ينوتو  كلذ  لك  كیسفأل .»! كمأ  ةایحو  : » عوسلملا

: بقعي مث   ، يقیقح حرمبو  عاتمتساب 

مھیف عوبرج  لقأ  ًابھذ ! نوبسكي  نونفعملا  ءالؤھ  ةخسو ! دالوأ  - »
!«.. تامیلم ةثالثب  هءارش  لبقت  تنأو ال  رینویلم 

ىلع ةبيرق  ةيانب  ىلإ  رعشلاب  ةئیلملا  ةختختملا  هعارذب  راشأ  مث 



: ةمراص ةیلوط  تاعاطق 

امبر  ، اًّدج بيرق  تقو  ىتح  انكلم  ناك  اذھ  نوتركلا  عنصم  - »
«. ةحرابلا لوأ 

«. ؟ نآلاو - »

نم رھن  مھل ! اًئینھ   .. هبراقأ نم  ةعومجمو  يمأ  ةلاخ  نبا  هكلمي  ؟  نآلا - »
!«. فجي سولفلا ال 

: فاضأو ةراح  ةرفز  قلطأ  مث 

ىلإ رجاھي  نأ  ةأجف  هغامد  يف  تعلط  ةنونجملا ..! نبا  نونجملا  يبأ ..! - »
ةرخش بحسو   - ) ةسایسلا راجت  ةطومرشلا  دالوأ  داعیملا ! ضرأ 
اوعنقأ ةريرملا - ) ةيرخسلا  ةرارح  عاقيإ  ىلع  ةطوطمم  ةیناردنكسإ 
ميدق نم  دج  نع  ًابأ  نويرصم  نحن  يبأ  اي  فرخملا ..! نونجملا  لجرلا 
نيدلا يف  اولخد  نيذلا  نويرصملا  نحن   ، كناسلب انل  لوقت  تنك  امك  لزألا 

الو مھتدیقع  يف  ال  اوطرفي  مل   .. اوملْسي ملو  اورصنتسي  ملو  يدوھیلا 
بحسو ! - ) داعیملا ضرأ  لوقتو  مویلا  ءيجت  فیكف   ، مھتيرصم يف 

يدیب انبر  وھ  ؟  جاحلا ابآ  اي  هيإ  داعیم  ةقباسلا - ) نم  قمعأ  ةرخش 
.. ؟ ةبيولاب تءاج  اذإ  ةبیخلل  لوقت  اذام  نكل  ؟ ..! دیعاوم

يمأو تانبلا  يتوخإو  انأ  ينمغري  يكل  عنصملا  عیب  ىلع  ممص  لجرلا  »
اھلھأ دالب  يف  ءاقبلا  ىلع  تممصو  دنعلاب  تلمع  يمأ  هعم ..! رجاھن  نأ 
ساتحت فیكو  ؟ ! مھكرتت نملف   ، اھتیب نم  رجح  ىمرم  ىلع  نینوفدملا 

رخآلا نم  يحتسي  اھیف  دحأ  طیمرزب ال  ةلود  يف  سانلا  دالب  يف  اھتانبب 
نم اھلھأ  طسو  انھ  ةنمآ  يھو  الصأ  رجاھت  اذاملو  ؟ ! ءيش يأ  نم  وأ 
غامد اولكأ  نیعالملا  ةنياھصلا  امنإ  ؟ ..! دوھیلاو طابقألاو  نیملسملا 
يمأ فرط  نم  يرتشملا  نأ  الولو   ، هایم ةبرش  يف  عنصملا  عابف  لجرلا 
ترص ىقبت  ام   . غلبملا عبر  نم  لقأ  ذخأ  كیكف ..! اي  لاقو  هلك  غلبملا  ذخأل 
نأ ملؤملا  تانبلا ..! يتوخإو  يمأ  معطأل  قوسلا  يف  يشیع  هب  بلقأ 

ةیمویلاب ارفن  لمعي  تابو  ةبرغلا  دالب  يف  هسولف  تدفن  نافرخلا  لجرلا 
تناك اھنأ  رھاظلاو   ، رصم ىلإ  ةدوعلاب  ةطلسلا  هل  حمست  الو  تاروھز 

هل فرعن  دعن  ملو  انیلع  دري  دعي  ملف  هیلع  انتاباوجو  هتاباوج  بقارت 
!«.. همأ كيد   .. لھأتسي اناونع ..!

هغادصأ ضعب   ، ميدق قيرح  اياقب  هتھجاو  ىلع   ، قیتع وبق  دنع  انفقوت 
سمش لازت  ال  نیح  يف   ، وبقلا لخاد  نم  حفي  مالظلا  ناك   . ةمدھتم



طغضي ينوت  حار   . ةئطاولاو ةیلاعلا  كیبابشلا  جاجز  لخاد  عملت  يراصعلا 
حتفنا  . هیلع قفتم  میس  هنأ  ودبي  دوصقم  میغنتب  لكیسوتوملا  قوب  ىلع 

، اعزفم اًّداح  اًريرص  بابلا  قلطأ   ، ءاملظلا ةبتعلا  ردص  يف  قیتع  باب 
ةجھلب ينوت  هل  زمغ   . ةیحللا فیثك  رعشلا  شوكنم  ّنسُم  لجر  هجو  لطأ 

: ةصوصخم

!«. ةعاضبلا ىلع  نئمطي  هیبلا  ناشع  هرب  ساومألا  ةنوترك  علط  - »

كرحملا فقوأ  مث  لزنا ..» : » ينوت لاقو   . ىفتخا مث  هسأرب  لجرلا  أموأ 
يف انب  اذإف   .. ينمدقتو  ، شخ لاقو : ضرألا  يف  لكیسوتوملا  تَّبثو 
ةیحللا فیثكلا  لجرلا  ناك   . باب نم  رثكأ  هیلع  لطي  فوقسم  ریغ  شوح 
ءاطغلا ةنسلأ  عفر   . توبات مجح  يف  نوكت  داكت  ةریبك  ةنوترك  بحس  دق 
بلاقك ةصوراق  دش  تاصرلا  فصتنم  نمو   ، ةعبرألا اھفارطأب  يقرولا 
ةبلعلا حتف  هماھبإ  رفظب   ، ةریغص ةبلع  اھنم  دشو  ةنفرحب  اھحتف   ، دبزلا
هضرعو يلخادلا  مث  يجراخلا  هیفالغ  هنع  كف   ، اًسوم اھنم  بحسو 
ينوت  . نیمث ندعم  نم  انأ  نآلملا  مفلاب  لوقي   ، ةآرملاك عملي  اًعصان  يمامأ 

، تنمسألا رئاكش  قرو  نم  ةقرو  طقتلاف  ضرألا  قوف  لامو  سوملا  ذخأ 
سوملا ررمو   ، ةبابسلاو ماھبإلا  يفرطب  اھفرط  نم  اھب  كسمأ   ، اھدرف

داكت ةرظنب  ينجدح  مث   ، ةقرولا ترطش  ةفطاخ  ةبحسب  اھبلق  يف 
مث هتفل  ىلإ  هدیعي  حار  يذلا  لجرلل  سوملا  داعأ  مث  ؟  كيأر هيإ  قطنت :

ةصوراقلا دیعي  مث  ةصوراقلا  ىلإ  ةبلعلا  دیعي  مث  ةبلعلا  يف  هدقرم  ىلإ 
قرولا ةركب  هبیج  نم  بحسيو  ءاطغلا  فارطأ  يوطيو  ةنوتركلا  ىلإ 

. مشرب تلق : ؟ .. مشربأ ىنعم : تاذ  ةرظن  َّيلإ  ارظان  ةضيرعلا  قصاللا 
!«. تيرتشا انأ   . مامت هدك  : » جراخلا ىلإ  ينوت  تبحسو 

: ينوت لاق  ةدوعلا  قيرط  يف 

«. ؟ ةنوتركلا يف  عفدتس  مك  تفرعو  كباسح  تلمع  - »

: يقير تعلتبا   . يردص يف  لكیسوتوملا  توص  ردھ 

ىتح غلبملا  اذھ  ىلع  مكتحأ  تسل  يننأ  فرعت  تنأ   .. نكلو اًعبط ! - »
!..«. نآلا كل  هعفدأ 

: ينعطاق

ةذخاؤملا مدع  يروفلا ! عفدلا  اھناكم : نم  ةعاضبلا  جورخل  طرش  اذھ  - »
ىلع دلبلا ..! نم  ةمدعنم  ةعلس  ىعاوج ! سانلاو  ةعاضب  هذھ   ، لمز وباي 



اننكل  ، ةصوراقلاب اھعیب  يف  زمزمن  نأ  انتحلصم  نم   .. لمز وباي  ةركف 
، دحأ نم  اھلوطت  ةمدخ ال  كیلإ  مدقن  اننإ  انئارو ! نم  اشیع  لكأت  نأ  انببحأ 
غامد انیف  دعي  مل  میلم ! رياد  ىلع  لاحلا  يف  انقح  ذخأن  اھیف  ام  لقأف 

!«. غامدلا عجول 

راب يف  انتسلج  انفنأتسا  امدنعو   . عانتقالا مامت  همالكب  اًعنتقم  تنك 
ةعاضبلا ىوتسم  ىلإ  تننأمطا  يننإ  ىفطصمل  تلق  يقبنحلا  شوح 

ةعاس فصن  ةدمل  فارصنالا  يف  امھتنذأتسا  مث   ، تيرتشا صالخ  يننإو 
. صیلختو عفد  اھدعب  نوكي  رثكألا  ىلع 

ينم بلط  يذلا  رجاتلا  كلذ  ىلإ  ةبسفلا  ينتلصوأ  ةدودعم  قئاقد  يف 
ينوت هیناطعأ  اسوم  هیلع  تضرع   ، ةوافحب ينلبقتسا   . ةقفصلا هذھ 

: ةطبغ يف  رجاتلا  لاق   . ةيدھلاو ةنیعلا  لیبس  ىلع  قيرطلا  ءانثأ 

«.. ؟ ةیمك نم  كدنع  مك  - »

هيدل رطاش ! قوس  نبا   .. هفرعأ يدوھي  دلو  دنع  لب   ، انأ يدنع  سیل  - »
!«.. ةقنز تقول  عئاضبلا  نم  اناولأ  هیف  ئبخي  نزخم 

«.. ؟ لیمجلا يدوھیلا  اذھ  هدنع  مك  - »

!«. ةبلع ةئام  ةصوراقلا  يف   ، ةصوراق ةئام  هیف   ، هلاحب قودنص  - »

«. ؟ قودنصلا اذھ  يف  بلطي  مك  - »

فورعملا يمسرلا  رعسلا  ىلع  غلبملا  تبسحو  ملقلاو  ةقرولا  تكسمأ 
تمدق مث   ، ةئاملا يف  نورشع  اھردق  ةبسن  هیلع  تفضأ  مث   ، ةردنلا لبق 

مث غلبملا  يف  رظني  وھو  الیلق  لھمتف   . ةلصفنم ةقرو  يف  عومجملا  هل 
: اقفاوم هسأر  زھ 

!«. ةریخ هللا ىلع  - »

هباسح ذخأيو  كل  اھملسیل  هسفنب  كئیجیس  ةعاضبلا  بحاصف  نذإ  - »
!«. اًروف

«.. ؟ ةلیللا - »

«. ةعاس نم  لقأ  دعب   .. نآلا - »



«. لیللا فصتنم  ىلإ  حتاف  انأ  - »

!«. تھتنا نآلا  يتیلوئسم   ، ةركف ىلع  - »

!«. كل اھاسنأ  نل  ةمدخ  - »

ينوتل تیطعأو   ، راد امب  ينوتو  ىفطصم  تغلبأ  يقبنحلا  شوح  راب  يف 
ىلع هرھظ  ءارو  ةنوتركلا  طبریل  هروف  نم  موقي  نأ  ىلع  رجاتلا  ناونع 

، الماك هیلع  قفتملا  اھنمث  ضبقيو  اھملسیف  اھب  بھذيو  لكیسوتوملا 
يل قحك  اھتفاضإب  تمق  يتلا  ةئاملا  يف  نيرشعلا  ةبسن  مصخي  نأو 
ةعاس نم  لقأ  يف  لعفلاب  ثدح  دق  ام  اذھو   . هتدوع روف  هايإ  ينملسي 
يف يبیج  تلخد  دق  تاھینجلا  نم  ةنفح  نأب  تئجوف  ذإو   ، تعقوت امك 
باصأ ةوشنلا  طرف  نم  تدك  ، موي فصن  نم  لقأ  تقرغتسا  ةفیطل  ةبعل 

نأ دب  الف  نذإو   ، ماع فصن  يف  يبترم  يزاوي  داكي  غلبم  هنإ  نونجلاب !
. ةلئاط بساكم  نابسكي  ىفطصمو  ينوت 

يف ينبغاشيو  جعزمو  ضمم  رطاخ  ينزخوي  ةوشنلاب  روعشلا  ّزع  يف 
الماك انانئمطا  نئمطأ  نأ  بجي  ال  يننأب  اًمئاد  ينركذي   ، ةریثك تاقوأ 
مغر زيزعلا -  دبع  ىفطصمو  قزر  ينوت  اًعم -  فیطللا  يمنھجلا  يئانثلل 

! ةنعدجلاو دولا  رھاظم 



( ١٦ )

دحاولا مویلا  يف  ينلأسي  ةليوط  مايأ  ىدم  ىلع  ةریثك  تالوج  يف 
يفراعم نم  دحأ  نع  تارازابلا  باحصأو  ةلدایصلاو  نیلاقبلا  نم  تارشع 
قوسلا يف  لویبسأ ! ةمزأ  نذإ  يھ   . لویبسأ ةكرام  نيربسأ  هيدل 

، ازنولفنإلاو حشرلاو  عادصلل  جلاعملا  نيربسألا  نم  ةریثك  عاونأ  ةداعلاك 
يف الإ  قثت  نكت  مل  يرصملا  بعشلا  نم  اًّدج  ةضيرع  ریھامج  نأ  الإ 
نم ةعلس  يف  ریھامجلا  قثت  نیحو   . لویبسأ تاذلاب : ةكراملا  هذھ 

لیحتسملا نمف  اھتیمھأ  ىدمو  اھعاونأو  اھناولأ  فلتخم  ىلع  علسلا 
. لضفألا يھ  هذھ  تناك  نإو  ىتح  ةلثامم  ةليدب  ةعلسب  اھعانقإ  ًابيرقت 

بابلا قلغي  ال  ينوتو -  ىفطصم  هب  فرتعي  يذلا  رطاشلا -  قوسلا  نبا 
ىلع ناك  نإو  ىتح   ، ةلیحتسم تناك  امھم  هنم  تابولطملا  هجو  يف 
نمل هنإ   . هفراعم ةرئاد  يف  ساسألا  نم  اھل  دوجو  ال  ةعلسلا  نأب  نیقي 
عطقیل سیل   ، بلطلا ةبوعصب  هئالمع  مامأ  فرتعي  نأ  ةنورملاو  ةسایكلا 

اذإ ةأفاكملا  وأ  ةلومعلا  مجح  نم  فعاضیل  لب   ، هب مھدادمإ  يف  لمألا 
نأ اًمئاد  قفوألا   . ىرخأب وأ  ةفداصمب   ، رخآب وأ  لكشب  هبلج  يف  حجن  وھ 

سانلا مومع  نأ  كلذ   ، !« لھسي انبر  ىلع هللا ! اھیلخ  ءاش هللا ! نإ  : » لوقي
مھضعب نأ  دح  ىلإ  تارابعلا  هذھ  لثم  نوقشعي  يرصملا  بعشلا  يف 

لأفلل ةبلاجلا  تارابعلا  هذھ  لثمل  كديدرت  درجمل  ةأفاكم  كل  عفدي  داكي 
! نسحلا

، يوارلا حالص  يمع  دنع  ًاّیئاقلت  دجوي  ال  قاوسألا  يف  اًدوجوم  سیل  ام 
يننكلو  . غامدلا عجول  ًابنجت  اًدحأ  لأسأ  الأ  تررق  لب   ، هلأسأ مل  اذھلو 

ىلع ةیقشلا  ةركفلا  تأرط  لیصألا  ةعاس  يقبنحلا  شوح  راب  يف 
دبع ىفطصمو  قزر  ينوت  يئانثلا  دودح  فرعأل  برجأ  ال  اذامل  يسأر :

: يوفع لكش  يف  يدحتلا  لیبس  ىلع  تلأس  ؟ . زيزعلا

«.. ؟ لویبسألا نيربسألا  نع  اربخ  امكدنع  دجأ  الأ  - »

، ةجولفملا ىفطصم  نانسأ  نیب  الیلق  ترشحنا  ةغوارملا  ةماستبالا 
نيدخلا مدب  ةغوبصمو  ةررحتم  ينوت  يتفش  ىلإ  تلقتنا  اھنكل 
ةغرافلا ةحاسملا  يف  هتماستبا  لقتعي  وھو  ىفطصم  لاق   . نیلیسألا

: هنانسأ نیب 

!«.. كرطاخ لجأ  نم  نوعب هللا  هاندجوأ  اًدوجوم  نكي  مل  اذإ  - »



ةكرام نيربسألا  اذھ  نم  دفنت  ال  تایمك  امھدنع  نأ  حضتا   . قدص دقو 
تاقفص ةدع  يف  لعفلا  تررك  ساومألا  ةعیب  يف  تلعف  املثمو   . لویبسأ
ةعاضبلاب هیلإ  بھذیف  رجاتلا  ناونع  ينوتل  يطعأ  نيربسألا : نم 

ىلع اھفیضأ  نأ  تدتعا  يتلا  ةبسنلا  ىلع  ينبساحي  مث   ، هنم ضبقيو 
زیكرتلا ينابلس  ينانئمطا  مدعو  يسجوت  نأ  الإ   . قافتالا دنع  رعسلا 
قاطن يف  يتاقفص  ترصحنا  اذھلو   ، ءارغإو ةيورو  ءودھب  عیبلا  ىلع 

نيرشعلاو رشعلا  قاطن  يف   ، ةقفص هنأب  فصوي  نأ  قحتسي  ال  دودحم 
يف ةراضو  ةدودحم  ىرخألا  يھ  تناك  ةلومعلاف  مث  نمو   ، ةصوراق
ىلع ضرحي  لكشب  بسكملا  ةماخضب  مھوي  اھددعت  نأل  تقولا  سفن 
دحاولا نأ  ةجردل  ضوعت -  اھنأب ال  معزن  يتلا  ظحلا -  ةعاس  ىلع  فرصلا 

رخآ عجريو  هبیج  نم  شیشقبلاو  اھلك  ةلومعلا  ةمیق  لیللا  رخآ  عفدي 
. نارسخلاو دھجلا  حارجب  انخثم  هشارف  ىلإ  لیللا 

يتافورصم اھیف  تنزاوت  امايأ  نيربسألا  رمأ  تیسنو  يتسامح  تدقف 
ةریبلا ةجاجز  برش  يف  قنقنأ  انأو  لیصأ  تاذو   . لوقعملا ردقلا  ىلع 
ةرظنب ينقمري  ىفطصم  نأ  تظحال   ، ةدعقلا لاوط  ينیفكتل  لھم  ىلع 
سفن نأ  اًّقح  شھدملا   . ةليوط ةھربل  هینیع  يف  ةقلحم  ترمتسا  ةبقاث 
لصتم دحاو  صخش  امھنأك  يل  اودبف  ينوت  ينیع  ىلإ  تلقتنا  ةرظنلا 
ىفطصم لام   . ةكلاس رباعم  نیغامدلا  نیبو  ساوحلاو  سیساحألا 

: ينیع يف  هترظن  نم  اًرامسم  قدف  يوحن  هغامدب 

«.. ؟ انعم لغتشت   . ءاھب اي  عمسا  - »

يقلت ىلع  ىوقأ  يكل  امبر  يسركلا  دنسم  ىلإ  يرھظب  تعجارت 
تنوملبلا هتبلع  يل  َّدم   . ةقرطملاك يسأر  قوف  ىوھ  يذلا  لاؤسلا 

: اًرذتعم يدي  تعفر   . ةططبملا نيرشعلا 

!«. اھیمار هسل  - »

!«. اًضيأ هذھ  مرا  - »

فاحللا تحت  نم  يلقع  بحسأ  يننأك  ةقحالتم  اًسافنأ  تبحس 
ىفطصم توص  ينءاج   . مھادملا ضرعلا  اذھل  بئاص  جالعب  ينفعسیل 

: اینف ًالاثمت  يل  تحني  هنأك  اینغتم 

ألمي  .. اًّدج مرتحمو  ولح  كلكش   .. ةفسلفلا ةیلك  يف  ملع  بلاط  تنأ  - »
ءاش هللا ام  ةقابل  كدنع  سان ! نبا  كنأ  حضاو  ينعي   . ةقثلا بسكيو  نیعلا 
كنأ  .. يل حمسا   .. نآلا تفشتكا   . كل جاتحم  ينإ  مالكلا ..! يف  بلبل 



يف ةعاضبلا  ةمیق  دادزت  كب  اھعیبأ ! يتلا  ةعاضبلا  ةیمھأ  يف  يدنع 
ال نوشغي  ال  ءالؤھ  سانلا  دالوأ  نأ  ىلإ  نئمطي  ذإ   ، اھيرتشي نم  رظن 
الو عابت  ال  ةنیمث  ةعاضب  يل ! ةبسنلاب  ةطقُل  تنأ  نوعداخي ! ال  نوبذكي 

عئاضب نم  يدنع  ام  لك  عیبي  اھدوجو  نكل   ، ىرتشُت
!«. ةلوھس لكب 

يب أزھي  ناك  ام  اذإ  مھفأ  مل   . اًمامت ينھذ  كبلت   . ةملكلا ىنعمب  تعزف 
يف كردتسا  مجحلا ! اذھب  ةمیق  ينوكب  ينحدتمي  مأ  ةعاضب  ينوكب 

: لاحلا

!..«. طلغ ينمھفت  الو  الوفقم  نكت  ال  - »

: ةرابعلا ةیقب  ينوت  لمكأو 

!«. درلا يف  عرستتو  اًفیفخ  نكت  الو  - ».. 

: اقلعم هیلإ  ىفطصم  تفتلا 

!«. لعف نإ  نارسخلا  وھ  - »

: ّيلإ هترظنب  دترا  مث 

«. ؟ تايوبلا عناصم  يف  ةيرھش  ةیھام  نم  ةنيالطلا  دوھیلا  كیطعي  مك  - »

ينأ ةجردل  هلك  ينایك  ىلع  حوضوب  رھظو  داعترالا  ينلفاغ  ذئدنع 
. هناكم يف  امغرم  هتكرتف   ، يدي يف  قدلدتف  سأكلاب  كاسمإلا  تلواح 
اھلاق يتلا  ةرابعلا  هذھ  باعیتسال  ةلھم  يسفنل  يطعأ  يكلو 
نم اًءزج  كلھتست  ىرخأ  ةدحاو  تلعشأو  ةراجیسلا  تیمر   ، ىفطصم

: يتیبصع

لھ ؟ ! ةنيالطلا دوھیلاو  انأ  يلام  ؟ ! شرد اي  نآلا  هتلق  يذلا  اذھ  ام  - »
!«. ؟ تفرطخو تركس 

هعارذ  . ةحامسلاو ةطاسبلاو  ةیحيرألاب  تضاف  ةقعاصلا  هتكحض 
: ورتسياملا اصعك  ينیع  مامأ  صقارتت  ةحرسلا  ةليوطلا 

رتنع عناصمل  ًالصحم  لغتشت  تسلأ  ؟ ! فرطخو انیف  ركس  يذلا  نم  - »
!«.. ؟ يجرشامشلا كب 



!«. ةنيالطلا دوھیلا  تلق  كنكلو   ، ىلب - »

!«. فرعت نوكت ال  نأ  الإ  ةیھاد  ام  - »

!«.. ؟ لجر اي  اذام  فرعأ  - »

سیل هذھ  كب  رتنع  عناصم  يدوھي ! ةیجرشامشلا  عیمج  لامسأر  نأ  - »
ةقد لكب  كل  اھلوقأ  ةئاملا ! يف  نیثالثو  ةسمخ  ةبسن  ىوس  اھیف  كلمي 
ةرادإ سلجم  وضع  هونیع  دقف  تايوبلاب  هتربخل  اًرظنو  اھب ..! قوثوم 
قوسلا تاجایتحا  ةیبلتل  جاتنإلا  طوطخ  ةبقارمو  قوسلا  ةرادإل  بدتنم 

يف مھسألا  ةیقب  ةيزجم ! ةلومعو  ریبك  بترم  كلذ  ریظن  هلو   ، ةحلملا
، لیيروك لآو  يریصوم  لآ  صخت  ةغابصلا  تاكرشو  تايوبلا  تاكرش 

ثيراحملا كلمت  ةلئاع  لیيروكو   . ةصاخلا كونبلا  باحصأ  نم  امھو 
يناھ تاكرشل  ةبسنلاب  رمألا  كلذك   .. ةریثك ىرخأ  تاكرشو  ةسدنھلاو 

نم ةئاملا  يف  نوثالث  وأ  نورشع  ؛  هلایعو هتوخإو  يجرشامشلا  كب 
!«. جنیلریھو ولورو  لیتلاس  تالئاع  نم  دارفأ  هكلمي  يقابلاو  مھسألا 

نم هظحالأو  هارأ  تنك  امم  يمامأ  تصخش  ةریثك  اًروص  يتركاذ  تحفط 
عناصملا ةقورأو  كب  رتنع  بتكم  يف  تدھاش   . همامأ فقوتأ  نأ  نود 

يتلا ءامسألا  هذھ  باحصأ  نم  ةریثك  تایصخش  اھترادإو  اھربانعو 
عناصملا يف  لوئسم  يأ  عم  نوثدحتي  ذإ  نآلا  مھركذتأ   . ىفطصم اھركذ 
نایحألا بلاغ  يف  ناك  اثيدح   ، هسفن كب  رتنع  عم  ىتح  وأ  تارادإلا  وأ 
خیبوتلاو لب   ، راكنتسالاو ناجھتسالا  ةربن  وأ   ، يھنلاو رمألا  ةغیص  ذخأي 

يف مھروھظ  ناكو   . لمعلا باحصأ  لعفلاب  مھنأب  يشي  امم   ، ًانایحأ
ةعومسم ةیلاطيإلا  ةغللاو   ، مظتنم هبشو  افیثك  تارادإلاو  عناصملا 
تاركذمو تاباطخ  ةءارقو  تافتاھملاو  تاثداحملا  يف  راھنلا  لاوط 
نيزتعملا بناجألا  ءاربخلا  نم  اًعون  مھنظأ  يتلفغل  تنك   . ریتاوفو

نأ ىلع  يرصملا  بعشلا  دَّوع  يزیلجنإلا  لالتحالا  نأو  امیس   ، مھسفنأب
نيذلا ال دایسألا  ةفنأب  انیلع  دتحي  نأ  هقح  نم  ةناطرلا  فرعي  يبنجأ  لك 

! مھیلع درلا  انل  قحي 

ناك يذلا  يسأر  عفرتل  ينقذ  تحت  ةللستم  دتمت  ىفطصم  عباصأ 
: ةمات ةقارغتسا  يف  اسكنم 

يف تاكرشلاو  عناصملا  لك  ؟  ةمدصلا اذامل  نكلو  تمدص ! تنأف  نذإ  - »
يف اومھاس  هسفن  رصم  كنب  يدوھیلا ! لقعلا  وأ  لاملا  نم  ولخت  رصم ال 
حرشأ انأ  ؟  اذھ يف  جعزملا  امف   ، هترادإ سلجم  يف  اوكراشو  هسیسأت 
رصم يف  ىقبت  مھلاومأ  نأل  الھسو  مھب  الھأ  نويرصملا  دوھیلا  كل :



نويرجملاو راغلبلاو  سورلاو  ةنيالطلا  دوھیلا  امأ   ، نويرصملا اھب  عفتني 
رصبلا حمل  يف  موزللا ! دنع  بيرھتلا  يف  ءاربخو  زازتبالا  يف  ءاربخ  مھنإف 
اھئارو نمو  تبرھ  دق  مھنم  تعمُج  يتلا  لاومألا  نأب  نويرصملا  أجافي 

!«. ةنصارقلا

: رجض يف  ينوت  حوش 

ءيجت نیح  ّيلع  ُّمُغت  يسفن  كیلخي ! انبر  مھتریس  نم  انضف  - »
بحأ انأو   ، كب رتنع  نم  رھش  لك  ضبقي  مك  ءاھب  تلأس  تنأ  مھتریس ..!

!«. هدر عمسأ  نأ 

: ءيشلا ضعب  ةنشخ  جاجتحا  ةربنب 

«. ؟ قیقحت وھأ  ينوت ! اي  ضبقأ  ام  ضبقأ  - »

هكنح يتفض  ىلع  تسر  ةنكاد  ءارمح  ةراتس  هھجو  ةحفص  ىلع  تلزن 
: جرحلاب يقیقح  روعش  يف  لاق   . مسابلا

!«.. لاؤسلا اذھ  يف  اًرامح  تعلط  انأ  شھلعم ! رس ! قزرلا  قح ! كدنع  - »

: ونحب ىفطصم  هھقق 

ةئام ينعي   ، ًالماك اھینج  دحاولا  مویلا  يف  كیطعأس   ، ءاھب اي  فش  - »
!«. شرق

!«.. ؟ رھش لك  اھینج  نیثالث  ينعي  - »

!«. اًعبط ریبك  غلبم  - »

اذھ لثم  هیلع  قحتسأ  يك  هب  موقأس  يذلا  لمعلا  ام  نكلو  اًعبط ! - »
!«.. ؟ غلبملا

«. ءيش ال  - »

!«.. ؟ شرد اي  اذھ  ىنعم  ام  ؟ ! ءيش ال  - »

ةلدب ايدترم  قوسلا  يف  يعم  يشمت  بسحف ! يعم  نوكت  نأ  درجم  - »
نوكت ينعي   .. ةاّشنم ةعصان  ءاضیب  صیمق  ةقايو  ثيدح  قنع  طابرب  ةقینأ 

، يزیلجنإلاب نطرت   ، بودنملا كبلا  تنأو  كَِّیبَص  انأ  نوكأس  ةھبأ ..! رخآ 



«.. ضبقيو عیبي  يذلا  انأ  يقابلاب ! ىوعد  يأ  كل  سیلو 

!«. ةيابصن اھلكش  ةياكحلا  - »

!«.. كسفن مرتحا  - »

 ..«.. ينذخاؤت فـ ال  - »

ةھبألاو ةرخشفلا  بح  يف  تومي  قوسلا  نإ  میشغ ! كلصأ  تنأ  - »
!.. ءيش يأ  يف  لقألا  تنك  اذإ  كیف  قثي  ؛ ال  عمتجملا رعق  هنإ  ةرظنملاو !

ةھبألا لماك  يف  تنأو  هبسكت  ام  عبر  بسكت  نل  كتراطش  تناك  امھم 
اھاري يتلا  ةقفصلا  كنم  يرتشیس  نوبزلا ! كنم  زتھیل  ةرظنملاو 

اي تمھف   .. مارتحاو ةبھر  نم  كتيرھظم  هیف  هتكرت  امل  ةبسانم 
!«. ؟ نوحلفأ

!«. نوردنكسإ اي  تمھف  - »

ىلع كسفنب  مكحتل  نیموي  وأ  اًموي  برجت  نأ  عناملا  ام   ، لاح لك  ىلع  - »
!«. ؟ لمعلا ةیعون 

!«. اًموي برجأس  شرد ! اي  ةدئافلاب  تئج  - »

ىلع لكوتنو  حبطصن   . اًحابص ةرشع  ةيداحلا  يف  اًدغ  انھ  كفوشأ  - »
«.. هللا

«. ءاش هللا نإ  - »

. اًمامت ينھذ  نم  عوضوملا  اذھ  تیفن  شارفلا  ىلإ  تيوأ  امدنعو 



( ١٧ )

قوف بكار  زيزعلا  دبع  ىفطصم  نأ  تظحال  يروطف  لوانتأ  تنك  امیف 
ةلدب تسبل   . ىودج نود  هحاحلإ  دصأ  نأ  تلواح   . هیقاس ًاّیلدُم  يخوفان 
ىلع ترص   ، ءاذحلا تعمل   ، اًدیج يرعش  تيوس   ، ةرملاب ترطعت   ، ةلماك
يھ ىفطصم  حبش  حاحلإ  نم  صلختلل  ةدیحولا  ةقيرطلا  نأب  عانتقا 

. هیلإ باھذلاو  اًروف  لوزنلا 

تيأرف يقبنحلا  شوح  راب  يف  تنك  اًحابص  فصنلاو  ةرشاعلا  يف 
 - رصأف  ، سمدملا لوفلاب  ةوشحم  ةرسك  نم  تامیقل  غضمي  ىفطصم 

ينشھدأ ام   . اھعلتبأ ةدحاو  ةمضقب  ولو  هكراشأ  نأ  فیس -  فلأو  هسأر 
لبق هتلوانت  يذلا  روطفلا  لك  نم  يمف  يف  ىھشأ  تناك  ةمضقلا  نأ 

. ةلیقثلا ةوھقلا  نم  نیناجنفب  انسبح  مث  نیتنثا  نیتجاجز  انبرش   . لیلق
مجحلا ةطسوتملا  رفسلا  بئاقح  نم  ةيدلج  ةبیقح  لمحي  هنأب  تئجوف 

. ةروھشم ةیملاع  ةكرام  نم  اھنأ  ودبيو   ، ةبھذم لافقأب  ةماخفلا  ةديدش 
ىلإ صابلا  انبكر   . نوسرجلا ةدھع  يف  رابلا  باب  ءارو  ةبسفلا  تنكر 

. ةحومس ةطحم  يف  انلزن   . نیقباطلا اذ  مارتلا  انبكر  اھنمو   ، لمرلا ةطحم 
: ةطحملا ملس  دوعص  ىلإ  ينمدقتي  وھو  ىفطصم  لاق 

نم يح  يف  توفأ  موي  لك  يف  انأف   ، مویلا رودلا  هیلع  ةحومس  يح  - »
!«. ةیجنرفإلا ءایحألا 

ىفطصم نأ  حضاولا  نم  ناك   . نیقئار نیحئاسك  عراشلا  يف  انیشم 
يف ةضورعملا  ةینالعإلا  تانیعلا  يف  تالحملا  تاتفال  يف  ثحبي 
انرص  ، شینروكلل ةمخاتملا  ةیجنرفإلا  ةرشقلا  انزتجا   . ةیجاجزلا نيراتڤلا 

، انفقوت نئابزلا  نم  ةغراف  ةریبك  ةیلدیص  دنع   . يحلل يدلبلا  قمعلا  يف 
، يطبق نذإ  وھ   . هدالوأو انح  سجرج  ءافشلا -  ةیلدیص  ةتفاللا : انأرق 

. لوخدلل ينوعدي  وھو  ىفطصم  مغمغ  اذكھ 

!«. روتكد اي  دیعس  كراھن  - »

!«. الھسو الھأ   ، كرابم دیعس  كراھن  - »

تدتما يتلا  ىفطصم  دي  لابقتسال  هدي  دمو  زوجعلا  يلدیصلا  در  اذكھ 
: يفتك ىلع  يرسیلا  هدي  ىفطصم  عضو   . ةحفاصملل



«. يجرشامشلا كب  ءاھب  ًاّیصخش : ةكرشلا  بودنمب  كل  تئج  - »

سجرج يلدیصلا  يفتحا  هینیع  نم  ةدودو  ةرظنو  هسأر  نم  ةزھب 
حطس نم  ةحيرش  عفر   . ةرارحب ينحفاص  مث  يجرشامشلا  مسالاب 
ةلآلا ةصنمل  نيرواجم  نییسرك  ىلع  انسلجأ   . لوخدلل اناعدو  كنبلا 

، بصقلا ریصع  نم  نیبوكب  يتأیل  ریغصلا  هیبص  لسرأ   . ةبساحلا
ينقمر ىنعم  تاذ  ةیبناج  ةرظنب   . هوتل مداق  نوبز  جایتحا  يبلي  فرصناو 
تلعشأ  ، قاس ىلع  اًقاس  اًعضاو  تصعجنا   ، هب تيدتقا  ىفطصم  اھب 
يزیكرت لماكبو  اًدیج  تھبتنا   . ةدؤت يف  ریصعلا  بوك  تعرج   ، ةراجیس

: زوجعلا يلدیصلل  ىفطصم  ثيدح  ىلإ 

ديرن  ، اھل نیجتنم  انسلو  ةيودألا  قيوستل  ةديدج  ةيرصم  ةكرش  نحن  - »
تايربك نم  اھدروتسن  يتلا  تاجتنملل  قوسلا  يف  اضرأ  بسكن  نأ 

نم مكتاجایتحا  عیمج  دسن  نأ  يف  ریبك  انحومط   . ةیملاعلا عناصملا 
«. ؟ كب ءاھب  اي  كلذك  سیلأ   ، ةدحاو ةروتافو  ةدحاو  ةیبلطب  ةيودألا  عیمج 

: ةناصر يف  يسأرب  تأموأ 

«. ةلدایصلا ةداسلا  ةقث  بسكن  نأ  يف  ربكأ  انمشعو   ، اًعبط - »

ةریصقلا هعارذب  احولم  نیتفشلا  قبطم  وھو  يلدیصلا  مسبت 
: لاق هنأ  عم   ، رون طرشلا  لوقي : نم  ةكرحب  ةخرطبملا 

«. ؟ يلصأ لویبسأ  مكدنع  - »

ةروھمم ةراجیس  يلدیصلل  امدقم  هنقذب  عجارت   ، ىفطصم هجو  حرشنا 
: ةئفاد ةضيرع  ةمسبب 

ةلاح سردیل  اصیصخ  يعم  لزن  كب  ءاھب   . انتمھم هذھ   ، ةدئافلاب تئج  - »
«. .. دئازلاو صقانلا  فرعيو  قوسلا 

: اًرركم يلدیصلا  هعطاق 

«.. مالك يأ  لبق  ينبجأ  ؟  لویبسأ مكدنع  - »

!«. ةيدھلا لیبس  ىلع  نكلو   ، اندنع ءاش هللا  نإ  - »

!«. ؟ ةيدھلاب دصقت  اذام  - »



: حرشلاب انأ  تعوطت 

ةصوراق مك  اھقوف  كیطعن  ةریبك  ةیبلط  انم  تذخأ  كترضح  ول  ينعي  - »
«. ةفاضإ نود  يداعلا  هرعسب  لویبسأ 

: يلدیصلا ينیع  يف  قربت  ةیكذ  ةروانم  رداوب 

!«. مكدنع نوكت  نأ  مشعتأ  ةیئاود  ریغ  ءایشأ  ينمزلي   .. ًاّیلاح  .. ِه ـ ..  للاو - »

: ةقثاو ةجھلب  هتعطاق 

!«.. نذإب هللا اندنع  نوكیس  هبلطتس  ام  لك  - »

، يبط نطق   ، نانسأ نوجعمو  شَرُف  ينمزلي  ًاّیلاح  انأف  نذإ  - »
!..«.. عونلا اذھ  نم  ءایشأو  ةقالح  ساومأو  لیمجت  تاودأو  تاھوبماش 

!«. يدنفأ ىفطصم  اي  ةیبلط  بتكا  - »

رورمب حمسي  ردقب  اھءاطغ  عفرو  هیتبكر  ىلع  ةبیقحلا  عضو  ىفطصم 
ىلع عوبطم   . هفالغ عفر   ، نوبركلا خرفأب  دوزم  تایبلط  رتفد  بحس   . هدي
داوملا قيوستل  ةيردنكسإلا  ةكرش   » مسا ةحفصلل  نميألا  سأرلا 
ماقرأو رقملا  ناونع  هتحت   ،« ةيرصم ةمھاسم  ةكرش  ةیئاودلاو -  ةیئاذغلا 
تفل اًدمعتم  ةبیقحلا  لافقإ  يف  الیلق  أكلت  دق  ىفطصم  ناكو   . فتاوھ
ىلع  ، ىري نأ  هديري  سیل  هنأب  ءاحيإلا  عم  هيوتحت  ام  ىلإ  يلدیصلا  رظن 
تحملو ةبیقحلا  ءاطغ  تحت  غارفلا  تقرتخا  زوجعلا  يلدیصلا  نیع  نأ 

دعب ةبیقحلا  ءاطغ  ىلع  ةقلعم  هنیع  تیقبف   ، لویبسألا ةكرام  ةفلغأ 
هجو يف  هرھشي  ًاّیمھو  اًسدسم  هدي  عباصأ  نم  عنصي  هب  اذإ  مث   ، هقالغإ

: ةفیطل ةیحرسم  ةجھلب  افتاھ  ىفطصم 

!«.. كاعم يللا  لویبسألا  علط  - »

: تلق

«. اھیف بیصن  كل  نوكیس  ةیمكلا  هذھ   .. روتكد اي  قلقت  ال  - »

«. ؟ يل ةصوراق  مك  - »

كیطعن ةریبك  ةروتافلا  تناك  اذإ   .. اھبلطتس يتلا  ةیبلطلا  ةمیق  بسح  - »
!«.. رثكأ



: ىفطصم كردتساو 

هذھ يف  بلطت  نأ  نكميو   ، مالكلا طبرل  تانیع  درجم  نآلا  انعم  ام  - »
«. ةبولطملا ةعاضبلا  نمض  كیتأيو  نيربسألا  نم  ءاشت  ام  ةیبلطلا 

: يلدیصلا لدتعا  هنقذ  تحت  هدي  اًعضاو  ةریصق  ةحرس  دعب 

!«. ؟ ةمرتحم ةیبلط  مكنم  ذخآ  نأ  نوديرت  - »

!«. اًعبط - »

يف ةیلدیص  ربكأ  يتیلدیص   ، لویبسألا نم  ةیمكلا  هذھ  ينوطعأ  - »
لوقأ نأ  هركأ  انأو   ، نیمرتحملا سانلا  نم  مھلكو  راثك  ينئابزو   ، يحلا
يتایبلط انأو   ، نئابزلا عنصتل  يحضت  نأ  دب  ال  مكتكرش   . شیفام مھل :

«. ةریثكو ةریبك  اًمئاد 

«. ؟ كتابلط ام  اھنم : ةنیع  انیلع  ضرعا  نذإ  - »

يلدیصلا عفرف   ، قرولا ىلع  ملقلا  نس  عضي  وھو  ىفطصم  لاق  اذكھ 
: اطرتشم هعبصأ 

يتلا ةیمكلا  هذھ  ينیطعت  يطرش : اذھ   ، بلط يأ  بلطأ  نأ  لبق  - »
!«. ةریبك ةیبلط  كیطعأ   ، كعم

: ةسئاي ةكرحب  ملقلا  ىفطصم  عضو 

!«. رومأملا دبعلا  انأ   ، بودنملا ةدایسل  يأرلا  - »

: ةمساب ةرظنب  يلدیصلا  ينقمر   . ةطرولا مسر  يف  تدھتجا 

!«.. ينرسخت نل  ينتبسك  نإ   ، كبجعأ نوبز  انأ  - »

!«. ملع ىلع  ران  تنأ   ، روتكد اي  اًعبط  - »

: ةھربل اركفم  تقرطأ  مث 

«. ةیبلطلا ىرن  انعد   ، روتكد اي  كلذك  وھو  - »

: يلدیصلا لاق 



«. ةصوراق ينرأ  - »

«.. ؟ يدنفأ ىفطصم  اي  ةحوتفم  تانیع  ةصوراق  كدنع  - »

«. يدنع - »

يلدیصلل اھملسو  ةحوتفملا  ةصوراقلا  بحسو  ةبیقحلا  ءاطغ  عفرو 
هلمأت اًریغص  اًسیك  لوانت  مث   ، طخلاو ةعابطلا  ناولأ  يف  نعمتي  حار  يذلا 

 - امھیلع عوبطم  ناصرقلا  رھظف  هزھو  قصاللا  هناسل  عفر  مث  اًدیج 
ىلإ هداعأو  سیكلا  قصل  داعأ   . لویبسأ ةملك : رئاغلا -  شقنلاب 

: بتكملا ىلع  همامأ  اھعضوو  ةصوراقلا 

«.. ؟ كعم ةصوراق  مك  - »

«. نوسمخ - »

«. ؟ هذھب - »

ول اھتاھ   . عابي اًمئاد ال  حوتفملا  نأل  اھب  لغتشن  ةحوتفم  ةنیع  هذھ  ال ! - »
!«. تحمس

: هل اھاطعأف 

نیسمخ بلطأسو   ، هینج ةئامثالث  براقت  اھتمیق  ةیبلط  مكنم  ذخآس  - »
!«. ىرخأ ةبلع 

«. . لضفت  . كرمأ تحت  نحن  - »

قیحاسمو ةيودأ  نم  افانصأ  ىفطصم  ىلع  يلمي  زوجعلا  يلدیصلا  حار 
بیجعلا يمنھجلا  ىفطصم  نأ  الإ   ، اھنم يأ  نع  ةركف  ىندأ  يدنع  سیل 
ةباتكلا نع  فقوتي  ًانایحأ  ناك  هنأ  لیلدب   ، ءيش لكب  ملع  ىلع  ودبي  ناك 
انغرفأ ةياھنلا  يف   . صقان فنصلا  اذھ  نإ  الئاق  هیعبصأ  نیب  ملقلاب  اًحولم 
هقوفو ةیمكلا  نمث  انضبقو   ، ةحوتفملا ةصوراقلا  نم  الإ  ةبیقحلا 
ةطحم ىلإ  دئاعلا  مارتلا  ةطحم  ىلإ  انفرصنا  مث   ، ىفطصمل شیشقب 

كلذ لك   .. يقبنحلا شوح  ىلإ  يسكاتلا  انبكر  لمرلا  ةطحم  نم   . لمرلا
تتش لوھذ  يف  اًقراغ  تنك  يننأ  كلذ   ، ةدحاو ةملك  لدابتن  نأ  نود 
لب  ، يقبنحلا شوح  يف  انرص  اننأ  ىلإ  هبتنأ  مل  يننأ  ةجردل  يرطاوخ 
تبانلا لوفلا  يقبط  انمامأ  عضي  نوسرجلاو  الإ   ، رابلا يف  انسلجو 

.. نیبوكلا يف  ةجاجزلا  بصي  زيزعلا  دبع  ىفطصم  حار  دقو  سمرتلاو 



تقفأو  ، ةذلب تعرجو   ، خارت يف  سأكلا  عرقل  تبجتسا   ، تقفأ اھدنع 
اھنم يقتنيو  سولفلا  ةمزر  يف  بلقي  ىفطصم  ىلع  ىرخأ  ةرم 

: نیھینج

كب تحرف  ينأل  اًرظن  نكلو   ، مویلا يف  اھینج  كیطعأ  نأ  ىلع  انقفتا  - »
!«. كسمأ  . نیلماك نیھینج  كیطعأس  كئاكذو  كتقابلبو 

: هیتفش حسمو  هلك  بوكلا  عرج  مث 

!«.. كسفنب تيأر  امك  ذيذلو  لھس  هنأ  نظأ   . انلمع لك  وھ  اذھ  - »

 !.. ةوالح رخآ  دحاو  نوبزل  دحاو  راوشم   ، شرد اي  العف  - »
!«. شالب اي 

نم دغ  دعب  وأ  اًدغ   .. نوبز لوأ  عم  هللا  انقفو  مویلا   ، كلاب لخ  نكل  - »
بواجتي اًدحاو  انوبز  دجن  الف  هلمكأب  يحلا  نئابز  ىلع  فلن  امبر  ؟  يردي

لاح لك  ىلع  ةیشام  كتیموي  اھلك ..! ةلیشلا  نم  انصلخيو  انجازم  عم 
!«.. عبن مل  وأ  انعب  ءاوس 

ةنودملا فانصألا  هذھ  لك  نع  تالیكوت  مكيدل  لھ   ، شرد اي  يل  لق  - »
«.. ؟ انح سجرج  يلدیصلا  ةیبلط  يف 

نم تقلطنا  اذإ  الإ  ةكحض  نوكت  نأ  نكمي  ال  ترجفنا  يتلا  ةلبنقلا  هذھ 
بوط اھعاقيإ   ، هنیعب نونجلا  يھ  ةكحض   . زيزعلا دبع  ىفطصم  قلح 

: يھجو مجري  شبدو 

!«.. ؟ اذكھ كلكش  نأ  مأ  ىباغتت  ؟ ! تالیكوت - »

!«.. ؟ عئاضبلا هذھ  لك  اھیف  نزاخم  مكيدل  ينعي  - »

!«.. ؟ لعفلاب يلدیصلل  ةیبلطلا  هذھ  لسرنس  اننأ  يكذ  اي  روصتت  لھو  - »

!«.. ؟ اھذخأن يكل  دھجلا  اذھ  لك  انلذب  اذاملف  - »

ةیمكلا هذھ  هعیبن  نأ  دحوألا  يفدھ  ناك   ، مدآ ينب  اي  رودلا  ناقتإ  موزل  - »
!..«. قوسلا يف  مدعنملا  لویبسألا  نم 

!«. ؟ ةفللا هذھ  لكل  نذإ  يعادلا  امف  - »



هنإف قوسلا  نم  الصأ  مدعنملا  لویبسألا  هل  عیبنل  هیلع  انلخد  ول  اننأل  - »
ءاشرطلا انیطعیس  اھیف  ام  لقأ  لویبسألا ! يفو  انیف  ككشتي  نأ  دب  ال 
ةیلمعلل دبالف  نذإو   .. نیباصن نیشاشغ  انرابتعاب  لحملا  نم  اندرطي  دقو 

!«. طبضلاب مویلا  انلعف  امك  ينعي   ، جارخإو لیثمتو  فیلأت  نم 

!«. ؟ ةیلیثمتب موقن  انك  ينعي  - »

نأب هيرغن  يكلو   ، لویبسألا ریغ  ىرخأ  ءایشأ  عیبن  نأ  ديرن  اننأب  هانعنقأ  - »
يف صقانلا  لویبسألا  نم  نینثا  وأ  وكاب  هيدھن  ةریبك  ةیبلط  يرتشي 
وھ حبصیل  اھلك  ةیمكلا  ذخأو  انیلع  كحض  هنأب  هانمھوأ  اذكھو  قوسلا ..!

!«. عیبلا هب  طشني  لویبسأ  هتیلدیص  يف  ةلدایصلا  نیب  دیحولا 

غلبملا اذھ  لثمب  ةیبلط  ىلع  عقو  دق  وھو  انیلع  كحض  نوكي  فیك  - »
!«. ؟ ریبكلا

هعضو ىلإ  رطضا  مث   ، هكنح نع  بوكلا  تدعبأ  ةینونجلا  هتاكحض  ةعقرف 
: كحضلا نم  يھتني  امثير  ةزیبارتلا  ىلع 

، نابعلأ قوس  نباو  سرض  انح  سجرج  يلدیصلا   ، بیط اي  لجار  اي  - »
!.. قاوسألا يف  ةدوجوم  تسیل  فانصأب  ةيزیجعت  ةیبلط  انالمأ  دقل 

نيرشع نع  ةیبلطلا  يف  اھنمث  ديزي  ةرفاوتم ال  اھنأ  فرعي  يتلا  ءایشألا 
!«. ریثكلاب اھینج  نیثالث 

هرظن تفلت  تنكو  ةیبلطلا  ةباتك  يف  اًّدج  اًّداج  تنك  كنكلو  بياجع ! - »
!«. هجاتنإ فقوت  وأ  صقان  كاذ  وأ  فنصلا  اذھ  نأ  ىلإ 

نأ فرعي  هنأ  فرعأ  يتلا  فانصألا  يقتنأ  تنك  انأ   ، رودلا كْبَس  موزل  - »
نم نأ  فرعي  هنأ  فرعأ  يتلا  فانصألا  ىلع  قفاوأو   ، لیحتسم اھدوجو 

!«. رخآب وأ  لكشب  اھریفوتو  اھبيرھت  نكمملا 

!«. ءيش يأ  نع  ءيش  لك  فرعت  شرد  اي  ةرابج  ةیلقع  نذإ  تنأ  - »

كرتأ مل  نیيرارق ..! قوس  دالوأ  مھلك  يلھأ   ، قوسلا يف  دولوم  انأ  - »
مث اعایب  مث  ًاّیبص  هیف  تلغتشاو  الإ  يرتشُيو  عابي  اًئیش  قاوسألا  يف 
يح يف  يل  مع  نبا  ةناخازجأ  يف  ایبص  تنك  يتلوفط  مظعم   . اًدھعتم
هدحو وھو   ، كمسلا قوس  يف  لغتشأل  هنمو  اھنم  تشفط   ، يرابقلا
شوح يف  ةدرخلا  عوتب   .. شیخلا عوتب  عم  تلغتشا   ، تایلكب ةعماج 

.. تامنیسلا يف  ينادوسلا  لوفلاو  بللاب   .. تاودرخب تحرس   .. ناعجلا



اھزرفو ةلابزلا  عیمجت  يف  تلغتشا   .. تاراطقلا يف  تابطرملا  لدرجب 
يف تحرس   .. ةدرخلاو ایكیبابورلا  يعئابو  ريزانخلا  عرازمل  اھعیبو 
تعب  .. شكنرحو يتارح  لوفب   ، اطاطب ةبرعب   ، زاجلا ساطنفب  عراوشلا 
تحت نم  نویفألاو  شیشحلا  تعب   .. نیفاطصملل نآطشلا  لامرو  ءاوھلا 
ىوس يل  لامسأر  ال  يرمع  لوط   .. ةرضحلا نجس  يف  ةموكحلا  نقذ 
ةعاضب يأ  بحاص  عانقإ  ةبھوم  هللا  ينبھو   . خملا حیتفتو  ولحلا  مالكلا 
تحبصأ اًئیشف  اًئیش   .. اھفرصأ ىتح  ينلھميو  هتعاضب  ينیطعي  نأب 

جورت اقوس  عرتخأ   .. انوبز اھل  عرتخأ  ةدكارلا  عئاضبلا  عیب  يف  اًصصختم 
يف دوجوم  ریغ  وھ  ام  لك  عیب  يف  اًصصختم  تحبصأ  كلذك   .. هیف

.. هرفوأس ةبیصغلاب  ةبیطلاب   ، هرفوأل رفاوتملا  ریغ  نع  ثحبأ   ، قوسلا
.. ةولھفلاب ةكاتفلاب  خملا  حیتفتب  هعرتخأس 

!«. لفلا حابص 

ةذفلا هتیصخشب  رومغم  انأو  تلعفف   ، هعراقأ نأ  ارظتنم  هسأر  عفرو 
نم جورخلل  ةلواحم  يف  سفنلا  ةليوط  تاعرج  تبرش   . ةریثملا ةفيرطلا 

جھولاب هبیصي  ذإ   ، هروضح قمعي  برشلا  نأ  تنیبت  ام  ناعرس   . هرسأ
قمع يف  ينمھدت  تناك  ةقلقم  رطاوخ  نأ  الإ   . ناتتفالاب ينبیصيو 
رسأ يف  اًعقاو  تیقب  نإ  ةبقاعلا  ءوسب  ينرذنت   ، ةوشنلاب روعشلا 
يتیلكو يسورد  سیل  ينیسني  نأ  نكمي  هنإ   . زيزعلا دبع  ىفطصم 

، حيرلا بھم  يف  ترص  يننأ  كلذ  ىنعم   ، يلھأ ينیسني  لب   ، بسحف
. قالطإلا ىلع  اھل  نماض  الو  نامض  يھو ال 

 - يننأ الإ   . ةیناث ةرم  يھجو  هيرأ  ّالأب  ةعطاق  ةین  ىلع  كاذموي  هترداغ 
. هیلإ باھذلاب  فوغش  يننأب  تئجوف  يلاتلا  مویلا  حابص  يف  ةداعلاك - 

ترركت مث   ، ةقالعلا عطقب  ةعطاقلا  ةینلا  ترركت  مویلا  كلذ  ءاسم  يفو 
هیلإ اقاسم  ينارأ  حابص  لك   ، نیسمخلاف رشاعلاف  عباسلا  مویلا  يف 

بیجعلا  . ءاھتنالا ىلع  ةیفیصلا  ةزاجإلا  تبراق  نأ  ىلإ  دعوملا  سفن  يف 
رمأ يف  هشقانأ  يننأب  تئجوف  ةعیطقلا  يف  يتین  رارمتسا  عم  يننأ 
ةدمل رھظلا  دعب  هقفارأ  ثیحب  ةساردلا  ءدب  عم  انئاقل  دعوم  ليدعت 
دھج البو  عيرسو  لھس  رمأ  وھو   ، لیصحتلا ىلإ  امھدعب  فرصنأ  نیتعاس 
نأ ىلع  قفاو  ثیحب  ةیلمعلا  حورلاو  ةنورملا  نم  هب  اذإف   ، مالك يف 

قوسلا نأل  هدحو  حابصلا  راوشمب  موقي  نأ  ىلع  رھظلا  دعب  ينیقتلي 
نأ ينعي   ، !«. قوسلا يمارح  اي  رَّدبم  اي  : » لثملا لوقي   ، روكبلا قشعي 

. ةكربلاو ریخلا  يھ  حبصلا  ةفطق 

عارذ َّيل  ةیفیك  يف  ةسردم  ناك   . اقح اعتمم  ناك  ىفطصم  عم  لمعلا  نإ 
حاجنلاو همومس  غيرفتل  ظحلا  ىلع  رمآتلاو   ، ةوقلاب اھباصتغاو  ةایحلا 



ةلوھسلا يف  ةياغ  ودبت  تناك  ىفطصم  ةبحص  يف  ةایحلا   . هنیسحت يف 
، ءایشألا تادرفم   ، قاوسألا ةغل  ناسنإلا  ملعتي  نأ  طرش  ةسالسلاو 

عیمجب مھتايوتسم  عیمجب  نیلوئسملا  ءاعمأ  ىلإ  ككسلا  قارتخا 
يغلي ىفطصم  رظن  يف  ةیلمعلا  ةایحلا  نوناق  نإ   . ةركتبملا لاكشألا 

ٌرمأ ال ةدودعم  تاعاس  يف  ارینویلم  حبصت  نأف  ؛  اھشمھي وأ  نیناوقلا  لك 
سیل هیفف   ، يلمعلا عقاولا  نوناق  هب  فرتعي  امنإ   ، نیناوقلا لك  هب  فرتعت 

وأ  ، عون يأ  نم  هاجب  وأ   ، يراجت لام  سأرب  اًدونسم  نوكت  نأ  اطرش 
هطرش  .. ایلع ةیعماج  تاداھشب  وأ   ، ذوفنو تایثیح  تاذ  تایصخشب 

، اھبوردب اریبخ   ، ةیلمعلا ةایحلا  قطنمل  امھاف  نوكت  نأ  دیحولا 
.. اھقیناخجب

ةریثك ءایشأ  نإف  يلمعلا  زيزعلا  دبع  ىفطصم  نوناقب  يراھبنا  مغر 
هذھ مھأ   . قزر ينوت  يدوھیلا  همءوتو  هتھج  نم  يلاب  صغنت  تناك 
نيذللا نیلماكلا  نیھینجلاب  يتعتم  ّيلع  دسفت  تناك  يتلا  تاصغنملا 
قرغتسي راوشم ال  يف  هقفارأ  نأ  لباقم  ىفطصم  نم  موي  لك  امھضبقأ 

نيأ نم  يھ : كلت   ، سفنلا نع  حيورتلل  ةحسفب  هبشأ  نیتعاس  نم  رثكأ 
لكبو ةردانلا  علسلا  هذھ  ىلع  قزر  ينوتو  زيزعلا  دبع  ىفطصم  لصحي 

اذھ ءالجتسا  يف  ةبغرلاب  تعرذت  ينلعل  ؟ ..! ةیمویلا تایمكلا  هذھ 
نإ مث   . ىفطصم عم  لمعلا  يف  يرارمتسا  يسفنل  رربأل  ضومغلا 

كرودقم يف  حبصي  نأ  اًّقح  عيدب  ءيش   . كش كلذ  يف  ام  ةولح  ةمعنلا 
ةيذحألاو ةقینألا  ةلماكلا  لدبلاو  ةرخافلا  ناصمقلا  نم  ددع  ءارش 

لاق امك  كلذ -  لك  نم  عدبألاو  لمجألا  داؤف ! عراش  نيراتڤ  يف  ةئلألتملا 
ام  ، هضبقت ام  دجتف  كبیج  يف  كدي  عضت  نأ  موي -  تاذ  ىفطصم  يل 
داكأ تحبصأ  ةلیلق  عیباسأ  يف   . لاحلا يف  كیلع  أرط  اجایتحا  هب  دست 
لقنتأو  ، ةنیمثلا ءایشألا  ءانتقاو  ةقانألا  يف  يجرشامشلا  ةدامح  يرابأ 

دافن دعب  يبیج  نم  دوقوب  اھدوزأ  تمد  ام  ىوھأ  امفیك  ةبسفلاب 
نم اھب  ّنومأ  يكل  عوبسأ  لك  ةرادإلا  اھب  يندوزت  يتلا  تانوبوكلا 

. نيزنبلا تاطحم 



( ١٨ )

ام اریثك  يجرشامشلا  ةدامح  اھیلع  ينفَّرع  يتلا  شیشحلا  زرغ  تناك 
، میمحلا يكزلا  شیشحلا  رطعب  يمیشایخ  يف  ةفھفھم  ّيلع  ُّفھت 

ةیحاض يف  تناك  نإو  ىتح  لاحلا  يف  اھیلإ  لاحرلا  دشأ  ام  ناعرسف 
لب  ، ءایحألا ىقرأ  يفو  زرغلا  فاشتكا  يف  اعراب  ناك   . ةنيدملا نع  ةدیعب 
زرغ  . ةزرغ اھب  دجوت  نأ  قالطإلا  ىلع  عقوتملا  نم  سیل  نكامأ  يف 
ریطيو ةدعقلا  رتوي  ءوضلا  تحت  اھدوجو  نأل  ةعتمم  ریغ  ةیقارلا  ءایحألا 

كنأ يف  هبتشي  نم  لك  نأو  امیس   ، لوأب الوأ  ةغمدألا  نم  فیكلا » »
ىلع نيرجحب  كبلاطي  داكيو  ةجوزلو  لوضفب  كیف  قلمحي  ششحت 
نكي مل  كلذل   . نوناقلل قرخلا  اذھ  نع  هتوكس  لباقم  ةوشرلا  لیبس 
ادع امیفو   ، ىوصقلا ةرورضلل  الإ  زرغلا  هذھ  لثم  يف  ششحي  ةدامح 

! ةنمآ ةزرغ  اھیف  نأ  عمس  اذإ  طويرم  جنك  ىلإ  رفاسي  نأ  هيدل  عنام  كلذ ال 

يسفن تفھف   ، كمسلا قوسل  ةمخاتم  ةقطنم  يف  لیصحت  يدنع  ناك 
يف يل  نكي  ملو   ، راجنلا شوح  يف  ةلضفملا  ةدامح  زرغ  نم  ةزرغ  ىلإ 
لیل رابغلاب  ءيلم  عراش  هنإ   . هفرظتسأ نكأ  مل  لب   ، نئابز شوحلا  اذھ 
ةداعإ حصأ  ىنعمب  وأ   ، شیخلا ةعانص  شرول  اًزكرم  نوكي  داكي   ، راھن
اھمحل مث  ةیلاب  ةلوجأ  نم  ةنیتم  حئارش  عیطقتب  ميدقلا  شیخلا  عینصت 
رئاكشو ةلوجأو  بئاكز  ىلإ  اھليوحتو   ، ةبوءد ةروبص  ةیفرحب  اھضعب  يف 
مھرثكأ امو  ایكیبابورلا -  وعئاب   . ةديدجلا ةءافك  يف  وأ  ةديدج  نوكت  داكت 
لصبلا انیم  راجت  نم  تافلخملاو  دیبارھلا  نوعمجي  راجنلا -  شوح  يف 
صیخرلا جاجزلا  نم  قراودو  باوكأب  اھولدبتسیل   ، لیھالھ اھرابتعاب 

ةبئادلا لتفلا  دقع  كیكفتب  راجنلا  شوح  شرو  موقت   . لامعلا اھلمعتسي 
شرولا هذھ   . ةناتم رثكأ  مداعلا  سفن  نم  حئارشب  وأ  لتفب  اھناكم  عیقرتو 

رابك ىلإ  لصبلا  ديروت  يف  نیصصختملا  راجتلا  راغص  تاجایتحا  يبلت 
رابك امأ   ، طسوتملا ضیبألا  رحبلا  ضوح  لود  ىلإ  هوردصیل  راجتلا 
عینصتب أدبت  ةعساو  تاناكمإ  تاذ  عناصم  عم  نولماعتیف  نيردصملا 

. اھسفن ةلتفلا 

هیف لوخدلاب  يرغي  ملظم ال  قیض  فھك  نع  ةرابع   ، ةرحاس تناك  ةزرغلا 
اسیطانغم نأك  ابذجنم  كارت  ىتح  هلخدت  نإ  ام  كنكل   ، قالطإلا ىلع 

الإ عستت  ال  ةیبلول  ةكس  يف  مالظلا  طسو  يشمتل  ةوقب  كبذجي 
ریغ رداصم  نم  ءوضلا  كاتأ  هیف  َتْلَغوأ  املك   ، رثكألا ىلع  نيدسجل 
ةھكنب قبعم  ءاوھو  ةركركو  سیسھو  شیشو  هعم  كاتأو   ، ةظوحلم

كنم برتقت   . فثكملا شیشحلا  رطعب  طولخم  ةیكزلا  لسعملا  ةحئار 



ةیكت ةباوب  تناك  ةباوبلا  هذھ  نإ  لیق   . ضرألا يف  ةصئاغ  ةبتع  تاذ  ةباوب 
ةساردل ادھعمو  ةیفوصلل  هاقناخ  مضت  يكولمملا  رصعلا  اياكت  نم  ةریبك 

راج عیضولا  بَّلُقلا  نمزلا  نكل   ، ءابرغلا هبالطل  نكاسمو  ميركلا  نآرقلا 
نمو دیعصلا  نم  اوتأ  دالیم  ةداھش  الب  سان  اھلتحا  ذإ  ؛  اھلك ينابملا  ىلع 
ميدھ بلق  يف  ششع  ىلإ  اھولوحو  ةيرصملا  ةكلمملا  عاقب  لك 
نم قبي  مل   . اعم يشحوو  يناسنإ  يرولكلوف  دھشم  اھنم  لكشتي 
هلتحا ثیح   ، هیلإ يضفت  يذلا  ءانفلاو  ةباوبلا  هذھ  ىوس  ةميدقلا  ةینبألا 

نأ يفكي   . شیشح ریغب  ءرملا  اھیف  لطسني  ةزرغ  ىلإ  هلَّوحو  مھدحأ 
مھتاحبس ناكملا  اذھ  يف  اوسرام  نيذلا  ةیفوصلا  قرع  مخز  رعشتسي 
ةبھتلم ةفطاعلا  ةبوبشم  ةریثك  لایجأل  ءامسلا  ىلإ  مھداھج  تالحرو 

. هیلإ دعاص  ملس  رعشلاو  خومشلا  قماس  ىنعم  نوكلا  ثیح   ، لایخلا
شقرلاب فرخزملا  ميدقلا  اھفقس  سفنب  ةفوقسم  ةضيرع  ةحابلا 
نابضقلا تاذ  ةلیطتسملا  اھكیبابشب  ناردجلا  ظفتحتو   ، يمالسإلا

انھ دعاقملا   . ةقیتعلا ةیبشخلا  فردلاو  ةرواجتم  ةفقاولا  ةيديدحلا 
بياعم لك   . تالتسابو ةبولقم  لدارجو  ةیبشخ  ریمحو  ةینیط  بطاصم 

هنأ انھ  سلاجلا  رعشي   . امامت يفتخت  ةبآكلل  ریثملا  هرابغو  راجنلا  شوح 
. اھتمرب ةيردنكسإلا  يف  رودي  ام  لكب  قالطإلا  ىلع  هل  ةقالع  ال 

سامح ينارتعاف   ، ةباوبلا نم  فلدأ  نأ  لبق  ةدامح  ةحئار  تممش 
طئاح قصل  ةبطصم  ىلع  ةبصنلا  برق  اسلاج  ةدامح  ناك   . ئجافم
ةزوجلا  ، فثكم شیشحت  ةلاح  يف  ةبصنلل  مخاتم  نكر  يف  يلخاد 

لجر اذھ  قیفرلا   . ةبطصملا سفن  ىلع  هل  قیفر  نیبو  هنیب  ةیئاج  ةحئار 
يدتري  ، محللاب نیتئلتمم  نیفتكب  هريدتسم  هجولا  رقشأ  ةثجلا  مخض 

، عناصملاو شرولا  لامع  اھيدتري  يتلا  كلت  لوأرفوأ -  ءاقرز -  ةتيرفع 
ينانوي هنأب  يشي  هلكش   . رابحألاب اشطلم  هيدي  عباصأك  هھجو  ناكو 

نم عاقرب  اكسمم  ةدامح  ناك   . يجعبطم هنأب  اضيأ  يشيو   ، رصمتم
رظنلا اھیف  نعمي  حار  دقو  ةحاسملاو  ضرعلاو  لوطلا  ةفلتخم  قرولا 
يتلا ةزوجلاب  اكسمم  همامأ  ٌّيعقم  يجزرغلا  دلولاو  ىرخأ  دعب  ةدحاو 

. ةدامح يتفش  نیب  اھتصوب  ترقتسا 

اذإف  ، ةعقوتم ریغ  ةأجافم  ةدامحل  عنصأل  دمع  نع  صصلتملاك  تبرتقا 
يف يندمج  لوھذب  ينبیصتو  لاحلا  يف  ينمھدت  ةعورم  ةأجافمب 
نم عاقرلا  هذھ  تناك  دقل  يقورع : نم  اھلك  ءامدلا  تبرھ  دقو  يتفقو 
نم  ، لویبسأ ةكرام  نيربسألا  ةفلغأ  نم  جذامن  ةدامح  يدي  نیب  قرولا 

سایكألا اھیف  أبعُت  يتلا  ةبلعلا  فالغ  ىلإ  صارقألل  فیلغتلا  حئارش 
لكش ددحت  ةَمْروُف  ىلع  ةصوصقم  ةدورفم  اھسفن  ةبلعلا  ىلإ  ةریغصلا 
للظو امھنیب  فحز  دق  يلظ  نأ  ودبي   . اھناكرأ سیبدتو  اّھیط  دعب  ةبلعلا 



.. رجزلل بھأتت  ةرظنب  يوحن  امھیسأر  اعفر  ذإ   ، قرولا

!«. سكالك برضا  يخأ  اي  - »

افقاو ّبھ  ةدامح  نكل   ، دولا نم  لیلق  يف  ةتيرفعلا  سبال  لاق  اذكھ 
يلئاع قاذم  تاذ  ةدوم  يف  يدي  نم  ينبحسيو  ةرارحب  ينحفاصي 
اھمدقو تاقيرولا  ىوط  مث   ، ةبطصملا سفن  ىلع  هراوجب  ينسلجیل 

: لجرلل

!«. ىلع هللا لكتا  الي  عبطا ..! ّيني ..! ىطسأ  اي  مامت  - »

: كردتسا مث 

!«. يشمت ام  لبق  ضعب  ارو  نيرجح  كل  عَّلو  - »

انّایح  . نافقاو امھو  رصبلا  حمل  يف  نيرجحلا  هل  بلق  يجزرغلا  دلولا 
ناخدلا نم  ابحس  ثفني  اتلدلا  راطقك  ىضمو  هعارذب  ّيني  ىطسألا 

وبق لخاد  ىضمو  ةغرافلا  ةراجحلا  مقاط  لمح  دقف  يبصلا  امأ   ، قرزألا
. ةديدج ةراجحب  يتأيو  ةزوجلا  ءام  ّریغیل  ةبصنلا  ءارو  يفختملا  ةزرغلا 

«. ؟ مویلا انھ  لیصحت  كدنع  - »

ىلع لدتسأ  وأ  كارأ  نأ  اعقوتم  ةزرغلا  ادصاق  تئج   ، ةدامح اي  هللاو  ال  - »
!«. ينتشحو  . كقيرط

!«. اھضعب دنع  بولقلا  - »

، هرئاجس ةبلع  قوف  اھصريو  ةصمحلا  مجح  يف  تاریمعتلا  عطتقي  لعجو 
كبلت يف  ةشھدلا  نم  انأو  اھلئاسأ  يسفن  عم  ُتحرس  نیح  يف 

؟! تاعوبطملا هذھب  ةدامح  ةقالع  ام  ىرت  ينھذ :

رشوشي فیثكلا  ناخدلاك  رطاوخلا  نم  بحُسب  يغامد  تأبع  سافنألا 
لأسأو يغامد  حيرأ  نأ  كشو  ىلع  تنك   . اعم ةریصبلاو  رصبلا  ىلع 

ريدھ توص  انتوص  محتقا  نأ  الول   ، ةفاطل ةعنصبو  ةرشابم  ةدامح 
: ءایتسا يف  هسأر  ةدامح  زھ  ذئدنع   . يلراھ ةكرام  لكیسوتوملا 

يجمھ  ، انھ ىلإ  لكیسوتوملاب  لخدي  يذلا  دیحولا   ، ينوت مأ  كيد  - »
!«. كلذ عم  هبحي  حرطملا  بحاص  نكل   ، جعزم



اخشاف قزر  ينوت  رھظ  ىتح  ةھرب  الإ  يھ  نإ   .. هتعاس يف  رظن  مث 
نم ملكتي  هنأكل  ضيرعلا  يروھجلا  هتوصب  افتاھ   ، هعاستا ىلع  هكنح 

: ماعطلاب نآلم  قلح 

!«. ةيرصع ىلحأ   ، بيابحلا عَّمج  انبر  - »

«. ينوت الھأ  - »

نم ءيش   . ةدومو ةرارحب  نكلو  نیسلاج  هانحفاص   ، اعم انفتھ  اذكھ 
: ةدامح ىلع  رھظ  كابترالا 

«. ؟ اضعب امكضعب  نافرعت  امكنظأ  - »

: يني ىطسألا  حرطم  سلجي  وھو  مشعب  ينوت  هزكل 

!«. ؟ انضعب ىلع  انتفرع  كنأ  تیسن  - »

ناذئتسا امنود  همف  وحن  اھبذجو  ةزوجلا  ةصوب  ىلع  ىلوتسا  مث 
: درطتساو

عدج  ، ةیصخش ءاھب  ذاتسألا   ، اھیلع ركشت   .. ةحارصب ةفرعم ! ىلحأ  - »
!«. انتالاح يز  دلب  نباو 

رجحلا كیلست  اھفدھ  ةعطقتم  ةفطاخ  تابحسب  قطقطي  لعجو 
رظني نیح  ىلع   ، ناخدلا سََفن  يف  ةریمعتلا  بيذت  يك  رانلا  رافنتساو 

: ةدامح رظن  اھب  تفلتسي  ةیحرسم  ةكرحب  هدي  ةعاس  يف 

«. ؟ رابخألا ام   . فزأ ةرشنلا  داعیم  - »

: ةدامح لاق 

يني ىطسألا  نوكي  نيرجح  كل  برشت  ينعي   ، ریثكلاب ةعاس   ، الاح - »
«. اھلك ةیمكلا  عبط 

يتلا ةزمغلا  هذھ  ریثأت  نم  يھجو  ىلع  عایترالا  رھظي  ال  ىتح  تمواق 
، ةزجوم ةغیلب  ةزمغ  تناك   . ةدامح ىلإ  هینیعو  هيدخب  ينوت  اھلسرأ 
ترص بارغألا ..»! مامأ  اذكھ  حِّرصت  الھم ال  الھم  : » اھب هل  لوقي  هنأ  حضاو 
رمألا جلاعي  نأ  دارأف   ، اھتمھفو هتزمغ  تظحال  يننأ  كردأ  ينوت  نأب  اقثاو 
رحب ةحالكب  لاق  ذإ   ، اھامعأف ءادمرلا  نیعلا  لحكي  ءاج  نمك  ناكف 



: ةحلام ةیطسوأ 

يني ىطسألا  تیصوأ  نوكت  كلعل   . تاوعدلا لسرت  ملو  برتقا  حرفلا  - »
«. مخف قرو  ىلع  بھذلا  ءامب  ءامسألا  بتكي  نأب 

!«. ةیحانلا هذھ  نم  نئمطا  - »

ةلشافلا ةلواحملا  هذھ  نم  هتيرخس  ىدم  نع  هحمالم  تَّفش  مث 
: اكحاض كردتساف   ، ينوت اھیف  عقو  يتلا  ةیمعتلل 

«. ءيش يأ  هنع  ئبخأ  انأو ال   ، ّيلإ سانلا  برقأ  نم  ينوت  اي  ءاھب  - »

: ةیحيرأ يف  هسأرب  ينوت  أموأ 

!«. كمع نبا  ىفطصم  الو   .. انأ الو  - »

: قوعصملاك تفتھ 

!«. ؟ نم ىفطصم  - »

: ةدامح لاق 

مع نبا  هويأ  ؟ .. يمع نبا  هنأ  نآلا  ىلإ  فرعت  ملأ   ، زيزعلا دبع  ىفطصم  - »
مع نبا  هدج  تركذت :  .. يبر اي  ال  ریقفلا ..! عرفلا  نم  يجرشامش  يبأ ..!

«. يجرشامشلا كب  تزع  يدج 

تفرع نآلا  ةملكلا ..! ىنعمب  يجرشامش  لعفلاب  هنإ  مركأو ! معنأ  - »
!«. يجرشامش هنأل  ؛  ىفطصم تببحأ  اذامل 

نإ لوقي   ، ارعش كیف  لوقي  ؟  فرعت الأ   ، ءاھب اي  كبحي  ةركف  ىلع  وھ  - »
لءافتي رصم  يف  دحاو  نسحأ  وھ  كب ..! لءافتي   ، هیلع ولح  كھجو 

!«. مءاشتيو

: لمكأ مث   ، فقي وھو  ينوت  لاق  اذكھ 

!«. ياب ياب   . تاعوبطملا راظتنا  يف  ةقيربافلا  يف  انأ  - »

دعتبي لكیسوتوملا  كرحم  ريدھ  تعمس  نیح  الإ  فرصنا  هنأب  عنتقأ  مل 
. يفتخي مث 



: هسأر عفر  مث  ةھرب  ریكفتلا  يف  ةدامح  قرغتسا 

نم ىلوأ  تنأ   . كغارف تاقوأ  يف  يعم  لمعت  نأ  كیلع  ضرعأس  - »
!«. بيرغلا

«. اعبط كرمأ  تحت  انأ  - »

رجاھ يدوھي  لجر  نم  سولفلا  بارتب  اھتيرتشا   .. ةعبطم تيرتشا  دقل  - »
ادعتسم تسل  ةقفص  يف  فورظلا  كطروت  انایحأ  داعیملا ..! ضرأ  ىلإ 

عم يل  ثدح  ام  اذھو   .. تابقعلا عیمج  لحنت  اذھلو   ، كبیصن نم  اھنكل  اھل 
امیف كل  اھیكحأ  فوس  ةدقعم  ةليوط  ةياكح  يھ  امومعو   . ةعبطملا هذھ 

«. دعب

!..«. مھملا - »

بتك عبطل  ةریبك  تاناكمإ  اھیف   ، تانیكاملا ةثيدح   ، ةطقل ةعبطملا  - »
تارتسوبلاو تاشیفألا  يف  اھلغشأ  نآلا  يننكل   ، ةنولم تالجمو 

انایحأو  ، اھتفلغأو ةيودألا  تارشنو  ةياعدلا  تاساركو  تاتلفنبلاو 
نكميو  ، ةیسردم ابتك  اھیف  عبطن  نأ  البقتسم  نكميو   .. سرادملا سيرارك 
ىنمیلا يعارذ  نوكت  نأ  كيأر  ام  ةنفرحب ..! تريدأ  ول  سولف  رھن  نوكت  نأ 

عم تادقاعتلا  بلجو  قيوستلل  انأ  غرفتأو  اھترادإ  تنأ  ىلوتت  ؟  اھیف
مدختسي نم  لكو  نیبساحملاو  نیماحملا  بتاكمو  تاكرشلاو  عناصملا 

انأو  ، ةعبطملا يف  لمعلا  ريدي  نم  حلصأ  تنأ  هلغش ..! يف  تاعوبطم 
ىلع كش -  ال  يذلا  ةلئاعلا  مساب  انیعتسم  لغشلا  بلجي  نم  حلصأ 

هللا ىلع  يقابلاو   ، لوئسملا ىلإ  لوخدلا  باوبأ  يل  حتفیس  لقألا - 
!«. يتقابل ىلعو 

ةبسن ىلع  لمعلا  اذھ  رثؤي  نأ  ىشخأ  ينكل   ، ةدامح اي  رورس  لكب  - »
!«. ةیلكلا يف  يروضح 

يتیلك نأ  عم  يروضح  ةبسن  ىلع  رثؤي  مل  اذاملو  ؟ ! تنأ ىنعمشإ  - »
رایتخا يلثم  عیطتست  ؟ .. لماعملا نم  برقلا  ىلإ  جاتحت  ةیلمع  ةیملع 

!.. ةلوھسب روضحلا  ةبسن  رمأ  ریبدت  عیطتست  ةمھملا ..! تارضاحملا 
، ةركف ىلع   .. مايأ ةثالثل  لیصحت  تالایبمك  ذخأت   ، كتقو میظنت  عیطتست 

ركاذت نأ  عیطتست  يناثلا  رودلا  يف  لزعنم  مخف  بتكم  اھیف  ةعبطملا 
كدیفت فوس  ةربخ  اھیف  عمجتل  ةصرف  هذھ   ، ينعواط  . راھن لیل  هیف 

«. البقتسم



!«. برجأ  .. لاح لك  ىلع   ، ةمھمو يل  ةبسنلاب  ةریثم  ةبرجت  العف  يھ  - »

«. موي لك  اشرق  نیثالث  كیطعأس  اتقؤم  - »

«. .. ءيش ىلع  كعلطأ  نأ  ديرأ  امنإ   .. هیف ركفأ  ام  رخآ  اذھ  - »

!«. ةحارصلا ىلع  اھساسأ  يف  ةینبم  انتقالع  - »

عیبنل قوسلا  يف  ةیمویلا  هتالوج  يف  زيزعلا  دبع  ىفطصم  قفارأ  انأ  - »
تایمك عیبي   ، رطاش عایب  هللا  ءاش  ام  هللا  مسابو   ، لویبسألا نيربسأ 

!«. ةریبك

«. ؟ ةلوجلا يف  كیطعي  اھینج  مك  - »

«. نیھینج - »

ةعیبلا يف  بسكي   .. كرابيو ديزي  انبر   .. نكل  ، كعم ميرك  وھ  نيولح ..! - »
كدنع لھ   .. مھملا ةلماك .! ةنس  يف  ریغص  ناكد  هبسكي  ام  ةدحاولا 

«. ؟ الثم ىفطصم  عم  ةلكشم 

يلمع يف  تنأ  عنامت  لھ  دصقأ : امنإ   ، ةوالح رخآ  ضعب  عم  اننإ  ال ..! - »
«. ؟ ىفطصم عم 

!.. بھذت نأ  مھملا   .. بھذت امتقو  بھذتل  حیتافملا  كیطعأس  انأ   .. ْفُش - »
رداصلا ةیلمع  طبضيو  لمعلا  ّسِح  ذخأي  يفرط  نم  دحاو  نوكي  نأ  دبال 
عبطلا ةكرح  ىلع  فرشيو  تامھملا  عزويو  جراخلاو  لخادلاو  دراولاو 
ربتعا !.. ةعبطملا كملسأ  ةرملابو  ةعیبطلا  ىلع  كيرأل  انب  مق   .. اذكھو
ينإ يل ..! فرش  عبطلاب  اذھو   ، ةظحللا هذھ  نم  يدنع  افظوم  كسفن 
تقولا يف  ترھظ  كنأ  يظح  نسح  نمو   ، العف العف  كل  جاتحم 

!«. توركع اي  بسانملا 

يف ككشتأ  ملف   ، عیضرلا هلفط  بعادي  بأ  ةصرق  يدخ  يف  ينصرقو 
اثحب هیلاوح  رظن  هتداعكو   ، هسفن ململ   . ةریخألا ةرابعلا  هذھ  يف  هقدص 
يعارذ اطبأتم  يشمي   ، هبویج سسحتي   ، هیسن دق  نوكي  ءيش  نع 
بادرسلا انزتجا   . نذأتسي ىتح  وأ  اباسح  عفدي  نأ  نود  نم  سنربلاك 

ةلیلق تاوطخ  دعب   . راجنلا شوح  بلق  يف  انرص  نأ  ىلإ  يبلوللا  يفھكلا 
ىلع اھینابمو  ةفوصرم  ریغ  اھضرأو  ةنكاس  ةيرثأ  ةراح  يف  انیمي  انفطعنا 
نم ددع  اھلتحي  ءالط  الب  ةقیتع  نابم  وأ  تویبل  ةیفلخ  ناردج  نیبناجلا 



ریشانملا عیب  يف  ةصصختملا  ديادحلا  تالحمو  باشخألا  رداوش 
نیلاوكلاو ریماسملاو  تايدرزلاو  شیكاوشلاو  ميداوقلاو  تارافلاو 

تناك اھلعل   ، امامت ةروجھم  نیمیلا  ىلع  ينابملا  ضعب   . ركألاو لافقألاو 
ىلع رشتنم  دوسألا  بابھلا   . ریطاونو سارح  خاوكأ  وأ  ةحرضأ  وأ  ةلبسأ 
دیعب موي  تاذ  انھ  اھ  لعتشا  اعورم  اقيرح  نأب  يشي  امم  اھتاھجاو 

مدختست ةيودي  تاعانصل  تالحم  تناك  اھلعل  وأ   ، اھتمرب ةایحلا  حستكاف 
ةراحلا هذھ  يف  يشملا  امنإ   . نیساحنلاو نيدادحلاك  ریكلاو  محفلا 
اھرخآ نع  تینف  ةنيدم  روزت  كنأك   ، نيرجح براش  تنأو  ادج  عتمم  ءيش 
ةباذج ةفیطل  حاورأب  ةنوكسم  كلذ  عم  يھو  يطسولا  نورقلا  نم 

. نوكسلا ةشحو  سنؤت 

هذھب انب -  اذإف   ، ةلیلق ةدعبم  ىلع  عملي  بارسلاك  ءيش  أدب  ائیشف  ائیش 
يمومع عراش  ىلع  انفرشأ  دق  لاب -  ىلع  يل  رطخت  مل  يتلا  ةميرختلا 

ىلع نیتبثملا  نیسارتملا  انیطخت   . تاھاجتالا عیمج  ىلع  حتفني  ریبك 
انزواجت  ، انیمي اندوح   ، عراشلا فیصر  ىلع  انرصف  ةراحلا  هذھ  ةحتف 

نمو اھلكش  نم  اھتفرع   .. ةعبطملا يھف  ةعبارلا  امأ   ، ةثلاثف ةیناثف  ةرامع 
ىلع نیقباط  نم  ةلقتسم  ةيانب  اھتبحر : يف  ةفقاولا  ةدامح  ةرایس 
نوكي نأ  ىلإ  برقأ  اھباب   . لقألا ىلع  رتم  ةئامثالث  يلاوحب  ردقت  ةحاسم 
اھیلع روفحم  ةیساحن  ةتفال  هطسو  يف  تتبث   ، لیقث كیمس   ، تیب باب 

. يقرتلا ةعبطم  ةیبرعلاب : اھل  ةمجرت  اھتحتو  ةيزیلجنإلا  ةغللاب  ةباتك 
ىلع  . ةریثو ةيدلج  دعاقمب  ةشورفم  ةعبرم  ةھدر  ىلع  حوتفم  بابلا 

نیتفردب باب  ةھجاوملا  يفو   ، ةریغص بتكم  ةفرغ  لخادلا  راسي 
ةعزوملا عباطملا  ىلع  حتفي   ، نیتھجلا نم  عفدلل  نابیجتست  نیتبئاس 

دعصي ملس  ىلإ  يدؤي  قیض  رمم  بابلا  اذھ  راوجب   . ةرواجتم ربانع  ىلع 
كنأ قدصأ  نأ  ينديرت  فیك   ، ةدامح اي  كتیب  برخي   .. يناثلا قباطلا  ىلإ 
ملاع يف  دعب -  تنأو  ریطخلا  ریبكلا  حرصلا  اذھ  لثم  كلتمت  نأ  نكمي 

جرخت مل  لامعألا -  لاجر 
!.. ؟ ةضیبلا نم 

بقارم سلجي  ةرجحلا  هذھ  يفو   ، ءالمعلا رظتني  ةحارتسالا  هذھ  يف  - »
«. ةباوبلا بقارم  هسفن  وھو  لیغشتلا 

يف امك  هحمالم -  يف   ، هرمع نم  نیسمخلا  يلاوح  يف  لجر  انلبقتسا 
. ةفيرح ةيرصم  ةعایص  هینیع  يفو   ، ةباذج ةفیطل  ةیمجعأ  ةنكل  هناسل - 

: دوب هفتك  ةدامح  تبر 

! ةعبطملا اھب  تيرتشا  يتلا  بساكملا  مھأ  نم   ، وتربلأ نافیتسا  - »
نأ كیلع   ، ةركف ىلعو  ةيرصملا ..! تيرافعلا  ءامب  نوجعم  ينایلط  يرصم 



رعش ددع  براجتو  تامولعمو  تاربخ  هنم  ملعتتل  نافیتسا  بحاصت 
!«. ملعتتل هلعفي  وأ  هلوقي  ءيش  لكل  هبتنا   . كسأر

تمھف ذإ  ؛  ةریخألا ةرابعلا  هقطن  يف  اھیلع  أكتا  يتلا  ةزمغلا  ينتلصو 
دیفتسیل انللضتو  انیلع  كحضت  نأ  نكمي  كدوتملا  نافیتسا  ةربخ  نأ  اھنم 

: يفتك ىلع  هدي  ةدامح  عضو   . رخآب وأ  لكشب  ةعبطملا  يف  هعقوم  نم 

نأ اعبط  يمشع   . نآلا نم  ةعبطملل  اريدم  هُتنیع  يوارلا  ءاھب  ذاتسألا  - »
!«. ءيش لك  يف  ينع  اليدب  نوكیس   . لسع ىلع  انمس  هعم  نوكت 

نكرلا يف  ةزیبارت  ىلع  يھابتنا : فطخ  ام  ةمث   ، نافیتسا درل  هبتنأ  مل 
عقوي يك  لیمعلل  مدقت  يتلا  نم  براجت  اھیلع  عوبطم  تاقيرو  نم  مزر 

: ةیبعشلا قاوسألا  يف  ادج  ةریھش  علسل  تاكرامل   ، عبطلاب ارمأ  اھیلع 
ةبرش  ، تاسمخ سمخ  اینولوك   ، لویبسألا  ، وربسألا  ، تسانلا ساومأ 
ةدامح ءارو  تیضم   . ةریثك ىرخأ  تاكرامو   ، ةتالوكیشلا ةبرش   ، حلملا
ىلع حوتفم  يناثلا  قباطلا   . ملسلا اندعص   . ایسیطانغم مونملاك 
سوقم ديدح  نم  تانيزبارد  تاذ  عبرألا  تاھاجتالا  نم  تافرشب  يضرألا 

اھیلع ناكترالا  كنكمي  ثیحب  كیمسلا  معانلا  بشخلا  نم  ةیقاط  تحت 
يأ نم  يضرألا  قباطلا  يف  ثدحي  ام  لك  دھاشتل  كیقفرمب 

. ءاشت ةھج 

!«. ؟ ةدامح اي  اقح  ةعبطملا  هذھ  تيرتشا  - »

«. اھیف يل  كيرش  الو  - »

!«. اظھاب اغلبم  يواست  اھنكل  - »

«. اھتصق فرعتس  ابيرق  -»

يف  . نيزباردلا تاذ  ةلیطتسملا  ةفرشلا  ةياھن  يف  راسیلا  ىلإ  اندوح  مث 
ةفرغ  . اھانلخد  . بتكم ةفرغ  ةھجاوملا  يفو   ، نولاص ةفرغ  فطعنملا 
بوتكم لكشلا  ةیمرھ  ةیساحن  ةتفال  بتكملا  قوف   . ةماخفلا ةديدش 

! رصم ةرادإ  سلجم  سیئر  نامیلس  فسوي  سدنھم  اھیلع :

راشأ مث   ، دعقملا يسرك  ءارو  بجشم  ىلع  اھقلعو  هترتس  ةدامح  علخ 
ةتفاللا يف  قلمحأ  لازأ  يننأ ال  ظحال  املف   ، بتكملا ىلإ  سلجأ  نأ  يل 

: مستبا ةشھدب  ةیساحنلا 



«. يلاخ وھ  نامیلس  فسوي  سدنھملا  نأ  اعبط  فرعت  - »

«. اشاب يططقلا  نامیلس  فسوي   ، اعبط - »

ةلسلس يف  هحاتفم  نع  ثحب   ، ةیجاجز فرد  يذ  بالود  ىلإ  هجتا  مث 
مجحب ةديرج  نم  ةخسن  هعاق  نم  بحس   ، صفرقت  ، هحتف  . هحیتافم

: يل اھاطعأ  ديولباتلا ) )

!«. اھل اسیئر  فسوي  يلاخ  ناك  يتلا  رصم  هذھ  - »

ربحلاب هقوف  طوطحم   ، موجن ةثالثو  لالھلا  وذ  رضخألا  يرصملا  ملعلا 
ةیعامتجا ةيرصم  ةديرج   ، ثلثلا طخلاب  رصم »  » ةملك لیقثلا  دوسألا 

مث  . ةيرصم ةمھاسم  ةكرش   ، عوبسأ لك  ةرم  ردصت   ، ةیسایس ةيداصتقا 
ةیقب ىلجعلا  يتارظن  مھتلت  نأ  لبق  َّيدي  نیب  نم  ةديرجلا  تبحسنا 

: حاتفملاب هقلغيو  بالودلا  عاق  ىلإ  اھدیعي  وھو  لاق   . اھنيوانعو اھتانایب 

رخآ نم  ةخسن  هذھ  لاح  لك  ىلعو   ، ناوأب ءيش  لك   .. نآلا هتقو  سیل  - »
نع تفقوت   . تردص يتلا  دادعألا  نم  خسن  يھ  تادلجملا  هذھو   ، ددع
ىلإ تنأ  ءيجت  نأ  لبق  يططقلا  كب  فسوي  يلاخ  تومب  رودصلا 
ةظحل تاذ  عوضوملا  اذھ  يف  ملكتن  فوس   . تاونس عضبب  ةيردنكسإلا 

نأ لبق  هقلغت  نأ  كیلع   .. بتكملا اذھ  حاتفم  اذھف  نآلا  امأ   ، كمھي ناك  نإ 
حاتفم اذھو   . انھ ءيش  يأ  يف  بیلقتلاب  ناك  ٍّيأل  حمست  الو  يشمت 
ىلإ هجتتو  تنأ  حتفتف  دوجوم  ریغ  بقارملا  نوكي  امبر   ، ریبكلا  بابلا 

!«. ةعقرمو لساكت  وأ  لمع  نم  اھیف  رودي  اذام  فرعتو  ةرشابم  ربانعلا 

ىلع ةدامح  مامأ  امھدحأ  عضو   ، ةوھقلا نم  نیناجنفب  يبصلا  انب  قحل 
نأب ترعش   . فرصنا مث  بتكملا  ىلع  يمامأ  رخآلاو  ةیجاجزلا  ةلواطلا 

ةیطارقتسرألا ةحئارلا  يذ  ریثولا  ةھبألا  رئب  يف  تسطغ  يتماق 
ءادصأو ديدجلا  قرولا  ةھكنو  جاردألا  بشخو  دعاقملا  دلج  نم  ةثعبنملا 

لك جیسن  يف  تلخدو  ةفرغلا  هذھ  يف  تبسرت  ةشعنم  روطع 
هیف خضتو  هيوتحتف  انھ  لخدي  ءاوھ  يأ  بطقتست  تتابو  اھتايوتحم 
نامیلس كب  فسوي  سلجي  ناك  يسركلا  اذھ  ىلعف   ، ةرطعلا اھسافنأ 

. ءايرثألا هوجو  نم  فیفلو  يططقلا 

: امساب ةدامح  يل  رظن   . بابلا ىلع  ةفیفخ  تارقن 

!«. نآلا نم  ْمُھْدِّوَع   . لوخدلاب نذإلا  هطعأ  - »



: ةیحرسم ةجھلب  بابلا  هاجتا  يف  تفتھ 

«. لخدا - »

عم أطاوت  دق  هنأكو   ، فیلألا بدلاك   ، لھدلاك امستبم  يني  ىطسألا  لخد 
هتحفاصو تمق   . ينحفاصیل هدي  اًدام  ةرشابم  يوحن  هجتا   . ةیحرسملا

: جاجتحا ةرظنب  ةدامح  ينقمرف   ، افقاو تیقبو 

!«. الصأ فوقولل  يعاد  ، ال  دعقا - »

: ةدامح لاق   . ةعرسب لاحلا  يف  تسلجف 

نأ يمشع   . ةعبطملا ريدم  يوارلا  ءاھب  ذاتسألا   .. يني ىطسأ  - »
الإ ةعوبطم  يأ  ذفنت  ال   . همالك عمسن  ينعي   ، عیطتست ام  ردقب  هدعاست 
هنم هبلطت  نزخملا  نم  هديرت  ءيش  يأ   .. .. و هئاضمإب عبط  رمأ  كاطعأ  اذإ 

!«. كیلخي انبر   .. نزخم ةرامتساب 

هسأر يني  ىطسألا  زھف   ، فارصنالاب يني  ىطسألل  اناذيإ  هدیب  راشأ  مث 
امھالكو  ، نف ةرادإلا  نأ  امك   ، ةبھوم ةدایسلا  نإ  اقح   . فرصناو ةیحتلاب 
ةبلعلاب ىمرو  ةراجیس  ةدامح  لعشأ   . ةیبرتلاو ةأشنلا  فورظ  هیف  لخدت 

يف هیلع  زھجأو  ناجنفلا  عفر   . علو ةحادقلا : ةلعشب  ينقحال  مث   ، يمامأ
هتراجیس تحار   . هلك هعرجف  ءاملا  بوك  عفرو  هعضو  مث  ةدحاو  ةفشر 

: ةجوامتم ةليامتم  ةطباھ  ةدعاص  يمامأ  صقارتت  نیليوطلا  هیعبصأ  نیب 

لك ىلع  كتبرد  نوكأ  ةثالث  نیموي  فرظ  يف   . كبجعیس انھ  لمعلا  - »
ول امك  فرصتت  نأ  عیطتست  كنأ  ىلإ  نئمطأ  ىتح  لمعلاب  صتخي  ءيش 
دح ىلإ  كب  ناحرف  ينإ   ، كحاجنب قثاو  ينإ   ، طبضلاب لعفي  يذلا  انأ  تنك 

!«. ةملكلا ىنعمب  تخبلا  يف  يل  الاشنم  تنك   ، نونجلا

تكحض  . ةعامسلا تعفر   . ّدُر ةدامح : لاق   . يراوجب فتاھلا  سرج  نر 
، يني ىطسألا  هنإ   . ولأ ريدملا : ةجھل  ءاعدتسا  لواحأ  انأو  يمغرب 
ماق ؟ . لصو يكیناكیملا  ؟ .. يني ىطسأ  اي  معن   . يلخاد نذإ  فتاھلاف 

. ةعامسلا عضو   . يني ىطسأ  اي  الاح  كل  لزان  ةعامسلا : كسمأ   ، ةدامح

لطع نم  يتبرع  يف  ام  يكیناكیملل  حرشأس   . دوعأو ةدحاو  ةقیقد  - »
«. عمتساو حتفا  ويدار  كراوجب   . هحالصإل هكرتأو 

. سبیلیفلا ويدارلا  تحتف   . يمامأ هرئاجس  ةبلع  اكرات   ، اجراخ لورھ 



دمحأ نیحلت  نم  میمح  لاومب  حرصي  يدیلبلا  سابع  برطملا  توص 
لھأ ىلع  فلوت  الو   .. فوع  .. اي ! » لیصألا فوع  جمانرب  هنإ   ، يقدص

ةیحاتتفا يف  لاوملا  اذھ  ىلإ  تعمتسا  املك  يتداعك  فول .» ةنایخلا 
بتكملا جرد   . ةینادجولا يتریصب  تءاضتساو  يرعاشم  تجترا   ، جمانربلا

عفادب  . ةنولم قاروأ  هنم  لطت   ، ابوحسم ناك  نیمیلا  ىلع  ىلفسلا 
: روشنم اھب  اذإو  بیجلا  مجح  يف  يھ  اذإف   ، ةقرو تبحس  لوضفلا 

مكیقبي يذلا  ام   .. ةفئاط يأو  بھذم  يأ  نم  رصم  يف  يدوھیلا  يخأ  »
بناجأك مكتلماعمو  ةیبنجألا  تازایتمالا  بحس  دعب  رصم  يف  مویلا 
ملظلا لوبق  ىلع  مكربجي  يذلا  ام  ؟  قازرألا يف  مكیلع  قییضتلاو 

نإ ؟  داعیملا ضرأ  ىلع  مكنطو  مایقب  هللا  دعو  ققحت  دقو  ةلذملاو 
اوبیخت الف   ، مكلاومأ ىلإ   ، مكتايرقبع ىلإ   ، مكیلإ ةجاح  يف  مویلا  مكنطو 

تاذ مكدرط  لبق  مكتماركب  لیحرلاب  اورداب   . راتخملا هبعش  يف  ءاجر هللا 
لصتیلف عون  يأ  نم  لیحرلل  ةدعاسم  يأ  مكنم  ديري  نم   . ةمداق ةظحل 

هللا نإ   . ةحومس يحب  وكيرإ  ةرامع  يف  اھرقم  يف  میلشروأ  ةیعمجب 
نم ضرألا  ىلع  ةدایسلاو  ةكربلا  مكحنمیل  داعیملا  ضرأ  يف  مكرظتني 

«.. تارفلا ىلإ  لینلا 

ةفصاع نأك  يعباصأ  نیب  ةقرولا  تصقارتف   ، ةفینع ةشعر  ينتباتنا 
يمدقب هتعفدف  تدع  مث   ، وھ امك  هتكرتو  جردلا  ىلإ  اھتدعأ   . اھحاتجت

حتف يف  ةمومحم  ةبغر  ينتعزان   . هدقرم يف  باغ  ىتح  لخادلا  ىلإ 
نآلم هب  اذإف   ، قفرب هتبحسو  يدي  تدتما  ریكفت  امنود   . هقوف يذلا  جردلا 

: ةقرو تعفر   . نولم قرو  ىلع  مجحلا  سفنب  تاروشنمب 

كل هللا  بح  ببسب  ضرألا  ءاحنأ  عیمج  يف  دھطضملا  يدوھیلا  يخأ  »
بعش هللا ىلإ  بسنت  نأب  اًّقح  اًريدج  تنك  اذإ   .. نیملاعلا ىلع  كلیضفتو 
يف فالجألا  برعلا  مھب  كتفي  ةرھطملا  كتدیقع  ءانبأ  كرتت  الف   ، راتخملا
مكنيد ىلع  اولخبت  الف   ، ةیشحوب مكتوخإ  نولتقي  مھنإ   . داعیملا ضرأ 
ىلإ ةسام  ةجاح  يف  داعیملا  ضرأ  يف  مكناوخإ  نإ   . مدلاب وأ  لاملاب 
مھنإ  ، مھلافطأ  .. مھضرع  .. مھضرأ نع  اھب  نوعفادي  رئاخذو  ةحلسأ 

نإ  . لاجرلاب وأ  لاملاب  وأ  رئاخذلاو  ةحلسألاب  مھودمت  نأ  مكیلإ  نوعرضي 
مالعتسالل  . نییئادفلا بئاتك  ىلإ  مضنیل  بابشلل  حوتفم  عوطتلا  باب 

«. .. نوفیلتلا اذھ  مقرب  اولصتا 

يتحتلا تبحس  مث  جردلا  تعفدو   ، يبیج يف  اھترشحو  ةقرولا  تيوط 
، ةراجیس تلعشأ   ، هرودب هتعفدو  ىرخألا  عم  اھتيوط  ةقرو  هنم  تذخأو 
دق جمانربلا -  يف  يضاقلا -  ناك   . لیصألا فوع  جمانربل  ينذأ  تیطعأ 

كشوأو ركعلا  هجولا  يذ  سیسخلا  بذاكلا  لجرلا  ءاعدا  ىلإ  عمتسا 



.. يبھذلا دقُعلا  لجرلا  اذھ  نم  بلس  دق  لیصألا  فوع  نأب  عانتقالا  ىلع 
دقعلا عاب  يذلا  يودبلا  مھیلع  لخدي  فوع  ىلع  همكح  ردصي  نأ  لبقو 

حار يليو  اي  تلق  انیضاقي  حار  اولاق  : » اًروعذم لولوي  ناك   ، فوعل
تاغوصم عیبل  نورفاسي  نیح  ودبلا  نأ  فیك  يضاقلل  حرشيو  انیضاقي !»

يف نوعضيو  نمأم  يف  يلصألا  بھذلا  نوفخي  قوس  يأ  يف  ةیبھذ 
ىتح  ، وصلافلا بھذلا  نم  لصألا  قبط  اخسن  اھنم  ًالدب  ةرھاظلا  ةعتمألا 
بھذلا بلسب  اوفتكا  ةعتمألا  اوشتفو  قرطلا  عاطق  مھمھاد  ام  اذإ 
فشتكا دقو   ، اھلیبس لاح  ىلإ  يضمت  ةلفاقلل  مھكرت  لباقم  وصلافلا 
لیصألا فوعل  وصلافلا  بھذلا  عاب  دق  هنأ  ةدوعلا  قيرط  يف  يودبلا 
لاحلا يف  ةدوعلا  ررقو  هریمض  هیلع  حقنف   ، ایقیقح ابھذ  هرابتعاب 

هنأ نظف  يضاقلا  ىلإ  بھذ  لیصألا  فوع  نإ  هل  اولاقف   ، أطخلا حیحصتل 
.. ةقیقحلا لوقیل  يضاقلا  تیب  ىلإ  رضحف   ، هوكشي ءاج 

دق نكأ  مل  نإ  هیلع  البقم  نوكأ  نأ  نكمي  يذلا  رطخلا  ىدمب  ترعش 
ىلإ هترایسب  ينلصوي  ةدامحو  ىتح   ، ةمتك ينتباصأ  لعفلاب ! هیف  تعقو 
ةياغ يف  تنك   . ةدحاو ةملكب  قيرطلا  لاوط  يمف  حتفأ  مل  كب   .. مرحم

: الئاق ينھبن  رصقلا  باب  برق  ةدامح  ينلزنأ  نیح   . بارطضالا

!«. عیضت ىتح ال  كتلسلس  يف  حیتافملا  عض  - »

: ةرماغ ةحرف  يف  انأو  يبویج  تسسحت 

!«. ةعبطملا يف  حیتافملا  تیسن  يننأ  روصت  - »

!«. ةلكشم تسیل   ، مھي ال  هااآ ..! - »

رحب يف  اًمامت  صوغأ  نأ  لبقو   ، ةداسولا ىلع  يسأر  تعضو  نیح 
عطق ةدحاو : ةرابع  يف  يتلیخم  يف  ةصخاش  رارقلا  ةغیص  تناك   ، مونلا

! اًروف ةقالعلا 



( ١٩ )

زيزعلا دبع  ىفطصم  عم  يدعوم  ىلع  تطبضنا  ةنیكام  يلخاد  يف  نأك 
نإف ةیحابص  ةرضاحم  ةیلكلا  يف  ترضح  نإو  ىتح   .. ىحضلا يف 

تاراشإ نع  ادیعب  يراوحلا  نیب  يب  برسنت  ةرئاطلا  ةفیفخلا  ةبسفلا 
ىلإ تدعو  ىفطصم  راوشم  تزجنأ  امبرلو   ، ةلھآلا ةیمومعلا  عراوشلا 
تبثأل  ، ةعبطملا ىلع  توفأ  مث   ، لیصحتلا دعوم  ىلإ  اھیف  تثكمو  ةیلكلا 
دعب ادج  ابيرق  هل  غرفتأ  فوس  يننأب  ةدامح  مھوأل   ، بتع ورب   ، يروضح

عیطتسأ فیكو  ةعبطملا  يف  لمعلا  ةعیبط  مھف  ىلع  تبرُد  دق  نوكأ  نأ 
َّرم عوبسأ   . يدي يف  ىنعم  حیتافملا  دوجول  نوكیل  هتیلوئسم  لمحتأ  نأ 

يتبغر ىلع  قدص  لیلد  هربتعاو  ةدامح  هب  عنتقا  يذلا  مالكلا  اذھ  ىلع 
ىلع ينعلطأ  يناقتلا  املكف  هیلع  ءانبو   ، هعم نواعتلا  يف  ةیقیقحلا 
حرشلا لمكن  مث   ، ةینفلا هطورشو  هلحارمو  لمعلا  ةكرح  نم  ءزج 

يف ءيش  لك  رصعتسن  بادرسلا  ةزرغ  يف  انتدعق  يف  لیصفتلاب 
ةدوجلا يف  اھنیب  قرفلاو  ةعابطلا  عاونأ  نع  ملكتن  يراصعلا  ةحابطصا 

. خلإ خلإ   .. فیلاكتلا يف  ةعرسلا  يف 

فصن يلاوحب  ىفطصم  عم  يدعوم  نع  ترخأت  ىحضلا  كاذ  يف 
مل  ، ةكحاض ةشاشبب  ينلبقتسا   . هتدجو يننكل   ، هدجأ ّالأ  تعقوت   . ةعاس
فصن هیف  غرفأو  ضرألا  ىلع  ءاملا  بوك  قلد   ، نوسرجلا ءيجم  رظتني 

: افتاھ ينعراقو  هبوك  عفر  مث   ، ةریبلا ةجاجز 

!«. قوسلا نم  ةزاجإ   ، ةيدنفأ نحن  مویلا  - »

«. مكل ةلاغش  ةعبطملا   ، ةركف ىلع  ریخأتلا ! ىلع  فسآ  - »

: ةفطاخ ةحملل  هحمالم  تجترا 

!«. ؟ ةعبطملا تفرع  - »

!«. اھريدم نآلا  يننأ  ضرتفملا  - »

: باجعتسا يف  هیتفشب  صمصم 

كبحي هنأ  حضاو   .. ادج يكذ  ةرتع ! دلو  هنكل   ، ةدامح دلولا  اذھ  نونجم  - »
!«. كیف قثيو 



«. رعاشملا سفن  هلدابأ  اضيأ  انأ  - »

!«. يبنلا ةالص  انبسك  - »

!«. ؟ مویلا اذاملف   ، لسكلا كتافص  نم  سیل  - »

!«. ةعاضب شیفام  - »

!«. ؟ اضيأ كدنع  نم  تفتخا  - »

«. ةركب دعب  وأ  ةركب  نوعب هللا  يتأتس  - »

: كردتسا مث 

ةئبعتلا أدبنل  تاعوبطملاب  ةدامح  نونجملا  كقيدص  انفعسي  نأ  مھملا  - »
«! فیلغتلاو

ةمجرت هینیع  يف  تيأر  دقلف  ؛  ينیع نم  ُّظبت  ةشھدلا  ىأر  هنأ  دكؤملا 
ينوك همھي  سیل  هنإ  ةلئاق  قطنت  داكت  ةناتھس  تارظن  يف  يتشھدل 

ةظحاجلا يترظن  نم  ًابرھ   . رارسأ نم  ایفاخ  ناك  ام  فرعأ  تحبصأ 
: لخادلا هاجتا  يف  حاصو  ةراجیس  لعشأ 

!«. قلخ اي  انورَّبَع  - »

ةینیص ىلع  ةزملا  قابطأو  ةریبلا  يتجاجزب  الورھم  نوسرجلا  رھظ 
: قلم يف  امستبم  فقوو  ةزیبارتلا  ىلع  اھغرفأ 

 ..«. ـ لا وبأ  يسرملاو  هیب ! شرد  اي  انغامد  قوف  تنأ  - »

: ةموطقم ةرخش 

!«. ةمالسلا عم   ، دخ ؟ ! ينبحاصتح تنإ  - »

ءادأ دعب  فرصناو  هنذأ  ةمحش  فلخ  اھدقرأو  ةراجیسلا  ذخأ  نوسرجلا 
. ةيركسع هبش  ةیحت 

: بوانتلاب نیبوكلا  يف  غرفي  وھو  ىفطصم  لاق 

نم ادحاو  ترص   ، ابيرغ تسل  نآلا  تنأ   ، يبحاص اي  ءاھب  اي  فش  - »



رارسأ نم  ءيش  ىلع  كعلطأ  دق  يمع  نبا  ةدامح  ناك  نإف   ، ةلئاعلا
ةسدقم شیعلا  لكأ  رارسأ  ةقثلا ! ردق  ىلع  نوكت  نأ  بجاولاف  هلغش 

. ةایحلا يف  هرعس  عفتريو  امئاد  بسكي  يذلا  وھ  اھیلع  نیمألا   .. كلاب ِّلَخ 
 - فیفخ حیحص  وھ  يمع ..! نبا  ةدامح  ةحلصمل  ال  كتحلصمل   .. كحصنأ

يرقبع كملعل  وھ  امنإ   .. همھفي نم ال   .. هفرعي نم ال  رظن  يف  نونجم -  لب 
بحلاب هطلاخي  نم  ينعي  ؟ ! يمنھجو يرقبع  ىنعم  ام  يمنھج ..!

!.. رحتنا هنأك  نوكي  هنوخي  نمو   ، ابعل سولفلاب  بعليو  دعسي  صالخإلاو 
!«. راصتخاب وھ  اذھ 

: فافختسالا نم  لیلقب  هلأسأ  ينتدجو 

!«. ؟ ينوتو تنأ  دصقأ  ؟ .. مكعم لغتشي  ةدامح  - »

مھنكل  ، انلوح نم  سولجلا  تجعزأ  ىتح  ةینونجلا  هتكحض  ترجفنا 
: هتكحض نم  اوكحض 

قطقط نم  لغشلا  بحاص  وھ  هعم ! لغتشن  نيذلا  نحن  يبیبح  اي  - »
!«. انتویب حتاف  هریخ ! رتك   .. هیلجرو هيدیك  ينوتو  انأ  مكیلع ..! هُمالسل 

!«. ؟ ىفطصم اي  دجب  - »

!«. ؟ الثم كیلع  كحضأ  ينارت  - »

!«. ؟ فیك - »

!«. ءيش لك  فرعي  ينأتملا  لجعتت ..! ، ال  فرعت كریصم  - »

ضمغي ام  فاشكتسا  يف  لجعتأ  الأ  لعفلاب : يتطخ  يھ  هذھ  تناك 
مویلا كاذ  ءاسم  يفف  تلجعت ! يتلا  يھ  فورظلا  امنإ   ، رارسأ نم  َّيلع 

يح نم  دحاو  عبرم  يف  مھلك  نئابزلا  دوجول  الھس  لیصحتلا  ناك  هسفن 
، يئارو ام  تزجنأ  ةعاس  فصن  يف   . ةزھاج مھسولف  تناكو   ، نيراطعلا
: ينرظتني افیطل  الاكشإ  دجأ  يب  اذإف   ، ةعبطملا ىلإ  باھذلا  يف  تركبف 
يف قزر  ينوت  نزخم  ىلإ  تاعوبطملا  بھذت  نأب  ةدامح  مھرمأ  دقل 
ةلماك ةعاس  رجأ  هتمیق  ام  مھروجأ  نم  مصخیس  الإو  نمز  ةعاس  فرظ 
طیبرت نم  ىھتنا  دق  يني  ىطسألا  اذ  وھ  اھو  ریخأت ! ةقیقد  لك  نع 
لاحلا يف   . مویلا ئجي  مل  ةعبطملا  عم  لماعتملا  قئاسلا  نكلو   ، مزرلا

تاعوبطملاب اھانلَّمح   ، وراك ةبرعب  ىتأف  عراشلا  ىلإ  يبصلا  تثعب 
تیشمو ةبسفلا  تبكر   . ةرابودلاب ةطبرم  ةینوترك  قيدانص  يف  ةأبعم 



. ناعجلا شوح  قیتعلا : شوحلا  يف  ينوت  نزخم  ىلإ  ةبرعلا  مامأ 

نییسرك ىلع  نیسلاج  ينوتو  زيزعلا  دبع  ىفطصم  يئانثلا  ناك 
ضرافلا ميدھلا  نم  ءزج  امھنأك  ةراحلا  لخدم  يف  نزخملا  مامأ  نیبرجأ 

لدرج يف  ةریبلا  تاجاجز  نییسركلا  تحت   . ةراحلا ىلع  فیثكلا  هدوجو 
يف كمھنم  ىفطصمو   ، اسأر ةجاجزلا  نم  لاغش  برشلا   . جلثلاب نآلم 

. شیشحلا رئاجس  فل 

نییسركلا نیب  اھب  تلخد  ىتح  ةجامسو  ةثاثغ  يف  ةبسفلاب  تفحز 
ىفطصم ىلإ  ترظن   . امھیسأر نیب  يسأر  تراص   ، ةنفرحو رذحب  نكلو 

: يتفش نیب  ةفوفلملا  ةراجیسلا  قشرف 

!«. كیلجر يف  كقزر   . علو - »

نم ةجاجز  لوانت  دق  ناك  يذلا  ينوت  هجو  يف  هتخفنو  سَفنلا  تبحس 
تحضن دقو  ةختختملا  هدیب  ناخدلا  حازأف   ، يل اھمدقیل  اھحتفو  لدرجلا 

: لؤافتلاب هتماستبا 

!«. ؟ هیل هدك  خوشفم  ىرت  اي  - »

يف ةجاجزلا  فصن  تعرجو  طئاحلا  راوجب  اھتنكر   ، ةبسفلا نع  تلزن 
: دحاو سَفن 

!«. جرفلا مكءاج  - »

: ىفطصم فتھ 

!«. لف انراھن   . تلصو تاعوبطملا  - »

لازي هنأب ال  اھترسف   ، ىنعم تاذ  ةزمغ  اھتلقثأ  ةیتحت  ةرظنب  ينوت  هقمر 
همھف ام  اذھو   . يمامأ همالك  يف  ظفحتي  نأ  ىفطصم  نم  بلطي 
يكذلا يلھیلھلا  دلبلا  نبا  ةجھلبو   ، ةحرسلا هعارذب  حوشف   ، ىفطصم

: حامللا

!«. هنمآ لغشلا  بحاص  ملعملا  ىقب ! صالخ  ام  - »

: انوحن البقم  يجبرعلا  زفق   . ةبرعلا تلخد 

«. ؟ قَّتعیح يللا  نیم  - »



!«. اعبط كترضح  - »

ةيوثنأ ةسمل  تاذ  ةزمغب  فاضأ  مث   ، حرمو فطلب  ينوت  هیف  حاص  اذكھ 
: ةتلقملاو ءزھلل  ةدوصقم 

!«. هباسحب هلك  - »

: وبقلا باب  لخدي  وھو  هعارذب  حول 

«. يئارو لاعت  - »

: هعباصأ فارطأب  ىفطصم  زكلو 

!«. يناوجلا نزخملا  يف  اناكم  هل  عسون  لاعت  - »

نأ ىلإ  اقودنص  حزحزو  هلابح  يجبرعلا  كف   . هءارو لخدو  ىفطصم  ماق 
لمحو هصیفارق  ىلع  طبھ   . ةبرعلا حطس  نع  ریبك  ءزج  هنم  زرب 

نم قرمیل  رثكأ  ىنحنا  مث   ، ةماقلا ينحم  ىضمو  هفتك  ىلع  قودنصلا 
، اًّدج ریبك  شوح  هنإ   . هءارو تلخد   ، فلخلا نم  هتدناس   . وبقلا باب  ةحتف 
أدص اھولعي  ةیفوج  هایم  ةبملط  هطسو  يف   ، بشخلاب فوقسم  هفصن 
ةھلإ سونیفل  ساحنلا  نم  لاثمت  لكش  ىلع  ةروفان  اياقب   ، ةبوطرلا
ىلع ةلطملا  يكاوبلاب  هبشأ  فوقسملا  ءزجلا   . قيرغإلا دنع  لامجلا 
يئانثلا لالظ  تناك   . تارجح امبرو  ةرجح  ىلإ  يدؤت  ةیْكاب  لك   ، شوحلا

ةياھن يف  ةدیعب  ةفطع  يف  تفتخا  دق  زيزعلا  دبع  ىفطصمو  قزر  ينوت 
. ةفطعلا هذھ  يف  امھرثأ  ایفتقم  يجبرعلا  ىضم   . ءاملظ يكاوبلا  سوق 

وذ يرجح  ملس  يناقتلا   . يكاوبلا ىدحإ  ماحتقا  ىلإ  لوضفلا  ينعفد 
رقم تناك  اھلعل  ةریبك  ةفرغب  تئجوف   ، ًاباب تلخد   ، اھتدعص  ، تاجرد عبرأ 
قدانف نم  اقدنف  وأ  ًاناخ  ناك  هنأب  يشي  يذلا  ينبملا  اذھ  يف  ةرادإلا 
ةفرغلا  . دحأ يب  رعشي  ىتح ال  ارذح  بابلا  ىلع  تفقو   . ينامثعلا رصعلا 
اناصمق نيدتري  تانتاف  ءاسن  ثالث  اھريدي   ، لكشلا ةبيرغ  تالآب  ةنآلم 
ةعساو نویعب  ةختختملا  ةيردنكسلا  نھداسجأ  طیحت  ةفیفخ  ةیلزنم 

نھنأ حضاولا   . ةطبحم ةسیعت  ةیبذاج  نھنم  عشت   ، مامحلا جاربأ  تاحتفك 
دح ىلإ  نلمعي  امیف  تاقرغتسم  نھنإ  ذإ  ؛  ةیعوطقملا ماظنب  نلمعي 
، ةلآ ىلع  ةئفكنم  نھنم  ةدحاو  لك   . نھلوح ام  لكب  ةلصلا  عاطقنا 
لك راوجب   ، ءابرھكلاب رادت  سباكم  تالآلا  هذھ  نأ  تنیبت  ام  ناعرس 
ةأرملا دمت  رخآل  نیح  نم   ، ةقھاش ءاضیب  ةنیجعب  ةنآلم  ةلح  سبكم 

ةلح يف  اھقلدت  نیجعلا  نم  ةرك  اھنم  سبتقت  ةلحلا  ىلإ  فوراجب  اھعارذ 



لماوح ةثالث  ىلع  فقي  هریفنب  سبكملاو   ، ریفنلاب ةھیبشلا  سبكلا 
ةلح هیف  رقتست  افيوجت  عنصت  ةینثم  ةيديدح  ةرئادب  لخادلا  نم  ةطوبرم 
يف روبنص  سبكملل  هلثمو   ، انتيرق يف  هایملا  ريز  هنأك  اًمامت   ، ةحطلفم

. ةحطلفملا ةلحلا  ىلإ  نيربسألا  صارقأ  هنم  طقاستت  هلفسأ 

عماللا ريدصقلا  نم  اھحطس  رادجلا  لوطب  ةلواط  ةعاقلا  رخآ  يف 
نأ حضاولا  نم  ناك  نإو   ، اھتحت ام  يفخي  بشخلاب  لفسألا  نم  ةوسكمو 
ةعبار ةأرما  يذ  يھ  اھ   . اھحطس يف  ةنوخسلا  ثعبي  اًتفاخ  ًابھل  اھتحت 
اھعم ةلح  ىلإ  ةحطلفملا  هتلح  يف  ام  قلدتو  سباكملا  دحأ  مامأ  ىَعَْقت 
ةلواطلا حطس  قوف  اھتلح  قلدتو  دوعت  مث   ، رخآلاف  رخآلا  ىلإ  هجتت  مث 

بحاص لعفي  امك  اھبلقتو  صارقألا  ةموك  درفت  رذحب  حورت  مث   ، عماللا
صارقألل فیفجت  ةیلمع  نذإ  هذھ   . ينادوسلا لوفلاو  بللا  عم  ةالقملا 

! طئارش وأ  فيراظم  يف  اھتئبعت  لبق 

قیضلا رمملا  ينداتقا   . يسافنأ اًمتاك  يعباصأ  فارطأ  ىلع  تیشم 
نم ةعومجم   . ةبرولا يف  يقنع  تددم   . براوم اھباب   ، ةریغص ةفرغ  ىلإ 
نیفص يف  ضرألا  ىلع  نوعبرتي   ، ةرشع يلاوح   ، ايابصلاو نایبصلا 
اھقوف تموكت  ةریبك  ةیساحن  ناوص  ثالث  مھمامأ  دتمت  ثیح  نیلباقتم 
مجح يف  ةریغصلا  ةیقرولا  سایكألا  نم  لالتو   ، فاجلا نيربسألا  صارقأ 

فيراظملا هذھ  يف  صارقألا  نوعضي  ةحضاو  ةبردب   . رصنخلا عبصألا 
. تیضمو ءودھب  يسأر  تبحس   . ةَّيوطملا اھتنسلأ  نوقصليو 

ةطسبلا  . توص امنود  رذح  يف  هتاجرد  تطبھ   ، يبناج ملس  ينفداص 
. ةبحاشلا نوینلا  ةدمعأب  ءاضم  عساو  رمم  ىلإ  يب  تفطعنا  ةریخألا 
نم ةلئاھ  دادعأ   ، اھتايوتحم اھنم  زربت  نیتاركلا  نم  لالت  نیبناجلا  ىلع 

ساومأ ةسمخلا  ةبلعلا  عابت  اًّدج  ةصیخر  تاكرام  نم  ةقالح  ساومأ 
قوف ةيدھ  عئابلا  اھحنمي  ًانایحأو   ، يعاطقلا يف  ةفيرعت  شرقب  اھنم 
حیفصلا نم  نوكت  داكت  اھنأل  ضضم  ىلع  الإ  يرتشملا  اھلبقتي  الف  ةعیبلا 

نم لالت  يذ  يھ  اھ   . بھللاو حارجلاب  ةنخثم  نوقذلا  كرتت  ءيدرلا 
دحاولا سوملا  فالغ  نم   ، حاسمتلا تسانلا : ساومألا  ةفلغأ  تاعوبطم 

دقف نذإو   . صيراوقلاو يكاوبلاف  ةریبكلاف  ةریغصلا  ةبلعلا  فالغ  ىلإ 
ةيرحسلا تاعاقلا  هذھ  نم  ةعاق  يف  ًالامع  نأ  نآلا  حضاولا  نم  راص 

اھفیلغت ةداعإو  اھل  رعس  ال  يتلا  ةصیخرلا  ساومألا  كفب  نوموقي 
ةكراملا مساب  قاوسألا  يف  عابتل  ةنقتم  ةیلمعب  حاسمتلا  تاعوبطمب 

! ةربابج ةسلابأ  نم  مكل  اي   . ةردنلا رعسبو  ةریھشلا 

امدنع  . تیتأ ثیح  نم  اًدئاع  تلفق   . راودلا مث  نایثغلاب  روعش  ينرمغ 
دبع ىفطصم  ناك  شوحلا  يف  ةیْكابلا  ةبتع  ىلع  ةجرد  رخآ  تلزن 



ىفطصم حاص   . يجبرعلا بساحي  ينوت  حار  امیف  ارتخبتم  يشمي  زيزعلا 
: ينآر نیح 

ام حرطم  لوط  ىلع   . نزخملا ءارو  انھ  َلاعت  ؟  هایملا ةشفع  نع  ثحبت  - »
«. كنیمي ىلع  اھارت  انلخد 

اذھ يدوعصل  رربم  نع  ثحبلا  نم  ينافعأ  هنأل  يرس  يف  هتركش 
شوحلا ناك  نولطنبلا  ررزأ  تجرخ  امدنع   . راشأ ثیح  ىلإ  تلورھ   . جردلا

: امھیلإ تجرخ   . ایلاخ

«. ریخ ىلع  امكارأ  اھدحو ! ةعبطملا   ، ةعامج اي  بیط  - »

ریبعتب اًديدج  ىنعم  لمحت  ةبقاث  ةرظنب  َّينیع  يف  ىفطصم  قلمح 
ةرظن  ، يجیلملا دومحم  نویع  ْرَشَف  نیتغیلبلا  نینیعلا  نیتاھ  نم  يرقبع 

وھ كردأ  يتلا  ةظحللا  هذھ  دعب  اننیب  دھعلا  ديدجت  ديري  هنأك  ينترعشأ 
: رشابم لاؤسب  ةرظنلا  عفش   ، ةلصاف نوكت  نأ  نكمي  اھنأ  هسدحب 

«. ؟ اندعوم يف  اًدغ  كرظتنأ  - »

: افتاھ تلق   ، تئجوف

!«. اًعبط اًعبط  - »

يل اھمدقف  ةریبلا  ترافف   ، هعزنف ةجاجز  ءاطغ  ىلع  هنانسأب  ضقنا 
: اھسفن ىلع  ةبئاس 

!«. ةكسلا موزل  قَّور  - »

ةراجیسب ينلجاع  دھصلا  يف  نآمظلا  عاتمتساب  عرجأ  تنك  امیفو 
: ةلعتشمو ةفوفلم 

!«.. بكار تناو  رَّفع  - »

!«.. لفلا لف  - »

يف يمامأ  رئاطلا  يغامدب  قاحللا  لواحأ  اًعرسم  ةبسفلاب  تقلطنا 
ةرملا هذھ  ةقث  ىلع  تنك   . ةعزفملا رطاخملاو  خاخفلاب  محدزملا  قفألا 
شغلا ةقیقح  نیقي  نع  تنیبت  ذإ  دعب  ىفطصم  ةقفارمل  دوعأ  نل  يننأب 
يسفن تنعل   . ریطخلا يمارجإلا  لكشلا  اذھب  هسرامي  يذلا  يراجتلا 



هیلإ اًّرطضم  نكأ  مل  يننأ  عم  هیلإ  تفرجنا  يذلا  رادحنالا  اذھ  ىلع 
! قالطإلا ىلع 

مل ةقیقحلا  نأب  يل  سوسوي  لازي  ال  ناك  ایفخ  اسجاھ  نأ  ودبي  نكل 
بيرغلا يلوضف  ةرداصم  ىلع  رداق  ریغ  يننأ  نیح  يف   ، دعب اھلك  حضتت 

تاب يذلا  وھ  لوضفلا  نأ  دب  ال   . ةیھاد ىلإ  يب  يدوي  نأ  كشوي  يذلا 
يلاتلا مویلا  ىحض  يف  تقفأ  ينأ  لیلدب   ، يغامد ءارو  نم  ينكرحي 
يقبنحلا شوح  راب  يف  زيزعلا  دبع  ىفطصم  عم  اًسلاج  ينتدجوف 

ءيشب هل  تلق   . اھابتنا تددزاف  تعرجو  يمف  ىلإ  حدقلا  تعفر   . میمحلا
: فطللا نم 

!«.. ؟ نیيرتفم اي  كنیع  ينیع  سانلا  نوشغت  - »

: هسأكب ينعراقي  نأ  لبق  يسأر  تعرق  اھتنوشخ  مغرب  ةحرملا  هتكحض 

!«. عایب درجم  انأ  ببھأ ! الو  شغأ  انأ ال  - »

!«.. نذإ ينوت  هنإ  - »

لكب ةبعصلا  تاعورشملا  كل  ذفني  نم  نسحأ  عدج ! دلو  ينوت  - »
ةیحان نم  يرصم   ، ةیحان نم  يدوھي  طقلم ! ةمرھ ! نبا  دلو   . ةلوھس

، دلب نبا  يرصم  يأك   ، يجيروفو يولھفو  حتفمو  قِدِح  ينعي  ؛  ىرخأ
لدب رمحأ  وتربس  هقورع  يف  يرجي  يرحب  تاوتف  نم  ودیمح  يبأ  يأك 
فرعي ، ال  طَشْقَم  ، يرغود  ، يلمع هنأل  ؛  هبحت كلعجي  هنأ  ةبیصملا  مدلا !

هللا نوعب  درلا : سفن  ىقلتت  الیحتسم  هنم  تبلط  نإ  لیحتسملا !
!«. هولمعن

 ..«.. ـ لا بحاص  وھ  نم  لقت  ملو  يب  تحرس  - »

! ةفزلا يف  شرطألاك  نذإ  تنأ  ينھبنف ! ةذخاؤملا  مدع  ایبغ  تنك  نإ  - »
!«. ناجعلا وھ  نم  فرعت  الو  ةنجعملا  بلق  يف  نوكت 

«. ؟ ةدامح دصقت  - »

دعب بسكملا  ثلث  هل   .. لغشلا بحاص  وھ  يجرشامشلا  ةدامح  - »
بحاص وھ  ةدامح   . ثلثلا هل   ، ذفنملا وھ  ينوت   . فیلاكتلا عیمج  مصخ 
اھجاتنإ طخ  تفقوأ  ةیبنجأ  ةيودأ  ةكرش  نم  ةنھكم  اھارتشا   ، ةدعلا
بحاص وھ  ينوتو   .. اھديدجتو اھمیمرتب  ماق  مث   ، ةرجھلا تررقو  يرصملا 



اھدج لسن  نم  ةیقبتملا  ةدیحولا  ينوت  مأ  هتثرو  ميدق  ناخ  هنإ  ناكملا !
هیلغاش ىنكسل  كورتم  هنكل   ، راثآلا ةحلصم  عبت  لجسم  وھو   ، ميدقلا

! هومدھي وأ  هوعیبي  الأ  طرش  ةایحلا  ىدم  هیف  ةماقإلا  قح  مھل   ، هتثرو نم 
امھل باسحلا ال  نم  اتجرخف   ، ناكملا لباقم  ةدعلا  تحبصأ  باسحلا  يف 

انناوسنو انلایع  ىلع  عزوي  بسكملل : ریخألا  ثلثلا  ىقبي   . امھیلع الو 
امھلایعو ناتخأ  يل  ينوت : ةقيرباف  يف  لمعلا  مھیلع  موقي  نيذلا 

ةلمرأ نھنم  ةدحاو   ، تانب تاوخأ  ثالث  ينوتلو   ، امھعم رابك  ةسمخ 
لیئارسإ ىلإ  رجاھو  اھقلطف  اھجوز  قاض  ةیناثلاو   ، نامیتي نادلو  اھعمو 

الظ نھفخأو  اھتوخإ  لمجأ  اھنأ  مغر  سناع  ةثلاثلاو   ، اًتنبو اًدلو  اھل  اًكرات 
! احورو

ضعب زیمم  يننأ  رمألا  يف  ام  لك  يتراطش ! يلامسأرف  عایبلا  انأ  امأ  »
يب صاخ  رعسب  ةقيربافلا  نم  ةعاضبلا  لیشأ   .. بيرغ يأ  نع  ءيشلا 
يكاوب ةرشع  نع  عیبلا  داز  نإف   .. ينبجعي يذلا  رعسلاب  عیبأو   ، يدحو

 - ىرت امك  ةئاملابو  نیعبسلابو  نیسمخلاب  عیبأ  عبطلاب  انأو  مویلا -  يف 
ةراسخ شم  ةئاملا ! يف  ةسمخ  اھردق  ةلومع  يبسكم  قوف  يل  نوكي 

نأ يمشع  جاتنإلا ! لك  هدحو  عزوي  همركو  هقیفوتب  دبعلاف    ، اًعبط ّيف 
عایب نسحأ  حبصت  كءاكذو  كلقع  تلَّغش  ول  تنأ  يل ! اسفانم  كنم  لعجأ 

!«. ةدحاو ةنس  فرظ  يف  ةيردنكسإلا  يف 

!«. هدك هدك  - »

ودبي ؟ .! ةدامح نم  جرخي  اذھ  لك  يسفن : تلءاس   . ةرفز ينم  تقلطناو 
: اًحئاص هحدق  عفر  ذإ   ، ينعمس دق  ىفطصم  نأ 

!«.. فرعت كتننظ  - »

«. نآلا كنم  الإ  فرعأ  ام  هللاو  - »

!«. ةكرب فلأ  - »

مھبلسيو  ، سانلا ةحصب  رضي   .. ىفطصم اي  ریطخ  ءيش  اذھ  نكلو  - »
!«. مارجإ اذھ   . ةعیبلا قوف  مھلاومأ 

ةبدنم میقي  دجسملا  بیطخك  لِّوھت  ال  ةجاح ! الو  مارجإ  الو  ریطخ  ال  - »
!«.. يضاف لصح  ىلع  ریعجلاو  قیعزلا  نم  ةراح 

: يقنح راثأ  ديدشلا  هؤودھ 



!«.. ؟ ةبالغلا سانلا  هعلتبي  يذلا  نيربسألا  اذھ  ام  - »

!«.. بیخت نأو  بیصت  نأ  نكمي  ةیبط  ةبیكرت  سیل  وھ  ؛  اذكھ جعزنت  ال  - »

«. ؟ شرد اي  ناطیشلا  قحب  نوكي  اذامف  - »

!«. لقأ الو  ديزأ  نومیللاو ال  اشنلا  نم  ةنیجع  - »

!«.. ؟ انبر يضري  اذھ  لھو  - »

!«.. دقتعأ - »

ّزقلا ةدودب  هیبشلا  هبراش  شقربت  ةریبلا  يواغر  اكرات  حدقلا  فصن  عرجو 
: ةيانعب ففحملاو 

يف اننوبساحیس  نيذلا  مھ  هتكئالم  انلاثمأ ! نم  بضغي  سیل  نإ هللا  - »
انتین نحن  بولق ! بر  برلا  نأل  ةینلا  ىلع  نوكیس  باسحلاو   ، ةياھنلا

!«. مھتابلط ءاضقو  سانلا  نع  عجولا  فیفخت  ديرن   .. ةنسح

تعطق ةقعاص  ةكحض  ينم  تقلطنا  ذإ   ، هتكحض يودع  ينتباصأ 
ةلصفنم ةیبصع  ةكرحب   . ةیلوفط جاجتحا  ةرظنب  ينامرف   ، هلاسرتسا

قوف اھمیطحت  عمزي  نم  ةكسم  اھقنع  نم  ةریبلا  ةجاجزب  كسمأ 
تزفق مث  ينیع  شومر  ىلع  تطح  ةبابذ  نأك  اًعاترم  تلفج   . يغامد
سفن نم  ىفطصم -  ناك  يفرط  َّيلإ  ّدترا  املف   ، ينتغدل نأ  دعب  ةرئاط 

راص  . ناروفلا عالدنا  عنمت  ةنفرحبو  انأ  يحدق  يف  ةریبلا  بصي  ةكسملا - 
ةفیثكلا ةوغرلا  نم  ةكیمس  ةریبك  ةمامع  هولعت  لیطتسملا  يحدق 

ةبق اھل  لعجیل  اھفتنحي  اًّدج  عیفر  طیخب  اھيذغي  يني  ال  ىفطصمو 
هحدق يف  لعفلا  سفن  لعف  هنأ  بیجعلا  هلاب ! لوطو  هربصلاي   . ةظولقم

! بئاجعلا ابأ  اي  قوسلا  نْباي  شرد  اي  ناقورلل  اي   .. ةذيذل ةبعل  سرامي  هنأك 
: هحدق عفر  ةشبرخلاو  ةناصرلا  نیب  هحمالم  نزاوتت  كحاض  هجوب 

!«.. ةسفلفلا ةحص  يف  - »

ةیلك يف  عامتجالاو  ةفسلفلا  مسقب  ابلاط  ينوك  ىلإ  ةفیطل  ةلاحإ  اھنإ 
: ةیفاقلا سفن  ىلع  هتيراج   ، هتعراق  . ةيردنكسإلا ةعماجب  بادآلا 

!«.. عامتجالاو ةفسلفلا  ةحص  يف  - »

هھجو ادبف   ، هیبجاح نیب  ام  هل  دقعنا  قیمع  زیكرتب  ةراجیس  لعشأ 



موجن هوجو  نم  ةیفافشو  اًریبعت  رثكأ  عیطاقتلا  قیقد  میسولا  يرمقلا 
هینیع يف  عمل   ، ناخدلا ثفن   . تاطقللا هذھ  لثم  يف  امنیسلا 

: فطاخ قرب 

اشنلا ةنیجع  نم  ينوت  هعنصي  يذلا  نيربسألا  اذھ  نأ  ءاھب  اي  قدصت  - »
يننإ قلطم  ينأ  مغر  هتالت  قالط  ؟ ! العف سانلا  يفشي  نومیللا  ریصعب 
يف دفنت  تایلدیصلا  يف  اھب  يمرن  يتلا  تایمكلا  قدصلا ..! لوقأ 
انأو ينيداني  راوشملاب  ينئابز  دحأ  يئارو  ىرج  ةحرابلا  ةلیلق ! تاعاس 

ينذخأ ينقحل  املف   ، يولب ينسبلي  نأ  ديري  هنأ  ينم  انظ  هلھاجتأ 
هللاو رثكأ ! وأ  ةلماك  ةنوتركب  هل  ثعبأ  يكل  يدي  لبقي  داكو  نضحلاب 
قوف عفدو  هناونع  ىلع  هل  اھتلسرأف   ، امدقم اھنمث  يل  عفد  میظعلا 

، ءاھب اي  مھو  هلك  ءاودلا  لكیسورتلا ! قئاسل  انشیشقب  لقنلا  ةرجأ 
!«. ءافشلا ىلع  ناسنإلا  ةدارإ  يوقي  ببس  درجم  ينقدص !

رعاشمب ابوشم  ناك  هنأ  الإ   ، جھبملا ذيذللا  ردخلاب  رعشأ  تأدب  دق  تنك 
يف ددري  يتوص  تعمس  ديدج  نم   . ردكلا نم  ةضماغ  لالظو  مأسلا  نم 

! ينبیطأ ام  هللاو  ؟ ! ةدامح اي  كنم  علطي  اذھ  لك  ةعیجف :

: ينیع يف  ةقلمحلا  قمعیل  هیبجاح  عفر 

«. ؟ يكذ دلو  درجم  هنظت  تنك  - »

!«.. معن ةقیقحلا : يف  - »

هسفن عضي  نأ  ديري  ةروص  يأب  كعنقي  رحاس ! دلولا  ؛  اًعبط رذعلا  كل  - »
ةزیبارت قوف  ايراع  فحزي  ناك  هتلوفط  يف  ةحَّیسم ..! ةبیصم  هنإ  ؛  اھیف

ال ىتح  مھدعاوسو  مھيديأب  هنوحيزي  نورماقملاو  همأ  تیب  يف  رامقلا 
، اًعیمج مھروجح  ىلع  لاب  قرولا ..! شكرفيو  سولفلا  ماوكأ  رثعبي 

نوربدي همأ  تیب  يف  ةیجمروبلا  ةلواتع  ىلع  هینیع  حتف   .. ةركلاك هوفذاقت 
.. ةیسایسلا دياكملاو  حاجنلاو  بسكلا  تارماؤمو  تاعورشملا  ططخ 
نیب  .. رابكلا مالك  ددري  قطن  ام  لوأ  نم  ةقابللاو  ةحاصفلا  فرع 
نوقباس ءارزوو  ءالكوو  عناصم  باحصأو  راجتو  نویسایس  نيرماقملا 
لیيروك ةلئاعل  ةقيدص  تناك  همأ  ةلئاع  بازحأ ..! ءاسؤرو  نویلاحو 
ةسایسلا يف  لغتشي  نبا  مھلو   ، ةسدنھلاو ثيراحملا  ةكرش  باحصأ 

ةدامح مأ  يططقلا  لیشار  ءاقدصأ  زعأ  نم  وھو   ، قافرلل امیعز 
! هدلوم ةظحل  نم  ةدامح  ةیبرت  يف  اوكراش  ءالؤھ  لك   .. يجرشامشلا

هدالیم ةداھش  يف  هتدیق  ةدامح  مأ  لیشار  نأ  ةفسلفلا  لجر  اي  لیخت  »



باجنإلا نم  امورحم  ناك  يذلا  كب  فسوي  اھیخأ  نبا  هرابتعاب  ىلوألا 
اھدعب يدوھي ..!  .. عبطلاب ةنايدلا : يططقلا ! فسوي  فسوي  مساب 

كب يناھ  يلصألا  هیبأ  مساب  ديدج  نم  هدیق  دیعت  نأ  تعاطتسا  روھشب 
ةیمالسإلا هتنايد  نوكتل  دمحأب  هتیمست  ىلع  رصأ  يذلا  يجرشامشلا 

ربلا يف  دیحولا  وھ  ينعي  ةدامحب ..! هوللدو   .. كیكشتلا لمتحت  ال 
نیمساب نیتیصخش  لمحي  اًِمت -  ملاعلا  يف  امبرو  هلك -  يرصملا 

ةقاطب امھنم  لكل   ، ةموكحلا تالجس  يف  تانایبلا  لك  يف  نیفلتخم 
.. نوناقلا عرشب  اًعم  هابأو  هلاخ  ثري  نأ  عیطتسي  ثیحب  ةصاخ  ةیصخش 
اھنم نوذفني  ًابوقث  هیف  نورفحيو  نوفظوملا  هبرخي  يذلا  قوعدملا  اذھ 
ىلإ اھنم  لخدت  احج  ةباوبك  نوناقلا  حبصأ  ىتح  مھمئارجب  ةراجتلا  ىلإ 

رطاشلاو  ، لوخد ىلع  حوتفم  جورخ  ىلإ  كرجي  لوخد  ىلإ  كدوقي  جورخ 
تفش يئاھن ..! جورخ  ىلإ  لخدي  فیك  فرعي  نم  يقتربحلا 

!«.. ؟ ةفسلفلا

!«.. ىفطصم اي  كوجرأ   .. ةدامح ةلوفط  يف  انلخ  - »

ءانثأ نامز ..! تيداوح  هنع  يكحت  يذلا  ةزجعملا  لفطلا  وھ  رشتفملاب  - »
مالكلا مدعب  هیلع  هبنتو  هصرقت  همأ  تناك  هیسیللا  ةناضح  يف  ناك  ام 

ىلع ثيدح  نم  هعمس  ام  لك  نیبرملاو  لافطألا  ىلع  دیعي  هنأل  ریثكلا 
مھل ءيجیس  ينعي   ، ناترت ومعو  نالف  ومع  هلاق  امم  رامقلا  ةزیبارت 
حجني ؛  ةغبان ناك  اًذیملت  حبصأ  املف  همأل ! سیملا  تلاق  امك  ةبیصمب 
بوھوم دلولا  باتكب ..! اكسمم  ةظحل  تاذ  هارت  نأ  نود  نم  قوفتب 

!.. نجلا نم  درام  وأ  ناطیش  ةبھوم 

يف اًذیملت  لازي  يذلا ال  صوعفملا  دلولا  اذھ  نأ  ةفسلفلا  لجر  اي  روصت  »
ًءارث ةيرثلا  ةيدوھیلا  تایعمجلا  رباكأ  دنع  كشكب  ةخرف  نآلا  وھ  ةعماجلا 

ةیبنجألا كونبلا  يف  اھرمثتست  ةیلایخ  تاعربت  نم  هاقلتت  امب  اًشحاف 
ةياعر  ، نیموزأملا دوھیلا  ةنواعم  ةریثك : ضارغأ  ىلع  لبھلاب  اھنم  قفنتو 
قزر دراوم  داجيإ   ، نكسم نع  نیثحابلا  ءاويإ   ، ىضرملا جالع   ، نینسملا
موقت تایعمج  اھنمو   .. نيزجاعلاو نیلطبتملاو  نیلطعتملل  لامعأو 
اھنمو  ، نیطسلف دوھیل  هعاونأ  عیمجب  معدلا  لیصوتو  لیصحتو  عیمجتب 
لكب مھئارغإو  نیيرصملا  دوھیلا  ىلع  حاحلإلاب  ةرجھلا  رمأب  صتخي  ام 
اورصني يكل  نیطسلف  يف  داعیملا  ضرأ  ىلإ  ةرجھلا  ىلع  ةلیسو 

ىلع ةسایسلا  يف  بعلي  ام  اھنمو   .. نيدھاجملا برلا  ءانبأ  نم  مھتوخإ 
نيرونتملا نیيرصملا  نم  راصنأ  بسكل  ءارشلاب  وأ  عانقإلاب  لابحلا  عیمج 

تاباصع اھنمو  تاتشلا ..! نم  مھيوأي  نطو  يف  دوھیلا  ةیقحأب  نونمؤي 
نأ ىلإ  بئاصملا  يف  هئاھلإو  يرصملا  عمتجملا  ةعزعزل  لقالقلا  ریثت 



!.. مھتدابإ وأ  نیطسلف  نم  مھعمجأب  نیینیطسلفلا  درط  متي 

لكب ةيوق  ةقالع  ىلع   ، هرغصتست تنك  يذلا  اذھ  يمع  نبا  ةدامح  »
تحت نكلو   ، هيدي تحت  ةلئاط  لاومأ  الفط ! ناك  ذنم  تایعمجلا  هذھ 

!..«.. دیعبل دیعب  نم  تاھیجوتو  تافارشإ 

: بوكلا ةلامث  برش  مث  ةراجیس  لعشأو 

مھللم عیمج  ىلع  دوھیلا  عم  يرمع  لوط  تلغتشا  يلصأ  انأ  - »
تفرعو مھعم  تلخادت   .. مھفلا قح  مھمھفأ   .. مھتايوتسمو مھفئاوطو 

هبناج نونمأيو  مھعم  لمعي  نم  ؛  ةركف ىلع  بساكم  مھلكو   ، مھرارق
نم انئاك  دحأ  ينسأري  نأ  قیطأ  يوارب ال  يننكلو   .. میعنلا يف  هنوغنغني 
رون كیطعأ   ، لسع ىلع  اًنمس  كعم  نوكأ  هدك ! يتلبج  هدك ! يخم  ناك !

ينتملك وأ  ّيلع  تلصنقت  اذإ  رصبلا  حمل  يف  كیلع  بلقأ  يننكل   ، ينیع
!«. ينبجعت ةقيرطب ال 

، ةیھادل هنإ   . لظلا فیفخلا   ، فیلألا بلعثلا   ، توركعلا اذھ  اًّقح  ينشھدأ 
يعو حطاني  قوسلا -  نبا  يعو  هیعو -  نإف  طسوتملا  همیلعت  مغر 

. ًءاقتناو افطخ  دئارجلا  ىوس  أرقي  هنأ ال  عم  نیفقثملا 

: هنع تجرفأ  ام  ناعرس  لاؤس  ىلإ  ةأجف  تنطف 

، اھرجح ىلع  ةدامح  ذخأت  يتلا  تایعمجلا  هذھ   .. شرد اي  يل  لق  نكل  - »
«. .. نيربسألا و شغي  هنأ  فرعت  لھ 

: ةيدحتم ةربنب  المكم  ينعطاق 

ياشلاو ةینانویلا  ناملوك  ةكرام  لیسغلا  ةرھزو  ةقالحلا  ساومأو  - »
.. و كيدلا  ةكرام  ادوصلا  حلم  ةبرشو  ةتالوكیشلا  ةبرشو  دنوب  كوربلا 

«. .. و

!«. ؟ علسلا هذھ  لك  دوسأ ! ربخ  اي  - »

!«.. مظعأ ناك  يفخ  امو  - »

«.. ؟ اذام لثم  - »

!«.. ةیفاعلا اھمدعيو  ضرألا  حلمي   .. يوایمیكلا دامسلا  - »



!«. ةدامح ىلع  ةعساو  هذھ  ؟  كنيدو كتمذب  - »

!«.. لھس هذیفنت  ءيش  لكف  ينوت  هءارو  املاط  - »

«. ؟ اذھ فرعت  اھايإ  تایعمجلاو  - »

لثم ىلع  اًكدوتم  اھلیمع  نوكي  نأ  اھمھي  نكل   ، فرعت نأ  اھینعي  سیل  - »
تءاج اذإ  ىتح   ، اًمومع ةایحلاو  لمعلا  تالاجم  يف  تارماغملا  هذھ 
يف اھذفني  ةئيرج  ةریبك  ةرماقم  وأ  ةرماغمب  مایقلا  هنم  اوبلطو  ةصرفلا 

!«. دماج بلقب  لاحلا 

: نوسرجلل اقفصم  فقو  مث 

صوبلخ اي  كباسح  ذخ  َلاعت   . ًالاح هللا  ىلع  لكتن  تقولا ! انقرس  - »
!«.. ةكيزملا

رابلا يف  عفترا  يذلا  طغللا  اذھ  ىلإ  هبتنن  انأدب  نوسرجلل  انراظتنا  يف 
اورداغ دق  مھلك  نئابزلا  نإ  لب   ، ديازت دق  اذ  وھ  اھو  تاظحل  ذنم 
ةماخر فلخ  فر  ىلع  تبثملا  ریبكلا  ويدارلا  لوح  اوعمجتو  تازیبارتلا 

: مھیلإ توطخ   . نامرابلا

«. ؟ ةعامج اي  هيإ  - »

: توص نم  رثكأ  در 

!«. تلاقتسا ةرازولا  - »

«. ؟ تلیقأ مأ  تلاقتسا  - »

: زوجعلا نامرابلا  لاق   . عمجلا نم  برتقي  وھو  ىفطصم  لءاست  اذكھ 

!«.. تشم اھنأ  مھملا   .. هیب ىفطصم  اي  قرف  ال  - »

!«. ؟ ينات - »

!«. عبارو ثلاث  لب  - »

!«. تارازو اھل  شیعي  دعي  مل  دلبلا  - »



!«. تصخر دلبلا  - »

!«. ْتَّكف دلبلا  - »

!«. ناميران هیلع  ةيافك  مع ! اي  اھل  يضاف  شم  قوراف  كلملا  - »

!«.. ناميرانو قوراف  نم  مھأ  يللا  انشیع  لكأ  فوشن  ذاتسأ  اي  ّالي  - »

: هتضبق نم  يعارذ  تصلخ 

«. ؟ قحالتملا تارازولا  رییغتل  كریسفت  هيإ  نكل  - »

يف بيرختلاو  فنعلا  ثداوحو  ةرھاقلا  تلكأ  يتلا  قئارحلا  لثم  هلثم  - »
رفكو ىربكلا  ةلحملاو  ةیلیعامسإلاو  دیعسروبو  سيوسلاو  ةيردنكسإلا 

!«. تننجتا رصم  نإ  فياش  انأو   ، ةیعیبط شم  ةلاح  يف  دلبلا   . راودلا

!«. ؟ تننجتا رصم  - »

!«. لاقي امك  يمسر  نونج  - »

!«.. ؟ اھلك - »

!«. اًِمت - »

!«. شرد اي  رتسي  انبر  - »

!«. رتسیح هنإ  شنظأ  ام  - »

!«. كلاف الو  لاف هللا   ، شرد اي  سب  هیل  - »

انبر لوقعلا ! باحصأ  الإ  رصني  انبر ال  ةفسلفلا ! لجر  اي  لقعلا  عم  انبر  - »
، ةفسلفلا عاتب  اي  هللاو  شھدنم  انأو  سانلا ! لوقي  امك  لقعلاب  هوفرع 

!«. ؟ نونجلا ةكس  اوحارو  هوكرت  مث  لقعلاب  اوفرع هللا  فیك 

.. نآلا هلعفتس  يذلا  اذھ  كلذ  ىلع  لیلدلاو  شرد ! اي  هللاو  تقدص  - »
!«. ؟ نونجلا نم  اذھ  سیلأ 

!«. نونجلاب معنن  لاعت  ةدئافلاب ! تئج  - »



هبش لوقعو  ةدراش  ناھذأب  انعم  لماعتت  نئابزلا  تناك  راھنلا  كلذ  يفو 
نونجملا وھف   ، هرجح ىلع  اًعیمج  مھذخأ   ، ىفطصم مھیف  حاطف   ، ةبراض

ىلإ دوعن  نأ  ىلع  ةرابج  ةوقب  رصأ  هنأ  ةجردل  اعیب  مھیف  عبشو   ، مظعألا
اندعو كلذ  لك  نم  انیھتناو   ، تارم سمخ  يلاوح  ةبیقحلا  ألمنل  وبقلا 

سمشلا تناك  ثیح  لمرلا  ةطحم  نونايرت  يف  ةوھقلا  برشنل  نيروبجم 
. ةرمحلا ةنكاد  ةحافت  دیعبلا  قفألا  يف  رحبلا  ةحفص  ىلع 



( ٢٠ )

ةرجح  . لیللا نم  رخأتم  تقو  ىتح  ةداعلا  ریغ  ىلع  اًرھاس  رصقلا  ناك 
اھرودب ةحوتفملا   ، ةفرشلا ىلع  حوتفملا  بابلا  تاذ  ةریبكلا  نولاصلا 
حلبلا نیجارعك  فجنلا  نم  ةطبسأ  ءاوضأب  ألألتت  تناك   ، ةقيدحلا ىلع 
ضرأ ىلع  ةضيرع  هنم  ةحيرش  حرطنت  اًرھبم  نوللا  ّيلاقترب  اًرون  بكست 
ىلع لھسلا  نم   . يترجح ةفرش  ىلإ  ةلصاو  عرفألا  قلستت  ةقيدحلا 
نأو رصقلا  نولاص  يف  نیسلاجلا  مظعم  ىري  نأ  يتفرش  يف  فقي  نم 
نأ هتنطفب  عیطتسي  ثیحب  رصقلا  ةھدر  يف  ةكرحلا  نم  اًریبك  اًءزج  ىري 

يف وأ  خباطملا  يف  ءاوس  ةكرحلا  نم  يفخلا  ءزجلا  لمكتسي 
. رصقلا زیلاھد 

نم تظحال  يننكلو   ، اًردان الإ  ثدحت  ال  ةیلئاعلا  تاعامتجالا  هذھ  لثم 
اھارأ هوجو  كانھ   . يلئاع نم  رثكأ  عامتجالا  نأ  يتفرش  يف  يتفقو 
هذھ لثم  يف  كلذ  لبق  رھظي  مل  وھو   ، ةدامح كانھ   .. ةرم لوأل 

ةكلاھتم هراوجب  سلجت  ابصلا  ناعير  يف  ةدیس  ةمث   . اقلطم تاعامتجالا 
ةيراع  ، ةللدملا هتبیطخ  وأ  هتبیبح  وأ  هتجوز  تناك  ول  امك  اھبنجب  هیلع 
ىرخألا قوف  امھادحإ  ةعوضوملا  نیقاسلاو  نیعارذلاو  رھظلاو  ردصلا 

! تاریھشلا دویلوھ  تامجن  ىدحإ  اھلعل   ، صقملا ةحتفك 

. ةفرشلا تامسن  حورتسأ  تسلجو  ةعيرسلا  ةرظنلا  هذھب  تیفتكا 
مھنأ ودبي  مث  ًانایحأ  ءيشلا  ضعب  ولعت  تناك  نولاصلا  يف  ةشقانملا 
اًئیش نأب  يشت  تاوصألا  يف  ةدحلا   . مھتاوصأ نوضفخیف  نوكردتسي 

وسكملا حابصملا  تأضأ   ، ريرسلا ىلإ  تلقتنا   . مھلغشي ایلئاع  وأ  اریطخ 
. تراكيد نع  باتك  يف  أرقأ  تأدبو   ، ةفافشلا ءاضیبلا  الیتنادلا  نم  ةرئادب 

ةفرشلا ىلإ  تزفق   ، بابلا سرج  نر  ىتح  ةءارقلا  يف  جمدنأ  تدك  ام 
حتفأ نأ  يل  ریشي  ةفرشلا  تحت  اًفقاو  ةدامح  ناك   ، اھحابصم تأضأ 
فرصنت تارایسلا  تذخأو  تئفطأ  نولاصلا  ءاوضأ   . تحتفو تلزن   . بابلا

. اعابت رصقلا  مامأ  نم 

: ريرسلا ىلع  اھب  يمريو  هترتس  علخي  وھو  ةدامح  لاق 

! يبأ عم  تحلاصت  يمأ  نأ  يضاملا  عوبسألا  لصح  ام  فرطأ  نم  - »
هؤاضعأ الإ  هقيرط  فرعي  ال  يرس  دان  يف  ةرھس  يف  هتقتلا 

نع اھل  لزانت   ، يبنجأ قيرف  دض  بعللا  يف  هَْتلماز   ، مھؤاقدصأو
. ربكأ ةيدھ  كیطعأس  لباقملا  يف  انأو  هل : تلاق  هنم ! ةيدھك  بسكملا 



!«. هتلھذأ ةحیصنب  هنذأ  يف  تسمھ  مث 

«. ؟ ىرت اي  ةحیصنلا  هذھ  يھ  ام  - »

نم لكش  يأب  جراخلا  ىلإ  مھلاومأ  بيرھتب  ةیجرشامشلا  عراسي  نأ  - »
!«. نكمم مجح  لقأ  ىلإ  مھطاشن  اوطغضي  نأو   ، لاكشألا

!«.. ؟ اذھ لك  اذاملو  - »

يھ اًّدج ! ًابيرق  رصم  يف  موقتس  ةیعویش  ةروث  نأب  تامولعم  اھدنع  - »
نم ةبیجع  ةلیكشت  مھو   ، اھتیب يف  نورھسي  نيذلا  اھئاقدصأ  نم  تفرع 

!«. ةرمنتم روقص 

قافو ىلع  سیل  يذلا  شیجلا  اھب  موقیس  ةروثلا  هذھ  نإف  عبطلابو  - »
!«.. كلملا عم 

لالتحالاو كلملا  دض  ةروثب  مایقلا  عیطتسي  شیجلا  ریغ  نَمو  اًعبط ! - »
!«. ؟ يناطيربلا

نأب تاعئاش  نوبرسي  نیملسملا  ناوخإلا  نم  ةبلطلا  انءالمز  نكلو  - »
مظعمو  ، هتحلسأ عیمج  يف  ةلئاط  مھيديأو  شیجلا  عم  ةدحتم  مھتادایق 

، نیملسملا ناوخإلا  ةعامج  يف  ءاضعأ  ةيركسعلا  تادایقلا  نم  راوثلا 
!«. ؟ ةیعویش ةرظتنملا  ةروثلا  نوكت  فیكف 

، ءيشب اھعانقإ  لھسلا  نم  سیل  يمأ  نإ   . تاعئاشلا هذھ  قدصت  ال  - »
اھقدص اذھلو   .. ةئاملا يف  ةئام  اًحیحص  ناكو  الإ  اًربخ  تقدص  ام  اھرمعو 

!«. ناوألا تاوف  لبق  فرصتت  نأب  ةلئاعلا  عنقتل  اھب  ىتأو  يبأ 

«. ؟ اھوقدصو - »

«. دودح ریغب  اھتامولعم  يف  نوقثي  اًعیمج  مھنإ  - »

«. ؟ العف اھمالكب  نوذخأیس  - »

!«. نوذخأیس مھنع  ًابصغ  - »

!«.. ؟ مھنع ابصغ  اذاملو  - »

!.. تاكرشلا نم  رخآلا  دعب  اًدحاو  نوجراختي  اوءدب  دوھیلا  مھؤاكرش  - »



يف دعت  مل  ةیقیقحلا  مھلاومأ  نإ  مث   ، مھلامعأ ةیفصت  نوقابلا  ررق  ةلیللا 
!«.. تضم ةليوط  روھش  ذنم  رصم 

ةعضب ىوس  ةلیللا  كلت  يف  عامتجالا  كلذ  ىلع  ضمي  مل  هنأ  بیجعلا 
نایب عايذملا  نلعأ   ، يركسعلا بالقنالا  ماقو  عیباسأ -  اھلعلو  مايأ - 

ةسورحملا رھظ  ىلع  دالبلا  كلملا  رداغو   ، تاداسلا رونأ  توصب  ةروثلا 
دمحأ دیلولا  هلفطل  شرعلا  نع  الزانتم  ةعاس  نيرشعو  عبرأ  فرظ  يف 
عاقيإ عراست  مث   .. رارحألا طابضلا  نم  ةياصو  سلجم  عم  يناثلا  داؤف 
بیجن دمحم  ءاوللا  ةسائرب  ةيروھمجلا  مایق  عايذملا  نلعأف   ، ثادحألا
اشاب نامیلس  تنب  لیشار  مادمف  نذإو   . ةروثلا ةدایق  سلجم  سیئر 

يجرشامشلا كب  يناھل  ةقباسلا  ةجوزلاو  يططقلاب  ریھشلا  دوواد 
أرقت  ، ةرحاس ةیسایس  ةفارع  نم  رثكأ  ربتعت  يجرشامشلا  ةدامح  مأو 
بیصي يذلا  اھتیب  يف  رامقلا  ةزیبارت  ىلع  دالبلل  يسایسلا  ناجنفلا 

ال هشع  يف  هتیب  يف  هنأ  هل  رئاز  لك  رعشیف   ، ذيذللا ردخلاب  هداور 
ىلع  ، ةوقلا هذھب  ةأرما  نإ   ، اقح  . امامت ًاّيراع  هیف  سلجي  نأ  نم  يحتسي 
كب يناھك  لجر  كلمي  ال   ، يطوبطخألا بعشتلا  اذھ  نم  ردق 

هعلختو اھجازمب  هسبلت  اھعبصأ  يف  امتاخ  نوكي  نأ  الإ  يجرشامشلا 
. ديرت امتقو 

تحت شیعأ  يذلا  رصقلا  يف  لثامم  بالقنا  هعبت  يركسعلا  بالقنالا 
تاكرشلا يف  تاكابترا  تثدح  اھلمكأب ! ةایحلا  يف  لب   ، هتنمیھ

ةیلخك رصقلا  تاب   . ماع هجوب  ىربكلا  ةيراجتلا  تالحملاو  عناصملاو 
ةیعامج  ، ةيداع ریغ  تاعامتجالاو  تالباقملا  نم  ةمئاد  ةلاح  يف   ، لحنلا

. ةيودم ةروصب  جراخلا  ىلإ  تايرفسلا  ترثك   . ةیبنجأو ةیلئاع   ، ةیئانثو
مث  ، ةليوط مايأل  اورفاس  كب  ورمعو  كب  يناھو  ىفطصم  جاحلاو  كب  رتنع 

. نيدرفنم ىرخأو  نیعمتجم  انایحأ   ، ةیلاوتم ةديدع  تارم  اورفاسیل  اوداع 
تارادإ بتاكمو  عناصمو  تاكرش  ىلع  أرطت  تأدب  ةديدج  رھاوظ 
دادعأ ریفوت  نع  مھفسأ  نلعت  باوبألا  ىلع  قلعت  تاتفال  ةیجرشامشلا :
ةيوست ىلع  اومِووس  رابك  نوفظوم   .. تاروھظلا لامع  نم  ةریبك 

.. اھلیطعت مت  عناصملا  نم  ةریثك  تادحو   .. ةركبم تاقوأ  يف  مھتاشاعم 
ةیجرشامشلا لاح  رھظ  ىتح   .. اًّدج ةقیض  دودح  ىلإ  لمعلا  شمكنا 

تاذ ةقیتع  ةيرخس  يف  ىفطصم  جاحلا  هب  ردنتي  يذلا  وحنلا  اذھ  ىلع 
: زوعلا ءاعداو  ةنكسملا  مسر  يف  قيرع  ينابعلأ  ثارت 

ةلئاع اننظت   ، انیف ةشوشغم  تناك  سانلا  ينقزرت ! براي  ينتقلخ  امك  - »
يتلا فشقتلا  ةلاح  نم  نوبجعتي  نآلا  اب ! ذایعلاو  ةیناكيرمألا  دروف 

، رجغ اي  نیلوفقم  اي  سان  اي  اسدع ! لوقي  فرعي  نم ال   ، اًّقح انیلع ! تأرط 



ریغت وجلا   .. هباحصأل هانملس  ىتح  سانلا  عاتب  ىلع  ءانمأ  انك  اننأب  اوملعا 
نأ انفخ   ، اھیلع انونمتئا  نيذلا  قلخلا  نيراصم  رسخن  نأ  انفخف  دلبلا  يف 
عاتب يف  عمطن  ال  نوناعبش  سان  نحنو  نمزلا  رخآ  ىلع  انرمأ  حضتفي 
نم دحاولا  نأ  نوفرعت  اًعیمج  مكنأ  عم   ، عوجلا نم  انتم  ول  سانلا 
قورع يف  ام  نوزخم  نم  عبشیف  هدي  رھظ  مشي  عاج  اذإ  ةیجرشامشلا 
عبشلا يف  اوناكو  ىمادقلا  انیلاھأ  انملع  اذكھ   .. ميدق مسد  نم  دیلا 

لبذ امھم  درولا  نإف   ، لاح لك  ىلع  دمحلا    . ملع ىلع  اًران  مركلاو 
نع اھانثرو  اھنكسن  يتلا  تايارسلاو  روصقلا  هذھف   ، هیف هتحئار  ىقبت 

!«. انرتست ةورث  نم  انل  يقب  ام  لك  يھو   ، اندادجأ

ديدرتلا مئاد  ناك   ، فوصتملا بيرألا  كلذ   ، يجرشامشلا ىفطصم  جاحلا 
ىلإ اھلسري  ةرفشم  تاغالب  اھنأك  هیقتلي  نم  لكل  مالكلا  اذھ  لثمل 
هنَّمض نإو  صاخ  غالب  اھنم  فرط  لكل   ، ةمولعمو ةلوھجم  ةديدع  فارطأ 
سدنت ناذآ  اھل  يتلا  ناطیحلا  يف  الثمم  نوكي  دق  رخآ  فرطل  رخآ  اًغالب 

نم اًریثك  برض  تاغالبلا  هذھب   . مھرعاشم بیبد  طقتلتل  رشبلا  موحل  يف 
امنود اولطبتو  عقاولا  رمألل  لامعلا  تائم  لثتما  ؛  دحاو رجحب  ریفاصعلا 

، رطاخ بییطت  ةملك  ىتح  وأ  ةمدخ  ةياھن  ةأفاكم  وأ  تاباصإ  نع  ضيوعت 
ةیجرشامش نم  اوناك  تائملا  كیتاھ  نیب  نم  تارشعلا  نأب  ملعلا  عم 
نیيرادإلاو نیفظوملا  رابك  يضر  كلذك  لوط ! الو  مھل  لوح  نيذلا ال  دلبلا 

نإ ذإ   ، نامتكلاو رسلا  يفو  ةیضرتلا  لیبس  ىلع  دحاو  رھش  بترمب 
اولصح مھرابك  ضعبو  ءيش  ىلع  اولصحي  مل  نیفظوملا  راغص  ضعب 
تاكرش لكل  ةبسنلاب  ةسیلفتلا  نالعإ  نأ  امك   ، رھش فصن  ىلع 
لحارم ةدع  ىلع  تذفن  ةینوناق  تابیترتبو  ةسالسب  مت  ةیجرشامشلا 

يف عیبلل  تارقملاو  تالآلاو  ددِعلا  حرطو  سالفإلا  ىلإ  يدؤت  ةطبارتم 
ةسوردم اھرادقأ  تناك  نويد  نم  كونبلل  ىقبت  امل  ًءافو  ينلعلا  دازملا 

. الیلق ديزتو  ةینیعلا  تاكلتمملا  هذھ  اھب  يفت  ثیحب  ةیمنھج  ةربخب 

يننأب صراق  روعش  ينلخاد   . ةقدلاو جرحلا  يف  ةياغ  يفقوم  حبصأ 
نم اجرحم  نوكي  امبر  كب  رتنع  نأب  يل  سوسوي  حار   ، ةدئاز ةلامع 
نأ دعب  هب  موقأ  لمع  كانھ  دعي  ملو  امیس   ، مھرفو نم  نمض  يریفوت 
امَّیس  ، جرحلا هنع  ليزأل  يتماركب  باحسنالا  تررق   . لامعألا لك  تیفُص 
هیف بلقأ  نأ  عیطتسأ  قوسلا  لغش  ىلع  اكدوتم  تحبصأ  يننأو 
هنم نذأتسأ  يكل  كب  رتنع  ةلباقم  تبلط  لعفلاب   . ةلوھس لكب  يشیع 
ينتءاج  ، بجعلل ايو   .. هيدل لمع  يل  دعي  مل   ، ثیح باحسنالا  يف 

؟! هبتكم  . هبتكم يف  اًحابص  ةرشاعلا  يف  اًدغ  هلباقأ  نأب  كب  رتنع  ةقفاوم 
جراخ ابتكم  هل  فرعأ  الو  ةیضاملا  تاونسلا  لاوط  هدنع  لغتشأ  يننإ 
ماخ داوم  اياقبو  هتالآو  هددِع  عیمجب  كنبلا  هیلع  ظفحت  يذلا  عنصملا  رقم 



بابسأل دادسلا  يف  اھباحصأ  لطامي  ریتاوفو  تالایبمك  نم  ةنفحو 
. ةفلتخم

يذلا قيرطلل  اًقیقد  اًفصو  يناطعأ  ربخلاب  ينغلبأ  يذلا  رصقلا  ريدم 
تھجتا مث  لمرلا  ةطحم  ىلإ  صابلا  تبكرف   ، كب رتنع  بتكم  ىلإ  هكلسأ 
اھتحت ةیصانلا  ىلع  ةسماخلا  ةرامعلا   ، لولغز ةیفص  عراش  ىلإ  اھنم 
رتنع بتكم   . نیعراشلا ىلع  باوبأ  ةعبرأب  ةیئابرھك  تايرثو  فجن  لحم 
نم ةرامعلا  لخدمو   ، ةرشابم لحملا  اذھ  قوف  يتلا  ةنوكلبلا  وھ  كب 
فرغ سمخ  نم  ةنوكم  اًّدج  ةعساو  ةقش  بتكملا   . لولغز ةیفص  عراش 
اھلك ةشورفم   ، هایم يترودو  تارمم  ةدعو  ةریبك  ةلاصو  ةعساو 
نم تيزلا  ناولأب  ةشوقنم  ناردجلا   ، هیكرابلا بشخ  قوف  داجسلاب 

تانولاص  ، تاموسرو شینارك  عم  هتاجرد  عیمجب  قرزألا  نوللا  تاقتشم 
، حیباصمو لیثامتو  فحت  اھیلع  قیطاقطو  دضانمو  بتاكمو  تاھيرتنأو 

ةفرغ  ، نیفین مادم  ةریتركسلا  ىلإ  ينلخدأ  مرتحم  فظومف  ٍعاسف  ٌباوب 
. ةنیمث تاشورفمب  ةقانألا  ةديدش 

ةماقلا ةليوط   ، اماع نیثالثلا  نع  اھرمع  ديزي  ال  ةدیس  نیفین  مادم 
تاذ  ، نوللا يرمخ  هجو  ةرشب  ىلع  رعشلا  ءارقش   ، دقلا ةقوشمم 
اًءرد اھیف  ةقلمحلا  نم  كعنمي  ةباھملا  نم  لظ  اھلامجل   ، ةیسالخ ةسمل 
يف ينلباقتل  بتكملا  نع  ْتَجرخ  يمارتحا  يف  ًاناعمإ   . ءاھتشالا ةھبشل 

: ةرارحب ةِحفاصم  قيرطلا  فصتنم 

«. هیلإ لخدت  الاح   ، ءاھب ذاتسأ  لضفت  - »

: سرجلا رز  ىلع  تطغضو  اھبتكم  ىلإ  تدترا  مث 

«. ؟ ةطوبضم مأ  ةداس  اھلضفُت  - »

!«. ةحيرلا ىلعف  دبالو  ناك  نإ   . مدنفأ اي  اًركش  - »

ودبي  . فرصنا مث  ةیحتلاب  هسأر  زھف   ، ينعمسو برتقا  دق  يعاسلا  ناكو 
اھتماستبا يقوف  تحرط   ، بتكملاب يراھبنا  تظحال  نیفین  مادم  نأ 

: ةءالملاك ةضيرعلا 

!«.. اعبط بتكملا  اذھ  ىلإ  ءيجت  ةرم  لوأ  - »

«.. ؟ ديدج وھأ  - »



!«.. كب رتنع  رمع  نم  هرمع  - »

«.. ؟ ریبكلا اشاب  تزع  بتكم  ناك  - »

«. ؟ هفرعت كترضح  مامت ! - »

«. ةلئاعلل ميدق  قيدص  يبأ  - »

«. ةلئاعلل قيدص  رخآلا  وھ  اباب  هرصب ! - »

«. ؟ نمز نم  كب  رتنع  ةریتركس  كترضح  - »

«. يوناث ىلوأ  ةنس  يف  تنك  ذنم   ، ةنس نيرشع  نم  - »

!«. عنصملا بتكم  ریغ  ًابتكم  كب  رتنعل  نأ  فرعأ  ةرم  لوأ  هذھ  - »

«. ءاسملاو حبصلا  يف  موي  لك  هیلإ  يتأي   ، هرمع لوط  هبتكم  اذھ  - »

«. ؟ انھ لاغشأ  هيدل  - »

!«. ؟ فرعت مل  فیك   ، ةریثك ةصاخ  لاغشأ  كب  رتنعل  اًعبط ! - »

!«. ًاّيِرَشِح تسل  انأ  - »

!«. ناطقأ رجات  لازي  كب ال  رتنع  - »

قیشرلا اھعذج  تول   ، اھنیمي ىلع  زاھج  نم  ريرص  توص  قلطنا 
: رز ىلع  تطغضو 

«.. كترضح عم  - »

: زاھجلا نم  كب  رتنع  توص  قلطنا 

«. لخدي ءاھب  - »

. نیفین مادم  ينتمدقت   . تفقوو ةوھقلا  ناجنف  يف  ةعرج  رخآ  تفشر 

. ةرھبم ةریثك  فحتب  طاحمو  داجسلاب  شورفم  ليوط  رمم  يف  انیضم 
: يل تراشأو  بابلا  ْتَعفد  مث   ، رمملا ةياھن  يف  ةفرغ  رخآ  باب  ْتَقرط 
ال ةنیمث  ةفحت  انھاھ  ءيش  لك   ، تارھبملا نم  ةھاتم   ، تلخد  . لضفت



تاحوللا  ، دیجاجسلا  ، دعاقملا  ، بیلاودلا  ، بابلا ةركأ  لامب : ردقت 
، مالقألا  ، رئاتسلا  ، كیبابشلا  ، ناكرألا يف  ةددعتملا  تاروجابألا   ، ةقلعملا
. ةیجاجز تالواط  ىلع  ةرثانتملا  ةتالوكیشلا  بلع   ، تايافدلا  ، حوارملا
كلذ وھ  سیل  هفرعأ  يذلا  كب  رتنع  نأ  ّيلإ  لیخ  ناكملا  ةبھر  نم 
نم  . اھلك ةفرغلا  ألمیل  ضیفيو  بتكملا  يسرك  ألمي  يذلا  ناطلسلا 
قدحأ بتكملا  مامأ  اًفقاو  ُترمستف   ، ةحفاصملا نع  يدي  تلش  ةبھرلا 
هینیع تارظن  الول  نيدخلا ! موخت  ىلع  نیفقاولا  هبراش  يفرط  يف 

: ةنیختلا هدیب  راشأ   . وھ هنأ  تقدص  ام  نیتفیلألا 

«. ءاھب اي  دعقا  - »

. ریثولا يدلجلا  ِْيتوفلا  ىلع  تسلج 

«. ؟ كتبلط اذامل  فرعت  لھ  - »

!«.. كتداعس ةلباقم  تبلط  ينأل  - »

!«.. ؟ يتلباقم تبلط  تنأ  - »

!«.. معن - »

«. ؟ نمم - »

!«. رصقلا ريدم  نم  - »

.. كبلطأ يننأب  كغلبي  نأب  هتأجاف  يننأ  رھظي  لوطسملا ! ينغلبي  مل  - »
«. اًدیج يل  عمتسا   ، لاح لك  ىلع 

!«.. كتداعس رمأ  - »

ام لغتشت   ، يترسأ نم  دحاو  تنأ   . ثدح امب  كل  نأش  ال  تنأ  - »
!«.. وھ امك  شام  كبترم   .. يعم قاب  تنأ  شلغتشت 

!«. لمع نودب  بترم  ضبق  نم  لجخأ   .. ينذخاؤت .. ال  ينكل - »

: مسح يف  بتكملا  حطس  ىلع  هتبابسب  رقن 

نأ ىلإو   .. لیلق دعب  لاوحألا  لدعتتس   .. اليوط اذكھ  ىقبي  نل  لاحلا  - »
مادم عم  بتكملا  اذھ  يف  انھ  يعم  قاب  تنأ  نآلا  هل  ططخن  ام  ثدحي 



موي لك  ءيجت  نأ  مھملا   ، طیسب لمعب  كفلكتس  رخآل  نیح  نم   . نیفین
«. ةرشاعلا ىلإ  اھعم  ىقبتف  ءاسم  ةسماخلا  نم 

!«. كتداعس رمأ  - »

«. نذإب هللا دغ  نم  ءيجت   . ةزاجإ مویلا  كدنع  - »

!«. كتداعس رمأ  - »

!«. فارصنا - »

لیصفتلاب راد  ام  هل  تیكح   . لیعامسإ يمع  تیب  ىلإ  هدنع  نم  تجرخ 
نأ هنم  بلط  يذلا  ضوع  يمع  فتاھ  مث  الیلق  ينلھمأ   . هيأر تبلطو 

: ينذأ يف  بضاغلا  هتوص  ّبصناف   ، ةعامسلا ينیطعي 

نم ةیجرشامشلا  نضح  يف  كدوجول  ضفار  ينأ  فرعت  تنأ  - »
يعم شیعتل  اًروف  لاعتو  كسفن  تاھ  ؟ ! لوستت نأ  ىضرت  ساسألا ..!

!«.. اًمركم اًززعم 

يمع دنع  هرودب  ينفتاھف   ، حالص يمع  فتاھ  ضوع  يمع  نإ  مث 
: لیعامسإ

الأ ؟ ! ةقدصلاك لمع  نودب  رجأ  يضاقت  ىلع  كقنزي  يذلا  امو  - »
ناوألا نآ  هنأ  نظأو   ، كیلإ جایتحالا  دشأ  يف  يننأ  فرعت  تنأ  ؟ ! يحتست

يف انأ  ةملك ! الو  ةیلوئسملا ..! لمح  يف  كمع  دالوأ  نواعت  نأل 
«. كراظتنا

لباقملا يفو   ، ةیجرشامشلاب انوتفم  لازأ  ال  تنك  يسفن  ةرارق  يف 
رخآ مع  يأ  عم  وأ  ضوع  يمع  لزنم  يف  يتماقإ  نأب  نیقي  ىلع  تنك 

نكسمب دارفنالا  ةوالح  تأرمتسا  نأ  دعب  ةملكلا  ىنعمب  انجس  نوكتس 
بحرم ریغ  يبأ  نأب  يمامعأل  تمعز  نأ  ناكف   ، هعیمج امم  حيرم 

نأ دعب  اصوصخ   ، ةلاذنو ةسخ  كلذ  ربتعيو  ةیجرشامشلا  نع  يلیحرب 
رھظ ام  ناعرس   ، العفو  . يل هجایتحا  نع  برعأو  هسفنب  كب  رتنع  ينملك 
عم ةیقارو  ةمعان  ةسلس  ةقالع  مایق  نم  ةلیلق  مايأ  دعبف   ، جایتحالا اذھ 
نع ةرابع  وھ  حجانلا  لامعألا  لجر  نأ  فیك  اھلالخ  ينتملع   ، نیفین مادم 
اًركبم ةلیللا  مانأ  نأ  ّيلع  هبنو  كب  رتنع  يناعدتسا   . ةحجان ةيراتركس 

. لمعلاب ةصاخ  ةمھم  ةيرومأم  يف  انتدلب  ىلإ  اًحابص  اًدغ  رفاسنس  اننأل 



هضرأ عیبب  كب  رتنع  ماق  ثیح   ، ةدلبلا يف  هانیضمأ  الماك  اعوبسأ 
نم دوھش  اھیلع  عَّقو  ةيروص  دوقعب  هدالوأل  انتدلب  مامز  يف  ةیعارزلا 
ىلإ عوبسألا  ىدم  ىلع  نأمطاو   ، ضرألا يف  مھناریج  نم  ةدلبلا  لھأ 
نأ اًعیمج  اوملع  دق  بزعو  نادلب  نم  اھرواج  امو  انتدلب  يف  سانلا  نأ 
مھلثم حبصأو  هدالوأ  هنم  اھارتشا  لب   ، هدحو هكلم  دعت  مل  كب  رتنع  ضرأ 
رتنع ةرایس  يف  ةيردنكسإلا  ىلإ  اندع  مث   . نادف يتئام  نم  رثكأ  كلمي  ال 
راوجب انأو  هدحو  ةیفلخلا  ةبنكلا  ىلع  عجطضم  وھ   ،« دروف  » ـ لا كب 
فوقو درجمب  لورھي  ناك  قئاسلا  نأ  رمألا  يف  ام  لمجأ  ناكو   ، قئاسلا
اقراغ لزنأف   ، اًضيأ انأ  يل  بابلا  حتفي  مث  كب  رتنعل  بابلا  حتفیل  ةرایسلا 

: الئاق مارتحاب  يل  ئموي  نیح  ةصاخبو   ، جرحلاو كابترالاو  لجخلا  يف 
! كب ءاھب  اي  لضفت 



( ٢١ )

ةوعد تاقاطب  نم  ةصر  دوجو  يرظن  تفلتسا  نیفین  مادم  بتكم  ىلع 
ىلع جرفتأ  ُتلعجف  ينتبذج  اھتماخف   . حرفل ةوعد  اھنأ  حضاو   ، ةمیخف

: نیفین مادم  تلاق   . يريرح طيرشب  طوبرملا  فلغملا 

«. تاوعدلا هذھ  يف  ةوعد  كل  - »

ءالطب رفاظألا  ةغوبصملا  ةلیحنلا  اھعباصأب  تاوعدلا  يف  بلقت  َْتلعج  مث 
فلغملا ىلع  اعوبطم  يمساب  تئجوف   ، ةدحاو يل  تمدق   . ناق رمحأ 

: ةطبغ يف  تلق   . ةبتاكلا ةلآلاب 

«. يناعدو ينرَّبع  يذلا  كبلا  سيرعلا  وھ  نم  ىرت  اي  - »

نم برقي  امیف  تلاق   .. ىزغم تاذ  ةیبناج  ةماستباب  اھسأر  نیفین  تجوع 
: فیطللا جنغلا 

!«. هبابش ددجیس  كب  ورمع  - »

!«. ؟ يجرشامشلا كب  ورمع  - »

!«. ءاھب اي  كتلمأ  لابقع  - »

ناك نإو  ىتح   ، هرمع نم  نیتسلا  قوف  هنإ  نيریثك ! دافحأل  دج  هنكل  - »
!«. نیعبرألا يف  هنأب  عدخي  هلكش 

!«. ؟ عنمي اذھ  لھو  - »

«. .. هنإ دصقأ   .. نكلو ال  - »

!«. ؟ الثم لجخم  - »

!«. هلاح يف  هكرتت  نل  سانلا  ينعي ! - »

«. ؟ اھرمع نم  نيرشعلا  يف  ةیبص  سورعلا  تناك  اذإف  - »

!«. ؟ تونب تنب  - »



«. دیعسروب نم   . تالیمجلا ةلیمجو  اعبط ! - »

«. ؟ اوقفاو هدالوأ   .. و ریخب ! ممتي  انبر  هل ! اًئینھ  - »

!«. اًعبط حرفلا  نورضحیسو  - »

«. ؟ همع تنب   .. لایعلا مأ  هتجوزو  - »

ةبوكرك ةزوجع  تراص  ؟  اھتيأر لھ  تبعتو ! تربك  اھنوع ! يف  هللا  ناك  - »
«. كرحتت ةدیعق ال 

ينوعدي كب  ورمع  نأ  درجمل  ةوعدلاب  تحرف  يننإف  رمألا  ناك  ام  ًاّيأ 
نم دو  يأ  اننیب  مقي  ملو  ةدودعم  تارم  الإ  هرأ  مل  يننأ  عم  هفافز  روضحل 

. يل هبأي  ملو  هفطلتسأ  مل  ينلعل  لب   ، عون يأ 

يف سورعلا  تیص  عاذ  فافزلا  دعوم  ىلع  ةیقبتملا  ةلیلقلا  مايألا  لالخ 
ناكو  . هيورامخ تنب  ىدنلا  رطق  اھنأك  ةریبك  ةیلافتحاب  ةلئاعلا  طیحم 
تألتما ىتح  موي  لك  ةيردنكسإلا  ىلع  نودفاوتي  انتدلب  ةیجرشامش 

. ممعلاو يقاوطلاو  شیبارطلاو  تاءابعلاو  بیلالجلاب  تالیفلاو  روصقلا 
ةبعادمب ىحضلا  يف  مونلا  نم  توحص  موي  تاذ  يننأ  ىربكلا  ةأجافملا 

اھئارو نمو  اھمدو  اھمحلب  اھارأل  اًدعاق  تضفتناو  تعزفف   ، يمأ دي  نم 
ىلع نانئمطالا  رعاشم  امھینیع  يف  تأرق   . ةبنكلا ىلع  اسلاج  يبأ 
ةشع يف  نكسأ  يننأ  ناروصتي  اناك  امھلعل   . ةطبغلا دح  ىلإ  يتحار 

. ةملكلا ىنعمب  رصق  يف  تیبأ  ينَايَر  امھب َيـ اذإف  حطسلا  قوف 

اًدحاو ةثالثلا  يمامعأ  ءاج  قئاقد  دعب   . قربلا ةعرسب  امھئیجم  ربخ  عاذ 
يذلا دیحولا  هنأو  ربخلاب  ملع  نم  لوأ  هنأ  نظي  مھنم  دحاو  لكو  رخآلا  دعب 
ضفت نأ  كشو  ىلع  يمأ  تناك   . هتیب ىلإ  امھذخأي  نأ  هل  قحي 

هذھ يف  ينم  اعبشي  نأ  ىلإ  يعم  ایقبي  نأ  يف  ةبغرلا  ءادبإب  كابتشالا 
تیب هل  نم  نأب  اھايإ  اًركذم  ةدومو  فطلب  اھرھن  دق  يبأ  نأ  الول   ، ةصرفلا
دنع ةلیل  تیبي  نأ  ررق  اذكھو   .. سانلا تویب  يف  عطنتي  نأ  هیلع  بیع  انھ 

. حالص مھرغصأب  ًءاھتناو  ضوع  مھریبكب  اًءدب  يمامعأ  نم  دحاو  لك 
ثیح ةصایبلا  يح  يف  ضوع  يمع  تیب  ىلإ  اًعیمج  انلقتنا  ام  ناعرس 
تبھذ يلاتلا  مویلا  ىحض  يف   . لیللا فصتنم  برق  تدعو  كانھ  مھتكرت 
انيدترا ثیح  ءاسملا  ىلإ  مھعم  تثكمف  لیعامسإ  يمع  تیب  يف  مھیلإ 
يمعو  ، ةقیتعلا سنوات »  » ـ لا هترایس  هعم  ضوع  يمع   . ةديدج سبالم 

هعم لیعامسإ  يمعو   ، ةديدجلا نيورتس »  » لا هترایس  هعم  حالص 
ىلع مسا  لعفلاب  يھو   ، ةدرقلاب ةامسملا  ةریغصلا  تایفلا  هترایس 



ماقي ثیح  اربماھلا  حرسم  ىلإ  انداقو  هراوج  ىلإ  ينذخأ   . ىمسم
موي يف  اننأك  عفادتت  مداصتت  يرشبلا  محللا  نم  لتكب  اذإف   ، حرفلا

. رشحلا

امف  ، اھدحو دیعسروب  نم  نيوعدملا  تائمب  اھرخآ  نع  ةعاقلا  تألتما 
نيرشحنم فوقولا  ىلإ  تائملا  رطضا  ؟ ! مھفراعمو ةیجرشامشلاب  كلاب 

ةبشخ نم  ثعبني   . مدقل عضوم  نم  ةمث  سیلو  تاراونبلاو  تاقرطلا  يف 
فوفدلاو لوبطلا  توصب  ىنبملا  جري  ضرألا  لزلزي  جیجض  حرسملا 

، روھمجلا ىلع  نرطیس  تاعراف  تاصقار  ثالث   ، تايرتولاو تاجاصلاو 
توص نھللعشي   ، ةقئاش ةثونأ  نم  نھنم  قفدتي  امب  يعولا  هندقفأ 
دیس اي  رونب  فجن  اي   » ةینغأب حدصي  دومحم  زيزعلا  دبع  ریھشلا  برطملا 

. ناكرألاو تارمملا  يف  ةمكارتملا  ماحزلا  لتك  يف  انرشحنا  ناسرعلا .»
نیسلاج ناسورعلا  ناك   . ةدیعبلا حرسملا  ةبشخ  يف  قلمحن  انذخأ 
ةیقیسوملا ةقرفلا  ةھجاوم  يف  ةبشخلا  قوف  نییلاع  نییسرك  ىلع 

ةفقولا نم  انبعت  اًریخأ   . اًدیج سورعلا  هجو  ةيؤر  انلواح  اثبع   . تاصقارلاو
نأب حرتقي  داك  امف  ؛  يبأو يمأ  ىلع  ضوع  يمع  قفشأ   . ةملؤملا
لیللا فصتنم  لبق  حرسملا  انرداغ   . لاحلا يف  هانقفاو  ىتح  فرصنن 

. لیلقب

بلط امك  رباج  يدیس  ةطحم  ىلإ  نیموي -  دعب  يمأو -  يبأ  لصون  نحنو 
دعقملا ىلع  يبأ  يب  درفنا   ، دلبلا ىلإ  يمأب  اًدئاع  اھنم  بكریل  يبأ 

: لاق  ، ضوع يمع  ةرایسل  يفلخلا 

ىلع تنأمطا  امدعب  اھبلق  درب  كمأ  اھشیعت ! يتلا  ةایحلا  ينتبجعأ  - »
لوقأ نأ  بحأ  انأ  امنإ  دمحلاف  ..!  ، كتركاذمو كتبرشو  كتلكأو  كتمون 

، ةيدبأ اھنظت  كسفن  ىسنتف  ةیھافرلا  هذھ  كنرغت  ال  كنیبو : ينیب  كل 
ىلع كمغرت   ، كدبعتست ىتح  كیف  لكأت  اھل  تیخرتسا  املك  اھنأ  عقاولاو 
ةقيرط يھ  هذھ  اھمیعن ..! يف  رمتست  نأ  لیبس  يف  كيدل  زيزع  لك  عیب 
مھنم دحاولا  لوحتي  ثیحب  مھدنع  نولمعي  نم  ةیبرت  يف  ةیجرشامشلا 
ظفحو مھل  ءالولا  يف  ةیجرشامشلا  نم  رثكأ  يجرشامش  ىلإ 
رابتخالا يف  كحاجن  دعب  ةیبرتو  دادعإ  ةرتف  نآلا  هیف  تنأ  ام  مھرارسأ ..!
كمالحأ ئلتمت  ينعي   ، ایجرشامش حبصت  نأل  لباق  كنأب  مھعانتقاو 

نوكت نأ  سانلا  نب  اي  يونت  تنك  نإ  ةھبألاو ..! ةرایسلاو  الیفلاب 
مھراظنأ يف  لظت   ، مھلظ يف  تولع  امھمو  كتایح  ةیقب  ایجرشامش 

يتلا ةیھافرلا  كلتو  میعنلا  اذھ  ئرمتست  نأ  كیلعف   .. مداخ درجم 
يف امرتحمو  اًّمھم  اًئیش  نوكت  نأل  اًحومط  تنك  نإ  امأ   .. اھیف كوقرغأ 
كیلعف ءايرثألا  ةكوش  ترسكناو  باقلألا  هیف  تیغلأ  يذلا  ديدجلا  دھعلا 



نع ًالوئسم  نوكت  نأ  ةوسقو  ةایحلا  ةنوشخ  ىلع  كسفن  دِّوعت  نأ 
!.. مكیلع هُمالسل  قطقط  نم  كسفن 

نم كریغ  دحأ  نم  كیتأي  میعن  لك  كینذأ : يف  اًقلح  اھعض  ةملك  كل  لوقأ  »
ىقبي ال  بابسألا ! نم  ببسل  ةظحل  تاذ  ةلاحم  ال  لئاز  وھف   ، كقوف

لثم كدلج  ّكح  ام   . وھ هيدي  عنص  نم  ناك  ام  الإ  میعن  نم  ناسنإلل 
يلحتست ام  حرطم  كل  شرھي  نم  دجت  نلو   .. نومدقألا لاق  اذكھ   ، كرفظ

!.. يبعشلا لثملا  لاق  اذكھ   ، شرھلا

ذخأت ال  كل : هتلق  نأ  قبس  ام  اًمئاد  ركذتت  نأ  سانلا  نب  اي  يمالك  ىنعم  »
. ددحم لمع  يف  كدھج  لباقم  طبضلاب  هقحتست  ام  الإ  ةیجرشامشلا  نم 

صلخأ انأ  امنإ   ، اًریغص دعت  مل   . كتحلصمب ىردأ  تنأ  لاح  لك  ىلع 
«. كیلعو ىلع هللا  يقابلاو  كحصنب  يریمض 

نم ىرخأو  ةلمج  لك  نیبف   ، قيرطلا لاوط  انعم  تناك  ضوع  يمع  نذأ 
هراوجب ةسلاجلا  يمأ  ةیحان  لیمي  وأ   ، دیيأتو باجعإب  هسأر  زھي  يبأ  مالك 
يسأر زھأف  ؟  ءاھب اي  لصح   .. اذك موي  هصنب  مالكلا  اذھ  هل  ُتلق  فتھيو :

. اًقفاوم

قيرطلا فصن  انعطق   . ضوع يمع  راوج  ىلإ  تسلج  انتدوع  قيرط  يف 
اًمئاد هتداعك  هینیع  يف  قرقرتت  عمدلا  نم  دوفو  تناك  ثیح   ، نیتماص
ضوع يمع  ؟ .. يبأ وھ  دحألا  اذھ  ناك  اذإ  كلاب  امف   ، دحأ يأل  هعيدوت  دنع 

ةیقيرفإلا ةھكنلا  تاذ  ةططبملا  يناتسبلا  رئاجس  نیخدتل  نمدم 
دعب ةراجیسلا  ئفطي  ةیجرشامشلاك  ناك   . ةقارحلا ةعذللاو  ةفيرحلا 
ةدایقلا ةلجع  قصل  ةتبثملا  ةأفطملا   . ةفطاخ سافنأ  ةدعب  اھفصتنم 
ةراجیسلا ىمر  لبقي  كلذ ال  عم  وھو   ، ةططبملا رئاجسلا  فاصنأب  تألتما 

اھرشح لواحي  حار  يتلا  ىلإ  ترشأ   . اھدامر ضفن  ىتح  وأ  عراشلا  يف 
: ئفطنتل اھیلع  اطغاض  باقعألا  نیب 

!«. ؟ كردص نع  ففخت  كنأ  مأ   ، يمع اي  اذھ  فارسإ  - »

: هینیع دامر  ضفني  هنأك  ةیباك  ةرظنب  يوحن  لام 

!«. فیفخت الو  فارسإ  ال  - »

«. ؟ نذإ نوكي  اذامف  - »

«. نیخدتلا ةاكز  ةاكز ..! - »



!«. ؟ نیخدتلا ةاكز   ، يمع اي  معن  - »

سرابسلا نوملي  نیمدعملا  عراوشلا  نایبص  نم  ةریبك  دادعأ  كانھ  - »
نمل اھنوعیبي  مھنإ  ّيلع ! نوبعصي   .. ایقیقح ًءاقش  اھعمج  يف  نوقشي 

! يبلق عطقي  مھرظنم   . اھنیخدتو اھفل  دیعيو  صیمحتلاب  اھجلاعي 
يخأ اي  الئاق : يبلق  يندغزي  سَفن  لك  عم  ةراجیس ! تعلو  املك  مھركذتأ 
يف اعبط  ةكحضم  ةجاح  بعتلا ! قحتست  سافنأ  ةيوش  مھل  بیس 
روجت اسافنأ  تبحسو  توھس  اذإ  سابعلا  وبأ  يسرملاو  نكل   ، كرظن
ةیلاتلا ةراجیسلا  يف  بوحسملا  ضوعأ   ، ةیجسرابسلا قح  ىلع 

!«. اھفصتنم لبق  اھئفطأف 

يف نطت  تحار  ةیجسرابسلا »  » ةملك نكل   ، حرمو قمعب  اًعم  انكحض 
ترعشف  ، ةیجرشامشلا ةملك  نزو  ىلع  قيرطلا  ةیقب  لاوط  ينذأ 

ةیجسرابسلا ءالؤھ  هبشأ  يننأ  هئوض  ىلع  تيأر  ذإ  ملؤم  رطاخ  بیبدب 
تألتما  ، يبلق ينعجو   . ةیجرشامشلا تالضف  ىلع  تاتقأ  ينوك  يف 

يمد ةحئار  نوكت  نأ  تسدح  ةذافن  ةبيرغ  قارتحا  ةحئارب  يمیشایخ 
. هوتل قرتحملا 

غیستسأ دعأ  ملف  ةیجرشامشلا  ماعط  يسفن  تفاع  مویلا  كلذ  ذنم 
ةینیص كرتأ  تأدب   . ةمومسم يل  تدب  يتلا  ةمعنلا  هذھ  نم  اًئیش 
تحر  . ءاطغلا اھنع  عفرأ  نأ  نود  نم  يشمأو  شرفملاب  ةاطغم  ماعطلا 
لباوتلاب ةشبحملا  ةیمعطلاو  سمدملا  لوفلا  ةيرقبع  فشكتسأ 
يرشكو  ، ضوع يمع  جوز  عیفش  مأ  ةراصبو   ، قَّدحملا ناجنذابلاو 

ةيدھم تسلا  ةشرك  ةینوّمكو   ، لیعامسإ يمع  جوز  حابص  ةخیشلا 
ىلع ةفقاو  تابرع  نم  خملاو  ةدبكلا  تاشتودناسو   ، حالص يمع  ةجوز 
دنع مورفملا  محللاب  وأ  قجسلاب  هعصرن  نیجعلا  فیغرلاو   ، يصاونلا
تأدب كلذك   . ةحیضفلاك ةقعازلا  ةیھشلا  هتحئارب  هجورخ  رظتننو  نارفلا 
دنسم يأ  ةتلش  يأ  اًدسوتم  ةبلص  ةیبشخ  كئارأ  ىلع  مونلا  ذلتسأ 
تقولا نأ  فشتكأ  تأدب  امك   ، ةكيرألل يبشخلا  دنسملا  ناك  نإو  ىتح 

ىلع ينضرحي  ضوحلا  ىلع  يدیب  يسبالم  لسغ  يف  هیضقأ  يذلا 
دقو  . اھصحف دیعأ  تایكولسو  لاوقأو  تاءارق  يف  ينھذ  لیغشت 
اًعقوتم اھنیعب  تاقوأ  يف  ينم  ةبرقم  ىلع  حبصأو  ينيانجلا  ينقداص 

. ّيلإ رصقلا  هلسرأ  يذلا  ماعطلا  ىلع  زھجیل  هيدانأ  نأ 



( ٢٢ )

ةدیعب ةیملاع  كونب  ىلإ  مھلاومأ  بيرھت  يف  اوحجن  نيذلا  ةیجرشامشلا 
نمو  ، اھب اورھتشا  يتلا  ةیلمعلا  مھتاقاط  بيرھت  نم  عبطلاب  اونكمتي  مل 
سفن يف   . ةحجان تاعورشم  ریغب  شیعي  نأ  مھلاثمأ  ىلع  لیحتسملا 

ملو اھیلع  اولبج  يتلا  ةھبألاو  زعلا  رھاظم  ريربتب  نوبلاطم  مھ  لاحلا 
نإ مث   .. اوعاطتسا ام  ردقب  ةيرھظملا  نم  اوففخ  دق  اوناك  نإو  اھنع  اولختي 
بجي نئابزلاو  ءالمعلا  نم  ةلئاھ  دادعأب  ةخسار  ةیضرأ  قوسلا  يف  مھل 

ام اذھو   . ءاحنألا نم  وحن  يأ  ىلع  اھعم  ةقالعلا  ديدجتو  اھب  ظافتحالا 
ربع يسیسلا  كب  دیشرب  ةامسملا  ةيرادإلا  ةيرقبعلا  هنع  تقتفت 
ناذأ برق  ىلإ  انایحأ  رمتست  كب  رتنع  بتكم  يف  تاعامتجاو  تاثحابم 

انأ ىقبأل  ًءاسم  ةرشاعلا  يف  تفرصنا  دق  نیفین  مادم  نوكت  ثیح   ، رجفلا
اھقفرأ تاركذمب  جرخأو  تافلمب  مھیلع  لخدأ  لیللا  تاعاس  لاوط 

يف وأ  مھتویب  يف  سان  ماقرأ  بلطأو  تانوفیلت  ىلع  درأو   ، تافلمب
يسرك ىلإ  لصأ  داكأ  ام  تنك   . عامتجالا ةفرغب  مھلصوأل  مھبتاكم 

. نوفاتكدلا توص  وأ  سرجلا  توص  ينعزفي  ىتح  بتكملا 

حاتتفا موي  ينتدعسأ  اھنیح  يف  ينترجضأ  ام  ردقب  ةقشملا  هذھ  لك 
هل طیطختلا  يف  رخآب -  وأ  لكشب  تمھسأ -  دق  يرابتعاب  عورشملا 
نایك عقاولا  ضرأ  ىلع  حبصأ  دقو  الإ  ةلیلق  روھش  ضمت  مل   . هذیفنتو
يھو  ،« ةغابصلاو جسنلاو  لزغلل  ناوخإ  ةیجرشامشلا  : » همسا ديدج 

درف لك   . يلئاعلا عباطلا  اھیلع  بلغي  ةيرصم  ةمھاسم  ةكرش 
، همأو ةدامح  ىتح   ، ةدلبلا نم  وأ  ةيردنكسإلا  عرف  نم  يجرشامش 
، هليدعتو همیمرت  مت  ميدق  جارج  ىنبم  عنصملل  ریتخا   . مھسأ ةدعب  كراش 

ةرامع يف  ضعب  ىلع  اھضعب  ةحوتفم  ققش  ثالث  ةرادإلل  ریتخاو 
سلجم نوكت   . يبطاشلا ئطاشب  دیعسروب  عراش  يف  ةثيدح  ةینكس 
يلاوح مھددع  غلب  نيذلا  نیمھاسملا  عیمج  نم  بختنم  ةرادإ 
ناكو  .. ةیجرشامشلا ةلئاع  ىلإ  نوبستني  وأ  نومتني  مھاسم  ةئامسمخ 
اسیئر يسیسلا  كب  دیشر  ىلع  رقتسا  دق  ةرادإلا  سلجم  عامجإ 

كب ورمع  هبئانل  ةسايرلا  نع  لزانت  يسیسلا  كب  دیشر  نأ  الإ   ، سلجملل
ةرادإل بدتنملا  ةرادإلا  سلجم  وضع  نوكي  نأ  لضفو  يجرشامشلا 

. عیمجلا ىدل  امیظع  احایترا  يقل  ام  اذھو   ، ةكرشلا

ةءافكلا باحصأ  ءالصألا  نیيرادإلا  نم  ديرف  زارط  يسیسلا  كب  دیشر 
دارفألا نوئش  سیئرو  ريدملا  بئانو  ريدملا  وھف   ، ةیئانثتسالا لب   .. ةیلاعلا
سیئر دوجو  نم  مغرلا  ىلع  ةنازخلاو  ديروتلاو  لیغشتلا  ماسقأ  سیئرو 



، هتیلالقتسا راطإ  يف  هلمع  يدؤي  ماسقألا  هذھ  نم  مسق  لكل  يلعف 
هیلع ضرفي  وأ  هلغش  يف  لخدتي  نم  كانھ  نأب  روعش  ىندأ  نود  يأ 

رحاسلا  ، يسیسلا كب  دیشر  نأ  كلذ   .. هنیعب ارارق  وأ  انیعم  اكولس 
ةریبك لكب  هماملإ  يف  ةنماك  ةیقیقحلا  هتوق  تناك   ، ةملكلا ىنعمب 
نوشمش ةوق  تناك  اذإف   . لمعلا سورت  نم  سرت  لك  ةكرح  يف  ةریغصو 
راصعإك ايوق  لاحلا  يف  راص  هيدیب  هسسحت  اذإ   ، هسأر رعش  يف  رابجلا 
يسیسلا كب  دیشر  ةوق  نإف   ، اھساسأ نم  ناردجلاو  راجشألا  علتقي 

، هيدیب اھسسحتي  نأل  ةجاح  يف  تسیل  يھو   ، هتركاذ عاستا  يف 
 - دكؤم هبش  لكشبو  فرعي -  يكل  ةزیجو  ةھربل  هنیع  ظحجت  نأ  يفكي 
نأ وأ   ، اذك موي  يھتنتس  ينالفلا  فنصلا  نم  ماخلا  ةداملا  نوزخم  نأ 

.. تیكو تیك  ىلع  صني  ناكو  اذك  رھش  اذك  موي  انءاج  ينالفلا  باطخلا 
اي ةيوش  انفرش  : » كاذ وأ  مسقلا  اذھ  سیئر  بلطي  فتاھلا  ةعامس  عفري 

عوضوملا لوح  هعم  يطعيو  ذخأي  ةيوخأ  ةدعق  يف  يدنفأ ..» نالف 
فرصتلا نأب  هیلإ  يحوي   ، هنھذ هل  ءيضي   ، ةینالفلا ةلكشملا  وأ  ينالفلا 

هیلإ ایحوم  اھدصحي  مث  لحلا  ةركف  هنھذ  يف  عرزي   ، تیكو اذك  وھ  لثمألا 
. هیلع ةالمم  تسیلو  وھ  هراكفأ  تانب  نم  اھنأب 

هیفكي اھلك ! ةيردنكسإلا  ةنيدم  يف  ملع  ىلع  اران  نوكي  نأ  ةبارغ  ال 
نكي مل  يكلملا -  رصقلا  نم  ةقثوم  ةءاربب  ایمسر  كبلا  وھو  هنأ -  ةرھش 
باقلألا لاوز  دعب  نآلاو   ، ایلخاد الو  ايرھظم  ال  تاوكبلا  ةایح  شیعي 

لزني  ، فظوم يأك  احابص  ةنماثلا  يف  ایموي  هبتكم  ىلإ  بھذي  ةیكلملاو 
تیيزتو عیقبت  نم  سبالملا  اھیف  وجنت  ال  ربانع  ىلإ  ةنیمثلا  هتلدبب 
لیمرب يف  ةقیقرلا  هدي  بد  نع  عروتي  لب ال   ، هب أبعي  اذھ ال  لك   .. خیسوتو

. ةنوشخلا نم  ةموعنلا  سسحتيو  شبكي  قوحسملا  نوللا 

نكلو  ، يجرشامشلا كب  يناھ  تانب  ىربك  جوز  وھ  يسیسلا  كب  دیشر 
ام ةرثك  ىلع   . دیلب ذیملت  هیلإ  سایقلاب  هنأ  فرعيو  هسأب  ىشخي  هامح 

اشابلا هنظي  هاري  نم  نإف   ، انایحأ ةلدھبلاو  تايوبلاو  رابغلل  هبایث  ضرعتت 
. هب لحي  ناكم  يأ  يف  لكلا  يف  لكلا  هنأ  ةلھو  لوأ  نم  ودبي  ذإ  ؛  ریبكلا
، ريرحلا ةنورم  كلذ  عم  ةنرم   ، ةمراص ةمساح   ، ادج ةيوق  هتیصخش 
ةدع ةشقانم  عیطتسي   ، باوجلا زھاج  ةھيدبلا  رضاح  نھذلا  يفاص 
يف رومألا  دقعأ   . تامولعم ةقدو  ةيویحو  زیكرت  لكب  دحاو  نآ  يف  فارطأ 
ةملكب رھصنت  ةبلصتملا  فقاوملا  بعصأ   ، ناوث يف  هدنع  لحنت  هریغ  رظن 

، فطللا ةياغ  فیطل   . شھدم میكح  فرصتب  وأ  ةمھلم  ةيرقبعب  هنم 
يف هثيدح  يف  هسبلم  يف  قینأ  قیقر   ، هجولا شوشب  عبطلا  ئداھ 

سرشأ زجعي  ثیحب  ةرباعلا  هتاقیلعت  يف  هئارآ  يف  ةعيرسلا  هتیشم 
. هب همجاھي  ببس  داجيإ  نع  ایندلا  يف  قولخم 



يف ةبھوملاو  ةیعوسوملا  ةفاقثلا  يوذ  ءامدنلا  ردنأ  نم  هنإ  لاقي 
ةیجرشامشلا عیمج  ناك  اذإ   . ةقیمعلا ةنیصرلا  لظلا  ةفخو  روضحلا 

، فیلاكتلا ةظھاب  ايادھب  ةيوكبلاو  ةيوشابلا  باقلأ  اورتشا  دق  مھریغو 
بحلا هجول  ةصلاخ  ةيدھ  ةيوكبلا  بقل  حنم  دق  يسیسلا  كب  دیشر  نإف 

نیيردنكسلا كلملا  ءاقدصأ  نأ  ةياكحلا  لصأ  نإ  لیق   . قوراف كلملا  نم 
بیحرتلل هزتنملا  وأ  نیتلا  سأر  يف  يكلملا  رصقلا  ىلإ  هجوتلا  اوداتعا 

دیشر اوبحطصا  موي  تاذو   ، ةيردنكسإلا ىلإ  همودق  روف  هتلالجب 
هتبجعأف  ، هتلالج بجعت  نأ  نوعقوتي  ةفیطل  ةثمد  ةیصخشك  يسیسلا 

يف هتماقإ  ةدم  لاوط  كلملا  ءامدن  مھأ  نم  حبصأ   .. هترسأ لب  لعفلاب 
لح امثیح  هروضح  بلطي  كلملا  ناك  لب   ، ماوعأ ةدع  ىدم  ىلع  رغثلا 

. ةصاخ ةموزع  وأ  ةرھس  يأ  يف 

لصحو  ، قوقحلل اسراد  نوبروسلا  ةعماج  يف  جرخت  دق  كب  دیشر  ناكو 
اشاب نامیلس  هفطتخا  هجرخت  روفو   ، لامعألا ةرادإ  يف  ةمولبد  ىلع 

. هلامعأل الیكو  مث  هبتكمل  اريدم  مث  ةینوناقلا  هنوئشل  اريدم  يططقلا 
ابتكم حتتفاو  نیماحملا  ةباقن  يف  هسفن  ّدیق  يططقلا  لیحر  دعبو 
نیبو هنیب  ةيرسلا  لیسارملا  تناكو   .. داؤف عراش  يف  لیمز  عم  اكرتشم 
اھبطخي بھذو  ادفو  بحطصاف   ، باجيإلاب تدافأ  دق  ةبقترملا  هسورع 

، حرفلا نم  نجي  كب  يناھ  داكف   ، يجرشامشلا كب  يناھ  اھیبأ  نم 
ىلع قفاوي  يكل  دیحولا  هطرش  نأ  روضحلا  نم  ألم  ىلع  حوضوب  نلعأو 
هلامعأل اريدم  هعم  لمعلا  لبقيو  دیشر  ذاتسألا  مركتي  نأ  ةجيزلا  هذھ 
بلطو دیشر  ذاتسألا  ددرت   . هددحي بترم  يأبو  يططقلا  دنع  ناك  امك 
نعذأ ىتح  هئاقدصأ  عیمج  هیلع  قاس  كب  يناھ  نكل   ، ریكفتلل ةلھم 

. هسورعب هبلق  طبري  يذلا  ریبكلا  بحلا  نم  عفادب  هطرشل 

عیفرلا جسنلاو  لزغلل  ناوخإ  ةیجرشامشلا  ةكرش  ةرادإ  سلجم  سیئر 
لزانت نأ  مويو   . نیمھاسملا ریبك  يجرشامشلا  كب  ورمع  وھ  ةغابصلاو 
عراشب كب  رتنع  بتكم  يف  عامتجالا  ناك   ، بصنملا اذھ  نع  كب  دیشر  هل 

هنكل  ، لجاع لمعب  ينفلكیل  ينفقوتسا  دق  كب  رتنع  ناكو   . لولغز ةیفص 
ناك اھتظحل   . رظتنأ هنیمي  ىلع  افقاو  تیقبف   ، ينیسنو راوحلا  يف  جمدنا 

: لاق نأ  ىلإ   ، بقرتو تاصنإ  يف  عیمجلاو  ثدحتي  كب  دیشر 

نع يراذتعا  اولبقتت  نأ  وجرأ   ، ّيف مكتقث  نسح  ىلع  مكركشأ  ذإو  - »
بدتنملا وضعلا  نوكأ  نأب  يفتكأسو   ، ةرادإلا ينمھت  انأ   . نیبصنملا دحأ 

يبئان ىلإ  سلجملا  ةسائر  بھذت  يلاتلابو   ، ةرادإلل
!«. كب ورمع 

مأ نیقفاوم  اوناك  اذإ  ام  مھیلع  رھظُي  مل  يدایح  تمص  مھیلع  لزن 



هنأ ودبيو   ، ةعيرس ةیعالطتسا  ةرظنب  كب  دیشر  مھحسمف   ، نیضرتعم
يذلا كب  ورمع  ىلع  ةحرملا  ةقبللا  هترظنب  طبھف   ، ةقفاوم مھتمص  ربتعا 

كب دیشر  هامرف   ، وھزلا هیلع  ادبو  يسكرشلا  كيدلاك  هجادوأ  تخفتنا 
: مسابلا بیقعتلا  اذھب 

ةمھم يف   .. يف  .. يف انتبقر  لیطي  هلعل  سيرعلل ! يتيدھ  كلت  - »
!«. اعبط ةسايرلا 

، تاعامتجالا ةزیبارت  ىلع  تعقرف  يتلا  ةھقھقلا  راجفنا  يف  كراشي  ملو 
. عیمجلا اھب  قمري  ةعداولا  ةرظنلا  سفنب  ةماستبالا  سفن  ىلع  لظ  لب 

هیتفش ىلع  ّتفر  نإو  كحضلا  يف  كراشي  مل  رخآلا  وھ  كب  ورمع 
، اكد  .. اكد محللاب  ةكوكدم  هتماق  تناك   . اكابتراو اجرح  رطقت  ةماستبا 

نولاج برشب  موي  لك  حبطصي  هنأك  هجولا  رمحأ   ، لیمربلاك ندبلا  خوفنم 
هنأكو دبي  ذإ   ، ةفيرطو ةسبتلم  امئاد  يل  ودبت  هتیصخش   . يناقلا مدلا  نم 
يف هعم  تقمعتو  هتشكن  نإف   ، ءانثتسا الب  ةفاك  رومألا  يف  ادیج  مھفي 
داكي ةكرب  الإ  وھ  ام  جاومألا  ئلألتملا  رحبلا  نأب  تئجوف  الیلق  ثيدحلا 

. ءاملا ةیفافش  نم  رھظي  اھعاق 

عم الإ  لماعتي  ال  هنأ  تكردأ  ةتئافلا  روھشلا  يف  هب  يكاكتحا  درجمب 
ةدودعم تادرفم  عضب  هناسل  ىلع  ددرتت   ، ءایشألل ةیئاھنلا  جئاتنلا 

ناك ول  امك  انایحأ  مأس  يفو  لجع  ىلع  امئاد  اھقطني  عیمجلل  ةفورعم 
.. تیبلا ىلإ  الإ  هبتكم  رداغي  ال  هنأ  عم   ، ةلیلق ناوث  دعب  مھم  دعوم  ىلع 

لوقت زياع   ، مالكلا رصق   ، ةصالخلا لیبق : نم  تادرفم  هناسل  ىلع  رثكت 
مونلا قشعي  هنأ  ةرسألا  طیحم  يف  هنع  عاشي   . خلإ  .. صلخ ؟  ينعي هيإ 
ةموزع يبلي  ىتح  ءاوضألا  ئفطنت  نإ  ام   ، امنیسلا تاعاق  يف  قمعب 
فوقوو دعاقملا  جیجض  الإ  هظقوي  الف   ، نبللاب زرألا  ةلكأ  ىلع  ةكئالملا 

. فارصنالل روھمجلا 

تنك لولغز  ةیفص  بتكم  يف  ةفثكملا  ةيریضحتلا  تاعامتجالا  ءانثأ  يف 
ةرم تاذ  هنأ  ةجردل   ، ليذرلا ءالعتسالا  نم  ءيشب  ينلماعي  هنأ  ظحالأ 
تنكو  ، بضغلاو جاجتحالا  اھؤلم  ةرظنب  هیلإ  ُّتفتلاف  دلو ! اي  الئاق : ينادان 
هقلسي كب  رتنع  تيأر  يننأ  الول   ، نشخ درب  هیف  رجفنأ  نأ  كشو  ىلع 

ينیع يف  حضاو  ءایتسا  ةرظن  عم  تقالت   ، جرحلاو موللاب  ضیفت  ةرظنب 
، يسفن يف  ةناھإلا  عجوب  رعش  كب  رتنع  نأ  ودبيو   .. يسیسلا كب  دیشر 

يف مستبا  مث  ةقرو  فطل  نم  هردص  يف  ام  لك  ىعدتساف 
: الئاق ةثامد 

، بادآلا ةیلك  يف  يعماج  بلاط  هنإ  اًدلو ! سیل  اذھ  كب  ورمع  اي  - »



همارتحا نأ  فرعت  كنإ  مث   ، ةركاذم هءاروو  انعم  نارھس  هریخ  رتك  لجرلاو 
!«. يمارتحا نم 

«. ةلأسملا ربكت  ال  - »

!«. اھجلاعأ انأ  سكعلاب  - »

!«. ؟ هيإ ينعي  - » 

!«. يدیس اي  فسأتم  - »

يبلق يف  ةناھإلا  روعش  تقمع  ةرخاس  ةجھلبو  هعارذب  احوشم  اھلاق 
تفتلاف . هیلإ رظنلاب  ىنعأ  نأ  نود  نم  امغمغم  يسأر  تززھف   ، عوجوملا

: يوحن هعارذب  راشأو  كب  دیشر  ىلإ  كب  رتنع 

!«. هابأ فرعت  كنظأ  - »

: ةثمد ةماستباب  ينقمر 

يل عقوتيو  ينبحي  ناك  ریخلاب  هیسمي  يوارلا هللا  يدنفأ  مساق  اعبط ! - »
عراش يف  ميدقلا  انتیب  يف  انراز  ام  اریثكو   ، يبأل اقيدص  ناك   . حاجنلا

«. ؟ ءاھب خأ  اي  نآلا  وھ  فیك   . ةفاصرلا

!« دمحلاو  ریخب  - »

: رمأ نم  هب  يشت  ام  ردق  ءاجرلا  نم  لمحت  ةجھلب  كب  رتنع  لاق 

ةمرتحم ةفیظو  هل  نوكي  نأ  هقح  نم  انعم  رھسلا  اذھ  دعب  هنأ  نظأ  - »
!«. كدنع

«. يبتكم يف  هل  جاتحم  انأ  ةدوجوم ! - »

: ةسامحب كب  رتنع  فتھ 

«. ادج هب  حرفیس  كبتكم  ريدم  يدنفأ  دوعسم  تنسحأ ! - »

رداصلا نع  الوئسم  نوكیس   . يبتكم يف  هلمع  نوكي  اذام  تددح  نآلا  - »
«. دراولاو



!«. فقثمو قبل  باش  لاح  لك  ىلع  وھ  - »

«. ؟ لیعامسإ همعك  ينعي  - »

: لوجخ وھز  يف  تحص 

!«. ؟ لیعامسإ يمع  نم  انأ  نيأ  ال ! - »

«. كنییعت رارق  عقوأس  ةلیللا   ، ءاھب اي  نئمطا  - »

!«. يل فرش  اذھ  ركشتم ! - »

. فرصنأ نأ  ينعي  امب  هسأر  زھو  ةقرشم  حمالمب  كب  رتنع  يل  رظنو 
قئاس تدجو   ، نیفین مادم  بتكم  ىلإ  تفرصناو  ةیحتلاب  يدي  تعفر 
لورھف  ، فارصنالل نوبھأتي  مھنأ  ىلإ  هتنأمط   ، ةفرغلا يف  كب  رتنع 
ةعرت ئطاش  ىلع  يرتنعلا  رصقلا  ىلإ  انلیصوتل  ةرایسلا  زھجي  اجراخ 

. يدیعصلا طیغو  ةفاصرلا  نیب  ةيدومحملا 



( ٢٣ )

هرودب قصالملا  يدنفأ  دوعسم  بتكم  قصل  ریغص  بتكم  يل  فیضأ 
لعفلاب تناك  اھل  ينراتخا  يتلا  يتمھم   . يسیسلا كب  دیشر  بتكمل 
تاباطخلا صیخلتب  موقأ  ةكرشلا : هذھ  يف  هيدؤأ  نأ  نكمي  لمع  بسنأ 

ةینعملا تاھجلا  ىلإ  بدتنملا  وضعلا  بتكم  اھب  ثعبي  يتلا  تادنتسملاو 
يف دراولاو  رداصلا  لجسأو   ، بتكملا ىلإ  اھنم  ةدراولا  كلذكو   ، ةفاك
خيراتلو لسلسملا  مقرلل  ةرطسم  تاناخ  يف  نیلقتسم  نيرتفد 
ىوتحمل اقیقد  اصیخلت  اھیف  لجسأ  يتلا  تاظحالمللو  دورولا  وأ  رودصلا 

ىلع ثالث  وأ  نیترابع  وأ  ةرابع  نع  ديزي  ال  امیف  دنتسملا  وأ  باطخلا 
. كب دیشر  يناصوأ  امك  سبللا  لبقت  ةددحم ال  تادرفمبو   ، رثكألا

نساحم نم  يھو -   ، ةرشابم ةیلكلا  نم  يجورخ  روف  متي  كلذ  ناك 
لالخو  . ةرادإلا اھب  دجوت  يتلا  ةرامعلا  نم  رجح  ىمرم  ىلع  فدصلا - 

، كب دیشر  ىلع  نيرتفدلا  ضرعب  موقأ  موي  لك  نم  ةیئاسملا  ةرتفلا 
: هبتكم ريدمب  فتھي  دقو   ، صیخلتلا ةناخ  ىلع  ازكرم  لیصافتلا  صحفتیف 
تاھ  » وأ  ،« ةینالفلا ةھجلا  نم  اذك  مقر  دراولا  تاھ   .. يدنفأ دوعسم  »
هل ءيجت  ذإف   ،« ةینالفلا ةھجلا  ىلإ  اذك  خيراتب  اذك  مقر  رداصلا  ةروص 
ائیش اھنم  ذخأي  مث   ، هدنع قاروأب  اھتاھاضمو  اھتعجارم  دیعي  كلت  وأ  هذھ 
سديو يدنفأ  دوعسم  ىلإ  اھدري  مث  ةقینأ  بیج  ةركفم  يف  هنودي 
ةرظنب يل  ئمويو  نيرتفدلا  ةعجارمب  يفتكي  دقو   .. هبیج يف  ةركفملا 

. فرصنأف ةمساب  ريدقت 

 - هریبعتب يتلا -  يتاصیخلتب  هباجعإ  ىدبأ  هنأ  موي  لوأ  نم  يندعسأ 
هبتكم راسي  ىلع  تيأر  نأ  رثكأ  يندعسأ   . ةغالب يف  عوضوملا  بل  زجوت 
حضاولا نم  ةيزیلجنإو  ةیسنرف  بتك  اھفوفر  ىلع  تصترا  ةریغص  ةبتكم 
نيوانعلا ضعب  تیجھت   ، دحوم لكش  تاذ  ةیبعش  لسالس  اھنأ 

لیمإو كازلبو  دیج  هيردنأل  تاياور  اھنأ  ةولھفلاب  تمھفو  ةزرابلا  ةیسنرفلا 
زنكيدل تاياور  ةيزیلجنإلا  نمو   ، ساميد ردنكسإو  وجوھ  روتكیفو  الوز 

هطل ةیبرعلا  ةغللاب  لامعأ  بناج  ىلإ   ، ليراد سنرولو  يدراھ  ساموتو 
هط دومحم  يلعل  نيواودو   ، تایقوشلاو  ، داقعلاو ينزاملاو  نیسح 

نوفمارجو ويدار  اھنم  ایلیبوم  ةعطق  ةبتكملا  راوجبو   ، يجان میھاربإو 
: ينلأس ءاسم  تاذ   . تاناوطسأب

«. ؟ لیعامسإ كمعك  اریثك  بدألا  يف  أرقت  - »



: ةسامحو حرف  يف  تلق 

!«. انایحأ رعشلا  ةباتك  لواحأو   ، معن - »

«.. ؟ ءالؤھ نم  دحأل  تأرق   . كلبق نم  رعاش  كوبأ  اعبط ! - »

: تلق  . ةبتكملا ىلإ  راشأو 

هبشت ةلسلس  هدنع   . لیعامسإ يمع  ةبتكم  يف  اھنم  مجرت  ام  - »
«. نیسح هط  روتكدلا  اھررحي  ةیسنرفلا  لسالسلا 

نإ  . يرصملا بتاكلا  ةلجم  اھردصت   ، يرصملا بتاكلا  تاعوبطم  - »
مھم يفاقث  طاشن  مھل  ناك   .. يرارھ ةلئاع   .. يئاقدصأ زعأ  نم  اھباحصأ 

!«. فقوت فسألل  هنكل   ، ادج

!«. لكش يأب  اھینتقأ  فوس   ، العف ةمیظع  ةلسلس  - »

يأ يف   . ماعلا اذھ  كحاجنب  ينتدعسأ  اذإ  ةدلجمو  ةلماك  كل  اھيدھأس  - »
«. ؟ تنأ مسق 

«. عامتجاو ةفسلف  - »

!«. نذإب هللا قفوم  - »

!«. ركش فلأ   ، مدنفأ اي  اركش  - »

اھیتأي ةقیمع ال  ةقداص  هتوبأ   ، يل ديدج  بأ  دالیم  ةداھش  ءاقللا  كلذ  ناك 
قوفتلا وجرأ  تحبصأ  يننأ  دح  ىلإ   ، اھفلخ نم  وأ  اھيدي  نیب  نم  لطابلا 

هنأب تئجوف  يحاجن  ربخ  هغلبأل  هیلإ  تعرھ  مويو   . هدعسأ يكل  اصیصخ 
زھج دق  ناكو   ، هسفن ةیلكلا  لورتنوك  نم  ربخلاب  هل  ىتأ  نم  فلك 

بوتكمو دوسألا  دلجلاب  ةدلجم  يرصملا  بتاكلا  تاعوبطم  ةلسلس 
درجمب  . بھذلا ءامب  باتكلا  ناونعو  فلؤملا  مساو  يمسا  اھبوعك  ىلع 
حرفلا عومدو  هنضح  يف  يمترأ  ينتيأرف   ، هیعارذ احتاف  فقو  يلوخد 
ىلع تبري  ىرخألا  دیلابو   ، ةیناح دیب  يفتك  تبري  وھو   ، ينیع نم  رمھنت 

. نانحلا سفنب  بتكلا  ةصر 

«. كتدعو امك  كل  يتيدھ  - »

تناح  ، نكلو  . يتایح يف  اھتیقلت  ةيدھ  بحأو  نمثأ  ىلع  يدي  تعضو 



امیضھ اھجو  ةلماح  يترظن  ىلإ  تَّدترا   ، ردكلاب ينتباصأ  ةتافتلا  ينم 
سلاجلا كب  ورمع  وھ  كلذ   ، ففأتو طانئمشا  يف  هحمالم  ىولتت  امیئل 

وھو لامف   ، ىرج ام  ظحال  كب  دیشر  نأ  ودبي   . بتكملا قصل  ْيتوفلا  ىلع 
: كب ورمع  ةیحان  سلجي 

«. مأ ال؟ حاجنلا  ىلع  ءاھبل  تكراب  - »

: ةبحاش ةماستبا  بصتغاو  كب  ورمع  يل  رظنف 

!«. هليذ نم  بئذلاب  ءيجتس  ءاش هللا  نإ  كوربم ! - »

.. اھذاذر رياطتي  ةعفدنم  ةرملا  هذھ  ةنخاس  ينیع  نم  عومدلا  ترفط 
ىلع اطقاس  ضفتني  مامحلا  خرفك  اریغص  راص   ، كب دیشر  هجو  طخسنا 

تحفطو هردص  ىلع  هھجو  طقس   ، ناریطلل ةلشاف  ةلواحم  رثإ  ضرألا 
: ّدبرملا بضغلاب  هحمالم 

موق نم  موق  رخسي  الو  ؟ ! رئاصملاب كاردأ  نم  ؟  يخأ اي  عناملا  امو  - »
«. ... نأ يسع 

ورمع يعو  يف  ةیقبلا  لمكیس  هللا  توص  نأب  ایفتكم  ةیقبلا  لمكي  ملو 
: كردتسا مث   ، كب

، ةبیط ةملكب  هعجشت  نأ  نم  الدبف   ، بوھومو يكذ   ، دھتجم باش  اذھ  - »
ينتبضغأ كنأ  كردت  الأ  ؟  اھتلق يتلا  هذھك  ةخسام  ةرابعب  هسفن  رسكت 

!«. ؟ ایصخش

!«. هانبتت كنأ  ىلإ  نطفأ  نأ  بجي  ناك  فسآ ! - »

كتلھذأ سورعلا  نأ  رھظي   . ءيشل نطفت  دعت  مل  كب  ورمع  اي  كترضح  - »
!«. اذكھ ایناودع  ترص  ىتح  كب  هتلعف  امب  ملعأ  هللا  كسفن ! نع 

! َنيذلا تنب  يسفن  نع  ينتلھذأ   ، كب دیشر  اي  هللاو  العف  ؟ ! اھیف لوقت  - »
هذھ لك  هیف  تاریغص  تاقھارم  نم  جاوزلا  نأ  فرعأ  نكأ  مل  ينتخود !
انك مايأ  رمقلا  اذھ  ناك  نيأ   ، ةراسخ اي  نكل  ةمیظعلا ! عتملا  ـ .. لا ـ .. لا

!«. ؟ هفرصن فیك  فرعن  ناوفنع ال  يف 

.. هبجاوح بیعلتو  هناسل  عیلطت  الإ  اھصقني  ال  ةیقوس  ةجھلب  ملكتي  ناك 
هسأر سكن  هنإ  ىتح  هینیع  يفو  كب  دیشر  هجو  ىلع  قیمعلا  جرحلا 
قطنت داكت  ءاثر  اھیف  تارظن   ، هلو يل  ةقلقلا  تارظنلا  برسي  حارو 



رظنم نأ  قحلا   . ملؤملا وغللا  اذھ  نع  كناسل  كسمأ  ورمع : يف  ةحئاص 
ال ةریثك  جعاولب  ئلتمم  هنأ  حضاولا  نم  ناك   .. اقح املؤم  ناك  كب  ورمع 

ةبرجت يف  ةملؤم  ءایشأ  ودبي  امیف  كلانھ   . اھنع هردص  هل  كفي  نم  دجي 
لئاھلا قرفلا  وأ  يقبطلا  توافتلا  ببسب  ةداح  تافالخ  اھلعل   ، كلت هجاوز 

. نسلا يف 

: هسأرب كب  دیشر  أموأ 

«. ءاھب اي  تنأ  لضفت  - »

كب دیشر  ينبلط  هبتكم  نم  كب  ورمع  جورخ  دعب   . تفرصناو هتركش 
: هیلإ تلورھف 

«. كتداعس رمأ  تحت  - »

«. ءاھب اي  دعقا  - »

!«. مدنفأ اي  وفعلا  - »

«. ءاھب اي  دعقا  - »

ةوبأ يف  هسأرب  يوحن  لام   . بتكملا قصل  يسركلا  ةفاح  ىلع  ُتسلج 
: ةیناح

ةلئاعلا يف  روھشم   .. تعمس كنأ  دب  الو   .. هنإ كب ! ورمع  نم  لعزت  ال  - »
! هتنوشخ رس  وھ  اذھ   ، هبابش يف  ةطرش  طباض  ناك  هلصأ  بدم ! هنأب 

تاردخملا يبرھمو  نیلوستملاو  نیمرجملاو  عایصلا  عم  لماعتي  ناك 
نأ دب  الف  بوھومو  يكذ  كنأ  امبو  هتیسفن ! اوھوشو  هناسل  اودسفأف 

: اھلمع يتلا  ةببھملا  ةلمَعلا  هذھ  يف  كوكعم  هنأ  ىلإ  تنطف  نوكت 
ءاسنلا رومأ  نم  فرعت  اھنأ  يف  كشأ  ةلفط ! معن  ةلفط ! نم  هجاوز 

نإ ةثجلا  مخض  زوجع  ىلإ  ال  اھعم  بعلي  لفط  ىلإ  جاتحت  اھنإ  اًئیش ..!
ىلع لواطتي  هرمع  لوط   . هغامد بكري  هرمع  لوط  اھسطف ..! اھقوف  عقو 
تاذ سدسملا  هیلع  عفر  همحري  هوبأ هللا   . غامدلا عجو  انل  بلجيو  سانلا 

قحتسي ال  هنإ   ، هھركت ال   ، كوجرأ هرذعاف   ، هنم هقیض  ةدش  نم  موي 
هب عزنت  حالس  ىوقأ  بحلا  بحلا ..! نم  ديزمب  همواقت  هلثم  ةیھاركلا !
رورغ هنإ  كنم ..! ىلعأ  ةقبط  نم  هسفن  اًربتعم  كیلع  يلعتسي  نم  مس 
ىنغلاو هللا،  الإ  ينغ  ال  اھنيوكت ..! يف  اوبعتي  مل  ةورث  اوثرو  نيذلا 
ةمرتحم ةرسأ  نم  كنأ  َسنت  الو  بیجلا ..! ال  سفنلا  ينغ  وھ  يقیقحلا 



يأل تجتحا  نإ   .. هیلإ هبتكت  باطخ  لوأ  يف  كیبأ  ىلع  يل  ملس   . ةفيرش
«. ىلع هللا لكتا   .. انأ ينملك  ءيش 

!«. كتداعس ةفرعمب  روخف  انأ  مدنفأ ! اي  اًركش  - »

ةحيرجلا يسفن  امھنم  تباط  ةثامدو  فطل  يف  هدیب  احولم  يناَّیح 
. ةتوبكملا يمالآ  ترخبتو 
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لخد امنیح  دراولاو  رداصلا  لیجست  يف  اكمھنم  يبتكم  ىلإ  اسلاج  تنك 
: نجشللو لایخلل  ةریثم  رطع  ةحئار  هقبست  قنأتم  لیمج  درام 

!«. راوسنوب - »

.. نارزیخلا يسركلا  ىلع  يراوجب  سلج  مث 

!«. هتاكربو ةمحرو هللا  راوسنوب  - »

: كردتسا مث  ةیئاقلتب  يدنفأ  دوعسم  هیلع  در  اذكھ 

!«. كب ةدامح  الھأ  - »

: نيودتلا يف  كمھنم  انأو  تلق 

«. ؟ ةدامح اي  هيإ  كرابخأ  - »

توصب مھمھ  مث  يفتك  هفتك  سمال  ىتح  يوحن  يسركلا  رجرج 
: ضیفخ

!«. ماعلا اذھ  حاجنلا  ىلع  يل  كرابت  مل  ىتح   ، ينع لأست  دعت  مل  - »

!«. ةدامح اي  هللاو  يتشوشل  لوغشم  - »

ةقث لحم  ادحأ  دجأ  ال   . ةعبطملا يل  كسمت  نأ  ىلع  ارصُم  لازأ  ال  انأ  - »
ةریثك تاجاح  يئارو  نم  نوعبطي   . بلكلا دالوأ  يننولغتسي  مھنإ   . كریغ
عوبطم ةلابزلا  لیمرب  نم  ریطت  قاروأ  نم  كلذ  فشتكأ  انأو   ، مھباسحل

!«. يعم اھباحصأ  قفتي  مل  تانالعإو  حارفأ  ىواعدو  توركل  براجت  اھیلع 

زيزعلا دبع  ىفطصم  ىتح  سدعلا ! ةقنز  قونزم  انأ  ةدامح  اي  فسألل  - »
!«. امھتدعقل قاتشم  ينأ  عم  امھب  يتلص  تعطقنا  قزر  ينوتو 

«. ؟ اھیلإ قاتشت  الأ   ، يتدعقو - »

!«. يقایتشا فصو  عیطتسأ  ال  -»



!«. نآلا َلاعت   .. لاعتف نذإ  - »

«. ؟ كب دیشرو  ؟ ..! يدي يف  يذلا  اذھو  - »

: يدنفأ دوعسم  هاجتا  يف  هسأر  عفر 

«. ؟ لصو كب  ورمع  ىرت  اي  - »

: هدي ةعاس  يف  يدنفأ  دوعسم  رظن 

«. لوصو ىلع  - »

رابخألا ةديرج  طبأتي  هنأ  ىلإ  تھبتنا  مث   ، فتكتم ةدامح  نأ  تظحال 
تلفني نأ  وھ  ىشخي  ءيش  ىلع  ةيوطم  اھنأ  حضاولا  نم  ناكو   ، ةيوطم

، يبتكم ىلع  ةديرجلا  عضوو  هسفن  حارأ  اریخأ   . هیلع طغضي  حارف  عقيو 
خفتنم رفصأ  يموكح  فورظم  رھظ   ، لدتعاو ةديرجلا  فرط  عفتراف 
ةحادقلا اھقوفو  لھندلا  هرئاجس  ةبلع  هقوف  عضو   . ةكیمس قاروأب 
ةراجیس يل  مدق   ، اھحتفو ةبلعلا  عفر  ةھینھ  دعبو   . اضيأ لھندلا  ةیبھذلا 
نمدملا ذاذتلا  يف  هسفنل  مث   ، انل لعشأ   ، اھلثم يدنفأ  دوعسملو 

يف ةھكنلا  ةفاثكب  رعشیل  ةقحالتم  سافنأ  ةدع  دشي  يذلا  يرارقلا 
: دوب ينزكل  ةأجف   . هيرخنم

سناسیل كل  اھققحي  نأ  نكمي  يتلا  ةفیظولا  يف  دعب  ركفت  ملأ  - »
«. ؟ عامتجالاو ةفسلفلا 

: ةیئاقلتب تلق 

«. اھنم راتخأ  نأ  نكمي  ةریثك  فئاظو  - »

: يدنفأ دوعسم  لاق 

«. ةيوناثلا سرادملا  يف  الثم  ةفسلف  سردم  - »

: فافختسا يف  ةدامح  حوش 

!«. هفيراصمب يتأي  بلق ال  عجو  ؟  هيإ بابھو  هيإ  سردم  لجاار  اي  - »

: يدنفأ دوعسم  لاق 



«. ةسسؤم يأ  يف  يعامتجا  يئاصخأ  نكمم  - »

: ةرملا هذھ  فرق  يف  ةدامح  حوش 

«! يدیس الإ  يتس  نم  مخسأ  ام  - »

: ةظحللا هذھ  يف  يریصم  ررقأ  يننأك  تلق 

«. ةفاحصلاب لغتشأ  يكل  ةباتكلا  ملعتأ  نآلا  انأ   ، كاذ الو  اذھ  ال  - »

: ةطبغ يف  فتھو  ةدامح  ينیع  يف  جھولا  قلأت 

!«. ایفحص ابتاك  حبصت  نأ  نكمي  تنأ  ءاھب  اي  العف  هذھ ..! ينتتاف  هاااآ ! - »

. لازلز يف  ضرألاو  انوحن  فحزي  ارادج  نأك  انم  برتقي  كب  ورمعب  اذإو 
هرمع نم  نیتسلا  يف  لجرب  قیلت  ال  ةینایبص  يف  افتاھ  ةدامح  حفاص 

: لقألا ىلع 

«. ؟ ایفحص ابتاك  حبصي  يذلا  وھ  نم  - »

: ةبیط ةماستباب  يدنفأ  دوعسم  لاق   . ضضم ىلع  انمغرب  انفقو 

«. بادآلا ةیلك  نم  جرختي  امل  ينعي  ءاھب  ذاتسألا  - »

!«. ارو نم  هندو  فوشي  امل  دصقت  - »

ةرظنب ينقمري  وھو  ةدامح  لاق   . ةمطللا فنع  نم  ادعاق  ىواھتأ  تدك 
: راذتعا

!..«. ؟ يمع اي  سب  هیل  - »

«. كب دیشر  ىلع  ملس  لاعت  ببدلا ! ىَمع  - »

: يدي يف  يل  هملسو  رفصألا  فورظملا  ةدامح  عفر   . هطبإ نم  هدشو 

!«. هحتفت الأ  ةنامألا  نم   .. كب دیشر  بتكم  نم  جرخأ  ىتح  كدنع  ةنامأ  - »

تناكو  ، هتقلغأ مث  فورظملا  هیف  تسسدو  مأس  يف  جردلا  تحتف 
ذإ  ، قزنلا دح  ىلإ  ةینایبص  ةواقشب  فورظملا  قحالت  كب  ورمع  تارظن 



ةدامح أموأ   ، ..« ؟ وھ : » ةرھاع ةموعنب  امھمھم  هبنج  يف  ةدامح  زكل 
، معن نأ  هسأرب  ةدامح  أموأ  ىرخأ  ةرمو  ؟ ».. هیف : » سمھف ، معن نأ  هسأرب 
. كب ورمع  ىلع  ةيدابلا  ةفھللا  هذھب  ذذلتي  هنأب  يشت  هحمالم  لكو 
اذھ ذخأيو  هحتفیل  بتكملا  جرد  ىلإ  اھجتم  دتري  نأ  كب  ورمع  كشوأ 

: ةدامح هدش  نأ  الول  فورظملا 

!«. هتقو شم   ، يمع اي  لقعا  - »

. كب دیشر  بتكم  ىلإ  هبحسو 

تعقرطو ملقلا  تكرتف   ، يدي تبرطضاف  فورظملا  رمأب  تلغشنا 
نم نیجانف  ةثالث  اھیلع  ةینیص  الماح  يعاسلا  ّرم  ذئتظحل   . يعباصأ
ىلع ناجنفب  ينیفاوي  نأ  هتوجر   . كب دیشر  بتكم  ىلإ  اھب  اھجتم  ةوھقلا 

: يدنفأ دوعسم  لاق   . ةحيرلا

!«. كب دیشر  دنع  لوطتس  ةدعقلا   ، كلھم ىلع  ّصلخ  - »

: هتلأس  . ةبضاغ هبش  هتجھل  تناكو 

!«. ؟ نالعز تنأ  اذاملو  ؟  لوطتس اذامل  - »

ةدامح مَّشَع  كب  ورمع  يضاف ! لصاح  ىلع  لجرلا  غامد  ناعدصیس  - »
عم دقعب  طبترم  كب  دیشرو   ، تباث دقعب  ةكرشلا  تاعوبطم  هیطعیس  هنأب 

ةعوبطم يأ  ةدامحل  يطعي  نأ  لیحتسمو   ، ىقرأو ثدحأو  فظنأ  عباطم 
«. ... يف الو  ةدامح  يف  قثي  هنأل ال  ةكرشلا  تاعوبطم  نم 

قثي ال  يذلا  يناثلا  كلذ  نوكي  نم  تمھف  يننأ  ىلع  ادمتعم  تكس  مث 
. هیف

جرخ ةأجفو   ، يتمھم نم  يھتنأ  نأ  كشو  ىلع  انأو  ةوھقلا  ينتءاج 
: ينذأ يف  سمھو  يناذاح   . دبرم رھفكم  هجوب  هدحو  ةدامح 

انأ  . ةركب دحل  كدنع  ةنامأ  فورظملاب  ظفتحاو  حاتفملاب  جردلا  لفقأ  - »
«. هاسنأ نأ  فاخأو  ةمھم  ىلإ  بھاذ  نآلا 

نیتوطخ يف  ةھدرلا  ىوط  دق  وھ  ناك  ضارتعالاب  يمف  حتفأ  نأ  لبقو 
ماھلإب  . ةفیخسلا ةطرولا  هذھ  نم  تظتغاف   ، رصبلا حمل  يف  ىفتخاو 
ةأبخملا يدي  ةبیقح  يف  قاروأ  نیب  هتنفدو  فورظملا  تذخأ  هللا  نم 

ام عقوتأ  تنك  يننأكل   . حوتفم فصن  جردلا  تكرتو   ، بتكملا تحت 



: فوھلملا روعذملاك  كب  دیشر  بتكم  نم  كب  ورمع  جرخ  يرجیس :

«. ؟ ةدامح نيأ  ؟  ةدامح نيأ  ةدامح ! - »

: يدنفأ دوعسم  لاق 

«. ةمھم ىلإ  بھاذ  هنإ  لاق   . جرخ - »

: عایترا يف  كب  ورمع  حاص 

«. ؟ فورظملا نيأ  ؟  فورظملاو - »

: جردلا ىلع  مجھو 

«. فورظملا تاھ  - »

: هل تلق   . هیف بلقي  ذخأو  جردلا  حتفو 

«. ةدامح هذخأ  - »

!«. َةلْمَعلا هذھ  ىلع  هیبرأس  حیحص ! بلك  نبا  هنإ  امأ  - »

جاردألا تحتفو  يدي  يف  ام  تكرتف   ، اككشتم يھجو  يف  رظنو  داع  مث 
ىلع همامأ  اھتصصرو  رخآلا  ءارو  ادحاو  اھيراجم  نم  اھتعلخو  ةعبرألا 

: بتكملا حطس 

«. شتف كتداعس  لضفتا  - »

جاردألا تجتراف  فینع  دقح  يف  جردلا  عفد  ةظلظلملا  ةنیختلا  هتضبقب 
. يتسلج يف  ارمسم  تیقب   . هیف باغف  هبتكم  ىلإ  هجتا  مث   ، تمداصتو

: سمھو هسأر  نم  ةزھب  يرطاخ  يدنفأ  دوعسم  بَّیط 

«. ديربلاب لجرلل  شخو  كمد  قَّور  تلمع ! ام  ریخ  - »

ىلإ هب  تلخدو  ديربلا  تلمح   . اھيراجم ىلإ  جاردألا  تدعأ 
. كب دیشر 
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نأ تدتعا  يتلا  ةيدلجلا  يقاروأ  ةظفاح  يف  رفصألا  فورظملا  دقر 
ىلإ مئادلا  يجایتحال  كلذو  ةزاجإلا  مايأ  وأ  ةساردلا  مايأ  ءاوس  اھطبأتأ 
دعب ةنیعم  ةقرو  نع  ةظفاحلا  يف  شتفأ  تنك  امیفو   . بتكو مالقأو  قرو 
هنم تزربو  هناسل  حتفناف  ضرألا  ىلع  فورظملا  عقو   ، ةلیلب موي  رورم 
اذھ قحتست  ةریثك  اًدوقن  يوحي  فورظملا  نأ  نظأ  تنك   . روصلا فارطأ 

. روصلا نم  ةعومجم  يھ  اذإف   ، دحأ دي  يف  ةنامأ  نوكت  نأو  مامتھالا 
ةیلمعلل ناولألاب  يفارغوتوف  ريوصت  تيأر : ام  لْوھلايو   ، اھتبحس

. يسنجلا لایخلا  للعشتو  ةزيرغلا  بھلت  عاضوأ  يف  اھلماكب  ةیسنجلا 
نیب يرعاشم  تخرشنا   ، يقرع ببصت   ، يسافنأ تثھلو  يندب  شعترا 

ام بارغتساو  ىرأ  ام  لاوھتساو  ةئیطخلاب  روعشلاو  ةذللاب  روعشلا 
. يقاروأ ةظفاح  يف  لمحأ  ام  ةروطخو  لعفأ 

ىلع نوردقي  نم  كانھ  نأ  قدصم  ریغ  ينتلعج  يتيرق  يف  تبكلا  ةایح 
تاسدع راظنأ  تحت  ریطخلا  يرحسلا  يرسلا  لعفلا  اذھ  ةسرامم 

نیبم وھ  امك  لعفلاب  ثدح  دق  اذھ  ناك  نإف  اھنولمحي ! نمب  ريوصتلا 
رعاشملا ال ودیلب  سان  كش  مھنإف ال   ، روصلا يف  قیقد  لیصفتبو  ءالجب 
ریغ ةدھاشملا  دعب  يل  تدب   ، ةمداص روص  اًّقح  اھنإ   . ةرملاب مھدنع  ءایح 
نأ ول  ىنمتي  اًرطاخ  يسفن  يف  تسمل  بجعللايو -  كلذ -  عم   . ةیناسنإ

. ةليوط ةرتفل  يعم  روصلا  هذھ  ىسن  ةدامح 

موحأ يننأ  تظحال  مویلا  كلذ  رصع  ةكرشلا  رقم  ىلإ  تھجوت  امدنع 
تايراعلا تایتفلاو  ءاسنلا  داسجأ  ىلإ  رظنلا  سلتخأ   ، شینروكلا لوح 
داسجألا سفن  روصلا : يف  يئاللا  نھنأ  ّيلإ  لیخیف   ، ئطاشلا ىلع 
تارظنلا سفن  لب   ، صوقعملا رعشلا  باقرلا  ءادثألا  ذاخفألا  سفن 

هللا ةعيرش  نیب   ، ةلبلبلاو للبلا  يف  قرغأ  ينتيأر   . ةناوشنلا ةقبشلا 
، لعفلاب هتدقف  دق  ينلعل  لب   ، يباوص دقفأ  نأ  كشوأ   .. ةایحلا ةعيرشو 
يف تخسر  يتلا  روصلاب  تدحتا  ئطاشلا  ىلع  ةیحلا  داسجألاف 
لطم فیطل  ىھقم  ىلع  تدَّوح   . میظع بارطضا  ينباصأف  يتركاذ 
ىلإ نینحلاب  امعفم  تنك  ؛  يصق نكر  يف  تيوزنا   ، شینروكلا ىلع 
ةریثك رعاشم  رومت  يردص  يفف   ، ءيش يأ   ، ام ءيش  ةباتك   ، ةباتكلا

تشعتناف ةوھقلا  ناجنف  ينءاج   . نامرحلاو ةایحلاو  بحلا  نع  ةبراضتم 
تلعشأ  . ةحئارلاو نوللا  قماغلا  يليزاربلا  نبلا  ةھكنب  يمیشایخ 

لیل ينقفارت  يتلا  ةساركلا  بحسأل  ةظفاحلا  تحتف   ، دویلوھ ةراجیس 
مدعب تئجوف   ، ةظحللا هذھ  لثم  يف  ضرغلا  اذھ  لثمل  ابسحت  راھن 



يننأ تركذت  عایترالا  مامت  لبق   . يباصعأ تَّجترا  فورظملا ! دوجو 
. يتفرغ يف  يفخ  ناكم  يف  هتیفخأ 

ةساركلا نم  ةبوتكملا  تاحفصلا  تحفصت   . ةيرط ةلیلع  مئاسن  تَّبھ 
ةدیكم اھنأك  تاحفصلا  نیب  ةدقار  ةروص  تلطأف   ، ءاضیب ةحفص  نع  اًثحب 

دقو اًمامت  ةيراع  اھیقاس  ىلع  ةعكار  ةنتاف  ةأرما  تخبلا : يف  يل  تعلط 
اھمفب قبطت   ، اھیمدق يبعك  قوف  نیتروكتملا  اھیتفضب  اھتزیجع  ترقتسا 
عفرف ةوشنلا  هتبرطأ  دقو  ًاّيراع  اھمامأ  فقي  لجر  بیضق  ىلع  اھديو 
تبرسنا فیك  تبجع   . لھتبي هلعل  وأ  ًالاوم  ينغي  هنأك  ءامسلا  وحن  هسأر 

تررق امدنع  ساركلا ..! تاحفص  نیب  تأبتخاو  فورظملا  نم  ةروصلا  هذھ 
ةحسف نأ  تئجوف   ، هبتكأ نأ  دوأ  امیف  رظنلاو  ةظفاحلا  يف  اھسبح 
يدلخب رودي  نكي  مل  عضول  ةلماحلا  ةروصلا  لمأت  يف  تھتنا  دق  تقولا 

ىلإ تفرصناو  يسفن  تمملف   ، يسنجلا لعفلا  نم  هنأ  قالطإلا  ىلع 
. ةكرشلا رقم 

ام  . ركبم تقو  ذنم  يراظتنا  يف  ناك  كب  ورمع  نأ  ةمداصلا  ةأجافملا 
تاذ ةجھلب  يدنفأ  دوعسم  يل  سمھ  ىتح  يبتكم  ىلإ  لخدأ  تدك 

ام ةظحل  نم  ةقیقد  لك  نیترم  لدعمب  ينع  لأس  كب  ورمع  نأ  ىنعم 
، ةبضاغلا مئاتشلا  نم  اًراصعإ  اًعقوتم  لاحلا  يف  هیلإ  تلخد   . لصو
قبس نیشبرخملا  هئالمز  نم  ایبص  يقتلي  زوجع  يبصب  تئجوف  يننكل 
كب ورمع  داك  ام   . اعم اھاقرس  ةمینغ  هنع  ىفخأ  وأ  هیلع  كحض  نأ  هل 
ثیح ةطبغ  يف  افقاو  بھ  ىتح  يتظفاح  اطبأتم  هیلع  الخاد  يناري 
لورھو بتكملا  مرح  نع  جرخ   ، حرفلاو رورسلا  طرف  نم  هحمالم  تلدھت 

اي كتطبض  لوقي : نم  ةئیھ  ىلع  نینیعلا  ظحاج  هیبجاح  اعفار  يوحن 
: شبرخم يجراوح  لفطك  رأز  هنكل   ، يمارح

!«. نبت تحت  نم  هیم  اي  ناتھس  اي  فورظملا  ّعلط  - »

«. ... ام - »

فورظملا نأ  اب  فلحو  نوفیلتلا  يف  ةدامح  تملك  انأ   ، أمأمت ال  - »
!«. كعم

يئارو نم  يتبیقح  ىلإ  جردلا  نم  فورظملا  لقن  هنأ  هفرعأ  مل  ام  - »
!«. كب دیشر  ىلع  ديربلل  يضرع  ءانثأ 

«. دعقا  ، انیلع ام  - »



وھ سلجو   ، ریثولا يدلجلا  ْيتوفلا  ىلع  تسلج   . دو يف  هدیب  ينعفدو 
: يتلابق

«. فورظملا علط  - »

!«. تیبلا يف  هتیسن  فسألل  - »

!«. لاعتو هتاھ  مق  - »

!«. ؟ فورظملا اذھ  يف  اذام  فرعت  لھ   ، ينذخاؤت ، ال  كب ورمع  اي  - »

شيإ تنأو  يخأ  اي   .. نوكي نأ   .. نوكي نأ  عقوتأ  امنإ  ال ..! اعبط ! ؟ .. هھ - »
!«. هتاھ ينعي  هتاھ  لوقأ   ، هیف ام  هیف  ؟ ..! كرشح

هتاھ  . كترضحل هیطعأ  نأب  ينغلبي  مل  هبحاصو   ، يعم ةنامأ  هنكلو  - »
اي فسآ   ، لاحلا يف  هب  كل  ءيجأ  قفاو  نإف   ، هلأسأل نوفیلتلا  ىلع 

كتیطعأ انأ  ولو   ، نمتؤي اصخش  مكتكرش  يف  نولِّغشت  متنأف   ، كب ورمع 
!«. نآلا دعب  ّيف  قثت  نأ  بجي  كنإف ال  فورظملا 

هتبلط انأ  فورظملا  اذھ   ، ةربغلا فوسلیف  اي   ، ظعاولا خیشلا  ةلیضف  اي  - »
!«. يل هب  ءاج  وھو  ةدامح  نم 

لجر تنأف  ؛  اذھك اًئیش  بلطت  نأ  نكمي  كنأ  نظأ  ال  انأ   ، يل حمسا  - »
!«. ةرخسملا هذھ  يف  كل  سیلو  يلاغلا  ىلع  ىَّبَرُم  سان  نباو  مرتحم 

!«. ؟ اذام مرتحمو  اذام  ةرخسم  كلیح ! كلیح  - »

!«. ةحضاف روص  هیف  فورظملا   ، كب ورمع  اي  - »

!«. باذك تنأ   .. أ ؟ ..! هيإ - »

«. ةنیعلا كيرأس  - »

: ةروصلا تبحسو  ةظفاحلا  تحتف 

يف ةئبتخم  نآلا  اھتفشتكاو  فورظملا  نم  تعقو  ةروص  هذھ  - »
!«. نعمتو اھفش   .. يتسارك

حار  ، ًالدتعم هرھظب  عجارت   . يوشم ذخفب  هیلإ  ىَقلي  عئاجلا  ةفھلب  اھفقلت 



نم ةظلظلملا  هدیب  هباعل  حسمي  نینیعلا  ظحاج  ةروصلا  يف  قلمحي 
ىري قھارم  يبص   . دنسملا ىلع  نكتریف  شعترت  هدي  تناك   . رخآل نیح 
ىلع فرت  ةبحاشلا  ةماستبالا   . هتایح يف  ةرم  لوأل  يوثنألا  محللا 
انأ تقرغتسا   . هذجاون ىلع  ضعي   ، ةموتكم ةلزج  ةكحض  ریصت   ، هیتفش
ًالھذم ائیش  ناك  هنإ  ذإ  ؛  ةروصلا يف  تقرغتسا  امم  قمعأ  هلمأت  يف 
ىلع ديزي  امل  دجلا   ، فولعملا لیفلاك  ناینبلا  نیتملا  زوجعلا  اذھ  يل :
ریغ ةيرسلا  ةداعلا  سرامي  نآلا  داكي   ، هنایبصو هتانب  نم  دافحأ  ةرشع 

ةسرامم ىلع  ردقي  نم  دجوي  نأ  نكمملا  نمف  نذإو   ، يدوجوب سساح 
! نیجرفتم امبرو   .. نيروصملا نم  ألم  ىلع  ةیسنجلا  ةیلمعلا 

ةرم نم  رثكأ  لدتعي   ، راھنملا هراقو  ململي  حارف  يدوجو  ىلإ  نطف  اًریخأ 
كبح دیعي   ، ةيرخسو ازازئمشا  هیتفش  يولي   ، مھجتي  ، عضو نم  رثكأ  ىلع 

: هحمالم ىلع  يوكبلا  عانقلا 

«. ؟ اذكھ فورظملا  يف  روصلا  لك  نأب  قثاو  تنأ  - »

!«. هذھ نم  عظفأو  - »

: كابترالاو ةریحلا  ةياغ  يف  ادب   ، قمعب ماز 

امب  .. يننأ روصت  هنأ  رھظي   ، لاح لك  ىلع  صوبلخ  دلو  وھ   .. م م  م  م  - »
يكل روصلا  هذھ  لثمل  اجاتحم  نوكأ  امبر   .. اھاھاھ  .. سيرع يننأ 

!«. هدق ىلع  اعبط  هریكفت  ؟  ركفي اذكھ  ئھ ..! ایسنج ..! ينطشنت 

: ةروصلا يل  داعأف  راقولا  عانق  لمكي  نأ  دارأو 

!«. عوضوملا َسنا  لاح  لك  ىلع  - »

«. يبأ يأر  ىلع  باوصلا  نیع  اذھ  - »

«. هیلإ هدر   . انع اًدیعب  هیف  ٌّرح  وھو  هیلإ  هدرت  نأ  نسحتسي  - »

!«. اًركش - »

هیلع تزھجأ  ىتح  ديربلا  ىلع  تببكناف   ، لابلا قئار  يبتكم  ىلإ  تدعو 
. هبتكم ىلإ  كب  دیشر  لوصو  لبق 



( ٢٦ )

ينھبن دقو   ، مايأ ةدعل  زیكرتلا  ىلع  ةردقلا  يندقفأ  ديدش  ءایعإ  ينباصأ 
، لاق امل  هبتنم  ریغ  هنم  حرسأف  ينملكي  ام  اًریثك  هنأ  ىلإ  يدنفأ  دوعسم 

ضعب حوضو  مدعو  يطخ  بارطضا  ظحال  يسیسلا  كب  دیشر  نأ  امك 
ةقالع نأك  ةقلق  تارظنب  ينقمري  كب  ورمع  ناك  رخآ  بناج  نم   . تاملكلا
رظتنت اننیب  ةقلعم  ةمھم  ةریبك  ةریثك  تاعوضوم  نأك   ، اننیب تماق  ةيرس 

درت مل  اذامل  ةعراض : ينلأست  داكت  هتارظن  تناك   . اھمسحأ نأ  انأ  ينم 
ةبون دعب  ةلیل  تاذ  يرھظ  ىلع  تیقلتسا  املف  ؟ ! ةدامح ىلإ  فورظملا 
يف يرسي  دشرلا  بیبدب  ترعش   ، يندبلاو يبصعلا  قاھرإلاب  ةفثكم 
ةروطخ ىلإ  نطفأ  تأدب   ، الیلق ينھذ  جھوت   . يسأر ىلإ  اًدعاص  يقورع 

اھل اًدبع  ينتریص   ، يسفن لخاد  ينتنجس  دقل   . روصلا يب  هتلعف  ام 
احضاف العف  يلخاد  يف  لمحأ  يننأك  رعشأ  تحبصأ   . ةملكلا ىنعمب 
يتیصخش نأ  ّيلإ  لیخ  ىتح  عستيو  ربكي  يني  ال  وھو  هءافخإ  لواحأ 

ينم نوري  يب ال  نوطیحملا  تابو  هیف  تفتخا  دق  اًدیج  اھفرعأ  تنك  يتلا 
. هاوس

لثم ةعجوم  ریقانمب  يرعاشمو  ينھذ  رقنت  ةیعاولا  رطاوخلا  هذھ  تناك 
تیكاتكلاب ينادجو  ألتما  ام  ناعرسو   ، ةضیبلا ةرشق  قرتخت  تیكاتك 

راكفألا نم  اخارف  تراص  ام  ناعرس  مث   ، بخاص قزن  يف  ةصئاھلا 
اًروف صلختلا  نم  دب  ال  مساح : رارق  يف  اھلك  ترصعنا  ةمیكحلا  ةدیشرلا 
سیل ام  قرحي  نأ  يف  هل  قح  ءرملا ال  ناك  املو   . ةنیعللا روصلا  هذھ  نم 

. اھبحاص ىلإ  ةنامألا  در  باوصلاف   ، هيدل ةنامأ  نوكي  نأ  هلب   ، هكلمي

يف لاقبلا  يواھنبلا  دیس  يقيدص   . ةدامحب لاصتالل  تغرفت  حابصلا  يف 
ةروكاب يف  هیلع  لخدأ  يب  ئجوف  ةفاصرلا  نم  بىرقلا  نافرع  عراش 
راوجب نكر  يف  ریغص  بتكم  ىلإ  ناكدلا  لخاد  اقيرط  يل  عسوف   ، حابصلا
ةنبجلا ةنيرتاف  لخاد  ةياتربسلا  قوف  ياشلا  ةكنك  تناكو   ، بابلا

لفق حاتفم  تبلط   . ةشعنملا ةفيرحلا  ياشلا  ةھكن  ثعبت  ةوالحلاو 
ماقرألا عیمج  يف  ةدامحل  ُتْنَفَْلت   . ككشلا رتفد  قوف  عوضوملا  نوفیلتلا 
رخآلا مقرلا  ىلإ  ينلیحي  َّيلع  دري  مقر  لك   ، اھیف دجوي  نأ  نكمي  يتلا 
رثكأ ياشلا  تبرش   . تسئي ىتح  لوألا  مقرلا  ىلإ  هرودب  ينلیحي  يذلا 
ةرم تالاصتالا  ةرود  تدعأ   . دویلوھ رئاجس  ةبلع  فصن  تنخد   ، ةرم نم 
ةرملل لاصتالا  دواعأ  انأو  ًابيرقت  راھنلا  فصتنا   . ىودج نود  ىرخأ 
لصتا دق  ةدامح  نإ  الئاق  ةعبطملا  نم  دري  يني  ىطسألاب  اذإف   ، ةریخألا
لاقف  ، ةیمھألل ةرم  نم  رثكأ  هب  تلصتا  يننأ  هغلبأ  دق  هنأو  لیلق  ذنم  هب 



نآلا هجوتم  يننإ  هل  لقف  ىرخأ  ةرم  ءاھب  كب  لصتا  اذإ  يني : ىطسألل 
. ةعمجو اسیمخ  اھعم  يضقأل  امام  تیب  ىلإ 

ةرامعلا فقت   ، يناردنكسإلا عراش  نم  وینلاوب  عراشل  مخاتملا  ءزجلا  يف 
ىلإ يدؤت  ةفطع  ةیصان  ىلع  يططقلا  لیشار  مادم  اھیف  نكست  يتلا 
لتحت ذإ  ةرامعلا  يف  ةقش  مھأو  لمجأ  لیشار  مادم  ةقش   . ةصایبلا يح 

اھب صاخ  لخدم  تاذ  اھتاذب  ةمئاق  ّالیف  نوكت  داكت   . هلك لوألا  قباطلا 
نأب ةرایسلل  حمست  ةيرئاد  ةياحرب  همامأو   ، ةیبناجلا ةفطعلا  ىلع  حتفي 
وھبب هبشأ  لخدملا   . ةدحاو ةكرح  يف  ةدئاع  ريدتستل  ةفللا  ةرئاد  لمكت 
ةدعب عراشلا  ضرأ  نع  هضرأ  عفترت  ةیماخرلا  نادمعلاب  ءيلم  ریبك 
قمع يف   . يدرو نول  يذ  ماخرب  طلبم  وھبلا   . يماخر ملس  نم  تاجرد 
فراخزب اًشوقنم   ، الیقث اًخسار  انیصر  ةقشلا  باب  رھظي  وھبلا  ةرئاد 

. فادصأو ساحن  نم  تاقیشعتو 

هذھ نإ  لیق   . اھيرتشأس يننأك  اھصحفتأو  ةقشلا  لوح  رودأ  تلعج 
لصألا ينانبللا  يدوھیلا  ةرامعلا  هذھ  بحاصل  انكسم  تناك  ةقشلا 
اًشحاف ًءارث  ىرثأ  يذلا  لصبلا  انیم  يف  شیخلا  رجات  ازْرِم » نوطنأ  »

.. رازیش بماك  ئطاش  شینروك  ىلع  ينامورلا  زارطلا  ىلع  ارصق  ماقأف 
لخدیل يجرشامشلا  كب  يناھل  ةقشلا  هذھ  عیب  ىلع  قفاوي  يكلو 

هنأ الإ   ، اھلك ةرامعلا  ءارشل  كب  يناھ  رطضا   ، لیشار هجوز  ىلع  اھیف 
مادمل يبدأ  نيد  هقنع  يف  ناك  نوطنأ  ةجاوخلا  نأل  اسخب  انمث  عفد 
ةرامعلا نمث  هنم : نسحأب  هدري  نأ  بجي  الیمج  هیف  تعنص  يتلا  لیشار 

ةرارح ةجرد  عفترت  لسعلا  رھش  يف   . اھدحو ّالیفلا  هيواست  اھلك 
روھتلا دح  ىلإ  تایحضتلا  ةرارح  ةجرد  ةرورضلاب  اھعم  عفترتف  عاتمتسالا 

بتك اذكھ  ًابلاغ ! اھتحص  يف  كوكشم  ریغ  ام  ةقیقح  تابثإل  امبر   ، انایحأ
لیشار ةبیبحلا  هجوز  مساب  اھلك  ةرامعلا  هذھ  يجرشامشلا  كب  يناھ 

يف نيرثؤملا  نیيرصملا  دوھیلا  ءايرثأ  ربكأ  دحأ  يططقلا  نامیلس  تنب 
. نيرشعلا نرقلا  اذھ  طساوأ  يف  يرصملا  داصتقالا  ةكرح 

باب تقلغأ   ، ةرامعلل عبرألا  قباوطلا  ىلع  اھتنمیھ  لیشار  تضرف 
تحتف  ، اھفویضبو اھب  صاخ  ندراج » فور   » ىلإ حطسلا  تلوح   ، حطسلا
ضوح ىلإ  هتلاحأو  ّالیڤلا  هیلع  تحتف  ثیح  ةرامعلا  رونم  نم  املس  هیلع 
ةوسكم اھلك  رونملا  ناطیح  تحبصأف   ، رابصلاو بالبللا  عرفأو  راھزألل 
عمسأ تنك  ام  اًریثكو   .. ةقروملا ةرضنلا  ءارضخلا  ةفیطقلا  نم  دیجاجسب 
دجوي ال  قیمع  مونب  هيرغي  يذلا  رونملا  اذھ  فصو  يف  لزغتي  كب  ورمع 

! ةنجلا يف  الإ 

هنأك ناعمللاو  ةفاظنلا  غلاب  يماخرلا  جردلا  تدعصو  يرمأ  تمزح 



يتوطخل راص   . عساولا وھبلا  يف  ترص   . نوباصلاو ةفیللاب  هوتل  لوسغم 
فلخ ةضماغ  ةمھمھ  عمسأ  يننأ  َّيلإ  لیخ   . عاقيإلا نزاوتم  نيزر  عقو 
اھو  ، هنم يبارتقا  لبق  بابلا  ىلعأ  يف  ةریغصلا  ةيرئادلا  ةعارشلا  جاجز 
ةزیجو ةھرب  دعب   . سرجلا رز  ىلع  تطغض  نأ  روف  تكست  يذ  يھ 
جعزملا نینرلا  توص  رارمتسا  ينبواج  املف   ، ىرخأ ةرم  رزلا  تطغض 

. ةرشابم اھبقع  فرصنأ  ةریخألا  يھ  ةثلاثلا  ةطغضلا  نوكت  نأ  تررق 
ةدامح رھظ  ةقیض  ةجرف  للخ  نم   . توص يأ  امنود  حتفني  بابلاب  تئجوف 
ايانح يف  رظني  ىنحنا  دق   ، هرصخ لوح  ةفوفلم  ةطوف  نم  الإ  اًمامت  ًاّيراع 

. بسانم ریغ  هنأ  ودبي  تقو  يف  ءاج  يذلا  جمسلا  قراطلا  نع  اًثحب  وھبلا 
هنكل  ، جرحلاب روعشلا  طرف  نم  ىراوتأ  تدك 

: فتھ  . ينحمل

«. لخدا  . كتقو يف  تئج   .. لاعت ؟  تنأ وھ  - »

: الئاق ةظفاحلا  حتفأل  يدي  تددم 

«. ... يكل أ تئج  - »

: رجض يف  ارمآ  ينعطاق 

«. لخدا - »

ينبحس  ، بابلا قلغأ   . لخادلا ىلإ  تقلزناف   ، بابلا ةجرف  عسو  دق  ناك 
ةشورفم ةریبك  تاحاسم  كاذو  اذھ  نیبو   ، هيرتنألا ازواجتم  نولاصلا  ىلإ 
اھتاقحلمب ةرفسلا  امأ   ، نیمث داجس  نم  ضرعلاو  لوطلا  ةتوافتم  عطقب 

ةرسك يف  ةلخاد  اھنأ  الإ   ، نولاصلل ةمخاتم  ةضيرع  ةحيرش  لتحتف 
ثاثألا زرط  عونتت   . يئرم ریغ  يلخاد  دادتماب  يحوي  فطعنمك  ةیبناج 
تاحول دجوت   ، ةثادحلاو ةیكیسالكلا  نیب  ام  تاقلعملاو  تاشورفملاو 

ودبت خوج  نافو  يشنفادو  يلناو  فیسو  دیعس  دومحم  ءاضمإب  ةیتيز 
يتلا يھ  يشنفادل  ریخألا  ءاشعلا  ةحول  نأ  الإ   ، ةدلقم ریغ  ةیلصأ 
ةدلقم لقألا -  ىلع  اھنم  ةیبنجألا  تاحوللا -  هذھ  مظعم  نأ  ينتعنقأ 
ةحوللا هذھ  نإ  لوقت  ةمولعم  تأرق  دق  تنك  يننأ  كلذو   ، زجعم ناقتإب 

. سيرابب رفوللا  فحتم  تاینتقم  نم  ةیلصألا 

لباقملا يسركلا  ةفاح  ىلعو   ، تسلجف يسرك  ىلع  ةدامح  يل  راشأ 
تدبف ةطوفلا  فرط  اھنع  رسحنا  يتلا  هتروعب  ئباع  ریغ  وھ  سلج 
يف ذفنت  هنم  دعاصتت  ىثنألا  ةحئار  تناك   . كرش يف  عقاو  يرب  بنرأك 
ترعش  . ةأرما لخاد  نم  هوتل  عزتنا  هنأ  تنقيأف   ، عاخنلا ىلإ  يمیشایخ 



قلق ينارتعا   . يسفن نم  بضغلا  نم  ریثكو  زازئمشالا  نم  لیلقب 
امھتمسح  ، كابتراو
: تفقو نأب 

فورظملا كل  كرتأس   ، بسانم ریغ  تقو  يف  كتئج   ، ةدامح اي  فسآ  - »
«. فرصنأو

اسماھ ةظفاحلا  حتفت  ال  ىتح  اھیلع  تضبق   ، يدي ىلع  هدي  تمجھ 
: هینیع نم  ةزمغب 

تنك  . يرورض رمأ  يف  كل  جاتحم  يننإ   . اًئیش كرتت  ال  ؟  نونجم تنأ  - »
كوجرأ نآلا  فورظملا  َسنا   . قئاقدب كئیجم  لبق  كب  لصتأس 

«. ينرظتناو

ةرود هیف  نوكت  نأ  تعقوت  يذلا  يئرملا  ریغ  فطعنملا  يف  ىفتخا 
روعشلا طرف  نم  يسأر  تسكن   . ةیلخاد تارجحو  خبطملاو  هایملا 
دیجاجسلاو رئاتسلاو  ثاثألا  يف  ةطرفملا  ةقانألا  نكل   ، ةكبرلاو جرحلاب 

ةریبكلا ةیفزخلا  فحتلاو  ةریغصلا  لیثامتلاو  ةیبھذلا  زيواربلاو  تاحوللاو 
يف يرابتعاب  ةجرفلل  ينبذج   ، يلوضف راثأ  كلذ  لك   ، ةفلتخم ماجحأب 
ةریثك هوجول  روص  يل  هجاوملا  طئاحلا  ىلع   . تاضورعملاب ينغ  فحتم 

، نامیلس كب  فسوي  هنبا   ، يططقلا اشاب  نامیلس  ةریبك : زيوارب  يف 
ةقيدص ىلإ  هنم  ءادھإ  تحت  هعیقوتب  ةروھمم  لیيروك  يرنھل  ةروص 
لیخي ىرخأ  هوجوو   ، نامیلس لیشار  مادم  ةساردلا  ةلیمزو  ةلوفطلا 

. فحصلا يف  لبق  نم  اھتيأر  ينأ  َّيلإ 

، ًاّیئاقلت هوحن  ُّتفتلا   ، نميألا بناجلا  نم  ةأجف  قشنا  ءوضلا  نم  دومع 
اھكیبابش تحتفنا  عراشلا  ىلع  ةلطم  ةرجح  نع  حتفنا  دق  بابب  اذإف 
قالخلا كرابت  لازغك  محللا  ةلیئض  ةداغ  نع  ءوضلا  دومع  ضخمت   . اھوتل

لھم ىلع  لیمزإب  توحنم  هنأك  عیطاقتلا  مراص  دسج  نم  عنص  امیف 
تناك  . ةیبذاجو ارطع  عشي  يدرو  دسج   ، جیھبو قئار  ينف  جازمبو 
تناك  . ةنتفو ةراثإ  نم  هیف  امب  نونجلا  ثروي  لكش  يف  رعشلا  ةشوكنم 

، مامحلا سُنرُب  مازح  فرط  نع  اھرھظ  فلخ  اھیعارذب  ثحبت  ةكوكفم 
اھیقاسو رماضلا  اھنطب  نع  سُنرُبلا  يفرط  راسحناب  ةھبآ  ریغ 
كاسمإلا نم  ْتَسئي  اًریخأ   . يرمرم ءوض  نم  نیساطرقب  نیتھیبشلا 

نوكي نأ  ُتعقوت  يبناج  رمم  وحن  قزن  يف  تلورھف   ، مازحلا يفرطب 
سُنرُبلا راصف   ، ةھرب ذنم  ةدامح  هیف  يفتخا  يذلا  فطعنملاب  الصتم 

. يقير تففج  ةعراستملا  يبلق  تاقد   . ةصقارلا ةلدبك  اھئارو  نم  رياطتي 
، هلكیھ نم  لصألا  قبط  ةروص  اھلكیھ   ، ةدامح حمالم  سفن  اھحمالم  نإ 



ةرثكل ظوحلم  ریغ  عرافلا  اھلوط  نأ  الإ   ، هتماق ةعارف  يف  اھنأ  امك 
. اھدسج يف  ةزرابلا  تاطحملا 

صیمقلا ىدترا  دق   ، ةداغلا هتلخد  يذلا  رمملا  نم  البقم  ةدامح  رھظ 
: ةيانعب هرعش  طشمي  ذخأو  نولطنبلاو 

«. يمأ تیب  يف  ينروزت  نأ  هعقوتأ  تنك  ام  رخآ  - »

«. كسفنب كلذ  ينم  َتبلط  - »

«. ءيجملاب انفرشت  نأ  عقوتأ  مل  كلذ  عم  - »

فرعتلاب فرشأ  يكل  ةدوجوم  ةدلاولا  ةدیسلا  نوكت  نأ  مشعتأ  تنك  - »
«. اھیلع

!«. ؟ ةدوجوم تسیل  اھنإ  لاق  نمو  - »

!«. ظحلا نسحل  اي  - »

«. اًّدج اًریثك  كنع  اھُتملك   . كیلع فرعتت  نأ  بحت  اًضيأ  يھ  - »

: اًحئاص رمملا  وحن  هسأر  جوع  مث 

!«. يمام اي  انیفرش  - »

: قاس ىلع  اًقاس  اًعضاو  يتلابق  دعق 

امالك اولوقي  مل  ءالؤھ  نامز  لھأ  يخأ  اي   ، العف اھضعب  دنع  بولقلا  - »
!«. ّطَق انلثم  اغراف 

نیقاسلاو نيذخفلا  مربي  نوللا  دوسأ  اقیض  انولطنب  تسبل   ، لازغلا لبقأ 
ةكباح ءارفص  ريرح  ةزولب  عم   ، اعم ةموعنو  ةدحب  ةرفانلا  ةزیجعلا  قلفيو 

نيررحتملا نیيدثلا  ةھبج  ایلعلا  اھتحتف  نم  لطت   ، لیحنلا رصخلا  ىلع 
سامت طخ  امھنیب  لصفي  نیبولقم  نیقبط  لكش  ىلع  نایتوسلا  نم 
فلخلا ىلإ  موملم  محافلا  دوسألا  سأرلا  رعش   . ايدرو اًءوض  عشي  قیقد 
اھیفتك فلخ  ةیخسلا  هلئادج  ترصح  يبنبلا  ناتاسلا  نم  مازحب 

اي  . ءادوسلا ةفیطقلا  نم  ًالاش  اھیفتك  ىلع  حرطت  اھنأكف   ، نیتضيرعلا
اھیلع ةيروللبلا  ةدضنملا  ىلع  ةینیص  عضتل  يمامأ  تنحنا  بر ! اي  ثیغم 
هیلإ افاضم  هریفاذحب  ةدامح  هجو  سفن   . ةجلثملا الوك  اكوكلاب  نآلم  سأك 



ادبأ ال  ، اقلطم ةمومألاب  يحوي  اھرھظم ال   . ىثنألا ةیبذاجو  رحسو  ةموعن 
عم عبطلا  ةدحب  يحوي  رھظم  تعضرأو ! تدلوو  تلمح  دق  نوكت  نأ  نكمي 
دودح ریغب  ةایحلا  عتم  نم  ّبعلاو  حرملا  يف  كلذ -  عم  ةفراجلا -  ةبغرلا 
يھش رطع  ةھكن  ينتركسأ   ، اھرعش سمالي  يفنأ  داك   . تاظفحت الو 
عطتسأ مل   . يتایح يف  ةرم  لوأل  مشلا  ةساح  ةمعن  فشتكأ  ينتلعج 

. ةزولبلا ةحتف  نم  نیقلدنملا  نیيدثلا  نع  ينیع  ضامغإ 

!«. ركش فلأ   ، مناھ اي  اًركش  - »

«. كب الھأ  - »

اھدي يدي  توتحا   . كابترا يف  يدي  اًّدام  تفقو   . ينحفاصتل اھدي  تدم 
ةماستبا اھیتفش  يف  تحمل   . ةنخس مامح  ةدرفك  ةئفادلا  ةلیحنلا 

. ةدامح يتفش  ىلع  ترھظ  اھصنب  ةماستبالا  سفن   . ةضماغ

«. ءاھب ذاتسأ  اي  الوكلا  لضفت  - »

. قاس ىلع  اقاس  ةعضاو  يدعقم  عم  عطاقتملا  دعقملا  ىلع  تسلج 

«. ةدامح اي  ةراجیس  - »

مث  ، يل مث   ، ةحوتفم اھل  اھمدق   ، صیمقلا بیج  نم  لھندلا  هتبلع  بحس 
، شیشحلا تمعطتسا  سفن  لوأ  نم   . ةیبھذلا ةحادقلاب  انتثالثل  لعشأ 

داعبتساو اھغبت  نم  ةراجیسلا  غيرفت  ىلع  بردم  ةدامحو  امیس 
لضفي وھو   ، ةراجیسلا هب  نحشي  مث  شیشحلاب  يقابلا  طلخو  هتنوشخ 
ةراجیسلا تناك  اذإ  ثیح   ، ةرمسملاو فللا  ْيتقيرط  ىلع  ةقيرطلا  هذھ 

لخاد ةتیبملا  ةموربملا  شیشحلا  ةلتف  نإف  ةفوشكم  ةفوفلملا 
نمف  ، ةبلصتم ةفقاو  اھترمج  ىقبت  ذإ  ؛  قارتحالا دنع  حضفت  ةراجیسلا 

، ىسني دقف  اھدامر  ضفنت  ةيداع  كتراجیس  ىريو  شیشحلا  ةھكن  مشي 
شیشحلا ةھبش  نإف  ابلص  اًدوع  قرتحملا  ةراجیسلا  بلق  ىأر  نإ  امأ 

. ةمھتلا توبث  ةتباث  ریصت 

: ةدامحل تلق   . سافنألا ينتشعنأ 

«. ؟ ءيجأ نأ  لبق  يب  لصتت  نأ  ديرت  تنك  اذامل  ىرت  اي  - »

ادقع يئاطعإ  ضفري  يسیسلا  كب  دیشر  نأ  ةقدصم  ریغ  يمام  - »
، اھیف مھسألا  باحصأ  نم  يمامو  يننأ  عم  ةكرشلا  تاعوبطمب 



غلابملا هذھب  اھنم  ىلوأ  انأو   ، بارغألا عباطمل  ةریبك  غلابم  عفدت  ةكرشلاو 
تسل يننإ  اھل  لقف   ، ينبذكت يمامو   .. ىوتسم ىلع  تاعوبطم  مدقأو 

«. كدي ىلع  ءيش  لك  نأو  بذكأ 

ضفتنا ةبعرم  ةبعادم  يف  يتبقر  لوح  فتلت  ءاطقر  ةیح  نأك  ترعش 
نیمألا يطبقلا  كلذ   ، يمامأ اصخاش  يدنفأ  دوعسم  تيأر   . يبلق اھنم 
بھار حورب  يسیسلا  كب  دیشرل  ءافولاو  ةنامألا  يف  ينافتملا  يفولا 
لظو قلغملا  همف  مامأ  ةبابسلا  هعبصأ  اًرھاش  هدعاس  عفري   ، قيرع
يمف حتف  نم  يريذحت  يف  هعبصأ  كراشي  هغسر  ىلع  رضخألا  بیلصلا 
يف كب  دیشر  ةیبرت  هنإ   . دیعب وأ  بيرق  نم  لغشلا  صخي  مالك  يأب 
دیشر نم  ابرق  ينديزت  هريذاحمل  يتباجتسا  نإف  اذھلو   ، ةرادإلا نسح 

: اقداصو ایعیبط  نوكأ  نأ  تدھتجا   . هلابحو كب 

هنع تعمس  ام  يرمع   .. عوضوملا اذھب  يل  ملع  انأ ال   ، ةدامح اي  فسآ  - »
«. ةكرشلا يف 

: ةضماغ ةرظن  همأل  رظن 

!«. ؟ ًاّیمسر بلطلا  مدقي  مل  كب  ورمع  يمع  نوكي  ينعي  - »

«. ؟ بلط يأ  - »

«. ةكرشلا ىلإ  اھب  تمدقت  يتلا  ةصقانملا  - »

!«. ؟ يناردأ نمو  - »

 !«. دراولاو رداصلا  رتفد  نع  لوئسملا  تنأ  ؟  فیك كاردأ  نم  - »

ةیلمعلا تالسارملا  امأ   ، هدحو بدتنملا  وضعلا  بتكم  ديربب  صاخلا  - » 
تاعیبملاو تايرتشملا  نوئشل  تالسارم  كانھف  ةكرحلاب  ةصاخلا 

تارادإ كلذ  لكل   ، ةینوناقلا اياضقلاو  تالیصحتلاو  نالعإلاو  تامیمصتلاو 
«. اھب يل  نأش  كب ال  دیشر  ىلع  ةحوتفم  تاونق  تاذ  ةلقتسم 

«. ؟ يدنفأ دوعسمو  - »

«. يعم مالكلا  لیلق  هنأ  فرعت  تنأ   . هلأست نأ  عیطتست  - »

!«. ةطيوح ءاقرز  ةمضع   . رشبلا عیمج  عمو  - »



: ةحوشم سایملا  اھعارذ  مناھ  لیشار  تعفر 

!«. انتفرش تنأ   . عوضوملا اذھ  نم  كضف   ، انیلع ام  - »

!«. تفرشت يذلا  انأ   .. وفعلا وفعلا  - »

. نیتزامغ قوف  نیعوفرملا  نيدخلا  يسرك  ىلع  ئكتت  ةلوسكلا  ةرظنلا 
نوكت نأ  نكمي  ةینابجعملا  ةیتفلا  ةیبصلا  هذھ  نأ  قدصأ  فیك   ، يھلإ اي 
اھسأر تزھ   . ةریبكلا هتخأ  نوكت  نأ  حلصت  داكلاب  اھنإ  ؟  ةدامحل امأ 
الیلق اھعذجب  جوعنت  يھو  اھردص  يف  تأبتخاو  ةماستبالا  تعقوف 

: ةدامح هجاوتل 

يف كب  ورمع  كمع  طروت  نأ  حصي  ناك  ام   ، ةدامح اي  ناطلغلا  تنأ  - »
!«. ضفر اذإ  قح  هدنع  اضيأ  كب  دیشر  نإ   . كصخت ةیصخش  ةلأسم 

: مستبا دق  اھردصب  اذإف  ينھجاوتل  تلدتعا  مث 

نالعز كب  ورمع  همع   . همامعأو هیبأ  عم  لكاشملا  يل  قلخي  اًمئاد  - »
ةدامح نأش  ىلع  همولأس  يننأ  روصتي   . انترايز نع  عطقنا   . هببسب ينم 

نل  .. يل حمسا   . هینج نویلمب  ربخ  هل  يدنع   ، هحلاصأس ينكل   ، هتعبطمو
!«. قزر  ، ةحلصم  ، رس هنأل  كریغل  وأ  كل  هلوقأ 

ةوسقلا ىھتنم  يف  ءاھب  لماعي  كب  ورمع  يمع   ، يمام اي  ةركف  ىلع  - »
يھ هذھ  دصقأ   ، ماودلا ىلع  اذكھ  هنإ   ، ءاھب اي  ةركف  ىلع  ةنوشخلاو ..!

!«. ةتفبلاك ضیبأ  هبلق  ؛  هنم لعزت  الف  هتیصخش 

اھینیع ةطلسم  يوحن  اھعارذ  همأ  تعفرف   ، ةدامح لاق  اذكھ 
: نیتعساولا

!.. كتایحب فلحي  هلك  هرمع  يضقيو  كبحي  كب  ورمع  لعجأس   ، ةصرف - »
«. ... أس

تفقوت  . جعزم توصب  كنرتلا  حاحلإب  نري  نوفیلتلا  سرج  توص  انمھد 
: تفقو  ، مالكلا نع  لیشار  مادم 

«. نوفیلتلا ىلع  درأ  كنذإ  نع  - »

توص انعمس   . ةيراع اھنم  تجرخ  نأ  قبس  يتلا  ةرجحلا  ىلإ  تلورھ 
اھتوص انءاج  قئاقد  سمخ  يلاوح  دعب   . ةرجحلا لخاد  ةعامسلا  عفر 



ىقلت هنأ  ودبي   . ةرجحلا لخد  كنذإ .» نع  : » ةدامح فقو  ةدامح .» : » ايدانم
. ةركألاب لخادلا  نم  بابلا  قلغأ  مث  اًدئاع  دترا  هنإ  ذإ  همأ  نم  ةراشإ 

دوجوم هنأ  اقلطم  روصتأ  نكأ  مل  يذلا  بيرغلا  ملاعلا  اذھ  رمأ  ينلغش 
. ةایحلا يف 

ّلت يرظن  تفلتسا   ، ةدضنملل يجاجزلا  حطسلا  ىلع  يتارظن  تطقس 
ةلجملا مسا  تأرق   ، يتحت فر  ىلع  ةصوصرم  ةیبنجألا  تالجملا  نم 

ةيراع ةأرما  سأرلا : ريدي  رظنم  فالغلا  ىلع   ،« يوب يالب  : » ةيزیلجنإلا
، ةربكم ةطقلل  ىلفسلا  اھفصن  ةزربم  ءارولا  ىلإ  اھعذجب  ةصعجنم  فقت 
نیب قوقشم  قيرط  اھلالظ  تحت  نم  نیبي  ءادوس  ةباغك  اھتناع  رعش 
اھناولأب ةریثملا  ةلجملا  بحست  يھو  يدي  تشعترا   . ةمعان ةیلمر  نابثك 
فصتنملا سیبابد  نكل   ، اھحفصتأ تعرش   . لوقصم قرو  ىلع  ةیھازلا 

. ةدحاو ةقروك  طسولا  ةحفص  يمامأ  تحرطناف  نیفصن  ىلإ  اھترطش 
، ةأرما ينذأ : يف  شطشطي  هنایلغ  طرف  نم  داكي  يسأر  يف  مدلا  ىرج 
نم ریجتسي  عضو  يف  ةیعقم   ، يعیبطلا مجحلاب   ، اھسفن يھ  اھلعل 

ءيشل هنإ   .. ءاطقرلا ةیحلا  كنحك  حوتفم  كنح  اھیقاس  نیبو  قبشلا 
اھنأش لءاضتي  يعم  ةدامح  اھكرت  يتلا  روصلا  نإ   . لقعلا قرخي  لوھم 
للحتو حرشت  تاباتك  روصلا  ىلإ  فیضت  يتلا  ةلجملا  هذھ  روص  مامأ 

. لجرلاو ةأرملا  نم  لك  دسج  يف  ةراثإ  ةقطنم  لك   ، عضو لك  تازیمم 

معن  .. تئجوف يننكل   ، اھتالیمز ىلإ  اھدیعأل  بارطضاب  ةلجملا  تيوط 
يأك ةعرس  يف  اھلخادب  ةلجملا  يفختو  يتظفاح  حتفت  يدیب  تئجوف 

ةیصوصللا نم  رطاخ  ينصرق  ةظفاحلا  تقلغأ  نأ  دعب   . فرتحم صل 
ةظفاحلا حتف  ةداعإ  يف  تقولا  ينفعسي  ّالأ  تفخ   . ةعجوم ةصرق 

لب  ، يعم اھدوجوب  تحرف  ىتح  تثبل  ام  مث   ، اھناكم ىلإ  ةلجملا  عاجرإو 
ملاعلا اذھ  ةقیقح  مھفأو  فرعأل  ناعمإب  اھأرقأ  نأ  ةرورضب  تسسحأ 

امف  .. رابتعالا نیعب  هیلإ  رظنلا  ىتح  وأ  هتفرعم  انیلع  مرحملا  يرحسلا 
بصعلا هرابتعاب  هدحو  سنجلاب  ةصاخ  ةفاحص  هدنع  مدقتملا  برغلا  ماد 
رادكألا لسغي  يذلا  رحبلاو  هتجھب  ردصمو  ناسنإلا  ةایح  يف  ساسألا 

رثكأ سنجلا  يف  مھفي  برغلا  نأ  نذإ  دكؤملا  نمف   ، ةیسفنلا دقعلا  كفيو 
يذلا ملاعلا  اذھل  يقیقحلا  مھفلا  كلمي  هلعل  لب   ، مھفن امم  قمعأو 
امبرلو  . ةيرقبعلا قلخلا  ةظحل  يف  اھیناعم  ىلجأب  ةعیبطلا  هیف  جھوتت 

عم  ، اقلطم سنجلاب  هل  ةقالع  رخآ ال  اًئیش  برعلا  نحن  هسرامن  ام  نوكي 
ةفلكتلا هذھبو  هذھك  ةیعوبسأ  ةلجم  كانھ  نوكي  يكل  هنأ  ةظحالم 
ةلجملا رمع  نم  ةینمزلا  بقحلا  هذھ  لاوط  رودصلا  يف  ةمظتنمو 

.. دفني ال  سنجلا  يف  مالكلا  نأ  ينعي  كلذ  نإف   ، اھردص ىلع  نودملا 
ىلع هرشنتو  هروصتو  هبتكت  ام  دجت  ةریثك  ىرخأ  تالجم  كانھ  نأ  دبالو 



! ماع نادیم  يف  مھباقر  عطقب  بلاطي  نم  مھیلع  علطي  نأ  نود  ألملا 
ریھامج كانھ  نأ  ينعي  ماظتناب  هذھك  تالجم  رودص  نأ  كلذ  نم  مھألا 

ال فنعب  قدي  حار  يبلق   . فغشب اھأرقتل  اھيرتشتو  اھرظتنت  ةضيرع 
ةراجیس تلعشأ  ؟ .. فاشتكالاب ةطبغلا  نم  مأ  قدي  فوخلا  نمأ  يردأ 

. يبارطضا اھب  يرادأل  ةدامح  ةبلع  نم 

نوللا ةيدامر  ةرتس  ةزولبلا  قوف  ةيدترم   ، لیشار مادم  ترھظ  اًریخأ 
وھ ىدترا  دقو  ةدامح  رھظ  اھئارو  نم   . دوسألا ءارفلا  نم  ةيرئاد  ةقابب 

اكسمم ناك   ، راحلا تيزلا  نول  يف  ناتكلا  نم  ةیفیص  ةرتس  رخآلا 
سیل  ، نوللا قرزأ  لیطتسم  لكش  يذ  لیقثلا  غمصلاب  قلغم  فورظمب 

: ةثامدو ةقر  يف  يل  ةدامح  همدق   ، ةباتك نم  ةمث  هیلع 

وأ اھروھظ  نأ  اًعبط  فرعت  تنأ   .. ةطیسب ةمدخ  كنم  بلطت  يمام  - »
تاعئاشلاو ليواقألا  ریثي  ةیجرشامشلا  رابك  نم  دحاو  تیب  يف  يروھظ 

كوجرت يمام  راصتخاب : نآلا ..! هل  موزل  غامد ال  عجو  هیلع  بترتيو   .. مھنیب
«. .. طرشبو  .. دیب اًدي  كب  ورمع  يمع  ىلإ  ةلاسرلا  هذھ  لیصوتب  مركتت  نأ 

: ةقر بوذت  يھو  ةكردتسم  لیشار  مادم  هتعطاق 

!«. رطاخ كدنع  يل  ناك  اذإ  يرطاخ  لجأ  نم   ، ينعي كلضف  نم  - »

: ةدامح لمكأ 

«. هبتكم نع  اًدیعب   ، هتیب يف  هل  اھلصوت  نأ  - ».. 

: ةقرغملا ةریحلا  حطس  ىلع  وفطأل  ةحابسلا  لواحأ 

!«. ةحارصب طرشلا  اذھ  ىنعم  مھفأ  ال  - »

«. ؟ قفاوم  . دعب امیف  ببسلا  كل  لوقأس  - »

ةحسم يلكش  ىلع  ىفضأ  جرحلا  نأ  ودبي   . ةریحلا عاق  يف  تطقس 
ةتفاخ ةحرحرم  ةیفاص  ينذأ  يف  تنر  لیشار  مادم  ةكحض   . ةكحضم

: هبعادت ينقذب  طیحت  دتمت  اھدي   .. نینرلا

!«. جرحلاو فوخلا  يف  لیمج  كلكش  - »

يف كب  ورمع  ىلإ  بھذأ  مل  يننأ  رمألا  يف  ام  لك   ، جرح الو  فوخ  ال  - »
!«. ّطَق هتیب 



: ةدامح لاق 

هبلطت بلط  لوأ  يف  يمام  فسكت  الو  ةدحاو  ةرم  ولو  بھذا  يخأ  اي  - »
!«. كنم

، مألا ةیصخش  ةصمقتم  يھجو  اھردص  سمال  ىتح  ينم  يھ  تبرتقا 
: يرھظ تتبرو  اھعارذب  ينتطاحأ  ةمومألا ..! ةرارح  لماكب  مأ  يھ  اذإف 

انأ  ، هنم لعزأ  نل  انأ   ، هتحارو هعد   ، هیلع طغضت  ال   ، ةدامح اي  صالخ  - »
!«. كلثم هتببحأ 

: راذتعالاو نانتمالا  لیبس  ىلع 

فیكف  ، اًدبأ رامع  هنیبو  ينیب  نوكي  نل  كب  ورمع   ، مناھ لیشار  تس  اي  - »
«. ... يف هیلإ  بھذأ 

ةقرشم دوعو  اھیف  اھنیع  نم  ةرظنو  اھعارذ  نم  ةحيولتب  ينتعطاق 
: ةیلایخ

. ةلاسرلا هملست  ام  درجمب  كشكب  ةخرف  هدنع  حبصتسو  كبحیس  - »

. نیيالم ةدع  اھنم  حبریس  ةقفص  نع  ربخ   ، هل ةمدخ  اھنإ   ، ءاھب اي  ينقدص 
يل لق  ءيش  يأب  كل  ضَّرعت  اذإو  ؟ .. ىرشبلا نمث  نوكي  اذام  تنأ  فش 

«. ؟ اًعبط هناونع  فرعت  نیبنجلا ! ىلع  هيوسأ  فیك  فشو 

«. هفرعأ - »

«. ؟ اھلصوتس - »

!«. تامدخ يأ   . اھلصوأس - »

«. ىقب ةسوب  تاھ   ، كیلخي انبر  - »

يننأ تنقيأف   ، نيدخلا ىلع  يلیبقتو  يھجو  قوف  ءانحنالاب  يھ  تردابو 
، قالطإلا ىلع  ىثنألا  ةأرملا  ىنعم  فرعأ  نكأ  مل  نیتلبقلا  نیتاھ  لبق 

تذخأ رطاخ  بیط  نع   . يتایح يف  اھل  قاذم  لوأ  رعشتسأ  اذنأ  اھو 
مث  ، ةھربل يدي  تجنشتف  ةظفاحلا  حتفأ  تعرش   ، قرزألا فورظملا 

لخادلا ىلإ  اھنم  هتبرس  فورظملا  ساقم  ىلع  ةحتفب  تیفتكاف  تكرادت 
عراشلا ىلإ  انجرخ  نیح   . اھتسلتخا يتلا  ةلجملا  رھظت  ىتح ال  اھتلفقأو 

: تلاق



نأ بحت   .. لمرلا ةطحم  يف  ءاشعلا  ىلع  ةدامح  تمزع  انأ  - »
«. ؟ انعم يتأت 

«. ةمالسلا عم   . ءافشلاو ءانھلاب  - »

كب رتنع  رصقب  ةقحلملا  يتفرغ  ىلإ  ادئاع  تلفقو  امھتحفاص 
، ويدتسإلا ةبنكلا  ىلع  تیقلتسا   ، يفلخ بابلا  تقلغأ   . يجرشامشلا
نم ریثكلا  أرقأ  نأ  تعطتسا   . فغشب ةلجملا  حفصت  يف  تجمدنا 
ةمھم لعفلاب  تاقیقحت  ضعبو   ، ةفلتخملا عاضوألا  ىلع  تاقیلعتلا 

، تمئس ىتح  تثبل  ام  يننأ  بیجعلا   . ةیسنجلا ةقالعلا  يفرطل  ةدیفمو 
ال يندوقیس  هنإ  لب  هئارو  نم  لئاط  ال  يذلا  اذھ  ءارو  عایصنالا  تضفر 

. نارسخلا ىلإ  ةلاحم 

نأ مات -  عانتقا  نع  يرارق -  َّرق   ، ةظفاحلا ىلإ  اھتدعأ   ، ةلجملا تيوط 
يتلا ةلماجملا -  هذھب  ينلعل  كب  ورمع  ىلإ  روصلا  فورظم  عم  اھيدھأ 
يل ببسي  الف  هناودع  مومس  عزنأ  هدعست -  فوس  اھنأب  امامت  قثأ 
تیبلا رایتخال  نیيوق  نيرربمب  هتیب  يف  هروزأ  نأ  نكمي  اذكھ   . تاصغنملا

. بتكملا نم  ًالدب 

حتفا دلو  اي  يل : لاق  يتنامأ  نع  يندواري  لعج  ريرش  رطاخ  ةمث   ، نكلو
رطاخلا داك   . اھتیلوئسم لمحت  نأ  لبق  اھیف  ام  أرقاو  لیشار  مادم  ةلاسر 

، قرزألا فورظملا  تكسمأ  ةشوعرم  عباصأب   . يتبالص ىلع  رصتني 
لوقي فورظملا  نأ  ّيلإ  لیخ   . فورظملاو ةقرولا  نزو  نع  ديزي  ، ال  هتنزو
زجعتف ينحتفت  نأ  رذحا  لیشار : مادم  توصب  قیقر  ريذحت  يف  يعباصأل 
سیسخ فقوم  يف  كسفن  تطرو  دق  نوكت  الإو  تنك  امك  يتداعإ  نع 

، ةظفاحلا لخاد  قرزألا  فورظملاب  تیمر   . هبقاوع نم  يجنملا  ناحبس 
ىلإ تلزن   ، يسبالم تریغ   ، ماّمحلا تلخد   . هلیصوت ىلع  يرمأ  تمزح 

ينلصویل ةعبرأ  مقر  صابلا  بكرأل  ةفاصرلا  نادیم  يف  سیبوتألا  ةطحم 
. يبطاشلا يحب  دیعسروب  عراش  ىلإ 



( ٢٧ )

سبالم نم  يدنع  ام  مخفأ  تسبل  ةعمجلا  موي  ةحیبص  نم  ةرشاعلا  يف 
، لمرلا ةطحم  ىلإ  تبكر   . ةمرتحملا ةمیقلاو  ةطاسبلا  نیب  عمجت  ةیفیص 

عراشلا يف  تیشم   . يلناتسإ ةطحم  يف  تلزن   ، لمرلا مارت  تبكر  اھنم 
لیجلا زكرمتي  اھءارو  امو  ةحيرشلا  هذھ  يف   . مارتلا نابضقل  يزاوملا 

كب مرحم  يح  ىلع  مھؤابآ  ىلعتسا  نيذلا  ةیجرشامشلا  نم  ثيدحلا 
اضرأ اورتشا   ، ةایحلا ىوتسم  يندتو  جیجضلابو  ءامھدلاب  محدزا  يذلا 

، هدالوأو كب  رتنعل  ةفاصرلا  رصق  اوكرت   ، رئامعو تالیڤ  اونتباو  انھاھ 
نإ ذإ   ، هدحو ىفطصم  جاحلل  يدیعصلا  طیغ  يح  يف  قیتعلا  رصقلاو 
يف اونوكیل  ئداھلا  فیظنلا  يجنرفإلا  يحلا  اذھ  ىلإ  اولحر  هدالوأ 

. ةعساش تاحاسم  ىلع  ةدتمم  ةوزعلا  ىقبتو  مھتمومع  دالوأ  باحر 
تكوشو كب  ةبلطو  كب  ورمع  تالیڤو   ، كب يناھ  الیڤ  عراشلا  اذھ  يف 

ءاغلإو ةروثلا  مایق  الول  ةيوكبلا  شو  ىلع  اوناك  مھلكو   ، فوءرو يقفرو 
دالوأ اھلغشي  ةریبك  ةرامع  ةطحملا  نم  ةثلاثلا  ةیصانلا  ىلع   . باقلألا
لكل  .. ثانإلا ىتح   ، لماك قباطب  لقتسي  مھنم  لك   ، ىفطصم جاحلا 

. نمزلا ئراوطل  نیتقلغم  نیتقش  ىلع  قباط  نھنم  نیتنثا 

لطملا عراشلل  يزاوملا  عراشلا  يفو   ، ةطحملل رخآلا  بناجلا  ىلع 
مھنمو  ، كب رتنع  دالوأ  اھلغشي  سئارعلاك  قئادحب  تالیڤ  عبرأ  ةرشابم 

، ةرھاقلا ةعاذإ  يف  عيذملاو  بیبطلاو  راشتسملاو  يماحملاو  سدنھملا 
رظتنت ةقلغم  قباوط  اسنرفو  ارتلجنإو  اكيرمأ  يف  مھنم  نیمیقمللو 

. رخآل نیح  نم  مھمودق 

هیبأل اھئانب  يف  لضفلا  عجري  قباوط  ةعبرأ  نم  ةنوكم  كب  ورمع  الیڤ 
يف  . هلایع مأو  حالفلا  همع  نبا  ةجوز  يضرألا  قباطلا  يفو   ، اشابلا

: ةبكرم مھؤامسأ  مھلك   ، نوجوزتملا هدالوأ  میقي  ایلعلا  ةثالثلا  قباوطلا 
بئانلا لیكو  لماك  ىفطصم   ، ةیمیھاربإلا ديرب  بتكم  لیكو  يمھف  يلع 

، دیشر ةدلب  يف  ةرادإلا  نواعم  لولغز  دعس   .. سوكاب يح  يف  ماعلا 
ةدع مھمألو   ، اشابلا مھدج  نع  اھوثرو  انتدلب  يف  ةندفأ  ةدع  مھنم  لكل 

. ةىرقلا يف  احالف  تامو  شاع  يذلا  كبلا  اھیبأ  نع  اھتثرو  ةندفأ 

اھنمثب يرتشیل  ضرألا  يف  هبیصن  لك  عاب  فالتم  رماقم  كب  ورمع  نألو 
قافآ عیمج  هل  حتفیس  بقلل  هلمح  درجم  نأ  الیختم  ةيوكبلا  بقل 

.. ةبئاس ایندلا  تناك  مايأ  لئاوألا  هدادجأ  لعف  امك  دوھجم  ریغب  بسكلا 
حالصإلا نم  فوخلا  ةصرف  نيزھتنم  میسقتلا  ىلع  هدالوأ  صرح  كلذل 



يف تاب  هنأ  كب  ورمع  ئجوف   . تایكلملل ديدحت  نم  هعبت  امو  يعارزلا 
هودعاس مھتروعل  اًرتس  دلبلا  يف  هلاوخأو  هدالوأ  نأ  الإ   ، شوشافلا

ایصو يسیسلا  كب  دیشر  نم  اولعجو   ، هیمدق ىلع  فقو  ىتح  ءاخسب 
يف هتبغرب  مھأجاف  املف   .. اھبرخيو هليذب  بعلي  ال  ىتح  هیلع  ايرس 
اقباط الیڤلا  قوف  ينبي  نأ  ديري  هنأ  وھ  دیحولا  ضارتعالا  هجو  ناك  جاوزلا 

: مھمأ تلاق   ، ةظلغو فنعب  هومواق   . هسورعب هیف  لقتسي  اسماخ 
دق هنأب  اوئجوف  ذإو  محللا .»! راطنقب  سورعلل  اًئینھ   . ينع اًدیعب  جوزتیلف  »
مساب اھبتكو  رحبلا  عراش  يف  ةثيدح  ةرامع  يف  ةمخف  ةقش  ىرتشا 
هرمأ يف  اوباترا   ، اجوز هلوبق  ىلع  قفاوت  يك  اھل  اًرھم  ةسورعلا 
يذلا ریبكلا  يلاملا  غلبملا  ردصم  نع  بیقنتلاو  ثحبلا  يف  اولغشناو 

الإ  ، ىودج نود  نكلو  فافزلا  لفح  ىلع  قافنإلا  يفو  ةقشلا  يف  هعفد 
دق سورعلا  مأ  نأب  عانتقالا -  نوديري  عقاولا  يف  مھنأل  مھعنقأ -  هنأ 
نم تامھاسم   ،« طوقن  » اھنإف فافزلا  فیلاكت  امأ   ، رسلا يف  هتدعاس 

. ىفطصم جاحلاو  كب  يناھو  كب  رتنعو  كب  دیشر 

يف كب  ورمع  نكسي  يتلا  ةرامعلا  ىلإ  تلصو   ، مارتلا طيرش  تیطخت 
. ةرشابم رحبلا  ىلع  لطت  اھكیبابش   ، اھنم سماخلا  قباطلا  لتحت  ةقش 
. سرجلا رز  تطغض  ةشعترم  دیب   .. سماخلا قباطلا  ىلإ  دعصملا  تبكر 

هباقعأ يف   . ةلجلجملا ةدورغزلاك  ةقشلا  لخاد  ناوركلا  توص  حدص 
: نالسك ايوثنأ  اتوصو   ، ةمعان تاوطخ  فحز  تعمس 

«. ؟ نیم - »

«. يوارلا ءاھب  انأ  - »

ریصعب ةطولخم  ةدشق  نم  ةغوصم  ءافیھ  نع  لاحلا  يف  بابلا  حتفنا 
: نوللا يزمرق  فافش  مون  صیمق  يف  ةفوفلم   ، ةلوارفلا

«. ءاھب اي  لخدا  ؟  يوارلا ءاھب  نذإ ! تنأ  وھأ  - »

: بابلا قلغت  يھو  تلاق   . الجو تلخد 

يننأ تلیخت  ىتح  كتریسب  ءيجي  اًمئاد  كب  ورمع   . لضفت كب ! الھأ  - »
!«.. كفرعأ

دعاقم نم  ناولأو  لاكشأب  دشتحملا  ریبكلا  وھبلا  يف  ينمدقتت  تناك 
ابرطضم الجو  اھفلخ  تیشم   . ةیھاز ةیبابش  ناولأب  ةماخفلا  ةقعاز 

يف ةروكتملا  اھتزیجع  ةكرح  يمغرب -  يلاصوأ -  يف  هتعاشأ  ًابارطضا 



نالدابتي نیفصن  ىلإ  تخرشنا  ةیضرألا  ةركلا  نأكف   ، فیفط عافترا 
نكرلا يف   . اھیلع تبرد  ةصقر  يدؤت  اھنأك  جھبم  عاقيإب  طوبھلاو  دوعصلا 
يكولملا دعقملا  ىلإ  اھدیب  ةریشم  ينتھجاو   ، تفقوت نولاصلل  ریخألا 

: ریثولا

!«. نبت تحت  نم  ةیم  اي   ، ءاھب يس  اي  دعقا  - »

عباتأ ذإ  اھرھظب  ينتأر  اھنأ  َّيلإ  لیخ   . ابرطضم اًروعذم  يسأر  تعفر 
. ةیطئاحلا ةعاسلا  لودنبك  رھظلا  ةانق  لفسأ  ةطباھلا  اھتزیجع  ةكرح 

امغر كولسلا  تأسأ  تنك  نإ  ينحماست  نأب  اًعراض  اھیلإ  رظنأ  تذخأ 
نم  . نیتیشوحلا  ، نيوادوسلا  ، نیتضيرعلا اھینیع  ةرظن  ينتوتحا   . ينع
امھیف قرغأ  تدك  تالالدلاو  يناعملا  يف  ءارث  نم  هناعشت  ام  طرف 

ةلجنفملا نویعلا  هذھ  لثم  راحب  يف  ةحابسلا  لھجي  میشغ  لبھأك 
يقنعو يرھظ  ةانق  ىلع  قفدتت  قرعلا  نم  تاخزب  ترعش   . ةطيوغلا

. اسلاج تيواھت   . يھجوو

«.. ؟ لضفملا كبورشم  وھ  ام  - »

، دعوم ریغ  ىلع  ةئجافملا  ةرايزلا  هذھ  ىلع  فسآ  انأ  كریخ ! فلأ  رتك  - »
كترضح تیل   . لغشلاب صاخ  مھم  رمأ  يف  كب  ورمعل  تئج  يننكل 

«. انھ يننأ  هنیغلبت 

كنرتلا يف  ينملك  مویلاو   ، سمأ ةلیل  نم  نانویلا  يف  تياب  كب  ورمع  - »
. ةعبرأ امبرو  مايأ  ةثالث  كانھ  ءاقبلل  رطضیس  هنإ  لاقو  قدنفلا  نم 

توفي نأ  ىلإ  دیعسروب  يف  يمأ  ىلإ  رفسلاب  نذإلا  يناطعأ 
«. ينذخأیل َّيلع 

«. ءاش هللا نإ  ریخ  هلعل  - »

ىلإ رفاس  هنأ  كریغ  دحأ  فرعي  نأ  كايإ  كايإ   .. نكلو  ، اًعبط ریخ  - »
عئاضب ةنحش  صیلختل  دیعسروب  يف  هنأ  فرعي  كب  دیشر  نانویلا !

«. ءانیملا يف 

«. ... لھف نانئمطالل  فرعأ  نأ  يقح  نم  ناك  نإ  - »

تالسارم امھنیب  ناك  نانویلا ! يف  ریبك  بیبط  ىفطصم  جاحلا  نبا  - »
ينأل اًروف  لاعت  اھیف  لوقي  ةیقرب  كب  ورمعل  ثعب  اًریخأو   ، نيرھش ذنم 

«. نیصتخملا ءابطألا  رھشأ  دنع  كل  تزجح 



«. ؟ ةیحص لكاشم  هیف  كب ! ورمع  ةمالس  - »

نع رمألا  نامتكب  يناصوأ  وھ  امنإ   . لیلاحتو تاصوحف  درجم  ينعي ! - »
!«. دحأ مامأ  كناسل  تلفي  كوجرأف ال   ، سانلا لك 

«. ؟ ةمدخ يأ  كترضحل  مدقأ  نأ  عیطتسأ  لھ  ىرت  اي  مناھ ! اي  ينئمطا  - »

ام قئاقد  سمخ  ترخأت  تنأ  ولو   ، سمأ ةلیل  مدخلا  تفرص  انأ  اًركش ! - »
سبلأ تنك   . ةبیقحلا يف  يجئاوح  تبتر   . ةقشلا يف  ادحأ  تدجو 

«. ةدحاو ةظحل  كنذإ  نع   . كلوصو ةظحل  يمودھ 

ىمعألا ظحلا  ىلع  ةنعللا   . كیلع ام  يظفحا  ضرأ  اي   . رتخبتت ترادتسا 
اھ  . هلایع مأ  هتفصو  امك  محللا  راطنقك  فولح  دي  يف  هذھك  ةمامیب  ىقلي 
قوف لاقتربلا  ریصع  نم  ابوك  اھدي  ةحار  ىلع  ةلماح  دوعت  يذ  يھ 
اھلماجأ نأ  تررق   ، ينكبرأ بارطضا  يف  اھب  يرصب  قلعت   . يضف قبط 

، رفسلا نع  اھلطعأ  ال  ىتح  لاحلا  يف  فرصنأ  مث  بوكلا  نم  نیتفشرب 
ةصاخبو  ، كب ورمع  ةبیغ  يف  تاھبشلل  اًریثم  يدوجو  نوكي  ال  ىتحو 

. هناودع نم  ديزملل  اجاتحم  تسل  يننأ 

«. ءاھب اي  لضفت  - »

ىلع ةسلاج  توتسا  مث  ةیماخرلا  ةدضنملا  ىلع  يمامأ  بوكلا  تعضو 
تعفر  . يھجو ىلع  بھي  شعنملا  اھرطع  دھص   . يل قصالم  يسرك 

. يقلح تبطر  ةفشر  افطتخم  هیلإ  يمف  تلسرأ   ، ةشعترم دیب  بوكلا 
قوف ناصقارتي  نیعارش  اھینیع  يف  ادراف   ، يرظان يف  قرشي  رحبلا 

، دیعبلا قفألا  نم  ةمداق  حاير  فیفز  ىلع  ةبرطضم  ةجئاھ  ةیلاع  جاومأ 
بوبھ نم  فجترأ  اشمكنم  ادعاق  نینیعلا  فیصر  ىلع  ينارأ  يب  اذإف 

، جضانلا زوریفلا  نول  يف  ءاقرز  تاوامس  تحت  ءارضخ  نابثك  نیب  حيرلا 
. قلحملا لایخلا  نول   ، اھینیع نول 

. ةجذاسلا لافطألا  تارماؤمك  ةفوشكم  ةفیطل  ةرماؤم  اھینیع  يف 
عقوملا نالدابتي  ددرتلاو  ةأرجلا   . ددرتلا نم  لظ  هلطعي  ةأرجلا  نم  ءيش 

: ةفجاو ةرذح  ةماستباب  تعفدنا  اًریخأ   . نیتیفاصلا نیتریحبلا  يف 

«.. ... نأ  ... نأ كنكمي  لھ   ، ءاھب - »

اھتعجش  . ةرابعلا ةیقب  نع  ثحبت  اھنأك  شومرلا  ىلع  شومرلا  تلدسنا 
: افجترم



«. ةمدخ يأب  ينيرُم   .. يلوق ؟  اذام نأ  - »

«.. ؟ كعم يتلا  روصلا  ينيرت  نأ  - »

ىتح اھدعقمب  تعفترا  امیف   ، قیحس عاق  ىلإ  يدعقمب  ضرألا  تطبھ 
. دعقملا يدنسمب  تثبشت   . اھدعقمب يقوف  بلقنتس  اھنأ  تلیخت 

«. لاقتربلا برشا  - »

تكسمأ  . ةمداصلا ةأجافملا  ةضخ  نم  فشن  يقير  نأ  تكردأ  اھئاكذل ! اي 
اًركاش هناكم  ىلإ  هتدعأ   ، ةدحاو ةعفد  هلك  هتعرج   ، نیتنثالا َّيدیب  بوكلا 
ذنم ءاقدصأ  اننأك  مشعلاو  دولا  اھؤلم  ةماستباب  ينتقمر   . انتمم

: ةلوفطلا

«.. ؟ كدنع ةدحاو  ىلغأ  يھ  نم  - »

!«.. اًعبط يمأ  - »

!«. روصلا هذھ  ينرأ   .. كتمام ةوالغ  ةایحو  - »

!«.. ؟ كترضح نيدصقت  روص  يأ  - »

رئاط يبرھك  كرحمب  قروزك  ةذافن  ةرظنب  ّينیع  ىلع  اھینیع  تطلس 
مث  ، اًدیج كمھفأ  يننإ  عطاق : مسح  يف  اھترظن  تلاق   . جوملا دبز  قوف 

: امسح دشأ  ةعافدنا  يف  يھ  تلاق 

!«. اھايإ ةنايرعلا  روصلا  - »

يتفش يف  ةجارفناب  يرغث  ىلع  عبطني  ةضيرعلا  اھتماستبا  لظ 
: يبلق يفو 

يعم نأ  تفرع  فیك  يل  يلوق   ، دعوم ریغ  ىلع  انعمج  نم  قحب  - »
!«. ؟ ةنايرع اروص 

: دولاب ًءاحيإ  رثكأ  ةلولم  سأر  ةزھب 

نأ دبال  ةوقلاب  وأ  ءاضرلاب  يننأ  مھملا   ، تفرع فیك  نآلا  كل  نأش  ال  - »
نل عقوت ! ریغ  ىلع  يدنع  دحل  كب  ىتأ  دیعسلا  ظحلا  روصلا ! هذھ  ىرأ 
نوكأس  .. الإو روصلا  هذھ  ىلع  ينتجرف  اذإ  الإ  انھ  نم  جرخت  ككرتأ 



!«. يتقش يف  ينتمجاھ  كنأب  كمھتأو  ّتوصأو  ةسیسخ 

دجلا زرف  ىلع  ردقأ  ينلعل  اھھجو  يف  قلمحأ  تذخأ   . يدي يف  طقسأ 
اینونج امیمصت  اھحمالم  ىلع  ترعشتسا   ، اھفقوم يف  لزھلا  نم 
ةسئاي ةلواحم  يف  يسأر  تسكن   . همامأ فوقولا  بعصي  اًرارصإو 
سملم اھل  ةصخر  عباصأب   . ةعجفملا ةطرولا  هذھ  نم  جرخم  يف  ریكفتلل 

: ةيدحتم يھجو  يف  رظنتل  ينقذ  تعفر  درولا 

!«. ينعواط  .. نسحأ يھ  يتلاب  اھتاھ  - »

 ...«. ـ فم هذھ   ، مناھ ةیلول  مادم  اي  - »

«. روصلا تاھو  ةیلول  اي  يل  لق  مناھ ! الو  مادم  ال  - »

!«. ةحضاف روص  اھنإ   .. نكلو - »

هريوصت نكمي  اذھك  ائیش  نأ  قدصأ  نأ  ديرأ  اھارأ ! نأ  ديرأ  تاذلاب  اذھل  - »
!«. قرو ىلع  هعبطو  اریماكلاب 

، يعم اھیسن  ةیلكلا  يف  يئالمز  دحأ  صخت  روص  يھ   .. ةحارصب - »
!«.. هیلإ اھتدعأو 

!«.. كینیع يف  حضاو  بذكلا  - »

«. ... هنم و اھریعتسأ  نأ  كدعأ  - »

يسنرفلا بدألا  أرقأ   ، ةیسنرف يتسارد  انأ  ؟  ةطیبع يننظت  - »
«. ةیسنرفلاب

مسق بادآلا  ةیلك  نم  هللا  ءاش  نإ  نیجرختتس  كنأ  فرعأو   .. فرعأ - »
«. يسنرفلا بدألا 

!«.. كب ورمعل  روصلا  هذھ  يطعتل  مویلا  انتفرش  كنأب  ةقثاو  انأف   ، نذإو - »

دیحولا ءزجلا  هنأ  ّيلإ  لیخ  كلذ  عم   ، ّيفتك نیب  نم  راط  دق  يسأر  نأكل 
اسبیتم تسلجف  يقورع  يف  مدلا  دمجت  ذإ  دعب  يدسج  يف  ایح  يقابلا 

. تایئرملا قوف  زفاقتي  يسأرو 

رصبلاب حمل  يفو   ، ةیلاع ةزفقل  بھأتت  ةطقلاك  الیلق  تشمكنا  دق  اھتيأر 



ةيدلجلا يتظفاح  ىلع  اھدي  تضقنا   ، يسأر قوف  ىلعألا  اھفصن  راط 
، ةدیعب ةفاسم  ىلإ  هلك  اھدسجب  تطن   ، ةدضنملا ةماخر  ىلع  ةاقلملا 
اھیف ام  لك  ىلع  تضبق   ، ةظفاحلا فوج  يف  اھدي  تبد   ، باحَّسلا ّترج 
يوب يالبلا  ةلجم  فالغ  نكل   ، روصلا فورظمب  تكسمأ   ، قاروأ نم 
ترشح  ، يراوجب اھیسرك  ىلإ  تداع   . اھدسج ضفتناف  اھفقوتسا 
تضاغ دقو  ةلجملا  فالغ  ىلع  اھینیع  تطلس   ، اھذخف تحت  فورظملا 

هیف ةلضع  لكو  جلتخي  يني  ال  يذلا  يدرولا  اھھجو  ةرشب  تحت  ءامدلا 
ىلفسلا اھتفش  ىلع  ایلعلا  اھنانسأب  تطغض   . قامعألا نم  قھشت 
دسجلا ءاضعأ  لك  نیب  رصبلا  لقنت  يھو  اھقير  علبت  تراص   ، ةوقب

املك رعشقي  اھفنأ   . فصتنملا ةحفص  يف  نیقاسلا  حوتفملا  يعقملا 
، حفصتت تلعج  اًمامت  ةكوكفم  باصعأب   . ةديدج ةروص  اھیلع  تعلط 

اھسافنأ يفو  اھھجو  ىلع  ديازتي  عایترالا   . اھتخرص متكت  قھشت 
هوجولاو ةقشاعتملا  ءاضعألل  ةمخضلا  ماجحألا  هذھ  نم  ةبرطضملا 
توصب كحضت   ، شعترت تراص   . ءاشتنالا ىودعل  ةلقانلا  ةیشتنملا 

. ةقزن تاخرصب  يھتنت  ةلزج  تاكحض  مومحم 

ىلع نميألا  يذخف  دنسأل  يدعقم  نم  تلقتنا  فیك  الو  ىتم  ركذأ  ال 
نأ ركذأ  يننكل   ، ةثھاللا سافنألاو  ةجرفلا  اھكراشأ  يك  اھدعقم  دنسم 

نیجعلا ةرارحو  ةذل  ارعشتسم  اھيدثب  اقصتلم  راص  نميألا  يفتك 
هرطعب دوسألا  معانلا  اھرعش  لئادج  قوف  دونسم  يدخ   . نارمخلا

ىلع ةنآمظلا  هافشلا  تدان   ، سافنألاب سافنألا  تطلتخا   . يرقبعلا
، لجولا فرعي  ماحتلا ال  يف  تقالت   ، نامرحلا فافج  نم  ةيداصلا  هافشلا 
ةیتاع ال ةيوق  ةضبق  يف  انرص   ، لوھجم بھیغ  يف  ىفتخاو  لقعلا  حازنا 
نیب اھُتلمح  ىتم  الو  فیك  يردأ  ال   . اھكفت نأ  ضرألا  يف  ةوق  عیطتست 
عباطلا يذ  ريرسلا  ىلإ  اھب  تلصو  ىتح  سخلا  نم  ةمزحك  يعارذ 

، اركب لازت  تناك ال  اھنأ  ةياردلا  لك  تيرد  امنإ   ، مونلا ةفرغ  يف  يكولملا 
ىلع انقفأ  تاعاس  ةدع  دعب   . اھتراكب ءاشغ  قرتخا  نم  لوأ  يننأو 

ةحيرستلا ةآرم  مامأ  نیفقاو  انرص  مث   ، مامحلا شُد  نم  ءاملا  لوطھ 
يبایث تممل   . حارجلاب نینخثملا  انيدسج  ىلع  ةعقوملا  راثآ  فشكتسن 

. اھیف ترثعب  فیك  يردأ  ةقرفتم ال  نكامأ  نم 

قفألا يف  قرزألا  جوملا  ةحفص  ىلع  ترھصنا  دق  لیصألا  سمش  تناك 
تاجرعت تناكو   ، يلناتسإ شینروك  ىلع  ةلطملا  ةذفانلا  ربع  دیعبلا 

بلق يف  ةلخاد  ودبت  تالیڤلاو  رئامعلا  تلعج  دق  هتاجاعبناو  ئطاشلا 
، ألألتت ةلماك  ةنيدم  هقامعأ  يف  سكعیف  اھیلاوح  جوملا  فتلي  ذإ   ، رحبلا
نم ٍةسالك  جوملا  دبز  نم  مازح  اھرصخ  لوح  فتلي  ةناوشن  صقرت 

. فافشلا ريرحلا 



اكسمم يتظفاح  اطبأتم  اھءارو  تلزن   . هتقلغأو كابشلا  نم  ينتبحس 
لمجأ بلاعثلا  ءارف  نم  ةرتس  يدترت  تناك   . اھرفس ةبیقح  ينمیلا  يدیب 

يف اھقيرب  أفطنا  يتلا  لیشار  مادم  ءارف  نم  ودبي -  امیف  نمثأو - 
دوأت يف  تشم  ةلیلو  ةلیل  فلأ  دازرھش  اھلعل  ةیقرش  ةریمأك   . يتلیخم

اھترایس ةبیقح  ُتحتف   . ةرامعلا تحت  جاراجلا  ىلإ  تدوح   ، يرطف
مث  ، اھُتقلغأو ةبیقحلا  يف  ةبیقحلا  ُتعضو   ، ءادوسلا راوجاج »  » ـ لا

: ةیحتلاب يعارذ  اًعفار  ةدایقلا  ةلجع  باب  تيذاح 

!«. ةدوعو ًالوصو  ءاش هللا  نإ  ةمالسلاب  - »

: ةرمآ ةجھلب  نیمیلا  هاجتا  يف  اھسأر  تزھ 

!«. ءاشت ناكم  يأ  ىلإ  كلصوأس   . بكرا - »

ةفاصرلا نادیم  ىلإ  قيرطلا  لاوط  همف  حتفي  مل  انالك   . اھراوجب تبكر 
تحول  . ةفاسمب رصقلا  نع  اًدیعب  صابلا  نارود  فقوم  دنع  ينتلزنأ  ثیح 
. دیعسروب ىلإ  اھقيرط  يف  تقلطنا   ، ةماستباب ينتمر   ، اھعارذب يل 



( ٢٨ )

نآلا  .. ةجھبلا نم  میظع  ردقب  ایشتنم  ةفاصرلا  نادیم  يف  تیشم 
لامجب رعشأ   ، يتایح يف  ةرم  لوأل  ةایحلا  ىنعمب  رعشأ  بسحف 

يف نكس  ةیلول  رطع   . نارفعزلا بارتلا  مأ  ةيرمرملا  ةيردنكسإلا 
يف ماخرلا  نم  ةحاس  هنأ  مأ  اًّقح  ةفاصرلا  نادیم  اذھأ  يمیشایخ :
يف لھ  ؟  الثام اًعقاو  مأ  ايدرو  املح  ناك  ثدح  ام  لھ  ؟  ةروحسم ةنيدم 
ةایح نكت  مل  ثدحلا  اذھ  لبق  ةایحلا  نإ   .. العف ؟  لامجلا اذھ  لثم  ةایحلا 
لك اولعفي  نأ  يف  رذعلا  مھلاثمأو  ةیجرشامشلل  قالطإلا ! ىلع 
دغرو ةطلسلاو  ةورثلا  نوكلمي  اًدایسأ  رھدلا  دبأ  اوقبیل  تاقبوملا 

ام فرعأ  نأ  نود  نم  اًریثك  هنع  تأرق  يذلا  دغرلا  وھ  اذھ  اقح  شیعلا !
ةجھبلا تاظحل  نإ  اقح   . شیعلا نم  دغر  يف  ناسنإلا  شیعي  نأ  ىنعم 

؟ اھرمع ةلاطإ  ىلإ  لیبسلا  ام  ىرت  ریصق ! اھرمع  ةوشنلاو 

ءانب يف  حجنت  ىتح  حفاكت  نأ  كناكمإب  يودي : يقامعأ  يف  توص 
هذھ لھ  ينمھد : ابیئك  اتوص  نكل   ، هذھك ةداغ  عم  دیعس  لبقتسم 
ضرألا تلكر  ؟ ..! نئاخلا كنأ  مأ  ةنئاخ  ةرحاسلا  ةطوقطقلا  ةروفصعلا 
طیخب كوسمم  هنكل  فصاع  نونج  ينرمغ   ، طانئمشاو قزن  يف  يمدقب 

، نینئاخب تنأ  الو  يھ  ال  هاوھ : ىلع  ثدح  ام  قطنمي  لقع  نم  نھاو 
تمر ةیلاعلا  جاومألا  امكتلمحف  رحبلا  بلق  يف  اًعم  امكب  يقلأ  دق  امنإ 
نم نيدرجم  ءاوحو  مدآ  دھع  ىلإ  امكداعأ  بالخ  ئطاش  ىلع  امكب 

بكوكلا حطس  ىلع  ةرم  لوأل  ةایحلا  ىلع  نافرعتت  امكنأك  ةركاذلا 
. عيدبلا يضرألا 

ىلإ لوخدلا  يف  بغار  ریغ  ينتدجو  ىتح  رصقلا  نم  تبرتقا  نإ  ام 
تقو لوطأ  قلطلا  ءاوھلا  يف  اذكھ  ىقبأ  نأ  ديرأ  ةفرغ ! يأ  وأ  يتفرغ 
ىلع ىشمتأ   ، امنیس لخدأ   ، ىھقم ىلع  سلجأ  نأ  ديرأ   ، نكمم
ةیھش ةحئار  يذ  كانھ  لحم  نم  ةسيرھلا  لكآ   ، لمرلا ةطحم  شینروك 
ىلع ءامظعلا  لثم  ونیشتوباكلا  برشأ   ، يقيدص هبحاصو  ةحضاف 

. ظوفحم بیجنو  میكحلا  قیفوت  ةيؤرب  فرشأ  ينلعل  نونايرتلا  ىھقم 
فشرأ نأ   ، سوكاب ىلإ  يرحب  نم  ةيردنكسإلا  ءامس  يف  ریطأ  نأ  ديرأ 
ةیبرغملا ةيدیعصلا  ةيرصملا  ةینامورلا  ةینانویلا  ةيردنكسإلا  قیحر  نم 

لبقف  .. ةِرّینلا ةيراضحلا  ةیخيراتلا  ةیناسنإلا  ةطلخلا  هذھ  ریصع  يف 
! ةيردنكسإلا لامجب  رعشأ  نكأ  مل  ةظحللا  هذھ 

هبش تظحال  يننكل   ، ةفاصرلا نادیم  ىلإ  ادترم  ةرادتسالاب  تممھ 



ءارضخلا ةوسكلاو  راجشألا  عورف  للخ  نم  نیبي  يتفرغ  مامأ  عمجت 
رمم ىلإ  تفلد  نإ  ام   . رمألا ام  فُش  لخدا  يل  لاق  يھلإ  ءيش   . روسلل

: مھحئاص حاص  ىتح  ءابصحلا 

!«. كتقو يف  تئج   ، لالح نبا  - »

اطبختم هلكرأ  يننأ  َّيلإ  لیخ  يعایترا  لوھ  نم   . َّيمدق نیب  يبلق  ىوھ 
ذاتسألاو ىفطصم  جاحلاو  كب  رتنع   . ةسجوتملا ةلجولا  يتاوطخ  يف 

تحجر يننكل   ، وھ نم  فرعأ  رخآ ال  يدنفأو  كب  رتنع  دیفح  يرانزلا  لئاو 
مدلا يف  امھنیب  هباشتلا  ةدشل  ىفطصم  جاحلا  دافحأ  نم  نوكي  نأ 
تیب ةمرحل  يكاھتنا  ربخ  نوكي  نأ  ةیشخ  يلوط  نم  عقأ  تدك   . حمالملاو
لاق  . سبیتم بلقو  ةتیم  دیب  اعیمج  مھتحفاص   . مھیلإ لصو  دق  كب  ورمع 

: ةیمنھج يل  تدب  ةماستباب  كب  رتنع 

! عوضوملا هل  حرشأ  فیك  فرعأ  ال  ةعامج ! اي  هنم  جرحم  عقاولا  يف  انأ  - »
«. ىفطصم جاح  اي  تنأ  هل  لق 

تاعوفد زھجي  سیعتلا  يغامد  حار  ةالصلا ! كرات  اي  توملا  كءاج  َسب !
فعض نم  ترص   . ناتھبلا يف  ةقراغ  ةجمس  ةبئاخ  يل  تدب  ام  ناعرس 
مھیلإ ارظان  َّيتفش  تممز   . ءاكبلا يف  راجفنالا  كشو  ىلع  يفقوم 

. ةثیغتسم تارظنب 

يبلق ىلع  تلزن   ، ةبیط اھنكل  ةریصق  ةكحض  ىفطصم  جاحلا  كحض 
: جرحلا نم  لیلق  يف   ، ةثامد يف   . ةنئمطم ةئفاد 

!«. ءاھب ذاتسأ  - »

ىلع ٍّراس  ریغ  ءيش  رمألا  يفف  نذإ  ؟  ةدحاو ةرم  ءاھب  ذاتسأ  ولح !
! يل ةبسنلاب  قالطإلا 

!«. ؟ طبضلاب رمألا  ام   .. ىفطصم جاح  اي  معن  - »

«. ؟ يرانزلا لئاو  ذاتسألا  فرعت  اعبط  تنأ  - »

«. ؟ رمقلا ىفخي  لھو   . كب رتنع  دیفح  اعبط ! - »

ةباقن يف  هسفن  ّدیق  لئاو  ذاتسألا  هللا،  ءاش  نإ  كحاجن  لابقع  - »
!«. كتلمأ لابقع  ایماحم  حبصأ  ينعي   ، نیماحملا



!«. كب لئاو  اي  كوربم  فلأ  - »

!«. كلابقع يبیبح ! اي  اًركش  - »

: ىفطصم جاحلا  درطتسا 

هلاب ىلع  تأرط  هنكل   ، لولغز ةیفص  عراش  يف  امخف  ابتكم  هل  انحتف  - »
عقوو  ، كب مرحم  يف  اعرف  هبتكمل  حتفي  نأ  عقاولا : يف  ةھیجو  ةركف 
تناك اھلصأ  يف  يھو   ، نآلا تنأ  اھنكست  يتلا  ةيانبلا  هذھ  ىلع  هرایتخا 

!«. ملعت امك  ریبكلا  هدجل  ابتكم 

فیض درجم  انأ  ؟ ! كلمأ ال  امیف  ييأر  ذخؤي  لھ   ، ىفطصم جاحلا  ابآ  اي  - »
!«. دحلا نع  دئازلا  مركلاو  لضفلاب  مكل  نيدي 

!«. اًعیمج انیلع  زيزع  خأ  تنأ   ، اًركش اًركش  - »

لاق  . يقیقح نانحتو  دو  يف  يرھظ  تبري  وھو  يرانزلا  لئاو  لاق  اذكھ 
: ابقعم كب  رتنع 

، رخآ ناكم  نع  هل  ثحبنس  اھكرتت  نأ  بحت  كنإ ال  تلق  نإ   ، ةركف ىلعو  - »
سافنأب سنتأي  نأ  ديري  ًالئاو  نأ  رمألا  يف  ام  لك  ةنكمألا ! رثكأ  امف 

كب مرحم  يلاھأ  لك   . انھ اھتاقالعو  اھخيرات  نم  دیفتسيو  ةلئاعلا 
!«. نذإب هللا مھاياضق  يف  هنولكویس 

! مكل نانتمالاو  لئاو  ذاتسألل  ةداعسلا  ىھتنم  يف  انأ  مدنفأ  اي  - »
!«. اروف اھیلخأس 

: ىفطصم جاحلا  لاق 

انكسم كل  ربدنس   .. اعبط ال  نكسم ! ریغب  ككرتنس  اننأ  نظت  كايإ  - »
!«.. ءاش هللا نإ  كب  قیلي  امرتحم 

: سروكلاك اًعیمج  اودر 

!«. لامأ  ، اعبط اعبط  - »

!«. يتاجاح ململأل  لخدأ  نأ  يل  اوحمسا  - »

: كب رتنع  حاص 



اھدنعو  ، ينذإب الإ  انھ  نم  يشمت  نل   . هناوأل قباس  اذھ  ؟ ! تننجأ - »
!«. اھنم نسحأ  كل  تربد  نوكأ 

!«. كنم شینمرحي  ام  انبر  - »

. ةقيدحلا ىلع  ةحوتفملا  ةفرشلا  ىلإ  مھبكوم  هجتا   ، ةرارحب ينوحفاص 
ققحتت يبأ  ةءوبن  يذ  يھ  اھ   .. يب رودت  ضرألاو  يتفرغ  ىلإ  تدعص 

. ركبم تقو  ذنم  فقوملا  اذھل  اباسح  لمعأ  نأ  بجي  ناك  اھریفاذحب ..!
يمعو لیعامسإ  يمعو  ضوع  يمع  ققش  ينھذ  يف  تضرعتسا 

، اھیف مھتایح  ترضحتسا   ، اھتاحاسم تسق   ، ةفرغ ةفرغ  اھتلخد  حالص :
نأ تررق   . يمامعأ تویب  يف  ریكفتلا  ةرداصمب  عانتقالا  مامت  تعنتقا 
عم ةقش  نمض  ةرجح  وأ  اھعفانمب  ةفرغ  نع  ثحبلاب  هفرعأ  نم  لك  فلكأ 

قاھرإلا طرف  نم   . رھشلاب فرغلا  رجؤت  ةصیخر  ةدناكول  ىتح  وأ  ةرسأ 
مون يف  تقرغ  ىتح  تثبل  امف   ، شارفلا ىلع  تیقلتسا  يسفنلا 

. قیمع

. مھدنع رغاش  حرطم  نع  اثحب  نییفيرلا  يئالمز  نیب  ُتْسُج  ةیلكلا  يف 
مولعلا ةیلك  يف  لیمز  عم  اھنكسي  يتلا  ةقشلا  ىلإ  مھدحأ  ينبحطصا 
ملاوعلا يح   ، ةصایبلا يح  يف  ةقشلا   . تارجح ثالث  نم  ةنوكم  يھو 
عیظفلا لئاھلا  جیجضلا  نأ  دح  ىلإ  ةیبعشلا  يف  قرغم   ، ةیتالآلاو

يف هنأك  ناك  شرولاو  ةعابلا  تابرعو  تارایسلاب  محدزملا  عراشلل 
ةحئار نع  كیھان   ، لیل وأ  راھن  نم  ةدحاو  ةقیقد  أدھي  ال   ، ةقشلا لخاد 

. ةقشلا لخاد  اھتفاثك  عمجتتو  اھلك  ةراحلا  نم  ةثعبنملا  ةنوفعلاو  نطعلا 
هبشي امیف  ةنمزملا  ةبوطرلا  ةدش  نم  ءالطلا  اھنع  طقس  اھناردج 
فرص ةروسام  نع  ةرابع  اھھایم  ةرود   . ةضماغلا ةیجشلا  طئارخلا 
اذھك رحج  يف  شیعي  نأ  بلاط  عیطتسي  فیك  تبجع   . ةبراض يحص 
ةراحلا نمو  اھینكاس  نمو  اھنم  ترفن   . ماني وأ  أرقي  نأ  هلب   ، ةدحاو ةعاس 

امھل اًركاش  تفرصناو  امھعم  ياشلا  تبرش  كلذ  عمو   ، اديدش اروفن 
. ةحمسلا ةبیطلا  امھحور 

دق يدنفأ  دوعسم  نكي  مل   . يبطاشلا ىلإ  ةصایبلا  نم  يقيرط  تذخت 
يف ّشبو  ّشھ   . الخاد هتعفد   ، كب ورمع  باب  تقرط   . دعب لصو 
هئافش ىلع  هللا  تدمحو  هتحفاص   ، سلاج وھو  يل  هدي  دم   ، يلابقتسا
ةفداصم ينالباق  همأو  ةدامح  نإ  هل  الئاق  ةلاسرلا  هتملس   ، ازنولفنإلا نم 

هبشأ ءيشب  جوزمملا  جاھتبالا  نم  ریثك  يف  يل  رظن   . ونیلاوب عراش  يف 
نم ةلسلس  هیلع  تعبطنا  لھرتم  دغل  يف  هنقذ  صاغ  ثیح   ، طبعلاب
أرقو فورظملا  حتف  ىتح  ينلھمتسا   . هردص ىلإ  ةطباھ  نوقذلا 
اكسمم لظو   ، ةحادقلاب اھیف  رانلا  لعشأو  اھاوط  مث   ، ةعرسب ةلاسرلا 



ينأجاف  . تالمھملا ةلس  يف  اھاقلأف  امیشھ  تراص  نأ  ىلإ  اھفرطب 
: ةأجافم فنعأب 

«. ؟ يتیب ناونع  فرعت  - »

ول تینمت  ضرألا  يف  يھجو  تسكن   ، تسرخنا  ، يلاصوأ تدمجت 
: ارركم حاص   . ينتعلتباو تقشنا 

«. ؟ يتیب ناونع  فرعت  - »

: إدصلا تیفاتف  هنم  رثانتت  ٍةبوعصب  يقلح  نم  جرخ  جرشحتملا  يتوص 

«. ... هناونع نأ  دقتعأ   .. كترضح تیب  - »

!«. وأ ال معن  لق  ؟  هفرعت مأ ال  هفرعت  - »

: تكسامت  . يننأمط هحمالم  طاسبنا  نكل   ، طخش اذكھ 

!«. شینروكلا ىلع  يلناتسإ  يف  هنأ  نظأ  هتركذت ! - »

«. يبناجلا عراشلا  نم  ةرامعلا  بابو   ، مامت - »

«. ؟ رمألا ام  نكلو  - »

«. تقو برقأ  يف  لزنملا  يف  ّيلع  توفت  كتیل  - »

: ديدحلا اصعلاك  راص  يقلح 

!«. ؟ كب ورمع  اي  اریخ  - »

«. ةحلصم يف  كديرأ  - »

«. ؟ الثم ةعمجلا  موي   . كب ورمع  اي  كرمأ  تحت  - »

!«. اعبط رھظلا  دعب   ، ةعمجلا مویب  سأب  ال  - »

ينبكر كلذ  عم  يننكل   ، نامألاب يحوت  هحمالم   ، احرم ناك  هلكش 
نم يب  اذإف   ، ةعمجلا موي  ءاج  نأ  ىلإ  ةلیل  دعب  ةلیل  ىوقي  تاب  ساوسو 

. هیلإ باھذلا  ىلع  وقأ  ملف   ، ةیلاب ةقرخ  ترص  دق  بعرلا  ةدش 



رذعلا لبقت   . ينع ابصغ  دعوملا  تیسن  يننأب  هل  ترذتعا  تبسلا  موي 
تبسلا يف   . مداقلا ةعمجلا  موي  يراظتنا  يف  نوكیس  هنإ  لاق   ، ةیحيرأب

يفو  . مھم يلئاع  راوشم  يف  ينذخأ  لیعامسإ  يمع  نأ  تمعز  يلاتلا 
. ءالمزلا ضعب  عم  ةلحر  يف  ترفاس  يننأ  تمعز  هالت  يذلا  تبسلا 

ةبوحصم ىنعم  تاذ  ةرظن  ينیع  يف  رظن  لب   ، لعزي مل  هنأ  بیجعلا 
: ةرم لوأل  بلطلا  ّيلع  ضرعي  هنأك  ءارغإ  ةربنبو  دو  يف  لاقو   ، ةماستباب

«. تقو برقأ  يف  لزنملا  يف  ّيلع  توفت  كتیل  - »

«. كترضحل ءيجأس   ، كب ورمع  اي  صالخ  - »

!«. ؟ فرش - »

!«. فرش - »

ىلإ ءيشلا  ضعب  يبلق  نأمطا  ذإ  دعب  قدص  نع  ةرملا  هذھ  ايوان  تنكو 
لقألا ىلع   ، هیلإ بھذأ  نأ  دب  ال  ناك   . ام ةحلصمل  لعفلاب  ينديري  هنأ 

. اھب ينلزاغي  يتلا  ةحلصملا  هذھ  عون  فرعأل 



( ٢٩ )

يف اسامخأ  برضأ  انأو  كب  ورمع  تیب  ىلإ  تھجوت  رصعلا  ةالص  برق 
ببسلا ةفرعم  ىلع  ةفھللا   . يدنفأ دوعسم  ىدل  ریثألا  ریبعتلاب  سادسأ 
ةحلصم يأ  ةرامعلا : دعصم  وحن  يوطخ  يف  ةسامحلا  ثبت  ةوعدلا  يف 

، يناودعلا كب  ورمع  ءارو  نم  ءيجت  نأ  نكمي  يتلا  كلت  ىرت  اي  هذھ 
؟! اھلك ةلئاعلا  يف  ءابغلاب  ریھشلا 

بابلا دسي  افقاو   ، محللا راطنق   ، كب ورمع  دسج  نع  ةقشلا  باب  حتفنا 
اننأك افتاھ  مستباو  هحمالم  ىلع  ءاضرلا  رھظ  ىتح  ينآر  نإ  ام   . امامت

: دحاو رمع  نم  ءاقدصأ 

!«. يوارلا ءاھب  .. ْن  .. ا .. ا الھأ - »

ةھدرلا رخآ  يف  نولاصلا  ىلإ  ينمدقتو  بابلا  قلغأ   . تلخدف يل  عسو 
هتظحال نكأ  مل  يبناج  رمم  ىلإ  الیلق  فرحنا  هنكل   ، ةعساولا ةریبكلا 
بياطأب ةلفاح  ةرفسلا  ةزیبارت  تناك  هتياھن  يف   ، ةقباسلا يترايز  يف 
ىفطصم جاحلا  امھنإ   .. لكألل نابھأتي  نالجر  اھیلإ  سلج  دقو  ماعطلا 

: كب ورمع  اھیف  كراش  ةوافحب  ينالبقتسا   . كب رتنعو 

«. كتقو يف  تئج   ، َلاعت - »

!«. كبحت كتامح  - »

«. ةرفسلا ىلع  شُخ  - »

ةفرغ يل  فرغ   ، يسولجل هتئیھتو  يسركلا  بحسب  يجرفسلا  ماق 
: ينلأس مث   ، ضيرع قبط  يف  ةدئاملا  ىلع  فنص  لك  نم 

«. ؟ بحت يذلا  بورشملا  ام  - »

: اننیب زجاوحلا  رسكب  ينعجشي  هنأك  ورمع  لاق 

، يسبیب  ، اینابمش  ، يصربق ذیبن   ، يكسيو  ، كاینوك ةجاح : لك  انھ  - »
!«. كتوخإ نحنو  كتیب  يف  تنأ  فوسك  نود  ءاشت  ام  بلطا  ستابسإ !

: بدألاب تعرذت 



«. ستابسإ برشأ  - »

بوك يف  اھقلد   ، اھحتف  ، ةجلثم ستابسإ  ةجاجز  يجرفسلا  بحس 
. يدي لوانتم  يف  هعضو   ، عبرم يجاجز 

ةقش نأب  تئجوف  يدي  لسغأل  ضوحلا  ىلإ  مداخلا  ينداتقا  امدنع 
ناتقش امھنأ  تحجر   ، كب ورمع  ةقش  نم  عرفتت  ةیفلخ  ةيرحس 
تانولاص ةدعو  هایملل  تارود  ةدع  امھیف   ، ضعب ىلع  امھضعب  ناتحوتفم 
يمفو يدي  تلسغ  نأ  ىلإ  ةطوفلاب  مداخلا  فقو   . مونلل ةفرغ  نم  رثكأو 
هتعبت  . يعم لضفت  لاقف : هیلإ  اھتعجرأو  َّيدي  تففج   ، ةطوفلا ينملسف 
ةعاق ىلإ  مث   ، ةیفلخلا ةيرحسلا  ةقشلا  ىلإ  اھانربع   ، ةرفسلا ىلإ 

، ةدَّجنم ةیبشخ  ریمحو  تاّفُبو  َتلِش   ، لمرلا مارت  طخ  ىلع  لطت  ةیقرش 
اعیمج انعبرت   . ةرھبم ةیھاز  ناولأ  تاذ  ريرحلا  نم  دیجاجس  قوف  كلذ  لك 

. هراوجب تعبرت   ، ىفطصم جاحلا  رطع  ينبذج   ، ةضيرعلا تلشلا  ىلع 
: باوكألا يف  ركسلا  بلقي  وھو  ينلأس 

«. ؟ ةعطق مك  - »

«. ... ينعد أ ىفطصم ! جاح  اي  وفعلا  - »

«. ؟ ةعطق مك  - »

«. بلاوق فاصنأ  ةثالث  - »

راشأ  ، كب رتنع  فقو   . ةیلبطلا ىلع  يمامأ  بوكلا  حازأ  مث  بلقي  لعج 
، مارتلا ىلع  ةلطملا  ةفرشلا  ىلإ  اعم  اجرخ   ، هعبتي نأ  كب  ورمع  ىلإ 

ىفطصم جاحلا  حتف   . سماھ ثيدح  يف  اجمدناو  ةفرشلا  روس  اقفترا 
يوحن ریبكلا  هسأر  فطعنا   ، ةراجیس اھنم  ذخأیل  ةیضفلا  هتبلع 
هوشت ةريوعتك  تدبف  نيروكتملا  هیغدص  ةحازإ  يف  حلفت  مل  ةماستباب 

: هھجو

«. ؟ ءاھب اي  شیشحلا  برشت  - »

عفر دق  هتيأر  ذإو   ، نیبرقملا هئاقدصأ  دحأ  يننأك  ةبوذعلا  ديدش  دوب  اھلاق 
: ةشھدلا نم  ولخت  ةطاسب ال  يف  هیلع  درأ  ينتدجو   ، ينیبو هنیب  زجاحلا 

!«. دجُو نإ   ، ىفطصم جاح  اي  انایحأ  - »

«. ؟ هيرتشت لھ  ؟ .. ىرت اي  هدجت  نيأو  - »



ةدع يناقس  ةدامح  نأ  رمألا  يف  ام  لك  هلكش ! فرعأ  الو   .. اقالطإ - »
!«. ةفوفلم رياجس 

: ضاعتما يف  ماز 

!«. اعبط ةریبك  سولفب  هيرتشي  دساف ! دلو  ؟  ةدامح - »

ةيردنكسإلا يف  دحاو  ينغأ  هنإ  لاقي   ، ىفطصم جاح  اي  رینویلم  هنإ  - »
!«. هلك يرصملا  ربلا  يف  امبرو 

عاقيإلا ال ةشكرفم  ةضيرع  ةعاجعج  ةكحض  يف  ىفطصم  جاحلا  رجفنا 
كب ورمعو  كب  رتنع  نم  الك  تعزفأو   ، اھملي نأ  عساولا  هكنح  عیطتسي 
جاحلا توص   . ةشھدلا نم  نْيذوخأم  نْیمستبم  انوحن  ناتفلتي  امھتلعجو 

: لوقیل ةكحضلا  تیفاتف  تحت  نم  للست  ىفطصم 

!«. ؟ بیط اي  لجار  اي  هتقدص  لھو  - »

: ةریطخ ةجھلب  ةيدج  يف  اسماھ  يوحن  لام  مث 

ةياكح اھنإ  ؟  يططقلا فسوي  هلاخ  ةورث  ثرو  هنأ  ةعئاش  كیلع  تلخد  - »
ذایعلاو هلاومأ  لك  رسخ  هنأل  ةثداح  يف  تام  يططقلا  فسوي  ةقفلم ..!
لصألا يف  وھ  هیعو ..! دقف  ىتح  ركس  نیكسملا  ةصروبلا ..! يف  اب 

نأ ءاھب  خأ  اي  روصت  ایندلا ! نم  سأیلا  رش  انیفكيو  كیفكي  انبر  ًالولخم ! ناك 
! دلولا ةفلخ  همرح  هناحبس  اھملعي  ةمكحلو   ، عسو نم  ةورثلا  هاطعأ  انبر 
، امورو كرويوینو  سيرابو  ندنل  يف  ةرتاكدلا  ىلع  هتورث  فصن  فرص 
نم ةتیم  دلوت  ةيونملا  هتاناویح  نأ  دكأت   . ةفلخلا هل  بتكي  مل  هللا  نكلو 

يناثلاو موي  لك  راصف   ، اضيأ هخمو  همسج  تلحن  ةيودألا  ةرثك   . اھلاح
هتملتساف  ، توریب يف  حسفتي  رفاس  ریخألا  جربلابو   ، جرب هلقع  نم  ریطي 
ةرایسلا لمارف  اوكفو  هبایث  نم  هودرج  رامقلا  ةفيرح  نم  ةیلود  ةباصع 
ىصقأب قاسو  ينایمع  اھبكر  فقبلاو   ، اھرجأتسي ناك  يتلا  يكالملا 

يف تراطو  لبجلا  ةمق  قوف  نم  ةرایسلا  تزفق   ، سأیلاو قیضلا  ةعرس 
ادیعب ةرایسلا  مضع  يف  همضع  نجعتا  ضرأ ! عباس  يف  هب  لزنتل  ءاوھلا 

!«. كيروي ام  انبر  كنع 

للب  ، شیشحلا زرخ  اھیلع  كرفو  اھكف  نأ  دعب  جازمب  ةراجیسلا  فلي  لعج 
افتن هب  عطتقا  مث  مازحلاك  ضيرعلا  هناسل  فرطب  ةرفابلا  ةقرولا  فرط 
مث هعباصأ  نیب  ةراجیسلا  مربي  امیف  فتفتي  ذخأ   ، للبملا فرطلا  نم 



هنأ ينرعشیل  يوحن  الئام  ءاوھلا  يف  اھقلع  مث   ، اھریغب كسميو  اھعضي 
: ریطخ رسب  ينصتخیس 

!«. سجنلا يشملاو  لصألا  ةلق  اشاب  يططقلا  ةلالس  بیع  - »

: عطاق داح  هنكل   ، تفاخ توصب  ةمھمھلا  ىلإ  برقأ  همالك  راص 

فسوي كلاھلا  عم  ةمئاد  لمع  ةقالع  ىلع  اوناك  انباحص  نم  سان  - »
تنب هقشعت ! يھو  لیشار  هتخأ  قشعي  ناك  هنأ  انل  اودكأ  يططقلا 
يناھ نأ  فرعت  تناك  ام  كب  يناھ  نبا  ةدامح  نأ  تعدا  امنیح  سوطرفلا 
تنب تحجن  كلذ  عمو   ، اھفرعي نأ  لبق  باجنإلا  نع  فقوت  يخأ  نبا  كب 
ةرحاس  ، اعبط اھمامأ ! فعضي  فسألا  عم  اننبا  انزازتبا ..! يف  بلكلا 

! اھرش كیفكي  هلقع ! هتبلس  دحأ  ىلع  تطلست  ىتم  ةھادنلا  ةینجلاك 
اھمھفي نمل  بساكم  اھئارو  نم  ءيجتو  ةرطاش  اھنإ  لوقنو  عجرن   .. نكل

الاغش رداق  ةردقب  هسفن  دجي  نأ  لبق  اھلیغشتب  وھ  موقي  فیك  فرعيو 
!«. اھدنع

: ةرازغب غبتلا  قوف  شیشحلا  كرف 

ةياكح ارسيوس  كونب  يف  ةطوطحملا  ةورثلاو  هذھ  رینویلملا  ةياكح  - »
، صقرلا ةلدبك  قوسلا  يف  اھسبلت  ةلدبك  لیشار  اھتلزغ   ، دي لغش 

ةرخشفلاو بصنلا  بحي  قوسلا  موزللا ..! تقو  صقري  نم  فرحأ  يھو 
ءاینغألا رابك  اھلوح  لیشار  تعمج  ةلدبلا  هذھب  اھنقتي ..! نمل  ةباذكلا 

اھنإ  . ةلیل لك  اھتیب  يف  اھبصنت  يتلا  رامقلا  ةزیبارت  نم  شیعتت   ، ةلواتعلا
قالطلاو جاوزلا  ىتح   ، رامق يف  رامق  اھلك  اھتایح  نأ  عم  ةفقاو  الإ  عقت  ال 
نوبركلاب ةروص  اھل  علاط  اھنبا  رودلا ..! بسكتو  اھطنفت  فیك  فرعت  ةبعل 

ةریس اھضف  هوفتإ !  . ينقدص ءيش  لك   .. ءيش لك   .. ءيش لك  يف  اھنم 
!«. لجر اي 

. ديرأ امع  فشكلا  يف  ينع  بان  كحضلا  نكل   . تنأ اھضف  هل : لوقأ  تدك 
: خوراصلاك ةراجیس  يل  مدق  اریخأ 

«. لفلا ءاسم  - »

«. ىفطصم جاح  اي  فجنلا  ءاسم  - »

ىریل امستبم  ينلمأتي  حارو  ةحادقلاب  يل  اھلعشأ   . َّيتفش نیب  اھتعضو 
يف هھجو  ادب  قرزألا  ناخدلا  بحس  لالخ  نم   . سافنألا دشأ  فیك 



ةفارط نم  ولخي  ال  هنأ  الإ  يمنھجلا  ءاھدلا  نم  ةلالغب  افوفلم  يرظان 
يف ةياغ  اسرد  ّيلع  يلمي  هنأك  هزوب  اًّدام  يوحن  لام   . لظ ةفخو 

: اھنودب ىنعم  ةایحلل  نوكي  ةدام ال  نع  ةیمھألا 

ةریمعتلا ّصُب ! ّصُب ! ةراجیسلا ! ةقرو  ىلع  حضني  تيزلا  ؟  تيأرأ - »
ىلع  . فیكلاب ةینغ  .. اھل تخأ  رصم  يف  سیلو  ةلیصأ  اھنأل  شطشطت 

اي يل  لق  نكل  هتننج ! .. دلبلا يف  نحنو  ةریمعتلا  هذھ  قاذ  كوبأ   ، ةركف
هنم يتأي  يذلا  ناكملا  نع  كملك  ةدامح  صوبلخلا  دلولا   ، ءاھب
يذلا نم  ؟  هيرتشي لھ  ؟  ةيدھ هئیجي  لھ  يدصق  ينعي  ؟  شیشحلاب
لصح مالكلا ! اذھ  لثم  امكنیب  راد  اعبط  دیكأ  ؟  هيدھي يذلا  نم  ؟  هل عیبي 

«. ةحارصب لق   ، اعبط

الو روھشلا  رمت   .. هبرشأ الصأ ال  انأ   ، ىفطصم جاح  اي  میظعلا  هللاو  اًدبأ  - »
لغشلا يف  قونزم  ىفطصم  جاحلا  ابآ  اي  انأو  ةفداصم ..! الإ  ةدامح  ىرأ 

«. ءيش يأ  يف  ةدامح  ةاراجم  عیطتسأ  الو   ، ةعماجلاو

ىلع فصفصي  همالك  فیفخ ! صوبلخلا  دلولا  اذھ  نأ  يمالك  ىزغم  - »
تنك نإو  كل ! هلوقي  ءيش  يأ  قدصت  ال  كلاب : ِّلخ  ينعي   ، شیفام
دلولا اذھب  نأش  يأ  كل  ْنَُكي  الو  يمالك  عمساف  انھ  كل  ًابأ  ينربتعت 
انمركيو كمركي  ىلاعتو  هناحبس  انبر   .. همأ تاذلابو   .. همأبو صوبلخلا 

!«. يبنلا هاج  قحب 

اًصانم دجأ  الف  يغامد  يف  لخدي  يجرشامشلا  ىفطصم  جاحلا  مالك 
ةرم لوأل  دلبلا  يف  انراد  يف  هتيأر  ذنم  ميدق  اننیب  دولا  نإ   . هقيدصت نم 

، ميدق هتیصخش  حاتفناب  يباجعإ  نأ  امك   ، تاونس سمخ  كاذنآ  يرمعو 
هتأرج ينتشھدأ  يتلوفط  ذنم   .. ةضفضفلا ىلإ  امئاد  ةلایملا  هتعیبطب 
ىلع هبلق  يف  امو  اھئامسأب  ءایشألا  يمسي   ، ءایح الب  ثيدحلا  يف 
هروعش ينرسأ   . تربك نأ  دعب  هتیصخش  ينترسأ  مث   . جرح امنود  هناسل 

نم هناسل  ىلع  أرطي  ام  مادختساو  ءاش  امفیك  ثدحتلا  يف  هتیقحأب 
يأ مامأ  بضغلا  دنع  ءابآلاو  تاھمألا  جورف  ركذ  نع  عروتي  ال   . تادرفم
ؤرجي نل  ادحأ  نأب  اقثاو  ةلئاعلا  يف  نیختلا  ءيزھت  نع  ىناوتي  ال   ، ميرح
ربكأ نآلا  هرابتعاب  ةظیلغلا  همئاتش  نم  لعزلا  ىتح  وأ  هتعجارم  ىلع 
نولوقي انتدلب  يف  زئاجع  كانھو   ، قالطإلا ىلع  ةیجرشامشلا  يف  سأر 

يأ امنود  نآلا  وھ  امك  ىفطصم  جاحلا  اوأرف  ةایحلا  ىلع  اوعلط  مھنإ 
برشي لازي  الو  رمعلا  نم  نیعستلا  زواجت  ءاش هللا  ام  مسابف هللا   ، رییغت

. مونلا قير  ىلع  موي  لك  ةحیبص  بوكلاب  حودقملا  يدلبلا  نمسلا 
تاعبقلاو فطاعملاو  تالْدبلا  ةبیھ  اھنود  رصقت  ةبیھ  هتءابعو  هبابلجل 

فلأو نیع  فلأ  هل  نأ  هفراعمو  هئاقدصأو  هلھأ  عیمج  دھشي   ، شیبارطلاو



، ال يكحي نم  رخآو  فرعي  نم  لوأ  وھ   . اھمأ ّزب  نم  رابخألاب  هل  يتأت  نذأ 
هونو الإ  ةدراو  الو  ةدراش  كرتي  ىكح ال  نإف   ، ىوصقلا ةرورضلل  الإ  يكحي 

. ةقئاف ةنامأب  اھنع 

صوبلا نم  لاغدأب  ةئیلم  ةیجرشامشلاك : ةیجرشامشلا  تاياكح 
اذكھ  .. ةركام ةسرتفم  شوحوو  ةماس  فحاوز  اھیف  ششعت  ءافلحلاو 

دق شیشحلا  ةراجیس  نوكت  نأ  تیشخ   . انتدلب يف  اعیمج  فرعن 
يف قرغلا  نم  ينلشتني  مل   . مغلاو ردكلا  نطاوم  ىلإ  ينتجردتسا 

، نیتتلش قوف  اعبرت   . ةفرشلا نم  كب  ورمعو  كب  رتنع  ةدوع  الإ  يلخاد 
كب ورمع  فشر   . ةصاخلا هتحادقب  هلعشأو  اخوراص  امھنم  لك  لوانت 

ةموربملا هعارذب  احولم  يل  رظن   . ناخدلا بحسب  ةجوزمم  ياش  ةفشر 
ةرم لوأل   . ءاضیب طوطخب  يلحكلا  نوللا  يذ  ربماش  يد  بورلا  مك  لخاد 

: ءاقنلا ةغلاب  ةيوبأ  ةجھلب  يعم  همالك  يف  نیلي  هتفرع  ذنم 

. نكسم نع  ثحبت  كنأب  تملع  امل  تجعزنا  انأ  ءاھب  خأ  اي  ةحارصب  - »
انیلعو انم  تنأ   . اندنع لغتشت  تنأو  انیلع  بیع   .. نآلل دجت  مل  كنأ  فرعأ 

!«. انبو كب  قیلي  مرتحم  حرطم  يف  نكست  نأ  كقح 

ةيوخألا حورلا  هذھ  مامأ  بنذلاب  اًرعاش  يكبأ  تدك   . يفطاوع تشاج 
، هیف ينتعقوأ  ام  ءارج  نم  يسفن  ىلع  تطخس   . نآلا اھنع  فشك  يتلا 

ةروھقم ةمورحم  ةأرما  نیب  تعمج  نونج  ةظحل  يف  اھتعقوأ  ينلعل  وأ 
محللاب كتحا  نیح  هلقع  ىلع  ةرطیسلا  دقف  توبكم  حالف  نیبو  ةروسكم 
ةرطیس تحت  يدایقنا  ةیشخ  تفجترا   ، يبلق عاترا   . يھشلا ضیبألا 

هل جالع  فارتعا ال  يف  ينطروي  دق  امب  مالكلا  يف  ةطبخللا  ىلإ  ردخملا 
، ةوقب كسامتلا  تلواح   . اھئاھتنا لبق  ةراجیسلا  تأفطأ   . باقرلا عطقب  الإ 

عازتنال ةدیصم  تناك  امبر  اھتمرب  ةدعقلا  هذھ  نأ  يمھو  يف  رقو  دقو 
ةصاخبو  ، رشابم لكشب  يعم  قیقحتلا  نم  الدب  ينم  فارتعالا  اذھ  لثم 
: اجدھتم يتوص  تعمس   . ةیفاخ هنع  ىفخت  ىفطصم ال  جاحلا  نأ 

تمن ولو  ىتح  ينفرشي  مكدنع  يلمع  نإ   ، كب ورمع  اي  - »
!«. فیصرلا ىلع 

: نیتظیلغلا هیتفشب  ىفطصم  جاحلا  أتأت 

!«. ؟ انیضري اذھ  لھو  ؤت ! ؤت  ؤت  - »

: اجتحم حاص   ، كب رتنع  رشك 



!«. ؟ فیخسلا مالكلا  اذھ  موزل  ام  - »

: عسوأ ةماستباب  ىفطصم  جاحلا  قلع 

 .. نكسم راجيإ  يف  كبترم  ددبت  نأ  ديرن  ال  اننأ  اھیف  امو  ةلأسملا  - »
!«. ؟ تمھف

!«. هولمعا يحلاص  يف  هنورت  ام   . ركشتم انأ  - »

ياشلا ةینیص  ذخأو  ةیلبطلا  ىلع  اھعضو   ، ةوھقلا ةینیصب  مداخلا  لخد 
: كب ورمع  وحن  لامو 

«. كترضح ديرت  مادملا  - »

: يبشخ رامح  ىلع  ادنتسم  كب  ورمع  ضھن  ةبوعصلا  ىھتنمب 

«. ؟ هيإ ةزياع  مادملا  فوشن   ، يدیس اي  رضاح  - »

اھلخدف ةفرشلا  وحن  ىضم   . لجع ىلع  فُخلا  يف  هیمدق  عضي  وھو  رثعت 
نأ تعقوت   . دعابت يف  نكلو  رمتسا  دق  هتاوطخ  توص  ناكو   ، ىفتخا مث 
لاق  . لخادلا يف  ىرخأ  ةرجح  ىلع  ةحوتفمو  ةدتمم  ةفرشلا  نوكت 

: كب رتنعل  ىفطصم  جاحلا 

يف اھعفانمب  ةفرغ  يل  عمجي  راسمسلا  ملكأس   . ةیلمعلا انأ  ىلوتأس  - »
!..«. ةعماجلا نمو  هلمع  لحم  نم  ابيرق  نوكي  فیظن  يجنرفإ  يح 

: يوحن هرظنب  هجتا  مث 

كابأ يرابتعاب  عفدأس  يذلا  انأف   ، الیلق وأ  اریثك  راجيإلا  ناك  نإ  كمھي  ال  - »
!«. انیھتنا ةملك ! الو  ّسب   . انھ

: اجھتبم ةفرشلا  سفن  نم  ادئاع  كب  ورمع  رھظ 

! ظحلا نسحلاي  ءاھب ! اي  لالح  نبا  العف  تنأ  تلحنا ! صالخ ..! سب  - »
ىلع ةلومعم  اھنأك  هیلع  ةقئالو  لعفلاب  ةدوجوم  ةفرغلا  نأ  اوروصت 

!«. هساقم

: ةفھل يف  هیلإ  انرظن 



!«. ؟ نيأ - »

ىلإ اوداع   . يضاملا ماعلا  يف  اوجرخت  مناھ  ةیلول  يتجوز  ةلاخ  دالوأ  - »
اھیلع تقبأو  اھراجيإ  تعفد   ، ةقشلا ترسختسا  مناھلا  ؟  ولح  . دیعسروب

!«. ةزوع تقول 

: كب رتنع  هلأس 

«. ؟ اھتفش - »

ةرامع قوف   ، عساو خبطمو  هایم  ةرودو  ةلاصو  ةفرغ  يھ  اعبط ! - »
«. لمرلا مارت  ىلع  لطت  ةیمیھاربإلا  يح  يف  ةمرتحم 

: ىفطصم جاحلا  هجو  ىلع  مامتھالا  ادب 

!«. اعبط شفع  اھمزلي  - »

ال نمرألاو  نیینانویلا  نم  اھناریج  مظعم   . ةفیظنو  ، ءيش لك  اھیف  - »
، رونلاو هایملل  هینج  عبرو   ، رھشلا يف  ناھینج  اھراجيإ   . اًّسح مھل  عمست 
!.. اھيدلو حاجن  ةوالح  اھیف  ام  لك  نع  ةینغتسم  مادملا  ةلاخ  نأ  امك 

مساب دقعلا  ریغیل  ةرامعلا  بحاص  لباقنل  نآلا  موقن  ؟  مكيأر ام  ؟ .. هیھ
«. زھاج حاتفملا   . ءاھب

: ةسامح يف  كب  رتنع  فتھ 

«. ؟ رظتنن اذاملف   ، ةطقل اھنإ  - »

: ىفطصم جاحلا  فقو   . ابھأتم فقو 

«. باطبطلا ىلع  هل  تءاج  - »

: يرحسلا رمملا  يف  محللا  راطنق  جرحدت 

«. الاح مكءارو   . ينوقبسا - »

نأ حرتقا  ثیح  سدیسرملا  ىفطصم  جاحلا  ةرایس  ىلإ  انھجوت   . انلزن
. انھاھ كب  رتنع  ةرایس  ىلإ  اندیعي  نأ  هیلعو  اھب  اعیمج  بھذن 



( ٣٠ )

راجيإ اھنم -  لوألا  قباطلا  يف  نكسي  وھو  ةرامعلا -  بحاص  بلط 
اھمدق مث  دوقن  ةنفح  ىفطصم  جاحلا  َّدع   . نیمأتلا لیبس  ىلع  نيرھش 

: هیلإ

اي عمسا  ةرملاب ! نیماعلا  ةیقب  كاھو   ، ماع فصنو  ماع  راجيإ  كعم  - »
. ةكابس نم  اھیف  نوكي  ام  حلصتو  اھفرخزتو  اھنھدت  نأ  كديرن  ةجاوخ :

نكسي ناك  لجرلا   . ةلغشلا هذھل  تاھینج  ةرشع  كاھ   . سورعلاك اّھلخ 
اھملتسنو عوبسأ  كمامأ  ریبكلا ! قرفلاب  رعشي  نأ  بحن  الو  رصق  يف 

«. ةرشع ةجنس  ىلع  كنم 

ةماستباب اعوفشم  يل  هملسو  ةيدقنلا  لاصيإ  ىلع  راجيإلا  دقع  ىوط 
سمخ نع  ديزي  ال  امیف   . ةزماھ ةیناطیش  ةموعنب  ةسبتلم  ةبیطب  حضنت 

انأ تبكر  امیف   ، هتقش ىلإ  دعص  يذلا  كب  ورمع  تیب  ىلإ  انلصو  قئاقد 
هاوس دحأ  اھدوقيال  يتلا  ةصاخلا  سيور  زلورلا  هترایس  يف  كب  رتنع  عم 
اندع  . يصوصخلا هقئاس  ىتح  دحأ  اھاري  نأ  بحي  يتلا ال  هريواشم  يف 
ةيوطم ةقرو  تدجو  رصقلا  ةفرغ  باب  حتفأ  تنك  امیفو   . كب مرحم  ىلإ 

. غمصلاب اقلغم  ضیبأ  افورظم  تناك   . ةعارشلا صاصخ  يف  ةروشحم 
ءوض ىلع   . لیعامسإ يمع  نم  هنأ  هرھظ  ىلع  طخلا  نم  تفرع 

: لیعامسإ يمع  باطخ  تأرق  ونيدموكلا  قوف  ةروجابألا 

.. ءاھب زيزعلا  اندلو  »

صاخ نكسم  رمأ  يف  ينتملك  ام  موي  نم   .. دعبو  ، ریخلاب هللا  كاسم  »
نم دحأ  تیب  يف  نكسلا  مدع  ىلع  جمسلا  بيرغلا  كرارصإ  ءازإو   ، كب
كنم رثكأ  تنك   ، لاب يل  أدھي  مل   ، كتحار نونمتيو  كنوبحي  نيذلا  كمامعأ 
ةفیظن ةقش  يف  ةرجح  ىلع  كل  ترثع  دمحلاف    ، نئمطا نكلو   ، اقلق
نیتنب ىوس  ابجني  مل  نازوجع  امھو   ، هتأرماو لجر  اھیف  میقي  ةعساو 
ةشورفم ةرجحلا   ، يضافلا ىلع  ةعساو  ةقشلا  تحبصأف  اتجوزت 

قبط نم  امھعم  لكأت  نأ  تئش  نإف   ، اشرق نوسمخو  ةئام  اھراجيإو 
غلبملا نوكي   ، ماظتناب ىوكتو  كبایث  لسغُت  نأو   ، ایحص ایلزنم  الكأ  دحاو 

. ال قفاوت كلعلف   ، ةلوھسب رركتت  نل  ةصرف  هذھ  نأ  ييأرو   ، تاھینج ةثالث 
اھینج تنأ  عفدتو  رھش  لك  نیھینج  عفدأس  انأف  سولفلا  نم  كمھي 
يف انأف   ، كّفرعأ نأ  مزل  ام  اذھ   .. انأ هتعفد  هیلع  ردقت  مل  نإو   ، ادحاو
نكیلو  ، وتارتنوكلا ذخأن  اعم  بھذنل  ةیلكلا  نم  كجورخ  دعب  ادغ  كراظتنا 



ساسأ ىلع  ةقشلا  بحاصل  اریبك  انوبرع  تعفد  يننأ  كمولعم  يف 
نإ  . ءيجت الو  نعلمتت  نأ  رذحاف   ، ةماتلا ةمدخلاو  لیسغلاو  لكألاب  راجيإلا 

مونملا ةرامعل  ةقصالملا  ةرامعلا   ، ةشنم عراش  يف   ، ةطقل نكسلا  اذھ 
، عبارلا رودلا  يف  ةقشلاو   ، ایبسن ئداھ  عراش  وھو   ، يسیطانغملا

«. مالسلاو  ، كقفوي نأ  وجرأ هللا   . ءودھلاب معنتس  ينعي 

رھشلاب هبتكم  يف  لیعامسإ  يمعب  تقحل   ، اركبم ةیلكلا  نم  تجرخ 
لكشل تحرتسا   . ةشنم عراش  ىلإ  هترایس  انبكر   ، يعم لزن   . يراقعلا

انبرش  . دقعلا انبتك   . نامألاب ترعش   . هتجوزل  ، ةقشلا بحاصل   ، ةرامعلا
. لیعامسإ يمع  اھعفد  يتلا  دوقنلا  عفد  ىلع  تررصأ   ، نیترم ياشلا 
يف ریفوت  رتفد  يل  نأو  تاھینج  ةعست  ةكرشلا  يف  يبتار  نأ  هل  تدكأ 

ةماقإلا تنمض  دق  تمد  امو   ، ئراوطلل هیلإ  جاتحأ  دق  ام  هیف  ديربلا 
نل ينإف   ، رھشلا يف  تاھینج  ةثالثب  كلذ  لك  ّيَكلاو  لسغلاو  لكألاو 
يمع ناك   . لھس اھرمأ  هذھو   ، تالصاوملا الإ  يبترم  ةیقب  نم  جاتحأ 

نم عیجشتب  هتسامح -  ينتزفح   ، لوقأ امب  ادج  ادیعس  لیعامسإ 
ءالخإو ةفاك  يضارغأو  يتاركذمو  يبتكو  يسبالم  لقن  ىلع  هترایس - 
هجوزو يدنفأ  لیلخ  بیطلا  لجرلا   . مویلا سفن  يف  رصقلا  ةفرغ 
لخاد يسبالم  عضو  يف  ينادعاس  ةنارمع  ةجاحلا  نونحلا  ةفیطللا 
ةرجح يف  ناك  ریغص  بتكمب  يل  ایتأ   ، ريرسلا راوجب  قدنحم  بالود 
ریغأو محتسأف  مامحلا  ىلإ  لخدأ  نأب  ينترمأ  موءر  مأ  يأكو   ، نیتنبلا

. تلعف دقو   ، لیسغلا ةلس  يف  اھنم  عولخملا  كرتأو  يسبالم 

ةدعم ةدئاملا  تدجو   ، ةملكلا ىنعمب  اشعتنم  مامحلا  نم  تجرخ 
تيدغت يننأب  تفلح   ، دازلا ةرباجم  ىلإ  يدنفأ  لیلخ  يناعد   ، ةدودمم

ناكو  ، هتیھش حتفأل  ءيجأ  ىتح  ينرظتنا  هنإ  لاق   ، رصأ  ، يئیجم لبق 
مل ماعطتساو  ةذلب  تلكأف  يتیھش  حتف  يذلا  وھ  حیحصلا : وھ  سكعلا 
، ديدج نم  دلوأ  يننأك  ترعش  كاذتظحل   . لبق نم  يتایح  يف  امھدھعأ 
رصع ةكرشلا  ىلإ  تبھذ  امدنع   . بارتغا دعب  يلھأ  ىلإ  تدع  يننأك 
ئفاد ساسحإ  ينكلمت   . ةیسفنلا يتالاح  لمجأ  يف  تنك  مویلا  كاذ 

. ةيردنكسإلا ةنيدم  يف  تیب  يل  حبصأ  دق  يننأب  ذيذلو 
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، ةریبك ةشھدب  ةیمیھاربإلا  ةفرغ  تركذت  عیباسأ  ةرشع  يلاوح  دعب 
ةقش نأل  امبر   ، يتركاذ نم  تطقس  قرولا  ىلع  اھتملست  نأ  ذنمف 
ىلإ تنكرف  ةرسألا  محر  يف  ينتلخدأف  امامت  ينتبعوتسا  يدنفأ  لیلخ 
يقيرط تذختا   ، كاذموي اتیغلأ  نیترضاحم  نأ  علاطلا  نسح  نم   . هتنیكس

، ةزعلاب روعشلاب  يردص  خفن  ةرامعلا  لخدم   . ةیمیھاربإلا ىلإ  ةرشابم 
يناسنإ ٌسفن  اھئاضف  نم  عشي  ةحوتفملا  ةيديدحلا  اھتباوب  ينتلبقتسا 
يماخرلا ملسلا  تدعص   . ةعسلاو بحرلا  ىلع  لضفت  كل : لوقي  ئفاد 
قباوطلا لاوط   ، هیلع دعاصلا  بلقب  میحر  ءاخرتسا  يف  مئانلا  جردلا  اذ 
يلابقتسا يف  فقي  داك  طلبملا  حطسلا   ، ثاھل يأب  رعشأ  مل  ةعبرألا 
يسمشلا ءوضلا  نتم  ىلع  طالبلا  حئارشب  حطسلا  باب  ةحتف  ألمي 

تحت حطسلا  َّنكتسا   . ضيرعلا حطسلا  ىلع  طاسبلاك  حرطنملا 
ىلع ةقشلا   .. بجعللاي  .. يھلإ اي   .. اھعقو توص  بعوتساو  يتاوطخ 

! ةیبذاجلاو لظلا  ةفخو  ةیمیمحلا  نم  ةریبك  ةجرد 

شارفلا لمتكم   ، ةعلضم ءارفص  ةدمعأب  يساحن  ريرس  ةرجحلا  يف 
نم ددعو  نیتدخمو  فاحلو  ةیناطبو  هتریڤوكو  ةءالمو  ةیسومانب 
هقوف ونيدموك  ريرسلا  راوجب   . رخاف ىوتسم  ىلع  اھلك   ، تايدادخلا
ىلع  . ىطسولا ةفردلا  يف  ةيواضیب  ةآرمب  بالود  طئاحلا  قصل   . ةروجابأ

يطویسأ زارطلا  قیتع  هيرتنأ  ةلاصلا  يف   . ةفیظنو ةمیق  ةداجس  ضرألا 
نم يسارك  ةتس  اھقلحتت  بشخلا  نم  ةزیبارت  نكرلا  يف   . نیتم
للحب ةنآلم  نوللا  ءاضیب  بشخلا  نم  ةریبك  ةیلمن  خبطملا  يف   . نارزیخلا
ةفیقس تحت  ةدتمم  ةروسامو  نازخب  نیسوریك  دقوم  هیف   ، قابطأو

يف  . ياشلا داربو  للحلل  ةفلتخم  ماجحأب  رئاود  ةدع  نم  ةنوكم  ةیكبش 
. كیماریسلاب ةطلبم  هناردج  لك   ، لیطتسم ضوحب  ّشُد  مامحلا 

. قلقم سجوت  نم  ولخي  سیل  هنأ  الإ   ، يقیقح زع  يف  يسفن  تربتعا 
يرقتسم يھ  نوكت  ال  ثیحب  رخآل  نیح  نم  اھیلإ  ءيجأ  نأ  تررق 
ةوافحلا هذھ  رس  اھیف  نیبتسأ  روھش  ةدعل  لقألا  ىلع  ساسألا 

. فولأم ریغ  دح  ىلإ  هیف  ىلاغملا  لكشلا  اذھب  ينكسمبو  يب  ةئجافملا 

ةرایس يراوجب  تفحز   ، ةیلكلا مرح  نم  جراخ  انأ  امیف   ، يلاتلا مویلا  يف 
يذاتسأ هجو  اھكابش  نم  زرب   ، يھ ةكرام  يأ  نم  فرعأ  ال  نوللا  ءاقرز 

ىلإ برقأ  هلكش   . ةثيدحلا ةفسلفلا  ذاتسأ  يردبلا  بیجن  روتكدلا 
: ينادان  . ةفرص دلب  تنب  هحور  نكل   ، نیینانویلا



«. يتكس يف  كلصوأ  بكرا   ، ءاھب اي  لاعت  - »

شینروكلا قيرط  ىلع  ةرایسلا  تقلطنا  امل   ، هراوجب تبكر   ، تففل
: اشھدنم هتلأس 

«.. ؟ روتكد اي  نیف  نكاس  كترضح  - »

«. ؟ نیترأ ةرامع  يف  تسلأ   ، ةرشابم كراوجب  ةیمیھاربإلا  يف  - »

. ریطي يسأر  داك 

«. ؟ روتكد اي  تملع  فیك  - »

«. حطسلا قوف  ةحرابلا  كتفش  - »

!«. يل ریبك  فرش  اذھف  نذإ  - »

. فقوتف نیترأ  ةرامع  مامأ  راص  نیمیلا  ىلع  تايادوح  ثالث  دعب 

ينتفرش ول  كيأر  ام   . ةراحلا نم  انترامع  لخدم  نأل  فلأس  انأ   . لضفت - »
«. ؟ يعم ءادغلاب 

«. روتكد اي  ركش  فلأ  - »

اھتببحأ يتلا  ةقشلا  هذھ  يف  يمادقأ  تیبثت  ىلع  لمعت  رادقألا  نأ  ودبي 
يف اھیلإ  ملسلا  دعصأ  انأو  يدلخب  راد  ام  اذھ   .. اھیف میقأ  نأ  لبق 

ةكرشلاو ةیلكلا  نم  اھبرقو  اھاوتسمو  اھعضو  زایتماب  ارعاش  ةسامح 
ينرمغ ىتح  اھتلخد  نإ  ام  اقح ..! اھلامجل  اي   . عيرس كلاس  قيرط  يف 

. ةقیمع ةیسفن  ةحارب  روعش 

لفطتي دحأ  ال  ثیح  ابصلا  ةرتف  لاوط  اھب  تملح  يتلا  ةولخلا  يھ  هذھ 
ریفاصعلا ةقشقش  ىوس  ءيش  بخص ال  توص ال  ، ال  كتیصوصخ ىلع 

طلتخت يردبلا  بیجن  يذاتسأ  فور »  » يف بالبللا  فقس  قوف 
. ام ناكم  نم  ةمداق  ةشعنم  ةیكیسالك  ىقیسومب 

يننأ ودبي  يقرشلا  رادجلا  يف  كابش  اذھ  اعلطتسم : َّيلاوح  ترظن 
رونم ىلع  لطي  هنإ   ، هتفاح ىلع  تنكترا   ، ةحرابلا نم  احوتفم  هتیسن 
هجوزو باوب  اھنكسي  ةشعب  لفسألا  يف  يھتني  تارامع  ةدع  نیب  لصاف 

. رونملاب ةطیحملا  ناردجلا  عیمج  يف  ذفاون  ةمث  هتنبا ! اھلعل  وأ   ، ةباشلا



تحت ةرجح  نم  ةدعاص  اھنأ  يل  نیبت   ، زیكرتب ىقیسوملل  ينذأ  تیطعأ 
. ناریجلا ىوتسم  عافتراب  ينرعشأو  كلذ  يندعسأ   ، ةرشابم يكابش 

ىقیسوملا تراص   ، ريرسلا ىلع  تددمت   ، يترتسو يئاذح  تعلخ 
نھذ ءافصو  اًسنُأ  ينؤلمت  ينیجشت  ریفاصعلا  ةقشقشو  يندھدھت 
تظقیت  . دلبلا يف  انراد  يف  يرحبلا  دعقملا  يف  يتدعق  ىلإ  يندیعي 
قرولا ىلع  يرجي  هعدأ  ملقلاب  كسمأ  نأ  يف  ةیتف  ةبغر  يلخاد  يف 

ارعش  ، ام ةباتك  ریصت  نأ  ديرت  يردص  يف  رعاشمو  راكفأ  ةوھص  ایطتمم 
ابھأتم قرولا  هجو  يف  ملقلا  رھشأ  نأ   ، بتكأ نأ  مھملا   ، ارثن وأ  ناك 
.. توفغ ام  ناعرس  يننكل   ، دیلولا هنك  ددحتي  دالیملا  دنعو   ، ضاخملل

، لقألا ىلع  ًالماك  اماع  تمن  يننأب  نیقي  ىلع  تنك  ينیع  تحتف  امدنع 
يوتل دئاع  اذنأ  اھو  نوكلا  ءارو  ام  ىلإ  ةلحر  يف  ترفاس  ينلعل  لب 
سمش جاومأ  ىلع  حبست  ةيزاوكيرت  ةباحس  نم  قروز  يف  الومحم 
ةرازغب رطملا  رمھني  امیف  حزق  سوق  نم  اًعارش  قروزلا  تحنم  ءارضخ 

ةینوفمسلا ىقیسوملا  توصو  ريرسلا  ىلع  ادعاق  تضفتنا   .. ينتشعرأ
ىلع َّيقاس  ُتْیَّلَد   ، دوعرلاب ابوحصم  رطملا  لوطھ  توص  دسجي 
ةیئرم يتھجاوم  يف  ةقشلا  ةلاص   ، احوتفم ناك  ةرجحلا  باب   ، ضرألا

يقرشلا يكابش  عم  تنضاحت  دق  لیصألا  سمش  تناك   ، ابيرقت اھلماكب 
كابشلا نضتحت  ةدعاق  اھتيأر  ةھرب  دعب   ، اھبلص نم  يركبلا  اھنبا  هنأك 
كابشلا راطإ  لخاد  ةزیبارتلا  قوف  اعبرتم  اھءوض  ناك   ، ةزیبارتلا قوف 
سورعك نيدخلا  ةدروم  سمش  ةروصل  سونبألا  نم  زاورب  هنأك  ادب  يذلا 

. میمح رفخ  يف  نینیعلا  ةیجاس 

يل قفارملا  لوكشكلا  تدرف   ، ةظفاحلا تحتف   ، ةزیبارتلا ىلإ  تلقتنا 
ریغ يف  ةرح  رطاوخ  يف   ، ةلسرم ةباتك  يف  تقرغتسا   ، ماودلا ىلع 
ذإ لاقمب  وأ  ةصقب  وأ  رعشب  ددحم  ينف  دصق  ریغ  يف   ، ددحم عوضوم 

يسونبألا زاوربلا  دعص  نأ  ىلإ   ، يئاقلت قفدت  يف  اذھ  لك  نوكي  امبر 
، هدوعص فقسلا  لطع  مث  طئاحلا  ىلعأ  هسفن  قلعو  سمشلا  ةروصب 

ءالخلا ىلإ  هسمش  قفار  ىتح  زاوربلا  ثبل  ام  مث   ، ةھربل هفاضتسا 
. ىقیسوملا رونم  ىلع  احوتفم  يبشخلا  هباھإ  يف  نكتساو  اھعدوف 

تلسغ  ، رھبم يلاقترب  ءوضب  ةقشلا  ترمغنا   ، فقسلا حابصم  تأضأ 
عراشب يترجح  ىلإ  ادئاع  تلزنو  يترتسو  يئاذح  تسبل   ، يھجو

. ةشنم

ىلإ تيوأ   ، ةنارمع ةجاحلا  ةديدجلا  يمأ  تاوعد  تیقلت   ، تیشعت
، زوم عبصأو  ةیفسويو  ةلاقترب  هیف  اقبط  ونيدموكلا  ىلع  تدجو   ، يترجح
، ةیھشب لیكاشكلاو  بتكلا  ىلع  تلبقأ   . دلبلا يف  يمأ  تاوعد  تركش 



ىتح ةباتك  اھنع  ةباجإلل  ةلئسأ  قالتخاو  نيودتو  ةعجارم  يف  تثكم 
توص ىلع  ةھینھ  دعب  وحصأل  ريرسلا  ىلع  تددمت  مث   ، احابص ةیناثلا 

. ةبیطلا ةديدجلا  يمأ  تارقن  اھتوص  يف  تنیبت  بابلا  ىلع  ةفیفخ  تارقن 
ةعباسلا ىلإ  ریشت  ةعاسلا  تناك   . توحص ينأ  ىلع  ةمالع  تحنحنت 

، يسبالم تيدترا   .. مامحلا ىلإ  تبھذو  يتطوف  ابحاس  تضھن   ، احابص
بوك عم  يشرطلاو  شىرقلا  نبجلاو  لفالفلاو  لوفلا  نم  اًروطف  تلوانت 
نطبل ارھظ  يدي  تلبق  طبضلاب  يبأ  لعفي  املثمو   ، بیلحلاب ياش 
ملسلا تاجرد  قوف  تزفاقت   ، يتظفاح تطبأت   ، هتمعن ىلع  تدمحو هللا 

. طاشنب

يف أكلتأ  يننأ  تظحال  ارھظ  ةیناثلا  يلاوح  يف  ةیلكلا  نم  يجورخ  دنع 
ةرایسلا نع  ثحبأ  يننأ  ىلإ  تنطف  ام  ناعرس   ، َّيلاوح تفلتأو  شوحلا 

روس ءاذحب  ةنوكرم  لعفلاب  اھتدجو   ، يردبلا بیجن  يذاتسأل  ءاقرزلا 
رواجملا دعقملا  ىلع  سلاج  لجر  لكیھ  رھظ  جاجزلا  لالخ  نم   . شوحلا
ةیلكلا يف  دیعم  انل  لیمز  هنإ  ةلھو : لوأ  نم  هتفرع   ، قئاسلا دعقمل 

مث  ، كب مرحم  يف  ادج  اریثك  هارأ  تنك   ، ةعماجلاب قحتلأ  نأ  لبق  هتيأر 
يف نافرع  عراش  نم  عرفتملا  يتایحلا  عراش  يف  نكسي  هنأ  تفشتكا 
فلؤي يذلا  يقيدص  يواھنبلا  دیس  ناكدل  يبناجلا  بابلا  ةھجاوم 
ةعماجلا يف  هتیقتلا  نأ  ىلإ   ، ًاّيردنكس يحلا  ءانبأ  نم  هتننظ   ، يناغألا

. ةفاحصلاب لمعیل  ةلاقتسالا  يوني  هنأو   ، ةیفونملا نم  حالف  هنأ  تفرعف 

ىلإ كدیعي  صابلاب  قحلتلف  ؟  ةرایسلا هذھو  كلام  يسفنل : تلق 
يرظن تفرص   . رثكأ وأ  ةعاس  وفغتو  ىدغتتل  ةشنم  عراش  يف  كترجح 

ىتح اھوحن  تلورھ  ةجراخ  فحزت  اھتيأر  نیح  نكل   ، ةرایسلا نع 
: ةیحيرأ يف  ذاتسألا  مسبت   ، تفقوت  ، اھتيذاح

«. بكرا  . كارأ نأ  تعقوت  - »

: بیحرت يف  هراوجب  بكارلا  فتھ 

«. ءاھب اي  الھأ  - »

«. ملاس اي  الھأ  - »

: يردبلا بیجن  ذاتسألا  لاق   . يفلخلا دعقملا  يف  تبكر 

«. ءاھب اي  اعبط  ملاس  فرعت  - »



«. ةبلطلا داحتا  سیئر  ریمألا  ملاس   ، اعبط - »

!«. نمزملا - »

: ملاس بَّقعف   ، اًكحاض بیجن  ذاتسألا  قلع  اذكھ 

!«. نمدملا وأ  - »

: ةقیقح ررقي  هنأك  ذاتسألا  لاق 

«. نامدإلاب بیصي  اًمئاد  ةسائرلا  بصنم  - »

: لظ ةفخب  ملاس  لمكأ 

«. بابلألا يلوأ  اي  هوبنجتف  - ».. 

: يردبلا بیجن  ذاتسألا  لاق   . نیھقھقم انكحض 

«. ؟ يرھص ملاس  نأ  ءاھب  اي  فرعت  - »

«. ؟ نَم تیب  نِم  جوزتم  نَم  ؟ ! لوقعم - »

: ریمألا ملاس  لاق  لوجخ  عضاوت  يف 

!«. فرشلا يلو   ، يتخأ جوز  يردبلا  بیجن  ذاتسألا  - »

!«.. مع اي  كتخب  اي  - »

«. ءادغلا ىلع  ينمزعي  نأ  ىلع  يذاتسأ  رصي  - »

!«. انبر دمحا  ؟  ملاس اي  لوطت  لھو  - »

: بیجن ذاتسألا  لاق 

«. همزعأ مل  اھموي  نمو   ، يضاملا ماعلا  يف  هتمزع  - »

«. يغامدو يتقو  لكأ  بالطلا  داحتا  - »

!«. كش الب  كل  عتمم  هنكل  - »



«. يسایسلا لمعلا  ىلإ  كنع  ابصغ  كرجي  - »

!«. هل تنأ  - »

«. ؟ ءاھب اي  هتأرق  باتك  رخآ  ام   .. زاتمم ئراق  كنأب  روھشم  تنأ  - »

حورب ةریصق  اصصق  بتكي  اديدج  اباش  ابيدأ  تفشتكا  ملاس ! اي  تكسا  - »
ةباتكلا نع  همھفأ  ام  لك  بلقو  يلزغ  طبخلو  ينرحس   .. ةصلاخ ةيرصم 

!«. بقع ىلع  اسأر 

. جرختلا ثيدح  بیبط  ةركف  ىلع  هنإ  سيردإ ! فسوي  دصقت  كنأ  دبال  - »
«. ؟ لایل صخرأ  هتعومجم  دصقت  اعبط 

«. بلق رھظ  نع  اھظفحأ  تدك  ىتح  اھتركاذ  دقل  طبضلاب ! - »

يبرق ةلص  هتلئاعلو   ، يمأ ةدلب  نم  هلصأ   ، ًاّیصخش هفرعأ  كملعل  انأ  - »
ةوھق يف  هتلباق  يننأ  روصت  بط   . ةیقرش موریبلا  ةدلب  يف  يمأ  ةلئاعب 
نیترم لوألا  زكرملاب  تزف  يننأ  فرعت  ال  امبر  تنأ  ؟  ةزیجلا يف  هللا  دبع 

!«. ةریصقلا ةصقلل  ةصقلا  يدان  ةقباسم  يف  نییلاوتم  نیماع  يف 

!«. ؟ يسایس وھ  لھ   .. فسويو اًّدج ! لیمج  - »

!«. يعویش ًابلاغ  وھ  - »

«. كلذ تعقوت  - »

«. ؟ ءاھب اي  بتكت  لھ  - »

«. ةصقلا يف  لواحأ  نآلاو  رعشلا  يف  لواحأ  تنك  - »

: بیجن ذاتسألا  كردتسا 

«. ةعتمم ةیقار  ةیبدأ  ةغلب  اھبتكي  هنم  اھبلطأ  يتلا  ةیفسلفلا  ثاحبألا  - »

: ةئیضم ةماستباب  ملاس  ينقشر 

«. ؟ ةلوھسب ةباتكلا  ىلع  كبردأ  انأو  مك  عفدت  - »

«. ؟ ملاس اي  فیك  - »



«. ةیقیقحلا ةشرولا  يف   .. ةعمعملا يف  كعضأ  - »

: يعارذب هدعقم  رھظ  ىلع  ادنتسم  تبرتقا 

!«. اباوث ّيف  بسكت   ، ملاس اي  لعفت  كتیل  - »

«. ؟ ةفاحصلا يف  لغشلل  تنأ  دعتسم  - »

حسمأ نأ  دعتسم  ضیبأ ! ربخ  اي  لجر ! اي  يتایح  ملح  اھنإ  ؟ ! ةفاحص - »
!«. ةلالجلا ةبحاص  طالب 

: يردبلا بیجن  ذاتسألا  لاق 

«. يفحصلا لمعلل  حلصي  ءاھب   ، ملاس اي  العف  - »

: الیلق يوحن  هسأرب  لام  مث 

«. ؟ ةفاحصلاب لمعي  ملاس  نأ  ءاھب  اي  فرعت  - »

«. هتینمأ اھنأ  فرعأ  تنك  ؟ ! بلاط وھو  ؟  فیك - »

رصعلا ةديرج  بتكم  يف  ةعطقلاب  اًررحم  لمعي  ةیلكلا  هلوخد  لبق  نم  - »
. بتكملا ريدم  دعب  يناثلا  لجرلا  ربتعي  نآلا  وھ   . ةيردنكسإلا يف  انھ 

!«. ةفاحصلا يف  رھاب  لبقتسم  هلو   ، بوھوم ملاس 

: ملاس لاق 

كلست لھ   . نام كسيد  رتيار ..» ير   » ل جاتحم  نآلا  بتكملا  نأ  فرعأ  - »
«. ؟ لمعلا اذھ  يف 

: يردبلا بیجن  ذاتسألا  فتھ 

ةغایصلا يف  بوھوم  هنإ  ديدحتلاب ! لمعلا  اذھ  يف  الإ  كلسي  ال  ءاھب  - »
«. تدرأ ول  هبرج   . ةحضاولا ةزجوملا 

: عانتقا يف  هسأر  َّزھ 

«. هبرجأس  ، يشام - »



كتكس يف  ينعضو  انبر  ؟  ةیلایخلا ةصرفلا  هذھ  ام  ملاس ! اي  اًركش  - »
!«. يرمع ملح  ىلإ  يندوقتل 

يسفن تیسن  يننأ  ىلإ  نطفأ  ملف  يسفن  ىلإ  ببحملا  راوحلا  انلصاو 
يف ریمألا  ملاس  عم  اسلاج  ينتدجوف  ةأجف  تقفأ   . امھعم تیشمو 
هجوز ىلع  ينفرعي  حار  يذلا  يردبلا  بیجن  ذاتسألا  ةقش  نولاص 
يف ةبیبط  لمعت  يھو   ، ملاس ةقیقش  ریمألا  ةیفطل  ةروتكدلا 

تضفتناف ایلیفط  نوكأ  نأ  كشوأ  يننأب  ترعش   . ةبلطلا ىفشتسم 
ءادغلل ىقبأ  نأ  ىلع  اورصأ   . يسفنل ينایسن  ىلع  يسفن  مولأ  افقاو 
مامأ  . مھراظتنا يف  نوكأ  نأ  بجي  افویض  تمزع  يننأ  تمعزو  مھعم 
ریصع نم  بوكلا  اذھ  برشأ  نأ  طرشب  يفارصنا  ىلع  اوقفاو  يرارصإ 
ةرامع يف  يتقش  ىلإ  اًدئاع  مھتحفاصو  افقاو  هفصن  تبرش   ، لاقتربلا

. نیترأ

هذھ ىلإ  باھذلا  دنع  ينيرتعت  يتلا  ةحرفلا  هذھ  لك  ام  يبر ! اي 
ءالؤھ نإف  رحسلاب  تنمآ  نئل   . اقلطم هلھاجت  نكمُي  رمأ ال  اذھ  ؟ ! ةقشلا
بحل اریسأ  ينلعجي  ايرحس  المع » يل  اولمع   » دق اونوكي  نأ  دب  موقلا ال 
تحبصأ لعفلاب  يننإ   . ةضماغلا مھریبادت  يف  ام  ضرغل  ةقشلا  هذھ 

ةنج ىلإ  بھاذ  يننأك  ةیغاطلا  ةحرفلا  هذھب  ةقشلا  هذھ  ىلإ  ابذجنم 
تايرصق يرتشأف  يردبلا  بیجن  يذاتسأ  دیلقت  يف  ركفأ  تعرش   . دلخلا

يف رمعلا  ةقش  نذإ  يھ   .. هلك حطسلا  قوفو  ةقشلا  مامأ  اھصرأ  عرزلا 
! نطابلا يلقع 

ةطسبلا ىلع  يتفقو  نم  ةرامعلا  حطس  رظنم  نم  عورلا  ينبیصي  داك 
هدھعتت ةیھلإ  اًدي  نأك  ةفاظنو  اقارشإ  رثكأ  حطسلا  ناك   . ملسلل ةریخألا 

. انھ اھ  سنألاو  ةجھبلا  عیشت  ةیكئالم  اًسافنأ  رعشتسأ  تأدب   ، رارمتساب
ةیتآ ةذافن  ةفيرح  ةیلزنم  ةحئار  ةمث   . نولاكلا ىلإ  حاتفملاب  يدي  تددم 
طب ةحئار  تاھاجتالا : عیمج  نم  كیبابشلا  فیثكلا  رونملا  كلذ  نم  كشال 
زرأ ةحئار  ؟  ةیخولملا ةشط  ةحئار  ؟  يدلبلا نمسلا  يف  يلقم 

، معن  ، ىثنأ ةحئار   ، ةقعاز ةيرقبع  ةحئار  ةمث   ، بابلا تحتف  ؟ .. ةيرعشلاب
رئاط اھیلع  فرفري  ةقشلا  بياجع ..!  . هنم يشتنأو  هفرعأ  رطع  اذھ 

: موثلك مأ  توصب  حدصت  انھ  ىقیسوم   ، دودح ریغب  ةجھبملا  ةداعسلا 
ةذافنلا ةھكنلا   . ينيواك دعبلاو  يدجو  داز  ينيدو  بوبحملا  دلب  ىلع 
فجاو بلقب  هتمحتقاف   ، ةرشابم خبطملا  ىلإ  ءانغلا  توص  عم  ينتداق 
قوف ةعوضوم  ةینیصو  للح  ثالث  ةقشلا : بابل  مخاتم  هنأو  امیس 
ةيآ تأرق   ،« میحرلا نمحرلا  هللا  مساب   » ، ينیسوریكلا دقوملا  ةفیقس 
ةفتكم لعفلاب  ةرمحم  ةطب  ةینیصلاو : للحلا  ةیطغأ  تعفر   ، يسركلا



، شَّالُج  ، ةیخولم  ، لماشبلاب ةنوركم  ةینیص   ، ةيرعشلاب طولخم  زرأ  قوف 
رضخألا كیتسالبلا  نم  ریغص  ويدار   ، ریبك قبط  يف  نیتو  حافتو  بنع 

لھ ةشعرلا : ينتكلمت   .. حوتفم ءابرھكلاب  لوصوم  برعلا  توص  ةكرام 
نيأ نكلو   ، ةرسأ اھنأ  دبال  ؟ ! يتبیغ يف  ةقشلا  اولتحاو  ددج  ناكس  ءاج 
اھب اذإف  مونلا  ةرجح  ىلإ  تعلطت   ، ةزیبارتلا ىلع  ةظفاحلا  تیمر  ؟ ! يھ
رونملا ىلع  لطملا  كابشلا   . سمأ ةلیل  ةحوتفم  اھتكرت  يننأ  عم  ةقلغم 
ضراوعلا يف  تتبث  ضیبألا  لیتنادلا  نم  ةقینأ  ةراتسب  هتوسك  تمت 

، ةفرغلا وحن  ديدش  رذحب  توطخ   . ةیساحن بتكم  ریماسمب  ةیبشخلا 
توص لخادلا  نم  لاحلا  يف  ينبواج   ، بابلا ىلع  يعبصأب  ترقن  لجوب 

: رمآ رھاب  رحاس  يوثنأ 

«. ءاھب اي  لخدا  - »

ةیلول تناك   . بابلا ةحتف  يف  ينرَّمس  لوھذلا  يندمج   . بابلا تعفد 
ةحاسمو هلك  اھرھظو  هلك  اھردص  فشكي  فافش  مون  صیمق  يف  مناھ 
دوسألا اھرعش  لئادج   . ريرسلا ىلع  تددمت  دقو  اھیقاس  نم  ةليوط 

هاجتا يف  اھھجو  ناك   . ءادوسلا ةفیطقلا  نم  لاشك  اھیلاوح  ةحرطنم 
، امھداوس ةدشل  ناتفیخملا  ناتعساولا  اھانیع  هیف  ام  زربأ   ، بابلا
ال ابرطضم  اقلحم  ءاوھلا  يف  ينتریط  ةرظنب  يوحن  ناحجرأتت  ناتؤلؤل 
! ةیغاطلا ةحرفلا  نم  مأ  مھادلا  رطخلاب  روعشلاو  ةبھرلا  نمأ  يردأ 

قایتشاو قزنب  اھنضح  يف  ينتفقلت   ، ةفقاو مث  ةسلاج  يھ  تلدتعا 
ريرسلا ىلع  اًعم  انعقو   .. عایبتسالاو ةأرجلاب  خمضم  ناوفنع  يذ  مراع 

.. ةجئاھلا ططقلاك  رومت  رأزت   ، ةناوشن ةبوبیغ  يف 

ينرقني حارو  يسأر  قوف  كشلا  رئاط  فرفر  قحاسلا  ءاشتنالا  زع  يف 
، ريرسلا ةفاح  ىلع  ةدعاق  اھتلدع   ، تقفأ  ، بقاث راقنمب  يردص  يف 
يف عبصأ  ةلقع  لك  سسحتأ   ، زیكرتب اھینیع  يف  اقلمحم  اھمامأ  تیعقأ 

، ققحتلل لباق  ریغ  ایلایخ  املح  سیلو  عقاو  رمألا  نأ  نم  دكأتأل  اھدسج 
: اھینیع يف  تنعمت 

!«.. ؟ انھ ىلإ  تئج  فیك  - »

: يزغم تاذ  ةتفاخ  ةكحض  تقلطأ 

انأ ءيجأ  تنك   ، يتلاخ دالوأ  ةقش  لصألا  يف  هذھ  حاتفملا ! ةبحاص  انأ  - »
نيدلولا بایث  لسغو  اھفیظنتل  عوبسأ  لك  دیعسروب  نم  سیمل  يتخأو 

نكس نع  نوثدحتت  انتیب  يف  مكتعمس  امل   . امھمظع مرت  ةخبط  زیھجتو 
. اھشرفب كل  اھنع  لزانتأ  يننإ  هل  تلقو  كب  ورمع  تيدان  ّيلع ! تبعص  كل 



دقعلا اوریغ  مھنأ  تفرع  امل  تمدص   . اتقؤم اھیف  دعقت  نأ  يدصق  ناك 
ةكوربم  . ةیضار سفنب  تحماستو  كل  تحرفو  تعجر  يننكل   ، كمساب

!«. كیلع

!«.. ؟ نآلا ءيجملا  تعطتسا  فیك  دصقأ  - »

رفاسو يمامل  ينملسو  دیعسروب  ىلإ  ةحرابلا  ينلصوأ  كب  ورمع  - »
نم كانھ  يضقیس  هتداعس ! بكارم  يواغ   . بكرملاب صربق  ىلإ 

، ةیجرشامشلا نم  ًالزغ  نودروتسي  ءالمع  عم  عوبسأ  ىلإ  مايأ  ةسمخ 
ينعي  ، كب يناھ  اھب  هفلك  ةیلمع  يف  سيراب  ىلإ  هلجر  فطخیسو 

نع هدعبي  راوشم  يأ  ىلع  ككلتي  هنإ   .. مايأ ةرشع  لقألا  ىلع  همامأ 
يسبلا هدنع : ءيش  لھسأ  رفاسي ! يكل  ريواشملا  قلتخي  تیبلا !

! ءاھب اي  بعص  هرمأ   . جھيو كانھ  ينكرتي   . دیعسروب ىلإ  كلصوأل  كمودھ 
مأسي يروضح  يفو   ، يتيؤر ىلع  ةفھللا  نم  هسفن  لكأي  يتبیغ  يف 

هنإ  . ودرایلبلا بعلیل  داحتالا  يدان  ىلإ  بھذيو  ةلیلق  تاعاس  دعب  ينم 
دحأ ىلإ  هعم  ينذخأي  ال  كلذ  عمو   ، ةيردنكسإلا ةيدنأ  عیمج  يف  وضع 

!«. ةدحاو ةرم  ةيدنألا 

مركلا اذھ  لكب  يقارغإو  انھ  ىلإ  ءيجملا  كلاب  ىلع  رطخ  فیك  نكل  - »
«. ؟ میظعلا

ينغتسأ ال  يتقش  يف  ةمھم  ءایشأ  تیسن  انأ  ءاھب ! اي  ةبيرغ  ةجاح  - »
تلخد ام  درجمب   .. نكل  ، لوطت هتيرفس  امبر  ذإ  اھذخآل  تدعف  اھنع 
ةرایسلا تنكر  ةیمیھاربإلا ! ىلإ  اھدحو  هجتت  يترایس  تيأر  ةيردنكسإلا 

تس انأف   ، خبطملا ىلإو  هیلإ  تقتشا   . قوسلا ىلإ  تلزنو  ةرامعلا  تحت 
هل خبطأ  كلثم  اجوز  ىنمتأ  تنك   . قوستلاو خبطملا  قشعأ  تیب 
لكأو ةیجرفسو  خابط  هرش ! ةيافك  الو  هنم  جوزب ال  ينقزرف هللا  يسفنب 

«. ىدغتنو فرغنل  مق  يسفن ! دسي  تایفشتسملاو  قدانفلا  لكأك 

، انممحتسا هدعب   . يتایح يف  هتلوانت  ءادغ  ىھشأ  ىھتنا  ام  عرسأ  ام 
: تلاق  . انبایث انسبل 

«. هلجأ نم  تئج  ام  ذخآ  تیبلا  ىلإ  دوعأ  ينكرتا  - »

!«. كعم يحور  نيذخأتس  - »

قرطلا ىلع  ةقاوسلا  بحأ  انأ  كب ! دعسأل  كئیجأس  نیموي  دعب  - »
«. ؟ دیعسروب نم  ءيش  يأ  ديرت   . ةعيرسلا



!«. كاوس اًئیش  اھلك  ایندلا  نم  ديرأ  ال  - »

!«.. مالفألا قاشع  لثم  شینروكلا  ىلع  ةفل  ذخأن  لاعت  - »

لیترتلاك فحز  يف  شینروكلا  ىلع  تقلطنا   ، ةرایسلا انبكر   ، اعم انلزن 
. مامحلا ليدھك   ، بورطلا



( ٣٢ )

يفو  ، ةریبك بجعت  تامالع  اھراوجبو  ماھفتسا  تامالع  كینیع  يف  .. »
.. ریثك مالك  يبلق 

تبذعت ام  يرمع   ، ينقدص  . ينمھت نكت  مل  كغامد  يف  يتلا  ةلأسملا  »
مزال ركذك  لجرلا  يف  ركفأ  نكأ  مل  ةقھارم  ةاتف  انأو  ىتح   .. اھببسب

اھردقيو ىثنألا  ةمیق  فرعي   ، ةملكلا ىنعمب  لجرك  هیف  ركفأ  لب   ، يثنألل
اھبلطي ةعتملل  ةادأ  درجم  تسیلو  ةایح  كيرشو  ادنسو  انكسم  اھرابتعاب 

نم جاوزلا  ىلع  تقفاو  اذھل  امبر  للملا ..! دنع  اھدھزيو  ءاشي  امتقو 
ضیبألا رعشلا  قشعأ   ، ریبكلا لجرلا  بحأ  ىرغص  ذنم  انأف  ؛  كب ورمع 

ةیلوئسملاو مارتحالاو  ةفعلل  زمري  لاجرلا  سوءر  ىلع  اجات  هربتعأو 
!.. ئفادلا ریبكلا  نضحلاو  ةربخلاو  نانحلاو 

ىلع اًرداق  ايوق  الحف  نوكي  نل  هنس  يف  الجر  نأب  ةیعاو  تنك   ، معن »
الحف بلطت  يتلا  ىثنألا  كلت  نوكأ  نلو  مل  ةطاسبب  انأف   ، عابشإلا
تقولا سفن  يف  نوكي  نأ  حلصي  ًاليدب  ًابأ  بلطت  ةاتف  تنك  امنإ   ، اھعبشي

بیط نع  لزانتلل -  ةدعتسم  تنك  هلیبس  يف   .. ابیبح اجوزو  اًریبك  اخأ 
ىمعألا ظحلا  ينلحوي  نأ  امأ  ركذلا ..! نم  ىثنألا  هجاتحت  امع  رطاخ - 

زجعأ لكشب  ةعینش  نوكت  ةمدصلا  نإف  بلقلا  ظیلغ  ظف  لجر  يف 
!.. هفصو نع 

روصتي امك  ًاّیسنج  روعسملا  نئاكلا  كلذ  تسیل  كلاب -  لخ  ةأرملا -  »
تاینتقم نم  اننألف   .. انیف لاجرلا  هعنصي  يسنجلا  راعسلا  امنإ   ، لاجرلا
لئاسوب ولو  هتلوحف  تابثإ  يف  ننفتي  هنإف   ، هتعتمل ةصصخملا  لجرلا 

نم ریخألاو  لوألا  فدھلا  وھ  سنجلا  نأك  ًاّیموي  عجاضي  هلعجت  ةیعانص 
َّنمدي ءاسنلا  ضعب  نأ  ةجیتنلا  نوكتف   ، اھلك ةایحلا  نم  لب   ، جاوزلا
دقفتف اھنم  رفنيو  اھب  قیضي  لجرلا  ّدھني  امنیحو   ، ایضرم انامدإ  سنجلا 

امك الإ  جالع  الو   ، اھنامدإل جالع  نع  ثحبلا  ةدباكم  يف  اھفرشو  اھتمارك 
اھیفكي انم  ةدحاولا  ءادلا ..! يھ  تناك  يتلاب  ينوادو  ميدقلا : لثملا  لاق 

!.. لماكلا عبشلا  ىلإ  اھنالصوي  لجرلا  ةقرو  نانح 

ضرألا ىلع  قولخم  يأل  نكمي  ال  لجرلا ! اذھ  سیل  راصتخاب  كب  ورمع  »
لاحلا يف   . ةياھنلا يھ  هدنع  ةيادبلا   ، ناصلخ هنأ  ةداكألا  هبحي ..! نأ 
قوف صمحلاك  رانلا  رمج  قوف  ىلقتأ  ينكرتي  مونلا ! يف  قرغتسي 
قیقر نم  الإ  يتأت  ال  ةبعادملاف   ، ةبعادملا نع  ائیش  فرعي  ال  ةالقملا ..!



ةبغرلا يندوارت  ءاھب  اي  تاعاس  هدنع ..! ساسحإ  فسألل ال  وھو   ، سحلا
هعضي يذلا  هسدسمب  يسأر  برضأ   ، كابشلا نم  يسفن  يمرأ  نأ  يف 

عم  ، مئان وھو  مالحألا  يف  همجاھت  اسان  هب  فیخیس  هنأك  هتدخم  تحت 
يذلا ناوھلا  نم  يبلق  يف  ةدقتملا  رانلاب  رعاش  ریغ  لیتقلاك  ماني  هنأ 

!.. سیعتلا يظح  هیف  ينامر 

!.. ةلخدلا ةلیل  ريرسلا  ىلع  يراظتنا  يف  ةدعاق  تناك  لمألا  ةبیخ  »
!.. ينمليو ينقزعبي   ، ينطحيو ينلیشي   ، نیتعاس نم  رثكأ  يندھرف 

ةدودسم يننأب  ئجوف   . هعبصأب يتراكب  ضفي  نأ  لواح  ةياھنلا  يف 
هتبابس رفظ  دانعو ..! ةوقب  مواقف  اضفار  ناك  يدسج  حلسم ! تنمسأب 

لاس  .. اھخرش ةدرولا  قرو  يف  سرغنا  سأفلا  نسك  داحلا  ليوطلا 
ّضف هنأ  روصت  وھ   . يلخاد يف  ةنونكم  تیقب  يتراكب  نكل   ، يمد
ببطأ ةعجوتم  تمقو  هیلع  تلثم  يبناج  نم  انأو   ، ينلمعتساو يتفلغأ 

!.. مامحلا يف  يحرج 

تناك اذإ  ةصاخبو   ، قالطلاب اھعانقإ  لھسلا  نم  سیل  ةتمزتملا  يتلئاع  »
ملكت نإو   ، همأ عم  ىتح  اھیف  مالكلا  نم  دحاولا  لجخي  هذھك  بابسألا 
امیلعت ملعتت  نأ  ءاھب  اي  هللاو  ةثراك  اھنأش ! ةروطخب  دحأ  عانقإ  نع  زجعي 
بلجت تملعت ! ام  كنأكف  مھفلختو  مھلھج  ىلع  نوقاب  كلھأو  ًاّیلاع 

!.. دیعب رخآ  داو  يف  كلھأو  داو  يف  حبصت   ، باذعلا كسفنل 

رصم ءاسن  نعو  ةلئاعلا  نع  ذشأ  لھ  ةبذعمو ..! ءاھب  اي  ةرئاحل  ينإ  هللاو  »
دیعبلا ةلادعلا  بكوك  نم  ةاضق  بلطأو  ةمكحملا  يف  ةیضق  عفرأف  نھلك 
يقحب أنھأ  مل  مویلا  ىلإ  هتجوزت  ام  موي  نم  يننإ  مھل  لوقأو  ضرألا  نع 
يتكس يف  فورظلا  هتعضو  توبكم  باش  عم  ةفداصم  الإ  سنجلا  يف 
لوقأ ؟ ! رخآلل يھش  ماعط  انم  لك  دي  يفو  يشحو  عوج  ةظحل  يف 
ىلع ةرومخملا  ةھيركلا  هسافنأو  كب  ورمع  دسج  لقث  لمتحأ  ال  يننإ 
نود نم  ءاشي  امتقو  هیف  لوبي  اضاحرم  ينذختي  هنإ  لوقأ  لھ  ؟ ! ماودلا

!.. ؟ هلثم ناسنإك  يقوقحو  يرعاشمل  رابتعا  ىندأ 

نأ امدقم  كمولعم  يف  نكیل  ؟ ..! تنأ ينحصنت  اذامب   .. كلقع ينطعأ  » 
يواست تسیل   ، جراخلا يف  وأ  انھ  ءاوس   ، مھلك ةیجرشامشلا  تاورث 

تحت اھشیعأ  يتلا  ءادوسلا  مايألا  نم  ةدحاو  رھق  ةظحل  يرظن  يف 
تحت ءام  وھو  مھرقفأ  هنأ  يعَّدي  يذلا  كلذ   ، مھیف دحاو  رقحأ  فقس 
يف يننجسي  يتلا  ةرامعلا  نأ  يفكي  مھیف ! دحاو  ىنغأ  ناك  امبرو   ، نبت
ةدحاو ةرامعلا  هذھ  يل ! رھمك  ًءارشو  اعیب  يمساب  ةبوتكم  اھنم  ةقش 

يف ءانبلل  ٍضارأو  دیشر  يف  ةیعارز  ٍضارأ  ریغ   ، اھكلمي رئامع  ثالث  نم 
!!.. ةرومعملا



ةيرصق يف  عرزلا  دوعك  لبذیس  يبابش  ناك  اذإ  ةورثلا  يندیفت  اذامب  »
هذھ نم  يبابش  لشتنأ  فیك  ؟ ..! اھیف ءاذغ  ال  ةیعانص  ةبرتب  راخفلا  نم 

؟! ترَّیجو تحلم  يتلا  ةيرصقلا 

ةياھن ام ال  ىلإ  لزان  ناوھلا  ملس  نأ  عم  ناوھ -  نم  هعقوتأ  تنك  ام  رخآ  »
وخرلا هوضع  هیف  عضیل  يمف  حتف  ىلع  ينمغري  ينيرعي  نأ  دعب  هنأ  - 
هیلإ تلسوت  رذقلا ..! هشارط  هیف  قلدي  ىتح  هصمأ  نأ  طرشب  فرقملا 
مل ةخاسولا  هذھ  نإ  هل  تلق  فرقلا ! اذھ  نم  هللا  هجول  ينقتعي  نأ 
اننإ لاق  اھتلیل  تاناویحلا ..! كولس  ىتح  الو  نيد  الو  عرش  اھرقي 
وھ هنأل  اذھ  نولعفي  نيرضحتملا  نیمدقتملا  سانلا  نإو   ، نوفلختم
قدص تبثت  ناولألاب  ةیفارغوتوف  روص  نع  ينثدح  يقیقحلا ! سنجلا 
هتلأس لعفلا ! اذھ  نولعفي  يسنج  عامج  ةلاح  يف  سانل  روص   ، هلوق

، كعم اھفاش  هنإ  لاق   ، روصلا هذھ  اھدنع  فاش  يتلا  ةرھاعلا  نع 
روصلاب هل  ءيجت  نأ  ىلع  كمغریس  هنأ  يندعو   . يل اھيري  نأ  هتيدحت 

!.. كتبقر قوف  كلجرو  هدنع  دحل 

ماخرلا نم  دعقم  ىلإ  لوحتأس  رخآ  اًماع  اذھ  محللا  راطنق  عم  تیقب  ول  »
!.. نیتلھرتملا نیتحیبقلا  هیقاس  ًاّیلدُم  هقوف  سلجي 

بطخ اھینیعك  سولفلا  بحت  ةلئاع  نم  زوجع  ينبطخ ! موي  ةلفط  تنك  »
، نیتلئاعلا دبعتست  ةياھنلا  يف  سولفلا   . سولفلا دبعت  ةلئاع  نم  ةلفط 
! مھي ال  ةقورسم  وأ  ةثوروم  سولف ! نع  ةرابع  نیتلئاعلا  يف  ناسنإلاو 

سولفلا ؟ ! تنأ مك  كلأسي : امنإ  ؟  تنأ نم  كلأسي : دحأ  اندنعو ال  مھدنع 
ةلفطلا تحبصأ   . تعناقتو تعنقت  سولفلا   ، تقفتا سولفلا   ، تملكت

، يجرشامشلا كب  ورمع  محللا  راطنقل  ةجوز  هیسیللا  ةبلاط  ةريرغلا 
.. ةظحل تاذ  كل  اھیكحأ  دق  ةليوط  ةصق  كلتو 

ةلئاع طسو  يبابش  نم  تعاض  تاونس  لیكولا ! معنو  هللا  يبسح  »
ناك ال نإ  اھفرش  امھیف  تعفد  ول  ىتح  ناطلسلاو  لاملل  ةھرش  ةخسو 

!.. فرش اھدنع  لازي 

تذخأ ؟ ! ةرسح اي  ةیھاركلا  اذام  ىلع  ؟  يننوھركي اعیمج  مھنأ  روصت  »
ةركف ىلع  مھ  فلخ ..! هزياع  يللا  هلین  اھتاج  ؟  ةبمربلا عبس  مھنم 
لوقأ كلذ  عم  يخوفان ..! نم  علط  ىتح  بلقملا  تبرش  يننأ  نودكأتم 

.. ءاسنلا لبق  مھنم  لاجرلا   ، يننوھركي مھ  اذامل  كل 

ّيف اوعمط  ةیجرشامشلا  لاجر  عیمج  نأ   ، لیختت ىتح  وأ   ، قدصت لھ  »
درق جاحلا  مھیف  نمب   ، معن ؟ ..! ةجامسو طاطحناو  حاحلإب  ينولزاغو 



لكب يندراط  رخآلا  وھ  ةدامح  وعدملا  هفاتلا  ظيابلا  دلولا  ىتح  هسفن ..!
يف همامأ  اھیمرأ  تنك  ةیلاغلا  هايادھ  لیحلاو ! قرطلا  نم  لیختت  ام 
نم هدرطأ   ، نابرج بلكل  يتلماعم  نم  رقحأ  هلماعأ   ، ةلابزلا ةحیفص 
ةقلعب هددھأ   ، هھجو يف  بابلا  عزرأ   ، انایحأ هھجو  يف  قصبأ   ، ةقشلا

.. ةموكحلا عم  نیطبالملا  نیعیبتسملا  يبراقأو  يخأ  نم  اھیف  تومي 
امف  ، ةجوزلب ّيلإ  ددوتلا  ةدواعم  نم  هعنمي  ال  يبر -  اي  فأ ! كلذ -  لكو 
ىتح بشبشلاب  ًابرض  هیف  تلزنو  هللا  ىلع  تلكتا  نأ  الإ  ينم  ناك 
نأ هتيروأ  هیلع ! لمكيو  باوبلا  هملستیل  ةرامعلا  ملس  ىلع  هتجرحد 
دلبلا تنب  هجو   ، رخآ هجو  اھل  هیسیللا  ةبلاط  ةيدیعسروبلا  تنبلا 

!!.. لوطأ ديو  ليوط  ناسل  ّمأ  ةیفعلا  ةنشخلا 

ّيلإ ددوت  فیك  كل  لوقأ  انأو  ةیجرشامشلا  ءامسأ  نم  مسا  يأ  يل  لق  »
نأ نودكأتم  اعیمج  مھنأ  دحلا  نع  ةدئازلا  ةراقحلا  يعم ..! لواح  فیكو 

ينحراص مھضعبو   ، ىنعملا اذھب  يل  حَّول  مھعیمج  ناصلخ ..! كب  ورمع 
!.. محللا راطنق  يف  يبابش  رسختسي  هنأب 

ينولماعيو ينوھركي  نأ  امإو  مھلك  اھنوبكري  اسرف  نوكأ  نأ  امإ  لیخت ! »
!.. هعم مھترايز  ىلع  محللا  راطنق  ينمغري  نیح  ةسرطغب 

يننأ نھداقتعال  يننھركي  بيرغ ! مھرمأف  ةیجرشامشلا  ناوسن  امأ  »
رثكأ يمارغ ..! يف  مھعقوأل  مھل  رحسأ  ينأو  نھلاجر  يف  ةنتف  تلمع 
حادتماو حازم  يف  نكلو  ةحارصب  اذھ  يل  تلاق  نھنم  ةدحاو  نم 

!.. يلامجل مومسم 

يظح نسح  نم  ناك  نارطقلاو ! تفزلاب  ةأبعم  لیمارب  نھلكو  مھلك  »
مسق بادآلا  ةیلك  يف  يتساردل  تغرفتو  مھتھركف  ينوھرك  مھنأ 

.. ابيرق نذإب هللا  هیف  جرختأس  يذلا  يسنرفلا  بدألا 

ال كعم  هنولعفي  مرك  رظنم  يأ   .. كلاب لخ   .. ریخ ىلع  مھنم  كیجني  انبر  »
زعلا ىلع  مھنوّدوعي   ، مھدنع نولمعي  نم  عم  مھبولسأ  وھ  اذھ   .. هقدصت
يف ريزانخلاك  ريزانجلاب  مھطبرو  مھدابعتسا  نم  اونكمتیل  ةیھافرلاو 
دجیس مھمالك  نم  لكأيو  مھلیح  هیلع  لخدت  نم  ةایحلا ..! ىدم  مھتمدخ 

.. اھفرص میف  الو  اھضرتقا  ىتم  ركذي  نويد ال  يف  اًقراغ  ةظحل  تاذ  هسفن 
!.. تومي نأ  ىلإ  هقانخ  لوح  فتلت  نويد 

يف ءایشألا  هذھ  يف  ينملكيو  هسفن  ىسني  ام  اًریثك  محللا  راطنق  »
يف ةحاجبلا  فش  اذھ -  ةرادإلا  نف  اوملعت  مھنأب  اًرخافتم  ءالبھ  ةزطنع 
اھملعت يذلا  ربكألا  اشابلا  مھدج  نم  ةرادإلاب -  ةساسخلا  هذھ  ةیمست 



، راطش دوھیلا : يف  لزغلا  مئاد  محللا  راطنق  دوھیلا ..! نم  لصألا  يف 
!.. دعسي دیعسلا  رواجي  نم  لثملا : مھیلع  قبطني   ، ةرقابع  ، ءاھبن  ، ءاطشن

ةسارح بالك  مھ  موي -  تاذ  يمأل  يدج  مھفصو  امك  ةیجرشامشلا -  »
! مھئارو نم  نوبسكيو  مھتالضف  ىلع  نوشیعي   ، دوھیلا

: ةدامح صوصمملا  بصقلا  دوع  مأ  نورقتحي  مھنأ  قدصت  ، ال  ةبسانملاب »
مھ اعبط  مھتشوشل ..! اھقشع  يف  نوعقاو  اعیمج  مھنإ   .. لیشار مادم 
ىلع لوصحلا  عیطتست  يھف  ؛  حیحص اذھو   ، اھتاقالعب ةدیفم  اھنإ  نولوقي 
اھدنع  .. ينالفلا ءيشلا  يواسي  عیقوت  لك   ، نیلوئسملا نم  تاعیقوت 
اھریغ اھیف  بعت  ةزھاج  تاقفص  ىلع  بوكرلا  يف  ةیمنھج  ةءافك 

ریخ لكأتو  صلختف  يھ  لخدتف   ، الثم كرامجلا  نم  اھصیلخت  نع  اوزجعو 
!.. اھیلع نوليري  ةبياط  ةياتن  اھنوربتعي  ةیجرشامشلا  نكل   .. ةقفصلا
رود لثمي  يذلا  عرابلا  لثمملا  ينعي -  ىفطصم  جاحلا  مھیف -  نیختلا 
نم ةدحاو  لیشار  قرخت  نأ  نم  هدنع  عنام  ال  عرولا  نمؤملا  فوصتملا 
اذھ لوقي  محللا  راطنق  ةدحاو ..! ةلیل  هعم  مانت  نأ  لیبس  يف  هینیع 
نأش ةدامح -  دلولا  نوللدي  مھنإ  اًعیمج ..! انمامأو  همامأ  كنیع  ينیع 

هب نوظفتحي   ، همأل ةلماجم  هنوفرعي -  نم  عیمج 
!.. همأب مھطبریل 

كل تلق  اذإ  ةباذك  الو  ةيرتفم  تسل  انأ  میظعلا  هللاو  يبر ..! اي   .. هآ  .. .. و «و
يجوز كب  ورمع  محللا  راطنق  نیب  ةیسنج  ةقالع  دوجوب  رعشأ  يننإ 
امھتطبض  .. ةطیبع تسل  انأ   ، معن هیخأ ..! نبا  يجرشامشلا  ةدامح  نیبو 

ةرم ةیناوجلا ..!! ةقشلا  يف  اضعب  امھضعب  ناسسحتي  نایجانتي  اًریثك 
، تطخسنا هیتفش ! يف  هلبقي  محللا  راطنق  رجح  ىلع  اًدعاق  دلولا  تيأر 
نیع لك  نم  اعومد  حسأ  يتفرغ  ىلإ  تيرجف   ، خارصلا نع  تزجع 

!.. نافح

تسل انأ   ، كملعلو رَشَف ..!  .. ال امنإ   .. مھلثم نوكأ  ول  مھدو  دولا  ناك  »
يغامد عدصأ  نل  يتیصخشو ..! يریمض  يف  ام  كل  حرشأ  نأل  ةجاتحم 

!.. قرف ، ال  تنأو انأ  وأ  انأو  تنأ  اًعم  هانلعف  امل  رربم  نع  ثحبلاب  كغامدو 
انعقوأ يذلا  وھ  ناطیشلا  ناك  نإ   .. انتدارإ نود  هیف  انعقو  ءيش  اذھ 

هللا ناك  نإو   .. نامرحلا ةأطو  تحت  انفعض  انل  رفغي  نأ  هللا  وعدن  اننإف 
ملو اھیلإ  عسن  مل  يتلا  ةئیطخلا  هذھ  انیلع  بتك  دق  ىلاعتو  هناحبس 

ال هنكلو   ، هرمأ نوكي  اذھ  نإف   ، تثدح فیك  نآلا  ىتح  فرعن  ملو  اھبلطن 
اندقتعا نإو  ىتح  نیعللا  سیلبإل  انتمواقم  مدع  ىلع  انبساحي  فوس  دب 

باقع يأل  لثتمأس  ًاّیصخش  انأ  ةمواقملا ..! ىلع  نيرداق  ریغ  انك  اننأب 
يف فطللا  كلأسأ  ينكلو   ، ضارتعا ال  مھللاف   ، ّيلع هللا  هضرفي 



!.. باقعلا

نایسن ىلع  رداق  ریغ  اندحأ  نأب  ةكردم  نآلا  ترص  يننأ  ةلكشملا  »
باوصلا ينمھلي  نأ  لأسأ هللا  ام  اضيأ  اذھ  ؟ ..! لاحلا نوكي  اذامف   ، رخآلا

!.. هیف

.. يردص قوف  اكراب  ناك  البج  تحزأ   ، تضفضف ينكل  ؟  كتعدص »

كمع نإ  لوقت  ؟ .. هیلإ كلصوأ  نأ  تدرأ  يذلا  ةشنم  عراش  وھ  اذھأ  »
دعب ءاش هللا  نإ  ریخب  كارأو   ، كمعو ةياعر هللا  يف  ككرتأ  ؟ .. هیف نكسي 

«. ءاقللا ىلإ   . نیموي



( ٣٣ )

يف اھحمالم  عیمج  تفتخا  ةقشلا  باب  ةنارمع  ةجاحلا  يل  تحتف  امدنع 
ةیحرسم ةكرحب  ممشتت  تلعج   . اھیغدص تددخ  ةعساو  ةماستبا 

ةمدختسملا ةعبرملا  ةلاصلل  لصوملا  رمملا  يف  يئارو  تشم   ، ةفیطل
: ينقحالي عوللا  نم  يلاخلا  بیطلا  اھتوص   . ةشیعملل ةفرغك 

!«. ؟ نم تنضح  ىرت  اي  - »

: اشھدنم تفقوت 

!«. ؟ ناميران ةكلملا  تنضح  كارت   .. يكولم رطعلا  اذھ  - »

: ةھقھقلا دح  ىلإ  ُتكحض 

!«. ؟ ناميران ةكلملل  ينلصو  شيإ  ؟ ! ةدحاو ةتح  ناميران  - »

. ةلاصلا ىلإ  يشملا  تلصاو 

لیلخ اھب  ينلبقتسا  ممشتلا  يف  ةفیطللا  ةیحرسملا  ةكرحلا  سفن 
حفصتي نارزیخلا  نم  قیتع  جنولزیش »  » ىلع احرطنم  ناك  يذلا  يدنفأ 
دمحمل ءالولا  لیبق  نم  اھيرتشي  هنإ  لوقي  يتلا  ةعاس » رخآ   » ةلجم
دمحمب ئجوفف   ، اھیف ةباتكلل  هتدوعب  أجافي  نأ  يف  ًالمأ  بسحف  يعباتلا 

يف راصو  ربك  ام  ناعرس  لكیھ  نینسح  دمحم  همسا  ریغص  يعبات 
نع هرھظ  عفر   . ةروثلا مجح  يف  راصف  رثكأ  ربك  مث   ، مارھألا ةديرج  مجح 
ریبخ ةجھلب  افتاھ  راھبنالا  هیلع  ودبي  اسلاج  لدتعاو  لئاملا  دنسملا 

: سراد

هنم ةدحاولا  ةجاجزلا  نمث  رطعلا  اذھ  ؟ ! نیم عاتبو  نیم  ناميران   .. ال ال - »
الو اھمھفي  فكلا ال  مجح  يف  ةجاجز  ًالماك ..! ارھش  انتشیعم  ىلع  قفني 

«. ملاعلا يف  ءايرثألا  رابك  الإ  اھيرتشي 

: هتلأسف  ، هتامولعم نم  قثاولا  هتوص  ينزفتسا 

!«. ؟ يدنفأ لیلخ  مع  اي  ةقثلا  هذھب  ملكتت  اذامل  - »

يبعش مجن  هجو  ىلع  أرطي  يذلا  جرحلا  كلذ  هیلع  رھظ   ، رثكأ لدتعا 



ایندلا يف  ام  لكب  عرذت  ثیح   ، هسفنب ّفرعي  نأل  فورظلا  هترطضا  ميدق 
: عضاوتو فطل  نم 

«. ؟ روطع ریبخ  يننإ  لیعامسإ  كمع  كل  لقي  ملأ  - »

: ةمولعملا ينتزھ 

روطعلا يف  ریبخ  تنأ  لھ   . ادج فسآ   . يدنفأ لیلخ  مع  اي  هللاو  ال  - »
«. ؟ العف

«. روطع ریبخ  ةیمسرلا : يتلغش  هذھ  - »

: ةنارمع ةجاحلا  تفدرأ 

جاتنإ عرف  هل  يسنرف  روطع  عنصم  يف  اریبخ  ناك  يدنفأ  لیلخ  كمع  - »
اذھ  . ریطقتلا لماعمو  تابیكرتلا  رارسأ  لك  هدي  يف  تناك   ، رصم يف 
يف يسیئرلا  عنصملا  يف  هوبرد  ةعاس » رخآ   » يف أرقي  كمامأ  دعاقلا 

«. ماوعأ ةثالث  ةدمل  اسنرف 

«. ؟ يدنفأ لیلخ  مع  اي  تجرخت  ةیلك  يأ  يف  - »

!«. ایندلا ةایحلا  ةیلك  يف  - »

: ةنارمع ةجاحلا  تمسبت 

«. ةداھشلا ذخأي  مل  هنكل  مولعلا  ةیلك  يف  ابلاط  ناك  - »

: هعارذب يدنفأ  لیلخ  حول 

!.. تاداھش ةلأسم  تسیل  ةلأسملا  ایمیكلا ! يف  هاروتكد  نوعب هللا  انأ  - »
ةنعارفلا دنع  روطعلا  ةعانص  ةیفیكب  ملع  مھيدل  نيذلا  لئالقلا  نم  انأ 

ضرأ يف  ةتبانلا  روھزلا  بالحتسا  يف  اوعدبأ  نيذلا 
«. ةبیطلا رصم 

«. ... يدنفأ لیلخ  مع  اي   .. نكلو - »

: ينعطاق

تماق املف   ، ةنيالط اًدوھي  اوناك  رصم  يف  يسنرفلا  عنصملا  ءالكو  - »



ىلإ اورجاھو  لیكوتلاو  عنصملا  اوفص  بیجن  دمحم  ءاوللا  ةدایقب  ةروثلا 
«. مھدالب

: ةنارمع ةجاحلا  تكردتسا 

!«. لاملاب هورغأ  اماي   . مھعم رجاھیل  هیلع  اولياحت  اماي  ينب  اي  هللاو  - »

: يدنفأ لیلخ  فاضأ 

انأف  ، هريدم نوكأ  نأ  ّيلع  اوضرعو   ، امور ىلإ  لیكوتلا  اولقن  مھلصأ  - »
. يرصم يجازم  انأ  ينایلطلا ..! يف  شطلأو  ةيزیلجنإلاو  ةیسنرفلا  دیجأ 
.. رفسلا تضفر  فرعت هللا،  دالب ال  نم  امھمأو  نیتنبلا  ىلع  تفخ  يرقف !

«. سيراب يف  يسیئرلا  رقملا  يف  يل  اروص  كيرأس 

: ةمستبم ةنارمع  ةجاحلا  تلاق 

نم فاخ  هنأ  ةرابعلا  حيرصب  ةياكحلاو   ، نیتنبلابو يب  ججحتي  وھ  - »
«. ةروثلا دعب  مھنم  ترھظ  يتلا  دوھیلا  بیعالم 

ءالؤھو  ، ةینطولا انیف  تَّحص  ةروثلا  فاخأ ! مزال  ينب  اي  ءاھب  اي  اعبط  - »
يف يرصملا  داصتقالاب  اوعقویل  ةروثلا  دعب  مھلاومأب  اورجاھ  بناجألا 
دبع لامج  يقیقحلا  اھمیعز  نع  رفست  نأ  لبق  ةروثلا  لشفتو  ضیضحلا 
ىلع اورھظ  ام  دعب  مھبناج  نَمآ  ال  انأو  مھعم  رفاسأ  فیكف   .. رصانلا

!«. ؟ مھتقیقح

هغولب ىتح  هتایح  ةصق  ابيرقت -  يل -  ىكح  يدنفأ  لیلخ  نأ  نظأ 
تعضو ةنارمع  ةجاحلا  نأ  كلذك  نظأ   . ایتف لازي  الو  رمعلا  نم  نیعبسلا 

؛ ناعبش يننأل  لكألا  مدع  نع  ترذتعا  يننأو  ةدئاملا  ىلع  اماعط  يل 
كاذتظحل تنك   . قلقلاب ةنطبم  ةوشن  لخاد  بئاغ  هبش  تنك  يننأ  كلذ 

هنم رصتخأل  صقمب  نمزلا  طيرش  ّصقأ  نأ  تعطتسا  يننأ  ول  ىنمتأ 
. مناھ ةیلول  دعوم  ىلع  نییقابلا  نیمویلا 

. هنم كاكفلا  عیطتسأ  سیطانغمب ال  ةیمیھاربإلا  ةقش  ىلإ  ابذجنم  تنك 
نایسن عنصتأ  نأ  يل  ولحي  يقبتملا  تقولا  نم  تاعاس  تمرصنا  املك 
ةظحل ةأجافملاب  عتمتأ  يكل  الإ  ءيشل  ال  ؛  مامتھالا مدع  لعتفأ   ، رمألا
ينذأ ءاطعإب  اسبلتم  لاحلا  يف  يسفن  طبضأ  يننأ  الإ   ، اھروضح
لخدم يف  ثدحت  ةكرح  لك  دصرتأ   ، ناعمإب ایغصم  يجراخلا  حطسلل 

، ةطق تءام  اذإ   ، ةقرو حايرلا  تبعاد  اذإ  ملسلا : ةطسب  مامأ  حطسلا 



دق رونملا  نم  ةدعاصلا  ةیكیسالكلا  ىقیسوملا  نأ  ول  تددو  دقل  ىتح 
تفك يردبلا  بیجن  روتكدلا  ةلیمخ  ریفاصع  نأ  ول   ، بسحف نآلا  تتكس 
ىلإ عامتسالاب  أنھأ  ىتح  ةقشقشلاو  ناریطلا  نع  ةزیجو  ةھربل 
الإ  .. مداق وھو  بیبحلا  بوث  فیفح  توص  ىقیسوم   ، ىمظعلا ياقیسوم 

يساحنلا بعكلا  توص   .. ايدحتم  ، احيرص احضاو   ، ايوق ناك  توصلا  نأ 
ىھامتي براقتم  دعاصتم  مغانتم  عاقيإ  يف  فقسلا  طالب  عرقي  يلاعلا 
نولاكلا يف  حاتفملا  نارود  توص   ، يعلضأ نیب  بلقلا  تاقد  توص  عم 

.. اھكلد  ، يرعاشم غدغد 

اھقرو ىلع  عوبطم  تافلو  سایكأو  بعج   ، ةریثك ءایشأب  ةلمحم  تناك 
نم اھدي  ةبیقح  ةعزان  ةزیبارتلا  ىلع  اھب  تقلأ   ، ةریھش تالحم  ءامسأ 

، رخآلا فتك  ىلع  انم  لك  سأر  حارتسا   ، يردص يف  اھسفنب  تمر   ، اھفتك
تقلزنا اھنأ  ىلع   . دبألا ىلإ  اننیب  كاكفنا  هنأك ال  ادب   ، ينرصعتو اھرصھأ 

: خبطملا ىلإ  يعارذ  نیب  نم 

«. كیلسیل هُتكرت  ؟  ويدارلا حتفت  اذامل ال  - »

«. هتركذت ام  هللاو  - »

اندالب يف   ، داجمأ برع  اي  داجمأ  : » يئانغ ريدھ  توص  عايذملا  نم  قلطنا 
فیفخ يلزھ  ءادأب  نحللا  ىلع  ينغت  مناھ  ةیلول  تحار  دایسأ .» مارك 

: لظلا

!«. بالكو ططق  اندالب  يف   .. بادك انُغ  اي  بادك  - »

طبضناو حضتا  مث  ليدنق  دمحم  توص  برتقا  ىتح  رشؤملا  تكرح  مث 
لصأ  .. حراج ىوھلا  مول   ، حامسلا لھأي  حامس  ئداھلا : يجشلا  نحللاب 

. حماس نم  تخب  اي   ، حالملا عبط  حامسلا 

تاطبرلا كفت  يھو  میظع  راھبناب  اھتعبات   ، ةزیبارتلا ىلإ  ةیلول  ءارو  تدع 
ةعيدب ناصمق   ، اھلو يل  ريرحلا  نم  تامانم  سایكألاو : بعجلا  ضفتو 

ج  » نوباص  ، لیسغ نوباص   ، مامح ریكشب   ، ةطوف  ، ةیلخاد سبالم   ، انیلكل
. عطق ثالث  دحاو  لكل  ءيش  لك  نم   ، رطعم « ١١

ىلإ تلوحت   ، نیتقباسلا نیترملا  يف  اھنم  اًّدج  ریثكب  لمجأ  كاذموي  تناك 
ةأرما يف  نصخشتي   ، ةوشنلا يف  لتبتم   ، ناوشن  ، قئار  ، فرص جازم 
امدنع  . انماطتو ةأرج  ينتألم   ، لعفت امب  اعانتقاو  اھسفنب  ةقث  تبستكا 
ْتفل  ، عايذملا ةشیف »  » ْتعلخ  ، خبطملا ىلإ  َْتلخد  فارصنالل  ْتبھأت 



، بالودلا عاق  يف  هْتَعضو   ، مونلا ةفرغ  ىلإ  هب  ْتھجوت   ، هلوح كلسلا 
يف كلذ  لك  تعضو  مث  اھطشمو  اھرطع  ةجاجزو  ةديدجلا  مودھلا  تمل 

: يل حاتفملا  تملس   ، حاتفملاب هتلفقأو  بالودلا  عاق 

«. كبیج يف  ِِهّلَخ  - »

!«. ؟ انھ دحأ  ءيجي  لھ  - »

: تمسبت  . اسجوتم اھتلأس  اذكھ 

دعب مھرأ  مل  نيذلا  يتلاخ  دالوأ  نم  ادحأ  نأ  فلألا  يف  دحاو  لامتحا  - »
رمیف ةقشلا  ىلإ  نحیف  ةيردنكسإلل  راوشم  يف  نوكي  ثدح  امب  مھغلبأل 

«. اھیلع

«. نولاكلا ریغأ  نأ  يننكمي  - »

لك  .. ّيلإ ديدجلا  حاتفملا  لیصوت  يف  خودت  ىتح ال  نآلا  كلذل  يعاد  ال  - »
ةریبك لكل  طایتحالا  بحأ  يننأ  اًدیج  ينمھفت  يكل  رمألا  يف  ام 

!«. مالسلا دبع  يدج  نم  تملعت  اذكھ   .. ةریغصو

ادعتسم  ، ايوق ابھتلم  ایقیقح  ابح  اننیب  ةقالعلا  تتاب  ةسماخلا  ةرايزلا  يف 
اعيدب ناك  ةیلول  لقع   . ضرألا يف  ةوق  ىتعأ  دض  هسفن  نع  عافدلل 
میلعتلا هبذھ  نأ  دعب  نكلو  ةيدیعسروبلا  دلبلا  تنب  لقع   ، اھدسجك
ةیغاط ةیصخشلا  ةيوق  ةملكلا  ىنعمب  ةدیس  اھنم  لعج  يذلا  يسنرفلا 

 - يل أرقت  يھو  ىتح  میمحلا  يدلبلا  اھقاذم  دقفت  مل  ریثأتلاو  ةیبذاجلا 
لوبو وبمارو  ریلدوب  راعشأ  نم  تارقف  ةقسومم -  ةقلط  ةیسنرفب 
ىلإ ديدج  نم  ينتھبن   ، نامتكلاو ةنازرلاو  ينأتلاب  ينتصوأ  دقل   .. يریلاف

.. ةیجرشامشلاب يتقالع  يف  ةظقيو  رذح  ىلع  نوكأ  نأ  بجي  يننأ 
ءاقللا ةعاس  نوكت  نأو   ، دعوم ریغ  ىلع  انتاءاقل  نوكت  نأ  ىلع  انقفتا 
ىلإ يباھذ  ىلإ  ةیلكلا  نم  يجورخ  نیب  ام  ءاسملا  ةرتف  يف  اًمئاد 
ةصحلا هذھ  يف  ًاّیموي  ةقشلا  يف  دجوأ  نأ  بجي  يننأ  يأ   ، ةكرشلا

. ةبقترملا ةرايزلل  ًابسحت  ةیئاسملا 

. رثكأ امبرو  نیماع  نم  برقي  ام  لاوط  وحنلا  اذھ  ىلع  تاءاقللا  تمظتنا 
يأ  ، يناثلا ءاقللا  دعب  امامت  تردوص  دق  اننیب  ةیسنجلا  ةقالعلا  نأ  بيرغلا 
وھ ام  ىلع  امھدعب  انقفأ  نیتنثا  نیترم  الإ  مقي  مل  يسنجلا  انلاصتا  نأ 

ءفدلا  ، سمالتلا  ، براقتلا  ، ةيؤرلا درجم  انیلكل : اعابشإ  رثكأو  لمجأ 
تاياورو صصق  نم  أرقن  امیف  ةمیمحلا  تاشقانملا   ، نونحلا يفطاعلا 



. رعش نيواودو 

تبرد  . ةطحم درجم  تناك  نإو  ءاقللا  ناكم  يھ  ةیمیھاربإلا  ةقش  دعت  مل 
مامأ نم  ينيداني  ثیح  زیمملا  اھترایس  قوب  توص  طاقتلا  ىلع  ينذأ 
قلطننل اھیلإ  الزان  لورھأف   ، ةمحالتم ةیلاتتم  تاحیص  ثالثب  ةرامعلا  تیب 
سنرولو يماك  ریبلأو  رتراسل  لامعأ  ةءارق  لمكنل  اًّدج  ةدیعب  نكامأ  ىلإ 

رركن  ، ياوجنمیھو كبنياتشو  يكسوفويوتسيدو  فوكیشتو  ليراد 
ةطرفملا رومیت  دومحم  ةیبدأ  دض  ظوفحم  بیجنو  يقح  ىیحیل  انزیحت 

هملاعو سودقلا  دبع  ناسحإ  ةعاجشب  بجعن   ، يعابسلا فسوي  ةفخو 
بیبطلا ديدجلا  دلولا »  » كلذ نع  ثيدحلا  نم  لمن  ال   ، يررحتلا يوثنألا 

تنبلا كلت  نعو   ، رحاسلا يحالفلا  هملاعو  سيردإ  فسوي  وعدملا 
«.. نزحلا اھيأ  ریخلا  حابص   » ةبحاص ناجاس  زاوسنارفب  ةامسملا  ةديدجلا 
انم لك  فاشتكاو  اًعم  اندوجو  ةحرف  يھ  ىربك  ةجھب  هيوتحت  كلذ  لك 

ثيدح ىوس  هلغشي  سیل  طسو  يف  رخآلل 
. ةراسخلاو بسكملا 



( ٣٤ )

هیلإ تلخد  نیح   . ةكرشلا رقم  ىلإ  يروضح  درجمب  كب  ورمع  يناعدتسا 
ريدقتب يحاجن  ربخ  نأ  دب  ال   .. لماك جامدناب  نوفیلتلا  يف  ثدحتي  ناك 

كلذ عم   ، سناسیللا يف  مناھ  ةیلول  حاجن  ربخ  عم  هیلإ  لصو  دق  مدقتم 
كب دیشر  يب  لفتحا  نیح  يف   ، دعب يل  كرابي  مل  يذلا  دیحولا  وھ 
ةوبأ يف  يننضتحاو  ماق  ءفدلاب : ةعشملا  هتقيرط  ىلع  يسیسلا 
ةئف نم  ةقروب  ينزمغ  مث   ، يتیماصعب ديدشلا  هباجعإ  ايدبم  ةیقیقح 

. يئاقدصأ عم  الافتحا  میقأو  ةياتروت  يرتشأ  يكل  ةسمخلا  تاھینجلا 

هرمأ ذفن  هنأب  هغلبأو  سلریك  يدنفأ  دوعسم  لخد  ةظحللا  كلت  يف 
ىلع اھلوصحب  ةئنھت  ةقاطب  عم  مناھ  ةیلول  ىلإ  درو  ةقاب  لاسرإب 
يتلا يھ  ةلسرملا  ةقاطبلا  نأب  هيونتلا  سني  ملو   ، بادآلا سناسیل 

سناسیل نأ  رابتعا  ىلع  ةیسنرفلا  ةغللاب  هدي  طخب  كب  دیشر  اھبتك 
هئارق رابك  نم  كب  دیشر  ربتعُي  يذلا  يسنرفلا  بدألا  يف  مناھ  ةیلول 

هنالساري اوروم  هيردنأو  دیج  هيردنأ  نم  الك  نأب  اًمئاد  رخفيو  رصم  يف 
حاجنب حرفلا  ناك   . ينتلزلز  ، ةحرفلا ينتزھ  ذئدنع   .. رارمتساب امھلساريو 
يتلا ةنسلا  ىلإ  يحاجنب  يحرف  نم  قمعأ  سناسیللا  يف  ةیلول 

. عامتجالا ملعو  ةفسلفلا  يف  ءاش هللا  نإ  سناسیللاب  يھتنتس 

يشي امم  هجولا  دورفم  ردصلا  حرشنم  نوفیلتلا  ةعامس  عضو  كب  ورمع 
هدي ادراف  ةریصقلا  ةنیختلا  هعارذب  راشأ   . امدقم ةحرفلا  يل  فزي  هنأب 

: ةختختملا

«. ءاھب اي  دعقا  - »

: سلجأ نأ  لبق  تلق 

«. كوربم فلأ   ، كب ورمع  اي  كوربم  - »

: زفحتلا نم  لقث  تحت  هحمالم  تریغ  ةشھد  يف  ينقمر 

!«. ؟ اذام ىلع  كوربم  - »

يف هیلإ  رظنأل  يعذج  ًاّيوال  ّيتوفلا  ىلع  اسلاج  تيواھتف   ، تكبترا
: ءایحتسا ىلعو  ديدش  رذحب  تلق   ، ةھجاوملا



!«. ؟ حرف مویلا  مكتیب  يف  سیلأ  - »

: هتعفص يننأك  ضفتنا 

!«. ؟ حرف تلق : ؟ ! حرف - »

«. لیختأ امك  - »

!«. ؟ كغامد نم  احارفأ  انل  عرتخت  ؟ ! لیختتو - »

!«. أطخ تمھف  يننأ  رھظي  - »

!«. ؟ حرف هيإ  ىلع  - »

!«. بادآلا سناسیل  يف  مناھ  ةیلول  حاجن  ةبسانمب  - »

اطیبع انونجم  هینیع  يف  يسفن  تيأر   ، ةھربل يھجو  يف  قلمح 
: ةقعاص ةكحض  يف  رجفنا   . ةيرخسلا قحتسي 

يف نیحجانلل  احارفأ  مكتدلب  يف  نومیقت  لھ  حیحص ! بیط  لجر  تنأ  - »
!«. ؟ ةساردلا

!«. حرفن اننكل   ، حارفألا میقن  نأ  ايرورض  سیل  - »

!«. ؟ نوكیس ىتم  كسناسیلب ! حرفت  كل  ىبقعلا  يدیس  اي  - »

الھاجتم هتيدحت  كلذ  عمو   ، ةحضاو تناك  فافختسالاو  ةيرخسلا  ةربن 
: هفافختسا

«. نذإب هللا مداقلا  ماعلا  - »

!«. شیعي نم  ىرت  اي  - »

. عقوت ریغ  ىلع  ةوقب  عفدنا  يذلا  نوفیلتلا  سرج  نینر  نم  اعم  انعزف 
: فتھ  ، ةعامسلا عفر   ، راسیلا ىلإ  جوعنا 

تس اي  ةلكشم ..! ال   . يدنع نم  ال  تنأ  كدنع  نم  عطق  طخلا  فسآ ! - »
ولو ىتح  يمدق  ىلع  ًاّیشام  ءيجملل  دعتسم  ينإ  كل  تلق  انأ  لكلا 
معن ؟  اھیف نیلوقت   . ينع كؤاضر  ينیفكي   . قاولا قاو  دالب  يف  تنك 



كنكل  ، ةینغألا يأر  ىلع  كضرع  يف  انأ  ينلكأت  يدي  ةزیبارتلا ! ينتشحو 
كئیجي نأ  ىلإ  رامح  اي  تم   ، ياھاھاھ ؟ ! معن  . هءاطغو رئبلا  نیفرعت 

هللا! ىلع  هلك  هللا،  ءاش  نإ  انعم  انبر   ، يشام لاح  لك  ىلع  قیلعلا !
نيأ ؟ .. كدنع صوبلخلا  دلولا   . مالكلا ةرثكل  يعاد  الف  مامت  هلك  كل  تلق 
ىلإ  .. يشام  .. يشام  . نیفرعت امك  هبحأ  ينإ   ، هللاو ادبأ  ؟ .. ىرت اي  بھذ 

!«. انأ يتس  ءاقللا 

ریغ هنأ  ادب   ، يدوجوب ئجوف  دق  هنأك  ادب   ، يلرظن  ، ةعامسلا عضو 
صلختي نأ  ديري  هنأك  مأس  يف  لاق   . اذھ ئجافملا  يدوجوب  بحرم 

: ةعرسب ينم 

«. كیلإ غصم  ينإ   ، ملكت ؟  معن - »

نأ ضورفملا  نم  يذلا  وھ  كترضحف   ، ينتبلط كترضح  كب  ورمع  اي  - »
«. ملكتي

ىلع ةختختملا  هفكب  طبخ   ، منھج ىلع  نیحوتفم  نیبقثك  هانیع  تعمل 
: نیخفتنملا هیغدص  ىلع  اسایق  ةقیضلا  هتھبج 

!«. ىلع هللا ضوعلاو  تباس  يغامد  يبر ! اي  - »

!«. كترضح غامد  ةمالس  - »

.. ىفطصم جاحلا  دنع  ءاشعلا  ىلع  موزعم  ةلیللا  تنأ   ، يدیس اي  فش  - »
نیب نم  نوكتل  كافطصاف  كبحأ  بیطلا  لجرلا  نأ  رھظي  ةلمألا ..! فش 

«. هئاسلجو هئاقدصأ 

«. ؟ ةموزع درجم  اھنأ  مأ   ، ةدیعس ةبسانم  - »

«. ةدیعس نم  رثكأ  ةبسانم  هتاذ  دح  يف  ىفطصم  جاحلا  عم  ءاشعلا  - »

راذتعالا يف  مكحمستسأ  نأ  نكمي  لھ  ؟ ! نآلا لعفأ  اذام  لاكشإ ! - »
«. ؟ ةلیللا

ةكرب نم  اھولشتنا  ةرك  لثم  هھجو  راص   ، اسلاج طحنا  مث  اًفقاو  بھ 
: روتوملاك هیلاوح  تفلتي  حار   . ةنسآ

مزع ول  ىفطصم  جاحلا  تننج ..! دیكأ  دیكأ  تنأ  راذتعا ..! لوقي  ؟ .. راذتعا - »
.. ةظحللاو وتلا  يف  هل  يتأيو  ةسايرلا  نم  نذأتسیس  رصانلا  دبع  لامج 



!«. رذتعأ نایلملا : مفلاب  لوقيو  كلثم  توفلھ  ءيجيو 

!«. ؟ كب ورمع  اي  توفلھ  انأ  - »

!«. ؟ توفلھ كنإ  تلق  انأ  - »

!«. ؟ ةظحللاو وتلا  يف  ىسنت  - »

نم ربتعت  ىفطصم  جاحلل  ةبسنلاب  تنأ   ، اھتلق ينأ  يخأ  اي  ضرفا  - »
ةذخاؤم ریغ  نم  هذھف  كناسل  ىلع  راذتعالا  ةملك  ءيجت  نأو   ، تیفالھلا

!«. بدأ ةلق 

ءيش لك  أدبف  ةأجف  اھنارود  نم  تففخ  دق  ضرألا  نأك   ، ضرألا يب  تراد 
ةیفیك يف  ةزكرم  ياوق  لك   ، يغامد لقث   . هنزاوت دقفيو  زتھي  اھیلع 
ةرظن هیلإ  ِعّیشأ  نأ  نم  ارفم  دجأ  مل   ، اھرامھنا لبق  يعومد  ةرداصم 
طئاحك يحمالم  ىلع  زازئمشالا  دیسجت  اھیف  تدمعت   ، ةزئمشم فسأ 
لاھني حار  حیبقلا  يوطرشلا  هتوص  نأ  الإ   ، هناسل تالفنا  هب  يقتأ  دص 

: جیباركلاك يفاتكأ  ىلع 

اریخ ؟ ..! رذتعأ يجرشامشلا : ىفطصم  جاحلل  لوقت  ىتح  تنأ  نم  - »
تنك  .. ًالجع مھل  حبذ   ، نومھم فویض  هدنع  لجرلا  ؟ ..! ىقلي ارش  لعفي 
نم نيریثك  ىلع  كزیم   .. ةمیلولا هذھ  يف  هروضح  بلط  نم  لوأ 

ىفطصم جاحلا  عم  سلجت  نأ  لوطت  تنك  لھو   .. ةیجرشامشلا
نأ مأ   ، هبلق ةبیطو  لجرلا  عضاوت  الول  دحاو  سلجم  يف  يجرشامشلا 
لب  ، ملع ىلع  اًران  ترص  كنأ  تروصتف  كینذأ  نَّخت  ةیلكلا  يف  كحاجن 

! الیلق ِشتخا  يخأ  اي  ؟ ! رذتعأ هل : لوقتو  ىفطصم  جاحلل  دن  كنأ  تروصت 
!«. ءایح كدنع  لخ 

هذھب هَّسُطأ  نأ   ، بتكملا هیلع  بلقأ  نأ  ةداح : ةفینع  رطاوخ  ينتعزان 
هتبقر ةرامز  يف  قبطأ   ، هھجو يف  قصبأ  نأ   ، ةلیقثلا ةيروللبلا  ةأفطملا 

.. هضعب يف  هنجعت  تایسور  ةدع  هھجول  ّعیشأ   ، ينانسأب اھمضقأف 
اھدیب ضبقت  مناھ  ةیلول  عارذب  تئجوف   . ةيافطلا ىلإ  لعفلاب  يدي  تدتما 
يفتك ىلع  ةفحاز  ىرسیلا  اھعارذ  تدتما  امیف   ، ينعنمیل يدعاس  ىلع 

يف ةنوفدم  يسأر  ةرخؤم   . ةمومأو ةقرب  يسأر  ىلع  سلمت  اھديو 
يف ىرس   . يسأر ةمق  قوف  ةلبق  عضت  يكل  لیمت  يھ  ذإ  اھردص 
سمھي مناھ  ةیلول  توص  هنإ  ةجھبلا : قیحرب  معفم  لیمج  ردخ  يقورع 

ریثم هنإف  بضغلا  نم  ًالدب  هنم  رخسا  بضغت ! نأ  كايإ  : » ينذأ يف 
فرحنم ةطرش  طباض  الإ  وھ  امف   ، طیبع اي  اضيأ  ءاثرللو  ةيرخسلل 



قيرط يف  فقي  لعف  يف  روھتت  ال   ، يرطاخ لجأ  نم  ربصا  صوبلخ !
ورمع اي  كرماوأ   ، كب ورمع  اي  اًركش   ، كب ورمع  اي  رضاح  هل  لق   . انلبقتسم
ىلإ كجردتسي  ال  ىتح  باصعألا  ئداھ  نك   . كرھظ ءارو  همرا  مث   ، كب
كمتش هنأ  عاشي  امنیح  كباسح  ىلع  اطنب  بسكيو  رابكلا  يف  طلغلا 

«.. نالف لجأ  نم 

الإ تدجو  امف   ، مناھ ةیلول  نع  اثحب  يفلخو  َّيلاوح  ُّتفلت   . يدسج دعترا 
: يئودھ اًّدرتسم  تفقو   . ىفتخا مث  ربع  ًالایخ 

!«. ةموزعلا رضحأس   ، كب ورمع  اي  رضاح  - »

«. ؟ رذتعتس تنك  اذامل  نذإ : يل  لق  - »

موك يف  حالص  يمع  تیب  يف  ةلیللا  يب  نولفتحیس  ةثالثلا  يمامعأ  - »
!«. ادوجوم نوكأ  الأ  اعبط  لوقعملا  نم  سیل   .. ةكدلا

: مازو هیغدص  يف  هعباصأ  زرغ 

، حالص كمع  ناونع  يل  كرتا   . مھعم لفتحاو  بھذا  لاح  لك  ىلع  - »
«. كب يتأي  قئاسلا  كل  ثعبأ  لیللا  طسو  يفو 

!«. يروضح ىلع  رارصإ  كانھ  ينعي  - »

لعز لمتحت  تنأ ال   . كنم هرطاخ  ىلع  ذخأيو  ىفطصم  جاحلا  لعزیس  - »
!«. مالكلا عمساو  القاع  نكف   ، ىفطصم جاحلا 

«. حالص يمع  ناونع  وھ  اذھ   . كب ورمع  اي  رضاح  - »

ىلع بيرغلا  رارصإلا  اذھ  نم  ةشھدلاو  رھقلا  لايذأ  رجرجأ  تجرخ 
. موقلا ةیلع  نم  ةأجف  ترص  يننأك  ةموزعلا  هذھ  يروضح 

يننأ مھتغلبأ  امنیح  حازم  يف  اھصنب  ةرابعلا  هذھ  لاق  حالص  يمع 
جاحلا عم  ءاشعلا  لوانتل  ءاسم  ةعساتلا  يف  ةرداغملا  ىلإ  رطضأس 
ىلإ ينذخأتل  يتأتس  ةیجرشامش  ةرایس  نأو  يجرشامشلا  ىفطصم 
سكالك توصل  اًدیج  يغصن  نأ  انیلع  نأو   ، يدیعصلا طیغ  يف  هرصق 
لیعامسإ يمع  قلع   . ةعرسب لزنأ  يكل  ةیلاتتم  تاحیص  ثالث  قلطیس 

: ةیمكھت ةربنب 

«. ؟ ىرت اي  لمع  ءاشع  وھأ  - »



تبعتأ يتلا  حالص  يمع  جوز  دنع  نيزح  بضغ  ىلإ  لوحتي  لعزلا  داك 
فقوملا تكرادت  يننأ  الول   ، يحاجن لفحب  قیلت  ةمیلو  تخبطو  اھسفن 

ىلإ ةیجرشامشلا  ءاشع  بھذیلو  عبشلا  ىتح  اھدنع  ءاشعلا  تررقو 
. میحجلا تاصرع 

اًعابشإ رثكألاو  زعألا  وھو  يدنع  مھألا  وھ  كءاشع  نإ   ، يمع ةأرما  اي  - »
ىلع ةصلاخ  ةینب  يل  لومعم  هنأ  يفكي  يل ! ةدئافو 

!«. هدحو بحلا 

مھنیب تماقف  ةميدقلا  تايركذلا  دومج  تحَّیس  يمامعأ  نیب  دولا  ةرارح 
. ةيردنكسإلا يف  امیقم  يبأ  ناك  مايأ  ةزيزعلا  تايركذلا  يكح  يف  ةارابم 
يف هءارو  يبأ  اھكرت  يتلا  فرطلاو  فقاوملاو  رداونلا  رثكأ  ام 
ءالؤھ  . اھیعت ال  يتلا  كتلوفط  تايركذ  عمست  نأ  لمجأ  ام  ةيردنكسإلا ..!

ينودقرأ يذلا  لابرغلا  لمح  اولدابتو  يدلوم  ةظحل  ينودھاش  اًعیمج 
لفطلا نأ  روصتي  ناك  نم  ؟ ..! مايألا فيراصت  تفش   .. ، و عوبسلا موي  هیلع 

هبابش يف  اھیف  شیعلا  هل  بتكیس  يعي  نأ  لبق  ةيردنكسإلا  رداغ  يذلا 
؟! هرمع ةیقب  امبرو 

انل عطقي  توملا  ِّمھك  انیلع  لزن  بقترملا  سكالكلا  توص  انعمس  امدنع 
مخز نم  هلمحت  امب  ةمیمحلا  تايركذلا  قلأو  ءاقللا  ءفدو  ءافصلا  قفدت 
ىلع اھانعم  َضُمَغ  ةرفز  اقلطم  دّھنت  ضوع  يمع   . يناسنإلا قدصلا 

: ةرمآ ةجھلب  اسماھ  ينحفاصي  وھو  يدي  ىلع  طغض  مث   ، يتنطف

رمت نأ  نسحتسي  ادغ  تقو  كدنع  ناك  نإ   . نوفیلتلا يف  ادغ  ينملك  - »
تسل ةحارصب  انأف   ، نآلا ثدحي  ام  ىنعم  يل  يكحتس   . تیبلا يف  ّيلع 

اذھ ىلإ  ةیجرشامشلا  رابك  نیبو  كنیب  اذكھ  ةقالعلا  روطت  ىلإ  انئمطم 
!«. لیشار مادم  الو  يسیسلا  كب  دیشر  تسل  كنأ  عم  دحلا 

: يتوص عیمجلا  عمسي  نأ  تدمعت 

فوس روطتلا ..! اذھب  كترضح  نم  اسجوت  دشأ  انأ   ، يمع اي  ينقدص  - »
تلواح امدنع  فیخس  راوح  نم  كب  ورمع  نیبو  ينیب  راد  ام  كل  يكحأ 
يمع اي  نئمطا   . رشابملا رمألاب  ّيلع  ةضورفملا  ةوعدلا  نع  راذتعالا 

!«. ةلئاعلا هذھ  ةبیكرت  مھفأ  نأ  تكشوأ  انأف 

: لاب غورف  يف  احوشم   ، ةدوھعملا هتمكحب  لیعامسإ  يمع  لاق 

كلاب لخ   ، ءاھب اي  ةمالسلا  عم  تیتغلا ! سكالكلا  اذھب  ناریجلا  قلقنس  - »



«. كسفن نم 

دوح قئاسلا  نأب  تئجوف   . دیلاب ةحفاصملا  دعبو  لبق  مھعیمج  ينولَّبق 
: هتھبن  . يدیعصلا طیغ  ىلإ  قيرطلا  ةلصاوم  نم  ًالدب  ةفاصرلا  عراش  ىلإ 

«. يدیعصلا طیغب  ىفطصم  جاحلا  رصق  يف  ةموزعلا  ىطسأ ! اي  كلیح  - »

رخآ يف  هيأر  رَّیغ  ىفطصم  جاحلا  نكل   ، كانھ نوكت  نأ  ضورفملا  ناك  - »
«. انھ نوكت  نأ  ررقو  ةظحل 

!«. بياجع - »

يقنع ىول  رصقلا  ةفرغ  ىلإ  نینحلا   . كب رتنع  رصق  وحن  ةرایسلا  تداھت 
لقن فصن  ةرایس   . ةاماحم بتكم  ىلإ  لوحتت  مل  يھ  امك  تناك   ، اھوحن
باب ةھجاوم  يف  اھقودنص   ، ءابصحلا رمم  رخآ  يف  ايدومع  اھمامأ  ةنكار 

! اھرھظب انھ  تلخد  ينعي   ، ةقيدحلا باب  هاجتا  يف  اھزوبو  ةفرغلا 
نالجر  ، ةفاحلا ىلع  نافقي  نالجر   . لزان قودنصلل  يفلخلا  زجاحلا 
دومع  . الیطتسم ایبشخ  اقودنص  نالمحي  ةفرغلا  باب  نم  ناجرخي  نارخآ 
هیبنجو هحطس  ىلع  ءادوس  اموسر  فشك  بابلا  نم  بىرقلا  ءوضلا 

يف ام  نأ  ىلإ  هب  زومرملا  روھشملا  سأكلل  رركتم  لكش  نع  ةرابع 
تحر  . اًّدج لیقث  قودنصلا  نأ  حضاولا  نم   . رسكلل ةلباق  ءایشأ  قودنصلا 

؟ نزخمك اھیلإ  نیجاتحم  اوناكأ  يسفن : لئاسأ  ةفرغلا  نم  برتقأ 
: احئاص دیعب  نم  قئاسلا  ينادانو 

لاعت ؟ ! ةفرغلا يف  نكست  لازت  ال  كنأ  َتروصت   . انھ نم  لوخدلا  هيإ ! - »
لخدت مل  كنظأ   . ةيدومحملا ةعرت  ىلع  يذلا  بابلا  نم  لوخدلا   ، لاعت

!«. ّطَق هنم 

اھنودأس  .. يل ةبسنلاب  ةیخيرات  ةلیل  هذھف   ، ىطسأ اي  العف  - »
!«. يخيرات يف 

: قئاسلا كحض 

!«. ؟ يردن نحنو ال  خيرات  كل  حبصأ  لھ  - »

رصقلا ريدم  وھبلل  يلخادلا  بابلا  ىلع  اناقتلا   . يماخرلا جردلا  اندعص 
نولاصلا ةرجح  ىلإ  ينمدقت  مث   ، هفرصو قئاسلا  نم  ينملست  يذلا 

، نیفقاو اوبھ  ىتح  ينوأر  نإ  ام   . ةقيدحلا ىلع  اھتفرش  ةلطملا 



. فقسلا فجن  يف  برضت  يسأر  تداك  ىتح  تطمتو  يتماق  تضفتناف 
نم يندیعي  كب  رتنع  توصب  اذإف  ؛  يلابقتسا يف  نوفقي  مھنأ  تننظ 

: لوقي ذإ  ضرألا  ىلإ  فقسلا 

«. ءاشعلا بجو  - »

نأ رصقلا  ريدم  اھیف  نلعأ  يتلا  ةظحللا  يف  تلخد  يننأ  ىلإ  تنطف 
مأ تئج  ءاوس  ةدئاملا  ىلإ  مایقلا  كشو  ىلع  اوناك  مھنأو  زھاج  ءاشعلا 
اباشو ىفطصم  جاحلاو  كب  ورمعو  كب  رتنع  تمض  ةدئاملا   . ئجأ مل 
سمش أدصب  اھتنوشخ  مغر  ةباذج  هھجو  عیطاقت   . رمعلا يف  ينبراقي 

عم قباطتت -  داكت  هترشب  ةحفص  نم  ةلطملا  هؤامد   ، ةیماح ةيوارحص 
نأو امَّیس   ، مناھ ةیلول  هجو  عیطاقت  عم  ضومغلاو -  سبللا  نم  لیلق 

: الئاق ةبلصلا  هدیب  ينحفاص  ام  لوأ  نم  تحضو  ةيدیعسروبلا  هتجھل 

«. ةتحو نیمالس  نىولحلا ! سانلا  ىلع  ةوالح  تیم  - »

: ةیبلعث ةرظنب  ىفطصم  جاحلا  ينقمر 

!«. لاحلا يف  هفرعتس  كءاكذ  تلَّغش  ول  ؟  عدجلا دلولا  اذھ  فرعت  - »

: هحمالم يف  تنعمت 

.. « لـ برقي لـ .. - »

ةطلغ لوأ  يف  ُّبدنأس  تنك  ينأ  كلذ   ، هنم تعزف  اًماھلإ  هللا  ينمھلأ 
ىلع مناھ  ةیلول  تسلا  َرأ  مل  يننأ  ضورفملاف  ؛  بقاوعلا ةدومحم  ریغ 

؟! اھحمالم نم  ةبيرق  باشلا  اذھ  حمالم  نإ  لوقأ  قطنم  يأبف   ، قالطإلا

!«. لق ؟  نمل برقي  - »

ينتكبرأ ةضماغ  ةزمغ  نیقابلل  هنیعب  زمغي  وھو  كب  ورمع  كردتسا  اذكھ 
تسل يننأب  مھیلإ  ایحوم  باشلا  هجو  يف  لمأتلا  ةلاطإ  تدمعت  ةدشب !

: طابعتسالا نم  ملسأ  دجأ  مل  ةياھنلا  يفو   ، اھیبش هل  دجأ 

!«. ؟ ىفطصم جاح  اي  كترضح  دیفح  نوكي  - »

: ىفطصم جاحلا  قلع   . اعیمج اوكحض 

«. يدیفح ماقم  يف  وھ   .. ادیعب بھذت  مل  - »



: كب رتنع  لاق  ةيدجب 

ةجوز يعفاشلا  مناھ  ةیلول  مادم  مع  نبا   ، يعفاشلا يبرع  اندلو  اذھ  - »
«. كب ورمع 

: راح بیحرتب  ُتفتھ 

، كلذ ةفرعم  ينم  عقوتت  تنك  ىفطصم  جاح  اي  بیط   .. الھسو الھأ  - »
!«. ؟ مناھ ةیلول  تسلا  ةيؤرب  تفرش  انأ  لھو  ؟  فیك

يكسيولا برش  ىلع  زكري  هنأ  الإ   ، يلثم لكألا  يف  قنقني  يبرع  ناك 
ياشلا برشنل  نولاصلا  ىلإ  انلقتنا  املف   .. ةذل يف  نیخدتلاو  ةھارشب 

ولدو ةجاجزلاو  سأكلاب  هءارو  يتأي  نأب  يجرفسلا  رمأ   ، ةھكافلا لكأنو 
تقد  . شیشحلاب ةوشحم  رئاجس  نخدن   ، ياشلا برشن  انرص   . جلثلا
مدخ نم  دحاو  ةفرشلا  ملس  دعص  امنیح  لیللا  فصتنم  طئاحلا  ةعاس 

: ءایحتسا ىلع  افتاھ  رصقلا 

«. لجعتي قاوسلا  - »

: كب رتنع  لاق 

«. ؟ ياشلاو ءاشعلا  مھل  متمدق  - »

«. ءافشلاو ءانھلاب  اولكأ  - »

: يبرعل ىفطصم  جاحلا  لاق 

فقوم ىلإ  مھتكس  يف  كنولصوي  مھعم  موقت  نأ  يبرع  اي  كيأر  ام  - »
«. ؟ تارایسلا

: مأس يف  يبرع  دري 

«. جاحلا ابآ  اي  بجو  - »

بابل رواجملا  دعقملا  فلخ  ام  ىلإ  هدیب  مداخلل  ىفطصم  جاحلا  راشأ 
: ةفرشلا

«. ةرایسلا ىلإ  يبرع  ذاتسألا  ةطنش  ذخ  - »



اھلمح  ، ةریغص ةبنك  مجح  يف  نوكت  داكت  ةبیقح  عفرو  مداخلا  ىنحنا 
تالجع تاذ  يھ  اذإف  اھرجرجو  ضرألا  ىلع  اھعضوف  اھب  ّخن  مث  مداخلا 
فلخلا نم  ةبیقحلا  لمح  يف  هنواعي  رخآ  مداخ  هب  قحل   . ضرألا ىلع  رفت 
ةبیقح يف  نوكي  نأ  نكمي  يذلا  ام  ىرت   . ةفرشلا تاجرد  لزنت  ىتح 
؟ هلمكأب اتیب  اھیف  ىوط  دق  رفاسملا  نوكي  نأ  الإ  لقثلا  اذھب  رفس 

انأف ال ةذخاؤم  . ال  ریخب مكشو  فوشأ   . يبنلا ىلع  ةالصلاب  لف  مكتلیل  - »
«. عادولا بحأ 

«. ةياعر هللا يف  - »

: ىفطصم جاحلا  درطتساف   ، كب رتنع  لاق  اذكھ 

ارْكُس كافك  رفس ! ىلع  تنأف  كسفن  محرا   .. يبرع اي  كسفنل  قفأ  - »
!«. اشیشحتو

: مؤاشتلا دري  يبرع  حاص 

«. بر اي  لُق  ِّلَص ..! يبنلا  ىلع  ِّلَص  - »

: راح لاھتبا  يف  اعیمج  اولاق 

«. بر اي  - »

حاحلإبو العف  هللا  رتس  ىلإ  جایتحا  يف  اعیمج  مھنأ  نیقي  نع  تكردأف 
ارتوت سكعت  ةیلاع  ةرارحب  بر » اي   » ةملك اوقطن  دقل   . ةظحللا كلت  يف 
هءاضر بلطيو  اب  نیعتسي  ناسنإلا  نأ  حیحص  اعیمج ! مھلمشي  ایلخاد 
اغلاب بلطلا  نوكي  تاظحللا  هذھ  لثم  يف  نكلو   ، تقو لك  يف  هقیفوتو 

مھ لھ  ىرت   . نآلا تعمس  امك  ءامسلا  ضرع  يف  عوقولاو  لاھتبالا  دح 
يشت ةموزعلا  تناك  نإو  دنع هللا،  كلذ  ُمْلِع  ؟  جرح فقوم  يف  نوطروتم 
ةفوفحم ودبي  امیف  اھنأ  الإ  اشحاف  احبر  ةحبرم  ةقفص  رمألا  يف  نأب 

يل رظن  نیح  مسالطلا  ضعب  ىفطصم  جاحلا  كف  ام  ناعرس   . رطاخملاب
: هیف غلابم  دو  يف  الئاق 

مھعم لیللا ..! يف  دیعسروبل  انھ  نم  يدنفأ  ءاھب  اي  رعو  قيرطلا  - »
«. ينالفلا ءيشلا  اھنمث  يلصألا  ينایلطلا  روللبلا  نم  فجن  ةقفص 

: هلماجأ ينتدجو   . ةفرشلا نم  لخادلا  ىلإ  ينبحس  مث 



«. قيرطلا رش  مھیفكيو  اھیفكي  نأ  وعدن هللا  - »

ةراجیس يل  مدق  ىتح  انسلج  نإ  ام   . ركشلا نع  اليدب  يفتك  تبرف 
اھلعشأ مث   . ايوس اھبرشن  ةریخألا  يھ  لاق :  . جاح اي  ىفك  تلق :  . ةفوفلم
اھتدعأ مث  ةقحالتم  سافنأ  ةدع  تبحس   . عضاوتو ةیحيرأ  يف  يل  اھمدقو 

. هیلإ

جاحلا ينغلبي  نأ  راظتنا  يف  ربصلا  لابحب  ثبشتأ   . ةدعقلا تلاط 
مغر ءاشعلا  اذھ  يروضح  ىلع  هرارصإ  رس  هنم  مھفأ  ءيشب  ىفطصم 
يل نذأي  ىتح  وأ   ، يحاجنب ةلیللا  نولفتحي  يمامعأ  نأب  هملع 
تكنلاب هبشأ  تيداوح   .. حتفنا ةغرافلا  تيداوحلا  باب  نأ  الإ   ، فارصنالاب

نع  ، قاوسألا يف  نیباصنلا  لئابح  يف  اوعقو  مھل  فراعم  نع   ، ةلوطملا
نمز يف  مھو  مھضعب  تارماغم  نع   ، انتدلب يف  نیبیطلا  مھبراقأ  فئارط 
اوناك  ، تقولا ءلم  ىوس  يل -  ادب  امك  اھل -  ىنعم  ال  تاياكح  ابصلا ..!
عملي كلذ  عم  ناك  رتوتلا  قَْرب  نكلو   .. ّايریتسھ اكحض  اھلالخ  نوكحضي 
اياكحلا هذھب  هنومواقي  مھنأب  تعنتقا  ىتح  حضاو  لكشب  مھنویع  يف 
ترھظ مربتلاو  رجضلا  ضارعأ  نأ  ودبي   . عومدلل بلاجلا  كحضلا  اذھو 

: افطلتم ىفطصم  جاحلا  ينزكل  ذإ   ، يھجو ىلع 

اركبم وحص  .. ال  تأدبو ةزاجإلا  ؟ ! كسأر ىلع  كتس  نجاط  لياش  كلام  - »
ضوعت ظحلا ال  ةعاس  ؟ ! لاجرلا ةدعقب  تقض  كارت  مأ   .. ةركاذم لغش  الو 

«. كلاب لخ 

«. جاح اي  يل  ریبك  فرش  مكعم  سولجلا  - »

: يتبكر تبر 

ىفطصم جاحلا  يناعد  اذامل  كسفن : لاؤس  نم  تبعت  نآلا  كنظأ  - »
«. ؟ ةلیللا

: تلءاضتو تشمكنا  ينأب  ترعش   ، يندب رعشقا 

كنأ دب  ال  ؟ ! جاح اي  هذھ  كتیفافش  ةلوقعم  ىفطصم ! جاح  اي  العف  - »
!«. ركفي وھو  يغامد  تفش 

: ناینبلا ةنیتملا  ةریبكلا  هنانسأ  ىلإ  تھبتناف   ، كحض

«. الاح نآلا  فرعتس  - »



: ةعامجلا ىلإ  رظنو 

نحن هلھأ  انسلأ  هحاجنب ! لفتحن  نأ  يدنفأ  ءاھب  قح  نم  هنأ  نظأ  - »
!«. ؟ اًضيأ

: كب ورمع  فتھ 

«. مویلا هتلعز  ينأل  هحلاصأ  نأ  ديرأ   . زھاج انأ  - »

«. ؟ رظتنت اذامو  - »

: هتعاس يف  ارظان  كب  رتنع  لاق 

ىلع  .. شینروكلا ىلع  نیسح  تایطع  ةلاصب  قحلن  نأ  عیطتسن  - »
«. ةیساسألا ةرھسلا  ةصقار  قحلنس  لقألا 

ءاھب ةكربب  هللا  ىلع  انقزرو  يئارو  اولاعت   ، اھریغ وأ  تایطع  ةلاص  - »
«. يدنفأ

: اعراض مھیلإ  ترظن   . انفقوف  ، فقو مث 

«. ؟ نآلا ةعاسلا  مك   ، تاوكب اي  - »

: هیتفشو هینیع  نم  ةزمغ  عم  كب  ورمع  ينزكل 

راھنلا لوط  من   . كسفنب كل  نأش  ال  ةلیللا  تنأ  ةعاسلاب ! كل  نأش  ال  - »
«. ادغ

ةيدومحملا ةعرت  ىلع  لطملا  بابلا  نم  جرخنل  ةھدرلا  ىلإ  ينعفد 
نیباب يذ  رصقلا  موردب  يف  مھب  صاخ  جاراج  يف  مھتارایس  تیبت  ثیح 
ىرخألاو ةرایسلا  لوخدل  ةدحاو   ، ةعرتلا سفن  ىلع  نیتلطم  نیتحتف  وأ 

رتنع هثدحأ  يذلا  دیحولا  ديدجتلا  وھ  تعمس -  امیف  اذھو -   ، اھجورخل
. جاراج ىلإ  نزاخم  نم  موردبلا  لَّوح  ذإ  ؛  كب

قوف ىولتت  ءاطقرلا  ةیحلاك  ةصقار  انتبلتسا  نیسح  تایطع  ونيزاك  يف 
نم عنامأ  ملف  ةعجلا  بورشم  اوبلط   . رخآلا دعب  ادحاو  نیسلاجلا  لك 
همسا تسجولونم  روھظو  صقرلا  ءاھتنا  دعب   . ةدحاو ةجاجز  برش 
نظأ تنك  ليوط ! تقو  ذنم  ىفتخا  كب  ورمع  نأب  تئجوف  ةرارش  ناسح 
ىلع ديزي  ام  رورم  دعب  الإ  هبایغ  ينلغشي  ملف  هایملا  ةرود  ىلإ  بھذ  هنأ 



نم امداق  هتيأر  نأ  ىلإ   ، هئیجمل بقرت  ةلاح  يف  امھتیضمأ  نیتعاس 
ةرظنب ىفطصم  جاحلاو  كب  رتنع  نم  ٌّلك  هاقلت   . ونيزاكلل يمومعلا  بابلا 

: ةبسانم نود  الئاق  سلج   . قلقلاو ةفھللا  اھؤلم 

تزھتنا ًءاود ! تذخأ  ةیلدیصلا  ىلع  ّتُف  صغملا ! حار   ، دمحلا  - »
مانأس ينعي   ، دمحلاو  مامتلا  مامت  هتدجوف  طغضلا  تسقو  ةصرفلا 

«. ىلع هللا لكتأو  ةریب  ةجاجز  مكعم  برشأ   . قمعب

: كب رتنع  لاق 

«. كتكس يف  يدنفأ  ءاھب  ذخأتس  اعبطو  - »

: كب ورمع  لاق 

«. هرمأ تحت  يترایسو  انأ  - »

: قباس بیترت  نود  الئاق  عفدنأ  ينتدجو 

يمودھ  . ةلیللا حالص  يمع  دنع  مانأس  انأ   ، كب ورمع  اي  تنأ  لضفت  - »
«. ادیج مانأو  يمودھ  ریغأ  نأ  دب  الو   ، لیسغلا يف  مھدنع  اھلك 

: كب رتنع  لاق   . مھھوجو ىلع  حضاو  ظیغلا 

!«. ؟ ةلیللا لوأ  نم  هدنع  تیبملا  يونت  تنك  - »

«. اذھ ىلع  انقفتا  سمأ  ةلیل  نم  - »

: هنانسأ ىلع  اطغاض  ىفطصم  جاحلا  حوش 

ًالدب حالص  كمع  دنع  تیقب  كتیل  انحرأو ! حبصلا  نم  اذھ  لق  يخأ  اي  - »
«. كب انلفتحاو  انتسنآ   ، سأب نكلو ال   .. نم

«. ءاش هللا نإ  دیعس  مكحابص  - »

تلق كب  مرحم  ىلإ  قيرطلا  يف   . فرصنا مث  ةیحتلاب  هدي  كب  ورمع  عفرو 
: ىفطصم جاحلل 

مرخأ انأو  كب  مرحم  لوأ  يف  يناولحلا  ينوبلح  لحم  مامأ  ينلزنأ  - »
«. يمع تیب  ىلع 



اھتارطق لیست  ةیبابض  ةروبش  نم  قاتعنالا  لواحي  حابصلا  ءوض  ناك 
هیلإ تلزن   . احتاف ناك  يناولحلا  ينوبلح  لحم   . ةرایسلا جاجز  ىلع 

. يدلبلا نمسلاب  ةرومغملا  ةسيرھلا  ةحئار  عم  ينبذج  هرظنم   . ةرشابم
ةنارمع ةجاحلاو  يدنفأ  لیلخ  انل : ةدحاو   ، نیتبلع ىلع  نیتلیكشت  تبلط 
وحصأ نأ  دعب  مویلا  هروزأس  يذلا  ضوع  يمعل  الیلق  ربكأ  ىرخألاو   ، انأو

. ةرشابم مونلا  نم 



( ٣٥ )

ضعب ةياكح  تدعأ   . لمملا لیصفتلاب  ثدح  ام  لك  ضوع  يمعل  تيور 
ىلع هتبجأ   . ةرم نم  رثكأ  تاظحالملا  ضعب   ، تایئرملا ضعب   ، لیصافتلا
ادب  . لوقعم ریسفت  سملت  ىلإ  ةیعاسلا  ةیعالطتسالا  هتلئسأ  نم  ریثك 

: لاق  . هحمالم تشعرأ  قلق  رداوب   ، قیمعلا لاغشنالا  هیلع 

«. لزنن انب  مق  - »

نم ءيش  لك  ةياكح  تدعأ   . لیعامسإ يمع  ىلإ  يب  بھذو  ينذخأ 
ةیبصع يف  يبطلا  راظنملا  علخي  وھو  لیعامسإ  يمع  لاق   . ديدج

: هحسمیل

اذامل ةياكحلا : يف  هل  ةباجإ  لاؤس ال  اھلك  ةياكحلا  هذھ  يف  قلقملا  - »
ةياكح نإ  لوقت  ؟ ! فیضلا ىلع  فرعتتل  ةدئاملا  كروضح  ىلع  رارصإلا 
فدھلا نإف  نذإو   ، الصأ ةدراو  نكت  مل  ينعي   ، اضرع تءاج  كب  لافتحالا 

لاوط مھراظنأ  تحت  تنأ  ىقبت  نأ  وھ  نآلا  هطابنتسا  عیطتسأ  يذلا 
!«. ؟ الصأ كلذ  نم  فدھلا  نوكي  اذام  بیط !  . لیللا

لیعامسإ يمع  ریكفت  ةقيرط  بعوتسي  ال  هتداعك -  ضوع -  يمع 
ىلإ وأ  رخآ  عوضوم  ىلإ  اًمئاد  هنم  درشیف   ، ةقطنمملا ةبترملا  ةئداھلا 

: هلاؤس ىلع  ادر  لاق   . ةدیعب ةطقن 

ةیلیللا يھالملا  تالحمو  بيرھتلا  تایلمع  ىلع  هینیع  نوحتفي  - »
يعفاشلا يبرعب  وعدملا  اذھو   ، تایلمعب مایقلا  ىلع  هبيردتل  ادیھمت 

ىلإ هنورجرجي   ، ایقلخ هداسفإب  نوءدبي  مھنإ   . مھب اوعقوأ  نمم  دحاو 
ام لعفیل  ایسیطانغم  هنوموني   ، مھترطیس تحت  يقبیل  نامدإلا 

!«. هنوبلطي

: ضوع يمعل  اریبك  امارتحا  سكعت  ةجھلب  لیعامسإ  يمع  لاق 

«. اعبط هتھاجو  هل  لامتحا  - »

ةراثإل هیعبصأب  عقرط   . ایمنھج اقرب  ضوع  يمع  ينیع  يف  ماھلإلا  قرب 
: لوقیس ام  ىلإ  هابتنالا 

يف دلولل  ةقش  ریجأتب  مھمامتھا  نأ  ينثدحي  يبلق   ، اوفوش - »



رھسلاو باش  برھم  عم  ءاشعلل  هتوعدو  مھباسح  ىلع  ةیمیھاربإلا 
ىلع كبيردتل  نوططخي  مھنأ  يل  دكؤي  اذھ  لك   ، صقر ةلاص  يف 
عئاضبلا بيرھت  نم  لصألا  يف  تنوكت  ةریبكلا  مھتورث  نإ  بيرھتلا ..!
قوسلا يف  عیبلل  اھنيزختو  ةیملاعلا  برحلا  ءانثأ  ةيویحلا  علسلاو 
كدحول ةقش  يف  كنوديري  مھنإ   . كسأر طسو  يف  كنیع  عض   . ءادوسلا
كسورد نع  كنولغشیف  مھنم  سان  كروزي  موي  لكو   ، انتباقر نع  اًدیعب 
عوضوملا لصأ  وھ  اذھ   . مھتمحر تحت  ىقبتف  اب  ذایعلاو  لشفت  ىتح 

!«. راصتخاب يرظن  يف  هلصفو 

هذھ ىلإ  تصني  وھو  لیعامسإ  يمع  هجو  ىلع  ددجتي  لوھلا  ناك 
: حاصف  ، ضوع يمع  اھرجفي  يتلا  لبانقلا 

دلولاو  ، بیطلا يدنفأ  لیلخ  دنع  ةرجحلا  هذھ  هل  تدجو  نأ  دمحلا   - »
كیلع نكلو   ، ةیحانلا هذھ  نم  هیلع  فوخ  الو  هلغش  فياش  هللا  ءاش  ام 
نإو  ، ةھوبشملا ةقشلا  هذھ  نع  ایئاھن  كلجر  عطقت  نأ  ءاھب  اي  تنأ 

«. انلو كل  لضفأ  نوكي  اھدقع  تخسف 

لمتحيو مداقلا  ماعلا  يف  جرختأس  ءاش هللا  نإ  انأ   . يمع اي  نآلا  سیل  - »
امك  ، البقتسم يتماقإل  حلصتف  تاھبشلا  نع  ةدیعب  ةقشلا  نوكت  نأ 

«. اھلوخد نم  ءاشأ  نم  عنمأ  نأ  عیطتسأ  يننأ 

: ضوع يمع  حوش 

ينمو يسفن   . جرختت نأ  مھملا   ، كبجعي ام  حرطم  نكساو  جَّرخت  - »
بعت دقل   . ةقومرم ةفیظوب  كمأو  كابأ  حرفُتو  ایلاع  الھؤم  لمحت  نأ  ينیع 

؛ ركبم تقو  يف  كدج  توم  دعب  انتیلوئسم  لمح  يف  بعتي  لازي  الو  كوبأ 
«. انباقر يف  ةنامأ  وھو  هنبا  هل  سرحن  نأ  نم  لقأ  الف 

«. يمع اي  يل  عدا  - »

تعمتجا ثیح  لیعامسإ  يمع  ةقش  زیلاھد  نم  ةیتآ  تاوعدلا  ترمھنا 
. ثالثلا يمامعأ  تاجوز 



( ٣٦ )

يساردلا ماعلا  أدب  ثیح   ، ةیسوباك ةروصب  تاررقملا  تابجاو  تفثاكت 
هتلغش ينم  لعجي  نأ  ررق  لیعامسإ  يمع  نأ  كلذ  ؛  موي لوأ  نم  انخاس 
ماعلا سناسیل  تاركذمو  بتك  ىضقتسا   . ةایحلا يف  ةریخألاو  ىلوألا 

يساردلا ماعلا  ءدب  لبق  يل  اھسيردت  ررقو  نیجيرخلا  نم  يضاملا 
يف ءالمزلا  عیمج  ىلع  اقباس  نوكأل  فصنو  رھش  وأ  رھش  يلاوحب 
میمص يف  ثاحبأ  ةدعب  ينفلك   .. تارضاحم نم  هاقلتأس  امب  ماملإلا 
باستكا يف  ةركاذملا  بیلاسأ  ىقرأ  نم  ربتعت  اھنكل   ، ةینضم جھنملا 

امم ؛  يملعلا هكولس  يفو  بلاطلا  سأر  يف  ةفرعملاو  ملعلا  تیبثتو 
خانم شیعأ   ، ضییبتو ديوستو  ةعجارم  يف  راھنلاب  لیللا  لصاوأ  ينلعج 

. مظتني نأ  داكلاب  كشوي  يساردلا  ماعلا  نأ  عم  تاناحتمالا 

. اھبلص نم  اھنبا  يننأك  ذاذتلا  يف  بجاولاب  موقت  تناك  ةنارمع  ةجاحلا 
لعفت امك  هتحار  ىلع  رھستو  هیبرت  نم  ىلإ  اًمئاد  ةجاح  يف  مألا  نإ  اقح 
اھرخدتل بياطألا  اھسفن  يف  رسختست  تحبصأ  يتلا  ةنارمع  ةجاحلا 
ىوتسم تعفر   ، ةركاذملا يف  اكمھنم  ينتأر  امل  يتابجو  تزیم   .. يل

ةریثك ةیفاضإ  اسولف  اھیلع  تضرع   ، لجخلا ينباصأ   . ماع لكشب  ماعطلا 
: لظ ةفخ  يف  ةلئاق  اھدعاسب  ينزكلت   ، لبقت اًدبأ ال  اھنكل 

يتنب ةایحو  ؟ ! هل اھتمدخ  ةرجأ  اھنبا  نم  ذخأت  مأ  هیف  كسفن ! مرتحا  - »
كنم تذخأ  تنك  ام  ةیفاعب  انفورظ  نأ  الول  نیملسملا  دالب  نع  ةبرتغملا 
ىلإ ينتدعأ   ، انتقش ترون  كنأ  يفكي  هلصأ ! نم  اسولف  الو  اراجيإ 

ينلعجت اھدحو  هذھ   . ةليوط نینس  مايألا  اھتلطع  نأ  دعب  ةمومألا 
!«. ناجملاب رمعلا  لوط  كمدخأ 

لخدي مث  نیتفیفخ  نیترقن  بابلا  ىلع  رقني  يدنفأ  لیلخ  ناك  ام  اریثك 
: يمامأ هعضي   ، هتبلط نكأ  مل  نخاس  ياش  بوك  الماح 

«. كغامد ّقور  - »

ةجاحلاو وھ  ناك   . ركشلا ةملك  عمسي  نأ  لبق  لاحلا  يف  فرصني  مث 
سردلا ىلع  لابقإلا  يف  يتسامح  ءارو  لیعامسإ  يمعو  ةنارمع 

. روبص قارغتساو  ةریبك  ةيدجب 

. ةیضاملا ةثالثلا  رھشألا  لاوط  امامت  ةیمیھاربإلا  ةقشب  يتلص  تعطقنا 



ةشنم عراش  ىلإ  اسأر  دوعأف  ركبم  تقو  يف  ةیلكلا  نم  جرخأ  تنك 
توص ىلع  ةعاس  يلاوح  دعب  وحصأل   ، ءادغلا دعب  الیلق  وفغأ  وأ  ددمتأل 
ةنارمع ةجاحلاو  يدنفأ  لیلخ  مؤي  ةقشلا  ةھدر  يف  لیعامسإ  يمع 

نإ امو   ، هدحو مامإلا  اھب  صتخي  ةئرھتم  ةداجس  ىلع  رصعلا  ةالص  يف 
تلزنو تحصحص  دق  نوكأ  ىتح  تایحتلا  ةءارقل  يئاھنلا  میلستلا  عمسأ 

يأ ىلإ  بھذأ  مل  يننأ  نم  دكأتي  نأ  ديري  لیعامسإ  يمع   . ريرسلا نع 
تیبلا نم  تلزن  يننأ  ىلإ  نئمطيو   ، ةیلكلا نم  يجورخ  دعب  رخآ  ناكم 

 - جنرطشلا رود  لمكیل  ءاسملا  يف  دوعي  فوسلو   ، ةكرشلا رقم  ىلإ 
. يدنفأ لیلخ  ميدقلا  هقيدص  عم  ادبأ -  يھتني  يذلا ال 

دحأ ىلع  هقدغي  مل  ام  صلخملا  دھجلا  نم  لیعامسإ  يمع  ّيلع  قدغأ 
، ةیلكلا يف  ينورضاح  نيذلا  ةذتاسألا  عیمج  نم  رثكأ  يندافأ   ، هلایع نم 

عامتجالا ملعب  همارغو  ةفسلفلا  ةءارق  يف  هرحبتو  ةیملعلا  هتفاقثب  ناك 
ثیح يل  اھیقسيو  ةيركسلا  رئاصعلا  نم  باوكأ  يف  سوردلا  بيذي  نمك 
ةبرقع وأ  ةعكلك  ّيأ   .. ةریثملا ةقئاشلا  ةشدردلا  نم  انول  سردلا  ریصي 

يف اعراب  ناك  ةیملع  ةيرظن  يف  وأ  ةیضاير  وأ  ةیفسلف  ةلأسم  يف 
يف ةياغ  ةیماع  حورشب   .. اذكو اذك   .. هدك يدلبلاب   .. ىلإ اھطیسبت 
انتایح يف  اھب  ثدحتن  يتلا  ةيرصملا  ةیماعلا  نأ  فشتكأ  ثیح   ، حوضولا
ركف ةغل  نوكت  نأ  ىلع  ةرداق  لیعامسإ  يمع  ناسل  ىلع  ریصت  ةیمویلا 

. ةبوبشم ةفطاعو  لمع  ةغل  يھ  ام  ردقب  ملعو 

رخآل وأ  ببسل  مربتأ  تأدب  دق  يننأب  اھیف  رعشي  يتلا  ةظحللا  يف 
، ةفرط وأ  ةتكن  ىلإ  سردلا  نم  زفقيو  ابناج  قرولا  يحني  ام  ناعرس 

تمص لوط  دعب  ثيدحلا  يف  كراشي  نأب  يدنفأ  لیلخل  اناذيإ  كلذ  نوكیف 
ملعلا لیصحت  ىلع  ينم  صرحأ  هنأك  زیكرت  يف  انیلإ  اتصنم  هاضق 
ةقالعلا قمع  موي  دعب  اموي  يل  حضتي   . هیقتلي ردصم  لك  نم  ةفرعملاو 

ءارآلا يف  قباطتلا  دح  ىلإ  يدنفأ  لیلخو  لیعامسإ  يمع  نیب  ةدوملاو 
.. تادرفملا نم  ریثكو  تاعانتقالاو 

مھراقتحاو مھتیھارك  يف  نولاغي  يمامعأ  نأ  نظأ  تنكو 
يمع عم  ةدعقلاب  اذإف   ، ةیقبط وأ  ةیصخش  بابسأل  ةیجرشامشلل 

نوھوركم ةیجرشامشلا  نأب  املع  ينطیحت  يدنفأ  لیلخو  لیعامسإ 
ةناتن تبثت  يتلا  امھتاياكح   .. ةيردنكسإلا يف  دلبلا  دالوأ  عیمج  نم 
يمع عم  يدنفأ  لیلخ  ةدعق  يف  يھتنت  مھلصأ ال  ةراقحو  ةیجرشامشلا 
يندوز يتلا  تامولعملا  نأب  عانتقا  ىلع  تحبصأ  يننأ  ةجردل  لیعامسإ 

ينأل راعلاب  رعشأ  تحبصأ   . ةیحطس نيوانع  درجم  تناك  مھنع  يبأ  اھب 
رطضأ ةیفيرلا -  يتجاذسل  تنك -  نایحألا  ضعب  يف  مھتیعم ! يف  لمعأ 



ةقیقح يف  يسفن  نع  عافدلل  هسبلأ  زافق  مھنأك  مھنع  عافدلا  ىلإ 
وھو ءودھب  يدنفأ  لیلخ  قلع  ةلیلقلا  تارملا  كلت  نم  ةدحاو  يف   . رمألا

: بيابلا غبت  نم  ةقارح  ةراجیس  مربي 

نيذلا ةیجرشامشلا  يعم : كلاب  لخ   ، يدنفأ ءاھب  اي  ةذخاؤملا  مدع  - »
مھرصع ءايرثأ  اوقبي  نأ  لیبس  يف  ةميدقلا  مھلوصأ  اوعاب  نآلا  مھارت 

اشاب يلع  دمحم  لقعب  ةوالح  اولكأ  نيذلا  ودبلا  مھدادجأ  ناك  املثم 
لمعت نيذلا  دیبعلاك ..! رافنألاو  نیحالفلا  اورخسو  يضارألا  اوبھنو 
عئاضبلاو ءادوسلا  قوسلا  ءايرثأ  ةذخاؤملا -  مدع  نآلا -  مھدنع 
قاوسألا نأل  نوءاشي  ام  اولعفیلف  هعاونأ ..! عیمجب  بيرھتلاو  ةبورضملا 

مھل سیل  نكلو   ، ةیناسنإلا الو  ةمحرلا  فرعت  ال  يدنفأ  ءاھب  اي  اھتعیبطب 
دایسألا نحن  امنإ   .. مھباقرب مھتيذحأ  نَم  ىلعو  انیلع  دیستلا  يف  قحلا 
انمازتلاو لوصألل  انمارتحاب  دایسأ  نحن  اعبط  ىقب ..! ةذخاؤملا  مدع 

ذإ  ، اكسامت نحن  دادزن  اھقالخأ  تظاب  اھلك  ایندلا  ول  ىتح  فرشلا  ئدابمب 
لیح دشت  يتلا  تالضعلا  نم  ةيوق  ةلضع  هیف  نوكن  موي  ءيجي  امبر 
كلملا قوراف  رصع  نم  ةدوقفملا  هقالخأ  درتسيو  هلیح  بلصیل  عمتجملا 
نبجلا اھنم  ًالدب  تعضوو  قالخألا  تبطش  يتلا  ةروثلا  رصع  ىلإ 
كمع مامأ  كل  اھلوقأ   .. يدنفأ ءاھب  اي  ةركف  ىلعو  ةساسخلاو ..!
ذاتسأ وھف  سأب  نم  سیلف   ، ينححصیلف اًئطخم  تنك  نإف   ، لیعامسإ
لضفلا نافوطب ..! قوراف  كلملا  دھع  نم  خسوأ  ةروثلا  دھع  يل : ةبسنلاب 

ةیجرشامشلا ةكوش  ترسك  اھنأ  وھ  يرظن  يف  ةروثلل  دیحولا 
نم خسوأ  ام  ةروثلا  لاجرو  مھ  ةياھنلا  يفو   .. مھنایغط تَّدھ   .. مھلاثمأو

!«. يدیس الإ  يتس 

دحأ وھ  يذلا  ةيرخسلا  عانق  ايدترم  لیعامسإ  يمع  لدتعا  ةلئاھ  ةيدجب 
: هھوجو

ةیجرشامشلا ةرجش  ىرتس  ليوط  رمع  دعب   ، يدنفأ لیلخ  اي  ينقدص  - »
دخاو رخآب ..! وأ  لكشب  يرصملا  عمتجملا  ىلع  رطیست  هذھ  ةدسافلا 

ينمھاف  . ناطیشلا عم  فلاحتلل  اًمئاد  ةدعتسملا  ةلئاعلا  اھنإ  ؟  كلاب يل 
سدنھملاو بیبطلا  مھنم   ، لوقحلا لك  يف  مھروذج  اوبرض  مویلا  اعبط ..!

يف مھعیمج   .. لواقملاو رجاتلاو  هیقفلاو  بتاكلاو  ريزولاو  يماحملاو 
صاصم ىلع  مھتایسفن  يوطنت  ينعي  ؟ ! ينمھاف  . ةیجرشامش ةياھنلا 

.. ةفلتخم ءايزأو  زكارمو  نھم  يف  مدلا  صاصم  ؟  ينمھاف مدلا !
اھیلع دتشت  نیح  مسجلا  يف  نمكت  يتلا  میثارجلاك  مھنإ  ؟  ينمھاف

! ةيودألا دض  ةعانم  بستكت  امدعب  ديدج  نم  دوعت  نأ  دب  اھنكل ال   ، هتمواقم
نوربھي حطسلا  تحت  ءافخلا  يف  نوتكسي : ال  نومكلا  يف  مھو  ىتح 



انزح رثكأ  هتزانج  يف  نوشميو  لیتقلا  نولتقي  نوبرخي  نوبرھي  نوبلسي 
ولو نودوعیس  فسألل  اعبط ..! ينمھاف  هلھأ ! نم  هلیحرب  ارثأتو  هیلع 
اھیلع شیعتت  ةقتعم  ةریمخ  عمتجملا  رعق  يف  مھل  مھنأل  ةديدج  ءامسأب 

نأ روصتت  ال  كلاب ! لخ  اذھ  لك  فرعتو  مھفرعت  انتدلب  ةریثك ..! تانئاك 
لب  ، نومھفي امب  نوحرصي  ال  نوراكم  مھ  امنإ  نومھفي  ال  نیحالفلا 

!.. حاصفإلا رش  نوقتيو  مھغامد  نورتشي 

نحن  . مھ ال  دلبلا  يف  نومرتحملا  اننأ  يدلو  اي  ءاھب  اي  يمالك  ىزغم 
! اعبط ينمھاف  كلاب ! لخ  سانلا  رظن  يف  لضفألا  اننكل   ، رقفألا حیحص 
اذإ ينعي   ، دساف دلو  انبلص  نم  جرخي  نأ  زوجي  ال  هنأ  هلك  يمالك  ىزغم 
نل كمامعأ  نود  انأف  مھیلإ  كملس  هتین  ةمالسو  هبلق  ةبیطب  كوبأ  ناك 
كل اھلوقأ   .. كايإ كايإف   .. ةلفاسلا مھتیجرشامش  يف  كنوطروي  مھعدأ 
نم انیف  تِّمشت  نأ  كايإ  انیلع : نادھاش  ةنارمع  ةجاحلاو  يدنفأ  لیلخو 
نأ ينیفكي  نل  ةبعكلا  برب  امسق  الإو  يئاذح  يف  ارامسم  يواسي  ال 

!«. نیتاھ َّيدیب  كلتقأ 

، يحارس لیعامسإ  يمع  قلطأ  قوفتب  مریتلا »  » يف يحاجن  ةبسانمب 
ةعمعم ىلإ  لوخدلا  لبق  ددجتأ  ينلعل  نیموي  يل  حمرصتأ  نأ  يل  نذأ 

ةقش ىلإ  جحأ  نأ  اھب  مایقلا  يف  تركف  ةحسف  لوأ   . يناثلا مریتلا » »
نع مجحم  يننكلو   ، يبلق طاین  مرفي  اھیلإ  قوشلا  ناك   . ةیمیھاربإلا
نم هب  اھوطاحأ  امم  ابعرو  لیعامسإ  يمع  ةباقر  نم  افوخ  اھترايز 
تنك كلذ  عم  يب ! عاقيإلل  ابوصنم  اخف  يتلیخم  يف  ودبت  اھتلعج  تاھبش 
نأل امبر   ، رطخلا میخضت  يف  ةغلابم  ةمث  نأب  يقامعأ  يف  رعشأ 
مل يننأ  ةجردل  بیجع  لكشب  ينادجو  يف  اخسار  ناك  ةقشلل  يقشع 

ةئداھلا ةعيدبلا  ةقشلا  هذھ  نود  ةيردنكسإلا  يف  يلبقتسم  روصتأ  دعأ 
اھیلإ قيرطلا  يف  ينلمجأ  ام  ظفاح ..! میلحلا  دبعل  ةینغأك  ةیجشلا 

وسكملا هعجتنم   .. هشع ىلإ  بھاذ  ركفم  وأ  ّيقیسوم  وأ  رعاش  يننأك 
! بالبللا قروب 

نم ةصغب  ترعش   . نولاكلا يف  حاتفملا  نارود  عم  ةدشب  يبلق  قفخ 
ّيلإ لیخ  دقل  ىتح  تقولا  اذھ  لك  ةقشلل  يلامھإ  ىلع  بینأتلا  ةرارم 
قوش يف  ينقناعي  اھنم  علاطلا  بیحرتلا  ءفد  مغرب  ينم  ةنالعز  اھنأ 
ينزكلي هنأك  مناھ  ةیلول  توصب  ينملك  ثالثلا  تاكتلا  توص   . ةرارحو
قحتسأ ال  انأو  ةسخ  يف  يب  ردغت  فیك  الئاق : بیبحلا  زكل  يردص  يف 

؟ يحتست امأ  ؟  ردغلا

يتفرد فلخ  ةدعاصتملا  كیسالكلا  ىقیسوملا  نم  الإ  ةتماص  ةقشلا 
تحفاص  ، اھیفرط تحزأ   ، ريرسلا ىلع  ةلدسم  ةیسومانلا   . رونملا كابش 



عطتسأ مل   ، ةبترم ةفیظن  ةشرفلا  تدجو   ، ةیعالطتسا ةرظنب  ريرسلا 
اددمتم ةیسومانلا  بلق  يف  تصغ   ، ءاذحلا تعلخ   ، اھتیبذاج ةمواقم 

ریغص ءيش  دوجو  تظحال   ، ةیسومانلا فقس  يف  ارظان  يرھظ  ىلع 
ةلتفب ريرسلا  يركسع  يف  طوبرم  ةیسومانلا  نكر  يف  ىلدتي  اًّدج 

قصالملا نكرلا  كلذ  ىلإ  توطخ   ، تفقو مث  ادعاق  تلدتعا   . طیخ
نم باجح  هب  اذإف   ، ءيشلا اذھ  هنك  سسحتأ  يدي  تددم   ، طئاحلل

، هتلتفب هتعزن   . ةماشربلا مجح  يف  ةيوطم  ةقرو  ىلع  طیخم  شامق 
نأ تدارأ  مناھ  ةیلول  ةلاخ  نأ  كشال  ذإ  ؛  اكحاض عاجطضالا  ىلإ  تدع 

ةساردلا يف  لشفلا  حبش  نمو  دوسحلا  نیع  نم  اھيدلو  سرحت 
اذھ يف  اھتوط  ةطيوحت  وأ  ةذيوعت  اھل  بتك  ذوعشم  رحاس  ىلإ  تبھذف 
يف هب  ظافتحالا  تيون   . امھیسأر قوف  نكرلا  اذھ  يف  هتقلعو  باجحلا 
تحت هعضأ  نأ  يف  اسأب  دجأ  مل   . ةیلول ةحئار  نم  هرابتعاب  يتزوح 

. ةداسولا تحت  هتبرس   ، رخآلا انأ  ينسرحي  هلعل  يتداسو 

بصني فیك  ىرأل  ةطيوحتلا  هذھ  أرقأ  نأ  يل  رطخ  ةھرب  دعب 
يدنع ال يزيرغلا  يفحصلا  لوضفلا  ءاطسبلا ! سانلا  ىلع  نوذوعشملا 

تعطق لاحلا  يف   . ةراثإلا نم  لیلق  ولو  هیف  ءيش  يأ  مامأ  ةيورلا  فرعي 
اھنم بھت  امامت  ةديدج  باجحلا  ةشامق  نأ  تظحال   ، زرغلا تككف   ، طیخلا

تعراست  . اھليدانم نم  ریغص  ليدنم  هنإ  ؛  ةیلول رطع  نم  ةحضاف  ةحئار 
نیب اًدقار  ناك  رطعلا   . ةلزلزملا ةيودملا  لوبطلاك  فنعب  يبلق  تاقد 
: اھتدرف  ، تابتكملا يف  عابي  امم  باطخ  ةقرو   . ةمشربملا ةقرولا  تایط 

محللا راطنق  نیبو  ينیب  ةقالعلا  ينحماسف ..! كنع  ةلوغشم  تنك  - »
نم رثكأ  ترمتسا  ةرم  لك   ، تارم ثالث  يلھأ  دنع  تبضغ   .. تءاس

.. كرأ ملو  تارم  عبرأ  انھ  ىلإ  تئج  ينأل  ةنالعز  ينكل   .. اموي نيرشع 
يف كحاجن  ربخب  تملع   .. كارأ ينلعل  ةیلكلا  ىلع  تررم  سمأ  لوأ 
ةعقوتم انھ  ىلإ  تئج  يتحرف  نم   .. يناثلا مریتلل  يبقعلا   ، لوألا مریتلا 
ينعجو يبلق  ؟ .. كل لوقأ  اذام   .. يبر اي  هآ   .. نكلو  .. نكلو  .. ءيجت نأ 

امف نذإو   .. كتفاظنو كتلوجر  نمو  كنم  ةقثاو  يننأ  عم  كیف  كشلاب 
كسفن عض  ؟ .. ينخود لب  ينمدصو  ةقشلا  يف  هتيأر  يذلا  اذھ  ىنعم 
بتارملا ضفنتو  ةشرفلا  بترت  يكل  يلثم  تئج  دقو  يحرطم 
تمطل  .. ريرسلا تحت  انأ  هتفش  امب  أجافتف  ريرسلا  ةَّلُم  لدعتو  تادخملاو 

ءاھب ریغ  انھ  يتأي  يذلا  نم  ؟ ! ريرسلا تحت  يذلا  اذھ  ام  يبر  اي   .. يھجو
اھب ءيج  وأ  ؟  ءایشألا هذھ  عضو  يذلا  وھ  ءاھب  نوكيأ  ؟ ! يریغو
هذھ لخاد  يذلا  ام  يل  لوقت  نأ  دب  ال  تنأ   .. تبعترا انأ  ؟ ! هتقفاومب

.. اًّدج اًّدج  ةلیقث  يھو  ريرسلا  تحت  ةصوصرملا  ةیبشخلا  قيدانصلا 

.. ينلتق بعرلا  ؟ ..! قيدانصلا نیب  ةنوفدملا  رفسلا  ةبیقح  يف  اذامو 



داكف قودنص  ةحزحز  تلواح   .. ةريرش حاورأب  ةنوكسم  ةقشلا  نأ  تلیخت 
ةباتكو ةشرفلا  ةيوست  ىلع  ىوقأ  ينلعج  نم  ناحبسو   ، ّيلع ىمغي 

.. باوجلا اذھ 

.. عمسا  .. زغللا اذھ  يل  حضوتل  لكش  يأب  اًروف  ينلباق   ، ءاھب اي  كوجرأ  »
نوكأس يتآلا  سیمخلا  موي  ينعي   .. مویلا نم  اعوبسأ  ةصرف  كیطعأس 
راطنق نأل  احابص  ةرشاعلا  ةعاسلا  سداینوطنأ  ةقيدح  يف  يدحو 
ءاسم يتأيو  ءاعبرألا  ءاسم  كب  يناھل  سيراب  ىلإ  رفاسیس  محللا 
ىلإ اھدعب  ككرتأ  نيولح  تاعاس  سمخ  اعم  سلجن  نأ  نكمي   .. تبسلا

هللا كاسم   .. يقتلن نأ  ىلإ  فجتري  لظیس  يبلق  نأ  ظحال   .. دیعسروب
«. لیمج اي  ریخلاب 

ىقلأو عزفلا  ينضفن   ، يبیج يف  امھترشح   ، ليدنملاو ةقرولا  تيوط 
بشخ تعفر   ، ةوقب اھفصن  ىلع  ةبترملا  فصن  تيوط   ، ضرألا ىلع  يب 

قيدانصلا سفن  اھنإ  ةعاظفلاو ..! ردغلاو  ةسخلل  اي  ةثراكلل ..! اي   .. ةَّلملا
جاحلا عم  ءاشعلا  ةلیل  رصقلا  ةفرغ  نم  ينیع  مامأ  اھلیمحت  مت  يتلا 
سفن هذھ   . ةیلول مع  نبا  يعفاشلا  يبرعو  يجرشامشلا  ىفطصم 

نأ دكؤملاف  ؛  اضماغ ناك  ام  لك  يل  حضتي  نآلا   . هعم تناك  يتلا  ةبیقحلا 
مزجأ  . ةلیللا سفن  يف  انھ  ىلإ  تلقن  قيدانصلا  هذھ  عم  ةبیقحلا  هذھ 

دق ناك  ةقشلا  ریجأتل  انئج  موي  هقبسن  نأ  انم  بلط  نیح  كب  ورمع  نأ 
امبرو ةخسن -  هل  طرخیل  حیتافملا  لحم  ىلع  توفي  نأ  هتطخ  يف  مسر 
تقو يف  هنأ  حجرملا   . ّيلإ هملسي  نأ  لبق  ةقشلا  حاتفم  نم  رثكأ - 
هسفنب فرشي  انھ  ناك  نیسح -  تایطع  ةلاص  ونيزاكلا -  نم  هئافتخا 

 - لعفلاب اوناك   . انیلإ اًدئاع  حاتفملا  درتسيو  نيزختلا  ىلع  نئمطيو 
يداعبإ نوديري  ةذافنلا -  هترظنب  لیعامسإ  يمع  طبنتسا  امك  طبضلاب 
مھدي تحت  لب   ، مھراظنأ تحت  نوكأل  ةرھسلا  ةرتف  لاوط  ةقشلا  نع 
اونكمتي نأ  ىلإ  اتقؤم  كلذو   ، يرھظ ءارو  نم  لقنلا  ةیلمع  متت  نأ  ىلإ 
ىھتنم  . ةسالسو حوضوب  تایلمعلا  يف  يكارشإو  يخم  حیتفت  نم 
قيدانصلا هذھو  ةبیقحلا  هذھ  نأ  يف  كش  نم  سیلف  ؛  اقح مارجإلا 

كشو ىلع  لازأ -  امبرو ال  تنك -  يننأ  يأ  ؛  ةعونمم ةمرحم  ءایشأ  يوحت 
لبح ىلإ  يندوقت  امبرو  دبألا  ىلإ  نجسلا  ينعدوت  ةیضق  سبلأ  نأ 

! ةقنشملا

جاحلا بلق  يف  رانلا  مظعم  تغرفأل  كاذنآ  يران  حالس  يدي  يف  ناك  ول 
كب ورمعو  كب  رتنع  سأرو  بلق  يف  اھتیقبو  يجرشامشلا  ىفطصم 
دنع ةظیلغ  ةنشخ  امھدحأ  دنع  ةمعان   ، ةلتاق ةيرطف  رورشب  نْيءولمملا 

! ربكألا نیِھَكلا  رورش  نع  كیھان   ، رخآلا



دق  ، سیلوبلا نم  دراطم  يننأك  اطباھ  ملسلا  تاجرد  قوف  زفاقتأ  ترص 
يبأو يمأ  اھل ! ىثري  ةروصب  ضفتنأ  شعترأ  يكبأ  ترص   ، نونجلا ينبكر 

نم ينیع  يف  نوصخاش  نولثام  مھعیمج  مھدالوأو  يمامعأو  يتوخإو 
، بویجلا نوقشي  دودخلا  نومطلي  ةقرحب  نوكبي  ةقراحلا  عومدلا  للخ 

يسفن يمرأ  نأ  ثدح  امع  ةیلوئسملاب  روعشلاو  بعرلا  طرف  نم  داكأ 
يف قصبو  ءاذحلاب  برضو  بینأتو  مول  نم  ينرظتني  امم  وجنأل  رحبلا  يف 
ةءاربب ةیجرشامشلا  عم  تلماعت  بسحف -  ينأل -  كلذ  لك   ، هجولا

مھتملسأ دق  عقاولا  يف  تنك  بذاكلا  مھریعنل  تملستسا  موي  ةمات ..!
. نوءاشي امفیك  هیف  نومكحتي  يریصم 

نیب يفلخو  َّيلاوح  تفلتأ  شینروكلا  ىلع  مومحملا  يشملا  تلصاو 
ّيلع ضبقلا  مت  دق  يننأك   ، لعفلاب امرجم  ترص  دق  يننأك  ىرخأو  ةظحل 
تئجوف يفتح ! ىلإ  شبلكلاب  قوسم  اذنأ  اھو  ّيلع  ةمھتلا  تتبثو  العف 

ىلع تجرع   ، لوخدلا نع  تمجحأ   . ةكرشلا ةرادإ  رقم  مامأ  ترص  يننأب 
فلخ ةرامع  تحت  جاراج  نم  عطتقم  ءزج  ىلع  ماقم  يبعش  ىھقم 

ينمھلي هلعل  ءودھلاو  دشرلا  نم  اردق  سمتلأ  تسلج   ، ةكرشلا ةرامع 
جالع يف  بخص  يأ  نأل  ةحیضف  نود  ةلحولا  هذھ  نم  جورخلا  ةیفیك 
يمع حئاصن  ينتلياخ   . لحولا ذاذرب  ةلاحم  ال  يبایث  قرغیس  رمألا 
اعیمج مھتدرط   ، حالص يمع  فنع   ، ضوع يمع  تاروشم   ، لیعامسإ
باوصلا ينمھلي  نأ  هللا  ىلإ  تعرض   ، ةحیضفلل اًءرد  ةوقب  يباسح  نم 

. ربخلاب مھجاعزإ  لبق 

حبصت ران  يف  تابت  ؟ ..! ایندلا تدھنا  ؟  كلام ؟  هيإ  .. يدنفأ اي  هللا  دِّحو  - »
!«. اھلدعي بر  اھل   ، دامر

بلقلا وذ  زوجعلا  يناوسألا  نوسرجلا  نابعش -   . يدي نع  يسأر  تعفر 
يرظنم هبجعي  مل  ءامتھلا -  ةئیضملا  ةمسبلاو  ةحمسلا  سفنلاو  ضیبألا 

. يھجو ططخت  عمدلا  راثآو  َّيدي  نیب  يسأر  سكنم  انأو 

«. نابعش مع  اي  ياش  دحاو  - »

«. كباصعأ قوري  نومیل  دحاوب  كل  يتآس  - »

: يراوجب سلجو  يمامأ  نومیللا  بوك  عضو  ةزیجو  ةھرب  دعب 

؟ تاوكبلا نم  دحاو  تام  كیلع ! مارح  ؟  هیل هدك  كسفن  يف  لماع  ؟  ریخ - »
بیجتب يللا  بكرملا  نم  نسحأ  يدوت  يللا  بكرملا  ةیھاد ! نیتس  يف 

!.. لود مكعوتب  ةیجرشامشلا  يدصق   .. ةیلضُّشلا ةنیع  نم  تاوكب  انل 



!«. يد ةلدھبلا  كنع  ففخيو  همحري  يدیس هللا  اي  ؟  كبيارق نم  دحاو 

«. نابعش مع  اي  ال  - »

«. ؟ لاومأ كنم  تعاض  - »

«. ال - »

!«. ؟ لغشلا نم  كودفر  - »

«. اذھ لك  نم  ءيش  ال  ال ! - »

لك  .. ةميدق ةمرص  ایندلا  برضاف  لصح  اذھ  نم  اًئیش  نكي  مل  اذإ  - »
يف لصألاف  ؛  ةلاحم ال  جرفنت  ةمزأ  لك   .. لَّالح ميركلا  دنع  اھلو  ةدقع 
يبنلا كمیصخ  تلاط ! نإو  ةرباع  ةئراط  تامزألا  نكل   ، جارفنالا وھ  ایندلا 

!«. ؟ نیشرق يف  روذعم  تنأ  كعجوي ! ام  ينع  يفخت  تنك  نإ 

«. نابعش مع  اي  ةروتسم  دمحلا   - »

«. ؟ كنیلعزم خاسوألا  تاوكبلا  - »

«. ةديافلا تبج  - »

!«. تاوكبلا مأ  كيد  - »

«. ... هیلإ و تلصوت  ام  اذھ  طبضلاب ! - »

. سیساحأو رعاشم   ، محلو مد  انم  مدآ  ينبلا  موھفم ! يدنفأ  اي  موھفم  - »
يف دیبع  دایسأ  عم  لمعلا  تبرج  ةذخاؤم  ریغ  نم  انأو   .. برجم لأسا 

!«. لیصألا يف  لدنلا  مكحت  رش  كافك هللا  مھلصأ !

روصتأ نكأ  ملو   ، ليواوملا يف  ریبعتلا  اذھ  عمسأو  أرقأ  يرمع  لوط  - »
لعفلاب تبرج  مویلا  نابعش ! مع  اي  دحلا  اذھ  ىلإ  ةملؤم  هتقیقح  نأ 

!«. لیصألا يف  لذنلا  مكحتي  نأ  ىنعم 

ةمتشلا نأ  كیفكيو   ، هیلع درت  الف  ةءاذبب  لذنلا  كمتش  اذإ  فوش : - »
سفنب متاشلا  ىلإ  دترت  مث  موتشملا  يف  برضت   ، ةركلا هبشت  ةئيذبلا 
كسفن قتعاف  هللا  بضغي  ءيش  لعف  ىلع  میئللا  كربجأ  نإو   .. ةوقلا

نم ببسل  هنم  ةصفلفلا  ىلع  ردقت  تنك ال  نإ  امأ  ىلع هللا،  كقزرو  هنم 



كمحل اوعطق  نإو  هعواطت  ال  نكلو  هللا  ىلإ  كرمأ  ضوفف  بابسألا 
كرصنیس هنإف  بضغي هللا  ام  لعف  نع  تعنتما  تمد  امو   .. بالكلل هومرو 
ریمضلا باذع  نم  ملست  لاوملاب  هل  ِّنَغو  رشلا  نع  دعبا  ةياھنلا ! يف 

اقداص تمد  امو   .. ةطرولا نم  وجنت  قحلا  لق  موزللا  دنع  باقع هللا..  نمو 
دق معلا  وباي  تنك  نإ  امأ   .. ةلاحم ال  نوعماسلا  كقدصیس  كلوق  يف 
نم حلصي  امب  كیلع  ترشأ  امبرف   ، ينثدحف رطخ  ءيش  يف  تطروت 

«. كفقوم

يف هیفتك  ُّتبر   ، ينضح يف  نابعش  مع  تذخأ   ، يرعاشم تجدھت 
مل يذلا  يفقوم  نم  حلصي  امب  العف  يندافأ  دق  هنأ  هل  ادكؤم  نانتما 

تیشم  . الماك انلش  نومیللا  بوك  نمث  عفد  ىلع  تررصأ   . دعب هیف  طروتأ 
ائیش دعب  فرعت  مل  كنإ  ثيرتلا : نم  عزاو  لاق   ، ءيشلا ضعب  انماطتم 
تحت دجوتو  كمساب  اھدقع  ةقش  يف  ةنوزخملا  تالوقنملا  ةعیبط  نع 
الثم ايروللب  افجن  ؟  ةيراجت اعلس  نوكت  نأ  لمتحملا  نم  سیلأ   ، كريرس
افجن لعفلاب  تناك  امبر  ؟  يجرشامشلا ىفطصم  جاحلا  معز  امك 

نأ امأ   .. هتمیقل نیمھافلا  ءايرثألل  الإ  هعیب  بعصي  نمثلا  يلاغ  ادروتسم 
يتداھشب ءالدإلا  نع  عروتأ  نل  يننإف  تاردخم  وأ  ةبرھم  اراثآ  نوكت 

نیترأ ةجاوخلا  ىلإ  يروف  نم  بھذأ  نأ  تركف   . حوضو لكب  مھیلع 
يل تالوقنم  ال  هنأ  ىلإ  انئمطم  اھحاتفم  هملسأو  ةقشلا  دقع  خسفأل 

ةجاوخلا نأ  امك   ، يتیصخش ىلإ  ریشت  ةقرو  يأ  الو  قالطإلا  ىلع  اھیف 
هبیج نم  هعفدو  راجيإلا  ىلع  هعم  ضوافت  نم  نأب  دھشي  نأ  هنكمي  نیترأ 

. كب ورمعو  كب  رتنع  نم  لك  روضحب  يجرشامشلا  ىفطصم  جاحلا  وھ 

ببستت فوسل  ةمطللا : فنع  نم  ينخود  دص  طئاحك  رطاخ  ينمھد 
يف نورثعيو  ةقشلا  نوملستي  امنیح  مناھ  ةیلول  حضف  يف  لعفلا  اذھب 

، يبایث اھعمو  اھرطعب  ةخمضملا  ةیلخادلا  سبالملا  ىلع  اھبالود 
لثمألا جالعلاف  نذإو  ؛  تبرھو يتلعف  تلعف  يننأب  يننومھتي  فوسلو 
رینتسأل نیموي  دعب  ةیلول  يقتلأ  ىتح  امامت  رمألا  لھاجتأ  نأ  وھ  يقلقل 

. رخآب وأ  لكشب  فقوملا  يف  يل  ةكيرشك  اھيأرب 

جراخ ءيش  يأ  يف  ثدحتلا  تبنجت   ، اكسامتم ةكرشلا  رقم  ىلإ  تدعص 
نم  . ةوقب يسیسلا  كب  دیشر  يننضتحا  هتداعك   . لمعلا قاطن  نع 
نأ ودبي   . اھتدتعا يتلا  ةیناسنإلا  ةفطاعلاب  ينشعنت  مل  هترارح  نأ  بجع 

ةینابعلألا ةیناولھبلاو  بذكلا  نم  طیحم  يف  ئفادلا  يناسنإلا  كولسلا 
ككشتأ داكأ  نآلا  يننأ  ينملآ  ام   . بیطلا هعقو  نم  اًریثك  دقفي  ةیمارجإلا 

نم ىقرأ  هنأب  دھشأ  يذلا  يسیسلا  كب  دیشر  فطاوع  قدص  يف 
نأب ةیصوت  ىقلت  كب  دیشر  نوكي  نأ  سجوتأ  داكأ   . رشبلا نم  تفرع 



دق ام  لھاجتأو  لفاغتأ  ىتح  ادج  معانلا  فطاعتلا  اذھ  لثمب  ينردخي 
 - يننكل  . اھل ریسفت  بلط  نع  كسمأف  ةضماغ  رومأ  نم  هفشكتسأ 
 - لخادلا نم  يبلق  محل  ىلع  ةضباق  اھنانسأ  لازت  يتلا ال  ةصرقلا  مغرب 

ةثراكلا نأ  امك   ، يھاجت يسیسلا  كب  دیشر  فطاوع  قيدصتل  لایم 
وأ بيرق  نم  اھب  هل  ةلص  كب ال  دیشر  نأ  حضاولا  نم  ريرسلا  تحت  ةنماكلا 

ددحملا همالكو  ةنزتملا  ةیفاصلا  هتارظن  نم  يل  حولي  اذكھ   .. دیعب
. زمغلا وأ  نارودلا  وأ  فللا  فرعي  يذلا ال  هلماعت  بولسأو  رشابملا 

اذإف  ، جنرطشلا ةبعل  ينملعي  نأ  يدنفأ  لیلخ  نم  تبلط  ةلیللا  كلت  يف 
تاعبرملا ةساردل  بولطملا   ، ديدشلا زیكرتلا  نكل   .. يقلق جلاعت  ةبعل  اھب 

ريزولا ىلع  ضبقلل  تارماؤم  طیطختو  عطقلا  كيرحت  ةیفیك  يف  ریكفتلاو 
يغامد لكأ  هنإف  ةذل  نم  ّيف  راثأ  ام  ردقب  كلذ  لك   ، كلملا ةمجاھمو 

حابص يفو   .. نامتكلاو ربصلا  نم  امھیف  تنكمت  نیتیلاتتم  نیتلیلل 
، يئاذح تعمل   ، قنعلا طابرب  ةلماكلا  ةلدبلا  تسبل  بقترملا  سیمخلا 
يف تصعجنا   ، صابلا ةلدھب  نم  يتقانأب  ظفتحأ  يكل  ةرجأ  ةرایس  تبكر 
اي سداینوطنأ  ةقيدح  نیمھملا : لاجرلا  لثم  احئاص  ةیفلخلا  ةبنكلا 

. ىطسأ
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لاكشألا نم  لكش  ىلع  اننیب  طبري  ردقلا  نأ  ىلإ  ریشت  دھاوشلا  لك 
سفن يف  سداینوطنأ  ةقيدح  ىلإ  اعم  لصن  نأف  ؛  نوكیس اذام  ملعي هللا 

لك ءارو  اھنع  ثحبأ  تحبصأ  يتلا  ةلالدلا  نم  ولخي  ال  رمأ  اذھف  ةظحللا 
ةكيرألا ىلع  يوتل  سلجأ  انأو  ينتأر  دق  يذ  يھ  اھ   . اھیقتلأ ةرھاظ 
لبقملا نتافلا  لامجلا  اذھ  لك  قلخت  ذإ  كلمجأ  ام  يھلإ  اي   .. ءارضخلا

؛ ةرم لوأل  اھارأ  يننأ  مزجأ  داكأ  ةقيرعلا ! راجشألا  للخ  رطخي  يوحن 
ةيدوأ اھیف  ناولألاب  ةیح  ةطيرخ   ، رياطتي نیحانجلا  قیقر  روفصع 

نأك لھذم  قسانت  يف  ةدشقلا  نم  نابثكو  ةیلاع  باضھو  لوھسو 
ىوس اھلك  ایندلا  يف  سیل  موي ! لك  بيذشتلاب  اھیلاوي  ًاتاحن  كانھ 

بابشلاو ةایحلا  قبع  سداینوطنأ  قئادح  ىلع  غبسي   ، يھ اھرطع 
يذلا اذھ  ئفادلا  اھنضح  نم  رثكأ  ائیش  ایندلا  نم  ديرأ  تسل   . ةوتفلاو

. هنودب شیعأ  نأ  نكمي  يننأ  نظأ  . ال  ينم اھبارتقا  روف  يناوتحا 

ىرأ ترص   ، ينیع نع  بابضلا  حازنا   ، ةكيرألا ىلع  نيرواجتم  انسلج 
صیخشت قيرعلا  يقبشلا  امھقمع  يف   ، اھینیع ءافص  يف  ةرضخلا 

تأیھت امدنع   . ءارذع ةریغص  ةاتف  درجم  ادبأ  امئاد  اھنأ  عم  ءاوترالا  ةجھبل 
دالوأ هناھأ  فیك  همأل  يكحي  وھو  ءاكبلا  هبلاغي  الفط  تودب  ملكتأل 

اھل يكحأ  تعفدنا  ىتح  تثبل  ام  يننكل   .. ةایحلا ةسردم  يف  ةلفسلا 
يكوكش تراثأ  فیكو  ةھوبشملا  ةموزعلا  ةلیل  نع  لیصفتلاب  ءيش  لك 

. رومألا يلجنت  ىتح  ةقشلا  نع  داعتبالاب  ينوحصنف  يمامعأ  كوكشو 

نم اھلك  ءامدلا  تضاغ   .. ةديدش ةَّون  موي  جوملا  ةحفصك  اھھجو  ناك 
نوكت نأ  ىلإ  برقأ  ةقھش  نع  اھكنح  ةحتاف  اھدیب  تبرض  اریخأ   .. اھھجو
ةعیجف بابض  هلحم  لحو  اھینیع  نم  ءافصلا  لحمضا  ثیح  ةخرص 

: ةعاترم

جاحلا عم  ششحو  ركسو  ىشعتو  ؟ ! انھ ناك  يبرع  ؟ ! يبرع - »
!«. بلكلا ؟ ..! ىفطصم

اھھجو غبطصا   ، موتكم ظیغ  يف  ىلفسلا  اھتفش  ىلع  اھنانسأب  تطغض 
ةنیغضلا عم  سأیلاب  روعشلاو  رھقلا  نم  لالظ  هیف  حولت  دبرم  نولب 

. ماقتنالا نع  ةزجاعلا 

«. ؟ ةیلول اي  اقح  كمع  نبا  وھ  - »



!«. يخأ  .. هنإ - »

!«. ؟ كوخأ هنإ  نیلوقت  ؟ ! كوخأ يبرع  - »

!«. رباربلا كيد   .. انرغصأ - »

«. ؟ هاوس خأ  كل  سیل  - »

يذلا اذھ  يبرع  نس  يف  تام  اھيركب   . هیلع يمأ  بلق  قرحناو   .. ناك - »
صاصر هلتق   . موئشملا جوعملا  قيرطلا  اذھ  سفن  يف  تام   . هتفش
ةرطنقلا ءارحص  يف  اھدوقي  هتمالسب  ناك  ةلفاقل  ةدراطم  يف  سیلوبلا 

!.. نیعالملا ةیجرشامشلا  باسحل  ةیلمعلا  تناك  فأ ف ف ف ف !  . قرش
ول هآ  نیجعلا ! نم  ةرعشلاك  اھنم  اوعلط  مھو   ، تامو ةیضقلا  سبل  وھ 

!«. مھذخأي انبر  ناك 

 ...« ـ لل كيرش  كوخأ  يبرع  ينعي  - »

تھتنا  ، لایش درجم   .. معن لاَّیش ! يبرع  كتاین ! ىلعو  بیط  تنأ  - »
ىلإ كتقش  نم  عجر   .. كتقش ىلإ  ةعاضبلا  لیصوت  درجمب  هتمھم 

«. حاتفملا خسن  محللا  راطنق  نأ  ةدكأتم  انأ   .. لاحلا يف  دیعسروب 

«. ؟ ةحبرم هذھ  ةلایشلا  ةیلمع  لھو  - »

«. ادج - »

«. ؟ هذھك ةلیش  يف  يبرع  ذخأي  اھینج  مك  ينعي  - »

!«. وريزلا ىلع  ةرایس  هب  يرتشي  نأ  نكمي  ام  - »

«. ؟ يبرع اھلمحي  ةیسارد  ةداھش  يأ  - »

كب رتنعو  ىفطصم  جاحلا  ؟  بیط اي  لجر  اي  اذام  ةداھش  ؟ ! ةداھش - »
سولف دلولا ! اذھ  داسفإ  نع  هللا  مامأ  نولوئسملا  مھ  محللا  راطنقو 

مئاد جایتحا  يف  حبصأو  نامدإلا  فرع  ىتح  اھب  هوقرغأ  باسح  ریغ  نم 
هل يتوخإ  نم  دحاو  لكو   ، دمحلاو  نوروتسم  نحن   . ةریبك سولفل 
ریفوت رتفد  يف  تارخدم  انم  دحاو  لكلو   ، يبأ ثاریم  نم  يكالم  ةرایس 
يرتشیس اذ  وھ  اھو   ، ةرایسلا عابو  هبیصن  لك  وھ  ددب   . يمأ ثاریم  نم 

اي ةنیكسم  تنأ  مك   . اھب ملحي  يتلا  رفوردناللا  ةكرام  اھنم  ددجألا 
!«. يمام



«. ؟ تاردخم اھیف  ريرسلا  تحت  ةنوفدملا  ةبیقحلاف  نذإو  - »

«. اھریغ ءيش  ال  - »

!«. ةلین نیتسب  لینمو  دوسأ  راھن  - »

: ءيرج هنكل  اكحضم  اجذاس  اھینیع  يف  رشلا  عمل 

اھیف كزرغ  يتلا  ةبیصملا  مجح  نم  دكأتتل  يسفنب  كل  اھفشكأس  - »
«. يجوز محللا  راطنقو  رتنع  نیطلا  تفزو  درق  جاحلا 

ىلإ يسأر  ةمق  نم  ينلزلزت  تراص  ةدعر  ينتباصأ   ، ضفتنأ تفقو 
. يدخ ىلع  عومدلا  ترمھنا   ، يمدق صمخأ 

يمعب ثعبأس   . ةرامعلا هذھ  باب  نم  لوخدلا  ىلع  ىوقأ  نل  - »
نإو  ، حاتفملا ملسيو  دقعلا  خسفیل  ةرامعلا  بحاص  ىلإ  لیعامسإ 

هُمالسل قطقط  نم  ثدح  ام  لك  لوقأو  سیلوبلا  غلبأس  دحأ  ينضرتعا 
«. مكیلع

يف نك   . لجعتت الو  اذكھ  فخت  الف  اعم  اندي  يف  كتءارب   .. سلجاو أدھا  - »
ينإف سیلوبلا  نم  نوكي  ال  كفوخ   . كعم ةدھاش  انأف  نانئمطالا  ةياغ 
سیلوب مسق  لك  نأل  لاوحألا  نم  لاح  يأب  ةقشلا  مجاھي  نل  هنأ  ةدكأتم 

ىتح  ، مكاحملا ىتح   ، ةیجرشامشلا نم  دحاو  هیف  ةباین  بتكم  لكو 
مھدي ينعي  ؛  ةیجرشامش مھیف  ةروثلاب  اوماق  نيذلا  رارحألا  طابضلا 

مھ  ، مھسفنأ ةیجرشامشلا  نم  اقح  نوكي  كفوخ  امنإ  ةضباقو ..! ةلئاط 
بابسألا نم  ببس  يأل  نوءاشي  امتقو  كب  رارضإلا  مھدي  يف  نيذلا 

يأ وأ  تايدلب  وأ  ةریج  وأ  ةقادص  وأ  ةبارقل  ةاعارم  نود  نم  ةعرتخملا 
سیلوبلل همداخ  ملسي  نأ  مودخملا  ىلع  لھسأ  ام  تامرحلا ! نم  ةمرح 

مرتحي اندالب ال  يف  سیلوبلا  نإ  هميرح ! ىلع  ءادتعالا  وأ  هتقرس  ةمھتب 
«. ةداسلا الإ 

«. ينيربد ؟ ! ةیلول اي  نآلا  لعفأ  اذامو  - »

رسكت نأو   ، لكؤي ال  ارُم  كمحل  لعجت  نأ  تدرأ  نإ   ، يبیبح اي  فش  - »
«. يعم َلاعتف   ، ةایحلا ىدم  كسأب  نوشخیف  اعیمج  مھنویع 

!«. نونجل هنإ  ؟  ةیلول اي  نيأ  ىلإ  ؟  فیك - »

يخأ مّھزِعُأ : ةثالثل  مقتنأ  نأب  ةلیفك  ينإ   .. بسكت يمالك  عمسا  - »



«. تنأو يبرع  يخأو  نیساي 

يفو هیف  ينیككشت  الف  كلقعب  بجعم  انأ   .. ةیلول اي  نونجلل  يعاد  ال  - »
!«. يسفن

رھقلا نم  تقھط   .. عانتقا نع  راحتنالا  يف  تركف  موي  مك  ذنم  انأ  - »
!«. ؟ ةریبك ةدئافب  مویلا  رحتنأ  اذاملف ال   ، ةدحولاو ناوھلاو 

!« ؟ نيرحتنت ككرتأس  يننأ  كاردأ  نمو  - »

نإ ينعي  يتایح ! هیف  درتسأ  نأ  نكمي  يذلا  دیحولا  راحتنالا  وھ  اذھ  - »
امك ةایحلا  يف  عطربأ   ، يفیك فیك  ىلع  ایحأس  العف  توملا  ققحتي  مل 

«. كدي تاھ  ةماركو ! ةزع  نم  ينتاف  ام  ضوعأ   ، ىوھأ

!«. ةیلول اي  - »

«. كدي تاھ  - »

 ..«. كوجرأ تـ - »

«. كدي تاھ  - »

ثبشتت تناك  انيدي  نم  دي  لك  نأ  عقاولا   . نْیَھلاو نیقشاعك  انادي  تكباشت 
يف ةیبلقلا  ةكراشملا  ةذلو  نماضتلاو  ةعاجشلا  اھنم  دمتستل  ىرخألاب 

. دحاو ریصم 

نم بابلا  يل  تحتفو  تبكر   ، اھترایس باب  حتفتل  يدي  نم  اھدي  تكف 
ينت ال  يھو  ينمیلا  اھدي  تاشطلب  اعتمتسم  اھراوجب  تبكرف  لخادلا 

لصوملا عراشلا  ىلإ  تھجتا   ، ةینیصلا ْتَّفل   . سیتفلا اصع  ةضبق  كرحت 
عاقيإ عم  ىھامتي  ءطبب  ةرایسلا  فحزت  ثیح  شینروكلا  قيرط  ىلإ 

 ... ... ةیفافشلاو نجشلاب  ءولمملا  اھتوص 



( ٣٨ )

ةنعلب انباصأ  يذلا  وھ  يرطُخلا -  مالسلا  دبع  جاحلا  يمأل -  يدج  ».. 
هذھب لاصتا  يأ  مھل  سیل  هتلئاعو  يباب  ابيرھتو ..! ةراجت  تاردخملا 
ءايرثألا رابك  نم  مھ   . ساسألا نم  نوروتسم  مھنأل  ةرطخلا  ةنھملا 
ةظفاحم يف  ةیعارزلا  تالوصحملاو  نطقلا  ةراجتو  يضارألا  كالمو 

ىلع ءايرثألا  هلھأ  هثعب   ، زایتماب ةسدنھلا  ةیلك  يف  جرخت  يباب   . ةیقرشلا
ذخأیل هل -  ةررقملا  ةموكحلا  ةثعب  يف  رودلا  اورظتني  ال  ىتح  مھتقفن - 
لصحو  ، ةيرحبلا اكیناكیملا  ملع  يف  نوبروسلا  ةعماج  نم  هاروتكدلا 

هللا.. ةمحر  هیلع  هرمع  نم  تاینيرشعلا  يف  وھو  اضيأ  زایتماب  اھیلع 
هلَّھأ ةغوبن   . ةانقلا ةرادإ  يف  زایتمالا  ةبحاص  سيوسلا  ةكرش  هتفطتخا 

. ةكرشلل يلعفلا  ريدملا  يسایق  نمز  يف  حبصي  نأل 

يھاود نم  ةیھاد  ناك  يرطخلا  مالسلا  دبع  جاحلا  يمامل  يدج  »
مامتلاب ماع  ةئام  شاع   .. اھلك ةانقلا  ندم  يف  بناجلا  بوھرم   ، نمزلا
بيرھت يف  نیعبسو  ةسمخ  ماع  ةئاملا  نم  ّعیض  هدلوم ..! موي  يف  تامو 

نم ذختي   ، ناتسناغفأو ناريإو  ایكرتو  نانبل  نم  رصم  ىلإ  تاردخملا 
ال ءاملا  تحت  ضرألا  تحت  نزاخم  ةلزنملا  ةریحبو  ةرُملا  تاریحبلا 

نوكي ام  هبشأ  هرمع  لاوط  هطاشن  يقب   .. كلذ عم  ينج ! اھفشتكي 
اھربدم ىلع  بلقنت  اسبلتم  هیلع  ضبقلل  ةلواحم  لك  ةعئاشلاب ..!

.. نوریثك هخیشتسا   .. ةعطاقلا يفنلا  لئالد  نم  هدیصر  َيوق  اھيذفنمو ..!

.. هسفن قدصو  مھقدص   .. عرولاو ةماقتسالا  ىلع  لثملا  برضم  حبصأ 
هیف نفد  دقو   ، هیف نفدي  هل  احيرض  هب  قحلأ  ریبك  دجسم  ءانبب  ماق 
هتردق ةلیلق ..! رھشأب  ویلوي  ةروث  مایق  لبق  هللا  هافوت  امنیح  لعفلاب 
سانلا لك  هل ! هللا  اھحنم  يتلا  ةماعزلا  ةبھوم  يف  تناك  ةیمنھجلا 

هیلإ بذجني  هثيدحل  عمتسم  لك   .. مع اي  هل : نولوقي  اًّنس  هنم  ربكألا  ىتح 
يمري نأ  هنم  بلط  ول  ىتح  ضارتعا  نود  هرماوأل  لثتمي  ام  ناعرسو 

! لعفلاب ثدحي  ام  اذھ  ناك  عقاولا  يف  رحبلا ..! يف  وأ  رانلا  يف  هسفن 

ممھلا ظاقيإ  يف  ابوھوم  ناك  يرطُخلا  مالسلا  دبع  جاحلا  يمامل  يدج  »
عرز يف  اعراب  ناك  اھدقرم ! رداغتف  ةعاجشلا  اھیف  ثبي   ، ةلماخلا
امو تارماغم  نم  هب  رمأي  ام  اوذفنیل  نایبصلا  يف  ةركبملا  ةلوجرلا 
هناسل عطقني  سبلت  يف  مھنم  عقي  نم   .. تارطاخمو ططخ  نم  همسري 
هلاجر مظعم  ؟ .. قدصت لھ  يدج ..! مسا  قیقحتلا  يف  ركذي  نأ  لبق 
سیل تاردخملا ..! ةحفاكمب  نیفلكملا  سیلوبلا  طابض  نم  اوناك  هنایبصو 

وھ امنإ   .. ال  .. ال  .. يفیظولا مھبجاو  ةنایخل  مھجردتسي  الو  مھوشري 



يف دودح  ریغب  يداملا  نوعلاو  حصنلاو  نانحلاو  ةوبألا  نم  مھیلع  قدغي 
وأ رھملا  يف  كنواعي  ؟  جاوز  .. كل اھددسي  ؟  نويد ةیصخشلا : مھتامزأ 
تائم نم  هفرعي  امب  كل  طسوتي  ؟  ءاسؤر عم  فالخ   .. زاھجلا يف 
بوطو ديدحب  كدمي  ؟  تیب ءانب  يف  قونزم   .. ةریبكلا تایصخشلا 

يأ كنم  بلطي  نأ  نود  نم   ، عاصقلا نولمحي  لاجرب  امبرو  تنمسأو 
هتاياوھ نم  ةياوھ  كولسلا  اذھ  نأل  حیملتلاب  الو  حيرصتلاب  ال  ةمدخ 

!.. همدخي نأ  ىنمتي  عیمجلا  لعجي  امم   ، ةریبك ةذل  هل  ققحت 

يف بسحف  ادھج  هفلكي  هنإ  لیختت ! امك  الاومأ  هفلكي  ال  كلذ  لك  »
دق سان ! ىلع  سان  فيرعتو  سان  دنع  سانل  طسوتلاو  سانب  لاصتالا 
عفدلا ىلإ  رطضا  نإف   ، ةنامأ يف  ةعلس  يف  غلبم  يف  اصخش  نمضي 
نوعقي عیمجلا  البح ..! هل  لتفت  هنقذ  نم  ةيرظنب : لمعي  فوسف  هبیج  نم 
ضیبلاب نوبعلي  نيذلا  ةنھملا  لھأ  نم  هلاجر   .. مالسلاو هرسأ  يف 

، هتزوح يف  امئاد  بعللا  رارسأ  نأل  هسفن  نم  هیلع  صرحأ  اوناك  رجحلاو 
!.. ةمداق ىرخأ  ةیلمعب  طوبرم  ليذ  اھنم  ىقبتي  اھب  نوموقي  ةیلمع  لكو 

ىلإ لصوي  شحافلا  بسكملاو   ، تایلمع اھءارو  بحسنت  ةیلمعلا 
.. شحفأ بساكم 

راطنق نیطلا  تفز  ناك  مالسلا  دبع  يدجب  نیلصتملا  طابضلا  كئلوأ  نم  »
رقم ىلإ  هلوصو  ةظحل  نم  يدج  هاوتحا   .. يجرشامشلا كب  ورمع  محللا 
دق ةعساولا  هتارباخمو  يدج  تايرحت  تناك   .. قرش ةرطنقلا  ةطرش 

ةشحاف ةقومرملا  ةریبكلا  ةلئاعلا  نبا  يجرشامشلا -  ورمع  نأ  هل  تدكأ 
نیعلا ئلتمم  نوكیس  اثيدح -  هنییعت  مت  يذلاو  ليوط  خيراتل  ءارثلا 
غلاب رورغم ..! رتھتسم  وخر  ةیصخشلا  فیعض  هنأ  الإ   ، ریمضلا يحاص 

. هتيامح هیلع  غبسأ   ، سانلا نیب  ةبیھ  هیلع  ىفضأ   ، هناضتحا يف  يدج 

ملحي هرمع  لوط  ناك  يرطُخلا  مالسلا  دبع  يدج  نأ  رمألا  ةقیقح  »
عیفرلا جسنلاو  لزغلا  يف  ةیملاعلا  ةعمسلا  تاذ  ةلئاعلا  هذھ  ةرھاصمب 
نیلازغلا نم  ةلئاع  لیلس  لصألا  يف  يدج  نإ   . ةشمقألا ةغابص  يفو 
هحومط يقب  لاومألاب  هئانتغا  مغرف  اذھلو   ، ةيودیلا لاونألاب  نیجاسنلاو 

ناك هنأل  ةصاخبو   ، ثيدحلا اھروطت  يف  ةنھملا  هذھ  ءانبأ  موجنب  اقلعم 
يف هلاومأ  رمثتسیف   ، بيرھتلا اياطخ  نم  هسفنو  هلاومأ  لسغل  ططخي 
اھیف مھفي  ةعانص  تناك  ول  اذبح  ايو   ، حاجنلا ةنومضم  ةیعانص  تاعورشم 

! الیلق ولو 

رمع ىلإ  فاضت  ةلیلق  روھشب  اھرمع  نم  نيرشعلا  نود  كاذنآ  يمام  »
ورمع بیقنلا  اھآر  ءادغلا  ةموزع  يف  يجرشامشلا ..! ورمع  بیقنلا 

.. يناغألا لوقت  امك  ةرظن  لوأل  هبح  يف  تعقو  ىرخألا  يھ   .. اھب نجف 



ةلدبلا يف  هرظنم  نأ  امك   .. تاوشاب نبا   .. اقیشر اولح  هبابش  يف  ناك 
.. يمام ةبطخل  يجرشامشلا  ورمع  بیقنلا  مدقت   . انتاف ناك  ةیمسرلا 

ءيجي ىتح  ةبوطخلا  نالعإ  أجرأ  هنكل   ، لاحلا يف  يدج  قفاو 
. هنم اھتبطخل  رابكلا  ةیجرشامشلا 

تحت ىوطناو  نال  دق  بیقنلا  ةدایس  نأب  ملع  ىلع  ناك  ةیھادلا  يدج  »
اھب هل  نأش  الو  يدج  نع  ةدیعب  رومألا  نأ  امھوتم  ةربابجلا  نایبصلا  عارذ 
قثاو تاردخملا  ةحفاكم  بتكم  يف  لماعلا  بیقنلاف   .. دیعب وأ  بيرق  نم 

ال ریخلا  لعف  ىلإ  قابَّسلا  عرولا  يقتلا  جاحلا  يدج  نأب  ةقثلا  مامت 
رومألا هذھ  نع  ائیش  فرعي  سیلو  لب   ، جيورتلاب الو  بيرھتلاب  هل ال  ةقالع 

، تاعئاش ضحم  تناك  اقباس  همھتت  تناك  يتلا  تاعئاشلا  نأو   ، ةنئاشلا
اوقفلف هب  عاقيإلا  نم  اوسئي  نيذلا  ورمع  بیقنلا  ءاسؤر  ضعب  نأ  لیلدب 
ءاضقلا تبثأف  ةمكاحملا  ىلإ  اھب  هومدق  كبحلا  ةنقتم  تاسبلت  هل 

!.. تارم ةدع  اھنالطب 

هنأ ال حصأ -  ىنعمب  كردي  وأ ال  فرعي -  نكي  مل  هرمع ! لوط  يبغ  يبغلا  »
حيرصتلا هب  جرخ  دقو  الإ  ثدحي  عساولا  كئاشلا  ملاعلا  اذھ  يف  ءيش 
ةلومشم الإ  رمت  ةقفص  .. ال  يرطُخلا مالسلا  دبع  جاحلا  براوش  تحت  نم 
فيراصملل تایماركإلل  تآفاكملل  روجألل  راعسألل  ديدحت  ال   .. هتياعرب

! نیع ةزمغ  وأ  ةءاميإ  وأ  هنم  ةملكب  الإ  ةيرسلا 

توف دق  بیقنلا  ةدایس  نأب  عبطلاب  ملع  ىلع  ناك  مالسلا  دبع  جاحلا  »
ةدع يصخشلا  هباسحل  ىرتشاو   ، مولعم رجأ  ریظن  تاقفص  ةدع 
دعاسو  ، ةيردنكسإلاب بنعلا  طیغ  يف  اھمالتسا  لبق  اھعاب  تاقفص 

، هتسارح تحت  ةلزنملا  ةریحب  يف  براق  يف  اھمالتسا  ىلع  نيرتشملا 
 - هلغش فياش  هنأ  تابثإل  هئاسؤر -  ةلماجم  يف  نایبصلا  عم  كراشو 

يدجو كلذ  لك   .. روفاكلا قروو  ءانحلا  نم  ةعنصم  ةبورضم  تاقفص  ةدعب 
ةناھكلا يف  يجرشامشلا  ىفطصم  جاحلا  نم  أوسأ  انأ  هّدُعأ  يذلا  - 

! ءيش يأ  نع  ءيش  يأ  فرعي  سیل  هنأك  لماع  ىوقتلاو -  عرولا  ناقتإو 
! ءيش لكل  ربدم  هنأ  عم  هجازمب  خمرطي 

اھاضق يتلا  تاونسلا  سمخلا  يف  ةربتعم  ةورث  ورمع  بیقنلا  نَّوك  »
ورمع بیقنلا  رفاس  ةبوطخلا  نالعإل  ددحملا  دعوملا  يف   . ةمدخلا يف 

.. سورعلا دو  اوبطخیل  اھئاھجوو  ةلئاعلا  سوءرب  يتأیل  ةيردنكسإلا  ىلإ 
مھتدوع دعب  اولاق   .. مالسلا دبع  يدج  تارباخم  نم  دفو  هئارو  نم  رفاس 
هتدلب يفو  ةيردنكسإلا  يف  بیقنلا  ةدایس  ىلع  تماق  ةمایقلا  نإ 

نم ىتح  ءيش  لك  نم  هنامرحب  ددھ  ریبكلا  اشابلا  نأو  ةبيدلا » تیم  »
نأب ةلئاعلا  سیئر  هفصوب  هذختا  يذلا  رارقلل  لثتمي  مل  ام  ةلئاعلا  مسا 



ةیئادتبالا ةداھشلا  لمحت  دلبلا  يف  ةمیقملا  ةحالفلا  همع  ةنبا  نم  جوزتي 
. ليوط رمع  دعب  اھثرتس  ةعساش  ةیعارز  اضرأ  رظتنتو 

نإ يمامل  يدج  لاق   .. هتفیظو نم  اضيأ  راط   .. يمام نم  سيرعلا  راط  »
ىلإ هلمتحت  لازت  ال  يتلا  همع  ةنبا  نم  لعفلاب  جوزت  بیقنلا  ةدایس 
نم عنصم  يف  مھم  بصنمب  ئفوكو   ، ةطرشلا نم  لاقتسا  هنأو   ، مویلا

. ةلومع دئاز  ریبك  بترمب  ةلئاعلا  عناصم 

لاوط اھبلق  نم  هدرط  ىلع  وقت  مل  بلقلا  ةبیط  يمام  نأ  بیجعلا  »
هللف ؛  ةباھمو ةمیقو  بحو  نانحو  زع  نم  يباب  هب  اھطاحأ  ام  مغر  اھتایح 

!.. نوئش هقلخ  يف 

عقوتي ناك  ةدحاو ..! ةھربل  ولو  ربخلا  همدصي  مل  يدج  نأ  بجعألا  »
ةیصخش ىلع  ناك  نإ  كدوتملا  كنحملا  لقعلا  امنإ   .. ثدح ام  ثودح 

يذلا لجرلا   .. اھیلإ دیعبلاو  يلاعلا  ّبرقو  اھناز  ةبوھرم  ةبوھوم  ةیماعز 
امف  ، الصأ اھیف  طرف  نإ  ةلوھسب  هفراعم  يف  طرفي  سیل  رخصلا  هل  نیلي 
يأ نم  ولخت  اسفن  ناك  هنأب  هل  دھشأ  ؟ .. نینواعم وأ  ءاقدصأ  اوناك  ول  كلاب 
وھ ةءاسإلا  ىلع  ریخلاب  درلا  نأ  امئاد  هكولسب  دكؤي  ةیماقتنا ! لویم 
وأ هلیجأت  لقألا  ىلع  وأ   ، ناودعلا درل  حالس  عجنأ  وھ   ، باقع فنعأ 

ةلغشلا هذھ  الول  هللاو  امیظع  الجر  ناك  سوفنلا ! حلصنت  نأ  ىلإ  هلیطعت 
لغتشا ول  هآو  هآف   ، ةضایفلا ةيرطفلا  هتماعز  اھیف  ققحي  يتلا  ةليذرلا 

ىلإ يناھتلا  تایقرب  لسرأ  دقل   .. روصت  . هرغص نم  ةسایسلاب 
رھشأ يف  هیناھت  رشن  بیقنلا ..! ةدایس  مھنبا  جاوز  ىلع  ةیجرشامشلا 

نم ةریبك  ةبحصب  ةيردنكسإلا  ىلإ  رفاس  هنإ  مث   .. تالجملاو ديارجلا 
ىلإ اھدنع  لازي  ال  مخف  ریتیلوس  متاخب  سورعلا  ىلع  حَّبصو  نایعألا 
عیمجو ریبكلا  اشابلا  غامد  ةفیطللا  ةبیھملا  هتیصخش  تألم  اھموي  مویلا !

رصأ املف   ، مايأ ةدعل  هتفاضتساب  اوكسمت  مھنأ  ةجردل  ةلئاعلا  ءاھجو 
هلیصوتب هسفنب  اشابلا  ماق  مویلا  سفن  يف  دیعسروب  ىلإ  ةدوعلا  ىلع 

. هل اميركت  ةيدیعسروبلا  دودحلا  برق  ىلإ  ةصاخلا  هترایسب 

تناك ءاجرلا ..! ةبئاخ  ةسیعتلا  ةاتفلا  كلت   ، يمام ىلع  يقابلاو  رودلا  »
نإو نمزلا  اھوحمي  ال  اھبلق  يف  ةشوقنم  هتروصو   ، ایقیقح ابح  هبحت 
اھبحي اسيرع  اھل  لسرأ   ، اھحرج بَّیطف  يمام  بحي  ناك  نكل هللا   .. لاط
ةفاقث رثكأ   .. ةقاشرو ةماق  لوطأو  ىلحأ   .. ورمعل يھ  اھبح  نم  دشأ 
نومأم يرحب  سدنھملا  دیمعلا   ، يباب هنإ   .. ةیشاح ةقرو  ةقابلو 

. سيوسلا ةانق  ةكرش  يف  نیقومرملا  بابشلا  بجنأ  دحأ   ، يعفاشلا
ةقادص ىلع  ةیقرشلا  يف  بناجلا  ةبوھرملا  هتلئاع   .. ابیھم امرتحم  ناك 

يف تاموزعو  تارايز  مھنیبو  نمزلا  ميدق  نم  مالسلا  دبع  يدجب  ةقیمع 



ةلئاعلا ناوسن  تفاش  تابسانملا  هذھ  نم  ةدحاو  يف   .. تالماجمو حارفأ 
ةيؤرلل ةصرف  نم  رثكأ  هل  نربد  مث  اھیلإ  يباب  رظن  نتفلف   ، يمام ةوالح 
نداعم فاشتكاو  زرف  يف  دحأ  هيرابي  يذلا ال  يدج   .. اھب ماھف   ، برق نع 

: ءاسم تاذ  يمامب  درفتسا  لاجرلا 

! ةيوق هتیصخشو   ، ةیقرشلا ءاینغأ  ينغأ  نم  ةطقل ! كسيرع  ةفجن  اي  - »
نئمطم نینیعلا  ضمغم  انأو  هل  كیطعأ  ينعي   .. ةلوجرلاو ةفعلاب  ةنآلم 

«. رمعلا لوط  كدعسي هللا  اجوز  هیلبقاف   ، لابلا

ةبتع همامأ  تحتفنا  ىتح  يباب  ىلإ  يمام  تفز  نإ  ام  يدج ! قدص  »
ةكرش يف  نازیملا  ةنامر  حبصأ  ىتح  ةعرسب  دعص   .. يقرتلا ملس 
ةریثك الاومأ  هنع  ثریف  هوبأ  تومي  نأ  فورظلا  ءاشت   . هنأش عفترا   .. ةانقلا

، ىرخأ ایندو  الویخو  ةیشامو  ٍتالوصحمو  رجاتمو  ةیعارز  يضارأو  ادج 
ةورث بحاص  حبصأ  نأ  دعب  هحلاصم  ىعریل  ةلاقتسالا  ىلإ  رطضاف 

. ةمخض

قافتالا ةرھاظ  انتلئاع  يف  رظنلل  ةتفلتسملا  ةفيرطلا  رھاوظلا  نم  »
ةسمخ موي  توميو  ليربإ  نم  ةسمخ  موي  يدج  دلوي  نأك  ماقرألا : يف 
يلاخو يمامو  ةظیفح  يتلاخ  ءانبأ : ةعبرأ  يدج  بجني  نأو  ليربإ ! نم 
نیتنبو نيدلو  ةظیفح  يتلاخ  فلخت  نأو  فسوي ! يلاخو  راتسلا  دبع 
نانكسي اناك  ناذللا  امھ  نادلولا  ةروتافیناملا ! رجات  اھجوز  نم  اضيأ 
يناثلاو تایضاير  سردم  نآلا  امھدحأ   ، داؤفو نومأم  ةیمیھاربإلا : ةقش 
اتجوزت دقف  ةحیمسو  ىولس  امھاتقیقش  امأ   ، هیبأ تالحم  ريدي  بساحم 
تفلخ ؛  ةفجن يمامل  ةبسنلاب  مقرلا  سفن   . ةیھیجوتلا ةداھش  دعب 

يف يرحب  سدنھم  نم  سیمل  تجوزت   ، يبرعو ةیلولو  نیسايو  سیمل 
دقف نیساي  امأ   ، عبار نبا  نآلا  اھنطب  يفو  يباب  رایتخا  نم  ةانقلا  ةكرش 

تجوزت دقف  ةیلول  امأو   ، ةعجاف ةفیخس  ةثداح  يف  هبابش  زع  يف  تام 
ةریثكلا سولفلاف  يبرع  امأو   ، بابھب ببھملا  ّظحل  اھِ محللا  راطنق  نم 

! راجُفلا كولس  كلسي  حار  هنع  يمام  اھتعطق  املف   ، هتدسفأ

كلت  .. ةریثك تاصغنملا  نم  روص  هیف  ةلوفطلا  يف  يتايركذ  موبلأ  »
ةدحاو يف   .. ركسلا ضرم  ةأطو  تحت  يبأ  بیصت  تناك  يتلا  تابوبیغلا 

نإ اولاق   .. ىفشتسملا ىلإ  هولقن   .. طَق قفُي  مل  تابوبیغلا  هذھ  نم 
ةضمغ يف  هاندقف   .. ضقانتو اھلوعفم  براضت  هل  تیطعأ  يتلا  ةيودألا 
انتایح ىلع  مھتياصو  نیضرافلا  ددع  رثك   .. ریھظ الب  انحبصأ   .. نیع

تاعورشم لیغشتو  انضرأ  ةعارز  اولوت  يمامعأ  ةریخ : عفاودب  نیعوفدم 
. فرشو ةنامأب  اننوبساحيو  تالوصحملاو  يواقتلاو  لویخلاو  ةیشاملا 

انحاورو انتایح  رومأ  ىلع  نافرشي  فسوي  يلاخو  راتسلا  دبع  يلاخ 



ناودع يأ  نم  انتيامحو  انتارخدمو  انتافورصم  میظنتو  انسرادمو  انئیجمو 
. يرطخلا مالسلا  دبع  يدج  ةافو  دعب  انیف  عماط 

تنك  .. تاذلاب بدألا  ةءارق   .. ةلئاعلا يف  ةءارقلا  تبحأ  يتلا  ةدیحولا  انأ  »
ةرجح يف  نكر  يف  ناشمك  وھو  يباب  رظنمب  ةروھبم  يتلوفط  يف 
بتكلاو لیللا  رخآ  ىلإ  ةروجابألا  ءوض  يف  ةءارقلا  يف  اقرغتسم  هبتكم 
بتكملا ةرجح  ودبت  ثیح   ، ةلیمجلا هتبتكم  فوفر  اھب  نادزت  هیلاوح  نم 

ذنم يل  ةببحملا  ةرجحلا  يھ  تناكف   ، ناولألا نم  ةقيدح  يرظان  يف 
ول ىنمتأو  يباب  يتبكر  يف  حسمتأ  تاعاسلا  اھیف  يضقأ   ، ةلوفطلا

ةءارقلا تملعت  اذھلو  ينع ! هاھلأو  هذخأ  يذلا  باتكلا  اذھ  ةءارق  عیطتسأ 
، هتبتكم يل  كرتو  يباب  انعدو  ىتح  قحب  ةئراق  حبصأ  تدك  امف   ، ةعرسب

! يل هكرت  ثاریم  مظعأ  اھتربتعاو  يبابل  يقشع  اھتقشعف 

يباب فیلأت  نم  باتك  رشنو  عبطب  اھلك  ایندلا  ئجافأس  بيرق  امعو  »
نم هنأب : فالغلا  ردص  يف  ةرابع  يف  يباب  هفصي   ، هقاروأ نیب  هتدجو 

ةنطاوم : » تأرق ام  برغأ  نم  هنإف  باتكلا  ناونع  امأ   .. راحبلا مولع  بدأ 
ةيوھلا  » ،« ءاملا ةیسنج  : » لیبق نم  برغأو  برغأ  لوصف  هیف  هایملا !»
يتلا نادلبلا  فالتخاب  فلتخت  دحاولا  رھنلا  هایم  نإ  لوقي  هیفو   ،« ةیئاملا
قاروأ ةنزخ  يف  نيرھش  يلاوح  ذنم  هتفشتكا  اھضرأ ..! نطوتست 
بحي ناك  يباب  نأ  ملعن  نحنو   ، اھزرفنو اھل  غرفن  نأ  ىلإ  اھانلمھأ 
لغشي ناك  ةیملع  ثاحبأ  تاعورشم  نوكت  نأ  انعقوت  يتلا  ةباتكلا 

ينكراشتل ابيرق  كیلإ  أجلأ  امبر  لاح  لك  ىلعو   .. هتایح لوط  اھب  هسفن 
قافنإلل ةدعتسم  انأو   ، هاوتحم ىلع  فرعتلاو  باتكلا  اذھ  ةءارق  يف 

. يباب ىركذل  ادیلخت  هرشن  ىلع 

روتكدلا سدنھملا  يباب  توم  دعب  يرطخلا  مالسلا  دبع  يدج  توم  »
يأ اھصقني  ال  يتلا  انتایح  تحبصأو   ، انسوفن رسك  يعفاشلا  نومأم 

ةبملطلا اھبحست  يتلا  ةیفوجلا  هایملا  معط  يف  ةیھافرلا  نم  ءيش 
ةوقو ةماعز  هیبأ  نع  لقي  نكي  مل  راتسلا  دبع  يلاخ  نأ  مغرو   .. ةيودیلا
ةیغاطلا هتبیھو  هیبأ  داجمأ  ةداعإ  عطتسي  مل  هنإف   ، ًءاھدو ةیصخش 

. ةرثؤملا

اھجوز دقفب  يمام  ينیع  نزحلا  نكسو   ، ةبآكلاو دوكرلاب  انتایح  تبیصأ  »
يكل اھسفن  عدخت  نأ  لواحت  تناك   .. اھیبأ هدعب  نمو  اھنبا  هئارو  نمو 
اھنأ نآلا  يل  ىءارتي   .. ةضرتعم ریغ  ةرباص  ءاضقل هللا  تلثتما  اھنأب  انعدخت 
اھعم ةمیقملا  ةدیحولا  يننأو  حرفلا  رمع  يف  سورع  يننأ  ىلإ  تنطف 
رخآ الإ  هارن  يبرع ال  نإ  ذإ   ، راھنلا لوط  اھھجو  يف  يھجو  ریبك  تیب  يف 
عبط دق  ءادوس  ةحرطو  دوسأ  ناتسف  يف  زوربملا  اھنزح  نإو   ، لیللا



نزحلا حبصأف  ةجرحلا  نسلا  كلت  يف  يرعاشم  ةنیجع  ىلع  هسفن 
يمالك يف  يتوص  يف  هتروص  رھظت  ماودلا  ىلع  يبلق  يف  اًروفحم 

ىقیسوملاو ماستبالل  يتمصاخم  يف  يتحرس  يف  يتدعق  يف 
نكلو  ، لقألا ىلع  اھرعاشمل  ينم  امارتحا  ةفاك  ةحرفملا  ءایشألاو 
لخدأس ةلیلق  رھشأ  دعب  يننإ  ذإ   ، جرحلا ىھتنم  يف  ناك  فرظلا 

نمف يب  طیحملا  وجلا  ریغتي  مل  امو   ، ةیھیجوتلا ةداھش  ناحتما 
نوع يف  هللا  ناك  لیقثلا ..! دكنلا  ةأطو  تحت  حجنأ  نأ  لیحتسملا 

.. يمام ةنیكسملا 

يحضلا يف  مونلا  نم  توحص  ةلھذم : ةأجافم  حابص  تاذ  ينتأجاف 
ةفقاو نینیعلا  ةیفاصلا  هجولا  ةقرشملا  ةیتفلا  ةباشلا  يمامب  تئجوفف 
يمام اھنأ  تدكأتو  ينیع  تكعد  ملح ! يف  ينتننظ  ينیحصت ..! يمامأ 
اھحبش انل  ةكرات  هعم  تلحر  اھنأك  يباب  لیحر  ذنم  تفتخا  دق  تناك  يتلا 
ابوث يدترت   ، ينتشحو يتلا  يمام  يھ  هذھ  معن  ملؤملا ..! نيزحلا 
امك  ، اھیفتكو اھرھظ  قوف  حرمت  اھرعش  لئادج  ةكرات  نوللا  يدرو  ایلزنم 

ىشوف  ، فوشكم وھ  ام  ردقب  كوبحملا  بوثلا  يف  لیمجلا  اھدسج  رھظ 
ةرظنب ينترمأ  ةجزاط ..! ىثنأ  لازت  اھنأب ال  اھیفدر  ءالتماو  اھردص  عافترا 
يرظنم ریغأل  مامحلا  ىلإ  يروف  نم  موقأ  نأب  اعم  ةمساحو  ةیناح  نیع 

توص نأ  ينلھذأ  مامحلا  نم  يجورخ  ةظحل  هتفصو ..! امك  ئدصلا 
ينغلا دبع  ةینغأب  تیبلا  يف  حرمي  حار  دق  ایلیبوملا  سبیلفلا  ويدارلا 

! ىوھلاو نامزلا  هآ م  دیسلا :

دعب اموي  ولعي  حار  ويدارلا  توص   .. ةایحلا هیف  تحاصو  تیبلا  قطن  اریخأ  »
ارخدم ناك  ام  لك  اھدسج  ىلع  ضرعي  حار  يمام  سبالم  بالودو   ، موي
تحجن  .. يعم حلاصتي  نھذلا  ءافصو  اناولأو  الاكشأ  تاليدوم  نم  هیف 

أرط ام  بقاري  ناك  يذلا  فسوي  يلاخو   ، ةیھیجوتلا ناحتما  يف  قوفتب 
ةرجنفلاو ةھازنلا  ىلإ  يصخشلا  هلیمل  ارظن  عیجشتو  حرفب  انیلع 

يف تعقوت  امم  عرسأ  ناك   .. باسح ریغب  ةایحلا  عتم  نم  ّبعلاو 
بادآلا ةیلكب  ينقحلیل  يعم  رفاسو  يقاروأ  لمحف   ، يتبغرل ةباجتسالا 
ةياعرب ىظحأو  ةیعماجلا  ةنيدملا  يف  يل  زجحيو  ةیسنرفلا  ةغللا  مسق 

ةيردنكسإلا ىلإ  يناقبس  نيذللا  ةظیفح  يتلاخ  يدلو  داؤفو  نومأم 
. اعم اناعریل  رخآل  نیح  نم  فسوي  يلاخ  ءيجي  نأ  ىلع   ، ماعب

يف يتاءارق  ْتَعسوتف  يسَفن  تممش  تیبلا  نع  نزحلا  فارصناب  »
لكأ يطولفنملا   .. اھيرتشأ تحبصأ  بتك  يفو  يباب  ةبتكم  يف  بدألا 
يلقع سحلف  سودقلا  دبع  ناسحإ  ينفقلت  مث   ، ليوط تقول  يغامد 
هؤرقأ  ، هبتكي فرح  لك  ءارو  يرجأ  تحبصأ   ، ةنتافلا هتاياورو  هصصقب 



.. باتك يف  هرودص  دنع  هيرتشأو  ریخلا  حابص  يفو  ازور  يف  السلسم 
ریبلأو رتراسو  راوفوب  يد  نومیسو  سودقلا  دبع  ناسحإ  ملاع  تقشع 

.. ةعلاطلا ناجاس  زاوسنارفو  يماك 

ياشلا برشي  يكل  راتسلا  دبع  يلاخ  ءاج  ةئجافم  ةیلیل  ةرايز  يف  »
ىلع انمامأ  ربخلا  يقلي  حجانو  ليوط  دیھمت  دعب  هب  اذإو   .. معز امك  انعم 
مث الیلق  انتجعزأ  ةيودملا  صاصرلا  ةقلط  لثم  اربخ  ناك   . نولاصلا ةزیبارت 

ةشھدم ةطاسب  يف  يمأل  راتسلا  دبع  يلاخ  لاق   .. اھتفارطب انتكحضأ 
انأجاف ادیج  ربخلا  بعوتسن  نأ  لبق  حاحلإب ..! اھیلع  رودي  اسيرع  نإ 
ةمدخ يمام  جوزتت  نأ  ةركف  ديؤي  ایصخش  هنإ  الئاق  راتسلا  دبع  يلاخ 
ملو اولقتساو  اوربك  مھلك  لایعلا  نأ  املاط  ةیسفنلا  اھتلاحو  اھتحصل 
ام شیعتو  اھسَفن  مشت  يكل  ناوألا  نآ  دق  هنأو   ، اھیلإ نوجاتحي  اودوعي 

!.. اھبابش زع  يف  لازت  اھنأ ال  اصوصخ   ، ةدیعس اھرمع  نم  ىقبت 

تلازأو ةمدصلا  عقو  تففخ  راتسلا  دبع  يلاخ  اھب  ملكت  يتلا  ةيدجلا  »
مھبم ليوط  تمص  دعب  يمام  نأ  ةجردل  هتبارغ  ةنوشخ  ربخلا  نع 
ىقب نیم  علطيو  هلویم : اھب  يفخیل  ةيرخسلاب  عرذتي  نم  ةقيرطب  تقطن 
زعأ هنإ  ىنعم : تاذ  ةجھلب  لاق  ؟ ! راتسلا دبع  اي  هد  ةطقللا  سيرعلا 
حفصلا بلطي  اعكار  ءاجو  بات  ميدقلا  كبیبح   ، اھلك ایندلا  يف  بيابحلا 

لیبس يف  كلمي  ام  لكب  ةیحضتلل  ادعتسم  دولا  بطخيو  ةحماسملاو 
يف مدلا  دقعناو  اھیبجاح  نیب  تماق  بجعتلا  تامالع  نم  ثالث  كئاضر ..!
لبط هینیع  يفو  يلاخ  لاق  ؟ ! راتسلا دبع  اي  نیم  نيروكتملا : اھيدخ 
ةدایس هنإ   .. ةفجن اي  يمھفا  تاجاصو : رھازمو  فوفدو  صقرو  رمزو 
اھناخف هیلع  ةرطیسلا  تدقف  جدھتم  توصب  يمام  تفتھ  بیقنلا ..!
لازي ال  ؟ ! يجرشامشلا ورمع  لوقعم ! شم  ؟ ! ورمع اھحضفو :

!.. هیلخي اش هللا  نإ  هللاو ! ریخلا  هیف  يبیبح ..! اي  ؟ ! ينركذتي

دعي مل  هنأ  راتسلا  دبع  يلاخ  دكأت  ةیفطاعلا  ةقارشإلا  هذھ  مامأ  »
هنأ ةجردل  ماتلا  لوبقلا  ينعي  هآر  ام  نأ  ربتعا  ذإ   ، اھدر عمسي  نأل  اجاتحم 
تناك اذإ  امع  يمام  لأسي  مل  هفارصنا  دنعو   ، مالكلل رخآ  اعوضوم  حتف 

! ضفرت وأ  قفاوت 

ةرم لوأل  تمستباو -  يمام  يل  ترظن  راتسلا  دبع  يلاخ  فارصنا  دعب  »
دق تناك   .. لؤافتو ةيویحب  اھیف  مدلا  يرجي  ةماستبا  يباب -  لیحر  دعب 
، هیف بیصن  اھل  نكي  ملو  نونجب  هتبحأ  صخش  نع  لبق  نم  ينتثدح 
!.. ةجردلا هذھ  ىلإ  اھبلق  ىلع  ضباق  هنأ  يدلخب  رودي  نكي  مل  يننكل 
ددمل راتسلا  دبع  يلاخ  عم  نوفیلتلا  يف  ثدحتت  تناك  ةیلاتلا  مايألا  يف 
ءارولا ىلإ  تدترا  اھنأك  ةططأزلاو  شاعتنالا  ةياغ  يف  اھلالخ  اھارأ  ةليوط 



نم بیبحلا ..! مسا  ركذ  درجمب  شعتنت  ةقھارم  ةاتف  تراصف  اماع  نیثالث 
موي ةرايز  يف  انل  مداق  سيرعلا  نأ  تملع  ةینوفیلتلا  تاملاكملا  ىدحإ 

. اذك

فثكم زیكرتب  راھنلا  لوط  يمام  ينتلوانت  هلوصول  دوعوملا  مویلا  يف  »
درفت نأ  يف  تحجن  نأ  ىلإ   ، يبلق ىلع  ةجھبلا  لاخدإل  حرملا  نم 
يذلا هجولا  كلذ  نم  لصألا  قبط  ةخسن  راصف  طاسبنالاب  يھجو 
قوف طئاحلا  ىلع  ةزوربملا  يمام  فافز  ةروص  نم  راھن  لیل  ينھجاوي 
يرعش فیفصتو  يمامحتسا  ىلع  تفرشأ  نأب  ينتأجاف   .. ةحيرستلا
ةسلاج تناك  يھ ..! اھلجأ  نم  سیلو  انأ  يلجأ  نم  مداق  سيرعلا  نأك 
تلخد امنیح  سيرعلا  ةبحصب  نولاصلا  ةفرغ  يف  راتسلا  دبع  يلاخ  عم 
تاكحض نوقلطي  حرملا  نم  ةلاح  يف  اوناك   .. ياشلا ةینیصب  مھیلع 
هجوم الع  ةمیمح  تايركذ  نم  ارحب  نأ  حضاولا  نم  ودبيو   ، ةقیمع ةیفاص 
بحسلا رایت  ىلإ  نیميدقلا  نیقشاعلا  فرجي  داكف  نآطشلا  قوف 

. يتحتلا

وطخب ةلخاد  انأو  دیعب  نم  هتيأر  يجرشامشلا ! ورمع  وھ  سيرعلا  ناك  »
!.. ناریطلل بھأتي  روفصعك  ضفتناو  يبلق  عاتراف   ، يناري نأ  لبق  دیئو 
كلت يف  يل  ادب  رمحألا ! هھجو  قوف  جاتلا  هنأك  ضیبألا  هرعش  ينرحس 
هنأب ةعداخلا  ةمعانلا  هحمالم  يحوت  لظلا  فیفخ  اقینأ  الیمج  ةظحللا 
هنإ يبر ! اي  نماطتلا ..! ىلع  اثعاب  هلكش  ادب   .. نانحو ءفدو  ةلوجر  عوبني 
يف ةعساولا  يتاءارق  هتعنصو  يتلیخم  يف  هحبش  نمكي  يذلا  لجرلا 
يتاذلا يملاع  يف  نانعلا  يلایخل  قلطأ  تنك  امنیح  يسنامورلا  بدألا 
ةدكأتم نآلا  ينإ  اجوز ! هراتخأ  نأ  نكمي  يذلا  لجرلا  ةروص  لوح  يرسلا 
ةلوجرلل لثمألا  جذومنلا  هنأب  يداقتعاو  يباب  ةیصخشل  يقشع  نأ 

اھنضح يف  ينتوتحا  املاط  يتلا  ةفقثملا  رعاشملاو  نانحلاو  ءفدلاو 
، هب قلعتلا  نس  يف  انأو  هل  ينادقف  مث   ، ةمیمح ةذل  يلاصوأ  يف  ةثعاب 

رارقتسا يف  ریبك  لخد  هل  ناك  اذھ  لك  هنم ! نامرحلا  ببسب  يتاناعمو 
يذلا اذھك  لجر  نآطش  ىلع  بقترملا  جوزلا  هاجت  يرعاشم  جاومأ 

ءاج دقو  يجرشامشلا  كب  ورمع  همساو  انتیب  نولاص  يف  نآلا  سلجي 
فوس يمام  نأ  اھتظحل  ّيلإ  لیخ  هجوزتتل ..! اھسفن  يمام  بطخي 
لكشلا اذھ  ىلع  هتروصت  اذامل  يردأ  ال  يذلا  يمالحأ  لجر  قرست 
يذوفن مادختسا  ىلع  ةینلا  تییبت  عم  هدسج  ءالتما  نع  ةیضاغتم 

! امامت ينبساني  ىتح  هنزو  صاقنإل  دعب  امیف  يوثنألا 

بیصأ مث  نجش  ةحیص  قلطأ   .. هانیع تظحج  كبتراف ! ينآر  رخآلا  وھ  »
ةیلول يتنبا  يھ  هذھ  هل : ةلئاق  هكابترال  يمام  تكحض   .. سرخلاب



ورمع لاق   .. ةیلول تیقبو  ةفجن  تحار  ينعي   ، ةيردنكسإ بادآب  ةبلاطلا 
مث اھل ! ارھم  يتایح  عفدأ  ةیلول  ةسنآلا  تقفاو  نإ  يلصي : هنأك  افقاو 
نیب اھحتف   ، ةيدھ ةبلع  يلخادلا  هترتس  بیج  نم  جرخأ  نأب  هلوق  عفش 

توقایلا نم  ةیبھذ  ةلسلسب  دقع  ةيدھلاب  اذإف  لئام  عضو  يف  هعباصأ 
دقعلا ناك   .. رغصأف ةریغصف  ةریبك  ةسوقم : قباوط  ةثالث  نم  نوكتي 
افتاھ ياشلا  ةینیص  قوف  هعضو  ةطاسب  لكب   .. خودي لكشب  ارھبم 
ةكبشلا باسح  جراخ  يبناج  نم  ةبحملا  نوبرع  ةيدھلا  هذھ  ةرارحب :

، اھمساب يترامع  يف  كیلمت  ةقش  ىلإ  ةفاضإ   ، قادصلا رخؤمو  رھملاو 
اھراتخت يتلا  ةكبشلا  اھل  يرتشأل  اًروف  نآلا  موقأ  انسورع  تقفاو  نإف 

! تفلكت امھم  اھقوذ  ىلع 

ةلھم تبلط  هدحو  ءایحلا  مساب  يننكل   ، لاحلا يف  ةقفاوملل  تلم  »
احيرم اباذج  يل  ادب  يسفن  نیبو  ينیب   .. يسفن اھیف  عجارأ  مايأ  ةرشع 
يھو هفاتكأ  ىلع  اھمومھو  اھلومح  يمرت  نأ  يلثم  ةاتفل  نكمي 
ينلّمحي شئاط  باش  نم  ریخ  هنإ  بألاك ! جوزو  جوزلاك  بأ  ىلإ  ةنئمطم 

نإف ةجردلا  هذھل  اًریبك  ًاّيرثو  ةدیج  ةحصب  لجرلا  ماد  امو   ، هءاقشو هتاوزن 
ايراش ابحم  ودبي  رھظ  امك  هنإ  مث   ، ةلولحم نوكتس  ةایحلا  لكاشم  عیمج 

. لالدلا قوسأو  هیفتك  ىلع  بكرأس  يننأب  يشي  امم   ، ایحضم

دالوأو جوز  هيدلو  هرمع  نم  نیتسلا  براقي  هنوك  يف  يسفن  تشقان 
يف نوكأس  يننأ  املاط  اذھك  عضو  نم  جعزنأ  مل  يننأ  بیجعلا   .. دافحأو
يف نوعنامي  اوسیل  هدالوأو  هجوز  نأ  اصوصخ   ، يدحو يب  صاخ  تیب 
مغرب ةدكأتم -  ةبسانملا  هذھب  ينإ   .. هناسلب لاق  امك  هنوكرابي  لب  هجاوز 
اھمأ مالحأ  ثرت  نأ  نكمي  تنبلا  نأ  سفنلا -  ملع  يف  يتءارق  ةلق 
ةصقلا سفن  شیعت  امبرو   ، هزمر وأ  لجرلا  سفنل  ميدقلا  اھاوھو 

موي تاذ  اھمأ  اھیف  تعقو  ةطلغ  نمث  عفدت  دق  اھنأ  امك   ، امامت اھریفاذحب 
. ميدقلا اھابص  يف  اھتایح  اھیلع  ألم  قرخأ  ملح  ةجیتن  لمحتت  وأ 

ميدقلا اھاتف  نم  جاوزلا  ىلع  ةقفاوملاب  يمأ  ةحرف  فصو  نع  زجعأ  »
ثبت تحار   . هنضحل اھدادعتسا  ةظحل  اھنم  فطتخا  يذلا  اھبلق  بیبح 
بیبحلا ىلإ  فزتس  اریخأ  اھنأك  يھ ! اھحرف  هنأك  حرفلا  يبلق  يف 

يف هیقتلأ  فیك   ، هب هلماعأ  نأ  بجاولا  بولسألا  يننقلت   .. لوألا
ظیغب اھھجو  يف  خرصأ  داكأ  هننھأ ..! هدھدھأ  هیلع  ونحأ  فیك   ، يشارف

نأ بجي  يصخش ! يف  يمساب  هنیجوزتت  نآلا  كنإ  يمام  اي  ةشھدو :
!.. ؟ ركنأ لھ  نكیلف ! ةكحاض : ينزكلتف  تنأ ..! ال  سورعلا  يننأ  يركذتت 
راطنق يجرشامشلا  كب  ورمع  نیطلا  تفز  ىلع  يفافز  مت  اذكھو 

. نيدلبلا ءاربك  هرضح  اربمھلا  حرسم  يف  ریبك  لفح  يف  محللا 



اھیف تلاوت   ، يتایح يف  ةلیل  دوسأ  تناك  ةلخدلا  ةلیل  ف ! ف  ف  فأ  »
ةسوحنم يننأ  اھرداوب  لوأ  نم  ينتعنقأ  ةینونج  ةعرسب  تامدصلا 

انأو مرصحلا  تلكأ  يھ  يمام ..! ظح  نم  ریثكب  سعتأ  ظحلا  ةسیعت 
اھب يمريو  هبایث  علخي  وھ  أدب  ءاھب : اي  املؤم  دھشملا  ناك  تسرض ..!

ةجاحلا هتقنز  لفطك  ةیلخادلا  هسبالم  يف  لبعكتيو  هعارذ  لوط  ىلع 
ىلع ةسلاج  انأ  امیف   ، حوطتيو حوحوي  راصف  ضاحرملا  ىلإ  لوصولا  لبق 
هریحش توص  ةدمجتملا ..! ةلولشملاك  فافزلا  ةحرطب  يسركلا  فرح 
هقرع طلزلا ..! روباو  تحت  يننأك  قاھرإلاو  بعتلاب  ينرعشأ  هثاھلو 

نأ كشو  ىلع  ناك  ضرألا ..! ىلع  هھجو  نم  لطھت  طویخ  يف  ببصتي 
!.. ةریخألا هسافنأ  ظفلي 

فیثك لظب  ّيلع  مجھي   .. درجأ لھرتم  شمركتم  هرظنم : ةعاشبل  اي  »
هامرو ةحرطلاب  جاتلا  يسأر  نع  علخ  بلقلا  ظیلغ  فلج  ةكرحب   ، قناخ
ذئتظحل  .. ةنوشخلا سفنب  يسبالم  ينع  عزني  أدب   . قفتا امفیك  ادیعب 
نورداقلا اھيرتشي  ًةيراج  ةعتم  ُةادأ  نوكت  نأ  ىنعم  تكردأ  بسحف 

انعمج نم  قحو  هتمیقو ..! هئايربكو  هتاذب  ال  هنمثب  لامج  لك  مھلاومأب !
نكلو بوكرك  زوجعك  هلبقتأ  نأل  ةدعتسم  تنك  يننأ  داعیم  ریغ  ىلع 
ينعي  ، ةیناسنإلاو ةسایكلاو  فطللا  نم  ءيش  ىلع  نوكي  نأ  طرشب 
ةبغرو جازم  يل  هلثمو  ءيش  لك  يف  هل  ٍواسم  يرشب  نئاك  يننأ  مھفي 

!.. همارتحا بجي  فقومو  ةدارإو 

ةثج هیعارذ  ىلع  ينلمح  فوجألا ! هفنع  نم  تقزمت  ةیلخادلا  يبایث  »
يردص قوف  بصي  اثھال  يقوف  ىمتراو  ريرسلا  قوف  يب  ىمر  ةيراع .. 

تالوكأملاو رمخلل  ةھيركلا  ةحئارلاو  خنزلا  قرعلا  نم  تالالش  يقنعو 
اھلالخ  .. نایثغلاب روعشلا  اھب  يقتأ  ةبوبیغل  تملستسا   .. ةنتنلا ةفيرحلا 
يرطفلا هیعوب  هسفن  نع  عافدلل  ازفتسم  ارفنتسم  يدسج  ناك 
ةیساق دي  اھتكسمأ  ةتیم  ةوخر  ةدودك  جزل  ءيشب  رعشأ  تنك   . صاخلا
ليوط رھد  ةفعلا ..! نطوم  يف  ينطوسي  اًجابرك  اھنم  تلعجو  ةمیشغ 

!.. ةياھن وأ  ارربم  اھل  يعأ  نأ  نود  ةیلاتتم  طوسلا  تاعسلو  يضمي 

، يرطلا محللا  حطس  خرشي  ةاوطملا  نسك  داح  ءيشب  ترعش  اًریخأ 
ببدملا هماھبإ  رفظ  ناك  ةدعاق ! تخرصف  يلاصوأ  يف  رانلا  تلاشف 

ملألا ةدش  نم  ىولتأ  تحرو   ، يمد لاسف  نیترفشلا  حبذ  دق  داحلا 
قراغلا هعبصأ  يف  رظني  وھ  لعج  نیح  يف   ، ناوھلاو رھقلاب  روعشلاو 
هعبصأ نع  يمد  هب  حسمو  ريرسلا  ةءالم  فرط  دش  مث  يمد  يف 

.. فيزنلا فاقيإ  لواحأ  مامحلا  ىلإ  يرجأ  تمق  اطنئمشم ..! ازئمشم 
. رانلاب ابھتلم  يقب  ملألا  نكل   ، رمحألا نولل  رثأ  رخآ  هایملا  تحستكا 



ششع يذلا  يواسأملا  ملحلا  كلذ  يف  رطس  لوأ  تبتك  مدلا  طویخ  »
ينتأیھ  ، يبغلا حماجلا  هلایخ  ينتعضرأ   ، هب ينتدلوف  يمام  بلق  يف 

نأ ررقملا  نم  ناك  يتلا  ةاسأملا  ةياھن  شیعأل  هماطحب  قاحتلالل 
مھوتت تناك  ؛  يمام ةنیكسم   .. تضم اماع  نیثالث  يلاوح  لبق  اھشیعت 

نأ يعت  نكت  ملو   ، ادیعس اشع  يل  راتخت   ، يتمدخ يف  اھتاذ  ينفت  اھنأ 
برقي ام  دعب  اھتنبا  دعسي  نأ  نكمي  دیعب ال  موي  تاذ  اھاقشأ  يذلا  ملحلا 

! اًماع نیثالث  نم 

مالسلا دبع  يدجو  نیساي  موحرملا  يخأو  يباب  ةبرتب  فلحأ   .. كملعل »
ام ردقب  هحالصإ  تلواح   .. يل موسقملاب  تیضر  يننأب  يدنع  زيزع  لكبو 
دیفي اذام  ؟ ! ركعلا هجولا  يف  ةطشاملا  لمعت  شيإ  نكلو   ، عیطتسأ
ةلواحم ىلإ  ةیسفنلا  يتلاح  يب  تحمج  دقل  ؟ .. بطر دامر  يف  خفنلا 

نیح ادبأ  اًمئاد  ناسنإلا  نكلو   ، لیحتسملا ملحلل  اھلاثتما  ىلع  اھتبقاعم 
ضار ریغ  هسفن  بلغلا  نأب  أجافي  بلغلاب  ىضريو  هسفن  ىلع  ءيجي 
يدي نم  باتكلا  عزني   ، حوطتي ناركس  لیللا  رخآ  محللا  راطنق  لخدي  هب ..!
ءاشعلا يزھج  ةيراج  اي  يموق  يل : لوقي  هلاح  ناسلو  اًدیعب  هب  يقلي 
هطلزي  ، ارشح لكألا  رشحي  يجرفسلاو ..! خابطلا  فرصنا  دقف  كدیسل 

نم قبط  عم  نیتجاجدب  زمزميو  ةلماك  ةطب  هدرفمب  لكأي   ، غضم نود 
يلحي رمحأ ! ذیبن  ةجاجز  عم  محللاب  راضخلاو  زرألا  عم  ءارضخلا  ةطالسلا 
ةجلثم ستابسا  ةجاجز  عركي  مث   ، يلع مأو  ةیبلھملا  نم  قابطأ  ةدعب 

!.. سماد يوتش  موي  يف  دعرت  ءامسلا  نأكف   ، أشجتي مث  دحاو  سَفن  يف 

يف هب  قحلأ  نأ  ّيلع  نیعتي   .. ةرشابم ريرسلا  ىلإ  كلذ  دعب  يضمي  »
نم حابصلا  يف  يتأي  نأ  ىلإ  هیلع  يھ  ام  ىلع  ةرفسلا  ةكرات  لاحلا 

يدسج ىلع  كرتأ  نأ  مھملا   ، يبایث عبر  يف  نوكأ  نأ  اًمئاد  بلطي  اھملي !
ثبعي  .. ّلغ نم  هردص  يف  لمتعي  امع  اسفنم  هقزمي  وأ  هعلخي  ائیش 

ال ةلشاف  ةسیعت  ةمومحم  ةینونج  ةیئاوشع  تاكرح  يف  هلك  يدسجب 
ةناھإ ةجرجرلاو ..! عسللاو  يوقلا  طغضلاو  ملؤملا  صرقلا  الإ  فرعت 

يف بالكلا ..! يقر  ىوتسم  نود  ذذلت  يفو  دمع  نع  دسجلل  ةلدھبو 
مث  ، حیبذلا روثلاك  روخي  وھو  ةزجاعلا  هتجوزل  يدسج  ىلع  أیقتي  ةياھنلا 

! حلسملا دومعلاك  ايواھتم  راھني 

للستأف  ، بُحسلا مطالت  توص  ىلع  اقوفتم  هریخش  ولعي  ام  ناعرس  »
ةءارقلا لصاوأل  ةینارولا  ةفرغلا  ىلإ  مامحلا  نمو   ، مامحلا ىلإ  هراوج  نم 
ةقثاو انأو  تمص  يف  ءامسلل  يھجو  عفرأف   ، رجفلا ناذأ  ىلإ  ةركاذملاو 

انأو لاحلا  اذھ  ىلع  ةليوط  تاونس  يعم ..! فطاعتيو  يناري  هللا  نأب 
. بويأ ربص  ةرباص 



شینروكلا قيرط  انعطق  ةرم  مك  فرعت  لھ  الیلق ..! تأدھ  نآلا  كنأ  نظأ  »
نكرأس معن   . انلصو دق  نآلاو  تارم ! سمخ  ؟ .. كوكملاك نيدئاع  نیبھاذ 

يف ةرایسلا  يفخأ  نأ  نسحتسي   . لزنا لضفت   . ةرامعلا باب  مامأ  انھ 
«. ةرامعلا باب  ىلع  ينرظتنا   . ةیبناجلا ةراحلا 



( ٣٩ )

تدبف  ، ةتباث ةقثاو  ىطخب  يشمت   ، ةسمحتم ةلعفنم   ، يمامأ تضم 
اھرقم يف  ةریطخ  ةباصع  محتقیس  روسج  ةطرش  طباضك 

: ملسلا دعصت  يھو  تلاق  ، نیصحلا

ءوض ىلعو   ، ةبیقحلا يفو  قيدانصلا  يف  امم  دكأتأ  نأ  نآلا  يتمھم  - »
قحتست ةردان  عئاضب  تناك  امبر  ؟  يردي نم   . فرصتنس هفشكنس  ام 

ام ىلع  باتعلا  ىوس  مھدنع  انل  نوكي  ال  ةلاحلا  هذھ  يفو   ، ءافخإلا
كرتت وأ  نولاكلا  ریغت  نأ  اعبط  كل  قحيو   ، كتقش يف  كئارو  نم  هولعف 

!«. رح تنأ  ةقشلا 

!« ةمَّرجم ةعونمم  ءایشأ  اھدجن  نأ  فوخلا  - »

غلبت نأ  كل  قحيو  بنذ  نود  كیلع  اھومر  ةبیصم  نوكتف  نذإو  - »
هذھ نم  جرخت  ينعي   ، كلم دھاش  ىلإ  مھتم  نم  لوحتتو  سیلوبلا 

«. كعم ةداھشلل  ةدعتسم  انأو   .. ةبیصملا

!«. ؟ دجب - »

بلط يف  قحلا  ينیطعت  يتلا  ةدیحولا  يتصرف  يھ  هذھ  اعبط ! - »
دق هللا  نوكي  كلذبو   ، دبألا ىلإ  يتایح  نم  محللا  راطنق  جرخیل  قالطلا 
اذھ نیطلا  تفز  لایتغا  يف  ةبغرلا  نإ   ، معن لتق ! ةميرج  نم  ينذقنأ 

! قيدانصلاو ةبیقحلا  حتف  يف  قفونو  رتسي  انبر  ةوقو ! حاحلإب  ينشوانت 
تقزم ولو  لافقألا  حتفأس  ةحتافلا  لضفبو   ، يعم ةحتافلا  أرقا 

!«. ةیطغألا

ودبأ ينلعجت  ّيقاس  ضفنت  ةشعرلا   ، ةحتافلا ةءارقب  متمتأ  تحر 
فلت يھو  يل  ودبي  اھھجو  ناكف  مناھ  ةیلول  امأ   . ملسلا قوف  ناركسلاك 
دمجتم نیتفشلا  مومزم  ةریخألا  لبق  ةطسبلا  هاجتا  عم  يمامأ 

نئاك نم  اھلاي   . نقتحم توبكم  بضغ  يف  نیبجاحلا  دوقعم  تامسقلا 
ةقیقد لك  هل  يبح  دادزيو  نئاكلا  اذھ  بحأ  مك   ، يھلإ اي  رحاسو ! بيرغ 

! هدارطضا يف  صاخلا  ينمز  ةكرح   ، ةصاخلا يتعاس  هنأك 

ينلمكتل  ، انأ يلجأ  نم  هللا  اھقلخ  يتلا  ياثنأ  اھنأ  نقوأ  بسحف  نآلا 
ينإ  . يل يوثنألا  هجولا  اھنإ   ، دودحلا ىصقأ  ىلإ  ينھبشت  اھنإ  اقح ..!



يھو ىتح  ةئیضم  يلثم  يھو   ، ةقلطملا ةحارصلا  ىلع  عوبطم  اھلثم 
نأ نكمي  ام  لك  نم  قاتعنالا  ىلإ  قوتأ  اھلثم  ينأ  امك   ، ةئیطخلا يف  عقت 
فورظ يف  طروتم  انالك  انأو  يھ   .. يتیصخش فعضي  وأ  يتيرح  لبكي 
انمادقأ تحت  تناك  ةرفح  يف  اعم  انعقو  دقل   . روذعمو سیعت  انالك   ، ءاقرخ

ردق انل  هبصن  كرش  ةعيدخب  ةاطغم  اھنكل  ةرشابم 
.. موشغ يئاوشع 

اھسأرب يل  تراشأ  ؛  ةقشلا باب  نم  برتقت  ذإ  اھتاوطخ  عقو  نم  تففخ 
لخادلا ىلإ  تفلدو  بابلا  تعفد  مث  نولاكلا  يف  حاتفملا  تردأ   . حتفأ نأ 

. يرثأ يف  ةیلولو 

يف ترجفت  ءادصألا  ةمطالتم  ةقشلا  يف  تود  ةفینع  ةخراص  ةقھش 
، ةعیجف دشأ  لب  اھلثم  ةخرص  انیقلح  نم  ةبحاس  تدترا  مث   ، انیھجو

. مات سرخ  اھبقعأ 

امھنم ٌّلك  نیقيرف  ىلع   ، ةفجار ةفجاو  ةليوط  ةظحل  دھشملا  دمجت 
فصتنم يف  نیفقاو  انأو  مناھ  ةیلول  ةظحاج : نویعب  رخآلا  يف  قلمحي 

يجرشامشلا ةدامحو  لیشار  مادمو  يجرشامشلا  كب  ورمعو   ، ةلاصلا
نییعقم اوناك   . ةلاصلا ىلع  ةحوتفملا  ةفرغلا  يف  انم  رجح  ىمرم  ىلع 

. ةأجافملا لوھ  نم  نیقصالتم  نیفقاو  اوبھي  نأ  لبق  ريرسلا  ةفاح  تحت 
امھالك لیطتسم  ریبك  يبشخ  قودنصو  ةریبكلا  ةبیقحلا  مھمادقأ  تحت 
ةبیقحلاب اذإف   ، ضرألا ىلع  ةرثانتم  ةشوكنم  امھتايوتحم   ، ءاطغلا عوزنم 
صاصر تاقلط  اھنم  طقاستت  ةفلات  بلعلا  ضعبو   ، ةریخذلا بلعب  ةنآلم 

نم تانیع  ضرألا  ىلعو   ، قدانبلاب نآلمف  قودنصلا  امأ   ، ةفلتخم ماجحأب 
. ةشاشر عفادمو  تاسدسمو  قدانب 

!«. ؟ يريرس تحت  ةميرجلا  هذھ  لك  لینمو ! دوسأ  ربخ  اي  - »

: ةیمكھت ةرظنب  اھجوز  يمرت  يھو  مناھ  ةیلول  تمدقتو 

!«. ؟ سيراب نم  تعجر  ًالاح  - »

: لیشار ىلإ  ةرظان  اھسأر  تزھ  مث 

!«. ؟ عوبسألا لوأ  نم  ةزیبارتلا  ىلع  ماني  ناك  - »

: رایھنا يف  يدخ  مطلأ  ينتدجو 



!«. ؟ منھج يف  عضوأ  يكل  انأ  يبنذ  ام  - »

وحن عفدنملا  حمرلاك  اعيرس  افحاز  اھقلح  نم  جرخ  مناھ  ةیلول  توص 
: ماكحإب هفدھ 

يذلا يبرع  يخأ  اھسبلي  نأ  نكمملا  نم  ناك  ةبیصملا  هذھ  لك  - »
ةءاربو صالخإب  مكمدخي  يذلا  نابلغلا  باشلا  اذھو   ، هتننجو هتدسفأ 

!«. ؟ میلالم لباقم 

: ةریخذلاو ةحلسألا  ىلإ  اریشم  ةظلغب  كب  ورمع  اھعطاق 

!«. هبجعي ناك  اذإ  انلغش  وھ  اذھ  - »

: ةدح رثكأب  مناھ  ةیلول  هتعطاق 

نیطسلف يف  دوھیلل  ةریخذلاو  ةحلسألا  بيرھت  مكلغش  ؟ ! مكلغش -»
ىلع ةمئان  يننظتأ  ؟ ! نیملسملا انیلاھأ  نم  نیینیطسلفلا  اھب  اولتقیل 

تاباصعلل ةریخذو  ةحلسأ  اھنمثب  نورتشتو  تاردخملا  نوبرھت  ؟  ينذأ
دوھي نم  ؟  كتلئاعو تنأ  سنج  يأ  نم  ؟ ! نوملسم مكنأ  مسالاو  ةيدوھیلا 

!«. ؟ ربیخ

: فئاز ءايربكو  ةقافص  نم  اھقوط  يف  ام  رخآ  لیشار  تعمج 

غراف مالك  امنإ  كتحار ! ىلع  كعاتب  كیبلل  يخَّبَس  ، مناھ اي  كلضف  نم  - » 
!«. يطوبمبلا كناسل  يظفحا  دوھیلا ال ! امو  دوھیلا  نع 

يف اھئاذح  وحن  اھعارذ  مناھ  ةیلول  تدم  ةیئاقلتو  ةطاسبب 
: هعلخل ةلواحم 

كھجو عیقرت  ىوس  يدنع  كل  سیل  ةممسم ! ةیح  اي  تنأ  يسرخا  - »
اي ةسوساج  اي  ؟  ةبياس ةرھم  اي  نیع  كل  كیف ! ةراسخ  يھو  ةمزجلاب 

!« ؟ ةسنكم اي  بارخلا  شو 

!«. كل تلق  كناسل  يظفحا  - »

قیقحتلا رضحم  يف  يناسل  هلوقیس  ام  لیلق  دعب  نيرتس  - » 
!« ةباینلا يف 

!«. ةیطوبمبلا اھلمعت   ، كب ورمع  اي  قحلا  ؟ ! ةباین - »



«. ىفك  . سب - »

هتبقر قورع  اھنم  تخفتنا  ةوقبو  هتوص  يلعأب  ورمع  خرص  اذكھ 
مناھ ةیلول  هجو  يف  رظنلا  ققد  مث   . دروتملا محللاب  ةكوكدملا  ةریصقلا 

: ةلیح ةلقو  سجوت  يف  هیبجاح  نیب  ام  ادقاع 

«. يقطنا ؟  انھ ىلإ  كب  ءاج  اذام  تنأو  - »

هھجو يف  اھب  تحوشف   ، ءادوسلا اھتراظن  اھعباصأب  ةكسمم  تناك 
: نیفد دقحو  ةدحب  تطخش   ، ءاردزاب

هنأل ةقشلا  دقع  خسفي  نأ  دارأ  بلقلا  بیط  باشلا  اذھ  كدودح ! مزلا  - 
يف يب  لصتا   ، ادحأ دجي  ملف  كنعو  كمع  نع  لأس   ، اھجاتحي دعي  مل 

.. يمع نبا  ةطنشو  ةعاضبلا  هملسي  يفرط  نم  ادحاو  بلطو  نوفیلتلا 
، هملستأل يسفنب  ءيجأ  نأ  يواسي  ال  ةقشلا  شفع   .. يلاب صمغم 

ءيجأ نأ  تفخ  يبع ! يف  بعلي  رأفلا  تلعج  ةعاضبلاو  يمع  نبا  نكل 
يتلا ةعاضبلا  هذھ  ينيرتل  كلجر  ىلع  يلْجر  هل  تلق  يدحو ! ةقشلا 

لمتحملا نم  ناك  يتلا  ةثراكلا  ىرأل  تئج   ، العفو  . كدنع يمع  نبا  اھكرت 
نئمطي يبلق  نإ  مث  يناثلا ! اھدلو  ىلع  ةیناثلا  ةرملل  يمام  قرحت  نأ 

!«. اعیمج مكنم  فرشأ  هنأل  باشلا  اذھل 

: ءاردزا يف  يوحن  احوشم  كب  ورمع  خرص 

اذھ يف  انعم  لغتشي  نأ  بلط  يذلا  وھ  باذكو ! ةسوس  دلولا  اذھ  - »
«. ةبوتكم ةلاسرب  اھنم  ينءاجو  لیشار  مادم  طَّسوو   ، لغشلا

: راصعإلاك ضفتنأ  ينتدجو 

فرعأ انأ  تنك  لھ  كنيدو  كتمذب   ، مادم اي  تنأو  كناسل ! عطقي  سرخا ! - »
يف كرأ  مل  انأ  ؟  ءيش يأ  كنم  تبلط  لھ  ؟  ةلاسرلا يف  امع  ائیش 
كب ورمع  اي  انأ  مامحلا ..! نم  ةجراخ  تنأو  قئاقد  رشع  ةدمل  الإ  يتایح 

، هسفنب كل  اھیطعي  يكل  اھايإ  روصلا  فورظم  هل  درأل  ةدامح  ىلإ  تبھذ 
كنأ مادم  اي  نيركنت  لھ   .. ةلاسرلا هذھ  كل  لصوأ  نأ  مادملا  ينم  تبلطف 

ةیجرشامشلا دنع  كدلو  روھظ  وأ  كروھظ  نإ  كناسل  ةمظعب  يل  تلق 
اي تنأو  ؟ ..! امكنم ًالدب  ةلاسرلا  لصوأ  نأ  ينتوجر  اذھلو  ليواقألا  ریثي 

؟! هھ ؟  اھتقرحأ اذامل  ؟  اھتءارق دعب  ةقرولا  تقرحأ  كنأ  ركنت  لھ  كب  ورمع 
!«. مأ ال؟ لعفلاب  اذھ  لصح  لھ   ، ةدامح اي  تنأو  لق ..!



: سكنملا هسأر  ةدامح  زھ 

!«. لصح  ، لصح - »

: عيرقتو بینأت  ةرظن  ورمع  ىلإ  لیشار  ترظن 

نم بسنأ  هلكش  نأل  باشلا  اذھ  ءاكذب  عفتنت  نأ  كیلع  تحرتقا  انأ  - »
!«. ةدامح لكش 

: اھعارذ ةیلول  تعفر 

ةقیقد كل  نوكأ  نل   . الاح نآلا  ينقلط ! كب : ورمع  اي  ةدحاو  ةملك  يھ  - »
كمامأ نآلا   . كمدخ لك  درطأسو  تیبلا  باب  كل  حتفأ  نل   ، نآلا دعب  ةدحاو 
مكنع غیلبتلاب  موقأ  نأ  امإو  الاح ! نآلا  ينقلطت  نأ  امإ  نینثا : نم  رایخ 
ىلإ انم  ٌّلك  بھذي  نأ  نسحألا  ةديدجلاو ..! ةميدقلا  كرتافد  حتفأو  اعیمج 

«. ؟ ترتخا اذامف  ةلاحم ..! كلتقأس ال  ةظحل  تاذ  يننإف  الإو  هلیبس  لاح 

!« . ةمالسلا عم  ، قلاط  . قلاط  ، قلاط تنأ  - »

: ورمع عارذ  ىلع  ةيوق  دیب  ضبقت  يھو  يوحن  تتفتلا 

ام ىلع  ءيش  لك  ىقبي  نأ  يف  كنذأتسأ   ، ءاھب اي  يرطاخ  لجأ  نم  - »
. نوذأملا بتكم  ىلإ  كب  ورمع  عم  بھذأس   . ةعاس فصن  ةدمل  هیلع  وھ 

«. ريرسلا تحت  هنفداو  ناك  امك  ءيش  لك  بتر  ةدامح  اي 

. ةعرسب لیشارو  ورمع  هدعاسف   ، لعفي ذخأو  اھرمأل  ةدامح  لثتما 
سمھتل ةیلول  تفلختف   ، بابلا قلغأل  انأ  تفلختو  اعیمج  اوجرخ 

: ينذأ يف 

اوكرتي نأ  تدمعت  دقل  يرطخلا ! مالسلا  دبع  جاحلا  ةدیفح  انأ  فخت ! ال  - »
مھتامصب عفر  بلطأس  ةعاضبلا  تطبُض  نإف   ، ءيش لك  ىلع  مھتامصب 

«. انعم لاعت  ةثالثلا !

حرسم فلخ  ةرامع  يف  مادقألا  ىلع  اریس  نوذأملا  بتكم  ىلإ  انبھذ 
دویلا ةحئارب  ةعبشم  رحبلا  نم  انیلع  بھت  ةيرصعلا  تامسن  تناك   . ةتوك
قالطلا مت   . عراوشلا راجشأ  تحت  ءاملاب  شوشرملا  بارتلاو  ةرافزلاو 
اریبعت ةلماك  تاھینج  ةرشعب  ةقرو  ةیلول  تعفد   . هیلع اندھشو  ایمسر 

اذإ اھلثمب  تدعوو   ، سوباكلا كلذ  نم  صالخلاب  ةینونجلا  اھتحرف  نع 
، نیترأ ةجاوخلا  ىلإ  نوذأملا  بتكم  نم  انجرخ   . ادغ ةمیسقلا  تملست 



ءایشأ نم  بالودلا  يف  ام  لك  تررصو  دقعلا  تخسفو  حاتفملا  هُتملس 
اھتزوح يف  ىقبتس  ةقشلا  نإ  نیترأ  ةجاوخلل  ةیلول  تلاقو   ، ةرص يف 

، اھرجأتست وأ  اھشفع  يف  فرصتت  نأ  ىلإ  بوتكم  دقع  نود  نم  نكلو 
ةیلولو ةرامعلا  باب  ىلع   . امدقم هقح  ضبقي  نیترأ  ةجاوخلا  نأ  ةصاخبو 

: ةدامحل لیشار  تلاق  ةرجأ  ةبرع  فاقيإ  يف  يندعاست 

ورمع اي  كل  حوتفم  يتیب  كب ! ورمع  مودھ  تاھ  تسلا  عم  ةدامح  اي  حر  - »
«. ارصق كسفنل  زھجت  نأ  ىلإ  كب 

: ةیلول تلاق 

كب ورمع  مودھ  يتیب ! لخدي  ةذخاؤم ال  ریغ  نم  ةدامح  مادم ! اي  ةفسآ  - »
نوفیلتلا يف  ينملكي  نأ  الإ  هیلع  امو   ، نوصلاو ظفحلا  يف  ةدوجوم 

!«. هبجعي ناكم  يأ  يف  هل  اھثعبأ 

: لیشارل كب  ورمع  لاق 

«. ىفطصم جاحلا  يمعل  بھذأ  نأ  نآلا  ينمزلي  - »

: ةیلول تلاق 

، ءيش يأ  الو  ةقفن  الو  ارخؤم  كنم  ديرأ  انأ ال   ، كب ورمع  اي  ةركف  ىلع  - »
دیحولا لجرلا  هنإ  هلاح ! يف  يبرع  يخأ  عد  حلملاو  شیعلا  قحب  نكلو 

!«. كیلخي انبر  يھلإ  هنع  ّلِحف   ، يماملو يل  يقابلا 

كب ورمع  هجتاو   ، اھترایس اھیف  تنكر  يتلا  ةیبناجلا  ةراحلا  ىلإ  تھجتاو 
. مھب تقلطناو  اھوبكرف  كب  ورمع  ةرایس  ىلإ  ةدامحو  لیشارو 

تركذت املف   ، بللا لھاذ  فیصرلا  ىلع  افقاو  لازأ  ال  يسفنب  تئجوف 
ملو تتاف  ةریثك  تایسكات  نأ  اضيأ  تركذت  يسكاتلا  راظتنا  يف  يننأ 
تيأر  ، ةمداقلا ةرایسلا  ةاقالمل  ةرصلا  الماح  تبھأت  ذإو  ؛  اھفقوتسأ

. يمامأ ةفقاو  لدتعت  مث  ةراحلا  نم  ةجراخ  اھرھظب  فحزت  ةیلول  ةرایس 
ينم ةرصلا  تذخأ  مث  ةرایسلل  ةیفلخلا  ةبیقحلا  تحتف   ، ةیلول تلزن 

، اھراوجب تبكر   . بكرأ نأ  بكرت  يھو  يل  تراشأ  مث   ، اھیف اھب  تقلأو 
يناونع اھیف  بتكأ  نأ  ينم  تبلط   ، ةيدلجلا اھبیج  ةركفم  يل  تمدق 
تعفرف  ، لوكشكلا اھتیطعأف  ةقرو  ينم  تبلط  مث   ، هتبتكف  ، لیصفتلاب

رقم دنع  ينتلزنأ   . دیعسروب يف  لیصفتلاب  اھناونع  تبتكو  هفالغ 
. ديدحتلا هجو  ىلع  نيأ  ىلإ  يردأ  ىلع هللا ال  تلكتاو  ةكرشلا 



( ٤٠)

ىلإ ينم  اوعمتساف   ، لیعامسإ يمع  نم  ةوعدب  ةثالثلا  يمامعأ  عمتجا 
يمع نأ  الإ   . نیلوبخملاك لوھذلا  نم  اوراصف   ، لیصفتلاب ثدح  ام 

يأل هیكحأ  الف  روجام » ربخلا  ىلع  يفكأ   » نأب ينحصن  لیعامسإ 
: ضوع يمع  كردتساو   ، قولخم

«. كاجن هنأ  دمحا هللا  - »

: لیعامسإ يمع  لاق 

!«. دعب جني  مل  - »

: يوحن هنیعب  هجتا  مث 

لازت كنأ ال  نم  دكأتلا  نوديري  نآلا  مھ  ملكتت ! الف  اقح  وجنت  نأ  تدرأ  نإ  - »
ضوعلا هیلع  كنم  اوفاخ  نإو   ، كنم مھفیختس  ةحیضفلا   .. ةقث ردصم 

!«. كیف

: ةیبصعب حالص  يمع  عفدنا 

!«. رمألا يھتنيو  هسفنب  وجنيو  مھدنع  لمعلا  كرتي  ؟  هقنزي يذلا  امو  - »

: ضوع يمع  فتھ 

تیشم ول  رثكأو ..! تنك  امك  ايداع  نكو   ، ربصا  . نآلا مھكرتت  ال  ال ..  - »
ىتح كنوبقعتیف  مھحضف  يونتو  مھجارحإ  دمعتت  كنأ  نومھفیس 

«. كنم اوصلخي 

: لیعامسإ يمع  لاق 

مھیلع تكسمأ  كنأ  نوسحي  مھلعجت  ال  قحلا ! لوقي  ضوع  كمع  - »
!«. نكي مل  نأك  ثدح  ام  لھاجتت  نأ  كیلع   . فعض ةطقن 

مل  . دارفنا ىلع  يجرشامش  يأ  ءاقل  تبنجت  ؛  مھحصنب تلمع  دقو 
يذلا لمعلا  ةرئاد  جراخ  عوضوم  يأ  يف  يتحتافم  مھنم  دحأ  لواحي 

ام لك   .. رذحلاو ةطیحلا  يھتنمبو  هجو  لمكأ  ىلع  هتيدأت  يف  تدھتجا 



ينكلو افطاخ  اقراح  اعسل  ةسلخ  ينعسلت  تناك  مھتارظن  نأ  رمألا  يف 
. يلابأ ال 

تابو ئراوطلا  ةلاح  لیعامسإ  يمع  نلعأ  ةساردلا  تفنؤتسا  امنیح 
ىنعمب هسردنو  اسھد  ررقملا  يف  سھدن  ةلیل  دعب  ةلیل  يعم  رھسي 
ينعي ثیح   ، نیيورقلا نحن  انموھفم  يف  ساردلا  ىنعمب   ، ةملكلا
اھتتفتو اھطرخت  ىتح  لبانسلا  داوعأ  قوف  جرونلا  تالجع  رمت  نأ  ساردلا 

اذكھ  . هنم حمقلا  صلخنل  نرجلا  يف  هتيرذتب  موقن  نبت  ىلإ  اھلوحتو 
داوملا عیمجب  انلعف  اذكھو   ، سردلا ىنعم  ىلإ  لیعامسإ  يمع  ينھبن 
تماق مث  اھانتتف  نأ  ىلإ  عابرو  ثالثو  ىنثم  اھیلع  انررم  ثیح  ةیساردلا 

نم ةمھملا  تامولعملا  صیلختل  ةيرذتلا  رودب  لیعامسإ  يمع  ةيرقبع 
يف ءيش  لك  ينیسنت  تناك  قوفتب  حاجنلا  يف  ةبغرلا   . غرافلا وشحلا 
تناك امك   ، ةیلول ينعي  قوفتب  حاجنلا  ناك   .. مناھ ةیلول  ادع  ام  ةایحلا 

حابصملا وھ  اھفیط  ناك  اذھل  ؛  ماع هجوب  ةایحلا  يف  حاجنلا  ينعت  ةیلول 
. رھبملا هئوض  يف  يسورد  تعجار  يذلا  يقیقحلا 

، سناسیللا ناحتمال  اھیف  دعتسأ  ةزاجإ  ىلع  لوصحلا  يقح  نم  ناكو 
ىقبأ نأ  اھنم   ، ةزاجإلا هذھ  نع  لزانتلاب  ينحصن  لیعامسإ  يمع  نأ  الإ 

يف يراصعلا  يف  تامسنلل  حاورتسا  اھنمو   ، ةیجرشامشلا رظن  تحت 
. اھیف تامولعملل  احیيرتو  سفنلل  اديدجت  شینروكلا  ىلع  ةكرشلا  رقم 

رثكأ ةسلس  ةنیل  تسمأ  دق  يب  ةیجرشامشلا  ةقالع  نأ  تظحال  ذئدنع 
. ةساردلا رابخأ  نع  ينلأسيو  ينفطالي  مھمظعم  ناك  لب   ، لبق يذ  نم 
نم يھاجت  مھرعاشم  تَفص   ، ةمومسملا تارظنلا  مھنویع  نم  تفتخا 
ىلع تنك  اذإ  امع  ينلأسيو  ّيلإ  ددوتي  كب  رتنع  أدب   ، بضغلاو ظیغلا 

ام لك  هنم  بلطأ  نأب  يل  هتیصو  ددجي  مث   ، دلبلا يف  ةعامجلاب  لاصتا 
. تامدخ نم  هجاتحأ 

بتكملا نم  هترایسب  ينلصوي  نأ  ىلع  ىفطصم  جاحلا  رصأ  ةرم  تاذ 
مھیلع تضرف  يننإ  افطلتم  لاق  دیھمت  امنود  ؛  ةشنم عراش  ىلإ 

دمو  ، حلملاو شیعلا  هیف  رمثي  اعدج  ادلو  لعفلاب  تعلط  يننإو  يمارتحا 
حلأ  . اركاش قفرب  هدي  تحزأ   . ةنیمث ةيدقن  ةقرو  ىلع  ةقبطم  هدي  يل 

طوسبم يننإ  الئاق  ضفرلا  ىلع  ارارصإ  تددزا   . هفسكأ ّالأ  ایجار  َّيلع 
لاق  .. لام نم  هنع  زجعأ  امب  يننودمي  يمامعأ  نأ  امك   ، ينیفكي يبترمو 

: هبیج ىلإ  ةقرولا  دیعي  وھو 

نإ يبنلا  كمیصخ  . لامب ردقت  كتلوجر ال   . اقح ةمالسلا  لھأتست  تنأ  - » 
اي كقفوي  انبر   . ءاھب ذاتسأ  اي  ةمالسلا  عم  يل !  لقت  ملو  ائیش  تجتحا 



«. همیعن نم  كمعطيو  ينب 

كب ورمعب  تمدطصاف  يسیسلا  كب  دیشر  بتكم  نم  تجرخ  ءاسم  تاذ 
لجخ يف  مستبا  لب   ، تعقوت امك  ترفعتي  مل   . هبتكم ىلإ  اھجتم 

: هبتكم ىلإ  ينعفد   . روھقملاك

«. يعم ةوھق  برشا  شخ  - »

يتقالع نأب  ةقث  ىلع  تنك  يننكل   ، ردغلل يتیشخ  نم  افجترم  تلخد 
يف يعم  ةسخ  يأب  حمست  نل  يسیسلا  كب  دیشرب  ةقیمعلا  ةبیطلا 

. اھیف ةریغصو  ةریبك  لك  نع  لوئسملا  وھ  ةكرش 

: كب ورمع  لاق  ىتح  انسلج  نإ  ام 

.. لاح لك  ىلع  ربكألا  كیخأ  لثم  انأ  ينم ..! نابضغ  نوكت  نأ  كايإ  - »
كتعمس ىلع  فاخت  لجر  كنأ  َّتبثأ  تنأ   .. كتردقو كتمرتحا  انأ  ةحارصبو 
كسفن يمحت  نأ  اعبط  كقح  نم  انحلاصم ! ىلع  اضيأ  فاختو  كتماركو 
كبحن اعیمج  اننأ  نم  دكأتت  نأ  بجي  نكل   ، هیف كشت  فقوم  يأ  يف 

!«. كزعنو

! «. كب ورمع  اي  هللاو  روعشلا  سفن  - »

يف حوش  مث   ، هینیع يف  نیحضاو  ناوھلاو  رھقلا  ناك   . اليوط هرصب  درش 
: هسفن ملكي  هنأك  سئاي  رجض 

«. ةایحلا يف  هبیصن  ذخأي  دحاو  لك  اللي ! - »

: قباس ریبدت  ریغب  لوقأ  ينتدجو 

نیبو كنیب  قالطلا  ثودح  ىلع  تنزح  دقل   ، كب ورمع  اي  ينقدص  نكل  - »
! «. لالحلا ضغبأ  هنإ   ، مناھلا

ةجرحلا ةقطنملا  هذھ  نم  میشغلا  يبارتقا  ىلع  لاحلا  يف  تمدن  مث 
: ةیحيرأو ةطاسب  يف  اددرم  لدتعي  هب  تئجوف  يننكل  ةكئاشلا !

! مايألا نم  موي  يف  اھقلطأس  ينأ  دب  ال  ناك  تحرتسا ! انأ   ، سكعلاب - »
ةوزن  .. ةطلغ ناك  اھنم  يجاوز  ةلئاعلا ..! هركت  اضيأ  يھو  اھھركت  ةلئاعلاف 

ال میقعو   ، ةرورغم ةنونعش  ةلفط  اھنإ  كب ! دیشر  يأر  ىلع  ةشئاط 
روغت  .. نكلو  ، ةقش ينم  تذخأ  حیحص  يھ  ؟ ! اھیلع يقبأ  اذاملف  ، بجنت



! ةیمارجإلا قالخألا  تاذ  اھتلئاع  رشو  اھرش  نم  توجن  دمحلا    .. اھب
!«. ببسلا ناك  يذلا  هنم  

«. ؟ ةرسألا عم  ميدقلا  كتیب  يف  نآلا  میقت  كترضح  - »

يب صاخلا  حانجلا  يف   .. يف ةرسألا  عم   .. تیبلا يف   .. معن  .. هآ ؟ ! هھ - »
!«. قوف

تيأر امل  ينلخاد  نانئمطالا  نكل   ، ةكبر ينترتعا  ةوھقلا  تءاج  نیح 
: ةریبك ةدحاو  ةكنكب  كسمم  هیفوبلا  لماعو  نیغراف  نیناجنفلا 

!«. اعبط ةحيرلا  ىلع  اھبرشي  يدنفأ  ءاھب  ذاتسأ  - »

 «. اعبط - »

طلجتملا ركسلا  بيذیل  ةكنكلا  زھي  ذخأ   . يوحن هحازأ  ناجنف  ءلم  غرفأ 
نیتفشر دعب   . فرصناو يناثلا  ناجنفلا  يف  اھغرفأ  مث  اھرعق  يف 

: ينلأس

«. ؟ لوغشم كب  دیشر  - »

«. موي لك  لثم   ، يداع - »

«. دحأ كانھ  نكي  مل  هدنع  نم  يجورخ  ةظحل  - »

بصتغا  . رخآ ءيش  نع  ينلأسي  نأ  ديري  هنأب  ةقلقلا  هتارظن  تشو 
: نكر ىلإ  هكنح  تجوع  ءاجرع  ةماستبا 

!«. ؟ ابضاغ لازي  ال  - »

«. ؟ دصقت كب  دیشر  - »

! «. ؟ هریغ نمو  - »

يأب يل  ملع  هللاو ال  انأ  ؟ ! كب ورمع  اي  ءيش  ثدح  لھ  ؟  بضغي اذاملو  - »
 «. ءيش

«. ؟ دحأ نم  تعمس  امأ  هإ ..! - »



«. ؟ كب ورمع  اي  اریخ   . ائیش تعمس  ام  هللاو  - »

: فافختسالا اعنصتم  حوش 

لوأل ءایمع ..! كابترا  ةظحل  يف  ضعب  ىلع  انضعب  عفترا  انتوص   .. ادبأ - » 
!«. َّيلع هتوص  عفريو  هیلع  يتوص  عفرأ  خيراتلا  يف  ةرم 

«. بيابح امتنأ  ؟  اذاملو ؟  ىتم رتاس ! اي  - »

: ئجافم لاعفناو  قیضب 

! «. عاد يأ  اھل  نكي  مل  ةفیخس  ةشقانم  - »

 «. ؟ مویلا - »

«. عوبسأ يلاوح  نم  - »

! «. ؟ ينعي هتعطاق  ؟ .. اذام  .. نكلو - »

«. هیلإ بھذأ  ملو  ينبلطي  مل  نكل   .. ةعطاقملل لصت  مل  - »

 «. ؟ لغشلاب ةصاخ  تناك  ةشقانملا  يل ..  تحمس  نإ  - »

!«. ةفیخس اھنإ  تلق  اذھل  اقالطإ ! - »

.. ةمسنلاك هنإ   .. هیلع انتوص  عفرل  جاتحن  نم  رخآ  كب  دیشر   .. نكل - »
! «. ناملتنجلل جذومن 

كلذ فرعي  وھو   ، ةیصخشلا يرومأ  يف  دحأ  لخدتي  نأ  قیطأ  ال  انأ  - »
«. .. فیك يردأ  كلذ ال  عمو   ، ينع

 ...«. قالطلا فـ عوضوم  يف  كشقان  ناك  اذإ  - »

ةلیل تنك  نيأ  ةّنیع : نم  ةحيرم  ریغ  ةلئسأ  امنإ   ، ریثكب فیھأ  رمألا  - »
ينالفلا ناكملا  ىلإ  كباھذ  رس  ام  ؟  كعم ناك  نم  ؟  اذك ةعاسلا  سمأ 

 «. ؟ يناترتلا ناكملاو 

! «. اعبط تقياضت  كترضح  - »



يخأ اي  تنك  ام  حرطم  تنك  ؟  ةمكاحم يھأ   ، ينع ابصغ  هیف  تطخش  - »
!«. ةمایقلا تماق  لاحلا  يف  ؟ .. تنأ كنأش  امف 

نكلو كبعادي  ناك   .. ریبكلا كوخأ  يسیسلا  كب  دیشر   .. كب ورمع  اوفع  - »
عونلا نم  وھ  لاح  لك  ىلع  اھتظحل ! جازملا  كعوتم  تنك  كنأ  ودبي 

«. ... يذلا

رتنعو ىفطصم  جاحلا  يمع  ىلع  يقابلاو  رودلا   .. هیلع رودقم  وھ  - »
لعزل نینالعز  امھنأ  اعبط  حضاو   . اھتعاس نم  اھجو  ينایطعي  ال   .. كب
اردقي نأ  امھیلع  ناك   .. نكلو يسفن  نم  نالعز  اضيأ  انأ   .. كب دیشر 

! «. ةیسفنلا يفورظ 

«. ابيرق سوفنلا  ئدھي  انبر  ءاش هللا  نإ  لاح ! لك  ىلع  ریخ  لصح  - »

! « . ادج كمرتحي  ةركف  ىلع  وھ  - »

«. يرمعب هيدفأ  - »

 «. ؟ ديربلا هیلع  تضرع  - »

لجأ نم  اركبم  فارصنالا  يف  هنذأتسأ  لیلق  دعب  ةیناث  هیلع  لخدأس  - »
«. تاناحتمالا

! «. ؟ يرطاخ لجأ  نم  ةطیسب  ةمدخ  نكمم  - »

«. اعبط نكمم  - »

يسن لھ  فرعأ  نأ  ديرأ   . يتریس لوح  مالكلا  يف  هشكنت  نأ  لواح  - »
«. ؟ هیلع حقنت  لازت  ةداتعملا ال  هءايربك  نأ  مأ  ينحماسو 

الو يزكرم  فرعأ  انأ  يزكرم ! قوف  ةمھم  هذھ   ، كب ورمع  اي  فسآ  - »
يسفنل حیبأ  ىتح  ةلئاعلا  يف  وأ  ةكرشلا  يف  انأ  نم   . يدودح زواجتأ 
لبقتیس لھو  ؟ ! اھیف شكنلا  نع  الضف  ةریبكلا  سأرلا  عم  ةشدردلا 

! «. ؟ يتحاقو ىلع  ينبقاعیس  مأ  يلفطت 

ركشلا كل  نوكي  تقفاو  نإ   ، هفات دحاو  بلط  يقب   . ينتبلغ  . قح كدنع  - »
 «. رش كلخد  ام  راد  اي  قفاوت  مل  نإو  ،

 «. كترضح لضفت  - »



، كب دیشر  وأ  كب  رتنع  وأ  ىفطصم  جاحلا  نم  ينع  ةملك  تعمس  اذإ  - »
ةحلصملا لجأ  نم  ملع  ىلع  نوكأل  اھب  ينغلبت  نأ  يف  عمطأ  لھ 

«. ؟ ةماعلا

!«. ؟ ينعي سوساج  - »

! «. ؟ انھ ةریبكلا  ةملكلا  هذھ  لخد  امو  - »

ضورفملا ناك  ةرطخلا ..! تامھملا  هذھ  نم  ينفعأ  كوجرأ !  ، كب ورمع  - »
!«. سانلا نم  عونلا  اذھ  تسل  يننأ  تدكأت  دق  نوكت  نأ 

«. ائیش لقأ  مل  ينأ  ربتعا  - »

 «. كنذإ نع  - »

«. لكتا - »

وأ ءالخلا  ىلإ  ينیمري  هنأك  ةفرغلا  باب  وحن  هدي  نم  ةحيوشتب  اھعفشو 
. تیضمو ةیحتلاب  يسأر  هل  تززھ   ، تفقو كلذ  عم   . تالمھملا ةلس  يف 



( ٤١ )

، لیعامسإ يمع  ىلع  يتاباجإ  تعجار  تاناحتمالا  يف  موي  رخآ 
لك يف  ةحمرصلا  ىلإ  اقاتشم  تنك   . ةعقوتملا ةجیتنلل  انابلق  نأمطاف 

تیشم ةداعلاك   . تاناحتمالا ةزاجإ  نم  يل  نییقبتملا  نیمویلا  لالخ  ناكم 
دئارجلا عئاب  دمحم  دنع  ةديدجلا  بتكلا  يف  تبلق   ، لمرلا ةطحم  يف 
يواقرشلا نمحرلا  دبعل  ضرألا »  » ةياور تيرتشا   ، ةطحملا ىلع 

كلذب اروحسم   ، شام انأو  اھحفصتأ  تحر  يننأ  ةجردل  اھب  تحرفو 
، يئاورلا يكحلا  ةغل  يف  يواقرشلا  هركتبا  يذلا  ديدجلا  بولسألا 
. ةيرصملا ةیحالفلا  ةیصخشلا  رھوج  نع  ةربعملا  داؤف  نسح  موسربو 

اجمدنم ةسداسلا  ةعاسلا  ةلفح  رظتنأ  تفقو   ، وتلاير امنیس  مامأ  تأكلت 
ةىرقلا ىلإ  ينینح  تلعشأ  ثیح   ، ریبك فغشب  ضرألا  ةياور  ةءارق  يف 
مھئانع للخ  نم  نیحالفلا  انیلاھأل  ةدیعبلا  قامعألا  نع  يل  تفشكو 

اھیف يقتلأ  ةرم  لوأ  هذھ  تناك   . ضرألا يرل  هایملا  بلج  يف  مھئاقشو 
بتاكلا ثیح  ، يرصملا  بدألا  نم  ةياور  يف  احاحقأ  نییقیقح  نیحالف 

. ةنخاس ةیح  ةروص  يف  انل  مھمدقيو  ةفرعملا  قح  مھفرعي 

تعفر  .. قرولاو ينیع  نیب  لوحیل  هعارذ  ادام  يمامأ  فقي  نمب  تئجوف 
ةدامح مامأ  هجول  اھجو  يب  اذإف  جمسلا  حازملا  اذھب  اقئاض  يسأر 

. ةوخرلا ةيرطلا  هتماقو  يرھمسلا  هدوعب  يجرشامشلا 

 «. ةدیعس ةصرف   .. ةدامح الھأ  - »

 «. ؟ ةركذت تعطق  - »

ادحاو هيدخ  يل  امدقم  قایتشاب  ينضح  يف  هسفنب  ىقلي  وھو  اھلاق 
: تلق  . امھیف هلبقأ  رخآلا  دعب 

 «. كابشلا نع  ماحزلا  فخي  ىتح  رظتنأ  - »

ةحرابلا نم  نیتركذت  تزجح  انأ   .. ةركذت عطقت  نأل  يعاد  ال   ، صالخ - »
يلاطيإلا هفلؤمل  ملیفلا  اذھ  ىلع  ةینایلط  ةقيدص  تمزع   . ةلفحلا هذھل 

.. يتقيدص تلاق  امك  يسنجلا  بدألا  يف  صصختملا   ، ایفاروم وتربلأ 
لخدن ةمالس ! نیتس  يف  ترذتعاو ! ينتملكف  رفسلا  نم  داع  اھابأ  نكل 

 «. طسبننو تنأو  انأ 



 «. ؟ ةدامحاي كیضارأ  نیف  - »

، ةیلكلا سوباك  نم  انصلخ  دمحلا    . ةیلكلل ةعبطملل  قوسلا  نم  - »
! «. حاجنلا تنمض  ابيرقتو 

 «. ؟ ةیمیھاربإلا ةقشو  - »

: جاھتبا يف  اللھم  حاص 

نأ مناھ  ةیلولو  نیترأ  ةجاوخلا  عم  انقفتا  باطبطلا ! ىلع  يل  تءاج  - »
ةقشلا دوعت  اھدعبو   ، ةعاضبلا يھتنت  نأ  ىلإ  دقع  نود  ةقشلا  يف  میقأ 

«. مناھ ةیلول  ىلإ 

! «. مع اي  كل  ائینھ  - »

اذھ ام  ؟ ! اھیف الإ  يتحار  دجأ  دعأ  مل  يننأ  لیخت  ءامسلا ! نم  ةيدھ  - »
دحاولا ذخأي  شرف  ينقدص ! روحسم  هنإ  كل  تلق  ول  ؟  لجر اي  شارفلا 

نم مألا  ردص  فرعأ  مل  يننأ  عم  مألا  ردصك  عدج  اي  نونح  هنضح ! يف 
! «. لبق

شارفلا اذھل  ينادقف  ىلع  يكبأ  تدك  يمد ! اھنم  نقتحا  ةریغب  ترعش 
تنعل  . ينم ةقشلا  هذھ  عایض  ىلع  تارسح  يسفن  تبھذ   . باذجلا

. مھیبأ ةركب  ىلع  ةیجرشامشلا 

 «. ؟ مئاد لكشب  ةیمیھاربإلا  ةقش  يف  میقم  نآلا  تنأ  ينعي  - »

قحتسي ءيش  اننیب  ثدحي  مل  ؟  لعفت اذامل ال   .. اھیف ةرايزلاب  ينفرش  - »
. قوسلا يف  نوبعلي  نمل  ةبسنلاب  ةيداع  رومأ  ةركف  ىلع  هذھ  ةعیطقلا !

ؤرجي سیلوبلا ال  نإ  ؟ ! كلذ يف  رطخلا  ام   ، ريرسلا تحت  ةنزخم  ةعاضبلا 
تومت میشغ  حالف  تنأف  ينذخاؤت  ال   . قاطلل بابلا  نم  اھتمجاھم  ىلع 

!«. حير ةبھ  نم  كدلج  يف 

نم اھروزت  مأ  ماودلا  ىلع  ةقشلا  يف  میقم  تنأ  ينعي  - »
«. ؟ رخآل نیح 

.. يتاقلعتمو يضارغأ  لكو  يمودھ  اھیف   ، ينكسم تحبصأ  يھ  - »
تیم  .. كاحُتو خبطتو  فظنتو  لسغتل  نیموي  لك  ينئیجت  يمأ  ةمداخو 

! «. ةرشعو لف 



 «. ؟ ةدلاولا ةدیسلا  لاح  ام  ، ةبسانملاب - »

«. يجرشامشلا كب  ورمع  تجوزت  - » 

«. ؟ ةدامح اي  تلق  اذام  - »

! «. ؟ ةثداح ؟  هيإ  . يجرشامشلا كب  ورمع  تجوزت  - »

! «. ةبيرغ - »

 «. لجر وھو  ةأرما  يھ  ؟  اھیف بيرغلا  ام  ولوايد ! الو  ةبيرغ  ال  - »

«. ةنايدلا فالتخا  - »

!«. اھلاح يف  ةنايدلا  لخ  ْوأھ ! - »

اقصتلم ناك  يفتك   . هضعب ىلع  ةدامح  نكي  مل  ملیفلا  ضرع  لاوط 
ترعش  . هتدْعق يف  رقتسم  ریغ  همسج  نأ  ينرعشأف  مالظلا  يف  هفتكب 
هفتك زتھیف   ، ةعرسب كرحتت  يسركلل  رخآلا  بناجلا  يف  ينمیلا  هدي  نأب 
ةدمل ينیع  تضمغأ   . حلفأ ملف  رظنلا  تلواح   . يل قصالملا  رسيألا 
يفكب ةشاشلا  ابجاح  نیمیلا  ىلإ  ينیع  تھجو  مث   ، ابيرقت ةقیقد 

ىلع ةدامحل  قصالملا  لجرلا  رظنملا : ينلاھ   ، ينیع تحتف   . يرسیلا
هنولطنب رارزأ  احتاف  يمامألا  يسركلا  تحت  هیقاس  ددم  دق  هنیمي 
هكیلدت يف  جمدناو  ينمیلا  هدیب  هب  ةدامح  كسمأ  يذلا  هوضع  ارھاش 
يننأك لجخلاب  روعشو  مراع  بضغ  ينباتنا   . ةقئاف ةذلب  اطباھ  ادعاص 

. تشعترا  . اعم هل  لوعفملاو  لعافلا 

تذخأ  . يدسج ءاحنأ  لك  نم  دصفتملا  قرعلا  نم  ًالولبم  لاحلا  يف  تمق 
دق ةثیبخ  ديو  الإ  تيرد  ام   ، نیسلاجلا ناقیس  نیب  ةبوعص  لكب  تلسنأ 
يف ةقصبلا  تعمجت   . ةءاذبلا ةديدش  ةكرحب  اھتتبرو  يترخؤم  ىلإ  تدتما 
نيذلا نیب  اھقحتسي  يذلا  وھ  نم  طبضلاب  ددحأ  مل  يننكل   ، يمف
شبطأ تذخأ   . ةحیضفلا لامتكا  نم  ًالدب  ةمالسلا  ترثآ   . مھنم تصفلف 
يرارق  . ناوھلا يف  اقراغ  عراشلا  ىلإ  تجرخ  نأ  ىلإ  ملظملا  رمملا  يف 

ران ءافطإل  ایفاك  نكي  مل  يجرشامشلا  ةدامحب  ایئاھن  ةقالعلا  عطقب 
. اليوط انمز  يبلق  يف  ةلعتشم  تلظ  يتلا  بضغلا 

اي ءاھب  يداني : نم  تعمس  لایناد  يبنلا  عراش  يف  لوھذملاك  شام  انأو 
داكأ توصب  ءادنلا  رركتف   ، تیشمف ادحأ  دجأ  ملف  يفلخ  تفلت   ، يوار



، لباقملا فیصرلا  ىلع  تفقوت  يسكات  ةرایس  نم  ایتآ  ناك   ، هفرعأ
بكارلا وھ  ریمألا  ملاسب  اذإف   ، ةیناولھب يف  اھیلإ  عراشلا  تربع 

. ينيداني يذلا 

 «. بكرا - »

رصعلا ةديرجب  هبتكم  يف  هترز  دق  تنك   . ةشقانم نود  لاحلا  يف  تبكر 
ينفرعو هب  رھبناف  هتغایص  تدعأ  الغش  يل  مدقو  اسنرف  عراش  يف 
ةیفحصلا يتساحو  يبولسأ  نسحتسا  يذلا  بتكملا  ريدم  ىلع 

تاعاس ثالث  بتكملا  يف  مھعم  لمعأ  نأ  ىلع  يعم  قفتاف   ، ةجضانلا
ةعباسلا ىلإ  ارصع  ةعبارلا  نم  وأ  ةریھظلا  ىلإ  ىحضلا  نم  موي  لك 
فقوتلا ىلإ  تررطضاو  لماك  رھش  ةدمل  لمعلا  يف  تمظتنا  دقو   ، ءاسم

. تاناحتمالا ءدب  نم  اموي  نيرشع  لبق 

ةزیجو ةھرب  ذنم  عطقنا  اننیب  اثيدح  لصاوي  هنأك  ریمألا  ملاس  لاق 
: بسحف

يف لغشلا   .. اھنم انصلخو  تاناحتمالا  اعبط ! انلغش  فوشنس  - »
!« بكرلل مكارتم  بتكملا 

 «. موي لكو  دغ  حابص  هل  ءيجأس  ءاش هللا  نإ  - »

«. ؟ ةأجافملاب تملع  - »

«. ؟ يھ ةأجافم  يأ  نكلو   .. ال - »

«. ةرھاقلا نم  ةأفاكم  كتءاج  - »

: خرصأ نأ  تكشوأ 

!«. ؟ ةرھاقلا نم  ةأفاكم  قحتسأ  انأ  لوقعم ! شم  - »

روجألا فشك  يف  عبطلاب  لزن  كمساو  ؛  الماك ارھش  انعم  تلغتشا  دقل  - »
«. ادج ةلوقعم  ةأفاكم  ةبسانملاب  يھو   ، تآفاكملاو

يف اھتضبق  سولف  لمجأ  نوكتس  اھنإف  تامیلم  ةرشع  تناك  ول  ىتح  - »
نم هتضبق  شرق  لوأل  ىركذك  اھب  ظفتحأس   . اھفرصأ نل  يتایح !

«. ينھذ دك  نم   ، ةفاحصلا



!«. ضبقتس ام  اي   ، يدیس اي  - »

ةعضبو هینج  فصنو  هینجب  تاھینج  ةرشع  نم  رثكأ  ةأفاكملا  تناك 
تدوس ةلیللا  كلت  يف  كمظعأ . ! ام  ةوشنلا  اھتيأي   .. شورقو تانلش 
تثب ةقالخ  ةیمیمح  هنیبو  ينیب  تنوكت  يذلا  تشدلا  قرولا  نم  نیتمزر 
قرولا ةمالس  ىلع  صرحلا  ةدقع  نم  اررحتم  يرجیف  ملقلا  يف  ةيویحلا 

، قافأ يغامد   . قيزمتلا ةرثك  نمو  بطشلا  نم  لوقصملا  نیمثلا 
لمجلا بیكرتو  تادرفملل  يتاذلا  يقشع  طرف  نم   .. يتلیخم تشعتنا 

ىوھ يفو  قرولا  قشع  يف  لتبتأو  اھسفن  ةباتكلا  ةیلمعب  ذذلتأ  تنك 
، تاعوضوملا نم  ریثك  ةغایص  تدعأ   . ينغأ يننأك  بتكأ  ترص   . مالقألا

تاتشنام قیلخت  يف  تننفت   ، تاقیلعتو تاقیقحت  رابخألا  نم  تقلخ 
ةیقیسوملا ةمزاللاك  ةریثم  تامدقم  جیبدت  يف   ، ةیعرف نيوانعو  ةریبك 

رابخألا ىلإ  تفضأ   ، ةینغألا يف  لوخدلا  لبق  نحللا  رصانع  نم  ةاقتنملا 
اریغص ابتكم  يل  عضو  يذلا  ریمألا -  ملاس  ناكو   .. تایصخشلاب افيرعت 
وھو عاتمتساو  فغشب  اھؤرقیف  تاحفصلا  ينم  فقلتي  هترجح -  يف 
لامجلا هيإ  ينیع ! اي  ينیع  يدیس ! اي  ةوالح ! اي  مالس ! اي  ددري : ينيال 
ةملك زياع  يموي  نانرج  هد  ناشع  يوق  شرعقتت  ام  تير  اي  سب  ؟  هد

. اھاطغ درو 

ةیجرشامشلا ةكرش  يف  لمعلا  تفنأتسا  تاناحتمالا  ةزاجإ  ءاھتنا  دعب 
ةلئاع نم  يفرق  عالتبا  ىلع  رداق  ریغ  تنك  يننأ  الإ   ، ناوخإ
داسفلا ضرأ  يف  اھروذج  ةبراضلا  اھترجش  عرفأ  عیمجب  ةیجرشامشلا 

، اھلك رصم  يف  داسفلا  تالئاعل  اجذومنأ  نوكت  نأ  حلصت  اھنأ  ةجردل 
ةيرصملا ةسایسلا  يف  ترذجت  تالئاع  نم  ایبسن  ةلیلق  ةعومجم  يھو 

، روصعلاو دوھعلا  عم  نولتت  مویلا  ىلإ  ریبكلا  اشاب  يلع  دمحم  رصع  نم 
هجاوت نیحو   ، ةفاك ةيودألا  دض  ةعانم  ةیضرملا -  میثارجلا  لثم  ذخأت - 
اھلایع موقیل  اھتاباسح  دیعت  ىتح  نومك  ىلإ  ىراوتت  ةرابج  ةمواقمب 
مھأ ىلإ  ةللستم  ةیسایق  ةعرس  يف  هیلع  ةرطیسلاو  عمتجملا  وزغب 
يف نوناقلا  يف  عمتجملا  يف  ةوخرلا  قطانملا  نم  زكارملا  رطخأو 

ةیعیبطلا ذفانملا  نع  كیھان   ، طبرلاو لحلا  يوذ  يف  نیلوئسملا 
. ناجلوصلاو شركلاو  شرقلا  كلمي  نم  مامأ  يلھبلا  ىلع  ةحوتفملا 

ررحتلا بجو  دقف  قرشم  لمأ  ىلع  ةديدج  ةذفان  يل  تحتفنا  دقو  امأ 
يمع لاق   . ةبوطعملا يف  ةبوطلا  عوقو  لبق  ةلئاعلا  هذھ  نم  اروف 
ةصرفلا هذھ  ىلع  ضعأ  نأ  بجي  يننإ  ةطبغلاب  جدھتي  توصب  لیعامسإ 

ءاعدل ةباجتسا  لثمت  ةيوامس  ةصرف  ةطاسب  لكب  اھنأل  ينانسأب 
ظوظحملاو  ، ةدحاو ةرم  رمعلا  يف  ءيجت  اھنإ  ذإ  ؛  رركتت نلو  نيدلاولا 



. اھنوصي نم  وھ  قحلا 

، يروطف لوانتأ   ، داتعملا ةساردلا  دعوم  يف  مونلا  نم  وحصأ  تحبصأ 
بتكم ىلإ  طابتغاو  وھز  لكب  هجوتأ   ، بایث نم  يدنع  ام  لمجأ  يدترأ 
عتمتسأ ءاسم  ةثلاثلا  ىتح  هیف  ثكمأ   ، اسنرف عراش  يف  رصعلا  ةديرج 
يقلتل ةرھاقلا  يف  يزكرملا  رقملاب  لاصتالاو  رابخألا  ةقحالمو  ةباتكلاب 

يمامضناب احرف  بتكملا  سیئر  ناك   . تامالعتسالاو تامیلعتلاو  تابلطلا 
يدادعتساو يتبھوم  ىلع  ينثي  ينيالو   ، زنك ىلع  رثع  هنأك  بتكملل 

رثأتم هرظن -  يف  يننأ -  ةصاخبو   ، اریبك ایفحص  حبصأ  نأل  ریبكلا  يرطفلا 
مساق دمحأو  نيدلا  ءاھب  دمحأو  يعباتلا  دمحمو  لكیھ  نینسح  دمحمب 
ةديرجلا بتكم  نم   . نآ يف  باذجلا  داجلا  زارطلا  اذھ  نم  نيرخآو  ةدوج 

ریغأ  ، ةعاس ددمتأ   ، ىدغتأ  ، ةشنم عراش  يف  يترجح  ىلإ  دوعأ 
ةيدرولا يف  ناوخإ  ةیجرشامشلا  ىلإ  اھراك  هجوتأو  يسبالم 

. ةیئاسملا

بتكمب قحلم  نكر  يف  ةيوزنملا  هذھ  يتدعق  نیب  نراقأ  تیسمأ 
امركم اززعم  اسنرف  عراشب  ةديرجلا  بتكم  يف  يتدعقو   ، يدنفأ دوعسم 

عاس نم  ياشلاو  ةوھقلاو  تالجملاو  دئارجلا  عیمجو  نوفیلتلا  يمامأو 
عطاقلا ضفرلاب  عارسإلا  ةرورض  ىلإ  ةنراقملا  يندوقت   . مرتحم فیظن 

يبح نأ  الإ   ، ایئاھن مھب  ةقالعلا  عطقو  لب   ، ةیجرشامشلا عم  لمعلل 
ءارو ناك  يسیسلا  كب  دیشر  ةیصخشل  قیمعلا  يمارتحاو  يقیقحلا 
. ناوخإ ةیجرشامشلاب  يتقالع  ءاھنإ  رمأ  يف  تبلل  رمتسملا  يلیجأت 

ةفرغلا يف  يدرفمب  لیمج  حابص  تاذ  ينتدجو  ةديرجلا  بتكم  يف 
يمامأ نوفیلتلا  ناك   . ةّحلم تاعوضوم  نم  ةمث  سیلو  ةنیصرلا  ةئداھلا 

يف ركفت  الو  كمامأ  نوكي  فیك  فیطل : فتاھ  يل  فتھ   . يرمأ تحتو 
. ةیّمالسلا ةلآك  ىقیسوملا  اھتوصل  كقایتشا  مغرب  مناھ  ةیلولب  لاصتالا 

ينذأ تیطعأ   ، بلق رھظ  نع  هظفحأ  يذلا  فتاھلا  مقرب  صرقلا  تردأ 
ىلإ اھريرس  نع  موقت  يھو  مناھ  ةیلول  الیختم  نینرلا  توص  دادتمال 
فجو رخآلا  فرطلا  ىلع  ةعامسلا  عفر  توص  تعمس  نیح   . فتاھلا

: رجض يف  ددري  مداخ  توصب  اذإف   ، فنعب قدو  يبلق 

«. ؟ يعم نم  - »

«. ؟ ةدوجوم مناھ  ةیلول   ، كلضف نم  - »

«. ؟ ملكتملا نم  لوقأ  - »



«. ةيردنكسإلا نم  ملكتأ   ، اھمع نبا  انأ  - »

«. ؟ مناھلا رت  مل  كترضح  ىتم  ذنم  - »

تدعو جراخلل  ارفاسم  تنك  عقاولا ! يف  ةليوط  ةدم   .. ذنم  .. ذنم - »
«. ؟ ةدوجوم يھأ   . بسحف سمألاب 

«. دیعسروب يف  همأ  دنع  مناھلا   ، انھ میقت  تسیل  مناھلا  - »

«. ؟ ةقشلا تعاب  - »

: بالخ نینر  تاذ  ةبدؤم  ةكحض 

«. عیبي تسیلو  كدجلاب  رجؤي  مناھلا  - »

!«. ؟ كدجلاب هيإ  ينعي  فسآ ! - »

: ةكحضلا سفن  ترركت 

كب دیس  سدنھملا  لزنم  يف  نآلا  ملكتت  كترضح   . ينعي شورفملاب  - »
«. ؟ تامدخ يأ   .. ةيردنكسإلا ةظفاحم  ماع  ریتركس  يسرمنلا 

«. ركش فلأ   .. اركش - »

قرو ةصاصق  يتظفحم  يف  نأ  ىلإ  نطفأ  نأ  لبق  ةعامسلا  تعضو 
ةظحل يف  اباطخ  اھل  بتكأ  نأ  تررق   . دیعسروب يف  ةیلول  ناونع  اھیف 

. ةبقترم ناقور 



(٤٢)

ىلإ يشاملا  ىحضلا  سمش  ءوضو  ةباتكلا  يف  اقرغتسم  تنك 
ةیلاقتربلا هتءابع  فرط  حرط  دق  شینروكلا  ئطاش  ىلع  فایطصالا 

. بابلا ىلع  افیفخ  ارقن  تعمس  امنیح  ةوھقلا  ناجنف  يفو  قرولا  قوف 
تفتھ يننإ  ذإ  ةیجرشامشلا  تاوكبلا  نم  لصألا  قبط  ةخسن  ينتدجو 

: ةیمھألاب روعش  يف 

«. لخدا - »

. لاحلا يف  كلذ  ىلع  تمدنف  تھبتنا  مث 

هجولاو ليوطلا  رعشلاو  لامجلا  ةفولأم  سأر  ترھظ   . بابلا بروو 
اھنأ تنیبت  ام  ناعرس   . يھشلا يدلبلا  فیغرلاك  يرئادلا  يحمقلا 

ةفسلفلا مسق  سفن  يف  انتلیمز   ،« نازولا ةجیھب   » ةیطایمدلا انتلیمز 
ةرادإ سلجم  ءاضعأ  مھأو  رھشأ  تناك   . ریمألا ملاس  ةبیطخو   ، عامتجالاو

نیسفانملا ىوقأ  نم  تناك  اھنأ  فيرطلا   . يردنكسلا بالطلا  داحتا 
امھنم ٍّلك  ةياعد  تناكو   ، داحتالا ةسائر  ىلع  ریمألا  ملاس  اھبیطخل 

نم جرحلاو  قالخألاو  قوذلا  بناج  مازتلا  يف  ةعيدب  ةارابم  هسفنل 
نیترم امھنیب  باختنالا  دیعأ  دقو   ، ةزیم يأب  رخآلا  ىلع  هسفن  لیضفت 
نیتوص قرافب  ریمألا  ملاس  زاف  نیترملا  يفو  ، ةھازنلاو ةدیحلا  نامضل 

، رطاخ بیط  نع  سیئرلا  ةبئان  نوكت  نأب  ةجیھب  تیضرف   ، رثكأ ال  نینثا 
املف  .. داحتالا طاشنل  ةكرحملا  ةقاطلا  يھ  رمألا  ةقیقح  يف  تناكف 
يذ يھ  اھو   ، ةرادج نع  داحتالا  ةسائرب  يھ  تزاف  ریمألا  ملاس  جرخت 

. ةمداقلا ةرودلا  يف  ديدج  زئاف  ىلإ  همیلستل  بھأتت  نآلا 

نزتملا اھلقع   . قالطإلا ىلع  ةعماجلا  تابلاط  لمجأ  نم  نازولا  ةجیھب 
اریثك اھلامج  ىلع  ىفضأ  ةیفسلفلا  ةفاقثلاو  يملعلا  جھنملاب  ئلتمملا 

. ةزفتسملا ةیغاطلا  ةیبذاجلا  مامأ  ةقلستملا  نویعلا  تعدر  ةبیھلا  نم 

. ةایحلا يف  وأ  ةعماجلا  يف  هل  ضرعتت  ناحتما  لك  يف  زایتماب  حجنت 
بارش اھاقس  نأب  قبسألا -  رھزألا  خیش  نازولا -  خیشلا  اھوبأ  اھمدخ 
ةباطخلا يف  ةذتاسألا  رابك  ىتح  اھيرابيال  تحبصأف  ةیبرعلا  ةغللا 

ملعلا عم   ، دحاو لیكشت  يف  أطخ  امنود  يحصفلا  ةیبرعلاب  ةلجترملا 
، مناھ ةیلول  لثم  ةیبنجأ  سرادم  يف  ىلوألا  اھمیلعت  لحارم  تضق  اھنأب 

نیتغللا يف  ةقالطلاو -  ةراھملا  سفنب  لاجترالا -  نم  تنكمت  اھنأ  الإ 
. ةیسنرفلاو ةيزیلجنإلا 



: افقاو تضفتنا 

!«. ةأجافمللاي ؟  نازولا ةجیھب  - »

، انیمث ائیش  يوتحت  اھنأب  يشت  يتلا  ةقینألا  فئافللا  ضعب  لمحت  تناك 
تزكترا  . ةرارح يف  ينحفاصت  يوحن  تلبقأو  يسرك  ىلع  اھتعضو 
ةقاشرب اھتیفلخ  تعفر   ، يبتكمل هجاوملا  بتكملا  ةفاح  ىلع  اھیتحارب 
يلوفط حرمب  غارفلا  يف  اھیقاس  ًَةِیلْدُم  بتكملا  حطس  ىلع  تسلجف 

اھقح دادرتسال  نآلا  ةصرفلا  زھتنتف   ، اھتلوفط لاوط  هنم  تمرح  اھنأ  ودبي 
: هیف

!«. كوربم يل  لق  - »

«. ؟ صالخ ةكبشلا  متيرتشا  - »

: تلاق  . فئافللا ىلإ  اعم  انرظن 

«. كوربم كل : لوقأل  يرود  ءاج  نآلا   . كل يبقعلا  - »

!«. دعب بطخأ  مل  - »

«. يلثم سناسیللا  تذخأ  صالخ  تنأ   .. ذاتسأ اي  حاجنلا  ىلع  كوربم  - »

«. ؟ ترھظ ةجیتنلا   .. اضيأ كل  كوربم  فلأ  - »

.. لورتنوكلا نم  ايرس  انفرع  انأو  اًملاس  نكل   .. دغ دعب  وأ  ادغ  نلعتس  - »
!« ؟ نیلصاولا نم  اننأ  تیسنأ 

يف قلحأ  تدك   . امھلبقأل اھيدخ  ينتطعأ   . ةیغاط ةحرفب  اھیلع  تمجھ 
جوملا دبزل  دیعبلا  قفألا  هنم  رھظي  ثیح  كابشلا  اذھ  نم  ارئاط  ءاضفلا 

: ةبرطم ةشخرخ  يف  مطالتملا 

«. ؟ ملاس نیف  لامأ  - »

«. ةياتروت يرتشي  يناولحلا  لحم  لخد   . الاح دعصیس  - »

!«. امكب الافتحا  انأ  اھيرتشأ  نأ  ضورفملا  ناك  - »

: دعبلا ىلع  يفتك  يف  ةقرب  ينتزكلف  اھعارذب  حوشت  نأ  تدارأ 



«. كل ىبقعلا   . ةكبشلا لفح  يف  تالماجم  عبشتس  - »

: داحلا هراقنمب  بحلا  رئاط  هرقن   ، يبلق فجو 

!«. نذإب هللا نیجوز  دعسأ  نانوكتس   .. ةجیھب اي  ریخب  ممتي  انبر  - »

«. ادغ كحاجنب  لفتحن  ءاش هللا  نإ  - »

هیلع تیمترا   . ةتروتلا ةبلعب  اكسمم  ریمألا  ملاس  رھظو  بابلا  عفدنا 
: هنضتحأ

«. كوربم فلأ   ، كوربم - »

«. ؟ كلذك سیلأ   ، نْیكوربم كنم  تبلط  ةجیھب  - »

: ةحافتلاك اھھجو  دروتف  ةجیھب  تمستبا 

 «. ؟ نْیكوربم هنم  تیقلتو  - »

: ةثالثلا هعباصأ  ملاس  عفر 

 «. تاكوربم ةثالث  امكنم  بولطم  - »

: ةخراص ةجیھب  تحاص 

! «. ءاھب اي  هب  كغلبأ  تیسن  ربخ  مھأ  طوبضم ! - »

«. ةعرسب كلضف  نم  ينیغلبأ  - »

: ةقدنحملا اھدیب  ملاس  ىلإ  تراشأ 

!«. ةحرابلا ردص  بتكملل  اريدم  كبلا  نییعت  رارق  - »

: يقیقح حرف  يف  هرھظ  تبرأو  هلبقأ  هنضحب  اذئال  هیلإ  تعفدنا 

«. يتایح يف  هتعمس  ربخ  دعسأ  اذھ  - »

 «. ؟ نامز نم  نیف  تنك  ّيلع ! ریخ  كشو  - »

: كردتسا مث 



ريرحتلا ريدمل  ادعاسم  هتیقرتب  رارق  ردص  اضيأ ! بتكملا  سیئر  ىلعو  - »
«. ةرھاقلا يف 

«. هل كرابنل  انب  ایھف  نذإ  - »

. ادج ّيلع  زيزع  هنإ   . كلاب لخ  وھ  هلجأ  نم  اھنإ   . هدنع ةتروتلا  لكأنس  - »
!«. اعبط يذاتسأ 

: ايدانم جرخو 

مث  ) ةذتاسأ اي  اللي   .. لاعتو باوبلا  ىلع  ِدان  يضار  مع   .. نسح مع  - »
!«. انريرحت سیئر  ةیقرتب  اجاھتبا  ةربتعم  ةتروت  انعم  ةیئانغ ) ةجھلب 

لماعو يعاسلا  ءاجو  تارجحلا  نم  نوررحملاو  بتكملا  سیئر  جرخ 
مث بتكملا  سیئر  ةفرغ  ىلإ  ریمألا  ملاس  مھعفد   ، باوبلاو هیفوبلا 

اھلھمتساف  ، ةبلعلا كفب  ةجیھب  تماق   . تاعامتجالا ةزیبارت  ىلإ  مھمدقت 
سیئرل ةبحملاو  ءفدلاب  ضیفت  ادج  ةفیطل  ةملك  لاق   . ةھرب ملاس 
دمتعي اساسأ  اردصم  هلعجو  ةيردنكسإلا  بتكمب  ضھن  يذلا  بتكملا 

نإو اھیلع  لصح  يتلا  ةیقرتلا  هذھ  نأو  اینالعإو ، ايريرحت  نانروجلا  هیلع 
نم بتكملا  يف  نیلماعلا  لكل  ميركت  ةياھنلا  يف  اھنإف  الیلق  هیلع  ترخأت 
ىلإ راشأو  دحاو -  ثدحأ  ىلإ  هسفن -  ىلإ  راشأو  مھیف -  دحاو  مدقأ 
لجرلا اذھل  ةئنھتلا  صلاخب  مدقتي  اعیمج  انمساب  هنأو  يصخش - 

. نیمألا صلخملا 

ملاس ركش   ، مج عضاوت  يف  بتكملا  سیئر  مدقتف   ، ةرارحب اعیمج  انقفص 
هنأ فیكو  هداھتجاو  هدج  ىلعو  هقالخأو  هبدأ  ىلع  ىنثأو  ریمألا 

عافترالا لصاوت  ةنیمأ  دیل  بتكملا  ملسي  ذإ  نانئمطالا  ةياغ  نئمطیس 
نییعتب رارقلا  رودص  لجعتیس  ةرھاقلا  يف  ديدجلا  هعقوم  نم  هنأو   ، هب
برعأ ذإ  ةبیط  ةرابعب  ينلماج  مث   ، بتكملل اسیئر  ایمسر  ریمألا  ملاس 
عیمج ركش  مث   ، ةيردنكسإلا بتكمل  ادج  ةمھم  ةفاضإ  ينأب  هنیقي  نع 

. باوبلاو ةاعسلاو  نيربخملاو  نيررحملا 

ةیقرولا اھتشرفب  ةياتروتلا  تجرخأو  ةبلعلا  ءاطغ  ةجیھب  تعفر  ذئدنع 
نم نیجانفلا  قابطأو   ، باوبلا نم  ةليوطلا  نیكسلا  تلوانت   ، ةكیمسلا
عزوي هیفوبلا  لماع  ناك  امیفو   . عزوتو طرخت  تعرش  مث   ، هیفوبلا لماع 
هذھ نأ  ریمألا  ملاس  نلعأ   ، ياشلا قعالم  نم  هدنع  ام  لك  انیلع 
لفح اورضحي  يك  عیمجلل  ةوعد  ةقاطب  تقولا  سفن  يف  ربتعت  ةياتروتلا 
ةدیعم نیعت  نأب  مشعتي  يتلا  نازولا  ةجیھب  هسورع  ةكبشل  هميدقت 



ءاسم ماقیف  لفحلا  امأ   ، ةيردنكسإلا بادآب  عامتجالاو  ةفسلفلا  مسقب 
. داحتالا يدان  تاعاق  ىدحإ  يف  سیمخلا  دغ  دعب 

يب تلزن   ، ةقھاش لابج  ىلإ  يب  تدعص  ةظقیلا  مالحأ   . منأ مل  كاذتلیل 
لبقتسم يف  ةقث  ينؤلمت   ، ىرج امب  الئافتم  تنك   . ءارضخ ةيدوأ  ىلإ 

يف يبأل  ةئنھت  ةیقرب  تلسرأ  نیعلا  ةيؤر  ةجیتنلا  ىرأ  نأ  لبق   . قرشم
ةصغ نأ  الإ   ، يرظان مامأ  تصخش  يتلا  عیمجلا  ةحرفب  اذلتسم  دلبلا 
يلخاد عانتقا  نم  ةعبان   ، حرفلا ةقارشإ  ّيلع  دسفت  تداك  يقلح  يف 
ةیلول نكت  مل  ام  قالطإلا  ىلع  يلبقتسم  يف  ادیعس  نوكأ  نل  يننأب 
مناھ يھ  معن   .. ديرولا لبح  نم  ّيلإ  برقأو  يتایح  يف  ةرضاح  مناھ 
ادبأ يننكل   ، بقللا اذھ  ریغب  اھتادانمب  ّيلع  اھھیبنت  مغر  ةملكلا  ىنعمب 

.. اھریغ دحأ  مناھلا ال  يھ  اھنإ   .. اھمسا نع  هعزن  عیطتسأ  ال 

انأ  ، اھریغ ةأرما  نضح  يف  مانأ  نأ  لاوحألا  نم  لاح  يأب  يننكمي  ال 
! مازلإ نم  هدعسأ  امو   ، اھب مزلملا  انأف  عقاولا  يف  اھتراكب  تضضف  يذلا 

نكسأ تیب  ىلإ  لوحتي  نأ  دب  الو  اھیف  انمآ  اقدنخ  يسفنل  ترفح  دقل 
نإ  . اھبلق ةمالسو  اھسفن  ةفاظن  يف  قثاول  ينإ   . يرمع ةیقب  هیلإ 
جاتن ةئیطخلا  امنإ   ، دبألا ىلإ  ةیصخشلا  نيدي  افارحنا  ربتعت  ال  ةئیطخلا 

. فراج يناسنإ  جایتحا  حاحلإو  ةیسفن  طوغض  تحت  فعض  ةظحل 
لوحتي ةیبرتلا  يف  بلقلا  يف  سفنلا  يف  لقعلا  يف  ضرم  فارحنالا 
ریفكتلا نكمیف  ةئیطخلا  امأ   ، هجالع بعصي  يدارإ  ال  كولس  ىلإ  ایئاقلت 

. نارفغلا باحرل  نیئطاخلا  لھؤي  اھبنذ  نم  لسُغلاو   ، اھنع

ةرسأ لوئسملا  نكل  ، انأ  وھ  اقح  ئطخملا  امنإ  ؛  ئطخت مل  مناھ  ةیلول 
ينإ هآ !  . هنیناوقو هدئاقع  عم  هعقاو  قستي  دعي  مل  هلمكأب  عمتجم  لب 
نع لوئسم  ریغ  تنك  نإو  ىتح  يتئیطخ  جلاعأ  نأ  ىلإ  اقوش  قرحتأل 

نیكاسملاو يماتیلل  يسفن  ىلع  اھضرفأ  ةریبك  ةمارغ  عفدأس  . اھبابسأ
، میحرلا روفغلا  هنأ  امب  يل  رفغي  نأ  هوعدأو  يلصأس    ، لیبسلا ءانبأو 

هدحو هنإ  ؟  ةیلول نم  ينمرح  هناحبس  هنأ  ول  يریصم  نوكي  اذام  نكلو 
. ناولسلاو ربصلا  ينمھلیس  هدحو  هنإ   ، ملعي



( ٤٣ )

اقباس بتكملا  سیئر  دومحم  ليربج  ذاتسألا  لیصوتب  ریمألا  ملاس  ماق 
هلمع ملستیل  ةرھاقلا  ىلإ  هلقتسیس  يذلا  عيرسلا  راطقلا  ةطحم  ىلإ 

، ءاسم ةدحاولا  يف  ملاس  داع   . ريرحتلا ريدمل  ادعاسم  ديدجلا 
. امھم اراوشم  اھیف  زجنأ  ةدحاو  ةعاس  ةدمل  فارصنالا  يف  هتنذأتساف 

. يسفنب ةجیتنلا  نم  دكأتأل  ةعماجلا  ىلإ  تبكر  مث 

ةأجف ریغت  وجلا  نكل   .. فوشكلا لماوح  مامأ  عمجتملا  ماحزلا  تقرتخا 
اذھ تلعج  ةیمیمحلاو  سنألا  نم  حور  ناكملا  ىلع  تفحز  ؛  يرظان يف 
ةھكن ناكملا  يف  ترشتنا   . رضخألا حابصلا  هنأك  ودبي  ةلولیقلا  نم  تقولا 

نم  . قدسفلا نولب  يسأر  تءاضأو  يرعاشم  تقطقط  ةشعنم  ةبذاج 
امھنم لك  نیتصخر  نيدیب  ةشعنملا  ةدیعسلا  ةواشغلا  تطبھ  فلخ 
يمأ ردص  ىلإ  تدع  يننأك  عضولا  تأرمتسا   . اھیمغتل نیع  قوف  رقتست 
عورأ امف   ، نيرفان نیيدث  عم  تمطالت  يسأر  ةرخؤم   . ادج ةليوط  ةبیغ  دعب 

تكسمأ روحلا ! تانب  شارف  نم  كشال  نیتمداقلا  نیتداسولا  نیتاھ 
؛ اھیلإ اريدتسم  يدي  يف  امھتیقبأ   ، ينیع نع  امھتعفر   ، قفر يف  نيدیلاب 

: ةرازغب ينیع  نم  رمھنت  حرفلا  عومد   ، اھردص ىلع  تیمترا 

يأب كیلإ  لوصولا  لواحأ  انأو  سمأ  ءاسم  نجأ  تدك  مناھ ! ةیلول  - »
!«. لكش

تارم تئج  ردقأ ..! تسل  كاسنأ ! نأ  نكمي  ينأ  َتروصت   . اضيأ انأ  - »
اي كوربم   . ةجیتنلا أرقأل  يردب  نم  تئج  مویلا   . كارأ يك  انھ  ىلإ  ةديدع 

!«. ءاھب

يذلا يمسا  ىلإ  تراشأو  اھعبصأ  تدم   . الیلق مامألا  ىلإ  تحازنا 
. ادیج هعقوم  تظفح 

 «. ؟ كلاب نأمطا  .. هیھ  . اذ وھ  اھ  - »

هللاو سناسیللاب ! يتحرف  نم  ىوقأ  كئیجمب  يتحرف  نإ  ينیقدص  - »
«. بذكأ تسل  میظعلا 

«. كب لفتحن  لاعت   . نافلح ریغ  نم  قداص  - »



ىلإ انیشمو  ينتبحس   ، يارسي عباصأ  عم  اھانمي  عباصأ  تقشاعت 
انرثكأ ةرایسلا -  يھو -  سكملا  هاجتا  يف  تقلطنا   ، اھانبكر  ، اھترایس
ىلإ فرعيال  انیلك  نأ  حضاولا  نم  ناكو   ، ضرألا ىلع  درغزت  تناك   ، ةوشن

. ديدحتلا هجو  ىلع  بھذن  نيأ 

«. ؟ يابتياق ةعلق  حورت  - » 

«. هیف تنأ  ناكم  يأ  حورأ  - »

يف رحبلا  لخاد  هضرأ  دتمت  اھنم  ریبك  ءزج   ، لعفلاب ةرحاس  ايریتفاكلا 
ةدحاو يف   . اھیساركب ةزیبارت  هلتحت  جاعبنا  لك   ، درولا رئاودك  تاجاعبنا 

مدق  . اننیمي نعو  انمامأ  نمو  انفلخ  نم  رحبلا  ، انسلج تاجاعبنالا  هذھ  نم 
: ةیلول ينتلأس   . فانصألا رتافد  لدانلا  انل 

«. ؟ رویط مأ  موحل  مأ  كامسأ  - »

«. هبح يف  تومأ  هلكأ  نیبحت  يذلا  - »

يروبلا نم  ةلیكشت  تبلط   ، اھھجو ىلع  ةیفاصلا  ةماستبالا  تدروت 
ىلع تلاھنا   . ايروباكلاو يربمجلا  نم  اریبك  اقبطو   ، يوشملا راقولاو 
تدفو مث   ، عبشن اندك  ىتح  زبخلا  ةفغرأو  ةطالسلا  قابطأ  ةدئاملا 

. ةذافنلا ةیھشلا  حئاورلاو  ةریبكلا  قابطألا  نم  ناجرھم  يف  كامسألا 

ىلع تيدانو  ةصرفلا  تزھتنا   . هایملا ةرود  يف  اھيدي  لسغتل  تماق 
غلبملاب ةرماع  يتظفحم  تناك  نأ  تدمح هللا   . باسحلا بلط  يف  لدانلا 

تنك يننأ  الإ   ، مداق رھشل  رھظلا  مصقي  اظھاب  ناك  هنأ  حیحص   . بولطملا
ثبعت اھدي  تناك  هایملا  ةرود  نم  اھتدوع  ءانثأ   . اضرلاو ةداعسلا  ةياغ  يف 
ةظفحمب ةكسمم  تجرخ  ىتح  اھفتك  يف  ةقلعملا  ةبیقحلا  يف 

. يخسلا شیشقبلا  ىلع  اركاش  ينرداغي  وھو  لدانلا  تحملف   ، سولفلا
: هتدان

«. كباسح ذخ  َلاعت  - »

!«. ةسنآ اي  لصو  باسحلا  - »

وھ امك  ةسنآ »  » ةملك نم  اھینیع  يف  ةحرفلا  تزفاقتو  اھادخ  دروت 
: ةبضاغ يوحن  تھجتا  اھنكل   ، حضاو

«. كب لفتحأل  كامزاع  انأ  ؟ ! عفدلاب تعرست  اذامل  - »



«. ياشلا ىلع  ينیمزعا  ينتمزع ! ام  اي  تنأ  ةیلول  اي  - »

: مسح يف  لدانلل  تلاق 

«. هسولف هل  ّدر  - »

: ةقبل ةمسب  يف  لاق   . ديدھتو دیعو  يف  لدانلا  ىلإ  انأ  ترظن 

!«. ةسنآ اي  عیطتسأ  ال  - »

: ةدحو فنعب  هل  تلاق 

«. هامزاع انأ  هسولف .  هل  در  - » 

 ..« ـ لا صالخ  مناھ  ةیلول  اي  - »

: ةرملا هذھ  يحرسم  لاعفناب  ينتعطاق 

!«. ؟ هذھ مناھ  امف   ، ةسنآ ينإ  لوقي  هتعمس  تنأ  يخأ  اي  - »

: هتدان  . فارصنالل بھأتو  لدانلا  كحضو  تكحض 

«. ةسنآلا نم  ةیحت   .. كناشلع لود  دخ  - »

معطملا انربع   . ریبك نانتماب  اھذخأ   ، ةیقرو زيارب  ةدع  هتطعأ 
. ايریتفاكلا ىلإ 

ةديرج يف  يفحصلا  لمعلاب  يقاحتلا  نع  اھتثدح  ياشلا  برشن  نحنو 
عیباسأ لالخ  ردصي  نأ  كشو  ىلعو  مئاق  ينییعت  لامتحا  نأو  رصعلا 

دق ينأ  فیكو  ماودلا  ىلع  اھتيؤر  يف  ةمراعلا  يتبغر  نع  اھتثدح   . ةلیلق
نم ببس  يأل  يتایح  نم  هللا -  ردق  ال  يھ -  تجرخ  اذإ  نونجلاب  باصأ 
ورمع نع  ينلأست  مل   ، حابصملاك ءيضم  هجوب  يل  تعمتسا   . بابسألا

. ةلئاعلاب صاخ  ءيش  يأ  نع  الو  يجرشامشلا 

نل نوعب هللا  اھنإ  تلاق  تلفسألا  ىلع  ةيورب  فحزت  يھو  ةرایسلا  يف 
ينتطاحأ  . كلذ عیطتست  دعت  مل  ةطاسبب -  اھنأل -   ، ادبأ يتایح  نم  جرخت 

يف اھتياوھ  نع   ، اھتاءارق نع  ينتملك   ، اھوحصو اھمون  دیعاومب  املع 
ماقرأو بتكملا  ناونع  اھل  تبتك   . ةفوقعملا ةيودیلا  ةربإلاب  فوصلا  لغش 



. اھعم ُتْلزن   ، َْتلزن  ، تفقوت نیساي  لیعامسإ  حرسم  مامأ   . هتانوفیلت
تعزن ةریبك  ةیقرو  ةبعج  اھنم  تذخأو  ةیفلخلا  ةرایسلا  ةبیقح  ْتَحتف 
اھلكش ةیفدص  رارزأب  ةحوتفم  ةرتس   ، اھدي لغش  فوصلا  نم  ةرتس  اھنم 

: يل اھتمدق   . ةقانألا يف  ةياغو  ةبالخ  اھناولأو 

«. يدي لغش   . كحاجن ةيدھ  - »

ةدوعلل ةرطضم  اھنإ  تلاق   . نانتما يف  امھتلبق   ، امھتعفر  ، اھيدیب تكسمأ 
ربدت فوس   ، ابيرق ينارت  فوس  اھنكل  مالظلا  لولح  لبق  دیعسروب  ىلإ 
بقرأ افقاو  تللظ   . بتكملا فتاھ  يف  يب  لصتتو  اھتفرعمب  كلذ 
قفألا يف  تفتخا  مث  ةزوإلاك  تراص  ىتح  اھداعتبا  يف  ةرایسلا 

يف ةیصان  لوأ  ىلإ  نیساي  لیعامسإ  حرسم  مامأ  نم  تمرخ   . يئاھناللا
بتكم ىلإ  تدعص   . يعارذ ىلع  ةرتسلا  تيوط   . دیعسروب عراش 
هنذأتسأ ریمألا  ملاسب  اروف  لاصتالا  يتین  يفو  ناوخإ  ةیجرشامشلا 

. ئراط قئاعل  نآلا  بتكملا  ىلإ  عوجرلا  ىلع  يتردق  مدع  يف 

ةيداب ناوھلا  نم  ةحسم  تناك   . كب دیشر  بتكم  يف  كب  ورمعب  تئجوف 
. ةراجیسلاو ةوھقلا  ناجنفب  كسمم  امھنم  لك   . كب ورمع  رھظم  ىلع 

تحت نم  كب  ورمع  ينقمر   . ديربلا هیلع  ضرعأل  كب  دیشر  نم  تمدقت 
مامأ ديربلا  رتفد  تعضو   . يدحتلاو ةنیغضلا  نم  ریثك  اھیف  ةرظنب  تحتل 
هأرق  . لمعلا نم  يئافعإب  ابلط  هیف  تيوط  فورظم  هقوفو   ، كب دیشر 

: هیبجاح ادقاع  كب  دیشر 

كلعل  .. سناسیللا ىلع  ًالوأ  كوربم  ؟  ءاھب اي  انعم  لمعلا  نم  تقھز  - »
«. سناسیللاب قیلي  بسنأ  ًالمع  تدجو 

يننأ ملع  موي  ينم  كب  ورمع  ةيرخس  اھیف  درأ  ةحناس  ةصرف  اھتدجو 
يمالك تھجوو  ىنعم  تاذ  ةرظن  هیلإ  ترظن   . بادآلا ةیلكب  تقحتلا 

: كب دیشرل 

رصعلا ةديرج  يف  لعفلاب  ایفحص  تحبصأ   . يفحصلا لمعلاب  تقحتلا  - »
رابخألا بتكأو  تاعوضوملا  ةغایص  دیعأ  ةيردنكسإلا  بتكم  يف 

«. تاقیلعتلاو

مث  ، حرفلاو ريدقتلاو  باجعإلاب  ةجوزمم  ةشھد  يف  كب  دیشر  ينلمأت 
: كردتسا

!«. ؟ العف تلغتشا  - »



«. رھش بترم  تضبقو  - »

: هردص احتاف  كب  دیشر  فقو 

!«. انتفرش دقل  اقح ! دجو  ّدج  نم  انیلع ! كوربم  - »

هجاوملا يسركلا  ىلإ  هعارذب  راشأ   ، ينلبق  ، هنضح يف  ينذخأ 
: كب ورمع  هیلع  سلاجلا  يسركلل 

«. كل تلق  دعقا   . نآلا ديربلا  عد  ءاھب  اي  دعقا  - »

عم  ، هیلإ رظنلاب  ىنعأ  نأ  نود  كب  ورمع  ةھجاوم  يف  تسلجو  تففل 
، طانئمشاو بوحش  يف  وھ  اذإف  هھجو  ىلإ  ةرظن  ينیع  تفطتخا  كلذ 

بتكملا جرد  حتفو  هبنجب  لام  دق  كب  دیشر  ناك   . كوربم ىتح : لقي  مل 
ةقانألا ةديدش  ةبلع  ةلماح  اھعفر  نأ  ىلإ   ، هیف هدیب  ثبعي  ذخأو  يتحتلا 

: يوحن اھلامأو  اھحتف 

يبتكم يف  طوطحم   ، بھذلا نم  نيرشعو  دحاو  ركراب  ربح  ملق  اذھ  - »
كحاجن ةبسانمب  كل  يتيدھ  وھ  كراظتنا ! يف  ناك  هلعل   ، ةليوط ةدم  نم 

!«. كقوفتو

كاسمإلا لبق  اركاش  تىنحناو  افقاو  تمقف   ، يل اھمدقو  ةبلعلا  قلغأ 
. تسلجف سولجلل  دوعأ  نأ  كب  دیشر  يل  راشأ   . اھب

ارثأ كسفن  يف  كرتن  مل  اننأ  مأ   ، انع بتكتس  مايألا  نم  موي  يف  دیكأ  - »
!«. ؟ هركذتت

نمم تسل  انأو   ، ّيلع لضف  باحصأ  مكتارضح  كب ! دیشر  اي  سكعلاب  - »
نم يفاتكأ  محلو   ، يلقع يفو  يبلق  يف  مكروص  نإ   . لیمجلا نوركني 

!«. ؟ ىسنأ فیكف   ، مكریخ

. يدنفأ دوعسم  لخد   ، هراوجب رز  ىلع  طغض 

«. الاح يدرك  ذاتسألاب  يل  ثعبا  - »

يف سیل  ؟  نیلماعلا نوئش  ريدم  كب  دیشر  بلطي  اذامل  يسفن : تلءاس 
، دقع نود  ىتحو  ةأفاكملاب  لمعأ  ينإ  مث   ، هملسأ ءيش  يأ  يتدھع 
يف كب  دیشر  جمدنا  ذئنآ   . رخآ ببسل  مأ  يب  قلعتي  رمأل  هبلطي  لھف 

هئاضمإب عقوي  اذ  وھ  اھ   ، باكسولف ةقرو  ىلع  زیكرتو  قارغتساب  ةباتكلا 



اھیف تبلط  يتلا  ةقرولاب  اھبتك  يتلا  ةقرولا  قفري   ، ةحفصلا لفسأ 
. نیلماعلا نوئش  سیئر  يدنفأ  يدرك  لخد  . اھسبدي  ، لمعلا نم  ءافعإلا 

. رماوألا رظتني  نم  عضو  يف  سلج   . سلجي نأ  كب  دیشر  هل  راشأ 

سمخ نم  برقي  ام  اندنع  مدخي  يوارلا  ءاھب  ذاتسألا   ، يدنفأ يدرك  اي  - »
الإ  ، دقع نودب  حیحص  وھ   . ةنامألاو داھتجالاو  دجلل  الاثم  ناك   .. تاونس
هل تررق  اعبط  ةرادإلا  سلجم  سیئر  نذإ  دعب  كب ) ورمع  ىلإ  رظنو   ) يننأ

«. كب ورمع  اي  ميركلا  كعیقوتب  انفرش  ةمدخ ! ةياھن  ةأفاكم  هینج  ةئام 

زھ  . ءاوھلا يف  ةقلعم  لجرلا  دي  كرت   ، كب ورمع  لملمت   . قرولا هل  مدقو 
: رمألا هبشي  امیف  احئاص  هدي  كب  دیشر 

!« كب ورمع  اي  كعیقوت  - »

هیتفش ّمز  دقو  هیبجاح  نیب  ام  كلذك  ادقاع   ، هنطب قوف  هيدي  ادقاع  ناك 
: ضاعتماو طانئمشا  يف 

«. ؟ نآلا عوضوملا  اذھ  لیجأت  نكمي  الأ  ، كب دیشر  اوفع  - »

!«. ؟ لیجأتلا اذاملو  - »

نوكت الثم  عبرلا  ناك  ول  ریبك ..! غلبملا   .. ةقیقحلا يف  انأ  ي..  ي  يلصأ  »
«. ... هنإ مث  ةعولبم !

ةجھلب احئاص  يدنفأ  يدرك  وحن  نیتقرولاب  هدي  اعفار  كب  دیشر  هعطاق 
: ةمساح ةتاب 

نأ دب  ال  يدنفأ  ءاھب  ينعي   . نآلا ةریشأتلا ! هذھ  ذِّفن   ، يدنفأ يدرك  - »
يدرك اركش   . يراجلا رھشلا  اذھ  بترم  عم  احابص  ادغ  هتأفاكم  ضبقي 

«. يدنفأ

: نیتقرولا ذخأ  يدنفأ  يدرك 

رمت يدنفأ  ءاھب  اي  نذإب هللا  ادغ   . كتداعس رمأ  كترضح ! تیب  رمعي  انبر  - »
«. ّيلع

. جرخو

امنود ةعاقلا  رداغ  مث   ، ةتوبكم جاجتحا  ةكرح  يف  افقاو  كب  ورمع  بھ 



: بنذلاب ارعاش  تفقو   . ناذئتسا

«. ... انأ  .. كترضح يل  حمسا  اوفع !   ، كب دیشر  - »

: ةقیقر ةدحب  ينعطاق 

!«. ءاھب ذاتسأ  اي  عوضوملا  ىھتنا  - »

نم ينعنمیل  هیلع  هدي  عضوف   ، ديربلا رتفد  ذخآل  تففلو   ، يمف تقلغأ 
: هذخأ

الو كقح  اذھ  تيأر ! امم  كمھيال  تنأ ..  لضفت  هعجارأ .  ىتح  يل  هعد  - »
نأ وجرأ  طئاحلا ! يف  هسأر  طبخي  قحلا  ىلع  ضرتعي  نمو   ، هذخأت نأ  دب 

«. تقو لك  يف  ينروزت 

«. مدنفأ اي  اركش  - »

ابنجت ةرشابم  عراشلا  ىلإ  هبتكم  نم  تجرخ   ، ةرارحب هتحفاص 
ال  ، هعم ياشلا  برشأل  نابعش  مع  ىلع  تجرع   . كب ورمعب  مادطصالل 
نم تررحت  دق  اریخأ -  يننأ -  قدصأ  دكأ  مل   . يتداعس فصو  عیطتسأ 

! ةیجرشامشلا سوباك 



( ٤٤ )

نم لك  مساب  داحتالا  يدان  ةعاق  ىلإ  اھُتلسرأ  يتلا  ةریبكلا  درولا  ةبحص 
يف نیسورعلا  نیمي  ىلع  ةعوضوم  تناك  ریمألا  ملاسو  نازولا  ةجیھب 
قناعأ تحر  امیفو   . ریمألا لآو  نازولا  لآ  دورو  نیب  نم  ةزراب  ةيواز 

: ملاس لاق  نیسورعلا 

«. تیبلا ىلإ  انعم  اھذخأنس   ، ةلیمجلا ةبحصلا  هذھ  ىلع  اركش  - »

: ةجیھب تلاقو 

«. كبشت امدنع  اھسفن  يھ  كل  اھدرنل  اھب  ظفتحنس  - »

لابقتسال َّفخ   ، ئجافملا مامتھالا  رھظ  ام  ناعرس   ، لاع توصب  انكحض 
هنم عرسأ  ناك  لجرلا  نكل   ، هل ةبسنلاب  نیمھملا  نم  هنأ  حضو  نم 
هدي ملاس  عضو   ، ةجیھب حفاص   ، هقناع  . يسركلا نع  هلوزن  لبق  هقحلف 

: هل ينمدقو  يفتك  ىلع 

«. يوارلا ءاھب  ديدجلا  انلیمز  - » 

: ةرارحب لجرلا  ينحفاص 

«. هیف حدميو  هبحي  ليربج  ذاتسألا   . الھسو الھأ  اي  - »

: يل لجرلا  مدقي  ملاس  لاق 

فرشیل ةرھاقلا  نم  ءاج   ، انريرحت ريدم  ىفطصم  صلخم  ذاتسألا  - »
«. دیعسلا انلفح 

: ةوقب هحفاصأ  انأو  يفطاوع  تجدھت 

كتيواز أرقأ   ، نیيالملاب مھ  نيذلا  كئارق  نم  انأ   .. ةيردنكسإلا ترون  - »
 «. اھنم ملعتأو  ماظتناب  ةیمویلا 

!«. وفعلا  .. وفعلا - »

«. يعم كترضح  لضفت  - »



نیسورعلا مامأ  رودیس  ام  لك  فشكي  ئداھ  نكر  يف  ةزیبارت  تیقتنا 
ملاس ينادان   . لاقتربلا ریصع  هل  تبلط   ، اھیلإ هتسلجأ   . ءانغو صقر  نم 
ىلع اھب  رودأ  نأب  يل  راشأو  ةكبشلا  ةبلع  يناطعأ   ، هیلإ تبھذف  ریمألا 
ةزیبارت لك  مامأ  فقوتأو  دعاقملا  نیب  اھب  فلأ  تذخأ   ، اھتحتف  ، نيوعدملا
اھسبلتل ملاس  ىلإ  ةكبشلا  تدعأ   . اھیلإ نیسلاجلا  ىلع  اھضرعأل 

راوجب ةیضرأ  ةصنم  ىلع  تفطصا  دق  ةیقیسوملا  ةقرفلا  تناك   . ةجیھب
. نیسورعلا

ةيردنكس ةصقار  نآلا  دھاشأس  يننأب  ينذأ  يف  ریمألا  ملاس  سمھ 
ةیماسو اكويراك  ةیحت  مادقأ  تحت  يقرشلا  صقرلا  شرع  زھتس  ةديدج 

لكؤي يذلا  يدلبلا  عونلا  نم  ةریغص  ةاتف  يھو   ، ىفطصم ةيوبنو  لامج 
يردنكسلا بعشلا  سوءر  ريدت  نأ  تعاطتسا   ، يكز ریھس  اھمسا 

نأ يوني  ملاس -  وھو -   ، ةيردنكسإلا يف  ىلوأ  ةجرد  ةصقار  تحبصأف 
ييأر بلطیس  اذھلو   ، ةرھاقلا يف  يئامنیسلا  طسولل  اھمدقيو  اھانبتي 

يساركلا كرحتي ! ةعاقلا  يف  دامجلا  تلعج   ، ةبولھل تناك  لعفلاب   . اھیف
ةيویحلا اھیف  تبدو  ةوشنلا  طرف  نم  تشعتنا  ناردجلاو  تازیبارتلاو 

دياف دمحم  دياف  قیتعلا  برطملا  ناك  ؟  نيوعدملاب كلاب  امف   ، ةجھبلاو
ةدياز اھتوالح  زول : يلع  يساي  : » ةریھشلا هتینغأب  ءانغلا  يف  اھبحاصي 
قفصي ناك  لكلا  خلإ .»  .. زول يلع  يساي  ةتس  ةعاسلا  اھولكاي  ةتح 

نع نيوعدملا  راظنأ  فرص  يف  تحجن  يتلا  يكز  ریھس  ةدایقب  صقريو 
نم همدقت  ام  ىلع  هزیكرتو   ، ةذف ةیھلإ  ةيرقبعب  توحنملا  عيدبلا  اھدسج 
دقل  . ناسنإلا قامعأ  يف  ةتوبكملا  ةجھبلا  ةقاط  نع  ةربعملا  ةكرحلا  نف 

ةیمویلا مومھلاو  ردكلا  بارت  مھنع  تلازأ  ىتح  اضیفنت  سانلا  تضَّفن 
! ةحاحلملا

رھشأ ةثالث  يلاوح  دعب  ذإ  ؛  ةكبشلا ةلفحب  ایفتكا  دق  نیسورعلا  نأ  ودبي 
حطس قوف  يلئاع  لفح  يف  اعم  ةلخدلاو  نارقلا  دقع  روضحل  انیعد 
میقأ ثیح   ، رازیش بماك  يح  يف  ةجیھب  دلاو  نازولا  خیشلا  ةرامع 
نوكم حرسم  میقأ   . نارزیخلا هیساركب  ىتأ  تاشورفم  لحم  نم  قدارس 
ىلع خیشلا  رصأ  اذكھ   . ضعب ىف  امھضعب  اتقصل  نیتقیتع  نیتبنك  نم 
روھمج ریغ  نم  يحلا  لھأ  هرضحي  فرص  يدلب  عباط  اذ  حرفلا  نوكي  نأ 
هروھمجل حرفلا  میقي  خیشلا  : » احزام ملاس  لاق  امك  ناكف   ، ةيدنألا

خیشلا براقأ  نمو  مھنم  تارشعلاب  حطسلا  ألتما  ثیح   ،« صاخلا
خیشلا خمرط  دقو  تمیقأ -   . ةیفونملا نم  ملاس  براقأو  ةطيامدلا 
حارفأ عیمج  نأش  ةجلثملا  ةریبلا  برشو  شیشحتلل  تادعق  هجازمب - 
عیمجلا طاز  اضيأ  حارفألا  هذھ  نأشكو   ، ةيردنكسإلا يف  دلبلا  دالوأ 
يدؤي مھنم  ٌّلك  داكي  عیمجلا  راصف  نییقیسوملاب  نووعدملا  طلتخاو 



عرجيو ششحيو  صقريو  ينغي  عیمجلا  راص  ةياھنلا  يفو   .. رخآلا لمع 
نم نيریثك  يدامتو  خیشلا  براقأ  نم  نیلیلقلا  ضاعتما  مغر  ةریبلا 

: حرمب ينذأ  يف  ملاس  سمھ  نیسورعلل  يلیبقت  ءانثأ   . ملاس براقأ 

حطس حطسلا  اذھ  نإ  يتقش ! قوف  حطسلا  نومدھیس  بلكلا  دالوأ  - »
«. ةرامعلا حطس  سیلو  عقاولا  يف  يتقش 

: سورعلا ةجیھب  هتزكل 

!«. ةرامعل افقس  تحبصأ  كنأ  انبر  دمحا  - »

: لاوھتسا يف  هيدیب  احوشم  ملاس  قھش 

!«. تلزنو مھتدخ  ينامز  ناك  - »

: ةجیھب تلاق 

«. اھفُش لزنا  ؟  ءاھب اي  ةقشلا  تفش  - »

ىلع ةمئاق  ةرامعلا  نإ   . ةملكلا ىنعمب  ةعيدب  ةقش   . لاحلا يف  تلزن 
ةجیھب ةقش  نكل   ، ةسمخلا اھقباوط  نم  قباط  لك  يف  ققش  ثالث 
ثالث اھیف  ةقش  يف  ققش  ثالث  ينعي  ، اھلك  ةرامعلا  مجحب  ملاسو 

، فویضلل ةرباعلا  ةجاحلا  ءاضقل  نیضاحرمو  تامامحب  هایملل  تارود 
، ةحوتفم ةعساش  تاحاسم   ، ةعساو فرغ  عستو   ، خباطم ةثالثو 

تاحاسملا دق  ىلع  ةلصفمو  ادج  ةنیمث  اھنكل  ةلیلق  تاشورفم 
ةثالث  ، تانولاص ةثالث   ، ریمضو ةمذب  يطایمد  لغش   ، اھل ةبولطملا 
مونلل فرغ  ثالث   ، ةماخفلابو تایضفلاب  ةنآلم  ةرفسلل  ةفرغ   ، تاھيرتنأ
سولج مقاطب  ةشیعملل  ةفرغ   ، لافطألل ةفرغ   ، ةفلتخم زرطب 
.. ةفیفخ ةيريرح  ىرخأ  اھتحت  نمو  ةلیقث  ةیلمخم  رئاتس   ، يطویسأ

ىلع ةدیحولا  هتنبا  زیھجت  ىلع  ءاخسب  قفنأ  دق  نازولا  خیشلا  نأ  حضاو 
امھدحأ  ، ةرھاقلا بط  يتیلك  يف  ناریبك  ناذاتسأ  امھنأ  تعمس  نيدلو 

الیفو ةدایع  امھنم  لكل  نأو   ، ةنطاب صصخت  يناثلاو  لافطأ  صصخت 
يف امھنم  لكل  ةقش  ىلإ  ةفاضإ   ، ةرھاقلاب ةضورلا  لینم  يف  هب  ةصاخ 

. ةيردنكسإلا ىلإ  ایتأ  املك  امھیلإ  نايوأي  ةرامعلا  هذھ 

نم قھط  روسیملا  هابأ  نإ  نیموي  ذنم  يل  لاق  اًملاس  نأ  تركذت 
وھو لعفلاب  عاب  هلعل  وأ  ةیعارز -  اضرأ  عیبي  داك  ىتح  هجاوز  فيراصم 



ضرأ يف  هبیصن  نإ  عجفتلا  لیبس  ىلع  هلوقب  قلع  اًملاس  نأل  حجرألا - 
هتوخإ ةبصنأ  الإ  قبي  ملو  لماكلاب  هیلع  قفنأ  دق  هتاكلتممو  هیبأ 

يف حجني  نأو  دبال  هنأ  اذھ  ىنعمو   . ءيش نع  اھیف  مھلأسي  نیحالفلا ال 
هعم ناوھلل  لوصألا  تنب  ضرعتت  ال  ىتح  فقس  ىلعأل  ةیلمعلا  هتایح 
ةیلكلا يف  لثملا  برضم  تناك  بح  ةصقل  جيوتت  اھنم  هجاوزو  امَّیس 

نأل دعتسمل  هنإو  ، ةفطاعلا  ةرارحو  ؤفاكتلاو  نزاوتلاو  مھافتلا  ىلع 
يف ةایحلا  ةماخف  ىلع  قوفتت  مل  نإ  ةایح  اھل  ئیھیل  رخصلا  يف  تحني 

ةجرفلا يف  جمدنم  انأ  امیف   . اھنع لزنت  ال  لقألا  ىلعف  يرثلا  اھیبأ  تیب 
نيذلا سورعلا  براقأ  ضعبو  ریمألا  ملاس  تاوخأو  ةوخإ  عم  ةقشلا  ىلع 
ةقشلا ىلع  تمجھ  دق  ةفزلا  ةجض  تناك   ، انباجعإب نیعتمتسم  انوقفار 

يف تراص  ام  ناعرس  مث   ، ملسلا ةطباھ  تدعابت  ىتح  تثبل  ام  مث 
تارایسلا نم  ةدحاو  نآلا  نابكریس  نیسورعلا  نأ  ىلإ  انھبتنا   . عراشلا

بكوم امھب  هجوتیل  ةرامعلا  تحت  ةرظتنملاو  يقرولا  درولاب  ةنيزملا 
ريوصت اھنم   .. لمرلا ةطحم  يف  ريوصتلل  لحم  رھشأو  ربكأ  ىلإ  تارایسلا 
. تارایسلا ىدحإب  تقحل  ، اعرسم تلزن   . فافز نالعإو  ةحسف  اھنمو 

اھنأ حضتا  ةرایس  مخفأ  ناسورعلا  لقتسا   . انقرفت ريوصتلا  لحم  دنع 
يكالم سنوات »  » ةكرام يھو  لافطألا -  بط  ذاتسأ  ربكألا  اھیخأ  ةرایس 
ةرھسلا نایضقي  ثیح  ىلإ  امھب  تبھذ  صاخلا -  هقئاس  اھدوقي  ةرھاقلا 

. نیتلا سأر  شینروك  ىلع  ةریبكلا  ةیلئاعلا  يھالملا  نم  دحاو  يف  اعم 
. هلیبس لاح  ىلإ  ٌّلك  اعیمج  انفرصنا  دقف  نحن  امأ 



(٤٥)

ةبسنلاب تناك  اھنكل   ، بسحف مايأ  ةرشع  ناك  ریمألا  ملاس  لسع  رھش 
انأ نكأ  مل  ةروصب  لمعلل  ءفك  ينأ  اھلالخ  نم  ُّتبثأ  ةجرح  ةصرف  يل 
بونأ نأب  ایمسر  ریمألا  ملاس  ينفلك  دقل   . قالطإلا ىلع  اھعقوتأ  يسفن 
برطضم بلقلا  فجاو  تنك   .. هتزاجإ ةرتف  لاوط  بتكملا  ةرادإ  يف  هنع 

ةھدر يف  تانالعإلا  ةحول  ىلع  فیلكتلا  ةغیص  تأرق  نأ  ةظحل  باصعألا 
نم يفوخ   . يل ةبسنلاب  امیمح  حبصأ  يذلا  هعیقوتب  ةروھمم  بتكملا 
يبح نأ  الإ   ، اھأدبأ نأ  لبق  لشفلاب  ينبیصي  داك  ةبرجتلا  ةیلوئسم 

ةيرخسو  ، يتنامأو يتردق  يف  ریمألا  ملاس  ةقثو   ، ةنھملل يرطفلا 
ةثامدو  ، ةلئاھ يدحتلا  نم  ةقاط  يسفن  يف  تعرز  يتلا  محللا  راطنق 
ةزعلابو ةقثلاب  ينتألمو  يحورج  تمسلب  يتلا  يسیسلا  كب  دیشر 
بتكملل اريدم  لعفلاب  ریصأ  يب  اذإف   ، ينادجو يف  لعافت  كلذ  لك  ..

! ةملكلا ىنعمب 

ريرقتلا  . لیقارع وأ  كابترا  ىندأ  امنود  ةمالس  يف  يضمي  لغشلا 
، اھیلع درأو  تایقربلا  يقلتأ   ، هدعوم يف  ةرھاقلا  ىلإ  لصي  يمویلا 
درو ام  ضعب  نع  ملعتسي  وأ  مھفتسي  فتاھلا  يف  ريرحتلا  ريدم  ينملكي 
فیلكت بلطي  وأ  ةیفاضإ  تامولعم  بلطي  وأ  ةيردنكسإلا  يف  ثادحأ  نع 
ثدحتسا دق  ریمألا  ملاس  ناك   . ينالفلا ثدحلا  ةیطغتب  روصمو   ، ررحم

ثیح اھتمھم ، تلَّھس  تانالعإلاب  ةصاخ  ةيرادإو  ةینف  ةدحو  بتكملا  يف 
مسرب موقي  ةلیمجلا  نونفلا  ةیلك  نم  هل  نيدعاسمو  اماسر  ىعدتسا 

هیلع قفاوملا  لكشلاب  ةبولطملا  ةحاسملاب  تیكاملا  ىلع  تانالعإلا 
ةبوبملا تانالعإلاو  ةيريرحتلا  تانالعإلل  ررحمو   ، نلعملا نم  عیقوتب 
لیصحتلاو صیلختلاو  دقاعتلل  ًاّيرادإو   ، خلإ  .. يزاعتلاو يناھتلاو 

. تانالعإلا بلج  يف  صصختم  بودنم  نم  رثكأو   ، ةقحالملاو

نم رشنلا  ىلع  بترتي  ام  ةعباتمو  ةعجارملاو  ةغایصلا  نع  فك  ترص ال أ 
ضعب باتني  بضغ  نم  وأ  تانالعإلا  يف  ةیعبطم  ءاطخأ  ببسب  تالكشم 
اھیلع بترتي  ةداح  تاداقتنا  نم  ةيردنكسلا  تارادإلا  يف  نیلوئسملا 

يمسرلا ديربلا  نمض  اھلاسرإل  بتكملا  اھملستي  تاحیضوتو  دودر  ةباتك 
ةنوشخ نم  اھیف  نوكي  دق  امم  اھبيذھتو  اھتغایص  ةداعإ  دعب  يمویلا 

نع تفشك  ةءافكب  ةرشعلا  مايألا  لاوط  هتردأ  كلذ  لك   .. لواطتو ةظلغو 
. ةعمعملا بلق  يف  يب  يقلأ  نأ  درجمب  اھسفنب  اھسفن 

ةثراك يأب  أجافي  ملو  رشع  يناثلا  مویلا  يف  ریمألا  ملاس  داع  نیح 



يأ لعفي  ال  اسيرع  هبتكم  يف  هلك  مویلا  ىضمأ   ، هتبیغ يف  تثدح 
ضعبل ةینوفیلت  تاملاكم  ءارجإو  ةوھقلا  برشو  نیخدتلا  ىوس  ءيش 
ةجرفلاب ذذلتي  هلعج  ادح  نانئمطالا  هب  غلب   . هئاقدصأ نم  دارفألاو  تاھجلا 

هل بلجت  تناك  تامھمب  مایقلا  يف  هروضح -  يف  هنع -  بونأ  ذإ  ّيلع 
ىلع لسعلا  رھش  مايأ  ةیقب  يضقي  نانئمطالا  هلعج  مث   . قلقلاو عادصلا 
يف لسعلا  بوسنم  ىھتنا  نإ  امف   ، ةثالث بیغتيو  اموي  رضحي   ، هتحار
تنك ىتح  هترادإ  ةرشابم  يف  مظتني  ریمألا  ملاس  أدبو  تارھسو  تالحر 

.. عاتمتساو فغش  يف  اھسرامأ  تحبصأ   .. ةمھملا تقشع  دق 

ایفاك اتقو  دجو   .. هالحتساو عضولا  ملاس  أرمتسا  تقولا  سفن  يفو 
متھي أدب   .. هتدام ریضحت  يف  هكراشأ  تباث  يعوبسأ  دومع  ةباتكل 
ةیصخش يف  جمدنا  .. هب صاخ  عاسو  ةریتركس  نییعتو  هبتكم  ةماخفب 
ةيراجتلا تالحملا  تايربكب  لاصتالا  رشابي  بتكملا  ريرحت  سیئر 

اھنمث ضبقي  مھنع  ةیكذ  رابخأ  رشنب  اھباحصأ  لماجيو  تاكرشلاو 
نع ففعتي  كلذ  عمو   ، هقيرط نع  بتكملا  ىلع  قفدتت  ةريزغ  تانالعإ 
نم اوج  قلخیل  ينفلا  مسقلاو  نیبودنملا  باسح  ىلإ  اھلوحیف  ةلومعلا 

. بتكملا يف  ءفدلاو  ةنامألاو  صالخإلا 

ددعلا يف  رشني  يذلا  هدومع   . ةقیلسلاب اسیئرو  ةرطفلاب  ایفحص  ناك 
يف ةایحلا  نوئش  هیف  لوانتي  ناك  تایلحملا  ةحفص  يف  يعوبسألا 
اھیلإ هبنیف  ةیعامتجالا  امأ   ، ةيرادإلا لكاشملاو  اھیحاوضو  ةيردنكسإلا 

ةیموكحلا تاعامتجالا  ةیطغت  يف  اطشن  ناك  كلذك  ؛  اھتیطغتل هيررحم 
نوكي امنیحو   . رغثلا يف  دقعت  يتلا  ىربكلا  ةیسایسلا  تارمتؤملاو 
ةبرقم ىلع  وھ  نوكي   ، ةفطاخ ةرايزل  ولو  رغثلا  يف  رصانلا  دبع  سیئرلا 
فویضلا رابكو  ءارزولا  ءيجم  عباتي   ، ةسائرلا ةسسؤم  نم  ةمئاد 
لانروجلا هل  درفي  ثیح   ، ةیلاع ةءافكب  تاراوحلا  مھعم  يرجيو  بناجألا 

ردص يف  هل  ةروص  عم  رثكأ  امبرو  ةلماك  ةحفص  يعوبسألا  وأ  يمویلا 
داكي بولسأب  ةلھذم  ةلوھسبو  ةریبك  ةعرسب  ةباتكلا  دیجي  ناك   . ةحفصلا
نم عنصي   ، ةحاصفلاو ةغالبلا  يف  ةياغ  هنأ  عم  ةيرصملا  ةیماعلاب  نوكي 
ةباذج ةتودح  ىلإ  هلوحي  ریغصلا  ربخلا   . تابرش خیسفلا  نمو  ةبق  ةبحلا 
ةروثلل ءالولا  ديدش   ، ديدجلا دھعلاب  لئافتم  وھ  كلذ  ىلإ   . ةریثم
هنيوانعو هتاتشنام  ىلع  ئراقلا  نیع  عقت   ، رصانلا دبعل  سيدقتلاو 

يف ریفولا  ریخلا  معو  اھلاح  حلصنا  اریخأ  ایندلا  نأ  روصتیف  ةیعرفلا 
. اھباحر

نم لجاعلا  بىرقلا  يف  حبصیس  هنأب  مزاج  نیقي  ىلع  تنك  اذھل 
.. ماع هجوب  ةفاحصلا  يف  مث  نمو  ةديرجلا  هذھ  يف  ادج  ةریبكلا  سوءرلا 



ظفحي  ، ریخلا لعفل  لایم   ، مودخ  ، بوبح  ، ملاسم صخش  هنأ  كلذ  معدي 
عم ةقالعلا  ةیسدقو  رعاشملا  يعاري   ، اھنیح يف  تابجاولا  ركذتي   ، دولا
اوبطخ نمم  تائملا  نیب  نم  هتفطصا  دق  نازولا  ةجیھب  نأ  امبو   . ناریجلا
نوكي نأ  دب  ال  هنإف   ، هتجوزت مث  ةساردلا  ةرتف  لاوط  هتبحأو  اھدو 

الإو ةبیطلا  ةدیمحلا  قالخألاو  ةقرلا  نم  ریبك  بناج  ىلع  ةرورضلاب 
. هتایح نم  نازولا  خیشلا  امھدرط 

ةركتبم ةيدھ  تیقتنا   . اھدالیم دیع  لفح  ىلع  نازولا  ةجیھب  ينتمزع 
ىلع فللا  يف  اینضم  ادھجو  لب   ، بسحف اریبك  الام  سیل  ينتفلك 

تاقرافملا نمل  هنإو  .. ىودج نود  ةرھاقلاو  ةيردنكسإلا  يف  تابتكملا 
ةیحان نم  ءيش   اھیف  ةجیھب  نأب  ةدَّكؤملاو  ةیحان  نم  ةرخاسلا 
أجافأف نيراطعلا  عراش  يف  فحت  لحم  مامأ  يتداعك  أكلتأ  نأ   ، ىرخأ

ةیسنرفلا ةغللاب  ةلماكلا  لامعألا  ةصوقنم : ریغ  ةلماك  ةيدھلا  دوجوب 
ةنوتفم ةجیھب  نأ  فرعأ  يذلا  يماك  ریبلأ  فوسلیفلا  يسنرفلا  بيدألل 

نأ هیف  ينلھذأ  حرفلا ! نم  نجت  ةجیھب  تداك  لعفلاب   . هنع ثيدحلاب 
درجمل ةداعسلاو  حرفلا  نم  ردقلا  اذھ  ىلع  نوكي  نأ  نكمي  ناسنإلا 

: اقدص حضنت  ةربنب  ةجیھب  تلاق   . اھنیعب بتك  ةعومجم  وأ  اباتك  هكالتما 

ام اھلك  ةرامعلا  هذھ  يمساب  بتك  يبأ  نأ  ول   ، میظعلا هللاو   ، هللاو - »
يلقع ءيضي  يذلا  بتاكلا  اذھل  ةلماكلا  لامعألا  هذھب  يتحرفك  تحرف 

!«. اعم يبلقو 

: ریمألا ملاس  فتھف 

مرحم يف  يتایحلا  عراش  يف  يتقش  يف  كيأر  ام   ، ةرامعلا ةبسانمب  - »
«. ؟ كب

«. انفراعت لوأ  ةدحاو  ةرم  اھیف  كترز  - »

ىلع ناتفرشو  هایم  ةشفعو  ةلاصو  فرغ  ثالث  اعبط ..! اھركذتت  - »
«. هینجلا فصنو  ناھینج  اھراجيإ   . نافرعو يتایحلا  يعراش 

!«. ليوط نمز  نم  ةرجؤم  نذإ  اھنإ  هااي ..! - »

اھیف میقیل  تاونس  رشع  نم  اھرجأتسا  ریمألا  دمحم  جاحلا  كمع  - »
هضرأ تعستا  املف   .. لصبلا ديروتل  ادھعتم  ناك  مايأ  رھش  لك  نیعوبسأ 
ةجاحلا كتس  هتعنقأ   ، عبسلا ةكرب  زكرم  نيروھ  انتدلب  يف  ةیعارزلا 

.. لصح دقو   ، هضرأل هبتنيو  لصبلا  نانص  نم  انصلخي  نأب  ملاس  مأ  ةینھ 



انأ تئجف   .. ئراوطلل ابسحت  اھشفعب  اھكرت   .. ةقشلا يف  طرفي  مل  هنكل 
!«. اھلتحأل ةعماجلا  ىلإ 

!«. اھیف طرفي  نأ  ةراسخ  العف  يھ  - »

: هیتفشب ازماغ  ةجیھب  ىلإ  هنقذب  راشأ 

تقرس الإو  اروف  اھنع  ءانغتسالاب  نآلا  ينبلاطت  ةدیشرلا  يتموكح  - »
اھنع ينغتسأ  نأ  تررق   ، يرمأ  اھبحاصل ..! هتملسو  اھحاتفم  ينم 

؟ كيأر امف   .. اھقحتسي نمل  الإ  اھنع  لزانتأ  نل  ينكل   ، ةجیھب رطاخل  ًءارش 
«. ؟ اھذخأت

ةریخألا ةرابعلا  هذھ  قطني  نأ  راظتنا  يف  عراصتت  تناك  يبلق  تاقد 
: اھعمسأ نأ  تینمت  يتلا 

!«. كدلاو مساب  دقعلا  نإ  تلق  تنأ   .. نكلو - »

دمحم جاحلا  نإ  مث   .. دقع ةباثمب  يھو  يمساب  اھلك  راجيإلا  تالاصيإ  - »
!«. موزللا تقو  انع  ادیعب  سیل  ریمألا 

دعب يل  اھتمدق  ةمدخ  مظعأ  نوكت  هذھ   .. نآلا اھديرأ   .. اروف اھديرأ  - »
«. ةلالجلا ةبحاص  طالبب  يقاحلإ 

«. ةجیھب اي  حاتفملا  يتاھ  - »

!«. اعبط حزمت  - »

«. ىرنس - »

ةبابسلا اھیعبصأ  نم  ةفیطل  ةزمغب  يل  هتملس   ، حاتفملاب ةجیھب  تتأ 
: ماھبإلاو

«. يل عدا   . كیلع ةكوربم  - »

: ملاس لاق 

وھف هديرأ  تسل  شرفلا  ىتح   .. تدرأ ول  ةلیللا  نم  اھیف  مقأو  بھذا  - »
يدیس يف  هیلاشلا  ىلإ  هلقن  يف  تركف  جاوزلا ! دنع  هریغت  نأ  ىلإ  كل 

زنك هدنع  نازولا  خیشلا  نإ  مث   ، هتقاتع ةدشل  بسانم  ریغ  هتدجوف  رشب 



كمأ مع ..! اي  كل  ائینھ   .. طایمد يف  هبراقأ  لغش  تاشورفملا  نم  دفنيال 
تیبلا بحاص  ىلإ  كعم  لزنأ  ةظحل  يأ  يف   .. فحصملاو كل  ةیعاد 
نيرشع ةرشع  دودح  يف  اغلبم  زھج  ينعي   ، دقعلا رییغت  ىلع  همواسنل 

«. هكنح اھب  دسن  ریثكلاب  اھینج 

!«. ادج ةطیسب  - »

نع لزانتي  نأب  ملاس  ىلع  تحلأ  يتلا  يھ  ةجیھب  نأ  كلذ  دعب  تملع 
دق تناك  اھنأل  كلذ  ؛  هیلع عسو  دق  هللا  نأ  املاط  ّيلإ  ةقشلا  هذھ 

نكسم ىلإ  يداشرإب  نیبرتغملا  ءالمزلا  يصوأ  موي  تاذ  ينتعمس 
ةرجحلا نع  ةرم  تاذ  اھتملك  دق  نوكأ  ينلعل  وأ   ، درفنم وأ  كرتشم 
تفطاعت  . ةشنم عراش  يف  میقت  ةرسأ  نم  اھترجأتسا  يتلا  ةریغصلا 

زیمتت يتلا  ةلیمجلا  ةریثكلا  تافصلا  نیب  نم  هذھو   ، يعم نازولا  ةجیھب 
يمأ تاوعد  نأب  اعنتقم  تنك  نئل   . ءالمزلا نم  تفرع  نم  عیمج  نیب  اھب 

اذھ ىلع  يرومأ  لیھستو  يمامأ  باعصلا  لك  تیتفت  يف  رسلا  يھ 
ملاس مأ  ةینھ  ةجاحلا  تاوعد  نأب  انیقي  رثكأ  يننإف   ، شھدملا وحنلا 
ةيدھلا هذھب  هادھأ  هللا  نأ  يفكي   . يل يمأ  تاوعد  ىلع  قوفتت 

. نازولا ةجیھب  هعنص : عيدب  نم  ةنیمثلا  ةیناسنإلا 

يتلا تاشورفملاب  اھیف  تمعن   ، يناتأ بسكم  مظعأ  تناك  ةقشلا 
ادج ةلیصأ  ةیكیسالك  يرظن  يف  يھو  ةقیتعلاب  ملاس  اھیمسي 

بالودو ريرس  ةلیلقلاب : تسیل  اھنإ  مث   ، ةناتملا ةياغ  يفو  ادج  ةمرتحمو 
ةدجنم يدلب  ةبنك  عم   ، هيرتنأو يسارك  ةتسب  ةرفس  ةزیبارتو  بتكمو 

هنأل اھدادرتسا  يف  ملاس  ركفي  مل  بتكلا  ىتح   .. ددمتلاو عیبرتلا  موزل 
ةدوزم  ، ةفلتخم ةیئارق  تاھاجتاو  فلتخم  قوذب  ىرخأ  ةبتكم  نوك 

ةفسلفلاو ملعلاو  خيراتلا  يف  ةمخض  تادلجمو  ةیملاع  تاعوسومب 
يضرألا قباطلا  يف  نازولا  خیشلا  ةبتكم  نع  كیھان   ، نيدلاو بدألاو 
يمالسإلا يفاقثلا  ثارتلا  نم  ابتك  اھنم  ينریعت  ةجیھب  تناك  ثیح 

نم لاقتسا  دق  اًملاس  نأ  امك   .. رشع عساتلا  نرقلا  رخاوأ  يف  تردص 
ناك يتلا  ةیمیلعتلا  رداصملا  هذھ  ىلإ  اجاتحم  دعي  ملو  ةعماجلا 

. هتارضاحم ریضحت  يف  اھب  نیعتسي 



(٤٦)

رصق نم  رجح  ىمرم  ىلع  تناك  اھلامجو  اھعاستاب  ةقشلا 
ينودرطو هب  ةقحلم  ةفرغ  يف  نكسأ  تنك  ثیح  ریبكلا  ةیجرشامشلا 

اذإ  . دحأ يأل  بتكم  يأ  اھیف  اوحتفي  مل  نآلا  ىلإو   ، ةفاطل ةعنصب  اھنم 
راجشأ يشاوش  تيأر  يتایحلا  عراش  ىلع  ةلطملا  ةفرشلا  يف  تفقو 

هنأك مناھ  ةیلول  هجو  ىرأ  لاحلا  يف  تنك  اذامل  يردأ  . ال  رصقلا ةقيدح 
لصألا يف  اھنأل  امبر  ؛  قاروألا ةفثاكتملا  عرفألا  نیب  نم  قثبني  رمقلا 

يأ يف  يسفنب  تدرفنا  املك  اھروضح  دسجتي  يرطاخ  يف  ةرضاح 
يسفن ال  اھب  درفنأ  يتلا  سْفنلا  يھ  تتاب  ىتح   ، ةظحل يأ  يف  ناكم 
عامتسالاب وأ  ةءارقلاب  يسأر  نع  اھداعبإ  لواحأ  لیللا  لوط  لظأ  انأ ..!

ةوشنلا ثعبي  ينيوتحي  اروضح  الإ  اھحور  دادزت  الف  ويدارلا  توص  ىلإ 
يب لاصتالا  لواحت  مل  اھنوك  ةوقب  نآلا  ينلغشي  تاب  ام   .. يفاطعأ يف 

. ارھد نوكت  داكت  ادج  ةليوط  ةدم  نم  سناسیللاب  ينتأنھ  نأ  ذنم 

ةخسن لمحي  ناك   . ابيرقت ةلیل  لك  يل  ةرايزلا  مئاد  ناك  لیعامسإ  يمع 
ةرم يتبیغ  يف  رضحي  مل  هنأ  مغر  حاحلإ  يف  هسفنب  اھبلط  اھحاتفم  نم 

ةقشلل احاتفم  نأب  هرظن -  ةھجو  كردأ  امك  يملع -  درجم  نكل   ، ةدحاو
ةأرما باحطصاب  ناطیشلا  يل  سوسو  ام  اذإ  ينعنمي  فوس  يمع  عم 
فلم ثولتف  يحلا  يف  يتعمس  ئوستو  ّيلع  اھءالب  يمرت  دق  ةطقاس 
رمأ نم  نكي  امھم   . بقترملا يلبقتسم  وفص  ركعتو  هلوأ  نم  يتایح 
يف اریظن  هل  دجأ  مل  يذلا  لوألا  يملعمب  ادج  ادیعس  تنك  يننإف 

. ناكم يأ  يف  وأ  ةعماجلا 

ولحي ياش  ةدرز  طرخ  يف  اعم  كرتشن  خبطملا  يف  نیفقاو  انك  ةلیل  تاذ 
يف ةذلب  الغشنم  تنك   . وتربسلا روباو  ىلع  اھخبطي  نأ  لیعامسإ  يمعل 

ةيرقبعلا ةحئارلا  لابقتسا  يف  امھیف  ركسلا  عضوو  ادیج  نیبوكلا  لسغ 
زوبزب نم  ةدعاص  يھو  دنوب » كورب   » ةكرام ينالیسلا  ياشلل  ةذافنلا 
عاعشك ساطرق  لكش  ىلع  ناخد  نم  ةءالم  يف  ةفوفلم  ردھت  ناخسلا 
ناخسلا نم  ةذللا -  سفنب  ياشلا -  بصي  وھو  لاق  كاذتلیل   .. سمشلا

موقتل بصلا  لبق  رخآلا  ىلإ  بوكلا  نم  ةقعلملا  القان  نیبوكلا  يف 
الف يجاجزلا  بوكلا  دسج  ىلع  ةرارحلا  عيزوتب  لوقي -  امك  ةقعلملا - 

: رسكني

«. ادغ انھ  بطخیس  رصانلا  دبع  لامج  - »



هفرعت اربخ  يغالبإب  يفتكي  هنأ  نم  ةشھدلا  غلاب  تشھدناف   ، تكس مث 
بلقي حار  ةھینھ  دعب  هنأ  الإ   . عراوشلا يف  ةرياطتملا  قاروألا  ىتح 
ةقعلملاب بلقي  هنأك  ادبف   ، ةبقاث ةرظنب  ينقمري  امیف  ةقعلملاب  ركسلا 

: درطتسا مث   ، يسأر يف 

«. ؟ لوقي نأ  عقوتت  اذام  - »

! «. ؟ يمع اي  تنأ  عقوتت  اذام  - »

يف اھدامر  ةرھز  عقت  الأ  ارذاحم  ةراجیسلاب  ةكسمملا  هدیب  حول 
. بوك يأ 

! عقوتت نأ  كتلغش  ينعي   ، يفحص نآلا  تنأ   .. يتاعقوت نم  كعد  - »
يف رودي  ام  لك  يف  اغامد  يطعت  نأ  ينعي  يفحص  اعبط ! ينمھاف 

.. خلإ خلإ  خلإ  تارمتؤمو  تاعامتجاو  تارارقو  لامعأو  ثادحأ  نم  دلبلا 
يف ةلخادلا  طویخلا  عیمجل  اعباتم  نوكت  نأ  دب  ال  ينعي  ؟ .. ينمھاف
رمألا نأ  ریغ  عقوتت ! نأ  كیلع  لھسي  ذئدنع   .. دلبلا يف  ةسایسلا  جیسن 

تامدقملا نیب   .. ةھباشتملا رھاوظلا  نیب  طبرلا  ىلع  كتردقب  نوھرم 
كسمت ؟  ينمھاف  . كلت جئاتن  ىلع  ةلأسملا  هذھ  جئاتن  سیقت   .. جئاتنلاو
حاتمتس يذلا  رئبلا  وھ  عقاولا  يف  اذھ   .. كلتو هذھ  نیب  طبارلا  طیخلاب 

«. ؟ ينمھاف  ، ةشھدم تاياورو  اصصقو  دیماوعو  تالاقم  هنم 

!«. معن تلق  ول  ابذاك  نوكأ  - »

هنإ  .. ریمألا ملاس  وعدملا  كلذ   ، مكبتكم سأري  يذلا  دلولا  ىلإ  رظنا  - »
! ةقیلسلاب يفحص  تيرفع ! دلو   .. هریفاذحب كل  هلوقأ  يذلا  اذھ  لعفي 

ضراعم وأ  لقتسم  يأر  بحاص  نوكي  نل  هنأ  ریطخلا  هبیع  نكلو  يكذو !
ىلع هنأ  الإ   ، حضاو ةطلسلل  هقشعف  ؛  ربك امھم  مايألا  نم  موي  يف 

!«. اعبط ينمھاف   . لبنلا ةياغ  لیبن  يناسنإلا  ىوتسملا 

!«. معن هذھ  يف  - »

: ةنوخسلا ةعسل  نم  ارذح  ياشلا  فشري  لعج 

هباطخ يف  لوقي  نأ  عقوتت  اذام   . رصانلا دبع  لامجل  انعوجرم  عجريو  - »
«. ؟ ادغ

!«. دودحم يسایسلا  يقفأ  انأ   ، يمع اي  - »



ریغ يدنع  َّدر  ال  ةذخاؤملا ! مدع  ارامح  تومتو  ارامح  شیعتس  نذإ  - »
يسایسلا يقفأ  انأ  هناسل  ةمظعب  لوقي  يفحص  ىلع  فصولا  اذھ 

!«. دودحم

!«. كلثم دحاول  ةبسنلاب  دصقأ  - »

يف دعقاف  ةسایسلا  يف  مھفت  نكت  مل  نإ  بنذلا ..! نم  حبقأ  رذع  - »
لغتشت نأو  ةسایسلا  يف  مھفت  نأ  نیب  قرف  كلانھ  كل ! نسحأ  تیبلا 

يف نآلا  ةسایسلاب  نیلغتشملا  مظعم  نأ  حیحص  ؟  ينمھاف  . ةسایسلاب
ةسایسلا مھف  نأ  الإ   ، قالطإلا ىلع  ةسایسلا  يف  نومھفي  ال  اندالب 

نم تنأ  ؟ .. اعبط ينمھاف   . ملقلاب كسمي  نم  لكل  يساسأ  بلطم 
مامتھالا حور  سانلا  يف  تلتق  ةروثلا  ةموكح  ویلوي ! ةروث  اياحض 
تیفالھلاو لاسفألا  ؟  ينمھاف ةسایسلا ! تسطف   .. ةسایسلاب

نولثمي  ، ةسایسلا نم  ةغرفملا  ةسایسلا  ناسرف  نآلا  مھ  ةقوسلاو 
، حیحص اذھ  لك  ةلماعلا ..! بعشلا  ىوق  فلاحت  همسا  ایمھو  اعمجت 

«. هبتكت مل  نإو  ىتح  هیف  يأر  كيدلو  ادیج  هب  ایعاو  نوكت  نأ  هنم  حصألاو 

نم يل  لق  نكلو   . ةسایسلاب يمامتھا  ةرئاد  عسوأ  نأ  يمع  اي  كدعأ  - »
يف رصانلا  دبع  لامج  هلوانتي  نأ  عقوتتو  كدلخب  نآلا  رودي  اذام  كلضف :

 «. ؟ ادغ بقترملا  هباطخ 

: ةفشر فشر   . ةثمد ةریصق  ةكحض  كحض 

يدؤت رطاوخ  يھ  امنإ   ، ينھذ يف  رودي  ددحم  ءيش  ال  - »
«. تاعقوت ىلإ 

«. ؟ لثم - »

اھب رأثي  ةلبنق  رجفیس  رصانلا  دبع  نإ  يل  لوقي  رومألل  يئارقتسا  - »
!«. يلاعلا دسلا  عورشم  ليومت  ناكيرمألا  ضفرب  ضیھملا  هئايربكل 

!.. «. ؟ ىنعمب ةلبنق  - »

«. ةیمھألا ديدش  اربخ  بعشلا  ىلإ  فزیس  هنأب  ينثدحي  يلقع  - »

!..«. ؟ لیبق نم  - »

يوضھن عورشم  يأ  ىلع  برغلا  تارماؤم  نم  قولفم  اعبط  وھ  - »
دبع ةیسفنو  يبروألا  فقوملا  ةسخو  يلودلا  كنبلا  ةلاذن  يرصم !



ةانق وحن  هجتي  يلایخ  لعج  كلذ  لك   ، رأثلاب ةنمؤملا  ةيدیعصلا  رصانلا 
!«. سيوسلا

! «. ؟ سيوسلا ةانق  - »

«. ؟ اكيرمأو ابروأو  برغلا  حلاصمل  رورم  بابو  اسنرفل  قزر  باب  تسیلأ  - »

!«. ؟ ةانقلاب هلعفي  نأ  نكمي  يذلا  ام   ، كيأر يف  - »

سيوسلا ةانقب  صاخ  ام  ءيش  كانھ  امنإ   .. طبضلاب يردأ  تسل  - »
!«. هیف تركف  اذإ  فجترأ  ام  اذھ  ؟  ديدحتلا هجو  ىلع  وھ  ام   ، ثدحیس

«. ؟ طبضلاب وھ  ام  - »

!«. اھلعفيو ءيرج  يدیعص   .. الثم ةانقلا  ممؤي  - »

!..«. ؟ اھلعف نإو  - »

!«. ةثراكلا نوكت   .. هووووھوأ - »

لعفن خبطملا  سفن  يف  ةفقولا  سفن  ىلع  انیقالت  ةیلاتلا  ةلیللا  يف 
عاذي ناك  يذلا  رصانلا  دبع  سیئرلا  باطخ  ىلإ  عمتسن  امیف  لعفلا  سفن 
رمعلا يف  رغص  هنأك  لیعامسإ  يمع  ناك   . ةثلاثلا وأ  ةیناثلا  ةرملل 

: ةسامحلاو ةجھبلاو  ةيویحلا  هنم  ضیفت  يلثم  اباش  راصف  اماع  نيرشع 

!«. ؟ تفش - »

: هتبطخ يف  رصانلا  دبع  ادلقم  ةیفاتھ  ةكرحب  هعارذ  عفرو 

«. .. ةيرصم ةمھاسم  ةكرش  سيوسلا  ةانق  ةكرش  میمأت  - »

: ةيریھامجلا ةحیصلاب  ةرابعلا  لمكي  مث 

«. .. اااااااھ - »

دبع نُج  ول  ةثراكلا  اھنإ  ةحرابلا  ةلیل  تلق  كترضح   .. يمع اي  ينتركف  - »
«. ؟ دصقت ةثراك  يأ  ةانقلا ! ممأو  رصانلا 

نوكي نأ  نكمي  امل  راكنتسالا  طرف  نم  هیتفش  ىلع  ةماستبالا  تدعجت 



: ءابغ نم  يب  لح  دق 

؟! ةجرفتم فقتو  اھافق  ىلع  ةعفصلا  ذخأتس  اسنرف  نأ  نظت  لھ  - »
ببس يأ  ىلع  ككلتتو  رصم  نع  لیحرلا  ىلع  تمدن  يتلا  ایناطيربو 

؟! اھلعف در  نوكیس  اذام   ، ىرخأ اماع  نیعبسل  ديدج  نم  هب  انلتحت 
اھب حبذت  ةداح  نیكس  نع  ثحبت  دودحلا  ىلع  انب  ةصبرتملا  لیئارسإو 

ةنصارقلا رقبلا  ةاعرو  موك  ءالؤھ  لك  ؟  ىرت اي  لعفتس  اذام  ، رصانلا دبع 
!«. رتسي انبر  ؟  اعبط ينمھاف  رخآ ! موك 

ملاس ىلع  لیعامسإ  يمع  فواخم  تضرعتسا  يلاتلا  مویلا  حابص  يف 
يف شتفيو  هرھظ  فلخ  ةبتكملا  فوفر  يف  بلقي  هروف  نم  بھف  ؛  ریمألا
هسأر عفر  مث  ؟  ءالجلا ةیقافتا  تبھذ  نيأ  هسفنل : اددرم  بتكملا  جاردأ 

: يوحن

يف رْقُع  اذھ  كمع   . رصم لالتحال  دوعت  نأ  نكمي  ایناطيرب   ، ءاھب اي  العف  - »
!«. ةسایسلا

قرشأ هھجو  نأ  الإ   ، ریصملا روصت  نم  هنول  فطخنا  دقو  الیلق  درش  مث 
: حرفب افتاھ  كردتساف  ةأجف 

ذفني يذلا  يتیفوسلا  داحتالاب  مویلا  رصم  ةقالع  ىسنن  فیك  نكل ال ! - »
!.. ؟ حضاولا يكارتشالا  انھاجتا  نع  كیھان   .. يلاعلا دسلا  ءانب  عورشم 

ایصخش انأ  ؟  قرغن يتیفوسلا  داحتالا  انكرتي  لھ 
!«. اذھ روصتأ  ال 

سلج  . هقرافي مل  قلقلا  نكل   ، اتقؤم ءالجلا  ةیقافتا  نع  لزانت  هنأ  ادبو 
: ْيتوفلا ىلع  يمامأ 

قیقحت يف  كيأر  ام   ، عمسا  . لانروجلل ائیش  لعفن  نأ  ديرن   ، يعم ركف  - »
لعف دودر  ثدح : امیف  سانلا  ءارآ  علطتسن  ؟ .. عساو قاطن  ىلع  يبعش 

«. ثدحي نأ  نكمي  امل  مھتاعقوت   ، مھیلع ةانقلا  میمأت 

نیحالفلا ءارآ  عالطتسال  اتلدلا  فير  ىلإ  يسفنب  لزنأ  نأ  دعتسم  - »
«. نییفرحلاو

«. تقو يأ  نم  رثكأ  انھ  كجاتحي  بتكملا  تنأ ال ! ال ! - »

ةلاسرلا تناك   . أدھت ال  لحن  ةیلخ  بتكملا  راص  ةليوط  مايأ  دادتما  ىلع 



نم ناك   . بعشلا تائف  عیمج  ءارآ  علطتست  تاقیقحتب  ةمختم  ةیمویلا 
ام اھنم  تملعت  ينأل  تاقیقحتلا  هذھ  تعجار  يننأ  اقح  يظح  نسح 

ترقتحا كاذ  ءانثأ   . تضم تاونس  ذنم  هیلإ  هبتنأو  هملعتأ  نأ  بجي  ناك 
يمع نم  رثكأ  افيرح  ایسایس  يبأ  نوكي  فیك  ءاردزاب  تبجعت   ، يسفن
نوكأ ال  مث  ةسایسلا  يف  مالكلل  حرطم  دلبلا  يف  انتردنمو   ، لیعامسإ

!.. ؟ ةسایسلا ىلع  ةرظن  بحاص  لقألا  ىلع  وأ  ایسایس 

بعشلا ةماع  نم  نيریثك  ىدل  رھابلا  يسایسلا  يعولاب  تئجوف 
ةموكح نأب  هتلوقم  يف  لیعامسإ  يمع  قدص  نإو  ىتح  يرصملا 

دنع ةینطولا  حور  خومشب  تئجوف  ةسایسلا ! حور  تسطف  ةروثلا 
شھدملا  .. خلإ خلإ   ، میعزلا ءارو  فوقولل  مھدادعتسا   ، مھسامح  ، سانلا

لمعلا يفرتحمو  ةساسلا  ءارآ  نم  جضنأ  تناك  عراشلا  ءارآ  نأ 
. نیفقثملا نم  يسایسلا 

همامأ نم  اقاروأ  حيزي  وھو  ریمألا  ملاس  اھلاق  ةریخألا  ةرابعلا  هذھ 
تدمجت ىتح  هیتفش  ىلإ  هعفر  نإ  ام   . ةوھقلا ناجنفل  ناكملا  احسفم 

. هراسي ىلع  تفاخلا  ويدارلا  توصل  هنذأ  ایطعم  ناجنفلا  ىلع  هعباصأ 
عفر  ، ويدارلا ىلإ  رادتسا   ، هھجو يف  ءامدلا  تضاغ   ، ناجنفلا عضو 

ةيركسع ىقیسوم  تلخدو  ةأجف  هلاسرإ  عطق  دق  ويدارلا  ناك   ، هتوص
: لوقي عيذملا  توص  علط  مث   ، ةیسامح

أبنلا ةحادف  نكل   ، طبضلاب نایبلا  ةغیص  ركذأ  ال  يلي ..» ام  نآلا  انءاج  »
ةیسنرف تاوق   . رصم ىلع  مشاغ  يثالث  ناودع  اھدحو : انایب  تناك 

ضرأ ىلع  تالظملاب  تطبھو  دیعسروب  تمجاھ  ةیلیئارسإ  ةيزیلجنإ 
. عراوشلا يف  لاتقلا  لعتشاو  ةنيدملا 

يغبني اذام  ردن  ملف  امامت  انریكفت  لش   ، اندمج بعرلا  ضرألا ! انب  تراد 
ةنيدم بعش  نع  قربلا  ةعرس  يف  ىلاتتت  ءابنألا  تحار   . لعفن نأ 
يديأو للحلا  نایطغو  تیبابنلاو  نیكاكسلاب  براحي  يذلا  دیعسروب 
نوطبھي تالظملا  دونجو   ، تیبل تیب  نم  رودي  لاتقلا   . يناوألاو نواھلا 

. لبانقلاو قدانبلاب  تافرشلاو  حطسألا  ىلع 

ينزح  . ةيرصملا ةماعلا  ةئبعتلل  انالعإ  ناك  رھزألا  يف  رصانلا  دبع  باطخ 
ىلع اقلق  تددزا  املك  اقمع  دادزيو  مخضتي  ناك  رصم  ىلع  قیمعلا 
طني داكي   ، هتاقد نم  ةقد  لك  عم  فنعب  ضفتني  تاب  يبلق   . ةیلول ریصم 
دعبلا ىلع  فتھي   ، ةلسابلا دیعسروب  ىلإ  هدحو  رفاسي  يعلضأ  نیب  نم 

لھ ؟  يبلق اي  ناودعلا  كلاط  لھ  ىرت   ، ةیلول يتبیبح  میلأ : عجو  نم 
ينیتأي قيدص  رئاطب  يل  نم  ؟ ..  كولاتغا ؟  كتمرح اوكھتنا  ؟  كوبلتسا



ينلقت ةرئاط  ديرأ  ؟  میظع أبنب  أبس  نم  نامیلسل  دھدھلا  ءاج  امك  اھربخب 
راد رقع  ىلإ  يلوصو  لبق  ةرباربلا  ينلتقیلف   . دیعسروب ىلإ  اروف  نآلا 

ينلعل  ، رابخألا راظتنا  يف  انھاھ  ثوكملا  نم  يبلقل  ىفشأ  بیبحلا 
يلبقتسم  ، يتایح نعو   ، دیعسروب نعو  اھنع  عفادأف  ایجان  لصأ 

. ةبیبحلا رصم   ، نومیملا



( ٤٧ )

ةینطولا يرعاشم  مرتحي  لیعامسإ  يمع  ناك  ةتئافلا  يلایللا  لاوط 
مأك ودبأ  ينلعج  ریثأت  نم  اھیلع  عقو  ام  فنع  نم  اشھدنم  ناك  نإو 
لجرلا وھو  هنزح -  نأب  لیعامسإ  يمع  رعش  ىتح  اھلایع  عیمج  تلكث 
لكشب ديازتملاو  میقملا  ينزح  مامأ  لءاضتي  ةمراعلا -  ةینطولا  وذ 

نم بلقلا  رطفنم  ةلیللا  كلت  يف  ينآر  املف   .. يمع كوكش  راثأ  ضماغ 
يتھجاوم يف  سلجو  ًاّیسرك  بحس   ، رایھنالا دح  ىلإ  ءاكبلا  ةدش 

نم لكش  يأب  هنم  فارتعالا  عازتناو  مھتملا  قنز  ىلع  رصملا  ققحملاك 
: لاكشألا

!« ؟ ًالثم كیلع  اًزيزع  اًًصخش  ؟ .. دیعسروب يف  اًدحأ  فرعت  - »

!«. ينعي - »

«. هتفرعل دیعسروب  يف  اًمیقم  انتلئاع  نم  ادحأ  ناك  ول  - »

«. يمع اي  كلاب  لغشت  ال  - »

.. كش كلذ  يف  ام  لتقم  يف  اًعیمج  انباصأ  دیعسروبل  ثدح  ام   .. فوش - »
.. ةیصخش ةلاح  نآلا  هیف  تنأ  ام   .. كلاب لخ  امنإ 

«. ؟ اًعبط ينمھاف 

!«. ؟ هھ - »

«. ينحراص ؟  طبضلاب ةياكحلا  ام  يل  لق  - »

!«. بحأ  .. انأ  ، يمع اي  ةحارص  - »

نانئمطالا ديرتو  اًئیش  اھنع  فرعت  ال  دیعسروب  نم  كتبیبحو   .. ه .. ا .. اآ - »
!«. اھریصم ىلع 

!«. تتاش يلقع   .. ينعجوي يبلق  - »

«. ؟ نيأ نم  ؟  اھتفرع فیك  - »

«. ةیلكلا يف  يتلیمز   .. تناك فورظ ..! - »



«. ؟ يجرشامشلا ورمع  ةقیلطب  ةھیبش  يھأ  - »

هینیع يف   . ينتدعرأ لیعامسإ  يمع  ينیع  يف  ٌةرظن   . ةرابعلا ينتعزفأ 
. اًفوشكم اًریغص  هیف  ينتيأر  بیھر  ءاھد 

ةقیلطب ةھیبش  يھ  اذامل  دصقأ : ؟  يمع اي  تفرع  فیك  - »
!«. ؟ تاذلاب يجرشامشلا 

«. ماع ناكم  يف  اھعم  كفاش  مھدحأ  - » 

«. ؟ ةیجرشامشلا نم  - »

«. يسیسلا كب  دیشر  قئاس  - »

!«. ؟ هفرعت لھ  - »

«. يراقعلا رھشلا  يف  ةحلصم  هل  ناك  - »

!«. ؟ مالكلا اذھ  كل  لوقي  نأ  ةبسانم  ام   .. نكلو  .. و - »

!«. كتبیطخ حِّسفتو  تبطخ  كنأ  نظ  - »

«. ؟ اھیلع فرعت  لھو   .. اًّدج ةبيرغ   .. ةبيرغ - »

«. ةَّلَّطلا سفن   ، ماوقلا سفن   .. اھلثم ةلیمج   ، اھھبشت اھنإ  لاق  - »

!«. اضعب نھضعب  هبشي  دیعسروب  تانب  نأ  رھظي  - »

.. كنم نكمتم  يقیقح  بح  هنأ  حضاولا  نم  بحت ! نأ  اًعبط  كقح  نم  - »
ىلع قلقلاو  نزحلا  ككراشأ  يننإف   ، دیعسروب نم  ةبیبحلا  نأ  امبو 
نإ ؟  اًعبط ينمھاف  ينایبصلا ! دحلا  اذھ  ىلإ  سیل  نكلو   ، اھریصم
اھتیل لب   ، دیعسروب نم  ةدحاو  ةیھاد  تناك  اھتیل  ؟  ينمھاف  .. ربكأ ةثراكلا 
ةددھم نآلا  اھلك  رصم  ؟  ينمھاف اھدحو ! اھسفن  دیعسروب  ةیھاد  تناك 

!«. اًعبط ينمھاف  يلجتملا ! دبع  الو  رصانلا  دبع  اھعفني  نل   ، رامدلاب

«. اًّدج مھاف  هللاو   .. يمع اي  مھاف  - »

يف رصمل  هلعفت  نأ  عیطتست  اذام  فشو  نذإ  اب  َدھتسا  - 
«. ةنحملا هذھ 



«. دیعسروب يف  لاتقلل  رفسلاو  عوطتلل  دعتسم  انأ  - »

فعضل دینجتلا  بجاو  كنع  طقسأ  شیجلا   .. لاتقلا كل  ابوتكم  سیل  - 
«. كرصب

دونجلا مدخأ  حالسلا ! لمحأ  نأ  نود  لتاقأ  نأ  نكمي  - »
«. مھعقاوم يف 

ىشمتن لاعت  كمودھ ..! سبلتو  ويدارلا  قلغت  نأ  هلعفت  ءيش  نسحأ  - »
!«. قلطلا ءاوھلا  يف 

. لالج نامثع  عراشف   ، مناھ اجنأ  عراش  ىلإ  انربع  يتایحلا  عراش  نم 
ىسیع فوءرلا  دبع  يردنكسلا  نحلملا  انفقوتسا  مرحم  عباطم  مامأ 

عراش يف  ةقالحلا  نولاص  بحاص  هیخأ  ةرايزل  لمرلا  نم  يتأي  يذلا 
يمعل لاق   ، اًدراش نحلملا  ناك   . لیعامسإ يمعل  قيدص  امھالك   ، نافرع

يف يرجي  ام  يحو  نم  مراع  نحلب  ئلتمم  هنإ  هلأسي  نأ  نود  نم 
ىھقم يف  رثعي  هلعل  ةصایبلا  يح  ىلإ  نآلا  هجتم  وھو   ، دیعسروب
اًفلؤم انینمت   . مالك ىلإ  نحللا  هل  مجرتي  نیفلؤملا  دحأ  ىلع  نینانفلا 
ةعرت ئطاش  ىلإ  مث  جاجزلا  عنصم  ىلإ  انربع   . ةمھملا ىوتسم  ىلع 
ىلإ ًاّیئاقلت  انتفلت   . ةحالملا هاجتا  يف  راسیلا  ىلإ  انفطعنا   . ةيدومحملا
اھتداز ةبیئك  ةملظ  يف  اًقراغ  هاندجو   ، يجرشامشلا كب  رتنع  رصق 
ضعب نم  ةثعبنملا  ةبحاشلا  ءاوضألا  مغرب  ودبي  ناك  ؛  ةفاثك راجشألا 

. بیجع رطاخ  يسأر  يف  ماق  نینسلا ! فالآ  ذنم  روجھم  هنأك  هصاصخ 
: لیعامسإ يمعل  تلق 

هرأ مل  مویلا  يلإو  ةرم  لوأ  رصقلا  اذھ  تلخد  ذنم   ، يمع اي  روصت  - »
مغربو  .. ًانایحأ فویضلاب  محدزا  نإو  ىتح  مايألا  نم  موي  يف  اًقرشم 

اي هللاو  اًدبأ -  اًمئاد  هنإف   ، هیف مونلاو  برشلاو  لكألا  ىوتسم  عافترا 
سنألا هیف ! سنألا  تامو  هدجمو  هزع  هنع  باغ  هنأ  يل  ودبي  ناك  يمع - 

«. دلبلا يف  انأو  يلایخ  همسر  يذلا 

روصق لك  ديدج ! وھو  ىتح   ، اذكھ هرمع  لوط  وھ   ، كملعل - »
سیل هنأك  تمصلاو  ةبيرلا  سفن   .. ةركف ىلع  اذكھ  ةیجرشامشلا 

!«. رشبب ًانوكسم 

.. ةلیمج ةأرما   .. ةدحاو ةلفح  هیف  رأ  مل  تاونس  رصقلا  اذھ  يف  تمقأ  - »
رادج يأ  ىلع  ةحول  ىرت  ال   .. ةینغأ وأ  ىقیسوم  ةعطق   .. ةیفاص ةكحض 

براوشب ةظیلغ  هوجول  ةتھاب  ةقیتع  ةیفارغوتوف  اروص  الإ  مھللا 



اًمداق ويدارلا  توص  اھیف  ينغلب  يتلا  ةلیلقلا  تارملا   . ةمخض داسجأو 
حانجلا يف  مدخلا  ويدار  هنأ  يل  حضتي  ناك   ، ةیحابص ةینغأب  هنم 

!«. هلاثمأو رصقلا  اذھ  نم  اب  ذوعأ  لیلق ..! دعب  تكسي  ناكو  ، يفلخلا

يف عملي  انیلاوح  نم  حلملا   ، انبلا تيربك  عناصم  نم  ةبرقم  ىلع  انرص 
رمقلا ءوض  نم  فوسكملاك  عنصملا  ةتفال  ىلع  تفاخلا  نوینلا  ءوض 

. باحسلا قبط  ىلع  لمھم  لاقتربلا  نم  صفك  اًفوسك  دشأ  ودبي  يذلا 
: ةراجیس لعشأو  لیعامسإ  يمع  فقوت 

«. ةيرشبلا خيرات  دادتما  ىلع  ةبرجم  ةیھلإ  ةمكح  كمع  نم  اھذخ  - »

«. يمع اي  لق  - »

.. ؟ ينمھاف  .. عورشم ریغ   .. فيرش ریغ  اًدبأ  اًمئاد  شحافلا  ءارثلا  - »
يف اًخذاب  ناك  نإو  ىتح  ةدوم  الو  هیف  سنأ  ال  عورشملا  ریغ  ءارثلاو 

!«. اًعبط ينمھاف   . هلذابم يف  اًفرسم  هرھاظمو  هتافورصم 

«. ؟ كيأر يف  يمع  اي  رسلا  ام  - »

قيدص لك  يف  عقوتي  اًعبط ! ينمھاف  ةلادعلا ! نم  براھ  ءارث  هنإ  - »
امنإف قيدصلا  لماج  نإ  اًدودل ..! اًّودع  قراط  لك  يفو  ، اًثیبخ اًعماط 
يف ناودعلا  مھوت  نإو  ؟  ينمھاف  .. عمطلاو دسحلا  نع  هنیع  رسكیل 
هل عرتخي  نأ  امإ  : نابجو سیسخ  امھالك  نیحالس  دحأب  هعم  لماعت  دحأ 

!«. نمث يأب  هءارش  لواحیف  هتوق  رعشتسي  نأ  امإو   ، اھیف هلحوي  ةبیصم 

انجرع  ، ةيدومحملا ةعرت  قوف  كلاھتملا  رسجلا  انربع   . نيدئاع انلفق 
يمع ءاقدصأ  نم  ریبك  ددع  دجوي  ثیح  يدیعصلا  طیغ  يح  ىلع 

شوبرطلاو بابلجلا  يذ  ويوي  جاحلا  ةصروب  يف  نوقتلي  لیعامسإ 
مھاندجو  . هب رھتشا  يذلا  مسالا  عم  اًمامت  ضقانتملا  داجلا  رھظملاو 

مھعم ياشلا  انبرش   . ةنزحم يف  نكلو  ىھقملا  ىلع  نيرضاح  اًعیمج 
اوراصو مالكلا  مئس  عیمجلا  نأ  حضاولا  نم  ناك  ثیح  ، روقو تمص  يف 
انفرصنا  . مھادلا رطخلا  فحز  نوبقرتي  مھنأك  ةریحلاو  ةلیحلا  ةلق  نم 

انأ تدعصو  هتیب  ىلإ  الورھم  ينایح  يتایحلا  عراش  ةیصان  ىلع   . نیتماص
. سافنألل متاك  يسوباك  مون  ةلئاط  تحت  عقأل  يتقش  ىلإ 
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هب غلبأ  مل  يننكلو   ، اموي نيرشع  يلاوح  لبق  ردص  دق  ينییعت  رارق  ناك 
نوفیلتلا يف  ةيزكرملا  ةرادإلا  ملكأ  تنك   . ةفداصملا ضحمب  الإ  ًاّیمسر 

اھقفرأ يكل  لانروجلا  يف  ررحم  يننأب  دیفت  ةیمسر  ةقرو  اھنم  بلطأ 
هب اذإف   ، ماعلا ريدملا  ىلإ  ينولوح   ، نییفحصلا ةباقن  ةيوضع  بلطب 

: يل لوقي 

بلطلا بتكا  ىتح  وأ  بلطلاب  هقفرأ  يفكي ! كنییعت  رارق  ؟  ةقرو اذاملو  - »
!«. رمألا يھتني  ةديرجلا  متاخب  همتخاو 

انأ ؟  ينییعت رارق  وھ  نيأ  يفكي ! ينییعت  رارق  نإ  لوقت : كترضح  اًوفع ! - »
!«. ةأفاكملاب لمعأ  لازأ  ال 

!«. ؟ دعب نییعتلا  رارقب  كوغلبي  ملأ  - »

!«. فسألل هللاو  معن  - »

!«. يرادإ لامھإ   . لاح لك  ىلع  سأب  ال  - »

«. ؟ ردص ىتم  ذنم  - »

«. ؟ كتاغوسم تزھج   . رھش نم  برقي  ام  - »

«. ةزھاج - »

«. انیلإ اھب  ثعبا  - »

. ةحرفلا ينكراشي  نمع  َّيلاوح  تثحب   . ةجھبلا هب  قیلت  اًموي  ناك 
ءادصأ تناكف   ، ربخلاب مھغلبأ  ةثالثلا  يمامعأل  تنفلت  نأب  تیفتكا 

امك ةبآكلا  ردصم   . يردص نع  ةبآكلا  رابغ  نم  ریثك  حسمل  ةیفاك  مھتحرف 
وھ هسفن ! لیعامسإ  يمع  وھ  ناك  لیعامسإ  يمع  هنع  فشكو  هكردأ 
هثيدح نإ  هلوقب  كلذ  حرشو   ، نایلملا مفلاب  هسفن  نع  اذھ  لاق  يذلا 
رصم هاجت  يملاعلا  يسایسلا  فقوملل  هتاعباتم  لوح  يعم  لصاوتملا 

ةجطلبلا فلصو   ، ةجھللا ديدش  يتیفوسلا  راذنإلاو   ، مؤاشتلل ریثملا 
يف ةقباسلا  ةيزیلجنإلا  تارمعتسملا  لالتحال  ةططخملا  ةیكيرمألا 
ةقاطلا ردصم  اھنوكب  تاذلاب  ةیبرعلا  ةقطنملاو  طسوألا  قرشلا 



نأ ةصاخبو   ، مومھلل اًریثم  بعرلل  اًرجفم  اًثيدح  ناك  كلذ  لك   .. ةیلورتبلا
ىلع موقت  يتلا  ةيرصانلا  ةسایسلا  نع  ضار  ریغ  لیعامسإ  يمع 

ةيرھوجلا قئاقحلا  بجح  نم  اھنكمي  امب  ةفاحصلاو  مالعإلا  میمأت 
لیعامسإ يمع  يندعو  دقلو   . ةموكحلل ءاھوشلا  فقاوملا  لیمجتو 

ذیفنت نع  زجعي  هنكل   ، ةنھارلا عاضوألا  ىلع  قیلعت  يأ  نع  هكنح  لفقب 
اًحضوم كردتسي  ام  ناعرس   . دعولا ةرابعب  هقطن  ءانثأ  يف  ىتح  هدعو 
اذبحايو  ، تكسي نأ  هیلع  ضرفت  يتلا  تارربملا  ضعب  وأ  بابسألا  ضعب 

ال ةلود  يف  هئارو  نم  ىجرت  ةدئاف  ال  مالكلا  نأ  املاط  هناسل  عطق  ول 
نأك ساسألا  نم  نینطاوملل  نزو  يأ  میقت  الو  نینطاوملا  ءارآب  ىنعت 
لكلا يف  لكلا  يھو  اًعم  نونطاوملاو  ةموكحلا  يھ  ةروثلا  ةموكح 

ول كلاب  امف   ، ةطیسب ةطلغ  يأ  ىلع  اھبساحي  نأ  دحأ  قح  نم  سیلو 
لاعفنالا ةسامح  هفرجت  مث  ؟ ! نطولا قح  يف  ةميرج  ةطلغلا  تناك 

: مالكلا مدعب  نآلا  دعي  هنأ  ىسنیف 

فوسو  ، ويدارلا نم  دیعسروب  ىلع  ناودعلا  ربخ  انیقلت  نحن   ، فوش - »
نإ كادحتأو  ؟  ينمھاف اًضيأ ! ويدارلا  نم  ناودعلا  لیحر  ربخ  ىقلتن 

. تامواسمو تاضوافم  نم  نآلا  يرجي  ام  ةقیقح  نع  اًئیش  تفرع 
!«. اًعبط ينمھاف 

ةیسامح تاینغأ  انیلع  تلطھ  ةأجف  عقاولا ..! لاح  ناسل  ناك  هنأكل 
اھللختت  ، رصم نع  ناودعلا  تاوق  ءالجب  ةرخافتم  ةلئافتم  ةرشبتسم 

ةيدرو غیص  يف  همدقتو  تایقافتا  نم  مت  ام  حطس  سمالت  رابخأ  تارشن 
تربد يتلا  ةدیكملا  نم  مالسب  جرخ  دق  میعزلا  نأو  انرصتنا  اننأب  يشت 
منھجو اندالب  يھ  ةنجلا   .. يدتعملا دیك  قوف  ربكأ  هللا  ًاّیئاھن : هرسكل 

اي  .. انديإ ىلع  توملا  فوشيو  اھیف  كلھي  حار  اھیطخي  يللا   ، اندودح يھ 
هد  ، يدإو اننم  دخ  يدعت  ام  لبقو   ، يدع لانقلا  يدع  نویلغلا  قياس 

.. هادم لاط  نإو  ردص  يف  رأثلا  تومي  نل  .. ال  يدج لانقلا  رحب  تحف  يللا 
لك يل  سوبتل  ةنامأ  كیلع  ةنامأ   ، دیعسروب رفاسم  اي  ةنامأ  كیلع  ةنامأ 

ويدارلا توص  عفرأ  تنك  ةینغألا  هذھ  دنع   . دیعسروب يف  تبراح  ديإ 
يبلق دلجي  ةيداش  ةبیبحلا  ةبرطملا  توص  نأب  رعشأو 

. هنزح ةبوذعب 

كحض  ، يتوصب هديدرت  لواحأ  نحللا  اذھ  تاجوم  يف  اًحباس  تنك  امیف 
: داربلا يف  ياشلا  ركس  ِبّلقي  وھو  لیعامسإ  يمع 

ثدح يذلا  ام  بعشلا  فرع  لھ   . دیعسروب نع  ناودعلا  لحر  ؟  تفش - »
اًئیش دحأ  فرع  لھ  ؟  ثدح ام  ثدحیل  ةيرصملا  ةسایسلا  سیلاوك  يف 
مرش يف   ، لیئارسإ ةضبق  يف  عقو  دق  نوكي  انیضارأ  نم  ءزج  نع 



يثالثلا ناودعلا  نأ  دكأتم  ًاّیصخش  انأ  اًعبط ..! ينمھاف  ؟  ًالثم خیشلا 
نأ دكؤملا   . تحمس ول  اًدیج  ينمھفا  انحلاصل ! هتني  مل  رصم  ىلع 

. ءانیس نم  ءزج  ىلع  اھدي  تعضو   .. هنم تدافتسا  دق  لیئارسإ 
اًدحاو حبصت  نأ  ىشخأ  نيذلا  ةموكحلا  عابتأ  نوروجأملا  نویفحصلا 
فحصلا اوءرق  مھنأ  يف  كشال   ، تیبأ مأ  تدرأ  ءاوس  دعب  امیف  مھنم 
تاطحملا نم  اھریغو  يس » يب  يب   » لا ىلإ  اوعمتساو  ةیملاعلا 

! لیصأ رح  بعش  اي  لین  اي   .. مالسلا ةدوع  يف  انیلع  كوحضم  اننأ  اوفرعو 
؟ كلذ لوقي  نأ  مھنم  دحاو  عیطتسي  لھف   ، ةحداف عقاولا  يف  انتراسخ 

!«. اًعبط ينمھاف 

«. ... اذإو  ، يمع اي  داع  مالسلا  نأ  مھملا  - »

!«. ءاج ام  هتیل  مالسلا ! اذھ  يف  ظط  - »

«. .. يتیفوسلا داحتالا  نكلو  - »

نم مخسأ  ام  رخآلا ! وھ  يلود  باَّصن  يتیفوسلا ! داحتالا  مأ  كيد  - »
امإ  ، ةكعك امھیلكل  ةبسنلاب  نحن  يسورلا ! بدلا  الإ  يكيرمألا  ناصرقلا 

!«. ملاعلا قرتحي  نأ  امإو  هدحو  امھدحأ  اھلكأي  نأ 

فرعأ تنك  لب   ، لیعامسإ يمع  لوقي  ام  قدص  يف  اًمامت  اًقثاو  تنك 
، ةیملاعلا تاعاذإلاو  فحصلا  نم  هلثم  اھتیقتسا  تامولعملا  نم  اریثك 
: ناونعب ةيرود  هبش  ةيرس  ةرشنب  انل  ثعبت  تامالعتسالا  ةحلصم  تناكو 

جراخلا يف  عاذيو  رشني  امم  تافطتقم  نمضتت  لوادتلا » نم  عونمم  »
ةغیص يف  ةبوتكم  سكإ  تامالع  اھعمو  ءارمح  سكإ  ةمالع  اھقوفو 
يف انؤادعأ  اھجوري  يتلا  ةللضملا  بيذاكألا »  » هذھ قيدصت  نم  ريذحت 
نأ تارشنلا  هذھ  ررحت  يتلا  ةقیضلا  ةیلقعلا  ىلع  تاف  دقو   .. جراخلا

اًحوضو دادزي  امنإ  ةروظحملا  تافطتقملا  يف  حضاولا  قدصلا  معط 
. رظحلا ةغیص  هب  حضنت  يذلا  جمسلا  جفلا  بذكلا  قاذم  يف  ةیقیقحو 

تحبصأ امیف  ةقیقحلاو  قدصلا  نیب  ةلصافلا  ةقیمعلا  ةوھلا  تناكو 
دقل ىتح  اًقمع  دادزت  موي  دعب  اًموي  ةلالجلا  ةبحاص  طالب  يف  هفشكتسأ 
ناولھب نابعلأ  يفحصو  لضاف  لجر  نیب  يسفن  ىلع  مسقنأ  نأ  تیشخ 
ماكحلاو نیلوئسملا  عم  سیل  ةنيامملاو  ةخمرطلاو  يضاغتلل  لباق  نرم 

ًانایحأ يراوتلاو  ءانحنالا  ىلع  لضافلا  لجرلا  بردتي  ثیح   ، هسفن عم  لب 
.. لثم اًمامت   ، عنقي وأ  أدھي  َّالأ  ىلع  لبُج  يذلا  يفحصلا  حومطلا  مامأ 
ىلع هلاضفأب  فرتعأ  حیحص  انأ  ریمألا : ملاس  لثم  لوقأ  ال  اذامل   .. لثم
ىلع هدورو  درجم  نكل   ، ةفاحصلا ةنھمل  يبح  ردق  قمعب  هبحأو  يتایح 



ضار ریغ  ينأ  ىلع  لیلد  وھل  ةيوفعلا  ةلضافملا  هذھ  ربع  نآلا  ينھذ 
تحبصأ يذلا  ردقلا  سفنب  هنع  ضار  ریغ   .. هل يبح  مغرب  اًمامت  هنع 

؟! ةلالجلا ةبحاص  يتقوشعمب  میمحلا  يطابترا  نم  هب  سجوتأ 

تتاب يتلا  ریمضلا  ةلضع  وھ  يل  ةبسنلاب  لیعامسإ  يمع  ناك  امبر 
، ةيزاھتنالاو ةماركلا   ، فرشلا ةلقو  فرشلاب  صتخي  امیف  ينقرؤت 

ةفاقثلا اھل  تسرك  يتلا  تايدضلا  هذھ  رخآ  ىلإ   ، يندتلاو ففعتلا 
كولس ددحت  ةسیئر  تاطحمك  يمالسإلا  اھقارشإ  يف  ةیبرعلا 
راھظإل دضلا  زاربإب  ءافتحالا  ىلع  ةفاقثلا  هذھ  تصرح  ذإ  ؛  ناسنإلا
انرعاش لاق  امك  دضلا  هنسح  زربُي  دضلاف   ، هدض نساحم 
فیك ناسنإلا  فرعي  دادضألا  نساحم  راھظإ  يف  ناعمإلابو  ، ميدقلا

. دضلاو دضلا  نیب  ةلصافلا  يواھملا  يف  طوقسلا  بنجتي 

ةبحاص طالب  يف  يقرتلا  ملس  نم  ةجرد  لوأ  ىلع  دعب  انأو   ، اذنأ اھ 
عبطلاب قوتأ   ، ةيرحسلا اھتياوغ  نم  سجوتأ   ، اھنم ًابوعرم  ترص   ، ةلالجلا

نع  ، نطولا نع   ، ناسنإلا ةیناسنإ  نع  ریبعتلا  ملس  يف  يقرتلا  ىلإ 
نع  ، قالخلا میظعلا  ءاقشلا  نع   ، ةمألل ضارعلا  مالحألاو  تاینمألا 

 - تقولا سفن  يف   .. مازھناو روخ  يأ   ، وبات يأ   ، توغاط يأ  دض  لاضنلا 
ةدمعأ ةعبرأ  ىلع  اًدورفم  اًمخض  حبصأ  نأ  ىشخأ  ةكسلا -  سفن  ىلع 

يف يتفیظو  لك  نكلو   ، ةھبأو لامو  سرحو  ناطلسو  ةوطس  بحاصو 
يأرلا للضأو  راذعألا  ةموكحلل  سمتلأو  مكاحلا  ءاطخأ  رربأ  نأ  ةایحلا 
ثیح  ، اھدضب ءایشألا  ةیمست  دح  ىلإ  ریظنلا  ةعطقنم  ةقافصب  ماعلا 

.. اًرامثتسا ةقرسلاو  اًدغر  عوجلاو  ًاطابضنا  نایغطلاو  اًرصن  ةميزھلا  ریصت 
! قالطإلا ىلع  اذھ  نوكأ  نل  . ال ! خلإ خلإ 

وھ بدألا  نأ  يل  حوليو   ، بدألا باب  نم  ةفاحصلا  ىلإ  تلخد  دقل 
يف موقي  نأ  هاشخأ  ام  ىشخأ   ، نكلو  .. ةباتكلا ملاع  يف  يلبقتسم 

! ریخألل رصنلا  هیف  بتكي  يفحصلاو  بيدألا  نیب  عارص  مايألا  ِلبْقُم 



( ٤٩ )

ةایحلا تفنأتسا   . ماري ام  ىلع  ناك  اھیف  ءيش  لك   ، تضم ةليوط  روھش 
ىلإ هیف  ةایحلا  تداعو  هءودھ  بتكملا  درتساو   ، دیعسروب يف  اھرامع 
تديازت  .. ةلجاع تایطغتو  تاعوضوم  ءارو  ثاھل  نود  يعیبطلا  اھعاقيإ 
يسوماق ينغت  سأرلل  ةشعنم  ةرازغب  ةفسلفلاو  بدألا  يف  يتءارق 

تقولا نم  اعستم  بتكملا  يف  دجأ  تأدب   . ةجزاطلا ةديدجلا  تادرفملاب 
صیصاقأ نع  ةرابع  سمأ  ةلیل  يتقش  يف  اھتبتك  تادوسم  ضییبتل 
ثيدحلا رعشلا  نم  دئاصقو  سيردإ  فسویل  ةرظن » ةصق «  اھیف  يكاحأ 
نمحرلا دبعو  روبصلا  دبع  حالصو  بایسلا  ركاش  ردب  اھیف  يكاحأ 

نأ الإ   ،« نامورت سیئرلا  ىلإ  يرصم  بأ  نم  هتدیصق «  يف  يواقرشلا 
ةلاسرلا ةلجم  يف  مویلا  اھتأرق  يتلا  دیعسروب » ةديدجلا «  هتدیصق 

! بقع ىلع  اسأر  ينایك  تبلق  ةديدجلا 

يتالواحم يف  يننأ  يل  حضتا  يواقرشلل  دیعس  روب  ةدیصق  ءوض  يف 
يبلق يف  تطبترا  يتلا  ةیلول  فیط  لوح  موحأ  تنك  ةيرعشلا 

ةيروعشلا تاباذعلا  نم  روص  نع  ریبعتلا  الواحم  ةلسابلا  دیعسروبب 
يتلاسر اھیلإ  لمحي  اھفیط  لعل  ةرضاحلا  ةبئاغلا  فیط  اھب  يجانأ 

نأ لبق  اھتایح  ىلع  يداؤف  نئمطي  اھنم  درب  ينیتأیل  ةلجاعلا  ةیبلقلا 
تنك نإو   ، ينع ةرداص  اھنأكف  ينتعبشأ  يواقرشلا  ةدیصق  نأ  الإ   .. ثاتلي

هرعاشمو بیصخلا  هلایخ  الو  ةنخسلا  ةعيدبلا  يواقرشلا  ةغل  كلتمأ  ال 
. ةبھتلملا ةینطولا 

. يمامأ ةوھقلا  ناجنف  عضو  يعاسلا  داج  مع 

«. الوغشم تنك  نإ  لأسي  كب  ملاس  - »

«. الوغشم دعأ  مل  نآلا  - »

: امستبم هسأر  زھ 

«. هل لوقأس  - »

«. هیلإ بھذأو  ةوھقلا  برشأس   . داج مع  اي  رظتنا  -»

: عسوأ ةماستباب  هسأر  زھ 



«. اضيأ هل  لوقأس  - »

نع ءاضر  سكعت  ءاخرتسا  ةلاح  يف  ناك   . هیلإ تبھذو  ةوھقلا  تبرش 
هحاجن نم  قثاولا  ناسنإلا  ىلع  أرطت  يتلا  تالاحلا  كلت  نم  سفنلا 

: سرجلا رز  ىلع  طغض   . حرفم ربخ  ىلإ  هعامتسا  بقع 

«. اعم ةوھق  برشن  - »

«. اھتبرش يوتل  - »

!«. يخأ اي  ةیناث  يعم  اھبرشا  - »

!«. بحرم اي  بحرم  اي  - »

ةرھاقلا ىلإ  رفسلل  مویلا  هتعدتسا  ةيزكرملا  ةرادإلا  نإ  لاق  ةھرب  دعب 
ربخلا اھب  لاق  يتلا  ةجھللا  نأ  ریغ   ، ءاعدتسالا اذھ  نم  سجوتم  هنإو 
حضنت تناك  سكعلا  ىلع  لب   ، قالطإلا ىلع  سجوت  يأ  سكعت  تسیل 
ديري حرفم  ربخ  ةمث   . ام ةروانم  رمألا  يف  نأب  يشي  امم   ، ةجھبلا معطب 

. هنالعإب عرستلا  يف  ددرتي  تقولا  سفن  يفو   ، هنالعإ

: ىنعم تاذ  ةجھلب  تلق   . ةراثإلل تبجتسا 

«. نذإب هللا ریخ  هلعل  ةریخ هللا..  ىلع  - »

«. لاح لك  ىلع  يل  عدا  - » 

!«. ةینھ ةجاحلا  كمأ  تاوعد  قوفت  كل  يتاوعد  - » 

: لاع توصب  كحض 

«. ؟ غارف نم  ينمركي هللا  لھو   .. فرعأ - »

«. ؟ رفاستس ىتم  - »

«. لكوتأ دغ  دعبو   ، بتكملا تايوتحم  كملسأ  ادغ  - »

!«. ؟ بتكملا تايوتحم  ينملست  اذاملو  - »

«. .... امبر ؟  يردي نم  - » 



قراوب يف  ةرابعلا  ةیقب  تصخل  هینیع  ةرظن  نكل   ، ةیقبلا نع  كسمأو 
. لؤافتلل وعدت  ةفطاخ 

نیب يفطاعلا  جدھتلا  نم  ةلاح  يف  وھو  بتكملا  تايوتحم  ينملس 
هرفس نأل  يدھجو  يتظقي  نم  فعاضأ  نأ  بجي  يننإ  لاق   . رتوتلاو حرفلا 
يتلا ةجھللا   . ءيشلا ضعب  لوطي  دق  ةجھبم -  ةماستبا  هنم  تتلفأو  - 

نع ةدئاز  ةرابع  اھنأب  ينترعشأ  هذھ  ءيشلا » ضعب   » ةرابع اھب  قطن 
تئجوف املف   .. ایئاھن نوكي  امبر  بتكملا  نع  هبایغ  نأ  يحوي  امب   ، ةجاحلا

ام يعم  عجاريو  هتبیغ  يف  هلغشأ  يكل  هبتكم  حاتفم  ينیطعي  هب 
لصح دق  ریمألا  ملاس  نأ  تنقيأ   ، ةقرو ةقرو  ةيرادإلا  تافلملا  هيوتحت 
تاطحم أدبیل  ةلالجلا  ةبحاص  راطق  يف  ىلوألا  ةجردلا  يف  ةركذت  ىلع 

. ةصاخلا هتقيرطب  انم  ٌّلك  اھقشع  يتلا  ةنھملا  هذھ  يف  ةقحلا  ةیموجنلا 

ةفرعمل هجاردتسا  تلواح  رصم  ةطحم  ىلإ  نازولا  ةجیھب  عم  هلصوأ  انأو 
؟ هتایح يف  ةرم  لوأل  ينع  ربخلا  متكتي  اذاملو  طبضلاب  هرفس  ءارو  ام 
نم طبنتسا  دق  هنكلو   ، اھعوقو لبق  ثادحألا  قبتسي  نأ  ديري  ال  هنإ  لاق 
مل يبنجأ  دلب  يف  لانروجلل  ًالسارم  هنونیعي  دق  مھنأ  ءاعدتسالا  ةغیص 

: نانتماب ةجیھب  ىلإ  رظن  مث   ، دعب هفرعي 

!«. يب هتخأ  نبا  ىصوأ  دق  نازولا  خیشلا  نأ  ودبي  - »

!«. ؟ خیشلا تخأ  نبا  نوكي  نم  - »

!«. لانروجلا ةرادإ  سلجم  سیئر  بتكم  ريدم  - » 

!«. ؟ ذوفنلا اذھ  لثم  هل  لھو  - »

: نیمسایلا ةبحصب  ةھیبشلا  اھعارذب  ةجیھب  تحوش 

!«. كتلمأ لابقع  هووھوأ ..! - »

: ملاس لاق 

هل  .. رمألا ةقیقح  يف  لكلا  يف  لكلا  وھ  ادج ! ةیصخشلا  يوق  هنإ  - »
مكاحلا هنإ   . ةرادإلا سلجم  سیئر  بتكم  نم  جرخي  رارق  لك  يف  غامد 

!«. لانروجلل يلعفلا 

«. ؟ شیجلا يف  اطباض  ناك  لھ  - »



!«. رارحألا طابضلا  نم  يناثلا  فصلا  يف  - » 

: ةجیھب تكردتسا 

رشنيو مجرتيو  بتكي  ناك  طباض  وھو  ىتح  هموي ..  نم  يفحص  هنكل  - » 
«. ةروثلا مایق  لبق  نم  فحصلا  يف 

: اسماھ هنیعب  ملاس  زمغ 

مھنإ  . ةروثلا ةدایق  سلجم  يف  يربص  يلع  حانج  نم  وھ  كنیبو  ينیب  - »
!«. مداق يفحص  ليدعت  برقأ  يف  ةرادإ  سلجم  سیئر  نوكیل  هنوزھجي 

كلذو هللا.  نذإب  اعيرس  ادوعص  كل  عقوتأ  ينإ   . لاح لك  ىلع  كوربم  - »
!«. عقاولا يف  يل  دوعص  كدوعص  نأل  ادج  يندعسي 

دیجأ ينأ  اصوصخ   ، يل ةيرغم  اھنأ  عم  رفسلا  ةبرجت  نم  فئاخ  ينكل  - »
اي الھس  سیل  رمألا  نأ  ریغ  ملعت ..! امك  ةثداحمو  ةباتكو  ةءارق  ةيزیلجنإلا 

رشابتل رصم  يف  اھدحو  اھكرت  ىلع  ردقأ  لھ  الثم : ةجیھب  ةلكشم   .. ءاھب
يف اھل  ةیسارد  ةثعب  ریبدت  عیطتسن  لھو  ؟  ریتسجاملا دادعإ  يف  اھلمع 

«. ؟ ندنل وأ  نطنشاو  تناك  ءاوس  اھیف  نیعأس  يتلا  دلبلا 

«. اھلدعي كبر  يدیس  اي  - »

: ىنعم تاذ  ةجھلب  ةجیھب  تقلع 

!«. ؟ ثادحألا قبست  نأ  بحت  كنإ ال  لوقت  الأ  - »

: يھجو يف  ةبابسلا  هعبصأب  احولم  ملاس  لاق 

ىلع عوبسأ  ةدمل  كتدھع ..! يف  ىرخألا  يھ  ةجیھب   ، ةركف ىلع  - »
«. يب قاحلل  اھبلطأو  يجرخ  نم  يلخد  تفرع  دق  نوكأ  رثكألا 

: اقداص لوقأ  ينتدجو 

ال ينأب  رعشأل  امئاد  اھب  لصتأس  ةجیھب ! ةدھع  يف  نوكأس  يذلا  انأ  - »
«. كتياعرب الومشم  لازأ 

نم ديزملا  بلطن  راطقلا  كابش  قصل  فیصرلا  ىلع  ةجیھب  عم  تفقو 
تایفلا ةجیھب  ةرایس  تناك   . راطقلا كرحت  نأ  ىلإ  لوصولا  ةمالس 



يحل مخاتملا  يديدحلا  روسلا  ءارو  ةنوكرم  ةدرقلاب  ةامسملا  ةریغصلا 
ينتلزنأ اسنرف  عراش  يف  بتكملا  باب  دنعو   ، اھانبكر  .. ةكدلا موك 

. ةعماجلا ىلإ  تقلطناو 



( ٥٠ )

ءابنألا انتلصو  ةرھاقلا  ىلإ  ریمألا  ملاس  رفس  نم  ةلیلق  مايأ  دعب 
نیُع لانروجلا ! يف  ثدح  دق  ةملكلا  ىنعمب  ابالقنا  نأ  كلذ  ؛  ةعورملا
ةرادإ سلجمل  اسیئر  نازولا -  خیشلا  تخأ  نبا  ریخلا -  وبأ  بیجن  ذاتسألا 
مادقأ تحت  نم  طاسبلا  بحسب  هروف  نم  ردابف   ، لانروجلا ريرحتو 
اداھتجاو اسمھ  لیق   ، نيررحملاو باتكلا  نم  اھددعب  ناھتسيال  ةعومجم 

يتلا يتیفوسلا  داحتالا  ةسایسل  نیلاوملا  ریغ  نیینیمیلا  نم  مھنإ 
دبعل نیلاوملا  نم  مھنأل  لب  لیق : مث   ، يربص يلع  اھجھتنيو  اھل  صلخي 
اھلك  . ثدح امیف  ةلعاف  اًدي  رماع  میكحلا  دبع  ریشملل  نإ  لیق  مث   ، رصانلا
لب  ، نوفظوملاو نوروصملاو  نوررحملا  اھب  سماھت  تاعئاش  ضحم 
امك ةيؤرلا  حوضو  مدع  نكل   ، يردنكسلا عمتجملا  نم  هوجو  اھب  سماھت 
دق ةفاحصلا  تماد  امو   ، تاعئاشلل ةعرزم  ربكأ  وھ  لیعامسإ  يمع  لاق 
نمف  ، طابضلل اھتملسو  بعشلا  نمو  اھباحصأ  نم  ةموكحلا  اھتقرس 
بقع كعد  مث  ّكعلا ..»  » اذھ لثم  ثدحي  نأ  هذھ  ةلاحلاو  يعیبطلا 
عیضي نأ  لبق  ةعرسو  ةسامحب  اھریغ  لعشأو  ةأفطملا  يف  ةراجیسلا 

: هنھذ نم  مالكلا  طیخ 

، میعز ةمألا  سلجملو   ، میعز يكارتشالا  داحتاللو   ، میعز شیجلل  - »
ىلع رخآلا  دسحي  میعز  لك  میعز ! ةلودلا  سیئرو   ، میعز ءارزولا  سیئرو 

! هدمحب حبست  ةديرج  هل  كسمیف  فحصلا  يف  ةروشنملا  هروص  مجح 
ِكیلع هوفتإ  ةيرحلا ! يھتشن  انحبصأ  ىتح  ءامعزلا  رثك  اعبط ! ينمھاف 

!«. ةصرعم دلب 

«. لاعفنالل يعاد  .. ال  يمع اي  كباصعأ  - »

باتكلا ءالؤھ  ؟ ! هیبأ نع  اھثرو  ةیكت  يھأ   ، مھفأ نأ  ديرأ  انأ  يخأ  اي  - »
ءارق مھل  نأ  هلابب  رطخي  ملأ   ، ةباتكلا نم  مھعنم  نيذلا  نوررحملاو 

اي  .. ةفاحصلابو  .. سانلابو ءارقلاب  أزھي  هنإ  ؟  ينمھاف ؟  مھنع نولأسي 
«. حلصي نم  يلوي  انبر  غامد !  ةتوخ  الب  لجار 

هذھ ىلع  نیطخاسلا  دشأ  نم  هنإ  ذإ  ؛  هسفن نم  ارخاس  كحض  مث 
ينعت هيأر  يف  اھنأل  دحأ  نم  اھعمسي  نأ  قیطي  الو  تاذلاب  ةرابعلا 
ىلإ درطتسا  ةراجیسلا  نم  نینثا  نیسَفن  دعب   . ةریقحلا ةیبلسلا  ىھتنم 

: ةھینھ ذنم  اھضفر  يتلا  ةتوخلا 



اعبط ؟  بوھوم  .. معن يأ  هبان  يفحص   .. الثم ریمألا  ملاس  كقيدص  - »
دعاسم ىلإ  يمیلقإ  بتكم  ريدم  نم  ةدحاو  ةرم  زفقي  نأ  نكل   .. بوھوم

الب كانھ  ؟  اعبط ينمھاف  تنأ  ریثك !  .. يل حمسا   .. اذھف  ، ريرحتلا ريدم 
يف ةمدخو  ةیمدقأ  باحصأو  هلثم  نیبوھوملا  نم  تارشع  كش 

عمسلا ىلع  نوبردم  مھنأ  ةصاخبو   ، بصنملا اذھب  قحأ  اوناك  لانروجلا 
.. بتكي اذك  بتكا  ؟  ينمھاف ةفزلا ! يف  صقرلا  نودیجيو  ةعاطلاو 
كتیب ىلإ  دعو  ذاحشلاك  طئاحلا  بنج  نم  كبترم  ذخ  تكسي ..  تكسا 
ىلع نیلضفملا  ةقثلا  لھأ  ةفآ  راشتنا  نم  كلذ  لك   .. لعفي  ، هیف حرتساف 

.. ةقثلا لھأ  نم  ریمألا  ملاس  كقيدص  نأ  اعبط  حضاولا  نمو   .. ةربخلا لھأ 
«. ... نم يفوخ  اي   .. نكلو

ریمألا ملاس  نوكأ  نل  انأ  يل ! ابيذعت  كافك  لمكتال ! يمع  اي  كوجرأ  - »
ةفاحصلا تلخد  انأ   . ّيلع اھب  نمي هللا  مل  ةبھوم  كلت   .. عیطتسأ تسلو 

!«. يمع اي  اعبط  ينمھاف   . بدأ نم  هبتكأس  ام  هیف  رشنأ  اناكم  دجأ  يكل 

ةكرحب حوشي  افقاو  بھ  مث   ، هتجھل دیلقت  يف  يناقتإ  نم  مستبا 
: ةيزازفتسا

!«. ديدجلا میكحلا  قیفوت  راظتنا  يف  نحن   .. بیط - »

ام ينكلو   ، هترايزب احرف  تنك   . ةرم لوأل  بتكملا  يف  ينروزي  ناك  اھموي 
مالكلا دنع  سمھلا  فرعي  ال  يذلا  هتوص  ولع  نم  تجعزنا  ىتح  تثبل 

اھب تفلأ  ةقبل  ةرابع  يف  تركف   . ةیماح ةودن  يف  شقاني  وأ  رضاحي  هنأك 
، بعاتملا ضعب  يل  ببست  دق  يودملا  اھتوصب  هذھ  هءارآ  نأ  ىلإ  هرظن 
ىلع نيربخملا  نم  هفصن  عمتجم  يف  شیعن  اننأ  ادیج  ملعي  هنأ  ةصاخبو 
ةماخر نأل  كلذ  ىودج  مدع  تنیبت  ام  ناعرس  يننأ  الإ  رخآلا  فصنلا 

نأ تيوتناف   ، هتیصخش يف  لیصأ  ءزج  تاذلاب  لیعامسإ  يمع  توص 
نم كلذ  كردأ  هنأ  بیجعلا   . ناكمإلا ردق  بتكملا  ىلإ  هئیجم  نم  ّدحأ 

لوسریبلا ةیبطلا  هتراظن  لدعو  هیتبكر  ىلع  هیفكب  طبخ  ذإ  ؛  هسفن ءاقلت 
: هفنأ قوف 

وأ كتفر  يف  ببستأ  نأ  لبق  انھ  نم  يشمأ  نأ  بجي  يننأ  رھظي  - »
!«. نجسلا كلوخد 

هيدیب ينحفاصي  يكل  هعارذ  يف  سونبألا  هاصع  ةياجوع  اقلعم  فقو  مث 
. بابلا ىلإ  هلصوأ  نأ  اضفار  سلجأل  ينطغض  مث   ، نیتنثالا

يف لیعامسإ  يمع  فرصنا  دقل  كتمكحب ! رومألا  ربدم  اي  كناحبس 



يسفن يف  جلاعأل  يسفنب  ءالتخالا  ديرأ  تنك   . امامت بسانملا  تقولا 
صوغلا عیطتسأ  اھدحو  ةباتكلابف  ؛  ةباتكلا الإ  هيوادي  راقعال  اضماغ  اعجو 
فلتتال ىتح  اھداوعأ  نم  لبذ  ام  ثاثتجال  يرعاشم  زرفل  يلخاد  يف 
سانجألا نم  سنج  يأ  ةناخ  يف  اھعضو  عیطتسأ  ال  ةباتك  يھ   . اھریغ

ىلإ قایتشا  يف  تنك  يننأ  امك   ، فرص بدأ  اھنأب  رعشأ  يننكل   ، ةیبدألا
. ةنخدم وھ  ناك  نإو  ىتح  يمع  مامأ  هلمع  لیحتسي  ام  اذھو   ، نیخدتلا

فطتخي قرب   . تفاخ ءانغ  وأ  ىقیسوم  ىلع  ويدارلا  طبضأل  تردتسا 
. ةفرغلا يف  ریمألا  ملاس  دوجوب  ينترعشأ   ، ينتدعرأ ةضمو  يف  يرصب 
اي  . فطاخلا قربلا  عقوم  ىلإ  يتارظن  تداع   ، ثاتلملاك َّيلاوح  ُّتفلت 

ةحادقلا اھقوف  نمو  ةیضفلا  هرئاجس  ةبلع  ریمألا  ملاس  يسن  دقل   .. يبر
قوف نم  امھتعفر  ؟  نآلا ىلإ  اھنع  لأسي  مل  فیك   . ةططبملا ءاضیبلا 
نوكت نأ  تررق  ربكأ  عاتمتسابو   ، عاتمتساب ةراجیس  تلعشأ   ، ويدارلا
. طئاحلا يف  هسأر  ملاس  طبخیلو  دبألا  ىلإ  يل  اكلم  ةحادقلاب  ةبلعلا 

، ةيادبلا ةرابع  نع  ثحبلا  يف  رتوتملا  رئاحلا  ملقلا  ىلع  يدي  تجنشت 
ضیبألاك ةیلاعلا  هجاومأ  مطالتت  برطضم  روعشلا  رحب  نكلو   .. طیخلا لوأ 
سلسأف ددحم  روعشب  كاسمإلا  لواحأ  اثبع   . ةفصاع ةون  يف  طسوتملا 

يب يقلت  ىتح  ثبلت  ام  مث  قھاش  ولع  ىلإ  ةجوم  ينعفرت   . هل يدایق 
مث  ، ىرخأ ةراجیس  تلعشأو  ملقلا  تعضو  اریخأ   . قیحس عاق  يف 
، اھطبخشأو براوشو  نیعأب  اھؤلمأو  رئاود  مسرأ  تحرو  ملقلاب  تكسمأ 
نإ اقح   . تالمھملا ةلس  يف  اھب  يمرأو  اھروكأو  ةقرولا  عزنأ  ةیبصعب 
ىلع ةلھس  تسیل  ةفاحصلا -  لغش  ال  ةیقیقحلا  ةباتكلا  ةباتكلا - 

! ةباتكلل حلصي  ام  كيدل  ناك  نإو  ىتح   ، قالطإلا

. بابلا ىلع  فیفخ  رقن 

«. لخدا - »

: رظنلل تفلتسم  دح  ىلإ  شوشبلا  هھجوب  داج  مع  برتقا 

«. كترضح نع  لأست  مناھ  تس  - »

«. ؟ اھمسا ام  ؟  مناھ تس  - »

«. لقت مل  - »

!«. داج مع  اي  اھتاھ  - »



: ةسامحبو ءارولل  هعفد   ، بابلا ىلإ  لورھ 

«. مناھ تس  اي  يلضفت  - »

رصتخم افیفخ  ابوث  يدترت  ىثنأ  يف  اصخشم   ، اقرشم لخدي  ءاھبلا 
هنأ الإ  طیسب  يلزنم  صیمق  درجم  هنأكل   .. ضرعلاو لوطلاو  نیمكلا 
اھسأر  .. مارتحالا هیلع  ىفضأ  هيدتري  يذلا  دسجلا   ، مارتحالا ديدش 

يف  ، يجسفنبلا تاقتشم  نم  ناولأب  رجشم  يريرح  براشيإب  فوفلم 
دلج نم  ءادوس  ةیئاسن  ةبیقح  اھفتك  نم  ىلدتت   ، طیسب لدنص  اھیمدق 

تابلعم ضعبو  تالجمو  دئارج  ةمزر  اھنم  ىلدتت  ةالخملاب  هبشأ  زعاملا 
ةراضنلاب حضنت  هترشب   ، قیحاسم يأب  ثولم  ریغ  يدرولا  اھھجو   ، ةیئاذغ

. اھتفرعام هالول   ، يسأر رادأ  حاوفلا  اھرطع   ، ةيویحلاو ةجازطلاو 
: افقاو تضفتنا   ، يبلق تاقد  تعراست 

!«. ؟ ةیلول - »

ىلع رسكتي  يئاكب  توص   ، ةوقب اھتيوتحا   ، ةمراع ةفھلب  اھیلإ  تعفدنا 
تْسلج  ، يدلجلا يتوفلا  ىلع  اھتسلجأ   ، ضرألا نع  اھتعفر   . اھیفتك

: اھيدیب اكسمم  اھتلابق 

متنأ لھ   . برحلا ءانثأ  يف  دصقأ  ؟  تنك نيأ   . ّيلإ تدُر  يحور  ةیلول ! - »
تنأ لھ  قدصم ! ریغ  انأ  هاي ! ؟  ةیلول اي  ةلھذملا  ةأجافملا  هذھ  ام  ؟  ریخب

«. ؟ دیعس روب  نم  ةمداق 

«. يخأ يبرعو  يمأ  يعم   ، يتقش يف  ةيردنكسإلا  يف  ایلاح  انأ  - » 

كتبلط انأ  ةظفاحملا ..! ماع  ریتركسل  كدجلاب  ةرجؤم  ةقشلا  نكلو  - »
«. تملعو اھیف 

«. ىرخأ ةقش  نع  ثحبو  لاحلا  يف  انل  اھملس  - » 

«. ؟ ىتم ذنم  - »

ریجھت  .. انریجھت يف  تحجن  ةمواقملا  قرف   . ناودعلل موي  يناث  نم  - »
انمودق ةلحر   . فصقلا تالاجم  نع  دعبت  ةبيرغ  قرطب   ، بسحف ميرحلا 

!«. اھدحول ةياور  حلصت  ةيردنكسإلا  ىلإ 

«. تببحأ نإ  لمملا  لیصفتلاب  ينیثدح  - »



رظنم يف  ازكرم  هتيأر  هلك  لوھلا  ةملكلا ! ىنعمب  اضاقنأ  انتویب  انكرت  - »
حبصلا علط  . بایثلا ررص  نیلماح  رجفلا  ةشبغ  يف  للستن  نحنو  دحاو 
ةرامع ناردج  اياقب  اندھاش   ، يحاوضلا نكاسم  رخآب  نورام  نحنو  انیلع 

ال يذلا  لفطلاو   ، نكر اياقب  يف  روشحمو  ئفكنم  لفط  ريرس  ةراھنم :
ال  ، ءاوھلا اھحوطي  ةقرخك  غارفلا  يف  ىلدتي  نیتنس  ىلع  هرمع  ديزي 
نیب ةروشحملا  همدق  الإ  سماخلا  قباطلا  نم  طوقسلا  نم  هعنمي 

!«. ضعب يف  اھضعب  ةنوجعملا  ديدحلا  خایسأ 

. فرصنا مث  انمامأ  امھعضو   ، نومیللا نم  نیبوكب  داج  مع  لخد 

!«. ؟ ةيردنكسإلا يف  تمد  ام  يب  يلصتت  مل  اذاملو  - » 

: نومیللا فشرت  يھو  ةبقاث  جاجتحا  ةرظنب  ينتقمر 

!«. ؟ نمب لصتي  نأ  بجي  ناك  يذلا  نم  - »

! لجخلا يف  ُتقرغ 

!«. دیعسروب رفاسأ  نأ  بعصلا  نم  ناك  - »

«. انیلع ام  - »

«. باذعو سأي  دعب  كتيأر  ينأ  مھملا  - »

«. لمعلا يف  كرارقتسا  كوربم  - »

«. ةظحللا هذھ  نم  أدبي  يرارقتسا  - »

«. ؟ كدنع يجرشامشلا  ةدامح  رابخأ  ام   .. يل لق  - »

: يدي ةحارب  يتھبج  تطبخ 

يمسج نكي ! مل  نأك  هنایسن  يف  تحجن  يننأ  يروصت   .. هااااي - »
«. هركذ نم  افرق  نآلا  رعشقي 

!«. ؟ هنع رابخأ  يأ  فرعت  ال  - »

«. اقالطإ - »



!«. لقألا ىلع  ایفحص  كرابتعاب  ؟  هرابخأ رخآ  عمست  نأ  بحت  - »

!«. ةجعزم ارابخأ  هءارو  نأ  رھظي  - »

لیئارسإ ىلع  سانلا  بضغ  نم  تفاخ  ةناطیشلا  مناھ  لیشار  - » 
اھنبا تذخأ   ، رصم ضرأ  نم  اھیلجر  تعلخ   ، اھرومأ لك  تصلخ   .. دوھیلاو

«. ءاش هللا نإ  ةعجر  ریغ  ىلإ  اورجاھو  اھیخأ  ةجوزو 

: ربخلا ينعزفأ 

!«. ؟ ىتم - »

ةيردنكسإلاو ةرھاقلا  نم  نوریثك  دوھي   . نیعوبسأ يلاوح  نم  - » 
«. اورجاھ طایمدو  دیعسروبو  ةیلیعامسإلاو  سيوسلاو 

مل ام  اذھف  رخآلا  وھ  ةدامح  رجاھي  نأ  نكلو   . فحصلا هترشن  ربخ  اذھ  - »
!«. هعقوتأ

«. ليوط تقو  نم  ةرجھلل  مھسفنأ  نوزھجي  اوناك  مھلك  - »

«. لیحرلا مھنم  بلطت  مل  ةموكحلا  نأ  يملع  دحو  - »

!«. مھل هتلھس  اھنكل  - » 

«.. ةیلول اي  كشھدي  فوس  اًربخ  كل  لوقأس  - » 

«. هتفرع - »

«. ؟ نذإ وھام  - »

«. ؟ لیشار نم  محللا  راطنق  جاوز  - »

!«. انع ةدیعب  ينوكت  مل  نذإ  تنأ  - » 

!«. نینثا نیموي  نم  هتفرع  اذھ  لك  - »

!«. محللا ؟ راطنق  تلباق  لھ  - »

: يحرسم عجفت  ةكرح  يف  اھیعارذب  تحوش 



!«. هل ىرج  يذلاو  محللا  راطنق  ىلع  - »

!«. ؟ ىرت اي  ىرج  اذام  - »

نم ةرجافلا  تمقتنا  ةیضق ! يف  هتسبد  رداغت  نأ  لبق  لیشار  - »
.. ئداھلا ىلع  لیحرلل  تربد   .. محللا راطنق  يف  مھلك  ةیجرشامشلا 
اھنأ فرعت  انمث  تضبقو  كب  رتنعو  كب  دیشرل  اھنبا  ةصحو  اھتصح  تعاب 
ناك محللا  راطنق   . ادقنو اًّدع  لاحلا  يف  هتضبق  اھنكل   ، هیف اھیلع  كوحضم 

، سولفلا بارتب  ةقشلا  يرتشي  نأب  هتعنقأ   .. اھتقش يف  اھدنع  تیبي 
هل تلجسف  اھمالك  يف  عجرت  نأ  فاخو   ، اھارتشاو كنبلا  نم  نادتساف 

!.. هتجوز اھرابتعاب  تشاع  يراقعلا ! رھشلا  يف  عیبلا  دقع 

نیكسملا اھمون ..  ةرجح  يف  ةكئالملا  عم  نبللاب  زرألا  لكأي  ناك  هترضح  »
تاردخم ةنحش  تلقن  ةناطیشلا  نأ  ملعيال  مونلا  يف  قرغتسم 

يذلا ريرسلا  تحت  اھتنزخو  اھتقش  ىلإ  ةیمیھاربإلا  ةقش  نم  ةحلسأو 
تبكر رجفلا  يف  سمأ  لوأو   .. عوبسأب اھلبق  اھنبا  ترَّفس  هقوف ..! ماني 
ةباینلا تغلبأ  ةرداغملا  لبق  اھنكل   ، يلوبان ىلإ  ةرفاسملا  ةنیفسلا 

!.. ةحَّیسم يولب  هريرس  تحت  يفخي  ریطخ  برھم  نع  ةماعلا 

راطنق لشتنيو  يناردنكسإلا  ةقش  مجاھي  سیلوبلا  ناك  رھظلا  لبق  »
اوضبقو تاطوبضملا  اوزرح   .. هريرس تحت  شتفیل  مونلا  رحب  نم  محللا 

هكنح جوعنا  يفصن ! للش  هباصأ   . خرصي ضرألا  ىلع  طقسف  هیلع 
ردصأو  ، ةددشم ةسارح  تحت  ىفشتسملا  ىلإ  هولقنف   ، هناسل لطعتو 

نأ راظتنا  يف  قیقحتلا  ةمذ  ىلع  مايأ  ةعبرأ  هسبحب  ارارق  ماعلا  بئانلا 
اي ردغلا  تفش  ؟  ةرجافلا تنب  ةرجافلا  تفش   . مالكلا ىلع  ارداق  حبصي 
هلجأ نم  ينعجو  يبلق  هتلاذن ! مغرب  ادج  َّيلع  نابعص  لجرلا  ؟ ! ءاھب

!«. هتریس قیطأ  تسل  ينأ  مغر 

: يسفن تلءاس   ، كابترالاو ةریحلا  يف  تقرغ   ، يبلق ينعجو  رخآلا  انأ 
يف تركف  ؟  ةبیصملا هذھ  نم  ةاجنلا  ىلع  هتدعاسم  يننكمي  لھ 

. حضاو ببس  امنود  لاحلا  يف  تمجحأ  يننكل   ، ریمألا ملاسب  ةناعتسالا 
ام ناعرس   ، ةیلاعلا بوعكلا  يوذ  اھبراقأو  نازولا  ةجیھب  يف  تركف 

. اضيأ تمجحأ 

ينم ابولطم  حبصیس  هنأ  ىلإ  تنطف  ذإ  ةأجف  ينمھاد  بعرلا  نأ  ىلع 
نم هلاي  ةيردنكسإلا .  رغث  يف  اریطخ  اثدح  ربتعي  يذلا  ربخلا  اذھ  ةیطغت 

لیصافت لقن  ىلع  ةأرجلاو  ةعاجشلا  ينیتاوتس  لھ  بیھر ! قزأم 
بتكي نم  حجنأ  امبرو  بسنأ  ایعقاو -  نوكأ -  امبر  ؟  ةیفحص ةنامأب  ثدحلا 



كلتو فسؤملا -  نكل   ، هتایصخش نم  يبرق  مكحب  ثدحلا  اذھ  لثم  يف 
هذھ يف  الیصأ  افرط  نآلا  نوكأ  نأ  نكمملا  نم  ناك  يننأ  ىرخأ -  ةبیصم 

ةفطاعلا ينعواطتس  لھو  ؟  اھیف بتكأ  ةعاجش  يأبف  ءاركنلا  ةميرجلا 
يف ایلاح -  مھل  يراقتحا  مغر  ةیجرشامشلا  نیبو  ينیب  تطبر  يتلا 

دادعتسا ىلع  نوكأ  دق  يننأ  ةقیقحلا  ؟  نیمرجملا وأ  نیمھتملاب  مھفصو 
يتلا ةمدصلا  لامتحال  ادعتسم  تسل  يننكلو   ، ةفطاعلا هذھ  يدحتل 
يتلئاعو انأ  برھأ  نيأو  ةایحلا ! ىدم  هرھقتو  يبأ  بلق  خرشتس  كشال 

. باوصلا ينمھلأ  مھللاف  ؟ ..! انتدلب عابرأ  ةثالث  داقحأ  نم 

«. ؟ اضيأ تنأ  محللا  راطنق  ىلع  تلعز  ؟  كلام ؟  هيإ - »

ام ناعرس  يننأ  الإ   ، ينع فیفختلا  ىلإ  فدھت  ةمساب  ةرظنب  ينتقمرو 
: تھبتنا

لیصافتلا هذھ  لكب  تملع  فیك  كلأسأ : نأ  تیسن   .. ةیلول اي  نكلو  - »
«. ؟ ةعرسلا هذھب 

: تمھجت  ، اھینیع وفص  ركعت 

ةحرابلا هوذخأ   . ةطرشلا رضاحم  يف  هلجر  تءاج  يبرع  يخأ  - » 
هتقالع نعو   . يتقیقش جوز  ناك  مھل : لاقف   ، ورمعب هتقالع  نع  هولأسو 
مھغلب نم  نودصقي  مھو  تايرحتلا -  نإ  اولاق : اھفرعأ ! ال  لاق : ؟  لیشارب

يف نیبرھملاو  يجرشامشلا  ورمع  نیب  طیسولا  كنأب  كمھتت  عبطلاب - 
لھ : هولأس . اذھ نم  ءيشب  يل  ملع  ال  يبرع : مھل  لاق   . قرش ةرطنقلا 
ةریبك ةلئاع  نم  هنإ  لاق : ؟  بيرھتلا يف  لمعي  نأ  نكمي  ورمع  نأ  دقتعت 
هذھ دوجول  كریسفت  ام  : هولأس  .. ةلدھبلا هذھل  جاتحي  سیلو  ةینغ 

ةسوسدم اھنأ  ىوس  يدنع  ریسفت  ال  لاق : ؟  هريرس تحت  تاعونمملا 
؟! اھیف امئان  اًرْمَع  اودجو  يتلا  ةقشلا  ةبحاص  صخت  نوكتال  اذاملو   ، هیلع

يذلا يماحملا  رھش ..! نم  رثكأ  ذنم  اھشفعب  اھنم  اھارتشا  دقل  اولاق :
الو لیلد  ال  هنأ  ىلع  زجحلا  نم  يبرع  صلخ  ؛  ارطاش ناك  يعم  هتذخأ 
ناونع نامضب  ةباینلا  يارس  نم  هنع  اوجرفأ  هنيدت ! ةھبش  درجم  ىتح 
كغلبأ يكل  انھ  ىلإ  انأ  تئجو  يمام  نئمطیل  يبرع  بھذ   . هنكس
تنك نإف  ّيلإ  تداع  ةیمیھاربإلا  ةقش  نأ  ةرملاب  كغلبأو  رابخألا 

«. ... اھديرت

يف ةرامع  يف  ةریبك  ةقش  يف  نآلا  انأ  ناوألا ! تاوف  دعب  تداع  - » 
عوضوملا اذھ  يف  ملكتنس   .. اھجاتحأ معن   .. سأب ال  كلذ  عم   . كب مرحم 

«. رخآ تقو  يف 



«. ينفیخي ائیش  تركذت  - » 

«. يلوق - »

ءفدب تسمھف   ، اھسأر نم  يسأر  تبرقف   ، اھتبقر تطم   ، يوحن تلام 
: ةیفافشو

!«. يبرع يخأ  ادبأ  امئاد   .. يبرع يخأ  - » 

!«. ؟ هل ام  - »

ناوألا نآ  هنإ  ةبسانم  نود  يل  لاق   ، رھش يلاوح  نم   ، ةرم تاذ  - »
تھبن  ، ّترفعت اھتعاس ! تفخ  ةحارصب  انأ   .. محللا راطنق  نم  يل  مقتنیل 

«. ... نكل  ، محللا راطنقب  هل  نأش  هنأب ال  هیلع 

. هلوق ديرت  تناك  ام  ةلمكت  نع  ةزجاع  تدبو  اھھجو  دبراو  ةرفز  تقلطأ  مث 
: تجعزنا رخآلا  انأ 

!«. ؟ كيأر يف  لعف  دق  نوكي  اذام  - »

يف لیشار  عم  كرتشا  هنأب  ينثدحي  يبلق   .. نكلو  ، طبضلاب يردأ  ال  - »
!«. ثدح ام  ریبدت 

: يتقھش تمطق  مث  تقھش 

!«. ؟ نكمم - »

ءاسنلا يف  تومي  ؛  هفرعأ انأو  يخأ  ققاط ! هخم  دلو  هنإ   .. ادج نكمم  - »
هیلع تكحض  نوكت  ال  اذامل  ىصوتت ..! ال  يھو   .. لیشار لثم  تاؤبللا 

!«. ؟ ةطخلا اھل  ربدف  هلقع  اھب  تسحل  اھقبط  نم  ةسحل  هتطعأو 

!«. ؟ نيروصتت - » 

نم ةعاضبلا  لقن  ةیلمع  نإ  اذكھ ..! ةياكحلا  تناك  ام  نإ  يعارذ  عطقأ  - »
دلو الإ  اھب  موقي  ال  ةبعص  ةیلمع  لیشار  ةقش  ىلإ  ةیمیھاربإلا  ةقش 

!«. يبرع لثم  قدقدم 

 ..«. حمست بـ لیشارب  ةقالع  هل  ناك  لھ  - » 



، هبقارأ تنك  انأ  نیمیلا ..! اھعارذ  وھ  حبصأ  مھانفشك  ام  موي  نم  - » 
مساب اھنم  تانوفیلت  ىقلتيو   ، هناسل ىلع  امئاد  اھتریس  تناكو 

!« راعتسم

!«. ؟ كاخأ قداصتو  اھتودع  ِترص  ِكنأ  ملعت  - » 

!«. امئاد راجفلا  اذكھ  - »

«. دعبتسأ انأ ال  - »

اھل سیلو  انھ  تسیل  ةرجافلا  نأ  املاط  ةیضقلا  نم  هیلع  فوخ  وھ ال  - »
هنأ تدكأت  ول  لعفأ  اذام   . ينصخت ةلكشملا  نكل   . ةیضقلا يف  دوجو 
دقو  ، هتیحان نم  يرطاخ  ریغتي  نأ  نم  لقأ  ال  ؟ ! ةرماؤملا هذھ  يف  كراش 

.. نيرادغلا هركأو  ادبأ  ردغلا  بحأ  انأ ال  امنإ  ينباك ! هبحأ  ينأ  مغر  هھركأ 
!«... ؟ دلولا اذھ  حالصإل  لعفأ  اذام  ءاھب  اي  ينربد  يبر ..! اي 

باوصلا انمھلي هللا  اًدغ  نآلا ! كلاب  يلغشت  . ال  ریبادتلا  - »
«. نذإب هللا

: ةفقاو تبھ 

!«. تقولا ينقرس  - » 

: يبلق فطخنا 

!«. ؟ يننیكرتتس - »

!«.. ةرطضم - » 

«. يعم كنأ  دعب  قدصأ  مل  انأ  - » 

«. نآلا نم  نیتعاس  دعب  كرظتنأس   .. نذإ - »

«. ؟ نيأ - »

«. يدنع - »

!«. ؟ كتقش يف  - »



كنأ مأ   .. يمام ىلع  كّفرعأس   . مویلا ءادغلا  ىلع  موزعم  تنأ  - »
«. ؟ لوغشم

«. ءيجأس  .. الوغشم تنك  ول  ىتح  - » 

ضرألا عسوب  لھ  ؟  ةصرفلا هذھ  يف  طيرفتلا  يعسوب  ناك  لھو 
؟ ىَمَھ ثیغلا  اذإ  ثیغلا  نع  اھسفن  بجحت  نأ  ةناقرشلا 

داكت تناك   ، ةریبك ةوافحب  بابلا  ىلع  ينتلبقتسا  ةیلول  مأ  ةفجن  ةدیسلا 
ىلع اھتروص  ةشوقنملا  يراترفن  ةریمألا  نم  لصألا  قبط  ةروص  نوكت 
ىلع وخستو  يدرولا  اھھجوب  طیحت  ءاضیبلا  ةحرطلا  اھدبعم : ناردج 
ىلع رھظت  ثیح   ، سأرلا ءاطغ  يف  ةینوعرفلا  ةقيرطلا  ىلع  اھیفتك 

لوغشملا يزمرقلا  يريرحلا  ليدنملا  ةفاح  ةحرطلا  تحت  نم  نیبجلا 
. ناولألا ةحيرم  ةفیطل  مجحلا  ةقیقد  ةیلیكشت  تادحو  يف  رترتلاو  لفلاب 

اھنضح يف  تیمترا  يعو  نود  يننأ  ةجردل  ةیلول  نم  ةیبذاج  دشأ  تناك 
نضحلا اذھ  نأ  يرعاشم  يف  رقو  دقو  ةئفادلا  اھدیب  ينحفاصت  يھو 
يمامأ تشم   . يل هنم  صاخ  حانج  الإ  ةیلول  امو  يدبألا  ينكسم  وھ 
ةشامق نم  نیلحاكلا  ىتح  ایساك  ابوث  ةيدترم  يھ  اذإف   ، ةھدرلا يف 

نم قرشت  سمشلا  نأكف  يل  ةرظان  ترادتساو  تفقوت  مث   ، ادج ةنیمث 
يلخادلا رمملا  ىلإ  يل  تراشأ   . مسابلا اھرغث  ىلع  ةئكتم  اھینیع 

: ةقرب ةسماھ 

!«. اعبط ةفرغلا  هذھ  فرعت   .. راسیلا ىلع  ةقرطلا  رخآ  - »

!«. ةدحاو ةرم  - »

: هیعارذ احتاف  يراظتنا  يف  افقاو  يبرع  ناك   . ءایحتسا ىلع  تیشم 

!«.. ةتحو نیئاسم  - »

ةفیفخ رمأ  ةجھلب  الئاق  ةنشوشخملا  هعارذب  ينبحس   . انقناعت
: ادج لظلا 

ال ينأ  ولو  ىوط ! ةسدقملا  تلشلا  ىلع  سلجتس  كنإ  كیلعن  علخا  - »
اي لامأ  اعبط ..! مارتحالا  انیلع  اھل  نكل   ، هذھ ىوط  ةملك  ىنعم  ام  فرعأ 
ةرفس  .. ةیلبطلا ىلع  ينیع  ايو   .. ضرألا ةدعق  نم  ىلحأ  يف  ام   .. عدج

!«. ةیلبطلا ةوالح  قياذو  حالف  اعبط  تنأ  ؟ ! يمع نب  اي  هيإ  عاتبو  هيإ 



!«. هات هميدق  تاف  نم   .. يبرع اي  اعبط  - »

: ةأجف فتھ  يبرع  نكل   ، تعبرت

«. هذھ ينتتاف  يمع ! نب  اي  نوفسأتم   .. ةدحاو ةظحل  - » 

، اراسي دوح   ، لمرلا مارت  ىلع  ةلطملا  ةفرشلا  ىلإ  زفق   ، افقاو بھ  مث 
: احئاص فقوت 

.. ةرتع داو  هضرب  انأ  سب  يمام ! اي  كیلع  مالس  اي   . اھضعب دنع  بولقلا  - »
«. هیتلمع ِتنا  يللا  لمعأ  ياج  تنك 

. هبیبالج نم  بابلجب  اكسمم  يبرع  رھظ   . ةتفاخلا همأ  ةكحض  تعمس 
: احئاص برتقا 

.. صیمقلاو تكاجلا  ينعي  يدصق  ةذخاؤملا ! مدع  يد  ةصیھلا  علقا  - »
!..«. كعلقي سیلوبلا  كل  بیجأ  ام  لََدب  علقا 

: يكذلا لھدلاك  قلطنم  توصب  كحض  مث 

سبلا ؟ .. هدك ولح  اب ..! ذایعلاو  هدك  سبل  سبلیب  سیلوبلا  نأ  ولو  - »
«. هدك مامت  نولطنبلا ! علقا  نيدعبو  ةیبالجلا 

ةفرغلا نكر  يف  يبشخ  بجشم  يف  امھقلعو  يصیمقو  يتلدب  ذخأ 
. ةعرفتم ةرجش  لكش  ىلع 

قحل  ، ةفرشلا ةیضرأ  ىلع  ءطبب  رفي  ةیلبطلا  صرق  ةرئاد  نم  سوق  رھظ 
اھتبث  . اًّدج ةضيرع  يھ  اذإف  اھلك  ةیلبطلا  بحس  مث   ، هفقلتو يبرع  هب 
اًقابطأ لقني  ةیلبطلاو  ةفرشلا  نیب  كوكم  ىلإ  لوحت  مث   ، يمامأ

ذل ام  لكب  ةیلبطلا  صرق  ألتما  رصبلا  حمل  يفو   ، ةبروش تایناطلسو 
: ةنزاوتم تناك  ةمسقلا   . ةریمألا اھئارو  نمو  ةكلملا  ترھظ  مث   ، باطو

ةدحاو لك   ، لباقملا بناجلا  يف  ناتأرما  امھمامأ   ، بناج يف  نالجر 
صصفت امھنم  ٌّلك  يبرعب  تلفكت  ةیلولو  يب  تلفكت  مألا   ، دحاوب تلفكت 

. فصوي دح ال  ىلإ  ًاّیھش  ناك  لكألا   . انیتقعلم موخت  ىلع  يمرتو 

داع دق  اذ  وھ  اھو  هتدقف  تناك  يذلا  اھنبا  مألا  ينیع  يف  يسفن  تيأر 
امأ  ، اًریثك ينع  اھتملك  ةیلول  نأ  حضاولا  نم  ناك   . يصخش يف  اھیلإ 

، هنع اھتنوك  يتلا  ةئیسلا  ةروصلا  مغربو   ، هقزن تببحأ  دق  يننإف  يبرع 
. ةلھو لوأ  نم  ةوخألا  حور  هیف  ترعشتسا 



لیقثلا يحالفلا  ياشلا  نم  يھتنت  ال  راودأ  عم  ءادغلا  دعب  هب  تدرفنا 
اھمرب يف  وھ  عربي  يتلا  شیشحلا  رئاجسو   ، ةياتربسلا ىلع  خوبطملا 

، ئفادلا يوخألا  ثيدحلا  يف  هتجردتسا   . نیتلئاھ ةعرسو  ةبردب  اھفلو 
ام ناعرس  مث   ، رمألا لوأ  اھقزنب  ينتجعزأ  يتلا  هتاحيرصتب  ينلھذأ 

ةرشق درجم  لبھلاب  طولخملا  قزنلا  اذھ  نأو   ، طيوغ رعاو  دلو  هنأ  تنیبت 
! يبعشلا روثأملا  يأر  ىلع  نبت  تحت  نم  ءام  لعفلاب  هنأ  دكؤت  ةكیمس 

اھسبل يتلا  ةثراكلل  ذفنملاو  ربدملا  وھ  هنأ  ةبراوم  نود  يل  فرتعا  دقل 
ةذلب اھلعف  هنإ  لب   ، قالطإلا ىلع  اًمدان  سیل  هنأو   ، يجرشامشلا ورمع 
راطنق نمو  اًمومع  ةیجرشامشلا  نم  اًماقتنا  هلیلغ  يفشیل  جازمو 

يف تام  نیساي  موحرملا  هاخأ  نأل  ةیجرشامشلا  نم  تاذلاب : محللا 
ورمع نمو   .. دحاو میلمب  مھوضوعي  ملو  ىفطصم  جاحلا  حلاصل  ةیلمع 
تاونس هتخأ  رمع  نم  لكأو  همأ  عدخ  هنأ  اھنم   ، ةریثك بابسأل  تاذلاب 

نم هطعي  مل  ةریثك  تایلمع  قوقح  هیلع  لكأ  هنأ  اھنمو   ، اھناھأو اھابص 
دقو امأ   .. هتخأ جوز  وھو  هعم  ققدیل  نكي  ملو   ، نوبرعلا ىوس  اھباسح 

؟ هلماجي مالعف  هتخأ  قلط 

تاذ هقح  ذخأي  نأ  هل  حیتیس  تایلمعلا  رارمتسا  نأ  مشعتي  يبرع  ناكو 
نم فرع  امنیح  تطاش  هباصعأو  ظاب  هلقع  نكلو   ، ةفاطل ةعنصب  ةظحل 

تاركسعم نم  لایعلا  تاباصع  اھقرست  يتلا  رئاخذلاو  ةحلسألا  نأ  هتخأ 
ورمع موقي  سولفلا  بارتب  مھنم  اھعیمجتب  يبرع  موقيو  شیجلا 
انتوخإ اھب  اولتقیل  لیئارسإ  دوھي  ىلإ  رسلا  يف  اھلاسرإب  لیشارو 

نأ قدص  امف  لكش ! يأب  هتیب  برخي  نأ  ررقف   ، نیملسملا نیینیطسلفلا 
يوني ناكو   ، اھدعاسو اھعجش  ىتح  لیشار  ينیع  يف  ردغلا  ةین  فاش 

. ةیھاد نیتس  يف  تلحر  اھنأ  الول  ىرخألا  يھ  اھبرض 

ال اًغلبم  لیشار  هتطعأ   ، هيدي ءارك  ذخأو  اًرْمَع  برض  دقل  لاح  لك  ىلعو 
ةیمیھاربإلا ةقش  يف  اھسفن  ىلع  هتمزعف   ، فتكي مل  هنكل  هب  سأب 

ةقش ىلإ  ةیمیھاربإلا  ةقش  نم  ةعاضبلا  لقني  وھو  مث   ... هلاحب اًعوبسأ 
، ةموكحلا اھب  زوفت  نأ  ةعاضبلا  هیلع  تبعص  يناردنكسإلا  عراش 
، ورمع ريرس  تحت  يقابلا  عضوو  هباسحل  هعیبیل  اھفصن  نم  رثكأ  ىفخأف 
رھظ ىلإ  اھعم  علط   ، ةنیفسلا باب  ىتح  لیشار  عدوي  نأ  ىلع  رصأو 
يف فقاولا  ىلع  اھعم  صلخو  هایملا  ةرود  يف  اھقنزو  ةنیفسلا 
هنأ الول  رحبلا  يف  اھب  يمريو  اھقنخي  نأ  ديري  عقاولا  يف  ناكو   ، عيرسلا
لزن هنإ  مث   . نجسلا هلوخدو   ، هسیجنتو رحبلا  ثيولت  نیئیش : نم  فاخ 

هنوفیلت نمو   ، رياجس كشك  برقأف  ءالخلاف  ءانیملا  ىلإ  ةنیفسلا  نم 
ىلإ اًدئاع  ىلع هللا  لكتا  مث   ، ربخلاب هغلبأو  كب  مرحم  ةباین  سیئر  بلط 



! دیعسروب

ثوروم هلعل  ةیشوح ! ةيرب  ةتبن  يبرع  اھاخأ  نإ   ، ةیلول تقدص  دقل  ًالعف 
تارطاخملاب ءولمملا  يرطخلا  مالسلا  دبع  جاحلا  هدج  ملاع  نم  تانیجلا 

لباق وھف  ؛  هنم فخأ  مل  كلذ  عم  يننكل   ، ًانایحأ ةلاذنلا  دح  ىلإ  ةوسقلابو 
تقفشأ نإو  ةمھملا  هذھ  يقتاع  ىلع  تذخأ  دقل  ةلوھسب ! سانئتسالل 
ةقیقحلا قدصب  نینمؤملا  دشأ  نم  انأف  ؛  اھتبوعص نم  يسفن  ىلع 
يقسني درولا  ناشع  : » جرادلا يبعشلا  انروثأم  اھيوتحي  يتلا  ةیناسنإلا 

يف ىنعملا  سكع  دیسلا  نیسح  رعاشلا  نإ  لب   ،( كوشلا يأ  « ) قِیّلُعلا
! درولا بحاب  درولا  يف  يللا  كوشلا  ناشلع  باھولا : دبع  دمحمل  هتینغأ 

اًماركإ ةفطاع  نم  يعسو  يف  ام  لك  يبرع  ىلع  قدغأس  اذكھو 
. ةیلول مأل  ًانانتماو  اًريدقتو   ، ةیلول بلقلا  ةبیبحل 

لیعامسإ يمع  ناك  املو   . تقو عرسأ  يف  ةموزعلا  درأ  نأ  دب  ال  ناك 
عمتسأ نأ  ّيلع  بجو  دقف  اذل   ، درأ مل  وأ  تدرأ  هسفن  ءاقلت  نم  اًموزعم 

نم جاوزل  ططخأ  ينأ  املاط  ضوع  يمع  لقألا  ىلع  مزعأ  نأب  هتحیصنل 
هلغش يف  حالص  يمع  كرتنلو  ، اھمزعأس  يتلا  ةرسألا  هذھ  ةنبا 

هل تلق  ؟  ةرفسلا زھجيو  خبطیس  نمع  ينلأس  مث   ، ةمداق ىرخأ  ةموزعل 
فراعتلل ةدعق  يھ  امنإ   ، هروصتي يذلا  ىنعملاب  ةموزع  تسیل  اھنإ 
اھیضقتسأ فوس  ةزھاج  ةفشان  تالوكأم  ىلإ  الإ  جاتحت  تسیل 

. يتفرعمب

مھروضح دعب  الإ  اًئیش  لعفأ  ّالأب  ّيلع  تھبن  دق  ةیلول  نأ  ةقیقحلا 
. ءيش يأ  اھعم  رضحت  نل  اھنأب  عطاق  دعو  عم  اھتفرعمب  يھ  فرصتتل 

نافرعو يتایحلا  يعراش  ىلع  ةلطملا  ةفرشلا  يف  تفقو  ؛  ناك دقو 
. قرولا ىلع  مھل  اھتمسر  يتلا  ةقیقدلا  ةفصولل  اًقبط  مھلوصو  بقرتأ 

ةزیمملا اھترایس  تفحز  لأستل ! فقوتت  مل  لب  ةیلول  ئطخت  مل  ًالعف 
عراش ىلإ  اًنیمي  تدوح  مث  نافرع  ةیصان  ىلع  ًالیلق  تأطابت  مث  لكشلا 
مھتثالث لزن  مث   ، ةدودعم تاوطخ  دعب  فیصرلا  ءاذحب  فقوتتل  يتایحلا 

. ملسلا ىلع  مھلابقتسال  تعرھف   ، ةیحتلاب يل  اوحولو 

مھحفاص  . مھیلع اًحضاو  ناك  فیطللا  اّھوجو  اھعقومبو  ةقشلاب  جاھتبالا 
يمع ناك  امیف   . راح باحرتب  ضوع  يمعو  لیعامسإ  يمع  نم  ٌّلك 
يمعو هيرتنألا  ةزیبارت  قوف  ةياتربسلا  ىلع  ياشلا  خبطي  لیعامسإ 

ءانبأ ةعاجش  نع  يبرع  اھنباو  ةفجن  ةجاحلا  عم  ةشدردلا  لدابتي  ضوع 
يدبتو ةقشلا  فرغ  نیب  يعم  لقتنت  ةیلول  تناك   ، ةلسابلا دیعسروب 
حتفت اھتيأر  مونلا  ةفرغ  انلخد  املف   ، اھیف ءيش  لكب  اھجاھتباو  اھباجعإ 

تمدطصا نأ  ىلإ  اھبویج  سسحتت  يسبالم  نیب  اھدي  ررمتو  بالودلا 



ةقرو اھنم  تبحس   ، اھتحتف ةطاسب  لكبو   ، اھتجرخأف دوقنلا  ةظفحمب 
. اھناكم ىلإ  ةظفحملا  تداعأ  مث  اھردص  يف  اھتسد  تاھینج  ةسمخب 
ىلإ تنأمطاو  ةیلمنلا  باوبأو  جاردأ  تحتف   ، خبطملا ىلإ  ةھجتم  تجرخ 
ىلع تجرع   ، تمستبا  ، نیكاكسو كوشو  قعالمو  قابطأو  للح  دوجو 

: ةھدرلا

«. قئاقد سمخ  يف  مكنذأتسأ  - »

: تكردتسا مث  هتحتفف  ةقشلا  باب  ىلإ  تھجتاو 

«. يبرع اي  يعم  َلاعت  - »

: ةشھد يف  ضوع  يمع  لاق 

«. ؟ مناھ تس  اي  نیف  ىلع  - »

«. تیبلا لوح  انھ  ریصق  راوشم  - »

: جرحلا نم  لیلق  يف  لیعامسإ  يمع  لاق 

«. كل هيرتشي  نم  ثعبن  اًئیش  نيديرت  تنك  اذإ  - »

: اھرغث ىلع  ةثمدلا  ةماستبالا  تددمت 

«. ًالاح دوعأس  - »

ةلئسأب ضیفت  تارظن  نْیمعلا  نم  لك  يل  رظن   . الزنو يبرع  تبحس 
نم ينتفعأ  ةفجن  ةجاحلا  نأ  الإ   ، لعفتس اذام  تسدح  دقل   . ةضماغ
تلعج لفطلا  اھل  بیشي  ءایشأ  دیعسروب  نع  يكحت  تحار  ذإ   ، حرشلا
يمع حار  نیح  يف   ، رثأتلا طرف  نم  ءاكبلا  كشو  ىلع  ضوع  يمع 

مل امھنأل  ةفاحصلاو  ةعاذإلا  ابأ  اًنعال  فك  ىلع  افك  قفصي  لیعامسإ 
نوزربي دحاو : رجحب  نيروفصع  ابرضیل  يسآملا  هذھ  سانلا  ىلإ  القني 

يفو  ، سانلا بولق  يف  نطولاب  ساسحإلا  قمعتیف  ةیحضتلا  روص 
ةلاحلا انتقرغتسا   . همارجإ ىدمو  ودعلا  ةلافس  نوحضفي  تقولا  سفن 
ةحئار تحاف  نأ  دعب  الإ  يبرعو  ةیلول  ةدوع  ظحلن  مل  اننأ  ةجردل  اًمامت 

. رانلا ىلع  جضني  وھو  ماعطلا 

هذھ نع  ماتلا  هءاضر  ينعت  ةغیلب  ةرظنب  ضوع  يمع  ينزمغ  ءادغلا  دعب 
. هھجو سيراضتبو  هترظنب  هنع  رَّبع  اذھ  لك   ، ةفیظنلا ةمرتحملا  ةرسألا 



ينقمرو ةطوفلاب  هيدي  لیعامسإ  يمع  فشن  لیسغلا  ضوح  ىلع 
فاضأو  ، ناسحتساو باجعإ  نم  اھیف  ام  فاعضأ  دسحلا  نم  اھیف  ةرظنب 

: ةمھمھب

.. ةملكلا ىنعمب  مناھ  هذھ   . كلاغشنا يف  اًّقحم  تنك   ، دلو اي  ًالعف  - »
ىلع  . ينتمحفأ اھتیسنرف   .. اًّقح ةفقثمو   ، توركع اي  اًّدج  ةمرتحم  ةدیس 
اًضوع كمع  نإ  مث  ؟  ينمھاف ؟  اھب كابأ  عنقأ  نأ  ينديرت  لھ  هللا..  ةكرب 

«. ًاطوسبم ودبي 

مل ىتح  اننإ   .. ةقادص درجم  نآلا  ىتح  عوضوملا   .. يمع اي  كوجرأ  - »
!«. حیملتلاب الو  حيرصتلاب  ءيش ال  يأ  يف  ملكتن 

«. ةلایم اھنأ  حضاو  - »

!«. ىسعو لعل  - »

نم هجولا  اذھ  تيأر  ىتم  ركذأ  ؟ ال  ينمھاف ينعجوت ! يتركاذ   .. نكلو - »
نم اھفرعي  هنأك  رعشي  هنإ  بنج  ىلع  يل  لاق  اًضيأ  ضوع  كمع   . لبق

!«. ةدیج ةفرعم  لبق 

 - يتایح يف  ةرم  لوأل  امبر  يننأ -  كلذ  ؛  يقاس يف  يرست  ةشعرلا 
ءارذع ةاتف  اھنإ  امھل  تلق  ذإ  ضوع  يمعو  لیعامسإ  يمع  ىلع  تبذك 
ةلیل سورع  يھو  امھدحأ  اھركذتي  نأ  ىشخأ  نآلا  لبق ! نم  جوزتت  مل 
جاوزلا عوضوم  لشفيو  ةثراكلا  نوكتف  يجرشامشلا  ورمع  ىلع  اھفافز 
بترتت نأ  نكمي  يتلا  ةحیضفلا  نع  كیھان  ، أدبي نأ  لبق  هساسأ  نم 
ىلع ةرطیسلا  دقفي  بضغ  اذإ  يبأ  نأل  ةقیقحلاب  يبأ  ةفرعم  ىلع 

: لیعامسإ يمعل  تلق   . هناسل

هبشيو اًّدج  فولأمو  اًّدج  يرصم  اھلكش  نأ  يمع  اي  ةاتفلا  هذھ  ةزیم  - »
«. تاریثك تایتف 

«. امبر  .. امبر - »

، ئجافم مامتھاب  اًدئاع  دترا  ةلاصلا  ىلإ  ىشمو  ينكرت  نأ  دعب  هنكل 
: يسأر ىلع  هسأرب  لامف   ، يمف لسغأ  ضوحلا  ىلع  ًاّینحنم  تنكو 

نم ءيش  كدنع  دیكأ  ؟ ! يجرشامشلا ورمعل  ثدح  يذلا  اذھ  ام  - »
!«. ًاّیفحص كرابتعاب  لیصافتلا 



؟ يجرشامشلا ورمعو  ةیلول  هجو  نیب  يمع  لقع  طبر  لھ  يبلق ! جترا 
ًالیلق تأكلت  ؟ ..! كب مرحم  يح  يف  هتنحم  ربخ  راشتنا  مكحب  هركذت  هنأ  مأ 

: تكردتساو هنم  طیخلا  تفقلت  مث   ، ةضمضملا يف 

هلعفأ نأ  تيون  ءيش  يف  كيأر  ذخآ  نأ  ديرأ   ، يمع اي  ةبسانملاب  - »
«. يجرشامشلا ورمع  صوصخب 

ةیبطلا ةراظنلا  قوف  هیبجاح  اًعفار  میظع  هابتناب  ًاّیغصم  هینذأ  قطرط 
: عقوتلاب روعش  يف 

«. كعمسأ ينإ  - »

يف اھبتكأ  تالاقم  ةدعب  يجرشامشلا  ورمع  نع  عفادأ   .. نأ تيون  - »
!«. لیشار ةنوعلملا  ةرجافلل  ةیحض  هنأب  اھیف  هل  دھشأ  لانروجلا 

صوغي باقثم  اھنأك  ترعش  ىتح  ينیع  قوف  ةضماغلا  هترظن  تدمجت 
: ملكت اًریخأ   . يردص يف 

كلاب لخ   .. نكلو ؟ .. اًعبط ينمھاف  لعفت ! ال  كل  تلق  ول  ًانابج  نوكأ  - »
«. ؟ لوقتس ام  تابثإل  ةیفاك  ةلدأ  كيدل  لھ   .. ةسامح ریغ  نم   .. يعم

 ..«. ـ قحتلا رضحملو  عقاولل  انئارقتسا  نم  اھیقتسن  ةینالقع  ةلدأ  - »

ينمھاف تنأ  هللا ..! حتفي   .. ؤتؤتؤت اشنإلا ! مالكلا  يف  انلخد   .. هاااآ - »
.. كلاب لخ   .. ةغماد نیھارب  ينعي  ةلدأ  لوقأ  نیح  ، يعم كلاب  لخ  ؟ .. اًعبط
كنأب تافارتعا  ىلإ  يردت  نأ  نود  نم  قلزنتس  كعم  ةلدأ  دوجو  مدعل 
نأ امإف   ، اھنع ءيش  لك  فرعت  مث  نمو   ، ةلئاعلا هذھ  دنع  اًمداخ  تنك 
تنأو كسفن  ىلع  رشوشت  لقألا  ىلع  امإو  تاقیقحتلا  يف  كلجر  ءيجت 
كئاش رمألا  نكلو   ، معن يأ  لیبن  كضرغ  يفحصلا ..! لمعلا  لبتقم  يف 
هّدس حيرلا  هنم  كئیجي  يذلا  بابلا  ؟  ينمھاف  .. ةروطخلا ىھتنم  يفو 

حاتفملاو ةبضلاب  ةلئاعلا  هذھو  عوضوملا  اذھ  فلم  قلغت  ينعي  ؛  حرتساو
نم موي  يف  كنأ  َسنا  ؟ .. ينمھاف  . رحبلا ضرع  يف  حاتفملاب  يمرتو 

ةزجعمب اھنم  هللا  كاجن  ةلفاس  ةرذق  ةلئاع  دنع  انوطمرم  تنك  مايألا 
نم اھضعب  قحلل  مقتنت  نادبأ  ىلع  انادبأ  طلسي  هللا  نأ  ملعا  ةیھلإ ..!

!«. ؟ ينمھاف ضعب ..!

ةھدرلا ىلإ  ينقبس  مث   ، ةعجوم ةصرق  هیعبصأب  يدعاس  يف  ينصرقو 
. بیحرتلا تارابع  نم  اًديزم  فویضلا  ىلع  قدغي 



( ٥١ )

نونايرتلا ىھقم  يف  ةوھق  ناجنف  ىلع  اھدرفمب  اھتمزع  ةيرصع  تاذ 
نمدي يذلا  میكحلا  قیفوت  ىلع  اًعم  جرفتن  يك  لمرلا  ةطحم  نادیمب 
يئاورلا هب  قحلي  ثیح  فیصملا  مايأ  نم  موي  لك  لیصأ  هیف  سولجلا 
تاكحض ةلجلجب  ئلتمي  ىتح  ىھقملا  وج  ثبلي  امف   ، ظوفحم بیجن 

ىتح نونايرتلا  لخدت  اھحملأ  تدك  ام  يننكل   .. ةیفاصلا ةقلطنملا  بیجن 
. يلخاد يصق  نكر  يف  انيوزنا   ، اھدي نم  اھتذخأ   ، اھیلإ تعرھ 

يثيدح يف  اھتدتعا  يتلا  يتقالطل  اًدقاف   ، ظوحلم لكشب  اًكبترم  تنك 
. ىنعم الب  اًھفات  اًمالك  ةریثك  ءایشأ  يف  تملكت  يننأ  ّيلإ  لیخ   . اھعم
نم هب  ّفرخأ  امل  عامتسالا  ةلصاومب  ينلماجت  تناك  اھنأ  كلذك  ّيلإ  لیخ 

ةموعدم ةذافن  ةرظنب  ينتبقث  اًریخأ   . قیلعت يأب  اھمف  حتفت  نأ  نود 
اتراصف نینیعلا  داوس  نم  فعاضف  نيدخلا  لظ  تعفر  ةماستباب 

: تفدرأ  ، نیتھاتم

قرغت نل  كنأب  قث  ةانق ! يطخت  يكل ال  ةنس  فلت   .. حالف تنأ  ًالعف  ًالعف  - »
!«. تربع اذإ 

«. ؟ ةحابسلا دیجأ  تنك ال  نإو  ىتح  - »

تنأ اذامل   .. كسفن صلخو  هلق   ، ينریحيو كریحي  مالك  كغامد  يف  - »
«. لق ؟  طبضلاب كغامد  يف  اذام  ؟ ! هھ ؟  اذكھ طروتم 

«. .. كیلع هضرعأ  نأ  بحأ  مالك  يدنع  ًالعف  انأ   .. هللاو تقدص  - »

!«. ریخ عناملا  لعل  - »

«. .. ينعي يننأ  ول   .. ول  .. ول كيأر  ام  لوقأ : نأ  ديرأ  تنك  - »

نمو انیلاوح  نوسلجي  نم  عیمج  سوءر  ترادأ   ، تلجلج ةنانرلا  اھتكحض 
اھیف ةضيرع  ةمسبب  انقمر  ظوفحم  بیجن  ىتح   ، نادیملا يف  نوشمي 
تحار ةنتافلا  اھتكحض  ءادصأ   . ءاشتنالاو حرفلا  ىلع  ضيرحتو  انل  عیجشت 
تاجيوم اھلمحت  رئاجسلا  ناخدك  ىولتتو  نونايرتلا  طالب  ىلع  رسكتت 

. لمرلا ةطحم  نادیم  ئطاش  ىلع  هشیشوو  جوملا  دبز  قناعتل  ءاوھلا 
ةلمحم ةيدیعسروب  ةیطلب  ةكحض  اھنإف  ؛  بجع ال  يب : َّرم  رطاخ  لاق 



! دویلا ةحئارب 

. راظنألا تافلتسا  نم  اھتكحض  هتراثأ  امم  ًالجخ  ةیطلبلا  تشمكنا 
ءاملا تارطق  اھسفن  نع  تضفن  ةطبك  ةدضنملا  قوف  اھیقفرمب  تنكتسا 

: اھینیع ةعشأو  اھیحانج  تَّمل  مث 

!«. كنم ًالدب  انأ  ملكتأ   ، يرمأ  - »

!«. ينع لمحلا  يففخ   .. كوجرأ - »

!«. جاوزلا ّيلع  تضرع  كنأ  ول  ييأر  نوكي  اذام  ينلأست  نأ  ديرت  تنك  - »

«. كاذ وھ   .. طبضلاب - »

!«. ؟ حالف اي  كابترالا  اذھ  لكل  يعادلا  امو  - »

«. كتقفاوم مدع  نم  ةیشخلا  - »

!«. ریثكب ينم  لضفأ  نآلا  تنأ  - »

!«. اًدبأ حیحص  ریغ  اذھ   .. ال ال - »

«. ربكت فوسلو   ، تاریثك تايروح  كانمتت   ، بوھوم يفحص  تنأ  - »

لبقتسملا يف  حاجن  يل  نوكي  نل   .. اھنیعب ةيروح  ىوس  ديرأ  ينكلو ال  - »
«. اھب الإ 

!«. ؟ كضفرت ةيروحلا  هذھ  نأ  عقوتت  اذاملو  - »

ملح كنأو  كلھأتسأ  تسل  ينأب  روعش  يدنع  اًمئاد  طبضلاب ..! يردأ  ال  - »
«. لانملا بعص 

!«. لبق نم  ينتلن  كنأ  عم   .. بياجع - »

.. لایخلا ةقطنم  يف  نآلا  راص  اننیب  ناك  ام  لك  كسملأ ! مل  يننأكو  - »
تيأر نأ  ثدح  دق  هنأ  يل  تبثي  عطاق  لیلد  ىلإ  اًجاتحم  يسفن  انأ  ترص 
ناك هنأ  مأ   ، لعفلاب ثدح  دق  لھ  مايألا ! نم  موي  يف  نونكملا  كرھوج 
!«. ؟ نونجلا نم  سم  اھنم  ينباصأ  اًماھوأ  يلخاد  يف  ّدلو  لایخ  ضحم 



!« . ؟ ءاھب اي  لوقت  يذلا  اذھ  ام  يبیبحاي ..! - »

ةلباق ریغ  ةنیمث  ةرھوج  ىعانتقا  يف  نآلا  تنأ   .. ةیلول اي  ينیقدص  - »
!«. ةؤلؤللا ءافص  ةیفاص  ةجزاط  ةديدج  رھدلا  دبأ  ىقبت  لاذتبالل 

ىلع وسرلا  نالواحي  ناقروز  اھانیع  يھلإ ! اي   . ةرازغب اھعومد  تلطھ 
نیقروزلا ُّدري  عمدلا  لوطھ  نأ  الإ   ، نيدخلا ئطاش 

. للبلاب امھرمغي 

حار  ، اھینیع ْتَففج   ، يليدنم اھتیطعأ   ، بنذلاب اًرعاش  مالكلا  نع  تفقوت 
نیبت هتعفر  املف   ، ليدنملاب اھینیع  يطغت  يھو  فنعب  ضفتني  اھدسج 
يف ةقرشملا  اھتارظن  لسرت  يذ  يھ  اھو  قمعب  كحضت  تناك  اھنأ  يل 
قیفوت سلجي  ثیح  لمرلا  ةطحم  نادیمل  ةقصالملا  ةزیبارتلا  هاجتا 

. ظوفحم بیجنو  میكحلا 

!«... ؟ ءاكب مأ  كحض  وھأ  - »

ةشھدنم ةرظنب  ينامر  ظوفحم  بیجن  نكل   .. حرفلا ةدش  نم  ًءاكب  ناك  - »
؟ كتدسح انأ  لھ  يل  لوقي  نأ  ديري  هنأب  ترعشف   ، ةمودصم ةمومغم 
لازت ال  اھبحي  يتلا  ةجھبلا  نأ  ىلع  هنئمطأ  يكل  ينع  اًمغر  تكحضف 

!«. ةرمتسم

تحت نم  انقمري  هتدجوف  ظوفحم  بیجن  ىلإ  ُّتفلت  ًاّیئاقلتو   ، ُتكحض
: ةیلول تلاق   . ریطخ سمن  تارظنب  تحتل 

نأل جاتحم  تنأ  لھ  كنع ..! انأ  هلوقأ  نأ  بجي  ناك  ام  ينع  تلق  تنأ  - »
مھرخآ  ، ةيرغم تازایتما  لباقم  ينم  جاوزلل  اومدقت  نيریثك  نإ  كل  لوقأ 

ةیمیھاربإلا ةقش  يف  كل  تلق  موي  ركذت  لھ  ؟ .. ةظفاحملا ماع  ریتركس 
لھؤملا مغرب  تیب  تس  هل  نوكأ  كلثم  دحاوب  جاوزلا  ىنمتأ  تنك  يننإ 

«. ؟ يسنرفلا میلعتلاو  يلاعلا 

«. ؟ ينم جاوزلا  ىلع  نیقفاوت  تنأف  نذإ  - »

«. ءاھب اي  ىنملا  موي  اذھ  - »

!«. حالف ينأ  اًعبط  نیفرعت  - »

«. كیف ام  لمجأ  اذھ  - »



!«. انیلاھأ دیلاقتو  انتدلب  ةقيرط  ىلع  جوزتنس  ينعي  - »

!«.. انأ ينجوزتت  نأ  مھملا   ، كبجعت يتلا  ةقيرطلاب  جوزت  - »

«. يتایحلا عراشب  يتقش  يف  میقنو  جوزتنس  - »

!«... اھلمجأ ام  - »

!«. كقوذ ىلع  هنيراتخت  زاھجب  اھشرفنس  اًعبط  - »

ءيش لكف  يل  تمد  ام  داوزلاو ..! دازلاو  ءاطغلاو  شرفلاو  نكسلا  تنأ  - »
!«. روسیمو لھسو  صیخر  كادع  ام 

مھتذخأف ةریبكلا  يتخأو  يمأ  عم  يبأ  ءاج  ىتح  ةلیلق  مايأ  الإ  يھ  نإ 
ملكتن مل   ، ةلھو لوأ  نم  نیترسألا  نیب  دولا  ماق  ثیح  ةیلول  ةقش  ىلإ 
مایقب ةداعسلا  نع  لدابتملا  ریبعتلا  ىوس  قالطإلا  ىلع  ءيش  يأ  يف 
يتقش ىلإ  اھترایسب  انلصوت  يكل  ةیلول  تلزن  مث   .. ةبیطلا ةقالعلا  هذھ 

. اھب اًعیمج  اودعس   . حالص يمعو  يمامعأ  تاجوز  ىلع  تفرعت  ثیح 
، دحاو لكل  موي  لدعمب  مايأ  ةثالث  يمامعأ  ةفایض  يف  يمأو  يبأ  ثكم 

: سولف ةمزر  ىلع  اًدوقعم  ًاّيوالحم  ًاليدنم  يل  مدق  هرفس  لبقو 

لمكأ ىلع  كتیب  زھج   .. مامتلاب هینج  ةئام   .. كل هترخدا  كرھم  وھ  اذھ  - »
«. ءاش هللا نإ  لھسي  انبرو  ينملك  ديزملل  تجتحا  نإو   ، هجو

وھ اذھ  نأ  فرعتل  ةیلول  مامأ  غلبملا  ينیطعي  نأ  دمعت  دوھعملا  هئاكذل 
الف  ، راوشلا زیھجت  دنع  غلبملا  اذھ  دودح  يعارت  نأ  اھیلع  نأو  اھرھم 

نھروھم يف  نیلاغي  يئاللا  مايألا  هذھ  تانب  نأش  اھتابلط  يف  فرطتت 
اھنم عقوتي  يبأ  نكي  مل   . ةعماجلا يف  تاجرختملا  ةصاخبو   ، نھتاكبشو

: ةلھذملا ةأجافملا  هذھ 

لماعتأ يذلا  عرفلا  يف  رصم  كنب  ىلإ  كذخآس  اًحابص  اًدغ   ، ءاھب اي  - »
«. غلبملا اذھ  هیف  عدوتل  هعم 

، جاجتحالا نم  لیلقب   . اًعیمج انھوجو  ىلع  ةشھدلا  ترھظ 
: يبأ لاق 

فیكف  ، نآلا نم  ىرتشُي  نأ  بجي  يذلا  راوشلا  نمث  وھ  اذھ  يتنب  اي  - »
!«. ؟ كنبلا يف  هعضي 



!«. اًراوش نآلا  يرتشن  نل  يمع  اي  اننأل  - »

. انرھمبو انب  أزھت  اھنأ  انروصتل  اھیتفش  ىلع  ةقرشملا  ةماستبالا  الولو 
ضعب ىلع  نھضعب  نلمي  ةلئاعلا  ناوسن  راص   ، تمصلا يمامعأ  مزل 
اھوحن لامو  ةقرشملا  ةیلول  ةماستبا  يبأ  راعتسا   . موجو يف  نسماھتي 

: ةدینعلا هتنبا  يوادي  روبص  بأ  ةجھلب 

زاھجلا يرتشن  ال  اذاملو  ؟  يتسنآ اي  ئیسلا  لأفلا  اذھ  ام  هللا،  قحب  - »
!«. ؟ ًالثم قیتعلا  شفعلا  اذھ  ىلع  نیلخدتس  لھ  ؟ ! نآلا

!«. معن - »

!«. ؟ مھفأ نأ  بحأ  ؟  اذامل - »

يف لب  ةيردنكسإلا  يف  سیل  انلبقتسم  نأ  يمع  اي  يرظن  ةھجو  - »
رھشأ لالخ  ةرھاقلا  يف  لانروجلا  هبلطیس  ءاھب  نأب  ةقثاو  انأ   . ةرھاقلا
ریمألا ملاس   . عساو قاطن  ىلع  ةیقیقحلا  ةیفحصلا  هتایح  أدبیل  ةلیلق 

يھ نوكت  ةرھاقلا  يف  ةقش  زھجنس  دبال  اننأ  ينعي   .. هیلإ جاتحیس 
ةرملاب اًزیھجت  هلعجنل  ًالیلق  رظتنن  انھ  زیھجتلا  نم  ًالدبف   .. رمعلا ةقش 

!«. بجاولا يدؤي   .. هب سأب  شفعلا ال  اذھ   . قیلألا ىوتسملا  ىلع 

جوزمم عانتقا  رداوب  هھجو  ىلع  ترھظ  ثیح  ءارولا  ىلإ  عجارتو  يبأ  ماز 
نھھوجو تدرفنا  دقف  ءاسنلا  امأ   .. ةبیجعلا ةقولخملا  هذھب  باجعإلاب 

: لیعامسإ يمع  لاق   . سوءرلا زھو  سمھلا  يمامعأ  لدابتو   ، ماستبالاب

!«. ةبیط ةركف  - »

: يبأ لاق 

!«. ؟ شفعلا اذھ  ىلع  نیلخدتس  - »

: ةیلول تلاق 

!«. ءيش لكو  شفعلا  وھ  ءاھبب ! ةیفتكم  انأ  - »

!«. ؟ مالكلا اذھ  يف  ةداج  تنأ  - »

نارقلا دقعنل  نآلا  نوذأملا  بلط  يف  ثعبن  نأ  كترضح  ىلع  حرتقأو  - »
!«. ًالاح نآلا  نارقلا  دقعنس  برھتأ ! تسل  يننأ  ىلإ  نئمطت  يكل 



: يمأ تفتھ 

!«. ينباب حرفأ  نأ  ديرأ  ؟  ةلخدلاو - »

: ةطاسب لكب  ةیلول  تلاق 

يف مكدنع  انلك  رضحن  نذإب هللا  مداقلا  عوبسألاو   ، مویلا باتكلا  بتكن  - »
«. حرفلا میقنل  دلبلا 

عیمج تعرقو  رئاتسلا  تلزلز  يتخأ  اھتداق  ديراغزلا  نم  ةلفاق  تعفدنا 
يف  . حرفلل زھجیل  يبأ  رفاسو   ، لعفلاب نارقلا  اندقع   . ناریجلا كیبابش 
میقأ  . اھاصقأ ىلإ  اھاصقأ  نم  انتدلب  يف  شاعتنالا  بد  يلاتلا  عوبسألا 
ملیف يف  نيرود  بعلن  اننأك  ةیلولو  انأ  انكف   ، ةیحالفلا ةقيرطلا  ىلع  حرف 

! اًدیج رودلا  نقتن  نأ  انمھيو  هريوصت  يرجي  يئامنیس 

تیقلت ىتح  يھتني  لسعلا  رھش  دكي  مل  ةیلول ! ةیفافش  دشأ  ام 
يفحصلا خبطملا  يف  لمعلل  يلقن  ررقت  ثیح  ریمألا  ملاس  نم  ًءاعدتسا 

ةلھمك اًرھش  تحنُم  دقو   ، ةرھاقلا يف  لانروجلل  يزكرملا » كسيدلا   » وأ
رفسلا رمأ  ریبدتو   ، ديدج ريدم  ىلإ  بتكملا  میلست  نم  اھلالخ  يھتنأ 
ةرادإ سلجمل  اًسیئر  لمعي  مع  ةیلولل  ناك  املو   . ةماقإلا ةلكشم  لحو 
انرداب دقف   ، نویلبمش عراش  يف  نكسيو  ةرھاقلا  يف  ماعلا  لقنلا  ةئیھ 
ةقش داجيإ  ىلع  هدعاسي  هلعل  هیلإ  ةیلول  قیقش  يبرع  لاسرإب 
نم كنرت »  » راظتنا يف  نوفیلتلا  راوجب  نیطبارم  انك  امیفو   .. انل ةبسانم 
ثعبني داح  تاوصب  ةأجف  خرشني  لیللا  نوكسب  اذإ  ، ةرھاقلا  يف  يبرع 

نم ةریبك  ةقرف  ریصي   .. فعاضتيو لصاوتيو  ىلاعتي  مث  بيرق  ناكم  نم 
! ةعیجفو ةلولو  يف  نیخراصلا 

هتبرعب اًرھاس  زوملا  عاتب  دمحم  ناك   . ربخلا علطتسن  ةفرشلا  ىلإ  انيرج 
: هتيدان  ، يتایحلا عراش  ةیصان  ىلع  وراكلا 

«. ؟ دمحم اي  تاوصلا  يتأي  نيأ  نم  - »

: نزح نم  ولخي  توصب ال  اًحئاص  يوحن  هسأر  عفر 

«. ىفشتسملا يف  تام   .. تنأ شیعت  يجرشامشلا  كب  ورمع  - »

هنینرب انعزفأ  كنرتلا  نأ  الول   ، ءاكبلا كشو  ىلع  انرص   ، ةأجافملا انتمجلأ 
ةقش ىلع  روثعلا  ربخب  ةحرفلا  انتقرغتسا  مث   ، ةملاكملا انتھلأف   ، حاحلملا



نیمامحو خبطمو  فرغ  سمخ  نم  ةنوكم  نویلبمش  عراش  يف  ةریبك 
ءاضقلا راد  ىلع  لطت  ةرامع  نم  ثلاثلا  قباطلا  يف  ةریبك  ةلاصو 
ملحن لیللا  ةیقب  انللظف   ، رھشلا يف  تاھینج  ةسمخ  اھراجيإو  يلاعلا 

. اھل مئالملا  شرفلابو  اھتيؤرب 

: ةبعادملا لیبس  ىلع  ةیلول  تلاق  ريرسلا  ىلإ  انيوأ  امنیح 

!«. كل ةدحاوو  يل  ةدحاو  مونلل ، نیتفرغ  شرفنس  اًعبط  - »

«. يبرعو يمام  ةثلاثلا لـ ..  ، فویضلل ةیناثلا   ، اًعم انل  ةدحاو  ًاثالث : لب  - »

!«. ؟ انعم امھذخأنس  - »

!«. ؟ امھكرتن نملو  - »

يف ينتوتحا  مث   ، ماستبالاب اھتجلاع  مث  ، عومدلاب  اھانیع  تقرورغا 
قوف ةیلدتملا  ءوضلا  ةحلب  تأفطأ   . انقوف ةءالملا  تبحسو  اھنضح 
ناوشن جوم  قوف  يداھتي  حار  قروز  عارش  مالظلا  يف  ءاضأ   . ةداسولا

يعبلا ي ي ي د.  .. دیعبلا دیعبلا  قفألا  وحن  اًفحاز 

تمت

٢٩/٤/٢٠٠٥

ةديدجلا يداعملا 
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