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: میدقتلا لیبس  یلع 

نأ ةیضاملا  ماوعألا  ربع  اھتارادصإب  ةرسألا  ةبتكم  تعاطتسا  معن 
ةءارقلا ةعقر  ديزت  نأو  ةیبرعلا  ةبتكملا  يف  ًابیھر  ناك  ًاغارف  دست 

ریغ اھتارادصإ  ىلع  يریھامج  فھلتو  فافتلاب  تیظح  لب   ، ءارقلاو
تداعأ لب   ، عمجأ يبرعلا  ملاعلا  يف  رشنلا  ىوتسم  ىلع  قوبسم 
تداك ةفرعملاو  عادبإلا  تالاجم  يف  داور  ءامسأ  يفاقثلا  عراشلا  ىلإ 
هالت امو  ريونتلا  رصع  تاعادبإ  ىلع  رصم  بابش  تعلطأو   ، ىسنت نأ 
ىلع ةیبرعلاو  ةيرصملا  ةیناسنإلا  ةفرعملاو  ركفلاو  عادبإلا  عئاور  نم 
یلع عساتلا  ماعلل  اھتارادصا  لصاوت  يھ  اھ   ، صوصخلا هجو 

يعوسوملا رشنلاب  ةیناسنإلا  ةفرعملا  عورف  فلتخم  ىف  يلاوتلا 
ىلع ًاعئار  ًايریھامج  ًالابقإ  نییضاملا  نیماعلا  ىف  تققح  نأ  دعب 
بناج ىلإ  ماعلا  اذھ  اھرادصإ  لصاوتو   . اھتردصأ يتلا  تاعوسوملا 

لسالسلا نم  اھریغو  ةینيدلاو  ةيركفلاو  ةیعادبإلا  تارادصإلا 
ماعلا اذھ  ًاناكم  اھل  تدجو  میلاقألا  بابش  تاعادبإ  ىتحو  ةفورعملا 
لضفلا اذھ  لیجلا  اذھ  بابش  ركذي  فوس  ةرسألا ..)) ةبتكم   )) ىف

. كرابم نازوس  ةمیظعلا / ةدیسلا  هتیعارو  هتبحاصل 

ناحرس ریمس  د. 
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وبمس

برعلا خياشم  نم  دحأ  فلختي  مل   . مارملا ىلع  تءاج  ةموزعلا 
، ةدیعب نادلب  يف  مھتموزعل  لاجرلاب  بئاكرلا  تبھذ  نيذلا   ، نيوعدملا

ةبيرز تألتما  ىتح   ، يراربلاو عوجنلا  نمو   ، ةیبرغلاو ةریحبلا  نم 
ام  ، عداربلا ةشكرزملا   ، جورسلا ةنادزملا  بئاكرلا  تارشعب  ةورامعلا 
نم نكي  مل  نيذلا  ةيدنفألا  ةفئاط  ىتح   . دایجو لاغبو  ریمح  نیب 
نم نووعدم  سان  مھتبحص  يفو  اورضح  ًاعیمج  مھروضح  عقوتملا 
ىلع عابسلا  موسرو  ديدجلا  ضایبلاب  ةورامعلا  راد  تنادزاو   . مھلبق
يھو  ، بابلا ةحتف  لوح  فتلت  ةعقب  نم  رثكأ  ىلع  ةمسقنم  اھتھجاو 

. زاجحلا نم  ةورامعلا  دحأ  ةدوع  دنع  ماع  لك  ددجتت  ةميدق  ةباتك 

داسجألا مداصتت  ةردنملا  يفو  ءانفلا  يفو  خیبطلا  ةعاق  يفو 
هوجولا ىلع  سیلو   ، ةمھطلاو ةسامحلاو  ةمخللا  طرف  نم  اھضعبب 
مھداغلأ فعاضت  يتلا  ةبیطلا  ءاھلبلا  ةيورامعلا  ةماستبالا  ىوس 
حمالملاو ءامدلاب  ةئیلملا  ةرمحملا  مھھوجو  ءيضتف  مھناقذأ  تحت 

ىوس نسلألا  ىلع  سیلو   ، ةببحم ةفيرط  ةماسو  يف  ةخفتنملا 
اھلون بر  اي   .. كلایع لابقع   .. كوربم  .. بیط تنأو  ةنس  لك  : )) تاملك
تسیل مویلا  ةورامعلا  اھمیقت  يتلا  ةموزعلا  هذھ  نأ  كلذ  عیمجلل .))

ءادأ نم  اوداع  ةلئاعلا  نم  ةثالثف   ، ةجودزم ةموزع  هنإ  تاموزعلا  لكك 
، بطلاو قوقحلا  يتیلك  يف  احجن  دق  اھنابش  نم  نانثاو   ، جحلا ةضيرف 
ءانبأ نم  لافطأ  ةعبرأو   ، مویلا اھتبوطخ  نلعتس  ةلئاعلا  نم  تنبو 

. ةلیلق تاعاس  دعب  سورعلا  رجح  ىلع  مھناتخ  متیس  ةلئاعلا 

ورمع دومحم  جاحلا  هل  مسر  امک   ، هجو ریخ  یلع  كلذ  لک  مت  دقو 
لك يف  ديراغزلا  تعزوو   ، ىولحلا سایكأو  تابرشلا  تعزو   . هانمتو
لك ىلع  ناضحألاو  تاماستبالاو  يناھتلا  تعزوو   ، ةدلبلا تاوامس 

. نيرضاحلا

تارشع اھقوفو  يلابطلا »  » تارشع تدتماف   ، ماعطلا رود  ءاج  مث 
ربھ اھقوف  صترت   ، ةتفلا رجانأ  تدتماو   . ةریبكلا ةیساحنلا  يناوصلا 

ةنادزملا ةینامرھكلا  ةبروشلا  تایناطلس  راوجب   ، قولسملا محللا 
. رمحملاو يوشملا  محللا  ماوكأ  اھیلع  قابطأو   ، ةیلقتلا صوصفب 

. ةمختلا ىتح  ًاعیمج  اولكأف 
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مضت ریبكلا  ورمع  دومحم  جاحلا  اھیف  سلجي  يتلا  ةعقبلا  تناكو 
، زكرملا رومأمو   ، تاوشاب نابرع  خياشم  موقلا : ةیلع  نم  ةریطخ  ةبخن 
يف يماحم  رھشأ  كولغز  يركشو   ، يرلا شتفمو   ، يرلا سدنھمو 
دلبلا خیش  يناملسملا  ملاس  جاحلاو   ، دومحم جاحلا  رھصو  ردنبلا 

خأ نبا  ریغصلا  ورمع  دومحم  تنب  ىلع  هنبا  ةبوطخ  مویلا  تمت  يذلا 
. ریبكلا ورمع  دومحم  جاحلا 

ذإ  ، ام ًائیش  رظتني  ریبكلا  ورمع  دومحم  جاحلا  نأ  حضاولا  نم  ناكو 
ملو  ، ءيشلا روضح  لجعتسي  امنأك  ءانفلا  وحن  هيرظانب  علطتي  حار 

، دج نع  ًّابأ  ةورامعلا  دیبع  نم  وھو   ، وبمس دلولا  رھظ  نأ  دعب  الإ  أدھي 
داح حمالملا  يلفط   ، رانس  ، عیفر هنكل   ، لیلقب نیعبرألا  قوف  هرمع 

كلعجیف  ، هلاوقأو هلامعأ  لك  حرشي  مئاد  قيرب  هینیع  يف   ، تارظنلا
ال هنأ  مغو  ؟  حزمي هنأ  مأ   ، لوقي وأ  لعفي  امیف  ًاقداص  وھ  ناك  نإ  راحت 
نإف هتبقر  تراط  الإو  لاوقألاو  لاعفألا  ضعب  يف  حزمي  نأ  نكمي 

«. ؟ دج ؟  كنيدو كتمذب  : » نیلئاق ملكت  املك  هوحضوتسي  نأ  دب  هدایسأ ال 
ةلیللا يد  قحو  : )) روفلا ىلع  هلوق  عبتي  راصف   ، اذھ فرعي  تاب  دق  وھو 

!((. لصح اھاسم 

ةقوقشم ةریبك  سمن  ةخیطب  اھیلع  ةینیص  لمحي  وبمس  برتقا 
رادتساو  ، هقافرو ورمع  دومحم  جاحلا  مامأ  اھعضو   ، لوطلاب نیفصن 
ةینیصلا يف  ورمع  دومحم  جاحلا  رظن   . اھریغ ةینیص  رضحیل  ًاعرسم 

: حاصو

. دلو اي  ةنِیّكس  - 

: لورھي وھو  وبمس  حاص 

. يدیس اي  رضاح  - 

امھنم لك  ىلع   ، نیتینیص لمحي  ًالورھم  وبمس  داع  لیلق  دعبو 
قلطنا مث  نيرواجتم  نیناكم  يف  امھعضو   ، ةقوقشم ةریبك  ةخیطب 

: ًاحئاص ورمع  دومحم  جاحلا  توص  هب  قحلف   . ًالورھم

. دلو اي  ةنِیّكس  - 

: لورھي امیف  دیعب  نم  درف 

. يدیس اي  رضاح  - 

قلطناف  ، نیتینیص همَّلس  نم  ءانفلا  يف  هب  ىقتلا  قيرطلا  يفو 
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مث  ، فویضلا ةیقب  مامأ  نیناكم  يف  امھعضیل  ةردنملا  ىلإ  امھب  ًادئاع 
: ةیبصعب ورمع  دومحم  جاحلا  توص  هب  قحلف   ، ًاعرسم قلطنا 

. ةعرسب رامح  اي  ةنِیّكس  - 

: فوخو كابترا  يف  وبمس  حاص 

. يدیس اي  رضاح  - 

لمحي داع  قئاقد  عضب  دعبو   ، يرجي عفدناف  هتلورھ  نم  عسو  مث 
مكارت ام  ةلازإ  عطتست  مل  يتلا  لیسغلا  هایم  هنم  رطقت  ًاریبك  ًاصقم 
حيرتل منغلا  فوص  نم  طویخب  فوفلم  هاضبقم   . ةظلغو أدص  نم  هیلع 
يذلا صقملا  هنأ  حضاولا  نم   . ةليوط ةرتفل  هب  كسمي  نم  دي 
مدقت ءودھو  ةطاسب  لكب   ، منغلا ءارف  زج  يف  ةورامعلا  همدختسي 

. صقملاب هدي  ًادام  وبمس 

قرعلا دصفت  هھجو و  يف  ءامدلا  تضاغو  ورمع  دومحم  جاحلا  تھب 
اومتكف نیسلاجلا  عیمج  يف  جرحلا  بدو   . هدسج ءاحنأ  عیمج  نم 
تاھقھقلا تتلفناف   ، نامتكلا نع  اوزجع  مھنكل   ، قئاقدل كحضلا 

وبمس ىلإ  نورظني  مھ  امیف   ، ةدشب نادبألا  زھت  ةیفاص  ةقلطنم 
فقاو وبمسو  كلذ  لك   . جرحلاب مھروعش  ةیطغتل  فعاضم  راكنتساب 
دومحم جاحلا  دمي  نأ  راظتنا  يف  صقملاب  ًاكسمم   ، ميري هناكم ال  يف 

، لوھذ يف  هتسلج  يف  ًارمسم  جاحلا  يقب  نیح  يف   . هذخأيو هدي 
نم ةیقب  الولو   ، توصلا ةموتكم  صاصر  تاقلط  هینیع  نم  قلطنت 
ةرئاث راثأ  ام   . هحور قھزي  ىتح  ضرألا  يف  هضفنو  نآلا  ماقل  ءودھ 
موي يف  نكي  مل  وبمس  نأ  بضغلا  قرعب  ابو  ورمع  دومحم  جاحلا 

ةموزعلا ةكبر  يھأ  ؟  مویلا هب  لح  يذلا  امف   .. اذكھ ًایبغ  مايألا  نم 
. امبر ؟  مھتایح يف  اھوماقأ  ةموزع  ربكأ  اھرابتعاب 

ءاجو رادلا  ناملغ  دحأ  عراس  امنیح  ءاھتنإلا  كشو  ىلع  رمألا  ناكو 
نمم دحاول  اھملس   ، ةضفلا نم  ضبقمب  ةقینأ  ةفیظن  ةریبك  ةنِیّكسب 
حضني  ، اھل تالیثمب  هریغ  ءاجو   . ورمع دومحم  ةجاحلا  ةرضح  يف 

. اھولوانت نيذلا   ، عیماجملا يقاب  ىلع  اھعزو   ، شحافلا ءارثلاب  اھرظنم 
كحضلا نومتكي  مھو  خیطبلا  حيرشت  يف  لاحلا  يف  اوعرشو  اوُّمس 

، هفتك نم  وبمس  بحسف  مالغلا  رادتساو   . نوردقي الف  جرحلا  ةوقب 
: هیف رأز  ءودھ  نم  هباصعأ  يف  ام  رخآب  دومحم  جاحلا  نكل 

. دلو ای  انھ  ینتسا  - 

: فشان قير  نم  ًالئاق  هناكم  يف  وبمس  رمستف 
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. يدیس اي  معن  - 

: رطخلاب رذنت  ةناصر  يف  دومحم  جاحلا  لاق 

؟ صقم تاھ  الو  ةنِیّكس  تاھ  كل  تلق  دلو  اي  انأ  - 

: ًاضومغو ًاقلأت  دادزي  هینیع  يف  دوھعملا  قيربلاو  وبمس  لاق 

. يدیس اي  ةنیكسلا  - 

؟! هي يـ . يـ . ـ .. يل صقملا  تبج  لاّمأ  - 

لاقف ةدعوتم  تارظنب  هجدحي  وھو  ورمع  دومحم  جاحلا  لاق  اذكھ 
: وبمس

! يدیس اي  خیطبلا  ناشع  - 

، ةلعتفم ةيرخسب  عرذتف   ، ورمع دومحم  جاحلا  باصعأ  لك  تطاش 
: ًامساب هلأسو 

؟! صقملاب الو  ةنیكسلاب  خیطبلا  ققشنب  دلو  اي  انحإ  - 

! يدیس اي  صقملاب  - 

جاحلا فذق  هنأكو   ، ریظنلا ةعطقنم  ةطاسب  يف  وبمس  باجأ  اذكھ 
ففأت لجرلا  نأ  یتح   ، هھجو يف  ءارخلا  نم  لدرجب  ورمع  دومحم 

مل يذلا  وھ   ، ملألا هیلع  رھظو   ، ًادیعب هسأر  لیمو  هحمالم  ىولو 
ةمق يف  نآلا  راص  هبضغ  زفتسي  نأ  اھلك  ةدلبلا  يف  قولخم  عطتسي 
ىلع رھظ   . ءودھلاب كسمتلا  ةرورضب  روعشلا  ةمق  يفو   ، بضغلا
نيرشع نسلا  يف  ربكو   ، ةأجف ركسلا  ضرمب  بیصأ  دق  هنأك  هھجو 

: ءیدص بارج  نم  هتوص  جرخ  ، و  ًاماع

؟ صقملاب الو  ةنِیّكسلاب  خیطبلا  ققشنب  دلو  اي  انحإ  - 

. يدیس ای  یصقملاب  - 

املك اھنأكف   ، ةيواد ةقعاص  تاكحضب  اھلك  ةردنملا  ترجفت  انھو 
دومحم جاحلا  سأر  ىلع  لاھنت  ةميدق  مرصو  شیطاربو  ةيذحأ  عقو 
: ديدج نم  لأسي  داعف  ءودھلاب  ًاثبشت  الإ  دادزا  امف   ، هھجوو ورمع 

؟ صقملاب الو  ةنِیّكسلاب  خیطبلا  ققشنب  دلو  اي  انحإ  - 
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يدیس اي  صقملاب  - 

! يمادق نم  رجنأ  يشمأ  بط  - 

ناكو  . ادتبملا لوأ  نم  عیمجلا  هرظتني  ام  يھ  ةرابعلا  هذھ  تناكو 
ورمع دومحم  جاحلا  نكلو   ، لعفلاب اذكھ  رمألا  يھتني  نأ  نكمملا  نم 
لاوط ىوزنا   . اھلبق هریغ  راص  ةرباعلا  ةطیسبلا  ةعقاولا  هذھ  دعب 
طحنا هنأك  أدبو  هبراوش  تلدتو   ، هدسج لؤضو   ، همد ركعت  دقو  ةدعقلا 

، ًارھقو ًادمكو  ًاظیغ  زیمتي  حار   . ةرشاعلا ةجردلا  نم  قولخم  ىلإ 
اوحارف كلذب  اوسحأ  دق  عیمجلا   . هنع فشكیف  كلذ  ءافخإ  لواحيو 
ورمع دومحم  جاحلا  نورجرجيو   ، وبمس ءابغ  نم  نورخسيو   ، هنوبعادي

، ظیغ ىلع  ظیغ  ىوس  هديزي  ال  كلذ  لكو  مھعم  جامدنإلاو  ةشفرفلل 
يبغلا قولخملا  اذھ  بیجيو : يدوي   ، تتاش هغامدو   ، رھق قوف  ًارھقو 
دشاحلا عمجلا  اذھ  مامأ  صقملا  ةياكح  ىلع  رصي  فیك  رامحلا 

وأ مھدحأ  نأ  هنھذب  فاطو  ؟ ! ءاعنشلا ةحیضفلا  هذھ  هل  ببسیف 
ىلإ نایحألا  مظعم  يف  وأ  نایحألا  ضعب  يف  رطضا  امبر  مھمظعم 
اذھ لوقي  فیك  يبغلا  دلولا  اذھ  نكلو   ، صقملاب ةخیطبلا  قیقشت 
ىلع ًامؤش  تناك  ةموزعلا  نأ  ّسحأو  دكنلا  هبكر  اذكھو  ؟  سانلا مامأ 

. فویضلا عيدوت  نم  نكمت  فیك  يردي  وھو ال  ةموزعلا  تضفناو   . هجازم

ورمع دومحم  جاحلا  داع  امنیح  ناذألا  ىلع  كشوأ  دق  رجفلا  ناكو 
دلولا بلطو   ، ةردنملا يف  داتعملا  هناكم  يف  سلجف   . رادلا ىلإ  هدحو 
قعلي هناسلو   ، فوخلا نم  ًاروعذم  ضفتني  وھو  هب  اوؤاجف  وبمس 
نیبجلا ضفاخ  ورمع  دومحم  جحلا  مامأ  فقو   . ةھرب لك  يف  هیتفش 

نأ دعب  هنع  وفعي  نأ  ررقو  جاحلا  هیلع  قفشأ  دقل  ىتح   ، ًارئاح سجوتي 
ةرم اھیف  عقي  ال  ىتح  هتيرومح  ىلإ  هھبنيو  نیتیساق  نیتملكب  هخبوي 

، همالك أدبي  فیك  يردي  الو  وبمس  ىلإ  رظني  ةليوط  ةھرب  لظف   . ىرخأ
: لاق اھلالخ  نم  هنئمطي  ةجھلب  هلفط  بتاعي  نیح  بألا  ءودھ  لكب  هنكل 

؟ صقملاب الو  ةنِیّكسلاب  خیطبلا  ققشنب  دلو  اي  انحإ  - 

!! يدیس ای  صقملاب  - 

فتك ىلع  توھ  مث   ، رصبلاب حملك  ءاوھلا  يف  ةموشلا  تراط 
جاحلا رعشو   . نواھلا عرقك  ةعزفم  ةعزف  ةخرص  خرصف   . هتكدف وبمس 

الول توم  ةبرض  اھنأو  مزاللا  نم  ىوقأ  تناك  ةبرضلا  نأب  ورمع  دومحم 
: لاقو هسفن  أدھف   . رتس نأ هللا 

؟ صقملاب الو  ةنیكسلاب  خیطبلا  ققشنب  دلو  اي  انحإ  - 
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!! يدیس ای  صقملاب  - 

لاشتنت تراصف   ، اھسفن ىلع  ةرطیسلا  ةوارھلا  تدقف  انھو 
تابرضلا یقلتی  وبمسو   . دیدش ظیغ  يف  وبمس  فتک  یلع  طحنتو 

. ثیغتسملا عاتلملا  خارصلا  قلطيو  ملألا  نم  ىولتي   ، اھتحت ضفتني 
نولمسبي ةدعبم  ىلع  رادلا  لاجر  نم  ریبك  طھر  فقو  نیح  يف 

نأ لبق  ریخ  ىلع  ةلیللا  ةيدعتو  رتسلا  هللا  نم  نوبلطي  نولقوحيو 
نوعفشتي مھنم  رابكلا  راص   ، اذھك فياھ  عوضوم  يف  دلولا  تومي 

جاحلاو  . ةریس اھضفيو  يبنلا  ىلع  يلصي  نأ  جاحلا  نم  نوبلطي   ، دلولل
بعت نأ  ىلإ   ، برضلا يف  رارمتسالا  نم  هسفن  عنمي  فیك  فرعي  ال 
لالخ نم  دلولل  لاقو  اھیلع  هدسج  دنسأو  ةوارھلا  فقوأف   ، ثھلو  ، وھ

: هثاھل

؟ صقملاب الو  ةنِیّكسلاب  خیطبلا  ققشنب  دلو  اي  انحإ  - 

!! يدیس اي  صقملاب  - 

، هدسج لوح  هبایث  لدع  نأ  الإ  ورمع  دومحم  جاحلا  نم  ناك  امف 
وحن مدقت  مث   ، هسبلو طوبعزلا  علخو   ، هیفتك ىلع  لاشلا  فل  مكحأو 

. ایارو نمیف  ًاحئاص  ةردنملا  باب 

. ايارو اولاعتو  هوتاھ  - 

مھضعب هبحسف   . هتفلاخم ىلع  مھدحأ  ؤرجي  ال  ًارمأ  ةملكلا  تناك 
، ةراحلا ىلإ  جرخو  بابلا  حتف  يذلا   ، ورمع دومحم  جاحلا  فلخ  اوضمو 

ضرألا یلا  لقتناو   ، ریبكلا نرجلا  ربعف   ، ةیحانلا رياد  عراش  ىلإ  مث 
لاجر هفلخ  نمو  تاونقلا  ءیطاوش  یلع  یضمو   ، ةعورزملا
اذام الو   ، نوبھاذ مھ  ناكم  يأ  ىلإ  نوفرعي  ، ال  وبمس دلولاب  نوكسمي 

. هفلخ يضملا  الإ  نوكلمي  مھنكل ال   ، كلذ ءارو  نم  جاحلا  دصقي 

بعلا يف  فرصم  ربكأ   ، ةعست ةرمن  فرصم  ىلع  ًاعیمج  وفرشأ 
ىلع هایملاب  ءيلم   ، هقمعل دح  ال   ، ةرشابم دیشر  عرفب  لصتم   ، هلك
ةعقاولا نادلبلا  نابش  ىرابتيو   ، ناضیفلا نم  وأ  فرصلا  نم  امإ  ماودلا 

، نارفن وأ  رفن  هیف  قرغي  نأ  دب  ال  ماع  لك  يفو   ، هروبع يف  هیلع 
يتلا تاینجلا  نع  راھن  لیل  هنآطش  ىلع  ىرتت  ةفیخملا  صصقلاو 

. ىقرغلا حاورأ  نعو   ، هنكست

ءاجف  ، ورمع دو  مـحـمـ جاحلا  فقو  فرصملا  اذھ  ءیطاش  یلع 
جاحلا مدقت   . ریكفتلا نع  مھناھذأ  تَّلش  دقو  هراوجب  اوفقوتو  لاجرلا 

: ءودھلا نم  ءيشب  فلغم  ریخأ  راذنإ  هل  لاقو  وبمس  نم  ورمع  دومحم 
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؟ صقملاب الو  ةنِیّكسلاب  خیطبلا  ققشنب  دلو  اي  انحإ  - 

!! يدیس ای  صقملاب  - 

. هوقرغ - 

: رمألا دیكأتل  هعارذ  ًاعفار   ، ًارمأ ورمع  دومحم  جاحلا  حاص  اذكھ 

!! هوقرغ - 

ًالدبو  ، هیطبإ نم  وبمس  اكسمأف  ناباش  مدقتو   . ًاعیمج اوضفتناف 
ءيطاشلا ىلع  ًائیشف  ًائیش  هب  اولزن  فرصملا  بلق  يف  هیمر  نم 

ىلع جحلا  يقب  املف   . هتداعإب رمأیف  هيأر  جاحلا  ریغي  نأ  راظتنا  يف 
ةقطنم نم  ىندأ  وأ  نیسوق  باق  اوراص  ىتح  ًائیشف  ًائیش  اولغوت  هيأر 

انھو مھرودص  برق  ىلإ  تلصو  دق  هایملا  تناكو   . قیحسلا قمعلا 
: ءىطاشلا قوف  نم  ورمع  دومحم  جاحلا  حاص 

؟ صقملاب الو  نیكسلاب  خیطبلا  ققشنب  دلو  اي  انحإ  - 

! يدیس اي  صقملاب  - 

! همأ كيد  اوقرغ  - 

دق نابشلا  ناكو   . نونجو ةیبصعب  ورمع  دومحم  جاحلا  رعج  اذكھ 
مل يتلا  ةنحملا  هذھ  نم  صالخلاو  لعفلاب  هقارغإ  ىلإ  نیلایم  اوراص 

تراصف قیحسلا  قمعلا  وحن  وبماس  اوعفدف   . لاب يف  مھل  رودت  نكت 
انھو  . ًامامت هسأر  تباغ  نأ  ىلإ  ًائیشف  ًائیش  ءاملا  تحت  يفتخت  هتثج 

: هریمض اھب  صلخیل  امنأك  ةریخأ  ةرعج  جاحلا  رعج 

؟ صقملاب الو  ةنیكسلاب  خیطبلا  ققشنب  دلو  اي  انحإ  - 

ىلع وفطت  ةعوفرم  وبمس  عارذ  اوأر  مھنكل   ، ًاتوص اوعمسي  مل 
جاحلا نَّشنف   . صقملا ةمالعب  امھكرحي  هیعبصأ  ادراف  ءاملا  حطس 

نأ نود  یربک  ةجض  ءاملا  يف  عنصتل  اھب  هفذقو  هعارذ  یلع  ةوارھلاب 
راشأف  . ءاملا تحت  تفتخاو  تلدھت  دق  تناك  يتلا   ، وبمس عارذ  بیصت 

وھو  ، رادلا ىلإ  ًادئاع  مھب  ىضمو   ، اوجرخف  ، اوجرخأ نأ  هلاجر  ىلإ 
. نايذھلاو متشلاو  قصبلا  نع  فكي  قيرطلا ال  لاوط 
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ضرألا َُقَبط 

ام اذھ  ؛  رباوجلا ةلئاع  ضرأ  يف  لمعلا  نوبحي  رافنألا  يئالمز  لك 
راجشأ نم  عطللا  ةواقن  ىلع  تربكف  يدوع  دتشا  ام  موي  نم   ، يل ناب 

يف لغشلا  عیطتسأ  ترصو   ، خابسلا رامح  ءارو  يرجلا  ىلعو   ، نطقلا
.. میسربلا شحو  نطقلا  عمجو  فراصملا  ریھطتو  زرألا  لتشو  قيزعلا 
يف شورق  ةعبسب  رفنلا   . رباوجلا يضارأ  اھجاتحت  لامعأ  هذھ  لكو 

. داصحلا دنعو  راذبلا  لبق  ةدحاو  ةرم  مجھت  لغشلا  مساومو   ، مویلا
مھمضي يك  رافنألا  لواقمل  نودبليو  هریصق  نم  اھنوذخأي  نوریثك  رفن 

الو  ، هلك مسوملا  نونمضي   ، لقأ وأ  رثكأ  وأ  رھشأ  ةثالثل  ةلیحرت  يف 
عفني ًادَّمجم  ًانوبرع  نوضبقي   ، نیموي راظتنالاو  ًاموي  لمعلل  ةجوحلا 
ىتح ةبرغلا  تعطق   ، ةلیحرتلا نوبحي  رثكأ ال  رفنو   . ةریبك ةحلصم  يف 
نأ سیسخلل  صخر  لذنلا  نمزلا  نأ  املاطو  ؛  ةدحاو ةعاسل  ولو 
يف ىقبنو  سیسخب  سیسخو  مكحتب  مكحتف   ، لیصألا يف  مكحتي 
هفرعت مل  سیسخ  فصن  نم  نسحأ  هفرعت  سیسخ  ؛  نسحأ انتدلب 

يف ًایشعتم  تیبي  نأ  دب  ال  لكلا  نأل   ، ًاضيأ مھمركي  انبر  ءالؤھ   . دعب
دنعو لب   ، مھدحو تالئاعلا  دنع  سیل   ، ریثك ةدلبلا  لغشو   ، ةياھنلا

. نینادفلاو نادفلا  يوذ  نم  سان 

نوقابلا ؛  ةدیعب دالب  ىلإ  هب  يضمتو  شغاولا  ذخأت  ةلیحرتلا 
دب ال  لغش  اھدنع  ةلئاع  لك   . دلبلا يلاھأ  دنع  لغشلا  يف  نوزمزمي 
هیلع ِتّیبي  نم  ظوظحملا   . لیللا لوخد  لبق  رافنألا  ىلع  ِتّیبت  نأ 
يف عجریف  رفنلا  لدنتسي  نأ  دیعبب  سیل  رباوجلا -  ةلئاع  نم  لاسرم 

لاسرمب ءيجوف  مث  ىرخأ  ةلئاع  نم  لاسرم  هیلع  ِتّیب  اذإ  همالك 
لاحلا یف  ؛  نالف ای  هركب  قیزع  اندنع  ًالئاق : هیلع  ِتّیبیل  ءيجی  رباوجلا 
ءاشعلا ناذأ  لبق  للستي  مث   ، جاحلا اباي  كنیمادخ  انحإ  ًالئاق : دریس 

!! نالف جاح  اي  ةذخاؤملا  مدع  لبق : نم  هیلع  ِتّیب  نم  راد  ىلإ  ًاھجوتم 
ریغ نم  رباوجلا  عم  تقفتا  ناك  يمأ  ةیلولا  اھاسمو  ةلیللا  يد  قحو 

!... سب هركب  ينحماس  فرعأ ! ام 

میھاربإ يدیس  دلوم  نم  اھتيرتشا  يتلا  يسأفب  ًاحرف  تنكو 
ال يك  ةنشخ  ةحرس  ةليوط  ًادي  راجنلا  اھل  عنصو  ةديدج  يقوسدلا 
نیب ًالاتخم  يشمأو  يفتك  ىلع  اھعضأ   . تقزع اذإ  يدي  يف  قلحزتت 

يريدصلاو  ، ليوطلا رجح  وبأ  لاورسلا  ةكد  بیشارشب  ًابجعم   ، لاجرلا
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قوف يسأر  لوح  طوبرم  يوالحم  ليدنمو   ، ليوط مك  مأ  ةلنافلا  قوف 
نیترایخو نیفیغر  ىلع  دوقعم  رخآو   ، سمشلا ةرارحل  ًءاقتا  ةیقاطلا 

دي يف  ةلوخدم  هتدقعو   ، صالبلا مامح  هیمسن  شملا  صالب  نم 
.. دیعبلا رھظلا  راطق  رمي  امدنع  هلكآس  يذلا  يئادغ  وھ  كلذ  ؛  سأفلا

نیب ًالجر  ترص  يننأل  ؛  لامب ردقت  ال  مویلا  كلذ  يف  يتحرف 
هدومح دلولا  لاق   . رباوجلا ناطیغ  يف  لغشلل  حراس  يننألو   ، لاجرلا

: هذجاون ىلع  ضعي  وھو  ةطبغ  يف  فرجلا 

!((. نذإب هللا يدان  كموي  مع ! اي  طسبإ  - ))

، بكرلا نع  نیفلختملا  رافنألا  يف  طخشي  رباج  دمحم  جاحلا  ناكو 
هتوبن فرط   . ةمھ دحاولل  نكي  مل  اذإ  بلقلا  يف  تولشلا  برضب  ددھيو 

: فرجلا هدومح  دلولل  تلق   . مھلوطي نم  بانجأ  دغزي  حار 

!«. اھلوأ نم  ةدشلاب  انذخأي  جاحلا  - »

: لاق

!«. ةدحاو ةقیقد  هتماق  عفري  انم  دحاولا  كرتي  نلو  - »

: تلق

« مویلا اذھ  يف  رتسي  انبر  - »

: لاق

لغشلا هيريو  هنم  سأفلا  فطخي  دحأ  قيزع  هبجعي  مل  اذإو  - ))
ىلع سأفلا  دیب  هبحاص  برضي  سأفلا  دري  امدنعو  هلوصأ ! ىلع 

!(( هغامد

!«. ةیسولا لغش  نم  خسوأ  ينعي  - »

!«. محرأ ةیسولا  - »

!((. ؟ مھدنع لغشلا  نوبحت  اذاملف  - ))

!«. رمألا يف  ام  لك  اذھ  ًاروطف ! رافنألل  نومدقي  مھنأل  - »

!« مویلا اننورطفیس  مالس ..! اي  - »
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!((. رطفن طوطخلا  انلوزن  لبق  - ))

!« ىقب مھفیك  ىلع  اورَّمأتي  هللاو ! مھریخ  رتك  - »

ضوح ىلإ  انلصو  ىتح  رمحألا  سمشلا  صرق  هاجتا  يف  انیشمو 
دمحم جاحلا   ، لوقحلا نیب  مادقألا  ىلع  ًاریس  ةعاس  فصن  دعب  ةمقبلا 
ًابكار انءارو  ریبكلا -  هنبا  رباج -  ملاس  جاحلاو   ، هرامح ًابكار  انمامأ  رباج 
ةلح اھسأر  ىلع  لمحت   ، ةيالملا  ، ةیلمتلا يفنح  مأ  هئارو  نمو   ، هرامح
ةمزحب ةاطغم  ةفق  لمحت  ةيدعس  اھتنبا  اھراوجبو   ، ةریبكلا لیسغلا 

ذإو  . قیض قيرط  يف  اندوح  املك  لیطتسي  انبكوم  ناكو   . میسربلا نم 
ةانق ءىطاش  ىلع  ةیقاس  دنع   ، انفقوت رباج  دمحم  جاحلا  رامح  فقوت 

. يضارألا نم  نیضوح  نیب  لصفت  ةعیفر 

: رباج دمحم  جاحلا  لاقو 

فص يف  نیسلاج  انصفرقتف  هحرطم »! يف  دعقي  دحاو  لك  - »
یلع دتو  يف  هرامح  طبرف  وھ  لزن   . ةانقلل يرطلا  فرجلا  یلع  لیوط 
نامتخت  ، نیتحطرفم نیتیفاح  نیمدقب  انوحن  ءاجو   . ةیقاسلا رادم 

، ًالماك ًامتخ  ضرألا  يف  همدق  كرتت  ذإ   ، ةرئاغ تامصبب  ةيرطلا  ضرألا 
همادقأ يف  لمأتأ  ترص   . ةريدتسم بعكو  ةقصالتم  سمخ  عباصأب 

مل يقتعلا  نأ  نم  ةدلبلا  يف  عاشي  ام  ركذتأف  ضرألا  ىلع  ةعوبطملا 
يف اوحجن  مھنأو   ، نیمدقلا نیتاھ  ساقم  ىلع  ةغلب  لیصفت  يف  حلفي 
اھسبل قطي  مل  هنكل  قوسد  ردنب  يف  يقتع  دنع  هل  ةغلب  لیصفت 

نم بجعأ  تنكو   . ةعمجلا ةالص  دنع  الإ  اھسبلي  دعي  ملو  اھب  ىمرف 
تناكو  ، يقارشلا ضرألا  قوقشك  هیبعك  يف  ةرئاغلا  قوقشلا 

يف رامسم  قد  يف  هبعكب  نیعتسي  ناك  هنأ  ةجردل  ةبلص  ةفشان 
: يفنح مأ  يف  دمحم  جاحلا  خرص   .. ضرألا يف  دتو  زرغ  وأ  بشخ 

!(( ةيوش ةمھ  كل  يلمعاو  ةرم  اي  يدم  - ))

همامأ تراص  املف   . ةریبكلا ةلحلا  لقث  تحت  ليامتت  تعرسأف 
ةيدعس تنبلا  تلصو  مث   . ضرألا ىلإ  ةلحلا  لازنإ  ىلع  اھدعاس 
ةفغرألاب ةئیلم  يھ  اذإف  میسربلا  ةمزح  اھنع  حازأف   ، ةفقلا تلزنأف 

عفرو ملاس  جاحلا  ءاج  مث   . ًافیغر دحاو  ّلك  ىلع  عزوي  راص   . ةيرطلا
ةریبك ةفرغمب  اھبلقي  راص   . سدعلا ةبرشب  ةئیلم  يھ  اذإف  ةلحلا  ءاطغ 

. ةحاوفلا سدعلا  ةحئار  ًالماح  ناخدلا  اھنم  دعاصتیف   ، بشخلا نم 
: ةفرغملاب سدعلا  بلقي  وھو  ملاس  جاحلا  حاص 

!« مكیفكت نوحص  شاندنع  ام  ًاعبط  - »
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: دمحم جاحلا  هیف  حاص 

ًانوحص كل  لمعأس  انأ  ؟ ! ةرفس لمعن  ؟  عدج اي  هيإ  نوحص  - »
!« ةینابر

هبشت ةرفح  عنصف   ، همربو  ، ةيرطلا ضرألا  يف  همدق  بعك  زرغ  مث 
: ملاس جاحلا  يف  ًاحئاص  هبعك  عزن  مث   ، قبطلا

!« انھ فرغإ  - »

ةرفح ًاعناص  همربو  ضرألا  هب  طغضف  ةرواجم  ةعقب  ىلإ  هبعك  لقنو 
يف ًارفح  هلجر  بعكب  عنصي  ىضم  اذكھو   . طيوغلا قبطلاك  ىرخأ 
ةرفح لك  يف  عضي  ةلحلاب  هفلخ  نم  ملاس  جاحلاو   ، قابطألاك ضرألا 
مقللا نوعطتقي  رفحلا  ىلع  رافنألا  ىنحنا   . سدعلا نم  ةفرغم 
ةرظن ينترقن   . مھھاوفأ يف  اھب  نوحوطي  مث  رفحلا  يف  اھنوسمغيو 
ىلع تینحناو   ، ةعرسب ةمقللا  تعطتقاف   ، دیعب نم  دمحم  جاحلا 

. قبطلا
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سورعلا

يدي نیب  اھیلع  ينیع  تعقو  ام  لوأ  يردص  يف  تود  ةحرفلا 
ءاقرزو ءارمح  فایطأب  ةقَّوزملا  ةَّولجملا  سورعلاك  ةِیِّنب  ةكمس  دایصلا :
ةكبش نأك   ، عزفلابو ةایحلاب  ضفتنت  ؛  ریغص دیلو  مجح  يف   ، ءارضخو
نم ةيراع  اھسرع  ةلیل  حرفلا  عدخم  نم  اھتعزتنا  دق  ةیمنھجلا  دایصلا 
تيأر اَّمل  حرفلا  نم  يبلق  راطو   ، اھرظنمب اریخ  ترشبتسا   . شارفلا
هنم اھاتبأس  يتلا  ةعیبلا  نمض  اھعضيو  هيدي  نیب  اھلمحي  دایصلا 
.. ریبكلا اھقوسب  كمسلا  ةقلح  يف  وأ  طویسأ  عراوش  يف  اھب  حرسأل 

ةیقب اھقوف  دایصلا  دازأ  ؛  عبرو تامارج  ولیك  ةعبرأ  تنزو  اھدحو 
ىلإ راشأ  مث   . موي لك  ةداعلا  يف  اھعاتبأ  يتلا  ولیك  نیمسخلا 

: ًالئاق ةریبكلا  ةینبلا  ةكمسلا 

(( ؟ اھل نوبز  كدنع  ))

: لوھجم دوسح  نیع  اھنع  عفدأ  يننأك  ةریبك  ةسامحب  تلق 

؟ هذھ نوكت  اذامو  - 

تبرق  ، كمسلا لوح  اھفارطأ  تممل   ، (( ةبْنَجلا  )) تمكحأ يننإ  مث 
ىلع ةموشلا  تلمحو  ؛  امھیف ةموشلا  تلخدأ  ؛  امھضعب نم  اھینذأ 
يبابلج ليذ  ًارِّمشم  تیضمو   ، يرھظ ىلع  ةمئان  ةبنجلاو   ، يفتك
عراشلا ةوبر  ىلع  ترص  ىتح   ، لینلا حاطسمل  ينیطلا  ملسلا  دعصأ 
تناكو  . حباصلا جزاطلا  كمسلا  نع  ًانلعم  حایصلل  تبھأتو  يمومعلا 
ءافكنإلل ينعفدت  داكت  ةفینع  تاضافتنا  ةبنجلا  لخاد  ضفتنت  ةینبلا 
يفشملا محللا  نم  تاقبطب  ةئیلم  ةیفع  تناك  ثیح  ؛  يھجو ىلع 

. رینتسملا

بكري لیفردلاك  لجر  يناذاح  ىتح  تاوطخلا  ضعب  توطخ  نإ  ام 
ةطینرب هسأر  قوف  عضيو   ، تاجاوخلا ةيدنفألاك  ًاطمقتم  ناك  . ةجارد

يذلا رابغلا  ضعب  نم  الإ  رھظملاو  بایثلا  فیظن  ناكو   ، صوخلا نم 
ةلجعلا تداك  ىتح  ينھجاوو  ةجاردلا  فقوأ   . قيرطلا هیلع  هامر 
تعرش يتلا  ةظحللا  يف   . ينلكنشتل يقاس  نیب  لخدت  ةیمامألا 
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قیلح براشو  ةیبھذ  نانسأ  نع  وھ  مسبت   ، ًاجتحم حایصلا  يف  اھیف 
. يریملا يفظوم  وأ  ماكحلا  نم  مھم  لجرك  ودبي  هلعج  امم  فارطألا 

: دولا نم  ءيش  يف  لاق 

!« كمس نم  كعم  ام  مع  اي  ينرأ  - »

داكت ةینبلا  تضفتناف   ، ةبنجلا تحتفو   ، يفتك نع  اصعلا  تلزنأ 
لودنبك هقلغتو  اھمف  حتفت  تناكو  عراشلا : ىلإ  اھسفنب  يمرت 

: لوقت اھنأك  ةبارتسا  يف  انیلإ  ةرظان  اھینیعب  شمرتو   ، ةعاسلا
!.. ءاملا رتس  تحت  يعدخم  ىلإ  يب  ادوع  وھو ! تنأ  قوذتسإ 

: لاق ؟  ةضماغ قراوب  هینیع  يف  تعملو  اھیلإ  لجرلا  رظن 

« اھینرأ - »

يذلا يلفطك   ، اھعور ةئدھت  يغبأ  قفر  يف  يردص  ىلإ  اھتعفر 
؛ ةوسق يف  لجرلا  اھب  كسمأ   . هبعادیل رخآ  صخشل  هملسأس 

.. اھمشي لعجو  هفنأ  ىلإ  اھعفر  يتشھدل 

قصبأ نأ  لب  هيدي  نیب  نم  اھعزتنأ  نأ  تكشوأ  ؟  تيرافعلا ينتبكر 
لابلا لوطب  تكسمتسا  ينكل  ؛  ظیلغ افقب  هیبشلا  حلاكلا  هھجو  يف 
لجرلا هجو  يف  طخشلاب  تیفتكا  ؛  حاتفتسالا نویع  رطاخ  لجأ  نم 

: هینیع قرخأ  داکأ  بضغ  یف  يعارذب  ًاحوشم 

نیب شعترت  يھو  اھَّمشت  ؟ ! اذام مشت  ؟ ! معلا وب  اي  فیك  مشت  - ))
!(( ؟ اھمف حتفتو  كيدي 

: لاق ؛  لجخلا نم  ریسي  ءيش  هھجو  ىلع  رھظ 

!« ؟ اھعیبت مكب  - »

ةینلاو قدصلاب  اھأدبأ  نأ  دب  ال  ؛  ةیحبص ةعاسو  حاتفتسا  ةعاس 
: تلق ؛  مویلا ةیقب  ينسكاعي هللا  ىتح ال  ةصلاخلا 

؟» اھذخأتو ًالاير  يقرع  ينیطعت  - »

: لاق

!(( هل لاح  لك  ىلع  عنام  ؟ ال  اھلاحب ًاشرق  نورشع  - ))

: تلق
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تاھ باسح ! نودب  ةدايز  ولیك  عبر  اھیفو  ًاشرق ! نونامث  اھنمث  - »
«. شرق ةئام 

: لاق  ، هھجو ىلإ  ةحالكلا  تداع 

!«. طقف ًاشرق  نونامث  - »

لكب ؛  ةیحبصلا ةعاسو  حاتفتسالا  تیسن   ، يباصعأ كلامتأ  مل  انھ 
يف اھب  تیمرف  ؛  فنعب هيدي  نم  ةكمسلا  تعزن  توملا  اھقياض  سفن 
نأ لبق  رتوت  يف  ةموشلاب  ًاحولم   ، ةمغضم مئاتشب  مطربأ  انأو  ةبنجلا 
دقو  ، يرھظ ءارو  هايإ  ًاكرات  يضمأل  اھلمحأو  ةبنجلا  ينذأ  يف  اھكشأ 
ينادان ول  ىتح  اھّمشي  ىتح  وأ  اھلكأي  الأ  ًاثالث  قالطلاب  تفلح 

يف ترمغناو  هرمأ  تیسنف  ؛  ينداني مل  نوعلملا  نأ  ریغ   ، ةقفاوملاب
. ةیصان ةيأ  ىلع  بعتلا  دنع  صفرقتأ   ، ءيجأو حورأ  كامسألا  ةقلح 

ًائیشف ًائیش  ةبنجلا  رعق  يف  صقانتت  تاكمسلاو   ، ًایشام قوسلا  ناك 
دق ثیح  ًامامت  ضافتنإلا  نع  تفك  يتلا  ةینبلا  ادع  ام  اھلك  تدفن  ىتح 
؛ ًالیلق تشعترا  يعباصأ  فارطأب  اھتسمال  املك  يننكل   . بعتلا اھدھ 

هایملا ةحیفص  يف  اھتَّیب  ؛  لابلا فساك  ًانيزح  يراد  ىلإ  اھب  تدعف 
.. حابصلا ىتح  ةایحلا  اھب  دتمت  نأ  لمأ  ىلع 

ةلدھتم يھ  اذإف  اھتلمح  ؟  تتام دق  اھتدجو  يناثلا  مویلا  يف 
يتلا ةديدجلا  تاكمسلا  نیب  ةبنجلا  يف  اھتعضو   ، ةحنرتم محللا 
ةدحاو نمز  ةعاس   . قوسلا ىلإ  يقيرط  تذحتا  مویلا : قزرل  اھتعتبا 
ةینبلا نكل  ينربجو هللا؟  تاكمسلا  لك  عیب  نم  تیھتنا  دق  اھدعب  تنك 

الف ةراملا  اھیلإ  رظني  ؛  رثاعلا ظحلاك  ةبنجلا  رعق  يف  ةدقار  تیقب 
ترابو تسنع  دق  يمدو  يمحل  نم  يتنبا  تناك  ول  هللاوو   . نوفقوتي
قشي حار  يذلا  نزحلا  اذھ  لك  اھیلع  تنزح  ام  جاوزلا  راطق  اھتافو 
تیضمو ةبنجلا  تلمحو   ، ناكملا سحن  ریغألف  تلق :  . ًاقش يبلق 
يسفن ًايزعم   ، لدعلا اھل  ًابلاط  اھیلع  ًايدانم  طویسأ  يراوح  بوجأ 

يف ةحیفصلا  تناكو   . لصألا يف  يراد  ىلإ  هجوتم  يننأب  بعتلا  یلع 
هللا. ىلإ  يرمأو  اھرمأ  ًاضوفم  اھیف  اھتقلدف  ؛  سمألا هایمب  اھراظتنا 

تناك ؛  ةیناث اھتعفر  ؛  لیقثلا رجحلا  نم  ةعطقك  ةحیفصلا  عاقب  تمطترإ 
نأب اھتثباع  ىسألا  مغر  ؛  ةموشلا نیبو  اھنیب  قرف  ةبلصتم ال  ةبصتنم 

يجطنوألا ناولھبلا  لعفي  امك  يعبصأ  قوف  اھسأر  ىلع  اھتفقوأ 
رطاخب يدي  ةكرح  تجزتمإ  ؛  اھنزاوتب ظفتحتل  يدي  كرحأ  ترص   ، اصعلاب

كلذ نوكي  فوسف  يعباصأ  ىلع  ةنزاوتم  تیقب  ول  اھنأ  هادؤم  ءيراط 
. يزیبارق يف  ةعقاول  نذإ  يھف  تعقوو  تلتخا  نإو   ، اھحاورب ًاناذيإ 
يف عقت  ةینبلا  تكرتف   ، يدي تلك  ىتح  ةبعللا  هذھ  لعفأ  تلظ 

.. ذاذرلاب ةرجفتم  ةجض  يف  اھب  ةمطترم  ةحیفصلا 
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، ةریخألا ةتوملا  تتام  دق  يھ  اذإف  اھتعفر  ثلاثلا  مویلا  حابص  يف 
، جابركلاك یھ  تراص   ، تراھنا دق  اھتبالص  تناك   . اھدعب عفن  ال  يتلا 

اھتعضو  . ةصئاغ يعباصأ  تامصب  هیلع  رھظت   ، ًاشھ ًايرط  اھمحل  راص 
ةيآو ةحتافلا  تأرقو  مویلا  قزرل  اھتعتبا  يتلا  ةديدجلا  تاكمسلا  نیب 
نكل ؛  ءاشي رعس   » يأب قفاوأ  نأ  نوبز  اھلزاغ  نإ  تيوتناو   ، يسركلا

.. اھنم برتقي  مل   ، اھیلإ رظني  مل  ًادحأ 

اھعیبأ يكل  اھتلمحو  ؛  دب نم  ام  تلق : اھلك  تاكمسلا  تھتنا  ام  دنع 
حلصت الو  عیبلل  حلصت  دعت  مل  يھ  ذإ  ؛  ًاشرق نيرشعب  ولو  يناخسفلل 
ةحیفص وأ  ةمامقلا  ةحیفص  ىوس  ریصم  نم  اھل  سیلو   ، لكألل

نیب حلملا  تحت  ةرشابم  اھعضیل  ةزھاج  ةنفعتم  اھذخأي  يناخسفلا 
.. نفعلا تاقبط 

. ىرخأ ةرم  ةجاردلاب  تمدطصا  يناخسفلا  ناكد  یلا  قیرطلا  يف 
براشلاو صوخلا  ةطینربلا  يذ  لجرلا  سفن  مامأ  يب  اذإف  ترظن 

نا ام   . يتاجاوخلا سبللاو  افقلاك  ظیلغلا  هجولاو  فارطألا  قیلحلا 
: ًاحوشم راروزاب  هھجو  يف  تحص  یتح  هیلع  تفرعت 

!« كئیسي يلاح هللا ال  يف  ينعد  ؟  تنأ وھأ  هإ ! - »

: ةقلمتم ةماستبا  يف  ًالئاق  ينضرتعا 

!«. كنم يرتشأس  - »

: ًاطخاش هھجو  يف  تحَّوش 

!((. كلو انل  لھسي  هللا  يرتشت ! تنأ ال  - ))

: هدیب ينفقوتسي  وھو  ةيدجب  لاق 

!(( يرتشأس يننأ  مسقأ  ةرملا ! هذھ  يرتشأس  - ))

. ًاقداص تلق 

!« عیبلل كمس  يعم  دعي  مل  - »

: حازمب يندغزي  وھو  حاحلإب  لاق 

!«. قدص لكب  ةرملا  هذھ  يرتشأس  كل  تلق  - »

: تلق
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!(( ةقلحب الو  مش  الو  يدنع  بیلقت  ال  - ))

: لاثتما يف  لاق 

!((. كمالك يشام  - ))

سایكأ قرو  نم  ةقرو  تلوانت  ةعرسبو  ؛  ةیبنجلا تحتفف 
: ًالئاق هل  اھتملسو  ةنفعتملا  ةینبلا  اھیف  تففل   ، تنمسألا

!«. ًاشرق نیثالثو  ةسمخو  ةئام  تاھ  - »

، هتظفحم جرخأف   ، يفلخلا هلاورس  بیج  يف  هدی  بد  امنإ  ؛  دری مل 
حنرتي ىضمو  ةفللا  نضتحاو   ، ًاشرق نیثالثو  ةسمخو  ةئام  يل  َّدعو 
ًایفختم رادلا  ىلإ  ًادئاع  تلفقو  ؛  ةدحاو دیب  ةجاردلا  ًاكسمم  ناوشنلاك 

. میجرلا ناطیشلا  نم  اب  ذیعتسأ  امیف  ؛  ةیبناجلا يراوحلاب 

ةنس 1989 ويام  يف 15  يداعملا - 
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لیللا قط 

نع دحأ  اھعطقي  ىتح ال  هایملا  سرحأ  ىقسملا  دنع  ًارھاس  تنك 
اذھب ينم  ردجأ  نمو   . ىرخأ ضرأ  مامز  ىلإ  اھلصویل  انضرأ  مامز 
یقشأ وھ  نم  اھلك  ةقطنملا  لیل  يف  لب  ةلئاعلا  يف  دحأ  ال  ؟  لمعلا
ينءاج  ، تحنحنت نإف   . تاكسلا ينيراديو  يناشخی  هسفن  لیللا   . ينم

نإو  . ياوس لیللا  رھظ  ىلع  ًابكار  سیل  نأ  يل  ًادكؤم  هسفن  يتوص 
ةھبج يف  يتخرص  تطبخ   ، لیللا حابشأ  نم  حبش  يف  تخرص 
نم ررشلا  قلطیف   ، (( لیللا قط   )) ىمسملا رجحلا  لثم  مالظلا 
نع كیھان   ، ةیلاب ةقرخك  يدیب  هكسمأ  وأ   ، حبشلا ددبتیل   ، يتخرص
سفن يفو  يل  ةبسنلاب  ءيش  لھسأ   ، هیلإ رطضأ  دق  يذلا  رانلا  خط 

اي لقف   ، دانزلا ىلع  يعباصأ  تدتما  نإ  امأ   . هلعفأ ءيش  رخآ  تقولا 
يف اھدصحأ  اھتمرب  ةدلب  ول   . هیلع يران  عقت  نم  ىلع  میحر  اي  نمحر 

صاصرلاب ةنزخلا  ءلمل  تارم  ةدع  فقوتأس  يننأ  عم   ، رصبلا حمل 
فرعت ال  اھنإف  دانزلا  ىلع  يدي  تدتما  اذإ   . ىرخأ ةرم  نیشنتلاو 

. يسانو يلھأ  يف  برضأ  يننأ  یل  حضتا  ول  یتح  عجارتلا 

اذلو  ، فرعي نم  لوأ  يھ  رزیملا  يتیقدنبو  اذھ  نوفرعي  عیمجلا 
يف يحور  اھیف  ىشمتت  ةروسامب  دحاو  كشبد  يف  ناحور  انأو  يھف 
يف ةقلعم  لظت   . اھعبط فرعأو  يعبط  فرعت  هذھ  يتیقدنب   . نآ لک 

بضغلا ةظحل  ءيجت  ىتح  اھدوجوب  رعشأ  ال  ةشير  لثم  يفتك 
دق يننأ  فرعأف  يفتخت  مث   ، يلاب يف  يھ  ءيجت  ذئنیحف  ةلصافلا 
قوف ةلیقث  اھب  رعشأ  بضغلا  ةظحل  دتشت  نیحو   . اھلاب يف  ترص 
ءاقلت نم  تزفق  دق  اھارأ  دیعب  نم  ولو  ةناھملا  ينقحلت  نیحو   . يفتك
يف خيراتلا  ركذي  يذلا ال  نیشنتلا  عضو  يف  يفك  نیب  تراصو  اھسفن 
ٍسأرب ةقلط  لك   . طقف حرج  ىلإ  ىدأ  وأ  ةدحاو  ةرم  باخ  دق  هنأ  انتدلب 
انیلعو كیلعو  ةمایقلا  موي  الإ  اھنم  مایق  ةيدبأ ال  ةعقو   ، عقت ينعي  عقت 

. ریخ

وھ امنإ  ةلیصألا  رزیملا  يتیقدنب  يف  الو  ةقلطلا  يف  سیل  رسلا 
ماكحإل ةجاح  ةمث  يب  نوكي  ًانایحأ ال   . يبنلا ىلع  ةالصلاب  ينیع  يف 

نإ ؟  ناشنلل ًالصأ  يتجاح  امو   . ةمتعلا يف  نكن  نإو  ىتح  ناشنلا 
ًاناریط اھدي  نم  اھذخأتل  ةروساملا  نم  ةقلطلا  فاذقنا  رظتنت  ينیع 

. دعبألا دسج  يف  اھعضتل 
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مھنأ فرعأو   . ًابلط يل  رخؤي  الو   ، يل ديدشلا  همارتحا  رھظي  لكلا 
مھنأ ةقیقحلاو   ، بدم يننأ  ةمھتب  يرھظ  ءارو  نم  يننومتشي  كلذ  عم 
هبشتو يتیقدنب  نم  يتقلط  ةعرس  هبشت  يتلا  يتحارصب  نوقیضي 

نم سیلو  هینیع  يف   ، روعأ تنأ  روعألل  لوقأ   . فدھلل اھتباصإ  كلذك 
نم لكل  ًانزو  میقأ  يننأ ال  ةلیمھ  وبأ  ریبكلا  يدج  ينملع  دقلو   . هئارو

ينبحي هنأ  رھظي  سینخ  لك  رقتحأ  نأو  ؛  هزوب يولي  وأ  قحلا  نم  لعزي 
مھلجأ نم  تملعت  نيذلا  مھو   ، رثك ءالؤھو   . يناشخي عقاولا  يف  وھو 
ةصخرب هلوسرو  هللا  ةنس  ىلع  اھتجوزت  ىتح  ةیقدنبلا  ةرشِع 

وضع ةلیمھ  وبأ  كب  ناملس  يمع  ةطساوب  ةموكحلا  نم  اھتردصتسا 
. هنوفرعت مكنأ  دب  حمرو ال  نس  ىلع  ریھشلا  خویشلا  سلجم 

نيذلا ءانبجلا  ردغل  ًاءرد  ةیقدنبلا  ينتقشعو  ةیقدنبلا  تقشع 
لوقح يف  انل  نوضبريو   ، حارفألاو مساوملا  يف  انیلابط  ىلع  نولكأي 
نكلو  ، معن يأ  ملظلاب  ةنآلم  دالبلاف   . انروھظ نوغتبي  ةرذلاو  بصقلا 
ءامسلا لعجي  قوف  نم  يتآلا  ملظلا  امنإ  ؛  نیملاظلاب نحن  انسل 

نارین نم  ةقرتحم  رودص  تاساط  اھثفنت  نارطقلا  نم  بحسب  ةنفكم 
ةملظلا نيرق  ملظلاو   . اننیعأب انيأر  اذكھ   ، مالظ هعبتي  ملظلا   . اھتحت

ىلع سلجي  وھو  ةلیمھ  وبأ  نادمح  خیشلا  ریبكلا  يمع  لاق  اذكھ 
تاذ ةديدجلا  رادلا  يف  ًادھاز  ةبطصملا  قوف  ةميدقلا  انراد  ةبتع 

. ةنولملا ناردجلاو  تانیسارتلا 

، هسفنل داز  فطخ  يف  ناسنإ  لك  حمطي  نأ  دب  ال  ةملظلا  يف 
ىسنت الو   ، هسفن نع  ناسنإ  لك  عفادي  نأ  دب  ال  ةملظلا  يفو 
كدعقم نع  كعفري  نأ  مھمھي  مھضعب  هللا.  يف  اھضعب   ةناوادعلا 

نأ ديري  مھضعب   . ةمعنلا كیف  رسختسي  مھضعب   . كنم ًالدب  سلجیل 
نم لحكلا  قرسي  كحزحزي   ، كقياضي  ، كسفاني  ، كلمازي  ، ككراشي

. اب ذایعلاو  كمد  قرسي   ، كدالوأ هجو  نم  ةراضنلاو   ، كجوز ينیع 

عضخي هرمأب  لیللا  رمتأي  لیل  نبا  دلو  انتلئاع  نم  علطي  نأ  دب  ناك ال 
نأ دب  ال  ناكو   . انأ ةلوق  نم  اب  ذوعأ   .. وھ دلولا  اذھ  ناكو   . هتراشإل
اھنم عنصي  قدانبلا  نارینب  بعللا  يف  عربي  دلو  انتلئاع  يف  ءيجي 
ریكاوب يف  ىرخأو  بورغ  تالاح  يف  ًاسومشو  ًاحارتأو  ًاحارفأ 

. انأ ةلوق  نم  اب  ذوعأ   .. وھ دلولا  اذھ  ناكو   . قورش

ًاعبرأ ًامجسنمو  ًاطوسبم  تنك   ، ءالیللا ةدیعبلا  ةلیللا  كلت  يفو 
. تادرز ثالث  تطرخو  ياشلا   . تششحو شیشحلا   ، ًاطاریق نيرشعو 

طاشنلا  . عاتمتساو ةذل  يف  اھترفع  ناخد  ةیقوأ  عبر  تمربو  رئاجسلا 
تحت صخلا  مامأ  ءيجأو  حورأ   . ةرشع ةنس  ىلع  يمسج  يف 

. سینولا اھریعن  ىوس  توص  نم  سیلو   ، ةیقاسلا راوجب  توتلا  ةرجش 
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ةانقلا يف  ةقفدنم  ةیقاسلا  رئب  ينیع  نم  باسنت  هایملا  حئارش 
ىلع ًافیض  لزني  رمقلاو   . تمص يف  درغزت  انیضارأ  قامعأب  ةیعاسلا 

.. رصبلا اھدحي  دامأ ال  ىلع  سنألا  ثعبیف   ، توتلا ةرجش 

ةدلبلا هاجتا  نم  دیعب  نم  نیمداق  حابشألا  ةثالثلا  رھظ  ةأجف 
ًانایمع اوناك  نإف   . رمقلا نوري  ال  مھنأك   ، ةشھدم ةأرج  يف  نوشمي 
مھیتاؤتل ىتح   ، يتبیھر ةحئار  اوّمشي  مل   ، يب اورعشي  مل  فیكف 

ال مھتثالث  نإ  مث   . روتسد الو  ممإ  الب  اذكھ  ينم  بارتقإلا  يف  ةأرجلا 
يف مھنأك  انعرز  بلق  يف  نوضوخي  لب  ةكسلا  ىلع  نوشمي 
يف تلق  اذكھ  ةخسولا ..! دالوأ  اي   . باوب ریغ  نم  ةلاكو  يف   ، (( ةمغي ))
تحص اذكھ   .. وھو تنأ  ملكت  ؟  كانھ نم   . ظیغلا ةدش  نم  يسفن 
ىتح ةراسجو  ةساجب  يف  ينم  نوبرتقي  اولظ  لب   ، اودري ملف   . مھیف

. يتایح يف  ةرم  لوأل  فاخأ  تدك 

هایملا نوبصتغي  اوؤاج  نیمثلملا  لیللا  ءایقشأ  نم  مھنأ  تنقيأ 
لبق يتثج  ىلع  الإ  اذھ  متیل  نكي  ملو   . رابكلا نایعألا  نم  دحاو  ضرأل 
عضو يف  يفك  نیب  ةیقدنبلاب  اذإو   . ةدحاو هایم  ةطقن  باصتغا 
اھترمع  . اھلك ةنزخلا  مھیف  تغرفأ  خاط  خاط  بیخي : ال  يذلا  نیشنتلا 
طوقس توص  الو  دحأ  ةخرص  عمسأ  مل  ينكل   ، خطلل تأیھتو  ديدج  نم 

يأ دجأ  ملف  هلك  ءاضفلا  امھب  تحسمو  امھرخآ  نع  ينیع  تحتف   . ةثج
نم اونكمت  مھنأ  دب  تلقو ال  يسفن  تعدخ  قالطإلا  ىلع  دحأ  يأل  رثأ 
اذامف  . ةرشابم مھداسجأ  ىلع  تنشن  يننأ  نم  قثاو  يننكل   ، برھلا

؟! دمحم كیبن  قحب  يبر  اي  اذھ  نوكي 

رجفلا ناذآ  يناسنأ   ، هتیسن  . رمألا يف  طعأ  ملو  ذخآ  مل  ةقیقحلا 
ةبيرق ةظحللا  هذھ  يف  تدب  يتلا  ةدیعبلا  نذآملا  تارشع  نم  دفاولا 
تبرش ضرألا  نأ  امك   ، ریخ ىلع  ةلیللا  تھتنا   . ةرشابم رمقلا  راوجب 

مل ًاقیمع  ًامون  تمنف  رادلا  ىلإ  تیضم   . اھنم ضافو  تعبش  ىتح 
نم موي  يناث  ءادغلل  ينوحبصي  دالوألا  جیجض  ىلع  الإ  هنم  حبصأ 

ًاروعذم توحص  يننأ  ذإ   ، ًاعیمج انناسل  ةأجافملا  تدقع  دقو   . يتدقر
. نیشنتلاو ةیقدنبلا  ةكسم  عضو  يف  يردص  قوف  ناترسكنم  ياعارذ 

يناسل تدجوف   ، ملكتأ نأ  تلواح   ، عطتسن ملف  اھلدع  اولواحو  تلواح 
ىتح ثبلت  ام  دوسح  نیع  اھلعل  انلق :  . ةبوعصب مالكلا  رسفي  ًالیقث 
يتمع نكل   . ةمونھ ةجاحلا  يتمع  نم  روخبلاب  ةیقر  دعب  اھتصرق  لوزت 

يل لدعني  ملف   ، رجحلا قلفت  ميزعت  تلاقو   ، روخب ةبیكز  تقرحأ  ةمونھ 
. يناسل كفني  ملو   ، عارذ

. ةریصق ةدم  دعب  ًالیلق  يناسل  كف هللا  ةمونھ  يتمع  رطاخ  لجأل 
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نم لھج  بسی  يناری  میكح  یلك  و   ، ءامكحلا یلع  يب  اوخاد 
لكو  . همھفن ال  ديدج  نھكو  ديدج  لكأو  ةديدج  ةيودأب  يتفيو   ، هقبس
نود ًابعرو  ةشود  عنصت  كنشفلا  تاقلطلاك  ءاوھلا  يف  فيراصم  كلذ 

بیبطلا  .. ال تلق : اھكلمن  ءایشأ  عیبل  جاتحي  فرصلا  أدب  املف   ، بیصت نأ 
وھ هللا. يوادملاو  وھ هللا 

دنع نم  يب  نودئاع  مھو  موي  تاذ  ينآر  مھدحأ  . راثك لالحلا  دالوأ 
يكحأ املثم  لیصفتلاب  ثدح  ام  هل  تیكح  ؟  رمألا ام  ينلأس   . میكحلا

: فاضأو سب ! لجرلا : لاق   . يناري نم  لكل 

. تنأ داشر ! جاح  اي  تأطخأ  تنأ  - ))

!((. رانلاب نجلا  تبرض 

: تلق  .. ًادبأ يل  ثدحي  مل  اذھ  نأ  عم   . قحلاو كبر  يندب  رعشقإ 

(( ؟ جاحلا اباي  نآلا  لمعلا  امو  - ))

: لاق

!« كبیبط يدنع  یلع هللا ! هلك  - »

، بياكرلا انلمحت  ةدیعب  ةدلب  ىلإ  يتلئاع  نم  دفوو  هتبحصب  تبھذ 
راد باب  انقرط   . نجلا بحاصي  يذلا  كلذل  نیعلا  ألمت  ةيدھ  انعم  لمحو 

. فیطل فیظن  اھلكش  نكل  ةعضاوتم 

ةببدمو ءانحلاب  ةنولم  ءاضیب  ةیحلب  حتلم  هجولا  ضیبأ  لجر  اناقلت 
، نینفجلا امھنع  عفري  نیح  نیتزراب  نطقلا  يتزولك  نینیعب   ، لكشلا

ضیبأ ًابابلج  يدتري  ؛  داح قيرب  اھنم  ثعبني  ءارمح  ةدودك  هترظن  ودبت 
ةحبسم هدیبو   . سأرلا عدصت  ةقعاز  كسملا  ةحئار  هنم  دعاصتت 

باب اھطسو  يف  ةلیطتسم  ةیلخاد  ةعاق  ىلإ  هءارو  ترجرج   ، ةليوط
. دناسمو نولم  ریصح  قوف  انسلج   . اھب ةقحلم  ةعاق  نیبو  هنیب  لصفي 
نم يتياكحل  عمتساو   . ةفرقلاو ياشلا  انل  مدقو  لجرلل  ةيدھلاب  انعفد 
الو ةریغص  كرتأ  ملف  ةقدو  رذح  يف  ةرملا  هذھ  اھتیكح  ثیح   ، ديدج

ةعاقلا تأدبو   ، هروخب لعشأ  دق  لجرلا  ناكو   . اھتبثأو اھتفصو  الإ  ةریبك 
. ةحئارلا فیثك  ناخد  يف  قرغت 

جھلو هھجو  للھت  هقرع  هیف  ببصتو  لجرلا  كلذب  ریبك  دوھجم  دعب 
نيذلا ناجلا  ةفرعم  نم  نكمت  هنإ  لاقو   ، يبنلا بیبحلا  ىلع  ةالصلاب 
نالجر مھنإ  لاقو   . ببس نود  رانلاب  مھتخخطو  ناودعلاب  انأ  مھترداب 
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نم مھنأو   ، هقیقش رخآلاو  نیلجرلا  دحأ  ةجوز  يھف  ةأرملا  امأ   ، ةأرماو
ءاعنشلا ةلعفلا  هذھ  ينم  نوقحتسي  الف   ، نیملاسملا نیبیطلا  ناجلا 

. مھ مھبیط  ول ال  يتایحب  يدوت  نأ  دب  ناك ال  يتلا 

ةكرب ىلع  تلقو :  ، ًاریخ تمشعتو   ، ءيشلا ضعب  يبلق  حارتسا 
دقعنل يمامأ  نآلا  مھرضحتسي  فوس  هنإ  ًالئاق  لجرلا  ينأجافف  هللا. 
ةقرلا يف  ةياغ  نوكأ  نأ  عبطلاب -  يلع -  نأو   ، انیب حلص  سلجم 

: تلق  . مھعم فطللاو 

رادلا ةمرح  يعرن  نأ  دب  ال  لقألا  ىلع  نحن  لجر  اي  ًاعبط  ًاعبط  - »
!«. يبناج نم  ةیحانلا  هذھ  نم  نئمطت  تنأف  اھتفایض ! يف  نحن  يتلا 

مھلعج يف  مشعتي  هنإ  لاقو   ، ریفاصعلا شعك  ودبي  مف  نع  مسبتف 
: تلق  . ينع نوحفصس 

ينیع ىلع  ًابحرم  ًالھسو  ًالھأ  اورضحیلف ! هللا  ةكرب  ىلع  - »
!«. حلص سلجم  يف  انمد  ام  يسأرو 

فقس يف  ءيشب  اذإو   . علھلا هیلع  رھظو  لجرلا  شعترا  ةأجف 
ًاثدحم فقسلا  نم  طوبھلا  يف  ذخأي  مث   ، ليدنقلاك ءيضي  ةفرغلا 
تملظأ دقو   . رانلا دقنم  راوجب  انمامأ  ًاعبرتم  رقتسي  مث   ، ًاداح ًاريرص 
ناسل ةمتعلا  فوج  يف  عمل  مث   ، ةمتع يف  انرصف  ةدحاو  ةرم  ةعاقلا 
لكشو  ، رانلا دقنم  هئوض  ىلع  تنیبتو   . روفصع ناسلك  ءوضلا  نم 
سیلو سونافلا  هبشي  ناك   . ءوضلا ناسل  هنم  ثعبنملا  ليدنقلا 
سیلو تيرفعلا  هجوو   ، درقب سیلو  درقلا  مسج  هبشيو   ، سونافب

. تيرفعب

ةرضح یف  هنأك  دیدش  لیجبت  یف  لاقو   ، هتدعق یف  لجرلا  لدتعا 
: ًایصخش هللا 

!« متفرش متنأ   . ًالھسو ًالھأ  - »

: نولوقي ةأرما  توص  اھنیب  نم  ةثالث  تاوصأب  اذإف 

!(( كفیضبو كب  ًالھأ  - ))

ةورف نع  ًاثحاب  ةمتعلا  يف  ىلاوح  رظنأ  ترص   . رخآلا انأ  تلدتعا 
ةمتعلا يف  ةرئاط  حبستو  ةیقاطلاب  عفترت  اھنأ  يل  لیخ  يتلا  يسأر 

نم هیمحي  فقس  الب  راص  دق  يسأر  نأ  يل  لیخ   . سافنألاب ةلفاحلا 
تیغصأ  . ملكتي لجرلا  نأ  ىلإ  تھبتنا   . مالظلا لفاحجو  حيرلا  قعاوص 
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نبا يننأ  لیبق  نم   ، هب سأب  ًامالك ال  يقح  يف  ملكتي  هنأ  تنیبت  ًادیج 
ةعفدلا اھنأ  ریغ   ، لیلق لاجرلاو  لجرو  عدج  دلو  يننأو   ، لالح

ينع اوحفصي  نأ  اب  مھفلحتسي  هنإ  مھل  لاقو   . ةیبصعلاو
ىتح هنوبلطي  يذلا  قحلا  عفدل  دعتسم  يننأ  فاضأ  مث   . ينوحماسيو

. نییضرم اونوكی 

: نجلا ةأرملا  تلاق 

رشعو ًالاخلخو  نیمتاخو  بھذلا  نم  ةعلخشمو  ًاطرق  بلطأ  - ))
!(( نیتاسف

: نجلا لجرلا  اھجوز  لاقو 

يامرتلا ةكرام  بیج  ةعاسو  فوصلا  نم  ةءابعو  ًابابلج  بلطأ  - »
«.. ؟ كتسأب ءاذحو 

: هقیقش لاقو 

!(( ةرقبو نيرامحو  حمقلا  نم  ًابدرأ  بلطأ  - ))

مھ امنإو   ، مھل تسیل  ايادھلا  هذھ  نإ  مھریبك : هنأ  ودبي  نم  لاقو 
. ةبالغلا سنإلا  ءانبأ  نم  اھنوقحتسي  نم  ىلع  مھتفرعمب  اھنوعزویس 

مھھوجو تفحزو  مھروھظ  تلام  نیذلا  يعم -  نم  هجو  یلع  رھظ 
يف مھسوؤر  اولدع  ثیح  ؛  مكحلا اذھب  نوضار  مھنأ  رانلا -  دقنم  وحن 

مھدحأ لاق   . نامثألا سخبأب  يئافش  ىلع  ًاریخأ  اورثع  مھنأك  ةحار 
ًاریثك سیل  ثلاث : لاقو   . بیعلا مكادع  رخآ : لاقو   . شالب اي  حرف : يف 
لجرلا امأو   ، يقورع يف  ءامدلا  تلغ  دقف  انأ  امأ   . اننبا ةحص  ىلع  هللاو 
ترظنف  . تعمس امیف  ييأر  نع  اھب  ينلأسي  ةرظنب  يوحن  لام  دقف 

: مھل تلقو  تاوصألا  هنم  ءيجت  يذلا  هاجتالا  يف 

! يرغد لجر  انأ  مكل ! هلوقأ  ام  اوعمسا  - ))

! ًالھسو ًالھأف  طورش  ریغ  نم  يعم  اوحلطصت  نأ  مكبجعي  ناك  اذإ 
حتفي حلطصن  يكل  يلع  اوطرتشت  نأ  امنإ  مكبوسحمو ! مكمداخ  انأ 

الإ هلاح  يف  دحاو  لك  ىقبي  نكلو  ًاضيأ ! مكب  ًالھسو  ًالھأو  هللا 
اذھ مكحلص  امأ  مكلثم ! ملاسم  لجر  انأف  نجلا ! يدایسأ  اي  ينوذخاؤت 

فوتكم لظأ  نأ  يدنعو  هب ! ىضرأ  تسل  اھنع  ينغلا  اف  طورشملا 
!«. ؟ متلق اذامف  مكطرش ! لبقأ  نأ  نم  ریخ  ناسللا  ریثع  نيدیلا 
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ىلعأ ىلإ  عفتري  مث  ضفتني  ليدنقلا   . ثدحت ةعبوزلاك  ةكرحب  اذإف 
دق لجرلا  اذإو   . يفتخيو فقسلاب  قصتلي  نأ  ىلإ   ، داحلا هريرص  يف 

: رعذو جایھ  ةلاح  يف  راص 

كل ىرشبلا  ؟ ! هیلع انقفتا  ام  اذھ  لھ  كيزاجي ! يتیب هللا  تبرخ  - ))
!((. دبألا ىلإ  مھعم  دولا  لبح  تعطق  اذ  تنأ  اھ  ماتلا ! رامدلاب  يلو 

: تلق

حلص مادخ ! انأ  ًالھسو  هب  ًالھأ  حلصلل  حلص  مع ! اي  مھتحارب  – ))
!((... يل اھاضرت  كسفن ال  تنأ  حتفي هللا ! ةحلصم  لجأ  نم  طورشب 

يف يوحن  رظني  لجرلا  تيأرف   . عراشلا ءوض  لبقأف   . كابش حتفنا 
تببھ يننأ  الإ   . دشأ ظیغ  يف  يننوقمري  يعم  نيذلاو   ، ةديدش ةوابغ 
يل لیخ  دقو  ءالخلا  ىلإ  ًاجراخ  مھتمدقتو   . لاجر اي  انب  ًاحئاص : مھیف 
يف اھلك  تغرفأ  دق  ديدجلا  نخاسلا  مدلا  نم  لیمارب  نأ  ول  امك 
يدسج نم  لب  يمودھ  نم  جرخأ  نأ  ديرأ  يننأ  يل  لیخو   . يقورع
يننأو ينونج  بضغ  يف  يقفارم  عم  ملكتأ  يننأ  ودبي  ناكو   . هلك
يتئدھت نولواحي  اوناكو   . ناقیلط نارح  امھنأك  يعارذو  يدیب  حوشأ 
يتحص تسیل  ؟ ! يتحص لوقي   . ًائیش مھمالك  نم  مھفأ  نكأ  مل  نكلو 

: نجلا قيدص  لجرلا  كلذ  نم  ناك  يبضغ  امنإ   ، ينبضغي ناك  ام  يھ 
قفاوأ نأ  ينم  بلطي  مث  عاجشو  عدج  لجر  يننأ  هناسلب  فرتعي  فیك 

. طورشم حلص  ىلع 
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نابعثلا قش 

هجولا ةطوفصم   ، ةنایحك زوجع  ةأرما  درجم  ةیناخَسَفلا  ةنارطبلا 
. رعشلا ءارمح   ، ةھبجلاو دودخلا  ةرمحم  ةرشبلا  ءاضیب  حمالملا  ةدعجم 

تیشلا نم  ًابابلج  ماودلا  ىلع  يدترت   ، اھھجو يف  رمقلا  ةرادتسا 
نوللا ينب  ًانایحأو   ، صمحلا تابحك  ءاضیب  تاركب  شقربملا  دوسألا 

. ناولألا لكب  جوامتي  ةفیطقلا  نم  لاشب  اھسأر  فلت   ، ةشقنلا سفنب 
وأ  ، مھم تیم  يف  ءازعلل  تبھذ  نإ  امأ   . رادلا يف  اھسبل  وھ  اذھ 
، ةفیطقلا دوسألا  بابلجلا  يدترت  اھنإف   ، دحأ دنع  اھل  قحب  ةبلاطملل 

اھیمدق يفو  ؛  اھیفتك ىلع  حرطنم   ، اھسأر نم  طباھ  لاش  هقوف  نم 
ًاقلأت دادزي  يذلا  اھھجو  ىوس  اھنم  رھظي  ال   . دوسألا نیبركشلا )) ))

ناتقیقدلا اھادي  كلذكو  ؛  ءادوسلا ةیشاحلا  نم  لطي  وھو  ةراضنو 
، لیبقتلاب يرغي  كلذك  اھھجو   . لیبقتلاب نايرغت  ناتللا   . ناوارمحلا

ًامئاد يھ  زجعت  اھرعش  نم  ماودلا  ىلع  ةدرشتم  ةلصخ  نأ  ةصاخ 
موي تاذ  ناك  هجولا  كلذ  نأب  ةیشاو   ، نیبجلا قوف  لدھتتف  اھئافخإ  نع 

. تامثللا هقوف  حيرتست  ًامیظع  ًارغث  ًادج  بيرق 

نم ةقثاو   ، ءيش ىلع  يولت  لاجرلاك ال  ةدلبلا  يف  يضمت  اذكھو 
يھ يتلا ال  اھرمع  ينس  مغر  اھیھتشي  لازي  اھلوح ال  نم  عیمجلا  نأ 
اھقمرت نویعلا  نأ  نم  ًاضيأ  ةقثاو  نوكت  اھنكل  ؛  ًاددع اھل  فرعن  نحن  الو 

ىلع اھریخف   .. اھیف میقتست  نأ  عیطتست  الو  ةیشخو  رذح  يف 
. دیدشل اھشطب  نإ  مث  ؛  عیمجلا ىلع  بجاو  اھمارتحاو   ، عیمجلا

عضت  ، ةریبك ةحیفص  نم  خیسفلا  عیبت  ؛  ةیناخَسَف لصألا  يف  يھ 
. عیبلا دنع  خیسفلا  هیلع  زرفتل   ، بشخلا نم  ءاطغ  فصن  اھتھوف  ىلع 

ةحیسفلا اھراد  نزخم  يف  لیمرب  نم  اھألمت  ةحیفصلا  تغرف  املكو 
ىلع لطت  يتلاو   ، اھضعب يف  ةلخادتملا  ةديدعلا  فرغلا  تاذ  ةعساولا 

و  . ةلیوط ةفاسمل  ًادتمم  اھب  أدبي  ةعوك  سأر  يف  ةیحانلا  رياد  عراش 
كسفن ىرت  یتح  هنم  فلدت  نا  ام   . ناکد باب  عراشلا  یلع  رادلا  باب 
اھراوجب  ، خیسفلا ةحئار  كئجافت   . ةردنم فصنك  ةيداع  ةرجح  يف 

ةَّفقو  ، طرف بنع  هیف  تشطو   ، ناجنذاب اھیف  ةنشمو   ، مطامط صفق 
مسوم يفو   . لاب ریصح  نم  ةعقر  ىلع  ةحیفصو   ، رمسأ حلب  اھیف 
عراشلا يف  اھراد  رادج  دادتماب  امھماوكأ  دتمت  مامشلاو  خیطبلا 

هیلع نورقنيو  خیطبلا  ریبك  نوقتني  سانلا  نم  ًاریبك  ًاناجرھم  ةعناص 
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. نیكسلاب هقش  نوبلطيو  مھعباصأب 

ولعيو ناجرھملا  لمتكي  ةعمجلا  ةالص  نم  نیلصملا  جورخ  دنعو 
اي تقولا : سفن  يف  ةحئاص  تاوصألاو  يديألا  تارشع  عفترت  ؛  بخصلا
؛ هدحو هل  غرفت  اھنأ  روصتي  لكلاو  ةنارطب ..! ةلاخ  اي  ةنارطب ! ةلاخ 
ام اذإف   . میلم يف  اھتطلاغم  عیطتسي  دحأ  الو  عیمجلل  غرفت  اھنكلو 
، ًادیج هیلع  تشبحو  عمشملاب  اھخیطب  تطغف  تماق  لیللا  طبھ 

. حابصلا ىتح  اھناكد  باب  مامأ  عراشلا  يف  هراوجب  وفغتل 

مھنإ نولوقي  نوریثك  سانو   . كلذك اھدجنف  ةایحلا  ىلع  علطن 
أزجتي ال  ءزج  نآلا  يھ  امك  هذھ  ةنارطبلا  اودجوف  ایندلا  ىلع  اوعلط 
یلع نوؤكوتي  زئاجع  لاجر  ضعبو   . ًادبأ رغصت  الو  ربكت  ال  ؛  ةدلبلا نم 

مھضعبو  . اھحرف ةلیل  يف  اھرجح  یلع  اورھوط  مھنإ  نولوقی  یصع 
نولماعي هرمع  لثم  يف  ًالاجرو  يبأ  نأ  تظحال  دقو   . اھحرف يف  صقر 

. ةلاخ اي  بقل  نود  قیمع  ّدو  ٍ يف  اھنودانيو   ، ةصاخ ةلماعم  ةنارطبلا 
نیح  ، راغص لافطأ  مھنأك  ًالیمج  مھرظنم  ودبي  مكو   . كلذك يھو 

، ةملؤملا تايركذلا  بوطب  ًاضعب  مھضعب  نوفذقیف   ، ةفدص نوعمجتي 
مھو ةياھنلا  يف  نورفزي  ًامئادو   . ًاكحضم ًائیش  تتاب  اھرابتعاب 

زع يف  يد  ةنارطبلا  انفش  انحإ  : )) ضعبلا مھضعبل  نیلئاق  نوفرصني 
((. ایند اي  كمايأ  نیف  اھدجم !

ةصاخ  ، اھلصأ يف  اوراتحا  اھنس  ريدقت  يف  عیمجلا  راتحا  املثم 
ًافورعم سیلو   ، بيرق ناكم  يأ  يف  وأ  ةدلبلا  يف  براقأ  اھل  سیل  اھنأو 
يتلا تايركذلا  فيرط  نمو   . ةینالعلا ةلئاعلا  وأ  ةینالفلا  ةلئاعلا  نم  اھنأ 

يأ ؛  ةیبلح اي  اھل : نولوقي  ًانایحأ  اوناك  مھنأ  ركذتأ   ، ًاریثك اھعم  اھنورثني 
دیشرلا دبع  يمع  تعمسو   . ةیبلحلا مساب  موي  تاذ  بقلت  تناك  انأ 

تءاج يبلح  لصأ  نم  اھنإ  ًالئاق  اھنع  يكحي  انتردنم  يف  ةلیل  تاذ 
نأو  ، عدولا ةبراض  ةيرجغلا  اھمأ  ءارو  وبحت  ةلفط  دیعب  نمز  ذنم  انتدلب 
ماوعأ ةعضب  لك  ءيجت  تراصف  انتدلب  يف  ىعرملا  تلحتسا  اھمأ 
ًایئاھن تثكم  اھنأو  ؛  ةریثك تاریخب  ةلمحم  اھدعب  عجرت  ًاروھش  ثكمتل 
نارطبلا ىسوم  همسا  اباش  نأو  ؛  نمث الب  هنكست  ًاتیب  تدجو  ىتح 
هتجوزو اھعم  ءاقبلاب  يھ  هترغأف  ؛  اھلھأ ىلإ  اھدریل  اھنع  لأسي  ءاج 
ىسوم ببستیف   ، لیلق دعب  يھ  تومتل   ، ةنارطبلا هذھ  اھتنبا  نم 

ًانمس انتدلب  يف  ةایحلا  امھب  يضمتل  ؛  خیسفلا عیبب  قزرلل  نارطبلا 
. لسع ىلع 

ال نيریثك  ًانابش  نأو  ؛  ىقیقحلا اھمسا  فرعي  ال  ًادحأ  نأ  تنقیت 
اھل نوكي  نأ  وأ  تبجنأ  وأ  تجوزت  نوكت  نأ  نكمي  اھنأ  مھلاب  ىلع  رطخي 
ربكأ ءيش  اھنأك   ، اھسفنل لھأ  اھسفن  يھ  امنأك   ، ساسألا نم  لھأ 

31



اھدحو ًادبأ  ًامئاد  يھو   . لجر اھترذب  عضي  وأ  ةأرما  هدلت  نأ  نم  قرعأو 
وأ ًاحابص  ةسردملا  ىلإ  نوبھاذ  نحنو  اھناكد  ىلع  رمن   . راھن لیل 
يف رظننل  انسوؤر  جوعن  نأ  ًامئاد  انل  ولحیف   ، ًارصع اھنم  نودئاع 
زاجلا روباوو  ؛  لخادلا نم  بابلا  قلح  يف  ةعبرتم  اھارنل  ؛  اھناكد
اھھجو ًامئادو   . خیبطلا ةلاح  وأ  ياشلا  دارب  هقوفو  اھمامأ  لعتشم 
ءاحنأ ةیقب  یلا  يضفي  قیض  ریغص  باب  اھرھظ  ءارو  نمو  ؛  عراشلل

. اھئانب دعب  رادلا  نم  تعطتقا  ةناكدلا  هذھ  نأ  دكؤي  امم   ، رادلا

اھوبقنو  ، مايألا قباس  يف  ًاریثك  صوصللا  اھمجاھ  دق  رادلا  هذھ 
يتلا ةعاقلا  ىلإ  ذافنلا  نم  اونكمتي  ملف  ؛  تاھج ةدع  نم  تارم  ةدع 

نأ یكحی  ام  فیرط  نمو   . اھرھاوجو اھدوقن  عضت  و  اھیف  مانت 
سانلا يديأ  يف  مھلك  اوعقو  موي  تاذ  اھراد  اومجاھ  نيذلا  صوصللا 
لاجر نأ  نوسني  اوناك  مھنأ  كلذ   . نيروفخم زكرملا  ىلإ  اوقیسو 
نیيرس ًاسارح  مھسفنأ  نم  نولعجیف   ، نوعوطتي مھلك  ةدلبلا  نابشو 
صبرتي عیمجلاف  اذلو  ؛  ةعمطلا اھیف  نأ  فرعي  عیمجلاف   .. اھیلع

مھنأ ًانایحأ -  يبأ  لوقي  امیف  رمألا -  ةقیقح  تناك  امبرو   . عیمجلاب
مھنأ اودجوف  ءایكذألا  اھبسح  دقو  ؛  اھیلع مجھتلا  يف  اوركف  ًاعیمج 

نأ نم  ًالدب  ًاسارح  اونوكي  نأ  اولضفف  ؛  ضعبلا مھضعب  نم  نوبقارم 
مھدحأ غلبي  مئالم  نیح  نیحي  نأ  ىلإ  لقألا  ىلع  ؛  ًاصوصل اونوكي 
دیعبلا لمألا  اذھ  ًاعیمج  اوسن  مھنإ  مث  ؛  مجھت وأ  ةقرس  نودب  ریخلا 

. نیعوطتم سارح  درجم  اوقبو  قیقحتلا 

ایندلا ألمت  ىتلا  تابولكلا  ءوض  يف  نیكاكدلا  رھست  لیللا  يف 
نكل  . عراوشلا ضرأ  ىلع  ةشورفم  ءوض  رئاصحو  ًاسومانو  ًاشیشو 
ىلع هباب  مسري  ثیح  ؛  ةنارطبلا ناكد  دنع  الإ  أدبي  يقیقحلا ال  َسنَولا 
نم ًالیلق  ففخي   ، هل توص  ال  نوللا  يرمخلا  ءوضلا  نم  ًاكابش  ضرألا 
يف ضرألا  ىلع  حارطنإلاب  نایبصلاو  نابشلا  يرغیف  ؛  لیللا ةغبص 
مدرلا ماوكأ  نیب  يفیصلا  لیللا  يف  عراشلا  لوط  ىلع  تاعومجم 
ةعومجم لك   . حوطسلا ءالتمال  ةدعملا  شقلا  لامحأ  قوفو  خابسلاو 

زعلا نع  ؛  يكحي هنونفو  عامجلا  رومأ  نع   ، دحاو اھلایخب  حرسي 
تاكحضلاو ؛  ةرخسملاو تكنلا  لسري  لاحلا  فقو  نع  ؛  عرتخي هلوصأو 

هذھ لك  يف  ةلخاد  ةنارطبلا  نوكت  نأ  دب  الو   . كانھو انھ  ىرتت 
لك هیلع  لیمي  يذلا  دیحولا  ذقنملا  يھ  اھنإ   . رخآب وأ  لكشب  تاياكحلا 

عورشم وأ  ةنحم  يف  عقاو  لكل  رَخَّدملا  لمألا  يھو  ؛  سلفم نامرخ 
دقتعي دحاو  لكو   . ةزوع تقول  اھرخدي  ةدلبلا  يف  ناسنإ  لكو   . جاوز
يذلاو اھتوص  نإف  اذھلو   . موي تاذ  اھجاتحیس  هنأ  هسفن  نیبو  هنیب 

نع ًادبأ  فكي  ال  ةقعازو -  ةراعتسم  ةیلوجر  ةربنب  ةثونألا  ةنر  هیف  دمخت 
اي ةیفاعلاب  مكیفاعي  هيوخ ! اي  كاسم  دعسي  بابلا : ربع  دودرلا  لاسرإ 
ال اياحتلاو  دودرلا  نم  طیخ  ًالھسو ..! الھأ  جاح  اي  رونلا  اس  يتخا !
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.. عطقني

لك نأش  ؛  ةنارطبلا ةریس  يف  رھست  تناك  ىرخألا  يھ  انتردنم 
ةلیل تاذ  أدب  ديدشلا  يمامتھا  ةرئاد  اھلوخد  نكل  ؛  انتدلب يف  ردانملا 

.. ءالیل

ًانظ لاجرلا  لثم  رئاجسلا  برشي  نأ  يوسیع  يخأل  رطخ  ةرمف 
دویق نم  للحتلا  ةيرح  هیطعي  ةيوناثلا  ردنبلا  ةسردمل  هحاورم  نأ  هنم 

سیعتلا هظح  ؟  هتباقر نم  قتعني  نأ  هل  ىَّنأ  نكل   . ءافخلا يف  ولو  يبأ 
ةھزن ىلإ   ، هعم ردنبلا  يف  نوملعتي  نيذلا  هناوخإ  نم  ةبحص  يف  هداق 

نع نوثدحتي  ثیح   ، بحاشلا رمقلا  ءوض  يف  ةینوملسلا  ةعرت  ىلع 
ةداع نوسراميو   ، ةيرح يف  ضعبلا  مھضعبل  ةیصخشلا  مھمومھ 
يبأ اھطرفی  نأ  نكمي  ىتلا   ، نكملا ةراجیسلاب  ةيدنفألا  لثم  نیخدتلا 
ةدحاوب هیلع  مھدحأ  مزع  ام  اذا  لعفی  هارن  امك  دیلاب  رئاجس  عبرأ  یلع 

مل نيذلا  ةدلبلا  نابش  نم  مھریغ  ىلع  يھابتلا  هنأ  ىلع   . اھلثم
يف صیلالبلا  ءلمل  تاللستملا  تایتفلا  نویع  ةبغاشمو  ؛  اوملعتي

. رمقلا ءوض 

سفنب مرغم  هابأ  نأ  هتسنأ  ؛  رھسلا ةوشن  اھلعل  وأ  ؛  سعتلا هظح 
فراصملا ربعيو  قرطلا  عطقي   ، ةوطخلا لھأ  نمو   ، يلیللا مارغلا 

رابتعا نودو  لجو  نود  لیللا  زع  يف   ، لتبي نأ  نود  رطانقلاو  عرتلاو 
ةعرت قيرط  يف  ًایضام  اھتلیل  ناك   . قرزأ تيرفع  وأ  نجل  وأ  شحول 

، ةرواجم ةبزع  يف  سيرتعلا  هخیش  ىدل  ةرھس  نم  ًامداق  ةینوملسلا 
ةسبسبلا نع  فكي  ال  همفو  ؛  هرھظ فلخ  ةحبسملاب  هیعارذ  ًاعضاو 

هباحصأ هكرت  يذلا  عرزلا  نم   ، هبجعي ال  ام  ىلع  طخسلاو  ةمھمھلاو 
ديدح ناك   . موقلا قیرط  هب  دسیل  ناطیش  هموك  يذلا  مدرلاو   ، فجی
نیب قربت  رئاجسلاو  دیعب  نم  هوحن  ةمداق  لایعلا  حابشأ  ىري   ، رصبلا
دقو مھنم  برتقي  لعجف   . مھنم ًادحأ  ِزّیمي  مل  هنكل   ، دعابتتو مھھافش 
هتبلع جرخأ  ةراجیس  نیخدت  يف  ةبغر  ىلإ  مرخلاب  روعشلا  هعفد 
ملف تيربكلا  نع  ثحب  مث  ةراجیس  فلو  يريدصلا  بیج  نم  حیفصلا 

لعشیف نیمداقلا  هتاذاحم  نیحل  هيدي  نیب  ةراجیسلا  ىقبأف  ؛  هدجي
.. مھنم

ىلع ديدحلاو  تنمسألاب  ةینبم  ةرطنق  ىلع  اوسلج  دق  اوناكو 
ىلع نجام  لاع  توصب  نوكحضيو  نونخدي  اوحارو  ةینوملسلا  ةعرت 

: ءاجر يف  لاقو  مھدحأ  نم  يبأ  برتقا   . ظافلألا ةحیبق  تكن 

!((. يل علوت  يدنفأ  اي  يبنلاو  - ))
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دق امھدحأ  نكي  مل  ةظحللا  هذھ  ىتحو   . هتراجیس باشلا  هاطعأف 
هتراجیسب ةلعتشملا  ةراجیسلا  محل  نیح  يبأ  نكل  ؛  رخآلا فرع 

ًامامت يبأ  هجو  فشكناف  ًاعم  ناتراجیسلا  تجھوت  ؛  سفنلا بذجو 
هیقاس قلطيو  يبأ  دي  يف  هتراجیس  كرتي  هب  اذإف  ؛  يوسیع يخأل 
مھتاكحض نومتكي  مھو  لجخ  يف  نوقرفتي  نابشلا  ةیقبب  اذإو   . حيرلل

يبأ امأ   . ةدلبلا جراخ  ةفرطتملا  رودلاو  راجشألا  فلخ  مھثثج  نوئبخيو 
: ًاحئاص ىطخلا  ًاعسوم  ىضمو  هیعبصأ  نیب  ةراجیسلا  ىقبأ  هنإف 

يدنفأ ای  كتراجیس ! ذخ  يدنفآ  ای  لاعت  - ))

!(( كتراجیس ذخ  لاعت  بیع !

اھلك ةدلبلا  اھفرعت  ىتلا  ةرخاسلا  ةناطبھلا  هتقيرطب  اذكھو 
.. ةدلبلا يراوح  يف  يوسیع  يخأ  یفتخا  یتح   ... فغش يف  اھدلقتو 

تناكو ؛  دلبلا طسو  ىلإ  فرحنا  لب   ، انراد ىلإ  عبطلاب  بھذي  مل 
يتلا كلت  ؛  اھیف رھسي  نأ  نكمي  يتلا  ةدیحولا  يھ  يروھنسلا  ةردنم 

لسعملاو ياشلا  برشل  سانلا  هیف  رھسی  یھقمك  اھبحاص  اھحتفی 
نكي ملو   . ةكحاض ةرخسمو  رداونو  رومأ  يف  ثدحتلاو  بصقلا  صمو 

ىھقملا ةردنملا  هذھ  ىلإ  ءيجي  نأ  نكمي  يبأ  نأ  ًاقلطم  عقوتي  دحأ 
داك ام  يوسیع  يخأ  نكلو  لیللا  نم  ةرخأتملا  ةعاسلا  هذھ  يف 
ةینیص ىلع  ةفرقلا  دحاو  هئیجيو  ًاعبرتم  ةیبشخلا  ةكدلا  ىلع  سلجي 
هوحن ًامدقتم  ةراجیسلا  ةیقبب  ًاكسمم  لخد  ىتح   ، يروھنسلا دي  يف 

: امھیف غلابم  مارتحاو  ةيدج  يف  ًالئاق 

؟! یرجتو ةراجیسلا  بیست  بیع  شم  كتراجیس !! دخ  يدنفأ  ای  - ))
!(( ؟ يدنفألا یرجیأ 

ةردنملا يف  نيدوجوملا  لك  ىوزناو  ؛  ًالوھذم ًالولبم  دلولا  فقو 
مث ؛  بابلا ىلإ  بھذيو  يوسیع  يخأ  كرتي  راص  يبأ  نكلو   . نیسجوتم

: لوقيو ةیحرسم  ةكرح  يف  دوعي 

!(( كتراجیس دخ  يدنفأ  ای  - ))

يبأ يقبو  ضرألا  ىلع  تمتراو  تھتنا  ةراجیسلا  نأ  نیح  يف 
يف قرعلا  يف  لجخلا  يف  قراغ  يخأو   . غارفلا ىلع  هیعبصأ  ًاماض 
منرتت ةراح  ةرفز  نیحلاو  نیحلا  نیب  قلطي  يبأو   . همودھ فصن 
ریقفلا دبعلا  هنأ  ًاعنصتم  يخأ  يدي  نیب  لثميو  ةروطخلاو  ةرارملاب 

: هدیس بابب  فقي 
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رئاجسلا هذھ  نمث  تعفد  يدنفل ! اندیس  اي  ةذخاؤملا  مدع  - ))
ةداع هذھ  ؟ ! ةذخاؤم ریغ  نم  ةقلفس  هبرشت  مأ  كبیج  نم  نكملا 

!!((. يدنفل اندیس  اي  رئاجسلا  ةداعلا ال  دصقأ  اھورتشي ! نلو  ةيدنفألا 

ًاددرم  ، هراوجب ةفرقلا  بوك  يف  ًارظان   ، هیلاوح ًایضام  ريدتسيو 
. ةاسأملاب روعشلا  يفخي  يذلا  حرفلا  هبشي  امیف 

برشتو نخدت  ال  اذامل  ًاعبط ! ًاعبط ! هللا  ءاش  ام  هللا ! ءاش  ام  - »
مرغتأ ؟ ! كریغ ةرخؤم  يف  كوضع  نأ  املاط  لیللا  راكوأ  يف  ةفرقلا 
رادلا لغش  يف  كل  انجایتحا  عم  اھیف  كانملعو  ةدلبلا  ةسردم  ؟ ! ًائیش

كتافورصمل انجایتحا  ةدش  عم  اھب  كانقحلاو  ردنبلا  سرادم  طیغلاو !
مل ًامرتحم ! ًايدنفأ ! حبصي  دلو ! انل  ّىقرتي  ىتح  سأب  انلقو ال  ةقارحلا !
لك ديدجلا  ءاذحلاو  ديدجلا  شوبرطلاو  لیصفتلا  ةلذبلاب  كیلع  لخبن 

! هیف ركفن  انك  ام  رخآ  اذھ  ناخدلا ! برش  ىلع  يقابلاو  رودلا  اماع !
نم كباحص  ضعب  ىلع  تسفاطت  تنك  نإو  يدنفل ! اندیس  اي  انرذعاف 

؟! موي تاذ  كلذ  لباقم  يف  مھل  هلعفت  كاسع  يذلا  امف  ةراجیس  لجأ 
موللا ؟ ! ةقوعدملا هذھ  لجأ  نم  هفرش  يف  طرفي  ًاباصن  نوكت  كارت  مأ 
ىتح لوألا  نم  انھبنت  نأ  كیلع  بجي  ناك  يدنفل ! اندیس  اي  كیلع  عقي 
رادلا نم  ًائیش  تقرس  تنك  نإ  امأ  ناخدلا ! ةینازیم  كفورصمل  فیضن 
ىلع اھتیب  يف  سأب ! الف  كمأ  فورصم  نم  ًائیش  تسلتخا  وأ  هتعبو !
كسفن تأند  وأ  ریغلا  لام  ىلع  كدي  تلوط  نوكت  الأ  مھملا  لاح ! لك 

!!((. اذھ اي  رمألا  يف  ام  لك  اذھ  دحأ ! ىلع 

سأرلا سكنم  وھو  تارم  ةدع  ىھقملا  ةردنملا  يف  ءاجو  حار  مث 
اذھ دنع  هنكل   . ًادج ةفیخم  ةجردل  هیلع  داب  مھلاو  ؛  قیمع ریكفت  يف 
هقمري  ، هھجاویف يوسیع  يخأ  ىلإ  بھذي  مھجتلا  نم  فیخملا  دحلا 

: ةرم لوأل  هاري  هنأك 

!(( ؟ ةنارطبلل نيدم  رخآلا  وھ  هنأ  فرعي  سیلأ  هیبلا  ةداعس  - ))

ىلإ رطضا  رخآلا  وھ  يوسیع  يخأ  ىتح  ؛  ةتكن موقلا  اھنظ 
تتلفنا يتلا  ةریبكلا  مھتكحض  يف  موقلا  ًاكراشم  هنع  ًامغر  ماستبإلا 

لاب ىلع  رطخي  ام  رخآو   ، يخأ هروصتي  ام  رخآف   . مھظفحت مغرب  مھنع 
ةنارطبلل نيدم  رخآلا  وھ  يوسیع  يخأ  نوكي  نأ   ، نيرضاحلا نم  دحأ 
ةنارطبلل نيدم  موقلا  ءالؤھ  نم  دحاو  لك  نأ  حیحص   . ةیناخَسَفلا

خیسف ةلكأب  ولو  اھل  نيدم  ریغ  دحأ  انتدلب  يف  سیلو   ، رخآب وأ  لكشب 
ةيوناثلا يف  بلاطلا  يوسیع  يخأ  نوكي  نأ  نكل   . باسحلا ىلع 
ةنارطبلا نويدف   .. ًاقح رمألا  يف  كحضملا  وھ  اذھف  اھل  رخآلا  وھ  نيدم 

اوكحض دقف  اذھلو   . يوسیع يخأك  بلاط  اھلمتحي  نأ  نم  دشأو  ربكأ 
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اھھجوي يتلا  بابسلا  عاونأل  هرایتخا  يف  رخاسلا  ىبأ  لایخ  نم 
.. صراقلا باذعلاب  هتعوسلو  هئيزھتل  ةلواحم  يف  يخأل 

، زازئمتشا ةرظنب  مھتكحض  ىلع  ًاقلعم   ، مھوحن رادتسا  هنأ  الإ 
: ًالئاق  ، هیتفش اھعم  ًايوال 

لفط لك  ةنارطبلل ! نونيدم  ًاعیمج  متنأ  ؟ ! ةملكلا هذھ  مكتبجعأ  - ))
!!((. ةنارطبلا ًانيدم  حبصأ  دق  دعب  دلوي  مل  يذلا  ىتح  مكلافطأ ! نم 

بابلا وحن  يضمي  وھو  نیعساولا  هیمك  لخاد  هیعارذب  حولو 
مھیف ًارظان  بابلا  ةبتع  ىلع  فقوت  هنأ  ریغ   . بضاغلا ىئاھنلا  جورخلل 

: راذتعا ةربن  اھبوشي  ةجھل  يف  ًالئاق  ؛  فسألاب ةنآلم  ةرظن 

نيد ىلع  ًاریبك  ةدلبلا  يف  دحأ  دعي  مل  ناوخإ ! اي  هللاو  انلك  - ))
!!(( ةنارطبلا

. ةنازرو ةدؤت  يف  ةبتعلا  ربع  همدقب  عفد  مث 

تاعومجملا طسو  سدنأ  تأدبو  ةنارطبلاب  تفغش  مویلا  كلذ  ذنم 
تفرع ىتح  ؛  ةنارطبلا ةریس  هیف  يتأت  ثيدح  لك  برشتأ  ةرماستملا 

. يصئارف دعترتو  يسأر  رعش  هل  فقي  امم  ریثكلاو  ریثكلا 

تانب تس  نارطبلا  اھجوز  نم  اھل  نأ  بجعلل -  ايو  تملع -  دقلف 
 - دیشرلا دبع  يمع  نأ  تملع  امك   . كحرطم دعقنل  مق  رمقلل : نلقي 
اھتنبا قاشع  دحأ  ناك  يعارزلا -  حالصإلا  يف  يرلل  ًاریفخ  لمعي  يذلا 
تنبلل ايادھ  هنمثب  ىرتشاو  كلمي  ام  لك  عاب  هنأو  ةكلم ))  )) ىرغصلا
بضغیس هنأ  نظأ  تنكو   . لبقت ملف  هنم  جاوزلا  لبقتو  هیلع  نحت  ىتح 

ًافقاو ضقتني  هب  اذإف  ؛  هقشع نع  هتلأسو  ةميدقلا  هحارج  تأكن  ول 
هیفكب ينذأ  كرعي  هب  اذإو   ، ةرجفتملا تاكحضلا  هزھت  ملعلا  يراصك 

مث  ، نیع اي  لیل  ایب  ًامنرتم  هینیع  ضمغي  مث  ؛  نیتنشخلا نیتریبكلا 
ريرحلا مانن ع  مايأو  لف !! سبلنب  مايأو  ريرح  سبلنب  مايأ  لاومب : حدصي 

كلت يفو  لذني !! لوصألا  نبا  ىلع  يجیتب  مايأو  لطلا !! يف  مانن  مايأو 
بيدابد يف  ًاقشع  اوتام  نيذلا  ناعدجلا  تارشع  نع  يل  ىكح  ةلیللا 

؛ نھادحإل ًاریبك  ًارھم  ربدیل  قرس  نم  مھنم  ةنارطبلا  تانب  رفاظأ 
ءامرغ عم  كارع  يف  لخد  نم  مھنمو   . هنم جرخي  ملو  نجسلا  لخدف 
لزھ یتح  مونلاو  برشلاو  لكألا  هسفن  ىلع  مرحف  ؛  نھادحإ ببسب 
ناكو  . ةیلالھلا ةریس  يكحی  هنأ  يل  لیخ  یتح  مھنمو  مھنمو   ، تام و 
هینیع يف  عملت  ًانایحأو   ، يكحي وھو  هھجو  يرتعي  ةبآكلا  نم  ءيش 
: ًالئاق ةالصلا  بلطي  ضھنف  رجفلا  ةثاغتسا  تءاج  نأ  ىلإ  ؛  ةجھبلا
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نأ نكمي  ال  انأف  يتأرما ! اي  اھوبأ  تس  اي  ةلیللا  كیلع  تعاض  - ))
انتركف توركعلا ! دلولا  اھيأ  ببسلا  تنأ  ةدحاو ! ةلیل  يف  نیتنثا  عجاضأ 

!((. یضم يذلاب 

ناكد ىلإ  يروف  نم  تقلطنا  ةشھدلا  بوسنم  عفترا  املك  تنكو 
حمالم يف  ًانعمتم  رظنلا  سلتخألو  ؛  ءيش يأ  يرتشأل  ةنارطبلا 
رشبلا نع  اھزیمي  ًائیش  اھءارو  فشتكأ  يّنلع  اھتاكرحو  اھھجو 
ةاعدم دجأ  الف   ، ًاریغصو ًاریبك  عیمجلا  ىلع  ةرطیسلل  اھلھؤيو 
لھأتست ةنایقش  خیسف  ةعئاب  درجم  اھتطاسب : نم  رثكأ  ةشھدلل 

. اھاري نم  فطع 

ثيدح لك  روحمو   ، انتدلب يف  دیحولا  ةشھدلا  ردصم  يھ  تلظ 
ًاناكم هل  ىلخأ  يذلا   ، لاقبلا اَّیَھِم ))  )) ناكد يف  ويدارلا  رھظ  نأ  ىلإ 
عوضوم ؛  ةقینأ ةبصنم  ىلإ  هیف  سلجي  يذلا  هنكر  راوجب  فر  ىلع 

ةاودو رئاجس  ةيافطو  نيومتلا  رتافدو  ككشلا  باسحلا  تون  اھقوف 
بلع نم  لالت  نیبو   . ةرابود ةلتفب  اھجرد  يف  طوبرم  ایبوك  ملقو  ربح 
بلعو  ، ةیلاغلا رھاوجلا  اھنأك  ةقدب  ةفتسملا  ةصوصرملا  رئاجسلا 
بلعو  ، طرفلا ناخدلا  تاوكابو   ، ةصلصلاو نيدرسلاو  نوملسلا 
هقودنصب  ، ءيش زربأ  وھ  ويدارلا  ناك  اذھ  لك  نیب   .. يدنلوھلا نمسلا 

ةنادزم تاطحملا  ةحول   ، يميركلا نوللا  يذ  عماللا  معانلا  لیطتسملا 
يف تيربكلا  دوعك  رشؤم  اھفلخ  نمو  ةلخادملا  ماقرألاو  طوطخلاب 

؛ ةقینألا رارزألا  نم  فص  قودنصلا  لفسأ  يفو  ؛  قارب ءوض  هطسو 
ضبقت ةشامكب  يھتني   . وسكم نیخت  كلس  دتمي  قودنصلا  فلخ  نمو 

اوناك  . يلفس فر  قوف  ةعوضوملا  ةلیقثلا  ةيراطبلا  عبصأ  ىلع 
الو ثيدح  اھل  يھتني  انل ال  ةشھد  ثعبم  لظ  دقو   . سبیلیفلا هنومسي 

(( اَّیَھِم  » راد يف  ةيالملا  دعسلا  مأ  تنبلاب  ءيج   . بجعلا اھنم  غرفي 
بكرت نيذلا  اھروباو  ةطساوب  نیحطلا  ةنیكام  نم  ةيراطبلا  ألمت  يكل 
اھنظت تناكو  اھيدیب  ةيراطبلا  تعفر  دعسلا  مأ   . اھنحشیل كلسب  هیف 

.. وح اي  : » اھلوھ نم  تنبلا  تحاصف  ؛  ديدحلاك ةخسار  يھ  اذإف  ةفیفخ 
هذھ تناكو  ؟ .))! ىلمتت امأ  لاحشيإ  ؟ ! هیل ةدك  ةلیقت  يھ   .. ىتمو  .. و

. ويدارلا ثيدحل  دیحولا  سفانملا  يھ  ةتكنلا 

نم ةنوكملا   ، (( اَّیَھِم  » ةلئاع ينعي   ، (( اَّیَھِم  » راد وھ  ناكدلا  بحاص 
باھولا دبعو  ایھم  ةفیلخو  ایھم  رھاطو  ایھم  دومحم  لاجر : ةعبرأ 

نأ نودكؤي  دلبلا  يقرش  يف  رومألا  قئاقحب  نیفراعلا  نأ  ریغ   . ایھم
ًایمازلإ ًاسردم  لمعی  وھ  . و  هدحو ایھم  باھولا  دبع  وھ  ناكدلا  بحاص 
بابلجلاو  ، ةيدنفألل زمرك  طقف  شوبرطلا  يدتري   ، ةدلبلا ةسردم  يف 
رساجت نم  لوأ  وھو   . ءاتشلا يف  ةءابعلا  وأ  وطلابلا  هقوفو  فوصلا 
هھجو  . يجنرفإلا ةلذبلا  نود  شوبرطلاو  بابلجلاب  لصفلا  انیلع  لخدو 
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فرعي ؛  ناسللا برذ  قبل  هنكل  ؛  جوعأ هكنحو   ، ةلاقتربلاك رقشأ  رمحأ 
هنإ  . برعلا لاثمأو  فيرشلا  ثيدحلابو  ةِنّیبلا  ةيآلاب  كمحفي  فیك 

. طخلا كف  نم  رثكأ  نوفرعي  ال  مھتیقبو   ، ایھم راد  يف  دیحولا  ملعتملا 
دنع نیعمتجم  امبرو   ، رخآلا دعب  ًادحاو  عیبلل  ناكدلا  يف  نوفقي  مھلك 

. نيومتلا قيرفت 

بعلا يف  لب   ، ةدلبلا يف  ناكد  ربكأ  مھناكد  نوكي  نأ  ًابيرغ  نكي  مل 
؛ ةنھملا هذھ  يف  مھرمع  لوط  مھف  يعاطقلاو  ةلمجلاب  عیبي  ؟  هلك
يف مھتدعاسمل  رافنألا  نورتكيو  اھنوحلفي  ضرأ  كلذ  قوف  مھلو 

. اھنوفلعي ةیشامو  راقبأ  كلذك  مھل   . داصحلاو يرلاو  رذبلاو  ثرحلا 
قشي قیض  عراش  قامعأ  يف  ةریبك  ةدحاو  راد  يف  ًاعیمج  نوشیعي 

، لخادلا يف  ةریبك  ةبيرزو   ، عراشلا ىلع  لطي  راود  اھلو   ، دلبلا طسو 
.. تافرش تاذ  رمحألا  بوطلاب  تاعاقو 

ناكدلا اوكرت  ةأجف  ؛  ةدحاو ةرم  اھیف  اوعلط  مھنأ  ًاقح  بيرغلا  نكلو 
ةھجاو ىلع  نیكاكد  ةعبرأ  مجحب  ًاديدج  ًادحاو  اونتباو   ، رادلل قصالملا 
ةيرقلا سلجملو  ةدمعلا  تیبلو  ةسردملل  ًاھجاوم   ، ةیحانلا رياد  عراش 

توح ةدتمم  ةقیمع  ةریبك  نزاخم  هفلخ  نم   . راضخلاو ةمحللا  قوسو 
تاسوبلم نم  ةبيرغ  نانطأ  تعمس : نذأ  الو  تأر  نیع  ال  ام 

لقنلا تابرع   . لافطأ بعلو  ةیلزنم  تاودأو  ةنيز  تاودأو  تاشورفمو 
وأ قیتعتلل  نزاخملا  هذھ  مامأ  فوقو  اھل  لطبي  ال  وراكلاو  نویمكلا 

هشرك قوسي  فافشلا  نیلبوبلا  هبابلجب  ایھم  ةفیلخو   . نحشلل
، فكلاك ةریغص  ةتون  ًالماح   ، ضیھم سوواطك  ًایئاج  ًاحئار   ، همامأ

هینیعو  ، دبلتملا هرعشب   ، دنھلا ةزوجك  هھجو   . هنذأ فلخ  ایبوكلا  ملقلاو 
ةجعبنملا هتھبج  ىلع  ةردحنم  ءاضیبلا  ةكیبشلا  ةیقاطلاو   ، نيواقرزلا

هیمدق يف  بشبشلا   . هھجو يف  امھل  ناكم  ال  ةقایعو  ةكاظن  يف 
ةینمزلا لصاوفلل  ًاددحم   ، ةعقرطلا نع  فكي  ال   ، نیبعكلا يتدروملا 
نولونلاو لقنلا  رومأ  لوح   ، يضارتلاو كارعلاو   ، ةفكانملاو لاصفلا  نیب 

. اھتدوج نع  الضف  ةعاضبلا  ةمالسو 

ددجي هنأل   ، ایھِم راد  بحتو  هبحت  ةدلبلا  لعج   ، هدحو ناجرھم  اذھ 
يرغت يتلا  عئاضبلاو  تالفاحلاو  تالقانلاب  ةدلبلا  يف  رظانملا 
ناكدلا امأ   . ةنيدملاب هبشلا  ةبيرق  انتدلب  لعج  دقل   .. اھئانتقال ةقرسلاب 

انبر ةحیبص  نم   ، ضفني ال  رماسو  رخآ  ناجرھمف  ويدارلا  علعلي  ثیح 
مامأ ضرألا  نوشرتفي   ، سانلا دفاوتي  ثیح  ؛  لیلقب رجفلا  برق  ىتح 
ماودلا ىلع  ةلعتشم  زاجلا  تاروباو   . يلاعلا هفیصر  ىلعو  ناكدلا 

هایم اھیف  يلغت  اھقوف  نم  ياشلا  ديرارب   . ىرخأو ةعومجم  لك  طسو 
وزوز ياشو  ةحالفلا  تنبلاو  سرجلاو  نیلفق  وبأ  ةكرام  ياشلا 
يف دعب  ىلع  نم  نیمداقلا  ركست  ةذافنلا  هتحئار   . بيرشلا خیشلاو 
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يف نیبراش  اوناك  امھم  ءىجافملا  مرخلا  مھكردیف  ؛  ةیبناجلا يراوحلا 
فیصر ىلإ  كتقبس  دق  ءارضخلا  حابصلا  سمش  نأ  ىرت  تنأو   . مھرود
ةراحلا يف  اھقدارس  تماقأو   ، تاجرد ةدع  ضرألا  نع  عفترملا  ناكدلا 
طئاحلل تظفتحا  امك  ؛  حتفني ال  ناكدلل  رخآ  باب  لطي  ثیح   ، ةیبناجلا
ةحئار اھنم  دعاصتت  ةبیطر  لظ  ةحيرش  نم  ةنمآلا  هدودحب  هجاوملا 

نم ةیمیمح  رثكأ  امبر   ، ةمیمح ةحئار  يھ   . ةراملا مئاھبلا  ثورو  مدرلا 
ناخدب ةلمحم  رودلا  باوبأ  نم  ةدعاصتملا   ، ةرذلا ریطفلا  ةحئار 

. ریطفلا هجو  ىلع  ةرمحملا  ةدشقلاو  دبزلا  ةھكنب  ناركسلا  نارفألا 
نبللاو شيرقلا  نبجلاب  ًايرط  ًاشیع  وأ   ، ًاریطف ترطفأ  دق  دب  ال  تنأ 
ًامامت كعبشت  كلوح  نم  ةحئارلاف  ترطفأ  نكت  مل  نإ  ىتحو   . بئارلا

نأ ىرت  اذھل  ًاعبت  تنأ   . هوتل لكآلاك  لاع  توصب  أشجتت  كلعجت  لب 
، ةلیمج فیصرلا  ىلع  اھسفن  ةدعقلا  نإ  مث   . بجو دق  ياشلاب  مضھلا 

ثلاث امكیلإ  مضني  نأ  لمجألاو   ، رخآ كیلإ  مضني  نأ  اھنم  لمجألاو 
ياشلا روباو  لوح  ولو  نوعمتجم  مھو  لاجرلا  رظنم  ىلحأ  امف  ؛  عبارف

((. اَّیَھِم  )) ناكد فیصر  ىلع 

لجعتسم عيرس  لمع  كءارو  ناك  نإف   . سلجت نأ  دب  ال  كنأ  ينعي 
يعاد الو  يناثلا  رودلا  نم  ىرخأ  امبرو  لوألا  رودلا  نم  ةبوك  كیفكیف 
رودلا ةبوك  نع  لزانتت  نل  بلغألا  يف  كنكل  ؛  ثلاثلا رودلا  راظتنال 
كیجشي فوس  ويدارلا  نأل  امنإ  ؟  كتسافطل وأ  اھتوالحل  سیل  ؛  ثلاثلا

زيزعلا دبعو  دومحم  مراكو  شارطألا  ديرفو  ةيداشو  حابص  توصب 
تعفر دمحم  خیشلا  توصبو   ، موثلك مأ  ةسنآلاو  باھولا  دبعو  دومحم 
نوسلجي ًاعیمج  مھنأك  ؛  ةظابأ يركفو  داقعلاو  نیسح  هط  روتكدلاو 

ءاج دایصلا  ةتس  وبأ   . مھرود نورظتني  يرحسلا  قودنصلا  اذھ  يف 
يبناجلا فیصرلا  ىلع  ًاتباث  ًاسلجم  هسفنل  ذختاو  هطویخو  هلزغب 

نم ًارطشو  راھنلا  يضقي  ؛  فرصني نم  رخآو  ءيجي  نم  لوأ  تابو 
ىلإ عمتسيو  ياشلا  برشيو  كبشلا  دقعي  هلزغ  ىلع  ًابكنم  لیللا 

. ويدارلا

* * *

ءيش يأ  نع  ءيش  لك  ةفرعم  ًامئاد  نوبحي  انتدلب  يف  سانلا 
كانھ رس  ال  هنأ  ىلع  اودوعت  دقف   . هلصفو هلصأ  ؛  مھمامأ ًاعقاو  ریصي 
هداعیم یف  ءيجی  ءيش  لكو  ؛  ًادبأ مھنوخت  ال  ضرألاف  ؛  ةتبلا

الو هقیرب  یف  بذكی  رمقلا  ؛ ال  هناوأ نم  یشتخی  ءيش  الو  ؛  طبضنملا
امبرو لوصفل  بوسحمو  فورعم  ءيش  لك   . ةرارحلا يعدت  سمشلا 

. نورواجملا اھرابخأب  ءيجي  ةكم  يف  لبحت  ىتلاو  ةمداق  تاونسل 
، اوسقطيو اولأسي  نأ  دب  ال  مھنإف  ديدج  رھاظ  مھیلع  أرط  نإ  امأف 

ةقیقح ًافشاك   ، هغادب ءيجي  ىتح  لغاشلا  رمألاب  مھغامد  لظيو 
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هرھاظ ةفرعمل  ةیلع  نودنتسي  ضام  ءيشلل  نكي  مل  نإ   . هرمأ
ًامئاد ءيجي  هنأ  بیجعلاو   ، ًایضام هل  اوفلؤي  نأ  لھسأ  امف  ءىراطلا 

. عقاولل ًاقباطم 

ردق ياشلاو  ويدارلا  لوح  اورماستو  ؛  اوجھتبا ام  ردق  سانلا  جھتبإ 
ناكد ةرھاظ  سمھلا  يف  جرعت  مھتارماسم  تأدب  مث   . اورماست ام 

. هسفن اَّیَھِم ))  )) ناكد باحر  يف  مھتدعق  ءانثأ  يف  ىتح  ؛  (( اَّیَھِم ))
قرغتسیل ًائیشف  ًائیش  رھظي  لعجو  هسأرب  لطأ  يمتحلا  لؤاستلا 
يبھذلا اھلقثب  طحت  یتح  ایندلا  یف  یرج  دق  نوكی  امع  هلك : ثیدحلا 

ًارخدم ناك  لاؤس  ؟ ! قزل طبخ  اَّیَھِم ))  )) راد ىلع  ةأجف -  اذكھ  هلك - 
امھم رودصلا  نئازخ  رداغي  نأ  دب  ذإ ال  ؛  ًادبأ راخدإلل  حلصي  سیل  هنأ  ریغ 

. سوفنلا هنع  تھلت 

ةیبناجلا ةراحلا  يف  مدرلا  قوف   ، ةیشتنملا ياشلا  تافشر  عم 
.. رمألا يف  ةریغصو  ةریبك  لك  ًادصار  سمھلا  رماست   ، (( اَّیَھِم  )) ناكدل

مھضرأ لك  اونھر  اَّیَھِم ))  )) راد نأ  ول  تاعانق : يلع  سمھلا  فرشأو 
نم ةورثلا  هذھ  عبر  يواسي  ال  اھنمث  نإف  اھوعاب  ىتح  وأ  كنبلا  دنع 

ةصاخلا نویمكلا  لقنلا  ةبرع  نع  ًالضف  تازیھجتلاو  ينابملاو  عئاضبلا 
ناك لھف   . ًائیش اوعیبي  ملو  ًائیش  اونھري  مل  مھنأ  نیح  يف  ؛  مھب

؟! ةأجف هنع  اوفشك  نوفدم  زنك  مھدنع 

يھ ةنارطبلا  نأ  تعمس  مايأ  ةعضب  دعب  هذھك  ياش  ةدعق  يف 
مھلغش اھب  اوددجي  يك  اَّیِھِم ))  )) رادل اھتطعأ  لاومألا  هذھ  لك  ةبحاص 
نولوقي مھتلوح -  دق  اھنأ  رمألا  ةقیقحو  ؛  ةریبكلا ةراجتلا  هذھ  اومیقيو 

لیقو  . لمع باحصأ  اوناك  نأ  دعب  اھدنع  نیلماع  ىلإ  فجاو -  زمغ  يف 
؛ عئاضبلابو ءانبلاب  تلفكت  اھنأو  طقف  ضرألا  ةعطق  اھل  اومدق  مھنإ 

مھتراطشب عفنتست  ةقیقحلا  يف  يھو  ءاكرش  مھنأ  مھتمھوأ 
حبرلا نم  ةبسن  كلذ  لباقم  مھیطعتو  ءارشلاو  عیبلا  يف  مھتربخو 

هذھ ةبحاص  يھ  تسیل  ةنارطبلا  نأ  تعمس  ىرخأ  ةدعق  يفو 
ةلصب تمتو  لاومألا  سوؤر  باحصأ  فرعت  يھ  امنإ  ؛  ةلئاطلا لاومألا 

راد اوضرقي  يكل  مھيدل  تطسوت  دق  اھنأو  ؛  مھضعبل بسن  وأ  برق 
قیثاوملاو دوھعلاب  مھو  دیقو  مھوضرقأف  لاومألا  هذھ  اَّیَھِم )) ))

. تانامضلاو

نوكتأ ًاركفم : تحر  ـ سو يسفنب  تدرفنإ  ةثلاث  ةدعق  يفو 
فلتخم ىلع  سانلا  هنم  ضرتقي  يذلا  ریبكلا  كنبلا  يھ  هذھ  ةنارطبلا 

؟ نییشرق يف  قونزم  تنأ   . لعفلاب ةنارطبلا  لعفت  اذكھف  ؟ ..! مھعاضوأ
وأ ًالوف  وأ  ًاحمق  اھعیبت  نأ  كیلع  ام  لك   . ةنارطبلا كتلاخ  ىلإ  بھذإ 
يھ  . دعب هعرزت  مل  امبر  يذلا   ، مداقلا كلوصحم  نم  ًازرأ  وأ  ًامیسرب 
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كیلع تكتو  ؛  هتردن تقو  يلاحلا  هرعسب  ًالثم  بدرأ  فصن  نمث  كیطعت 
نم كیطعت  يھ   . داصحلا دنع  لعفلاب  هذخأت   ، لماك بدرأب  ةلایبمك 
الإو  ، ءارشو عیب  قاروأ  اھل  بتكت  نأ  دیحولا  اھطرش  ؛  فلأل هینج 
تردن تءاج  ذنم  ةروثلاو   . ةیكلم دقع  وأ  ًاساحن  وأ  ًابھذ  اھدنع  نھرتلف 

ةرسامسلاو راجتلا  يديأ  يف  ترثكو  ؛  نیحالفلا يديأ  يف  سولفلا 
اھیف اوعفن  نيذلا   ، ةافحلا لكل  سرادملا  تحتف  ةروثلاو   . نیبارملاو

ةیلمتلاو رافنألاو  ةبالغلا  لامعلاو  نیحالفلا  مھئابآ  ىلع  تابو  ؛  لعفلاب
دق ًاریخأ  رودلا  نأ  اورعش  دقو   ، ردنبلا سرادم  يف  مھیلع  اوفرصي  نأ 

. ةلدھبو طحق  لوط  دعب  ًاماكحو  ةيدنفأ  مھؤانبأ  حبصیل  مھیلع  ءاج 
مھو ؛  ميركلا ضیف  ىلع  اھدعب  اوحبصأ  ةروثلا  لبق  ًانایعأ  اوناك  نمو 
ىربكلا تاورثلا  باحصأ   . ردنبلا يف  مھدالوأ  ىلع  فرصلاب  ىلوأ 
اوشاعو جیلخلاو  ةيدوعسلا  رجاتمو  كونب  ىلإ  مھتورث  لك  اوبرھ  نيذلا 
مھدالوأ ىلع  فرصلل  اوضرتقي  نأ  مھیلع  تاب  هللا  ىلع  ةروص  يف 

عم مھلكل -  اھلك -  سولفلا   . لعفلاب ءارقف  مھنأ  نوربخملا  قدصي  ىتح 
نیح دعب  نكلو  ؛  معنيأ ةذفان  اھتقروو   . ةقرو بلطت  ةنارطبلاو  ؛  ةنارطبلا

.. ماني الو  لفغي  يذلا ال  لالحلا  اھلح  دق  نوكي  امبرلف  ؛  لاح لك  ىلع 

كتلاخ ىلإ  بھذاف  نذإ  ؟  ناكم يأ  يف  ةفیظو  ىلإ  ةجاح  يف  تنأ 
يفو ردانبلا  يف  موقلا  ةیلع  نم  ًادج  ًارابك  ًاسان  فرعت  اھنإ   . ةنارطبلا
بھذتو اھبایث  سبلت  نأ  ًامھم -  ًالجر  تنك  نإ  اھيدل -  عنام  . ال  ناكم لك 

ىتح ةبوكرب  كباسح  ىلع  اھلقنت  نأ  طرشب  ؛  مھنم دحاو  ىلإ  كعم 
يف نیعم  دحاو  ىلإ  ةرامأب  كلسرتس  معألا  بلغألا  يف  اھنكل   . راطقلا
كیلع ملست  اھنأو  ةنارطبلا  فرط  نم  كنأ  هل  لوقت  ةینالفلا  دلبلا 
دقلو  . كنوع يف  بغرأو  اذكو  اذك  يعضو  انأ  اذكو  اذك  ةرامأب  كل  لوقتو 
يف نوظحالمو   ، ةیجرموتو  ، نویماظن ءارفخ  نیع  اھتطساوبف  ؛  ثدح

؛ مھدلب ىلإ  ةدیعب  دالب  نم  نیسردم  لقن  متو  ؛  يعارزلا حالصإلا 
ضعب حارس  قلطأو   ، روھشب مھنس  نم  ربكأ  ذیمالت  سرادملا  تلبقو 
يفعأو  ، سیلوبلا ةطقن  ةبیشخت  يف  ًالدع -  وأ  ًاملظ  نيزجتحملا - 

!! مھیف ةرھاظ  !! . ریغ ةیقلخ  بویعل  ةيدنجلا  نم  نابش 

: يسفنل الئاق  ةرارم  يف  مستبأ  هذھ  يتحرس  دعب  ينتيأرو 
مل امبرو  يوسیع  يخأل  هبینأت  يف  ًاقداص  يبأ  نوكي  نأ  نكمي  اذكھو 
 - ًاضيأ اذكھو -   . ةنارطبلل رخآلا  وھ  نيدم  هنأ  معز  نیح  بذكي  نكي 

. مداقلا نمزلا  يف  ًادتمم  ةنارطبلا  نيد  نوكي  نأ  نكمي 

ام اذإ  اھلك  نويدلا  هذھ  ریصم  وھ  ًاقح  ينلغش  يذلا  رمألا  نكل 
ىرت اي  نم  ؟ ! ةدیحو يھو  توملا  اھلجاعو  ةأجف  ةنارطبلا  تقفن 

؟! فیكو ؟  هعمج ىلوتیس  نمو  ؟  نيرخآلا ممذ  يف  اھل  ام  لك  فرعیس 
يقیقحلا عضوملل  ًاروصت  دجأ  مل  املثم  ؛  اباوج كلذل  دجأ  مل  يننأ  ریغ 
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. اھتانوھرو اھلاومأ  هیف  يفخت  يذلا 

* * *

ًابكوم تدجوف  لیلقب  رھظلا  دعب  ةسردملا  نم  ًادئاع  تنك  موي  تاذو 
املف  . انتراح برق  ىتح  دتمي   ، ةنارطبلا ناكد  برق  رشبلا  نم  ًالئاھ 
يف ؛  بابلا نم  ةبرقم  ىلع  فقت  ًالویخ  تيأر   ، هیف تلخدو  هنم  تبرتقا 
ىلع فوفلملا  نیشلقلاو  شیبارطلاو  ءارفصلا  ةلذبلاب  ركسع  ةسارح 
يك جیباركلاب  مھنوشوھيو  نیجرفتملا  سانلا  نوُّعزي  اوناك   . نیقاسلا
اھنكل  ، رخآلا وھ  ءارفصلا  ةلذبلا  سبلي  ربتعم  يدنَفأ  ةمث  ناكو   . اودعتبي
ةریثك طئارشو  ریبابضو  موجن  هردصو  هیفتك  ىلعو  ؛  نیمثلا خوجلا  نم 
مستبي سلجف   ، ناكدلا لخدم  يف  يسركب  هل  ءيج   . نیعلا كبرت 

يف حیصيو   ، ناكدلا لخاد  اھتداعك  ةیفتخملا   ، ةنارطبلا ىلإ  تصنيو 
!((. دح شوبرضت  ام   )) ؛ فطلب هركسع 

ثدحي امك  ةنارطبلا  اوؤجاف  نيومتلا  ثحابملا  لاجر  نأ  تننظ 
يذ يدنفألا  نم  ةبرقم  ىلع  تأكلت   . نیحل نیح  نم  ةبالغلا  نیلاقبلل 

ةیساحنلا بیجاعألا  هذھ  لكب  ًاروھبم  هیلع  جرفتأ  ریبابضلاو  موجنلا 
داكتو هلك  عراشلا  ألمت  هرطع  ةحئار  تناك   . قیلاعتلاو طئارشلاو 
يف ةعبرتم  ةنارطبلا  تناكو   . ةقتعملا حیسفلا  ةحئار  ىلع  ىغطت 
عم ملكتتو  ؛  نيریبك دوو  ةداعس  يف  مستبت  داتعملا  اھناكم  سفن 
يف أطابتي  وھ   . ءایشأ نعو  ءامسأ  نع  هلأست  ؛  ةقر يف  يدنفألا 
ًالذج اھمك  يف  كحضلا  ىلإ  هقبست  يھ   . ًالیلق ركفي   ، مستبي  ، ةباجإلا

: ًاحئاص حازملا  لیبس  ىلع  اھیف  طخشي   . ًاطابتغاو

ةرم رخآ  يد  نإ  كلاب  يلخ  ؟ ! يتنا هیلو  اي  هيإ  ىلع  يكحضتب  - ))
هشحون يللا  يقب ! كسفن  یف  هفرص  كل  يفوش  كلیجی ! اننم  دح 

!((. انروزي یقبی  هدك  دعب 

حوشت اھتكحض  متكت  ؛  ةراشإلا تمھف  اھنأك  ةنارطبلا  ىلع  ودبي 
: ةلئاق مشع  يف 

! لخاد خیطبلا  مسوم  ايارو  انأ  مكل ! ةیضاف  ينيركاف  مكايإ  - ))
!((. ملتي ام  مھ  اياروو 

برضي ؛  مھبم زغل  يف  رظني  هنأك  ةليوط  ةھربل  يدنفألا  اھلمأتي 
يف اھعارذ  ةنارطبلا  عفرت   . ضوھنلا يف  عرشي   ، هیتبكر ىلع  هیفكب 

: ةحئاص هھجو 
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! ادغلا دعب  ریغ  يشمي  دح  ام  يعارد  نم  ةثالثلاب  قالطلا  َّيلع  - 
!« تنب ای  الی  هانزھج ! ادغلا  صالخ !

تعضو ؛  نيرشعلا يف  ةباشك  تضھن  ؛  ةحزام ریغ  ةداج  تناك 
((.. تنب اي  الي  : )) ةحئاص ریغصل  بابلا  يف  اھسأر 

اھجوز ناك  يتلا   ، ضيرعلا تنب  ةیفص  ىوس  تنبلا  هذھ  نكت  مل 
، ةلیلق تاونسب  اھجوز  دعب  تومي  نأ  لبق  ةنارطبلا  دنع  لغتشي  ينفح 

لقنت نأو   ، اھتياعر ىلإ  مھمضت  نأ  ةنارطبلا  تأر  ؛  دالوأ ةثالث  ًاّفلخم 
؛ اھدنع نولغتشي  مھعدت  مل   ، دالوألا ربك  نیحو   . اھتمدخل ةیفص  مھمأ 
نم ءاثبخلا  ضعب  لوقي  اذكھ   .. اھیلع اورمآتي  وأ  اھوبھني  نأ  تفاخ 
ديرت تسیل  اھنأ  يھف  نورخآلا -  لوقي  امك  ةقیقحلا -  امأ   . انتدلب
قیبطت دعت  مل  اھنأل  امبر   ، لاجرلا نیلماعلا  نم  ًاناجرھم  اھسفنل 
تيوكلا يف  لمعلل  ةیفص  دالوأ  ترفس  اذھل  اھنإو  ؛  لاجرلا ةرشع 

هل يذلا  ریبكلا  لواقملا  ةمیھف  اھتنبا  جوز  ىدل  ؛  ایبیلو ةيدوعسلاو 
تلفكت ذإ  ؛  ينیعب هتفش  دقو  حیحص  اذھو   . دالبلا لك  يف  لغش 

نم تانبلاو  نابشلاو  لاجرلا  نم  ىصحي  ال  ددع  ریفستب  ةنارطبلا 
زئاجعلا ىوس  اھلھأ  نم  اھیف  قبي  مل  ىتح  ةرواجملا  نادلبلا  عیمج 
رفسلا نم  نولھي  ماع  لك  يف  مھو   . نیخسرتملا نالیغلاو  ةزجعلاو 
ةمخضلا بئاقحلاو  تالايرلاو  تارانيدلاو  تارالودلاب  نیلمحم 
ةمخاتملا ةیعارزلا  ضرألا  طيرارق  نورتشیف  ؛  ايادھلاب ةجعبنملا 
ةمصاعلا ةنيدملاك  تارامعلاو  تالیفلا  اھقوف  مھسفنأل  نونبي  ؛  ةدلبلل

. ءوسب ءاوس 

نم عیجشتب  رفسلا  اوبحأو  میلعتلا  اوھرك  ةدلبلا  دالوأ  فصن 
نم ةلیلق  تاونس  فرظ  يفو   . اھنويد نم  فيوختب  وأ  ةنارطبلا 

؛ مھیضارأ يمط  ءانبلا  يلواقمل  اوعاب  دقو  نوحالفلا  تاب  مھرفس 
ءانبلل اھباحصأ  اھعابف   ، تاعقنتسمو ًاكرب  تتابو  ضرألا  تبرختف 
ضرعل يھاقملاو  تارازابلاو  نیكاكدلا  حتف  ىلإ  اوھجتاو   ، اوحارتساو
جاجدلا بلط  يف  ىوكشلاب  نورأجي  ًایعمج  اوتابو  ؛  ويدیفلا مالفأ 
رویطلا ذاخفأو  بالكلا  فیبولوبو  ففجملا  نبللاو  ضیبلاو  دمجملا 

. ةیكالھتسالا ةیعمجلا  باوبأ  ىلع  نوعطنتيو   . ةحراجلا

ةموزعلا رظنم  ينعار  دقلف  ؛  ةنيدم نم  رطشأ  ضيرعلا  تنب  ةیفص 
؛ دناسمو ریصحب  رادلا  ءانف  تشرتفا  ثیح  ؛  دیعب نم  اھترظن  نیح 
؛ ءاشعلا ةینیص  اھقوف  تحرطو   ، ضرألا ىلع  ةریبكلا  ةیلبطلا  تدتماو 

راضخلا قابطأو  ةتفلا  رجانأو  رویطلاو  موحللا  قابطأ  تدتماو 
ةسارحب اوفلكت  نيذلا  ىحلا  ناعدجل  ةلثامم  ةیلبط  تجرخو   . ىولحلاو

. مھماعط نم  فویضلا  يھتني  ىتح  لیخلا 
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ةنارطبلا ةدعاسمب  نوعوطتي  نيذلا  سارحلا  رثكأ  ام  قحلا  يف 
الف اھناكد  باب  نوبزلا  قرطي  ذإ  ؛  يلصت نیح  ةصاخ   ، ةظحل لك  يف 
توص هئیجیف  ؛  ىرخأ ةرم  قرطیف   ، ةداعلاك ناكدلا  لخدم  يف  اھاري 
اھعبتت ميركلا  نآرقلا  نم  ةروسب  ةأجف  ًاعفترم  لخادلا  نم  ةنارطبلا 
ةسارحب ًاعوطتم  نوبزلا  فقي  انھف  دمحلا !! كلو  انبر   .. ربكأ هللا  ةحیصب :

ام ناعرس  نكلو   . اھدحو نمأم  يف  ةعاضبلا  نأ  هنیقي  مغر  ؛  ةعاضبلا
؛ اھراظتنا يف  ال  ؛  فقیف ؛  يلصت ةنارطبلا  نأ  فرعیل   ، رخآ نوبز  ىتأي 
نأ هل  ذلیف  ؛  ثلاث نوبز  يتأي  لیلق  دعبو   . هلبق فقاولا  ةسارح  يف  لب 

ةنارطبلا نماطتت  نئابزلا  ددع  ديازتي  نیحو   . نینثالا ةسارح  يف  فقي 
میھاربإ ىلع  تیلص  امك  : )) هتورذ ىلإ  ولعي  اھتوص  نكلو  اھتالص  يف 

... مكیلع مالسلا   .. د يـ .. ـ .. يجم دیمح  كنإ  نیملاعلا  يف  میھاربإ  لآو 
لكو لخادلا  وحن  حزحزتلا  يف  عیمجلا  أدبی  اھتظحل  مكیلع .)) مالسلا 

. هبلط هیف  ذخأیس  يذلا  ءاعولاو  سولفلا  دمي 

نم لقنتت  ثيداحألا  تناك  مویلا  كلذ  يف  انراد  ىلإ  قيرطلا  يف 
: ةلیلقلا تاوطخلا  هذھ  يف  بجعلا  تفرع  ىتح   ، ىرخأل ةعومجم 
كلذ نم  بجعألا  ؛  شیجلا نم  وھ  امنإ  ةطرشلا  نم  سیل  طباضلا  اذھ 
تانب رغصأ  ةكلم ))  )) نأ كلذ   . هدنع طباض  وھ  امنإ  اھتنبا  جوز  سیل  هنأ 
ریبك طباض  اھمارغ  يف  عقي  نأ  لبق   ، ةباین ةلیكو  تجرخت  ناك  ةنارطبلا 
نم هلصأ   . نولوقي ام  هبشأ  ام  وأ  يناثلا  فصلا  يف  ةروثلا  لاجر  نم 
هیف مدختسإ   ، بح امھنیب  موقيو   ، ةبلاط يھو  اھفرعي  ناكو  ؛  انیحاون
يأ نم  اھیلع  طيوحتلاو  اھلیصوت  يف  هلھأ  ریمحو  شیجلا  تابرع 
نلو مل  ریبك  ناجرھم  يف  اھجوزتف  تجرخت  نأ  ىلإ  ؛  يجراخ ناودع 

؛ اھمزع نع  ةنارطبلا  ينثي  نأ  سيرعلا  لواح  دقو   . ًادبأ انتَدلب  هاسنت 
ریغ  . حيرتست يك  ردنبلا  ىلإ  هعم  لقتنتو  ةنھملا  هذھ  كرتت  اھلعجي 
عضخ يذلاو  ًاقلطم  هنع  دیحت  يذلا ال  طرشلا  سفن  همامأ  تعضو  اھنأ 

نع ًاحفص  برضيو  اھلاح  يف  اھكرتي  نأ  تاقباسلا : اھتانب  جاوزأ  لك  هل 
فرعأ يھو  ؛  يئاھنلا توملا  ينعت  اھل  ةبسنلاب  ةحارلا  نأل  ؛  اھتنھم
ایندلا يف  ناكم  يأ  يف  حيرتست  نل  اھنأ  فرعتو  ؛  اھسفنب سانلا 

الإ اھل  ةحار  كلذك ال   .. ةیحانلا رياد  عراش  يف  ةنئاكلا  هذھ  اھراد  ىوس 
تشاع دق  يھو  ؛  اھتقشعو اھیلع  تبرت  يتلا  هذھ  اھتلغش  يف 
اھافوتي هللا. ىتح  كلذك  لظت  فوسلو  ةلجرتسم  ةملعم  اھرمع 

طرشلا اذھ  نأ  بیجعلاو   . اھطرشل تانبلا  جاوزأ  لك  عضخ  اذكھو 
دق ناسرعلا  عیمج  نأكف  ؛  حرف يأ  لطعي  ملو  ةبوطخ  يأ  قعي  مل 

ةقشم اھفلكي  مل  مھضعب  نإ  لب   ، طرشلا لوبقل  نيدعتسم  اوؤاج 
 - انتدلب لھأ  لوقي  ًاعیمج -  مھنأ  رمألا  عقاوو   . ةبوطخلا دنع  هحرط 
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نونمتي عقاولا  يف  مھ  ذإ  ؛  عماج اي  هكرب  لئاقلا : لثملاب  نونمؤي  ءایكذأ 
. ًایئاھن مھغامد  نم  اھطاقسإ 

* * *

.. لاح لك  ىلع  اھل  ًاركش 

اھتانب ىلع  تفرص  دقف   . رخآلا دعب  ًادحاو  تانبلا  جاوزأ  لاق  اذكھ 
.. ایلعلا سرادملا  یف 

یسوم اھجوز  ةزانج  یف  ألملا  يلع  كلذ  ترذن  دق  تناك  و 
ءاكب يأ  يف  عرشت  نأ  لبق  ةلئاق  هشعن  ىلع  تسلم  ثیح   ، نارطبلا

: تاوص وأ 

اذھ انأ  نكألف  كتانب ! اومحیل  ىسوم  اي  ًاروكذ  ينقزري  مل  برلا  - ))
يمحت ةملكلا ! ىنعمب  ًاركذ  نھھنم  ةدحاو  لك  نكتلو  كنم ! ًالدب  ركذلا 

!! اھسفنب اھسفن 

ًالابج نھمیلعت  ينفلك  ول  یتح  یسوم  ای  نھیلع  فرصأ  فوسل 
نم تنب  لكل  نوكي  ًادغو  هل ! ةوزع  ال  نم  ةوزع  ملعلا  لاومألا ! نم 
ام اذھ  ؛  ءاوحو مدآ  ءانبأ  لك  نعو  كنعو  ينع  اھینغت  يتلا  اھتوزع  كتانب 
تبلط امو  ًاریخ  الإ  ترذن  ام  ينأل  برلا  ىننیعي  فوسلو  نآلا  ! هترذن 

!((. ؟ هيدي ءامسلا  ىلإ  عفر  نم  نونظ  بیخ هللا  ىتم  ذنمو  ارتس ! الإ 

ام ردق  انتدلب  عراوش  يف  لامجلا  تاكلم  ترطخمت   .. ثدح دقو 
ام فرطأ   . لاجرلا نم  نيریثك  نم  رثكأ  مارتحالل  ةبلجم  نكف  ؛  نرطخمت

ةنارطبلا بقل  نلمح  دق  نھعیمج  نأ  ةینارطبلا  ثيداوحلا  هلقانتت 
نأ كیلعف  ةریبكلا  ةنارطبلا  تبلط  تنأ  نإف   . تسلا بقل  هیلإ  ًافاضم 
نأ كیلعف  نھادحإ  تبلط  نإ  امأ   . ةنارطب يتلاخ  ؛  ًالئاق كلذ  ددحت 
الإ نھادحإ  بلطت  نل  ةياھنلا  يف  تنأو   . ةریغصلا ةنارطب  تسلا  لوقت :
ثدحو كل  اھتعاب  ةعیب  يف  ددعلا  وأ  باسحلا  ةعجارم  ديرت  تنك  نإ 
مسا نأ  اھداقتعال   ، ةدیعسو ةیضار  كلذب  تناك  نارطبلاو   . أطخ اھیف 

نأ اھعلاط  نسح  نمل  هنإو  ؛  لاجرلا هددري  نأ  يغبني  ال  ةروع  ىثنألا 
.. اھتانب ءامسأ  ركذ  نم  نوحتسي  اوناك  مھسفنأ  ءاقلت  نم  لاجرلا 

نھسفنأ نلغشي  الو   ، نھتثونأ نيدحتي  نك  نھسفنأ  تانبلا  نأ  ىلع 
نھركذو قیفص  أرجت  نإو   . نھدنع دراو  ریغ  ءيش  نھتثونأ  نأك   ، اھب

الو الجخ  قرعي  هلعجت   ، ةصراقو ةقبل  ةنوشخ  يف  هنددر  نھلامجب 
. اھرركي
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ىلإ تانبلا  لیصوتب  نوموقي   ، هدالوأ هدعب  نمو   ، يوانفحلا ناك 
ردنبلا ةسردم  ىلإ  راطقلا  نبكریل   ، موي لك  ةبوكرلاب  راطقلا  ةطحم 

.. موي لك  رصع  بئاكرلاب  نھنورظتنيو  ؛  ةيوناثلاو ةیئادتبالا 

، ایندلا مأ  رصم  يف  ةعماجلاب  ةمیھف )  )) نھاربك تقحتلا  املف 
ةیلع تانب  لثم  اھلثم  ةیلخادلا  ةنيدملا  يف  ًانكس  اھمأ  اھل  ترتكا 

.. موقلا

. اھیبأ ةيرمخو  اھمأ  ةرقش  اھیف   . ءارقش فصن  ةمیھف ))  )) تناك

. زراب ءوتن  عرف  اھدسج  يف  وضع  لك   . نيروزجلا ةرجشك  تناك  ةليوط 
؛ ًانیغ ءارلا  قطني  اھناسل   ، ءادوس فصن   ، ءارضخ فصن  تناك  اھنیع 

ةبطر ؛  دوعلا ةيرط  تناك  ؛  هملعتت نأ  لبق  يواسنرفلا  ملكتت  اھنأكف 
كسیساحأ يف  هلخدت  يھو  ىتح  ناسللا  ةيرط  ؛  ماودلا ىلع 

.. تارظنلا ةمخفم  ؛  نینیعلا ةيوق  ؛  حمالملا ةداح  ؛  اھضرقیل

ناكدلا يف  فوقولا  نع  عَّروتت  نكت  مل  ةیفیصلا  ةزاجإلا  يف 
اھتقو عزوتو  ؛  عیبلا يف  اھمأ  دعاستل  ؛  مشتحملا يجنرفألا  اھسبلب 
ماعلا لوأ  يف  رفاست  تناكو   . ناكدلا يف  لغشلاو  ةركاذملا  نیب 
نیتعمج لك  اھمأ  اھل  رفاستو  ؛  ةزاجإلا ءدب  يف  الإ  دوعت  الف  يساردلا 

.. اھنع ةذتاسألا  ءاضر  ةدكؤم  اھقبست  اھقوفت  رابخأ  تناك  ًامئادو   . ةرم

نابشلا ةيدنفألا  نم  راثك  فویض  ةنارطبلل  حبصأ  ةمیھف ))  )) لضفب
. ةریبكلا مھرسأ  نم  نیبودنم  عم  نیمرتحملا 

اھتخأ اھب  تقحل  ىتح  ناماع  ةعماجلاب  اھقاحتلا  ىلع  رمي  دكي  مل 
((. ةدیفت ))

. ةیحمق  ، ءارمس ناك  ةریصقلاب  الو  ةليوطلاب  ةدیفت ))  )) نكت ملو 

. ةدحو ةقد  نم  اھیف  امب   ، اھیبأ حمالم  نم  لصألا  قبط  ةروص  اھحمالم 
؛ ةربنلا ةقعاز  توصلا  ةمیخر  ةرم  تناك   . رقبلا نویعك  نینیعلا  ةعساو 
.. سانلا لك  نم  ءاعدلا  اھل  بلجتسي  ولح  ناسلب  سانلا  لك  عم  ثدحتت 
اھمأ اھيرتشت  يتلا  بتكلا  لك  أرقتو  ؛  هضرفب ضرفلا  يلصت  ناكو 

. اھقاروأ يف  عیبلل 

. نابلا دوعك   ، ةبوبرم ةعیفر  تناك  يتلا   ، (( ةیقوف  )) امھب تقحل  مث 

. اھاري نم  عوج  ریثت  كلذ  عم  اھنكل  ؛  ةقعاز ةزراب  حمالم  اھدسجل  سیل 
ًارجأ تناك   . همھفي ال  نمل  ًامحفم  ناك  نإو   ، حرمو  ، فطعو ةقر  اھیف 
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ةطشن تناك  امك   . نیقفاصتملا ةأرج  اھبنج  امم   ، ًاناسل لوطأو   ، ًالیلق
ال نیح  الإ  ناكدلا  يف  عیبلل  أجلت  ال  ؛  ةركاذملا يفو  رادلا  لغش  يف 

ردنبلا سبل  تسبل  نیح  عیمجلا  تأجاف  دقو   . اھریغ دحأ  كانھ  نوكي 
يف نھرطخأ  يھ  اذإو  ؛  عیمجلا نم  ًاماوق  لمجأ  يھ  اذإف  يجنرفألا 

. ةساردلا يف  اھولماز  نم  لكو  ةدلبلا  نابش  عیمج  ىلع  قرألا  عيزوت 
ًاددمتو ةوارط  لقأ  توصب  نكلو  ةمیھف  اھتخأ  ةغثل  مالكلل  اھقطن  يف 

. انینرو ةماخر  رثكأو 

. فرص يلوجر  لكش  تاذ  تناك  يتلا   ، (( نسوس  )) نھب تقحل  مث 
سبل نم  ریبك  هبش  هیف  اھسبل  یتح  ؛  لاجرلا توصك  ظیلغ  اھتوص 

، ةقاي نودب  ردصلا  يلع  لفقملا   ، مكلا  عساولا  بابلجلا  لاجرلا :
، هجولا ةلیطتسم   ، نوللا ةيرمخ  تناك   . نیبعكلا ىتح  يساكلا 
نم سیل   . ةراثإ اھديزي   ، براش اھل  تبني  داكي  ؛  حمالملا ةمسمسم 

شومرب نیعتساو  نيوادوس  نینیع  ىوس  اھیف  حضاو  ةثونأ  لیلد 
نم نیتعطقك  اھادي   . ةقستم ةلیقث  بجاوحو   ، ةليوط ةرھشم 

.. ىولحلا

نیب ریسلا  نع  ؛  بيرغلا يلوجرلا  كاذ  اھبوثب  ؛  عروتت نكت  مل 
وأ يبص  ؤرجي  نأ  نود  ؛  هیف ركاذت  باتكلاب  ةكسمم   ، نایبصلاك لوقحلا 
نم دجي  نل  هنأل  امنإ  ؛  اھیف ةسارشل  سیل   . اھتسكاعم ىلع  باش 
اھنع فرصنیف   ، هسفن فخستسیل  هنإ  ىتح   ، هب لفحي  وأ  هیلإ  يغصي 

.. ریسح وھو  فرطلا  دري  ًارغاص 

تناك امبر  اھنأب  هریغلو  هسفنل  جھل  رظنلا  اھیلإ  سلتخا  نم  لك 
قيرط ىلع  اھب  يقتلي  نم  لك  تاب   . قالطإلا ىلع  اھتوخإ  لمجأ 
ةروصب  ، ةركاذملا يف  ديدشلا  يدجلا  هلاغشنا  اھل  رھظي  ةركاذملا 
اھرثأ عبتتي  نأ  دب  ال  هنكل  ؛  اھیلإ هبتنم  ریغ  هنأ  اھمھوي  دق   . اھیف غلابم 

يف حاجنلا  نوديري  اوناك  نيذلا  دالوألا  امأ   ، هيرظان نع  يفتخت  ىتح 
هنع مھتھجو  اولوح  قيرط  ىلع  اھوأر  اذإ  اوناك  مھنإف  ًاقح  ةركاذملا 

. لئاط نود  اھب  لاغشنإلا  يف  عیضي  نأ  لبق  مھتقول  ًاكاردإ  ؛  لاحلا يف 

ثالثل لظ  نع  ةرابع  اھھجو  ناك  يتلا  ؛  (( ةزول  )) نھب تقحل  دقو 
امیف نینیعلا  تحت  ناتنثاو   ، نیبجلا ناكم  ةدحاو  ؛  تاجضان تاحافت 
دعأ رغث  ىلع  فرشي  ؛  امھل لظ  هنأك  فنأ  امھنیب  دتمي  ؛  دودخلا هبشي 

، ةليوط اھتبقر   . ضیبألا يلوللا  نم  نیفص  ىلع  ًامئاد  جرفتي  ؛  ماستبالل
عفرتي عذج  امھنم  دتمي  ؛  نیتریغص نیتبقب  زراب  دھان  ضيرع  اھردص 

.. لاوجلاك بابلج  لخاد  ةئبتخملا  ةزیجعلا  ةبضھ  ىلإ  طبھ  املك 

درجم هنأل  ؛  هذلتسيو عیمجلا  هلمتحي  ؛  بیجع ءايربك  تاذ  تناك 
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قلأت یف  ماودلا  يلع  ناتمسابلا  ناتعساولا  اھانیع  هضقنت   . رھظم
.. ةالابماللا وأ  مالستسإلاب  هیبش  ءيش  هیف  ؛  فاص يكذ 

نم اھتیشم  يف  امل  ؛  طباضلا ةرضح  اھنومسي  اوناك  عیمجلا 
نضتحتو  ، تاریياتلاب ىمسي  ام  سبلت  امدنع  ةصاخ   ، ةيدجو ةقاشر 

اھیلع ضرفي  ذإ  ؛  راطقلا ةطحم  نم  ةدئاع  يشمتو   ، سيراركلا ةبیقح 
لاجرلا اھاري  نأ  نم  اھجرحتل  ةدلبلا  لخدم  دنع  لزنت  نأ  اھؤايربك 

.. ةخوشفم ةبكار 

لوقعب بعللا  يف  اھتوخإ  ىلع  تقوفت  نولوقي -  يتلا -  يھ 
تاباطخلا نم  ردق  ربكأ  تقلت  یتلا  یھو   . مھمالحأو بابشلا 

عجش امم  ؛  اھیلع اھباحصأ  فنعت  ملو  ؛  اھب لفحت  ملف   ، تاینغألاو
يھ اھنأ  امك   . رارمتسالا ىلع  ىقمحلا  عجشو  عالقإلا  ىلع  ءالقعلا 
ماودلا ىلع  ؛  ةيراع فصن  اھسأر  تكرتف   ، ءيشلا ضعب  تررحت  يتلا 

بل بلخی  اھرھظ  يلع  تالالش  هكرتتو   ، ضیرع طیرشب  اھرعش  فلت 
اھنأك اھاتفشو  اھدودخ  ودبت  يتلا  ةدیحولا  يھ  تناك  كلذك   . موقلا
هذھ عابت  نیأ  یتح  فرعت  مل  اھنأ  نیح  يف  ؛  يناقلا رمحألاب  امھتنھد 

. ءایشألا

تناك  . ىمسم ىلع  ًامسإ  تناك  ةكلم .))  )) نھب تقحل  ًاریخأو 
. عماللا نامرھكلا  لثم  اھرعش   . ةفرص ةيرصم  نویعب   ، ةفرص ةیماش 
ىلع جرفتي  نأ  اھیئار  بحي   . درو هبلق  يف  ًايروللب  ًاسأك  هبشي  اھھجو 

فھلتملا نینیعلا  قيرب  نم  عبشي  الف  ؛  ةدح ىلع  ةعطق  لك  اھھجو 
الو  ، دودخلا درو  نم  الو   ، ریشابطلا عبصأك  قیقدلا  اھفنأ  نم  الو  ؛  رذحلا
برقأ وھ  ضماغ  ءيش  ىلع  نیتمومضملا  نیتعیفرلا  اھیتفش  نم 

يف ةبغرلا  نم  ةجرحتملا  ةتكنلا  وأ  فیطللا  ثبخلا  وأ  ةيرخسلا  ىلإ 
.. قالطنإلا

تعرش املك  جرفنتو  ضبقنت  اھنقذو  اھیغدص  يف  تازامغلا 
نإ ىشخت  اھنأك  ؛  رحاس ماستبا  عورشم  يف  ًامئاد  يھ  ذإ  ؛  مستبت

. سانلا لوقع  تحبذ  اھتمسب  تقلطأ  يھ 

اھفصنو  . دلبلا ناعدج  بولق  اھب  يرغي  ام  اذھو  ؛  فرص عایب  اھفصن 
يوذ ةنيدملا  ءانبأ  بولق  اھب  يرغي  ام  اذھو  ؛  فرص يبالط  يردنب  رخآلا 

ام عصنأك  ًاعم  ةنيدملاو  ةيرقلا  اھیف  تعمتجا  امنأك  ؛  ةیفيرلا لوصألا 
يف نومشعتي  نوملاحلا  ةيرقلا  ناعدج   . ًاجازتماو ًاقاستا  نوكي 
اھقيرط نع  نوملحي  ةنيدملا  نابشو   . ةنيدملاب اھقيرط  نع  قاحتلإلا 

.. فيرلا ىلإ  نینحلاب 

48



عم اھنأشب  ةدلبلا  نابش  لاتتقا  يف  يسایقلا  مقرلا  تبرض  دقلو 
. نیحل نیح  نم  اھنوروزي  نيذلا  ةنيدملا  نابش 

ةیلكب ًاذاتسأ  مث  ةدیعم  تلمع  دقف  بجعلل -  ايو  ةمیھف - ))  )) امأف
دقلف  . يساردلا اھقوفت  نم  رطخأ  ناك  اھلامج  نإ  لیقو   . ةسدنھلا
ًاريزو حبصأ  نأ  ثبل  ام  مث  ؛  اھجوزتو ؛  ریبكلا ذبھجلا  اھذاتسأ  اھبحأ 

. ةكرابملا ةروثلا  ةموكح  يف  لاغشألل 

تجرخت دق  ةدیفت ))  )) تناك ىتح  جاوزلا  رومأب  لغشنت  يھ  دكت  ملو 
ذاتسأ اھاوھ  یف  عقیل  بطلا ! ةیلك  یف  ةدیعم  یرخالا  يھ  تنیعو 

. اھجوزتیف ؛  رخآ

نیب نم  ناك  جوزلا  نإ  لیق   . عیمجلا ىلع  دعسلا  ببس  اھجاوز  ناك 
مض دقو   . ًایصخش سیئرلا  ةدایس  جلاعي  يذلا  يبطلا  نویسموقلا 

ةديدجلا رصم  يف  ةریھشلا  ةلوھملا  ةیجراخلا  هتدایع  ىلإ  هجوز 
. ةكلملا ىفشتسم  مساب 

ةغلل ةسردم  تنیعو  بادآلا  ةیلك  يف  تجرخت  دقف  ةیقوف ))  )) امأو
ةيريدملا رادمكح  ناكو   . ةيوناثلا قوسد  ةسردم  يف  ةيزیلجنإلا 
ةعرسب هخم  سحلت  يھ  اذإف  ؛  ةسردملل هجاوملا  مھلزنم  يف  نكسي 

نعو اھنع  ءيش  لك  فرع  ىتح  ةليوط  ًاروھش  اھبقاري  لظ   . قربلا
.. ًابحرم هل  مستباو  هفرع  اھمأ  طرش  یتح  ؛  اھلھأ

يف نمألا  ريدم  ةبتر  ىلإ  يقر  ذإ   ، هیلع دعسلا  هجو  يھ  تناكو 
. حایسلا نیب  شیعیل  كانھ  ىلإ  لقتناف  ؛  رصقألا

تنیعو ؛  تامیكحلا ةسردم  يف  تجرخت  دقف  نسوس ))  )) امأو
ىفشتسم يف  اھتخأ  دعاس  تناكو   . ينیعلا رصقلا  يف  ةمیكح 

.. امھنیب نوطلخي  ىضرملا  ناكف  ؛  ةیصوصخلا ةكلملا 

ًاليزن ناك  لاملاو  طفنلا  خویش  نم  ًايدوعس  ًاخیش  نأ  ثدح  دقو 
ضرمل ةسيرف  عقو  ىتح  هضرم  نم  ىفشي  داك  امف   . ىفشتسملاب

؛ ًادج ةيرغم  طورشب  اھتبطخل  مدقتف  ؛  ًاليوط بحلا  هلھمي  ملو   . بحلا
، كيوبلا اھنومسي  ةرایسو   ، يتیس ندراج  يح  يف  ًارصق  اھادھأ 

. كنبلا يف  ًادیصرو   ، انتدلب مامز  يف  ءانبلل  ًاضرأو 

ثیح  ، ابوروأ نادلب  يف  هعم  شیعتل  تلقتناو  ةنھملا  تلزتعإ 
ندنلو سيرابو  نانبلو  صربقو  انیثأ  يف  ةرثانتملا  هتاكرش  بتاكم 

هب ةصاخ  ةديرجو  ؛  ةيرحب ةحالم  ةكرش  كلذ  قوف  هيدلو  ؛  كرويوینو
، هلامعأو هتاجتنمل  اھتاحفص  ىلع  وعدیل  ةيدوعسلا  يف  ردصت 
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نم نيررحملا  اھل  بلجتسيو   ، دالبلا ءارمأو  ماكحلا  عم  اھب  حلاصتيو 
. ةرھاقلا

اھظح ناك  نإو  نيرمأ  يف  نھنع  تذش  يتلا  ةدیحولا  يھ  ةزول )) ))
ةداھشب تفتكا  ؛  نھلثم اھمیلعت  لمكت  مل  يھف   . نھظح نع  لقي  مل 

يذلا يناثلا  رمألا  ببسب  كلذ  ىلع  تمغرأ  اھلعل  وأ  ؛  ةیھیجوتلا
تعقو يتلا  يھ  اھتوخإ -  نود  اھنأ -  كلذ   . اھتاوخإ نع  هیف  تفلتخا 

؛ نيرمتلا تحت  ایماحم  لمعي  ناك  انتدلب  نم  ًاباش  تبحأ   ، مارغلا يف 
.. مھدحأ حلاصل  تناكو 

بزح لخد  شوفرح )) دلاخ   )) نأ ذإ  ؛  مھنونظ تبیخ  فورظلا  نكل 
ةدلبلل ًالثمم  ىقتري  وھ  اذإ  مث  ةرادجب  هیف  حجنف  يكارتشإلا  داحتإلا 

نیب حبصی  مث  ؛  ةظفاحملا یوتسم  يلع  مث  زكرملا  یوتسم  يلع 
سلجمل حشرتي  وھ  اذإ  مث  ؛  ةيزكرملا ةنجللاب  ًاوضع  اھاحضو  ةیشع 

ةلیلق تاونس  الإ  يھ  نإو   . هتسفانمل نیحشرملا  لك  حستكیف   ، ةمألا
.. لدعلل ًاريزو  شوفرح  دلاخ  حبصأ  ىتح  ىرخأ 

ةرازولا ال يسرك  ىلع  بثو  شوفرح  دلاخ  نأ  ءاثبخلا  ضعب  لوقيو 
ًارشح امھرشحيو  ةروثلا  ةفسلفو  قاثیملا  ظفح  هنوكل  الإ  ءيشل 

.. هتاعفارمو هراعشأو  هتالاقمو  هبطخ  لك  يف 

بحاص تاب  دق  شوفرح  دلاخ  ناك  رصانلا  دبع  میعزلا  تام  امدنعو 
؛ ةيراشتسا بتاكمو  لقن  تاكرش  بحاصو   ، انیحاون يف  ةریبك  ةبزع 

يغلأ املف   . تاداسلا سیئرلا  عم  رصم  بزحل  همامضنا  نلعأ  مث 
دعب ىفتخا  هنإ  مث   . هباطقأ نم  راص  ينطولا  بزحلاب  لدبتساو  بزحلا 
نأ ذإ   ، اكيرمأ يف  ًایئاھن  شیعي  حبصأ  هنإ  لیقو   . دالبلا نم  ًایئاھن  كلذ 

اھدروي ةحلسأ  راسمس  لمعي  هنإ  لیقو   . ةيودأ عناصمو  عرازم  اھیف  هل 
نیینادوسلاو نییناريإلاو  نییقارعلاو  نیینانبللاو  نیینیطسلفلل 

ىلإ ةجاح  يف  ءالؤھ  لكف   . نییناتسكابلاو نیيداشتلاو  نییبیللاو 
.. ًاضعب مھضعب  اھب  نوبرضي  ةحلسأ 

. رصبلاو عمسلا  ءلم  ناك  نأ  دعب  ًاقلطم  رھظي  دعي  مل  هنأ  مھملا 
هنإ لیقو   . هزانج وھ  رضحي  نأ  نود  شوفرح  يوافلح  هوبأ  تام  دقلو 

. ةدلبلاب هكالمأ  ةیفصت  يف  ةنارطبلا  لَّكو 

دق ةنارطبلا  تانب  جاوزأ  لك  نأ  ةدلبلا  يف  عاشي  حبصأ  هببسبو 
. كانھ اوماقأو  ةجنرفلا  دالب  ىلإ  ًاعیمج  اورفاس 

*  *  *
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درجم تلظ  كلذ  عم   . روصتأ تنك  ام  فالخ  ةیصخش  نذإ  ةنارطبلا 
ام لك  عمو   . اھناكد مامأ  خابسلا  موك  ةطاسب  ةطیسب  زوجع  ةیناخَسَف 
؛ اھرھظ ءارو  نم  دناسملا  ضاضفناو  اھتانب  جاوزأ  بورھ  لوح  عیشأ 

املاطلو  . لافقألا بعصأ  اھب  نوحتفي  ةفوقعم  ديدح  ةعطقك  تلظ 
نذإ اھنإ   . ناملربلا بئان  اھلح  نع  زجع  لئاسم  لحب  سانلا  ترھب 
هب قیضتو  ةنحم  يف  ناسنإلا  عقي  دقو   . لایخ يھ  ام  ردقب  ةقیقحلا 

. ةنارطبلا ركذت  طقف -  هنوكل -  الإ  تامزألا  هنع  جرفنت  الف  ایندلا 

ةدلب يف  ریبكلا  رجاتلا   ، يدرصلا قلاخلا  دبعل  ثدح  ام  اذھ 
ركذت هنأ  لاقيو   . نیترم ةسارحلا  هیلع  تضرف  يذلا   ، نيزوجعلا

بحاصتو  ، سدیسرملا هترایسب  اھیلإ  ءاجف  قیض  ةظحل  يف  ةنارطبلا 
بزحلاب ًاریبك  ًاوضع  راص  دق  هنأ  انملع  اھدعب  ؛  رثكأ وأ  رھش  ةدم  اھعم 

. هروص دئارجلا  رشنت  ينطولا 

هذھ تناك  ؛  ماوعأب يبأ  ربكي  يدنفأ  هللا  دبع  همسإ  مع  يل  ناكو 
ىلع لیلدك  ناكم  لك  يف  اھركذ  نع  فكي  الو  هریثتست  ةياكحلا 

هللا بضغ  دق  ثیح  اب -  ذایعلاو  ةمایقلا  موی  يأ  ةعاسلا -  بارتقا 
. ةأرما مھیلع  مكحف  موقلا  ىلع 

بقل ىلع  اذھ  يدنفأ  هللا  دبع  يمع  لصح  فیك  يردي  دحأ  الو 
يز نم  يدتري  سیلو  طقف  ةباتكلاو  ةءارقلا  فرعي  هنأ  مغر  يدنفألا 
ةموكم اھقوف  ةءابعلاو  فوصلا  بابلجلا  عم  شوبرطلا  ىوس  يدنفألا 

يف ًارجاتم  قاوسألاو  دالبلا  ىلإ  رفس  ىلع  امئاد  ناكو   . هیفتك ىلع 
قوفت ةرھشو   ، اھب سأب  ال  ةورث  ةراجتلا  هذھ  نم  هل   . مامحلا لبز 

هللا دبع  جاحلا  مساب  دالبلا  لكو  انتدلب  يف  رھتشا  دقل  ىتح  ؛  فصولا
لاجرلا نم  طھر  هترطیس  تحت  لمعي   . مامحلا لامسر  يدنفأ 
نیلماح دالبلا  عراوش  يف  نوقلطني  ؛  سلربلا نم  مھمظعم  ةحيرسلا 

مامح لامسر  نجش : اھیف  ةیئانغ  ةجھلب  نوداني  ةغرافلا  ةلوجألا 
هفقوتست كریغو  تنأف   .. ْعي يـ . يـ . يـ . ـ . بلل مامح  لامسر  عیبلل 

بلقي اھیف  هدي  لجرلا  بدي   . كمامح لبز  نم  ةفق  ءلم  هیلع  ضرعتو 
يف ةیمكلا  قلديو  يبنلا ! ع  ةالصلاب  كنرفا  صن  يدأ  لوقيو : ًادیج 

ال كنرفا  فصنلا  كسفنل : لوقت  تنأو   . كعم لصافي  نأ  نود  هلاوج 
.. مامحلا لبز  نم  صلختت  كنأ  قوف  هب  سأب 

يف مامحلا  لامسر  يدنفأ  هللا  دبع  يمع  ىلإ  دوعي  كلذ  لك 
راجت رابك  اھیلإ  لقنتيو  انتردنم  ألمت  ةریبك  بئاكز  يف  أبعیل   ، ةياھنلا
خیطبلا عرازم  ىلإ  مھرودب  هودرویل   ، لاومألا عفدو  ةنياعملل  ةدمسألا 
ةوالحلاو رارمحألا  نومضم  ریبك  خیطب  لیبس  يف  هب  ضرألا  دیمستل 
لامسر يدنفأ  هللا  دبع  يمع  جادوأ  خفتنت  كاذنیحو   . ةنوشخلاو
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طخشي رادلا  يف  ءيجيو  حوري  يسكرشلا  كيدلاك  حبصيو  مامحلا 
؛ ةریبكلا دوقنلا  ةرص  هبشي  يذلا  هھجوب   ، قدشتيو طفلھيو  مطربيو 
، ةرمحملا ةفتكملا  ةخرفلاك  راص  بضغلا  وأ  حرفلا  دنع  رمحا  اذإف 
نم ًامئاد  فولعم  وھو   . ةریثكلا دیعاجتلا  تحت  ًامامت  هنیع  يفتختو 
نع ءاسنلا  نوطب  يف  ثحبي  قالطم  جاوزم  هنأ  ذإ   ، تاریثكلا هناوسن 
متكیف ؛  ثانإلا نم  ديزملا  ىوس  نوطبلا  هیطعت  الف  هفلخي  ركذ  دلو 
جيرھتلا وأ  ةتكنلا  ةحئار  مشي  داكي  ام  هنكل  هنطب  رعق  يف  ةرسحلا 

. ةرخسملاو كحضلا  يف  هل  ریظن  رازھم ال  ىلإ  لوحتي  ىتح 

نأ دب  ال  يذلا  يلیللا  دھشملا  كلذ  نم  ةيرخسلا  مئاد  ناك  هنكل 
.. انل راج  برقأ  يواترشنلا  يقدص  نیبو  يبأ  نیب  موي  لك  ثدحي 

امك يبارع  ةجوھ  مايأ  شیجلا  يف  ًايدنج  ناك  يواترشنلا  يقدص 
ىھنأ املف   . ةیلصألا هیبأ  ةنھم   ، ًامانغ ناك  هدینجت  لبقو   . اھیمسي
اھكرتف مانغألا  رومأ  يسنو  هفرت  دق  هسفن  دجو  ةيداھجلا  يف  ةمدخلا 
قالح مدقأ  حبصیل  ؛  ردنبلا يف  ةنايزلا  ملعتف  بھذو  ؛  هدالوأل مث  هیبأل 
نیطلا نم  ءانب  درجم  ؛  ةیحانلا ریاد  عراش  یف  ًاناكد  حتفیو  ؛  انتدلب یف 
يھو  ، ةدعلا ةبیقح  اھیف  عضي  ةقاط  هیف   ، لیفردب قلغي  يبشخ  بابب 
يف ةفوفلم  ساومأ  ةعومجم  اھیف  ؛  خافنملا عون  نم  ءابرج  ةيدلج 
رجحو  ، ةاشرفو  ، نوباص ةورب  ةنابصو   ، ماودلا ىلع  ةلئاح  ءاضیب  ةطوف 

. ءام هب  ریغص  يندعم  قيربإو   ، ساومألا هیلع  نسي 

تارتف يف  الإ  ناكدلا  اذھ  حتفي  ام  ًاردان  يواترشنلا  يقدص  نأ  ریغ 
مھل ذخأیل  مھرود  يف  هنئابز  ىلع  ةبیقحلاب  فلي  هنأ  ذإ  ؛  ةدودحم

ىضاقتيو  ، رھش لك  مھرعش  مھل  يوسيو  مايأ  ةعضب  لك  مھنوقذ 
ناكو  . داصح لك  دنع  الوصحم  هذخأي  ثیح  ةیناسیملا  ماظنب  رجألا 
ةرذلا نم  اھلثمو  حمقلا  نم  تالیك  ثالث  لباقم  اھلك  انتلئاعل  قلحي 

.. ماع لك  لوفلاو 

ىلع لالدلا  امھلو  ؛  بيرغ دوو  ةبیجع  ةقادص  يبأ  نیبو  هنیب 
ةدلبلا هفرعت  يموي  سقط  امھل  ناك   . لیثم هل  سیل  لكشب  امھضعب 

.. لیللا فصتنم  دعب  أدبي  ؟  اھلك

مامأ ةبطصم  انل  نأ  امك  هراد  مامأ  ةبطصم  يواترشنلا  يقدصلاف 
يفو  . ةردنملا يف  يبأ  رھسي  ةداعلا  يفو   . انتردنم كابش  تحت  انراد 
ةحاسلا ربع  هرصب  یمری  ؛  ةردنملا بابب  فقیل  يضمي  ةنیعم  ةظحل 

نخدي حارو  هتبطصم  ىلع  يواترشنلا  عبرت  ثیح  ؛  ةیلاخلا ةریبكلا 
.. ءام ةلق  هراوجبو   ، ةراجیسلا
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ىتح يساكلا  لاورسلاو   ، مامكألا تاذ  ةلنافلا  ًايدترم  يبأ  فقي 
ةلنافلا قوفو  ؛  بيرارش تاذ  ةكدب  مازحلا  ىلع  كباحلاو  هیتبكر 
ةجھل يف  ًاحئاص  ةردنملا  بابل  هرھظ  ًادناس  يبأ  صعجني   . يريدصلا

. ةطوطمم ةيردنب 

!((. فوووورخ اي  هلو  - ))

: متھأ كنح  لالخ  نم  هتبطصم  قوف  نم  يواترشنلا  هیلع  دریف 

!(( شبك بحرم  - ))

ىتح يواترشنلا  ةھجاوم  يف  هتبطصم  ىلع  يبأ  سلجي  مث 
نیحل نیح  نم  يبأف  ةداتعملا : امھتقيرط  ىلع  نارواحتي  ؛  رجفلا علطم 
توص ءيجي  ذئنیح   . ةمغضم ةطرض  اھتحت  نم  طقست  ةحك  لعتفي 

: يواترشنلا

!(( ؟ شياع ةسل  تنإ  الھأ ! - ))

نزخم يف  طارضلا  نأك   ، ةطرض لكش  يف  ةلبنقب  هیلإ  ثعبي  مث 
ةليوط تاظحل  رمتو   . ءاش ًامتقو  هقلطيو  ءاشي  فیك  هیف  مكحتي  هيدل 
ریفصو عدافضلا  قیقن  ىوس  هعطقي  ال  قیمعلا  تمصلا  نم 
رخآلا هبتنا  امھدحأ  دي  يف  ةراجیسلا  تلعتشا  اذإف   . ریصارصلا

؛ مونلا يف  قرغتسا  دق  رخآلا  نأ  امھدحأ  نظي  دقو   . ةدحاو لعشأو 
يبأ ضفتنیف   . ةرابعلا حیصفب  يواترشنلا  هثعبي  لاع  طارضب  اذإف 

: دیعبلا هدعقم  نم  روفلا  ىلع  ًاحئاص 

!(( فوورخ اي  لزنإ  - ))

: يواترشنلا دریف 

!(( شبك اي  دعقإ  - ))

هتعاق نم   ، مامحلا لامسر  يدنفأ  دبع هللا  يمع  توص  جرخي  انھو 
ءانغلا ىلإ  تمي  ال  ظیلغ  شجأ  توصب  ًامنرتم   ، ةحاسلا ىلع  ةلطملا 

: ةلصب

!(( فورخ اي  كیلع  تحار  فورخلل  لاق  شبكلا  - ))

!(( فوسكم شم  ةمزلاب  ؟  هیل ةجنلا  سكاعت  ))
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!(( نورقلا ریغ  فشكیف  ام  شبكلل  فورخلا  لاق  ))

!((. نود لجار  تنأو   .. ركد اھیف  يل  لماع  ))

نأ هبشي  امیف  كانھو  انھ  نم  طارضلا  قالطناب  ًاناذيإ  اذھ  نوكيو 
.. ناسحتسإلاو باجعإلا  تاحیص  نوكي 

هذھ نم  ةيرخسلا  ىوس  اھنم  فدھ  ةینغألا ال  هذھ  نأ  نظأ  تنكو 
حضتا ام  ناعرس  نكلو  ؛  نيزوجعلا نيذھ  نیب  ةمئاقلا  ةبيرغلا  ةقالعلا 

دبع هللا يمع  فیلأت  ءارو  ةبیجع  تامولعم  هيدل  يوسیع  يخأ  نأ  يل 
ةلیل تاذ  يل  اھاكح  دقو   . لزاھلا لاوملا  اذھل  مامحلا  لامسر  يدنفأ 

ةبطصملا قوف  هطارضو  يبأ  ةحك  عاقيإ  ىلع   ، ةرابعلا حيرصب 
.. ةیجراخلا

يف ناسفانتي  يواترشنلا  يقدصو  يبأ  نأ  يوسیع  يخأ  لاق 
يواترشنلا نأو  ؛  اھمامتھاو اھبلقب  زوفلا  ىلع   ، ًایصخش ةنارطبلا  بح 

یك  ، لیللا قمع  یف  ةنارطبلا  يلا  ةلاسرك  يلاعلا  هطارضب  ثعبی 
. ةرابج ةيوق  كلذل  ًاعبت  هتحصف  يوقلا  طارضلا  اذھ  بحاص  هنأ  مھفت 

ةرم نم  رثكأ  يواترشنلاو  يبأ  طبض  هنأ  يوسیع  يخأ  دكأ  دقو 
دسج يف  ةنونكملا  نتافملا  نع  ةقئاف  ةیھشب  ناثدحتي  ةقالحلا  ءانثأ 
ًايراع اھدسج  یأر  هنأ  رخآلل  يحوي  امھمالك  ناك  ؛  يرقبعلا ةنارطبلا 
يبأ نأ  يف  رسلا  وھ  اذھو   .. اذكھ هنع  ملكتي  ىتح  ًادیج  هقوذتو 
ىتم امھنأل  ؛  يواترشنلا عتمتسي  امك  ؛  هنقذ ةقالح  تقوب  عتمتسي 

ةنارطبلا ناضحأ  نع  ثيدحلل  قوشلا  امھب  حرب  امھضعبب  ادرفنا 
امھضعب يف  سنجلا  ناسرامي  امھنأك  میمح  امھنیب  ثيدحلاو   . ةئفادلا

ءيش يأب  ارعشي  الف  ناجمدنيو  بابلا  ناقلغي  امھنأ  ةجردل   ، ضعبلا
لك هدوجو  ىلع  نئمطيو  رخآلا  بقاري  امھنم  لك  تاب  دقلو   . امھلوح

. ةنارطبلا نم  جوزتو  هقبس  دق  نوكي  نأل  هنم  ًاعقوت   ، ةلیل

*  *  *

، نیزوجعلا نيذھ  نیب  ةبيرغلا  ةبیجعلا  ةقالعلا  هذھل  هبتنأ  تدك  ام 
. یرتت تآجافملا  تأدب  یتح 

لفسأ يف  ًاذفان  اقش  يوسیع  يخأ  فشتكإ  ةلیلق  مايأ  دعب 
بقث یوس  هنم  رھظی  داكی  ، ال  نیكر نكر  یف  ةردنملل  يفلخلا  رادجلا 

. ةقیتع ةبنك  لجرأ  تحت  فتخمو   ، سمللا درجمب  عاستإلل  لباق  ریغص 
رادجلا اذھ  ىلع  ًاجرعتم  ًاخرش  كانھ  نأ  ًاعیمج  انل  فورعملا  نم  ناكو 
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هنأب يمامعأو  يبأ  هرسف  ؛  فقسلا وحن  ىلعأ  ىلإ  لفسأ  نم  ًادعاص 
.. رادجلا بلص  نع  دیعب  قفغلا  يف  خرش 

نع ًاثحاب  ةبنكلا  تحت  همسج  لكب  لخد  نیح  يوسیع  يخأ  نكلو 
الئاق ةبنكلا  حازأ  مث  ؛  ضفتني وھو  ًاخراص  دترا   ، هنم تعقو  يتلا  ةياربلا 
تراطو تقلزنا  اھنكل  هعباصأ  فارطأ  ىلإ  تلصو  تناك  ةياربلا  نإ 

اذھ يف  بقثلا  اذھ  نع  تردص  ةيوق  ةضافتنا  ةكرح  رثإ  تفتخاو 
وحن انل  ریشي  ذخأو   . هلمانأ تسمال  ةنخاس  سافنأ  حیحف  اھعبت   ، نكرلا
نأ اندجوف  ؛  ضفتنن نحنو  هیف  رظنن  انلعج   . نكرلا لفسأ  يف  بقثلا 

. ةككربم ةوخر  هتحت  ضرألا 

يذلا قتعملا  نابعثلا  تیب  وھ  قشلا  اذھ  نإ  يوسیع  يخأ  لاق 
ذإ  ، ةردنملا هذھ  حطس  قوف  اھجاربأ  يف  مامحلا  خارفأ  يلع  شیعی 
نم يوقلا  زوجعلا  نابعثلا  نأ  دب  الو  ؛  ةرشابم نكرلا  اذھ  قوف  جربلا  نأ 
هنم ذفني  فقسلاو  رادجلا  لخاد  ًاقيرط  هسفنل  بقث  دق  مامحلا  لكأ 

... جربلا ينانب  يلا 

اھنم ذخأت  تراص  ؛  نیطلاب ةئیلم  ةعصق  ةلماح  يرجت  يتمع  تءاجو 
ةھرب دعب  دتري  نیطلا  ناكف  ؛  اھدست بقثلا  ةحتف  يف  يمرتو  نافحلاب 

نم ةقبط  ىلع  ًانیخت  دوسأ   ، لعفلاب نابعثلا  ليذ  انيأرو  ؛  ًارثانتم
يف ةیلاب  ًاقرخ  رشحت  تحار  يتمع   . يفتخا ىتح  ثبل  ام   ، رعشلا
ًادس ًامامت  هتدس  ىتح  بارتلاب  طولخملا  نیطلاب  اھقوف  سیلتو  بقثلا 
يف نكیل  ًادحأ  يذؤي  ال  هنإ  : )) اھفوخ يرادت  اھنأك  تلاقو   ، ًامكحم
ىلإ ةبنكلا  تداعأ  مث  ؛  !!(( هءاذيإ لواحي  نم  الإ  يذؤي  ال  مكملع !
اھنكل ؛  نابعثلا دوجوب  الو  بقثلا  اذھب  أجافت  مل  اھنأ  ًاحضاو   . اھعضو
سولج مھو  لاجرلا  بعتري  ال  ىتح  ةریسلا  هذھ  حتف  مدعب  انتصوأ 

ىتح تكسي  فوس  هنإ  ًالئاق  يوسیع  يخأ  اھنم  رخسف   . ةردنملا يف 
يتمع هترھنو   . ملكتي كلذ  دعب  مث  هلتقیف  مھدحأ  ىلع  نابعثلا  مجھي 

نأ وھ  قتعملا  نابعثلا  اذھ  نم  صالخلل  دیحولا  قيرطلا  نإ  تلاقو 
لب يوسیع : يخأ  اھل  لاقف   . ديدج نم  اھینبنو  اھلك  رادلا  هقوف  مدھن 
عمج مث   .. ىرخأ خاخمأب  اھلدبتسنو  انخاخمأ  مدھن  نأ  لضفألا 
فارطأ ىلع  ًایشم  هتعبتف  ؛  رخآ ناكم  يف  ركاذیل  ىضمو  هسيرارك 

هذھ يف  يل  دوعي  نل  نمألا  نأب  ضماغ  روعش  ينلخاد  دقو   ، يعباصأ
.. ًاقلطم نألا  دعب  رادلا 

تناك ةبارغ  رثكأ  ءایشأ  نأ  الول  ينلغشي  نأب  ًالیفك  رمألا  اذھ  ناكو 
.. انراد يف  ثدحت  تأدب  دق 

ةبیقح نودبو   ، تديازت دق  يبأل  يواترشنلا  ةرايز  نأ  تظحال 
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نكأ ملف   . ریبك فغشب  امھیلع  صصلتلل  ًاعوفدم  ينارأ  تنكف   . ةقالحلا
؛ ضبقنتو رتوتت  امھحمالم  ىرأ  تنك  يننكلو  ؛  ًاموھفم ًائیش  عمسأ 

نادتحي ًانایحأو  ؛  ةرارملا اھنم  رطاقتت  ةنجام  ةكحض  يف  اجمدني  ًانایحأو 
الإ ؛  رخآلا قانخ  يف  قبطي  نأ  امھنم  لك  كشویل  ىتح  امھضعب  ىلع 
يف اھدعب  ناتمصي  ؛  كانھ ةحيولت  وأ  انھ  ةحيوشتب  يھتنت  ةدحلا  نأ 
يف هیتفشب  ًاصمصمم  رخآل  نیح  نم  تمصلا  عطقي  يبأو   . حضاو رتوت 

! هللاو ةبیجع  ىد  امأ   . ًاددرم فك  ىلع  ًافك  ًاقفصم   ، باجعتسا

لامسر يدنفأ  هللا  دبع  يمع  ءافتخاب  ةرھاظلا  هذھ  تنرتقا 
يبأ نأ  ریغ   . ةداعلاك رفاسم  هنأ  تننظ  ىتح  مايأ  ةعضب  ذنم  مامحلا 
نكف رادلا  ناوسن  امأ   . رادلا جراخ  بایغلا  نم  رثكي  رخآلا  وھ  أدب  دق 
نم نرثكیف   ، ةداعلا ریغ  ىلع  دولا  نھنیب  ودبيو  شوحلا  يف  نعمجتي 
ًائیش نأ  ينرعشأ  ام  ؛  ةتماصلا ةلولولاو  حيولتلاو  حيوشتلاو  ةدودولا 

. انراد یف  ثدحی  ًادج  ًابیرغ  لب   ، ًابیرغ

*  *  *

ةمیظع بحسلا  ةریثك  لیصألا  ةقنتخم  هبحاش  ةیبرغم  تاذ  و 
.. انراد مامأ  ةریبكلا  ةحاسلا  يف  حایصو  بخصب  انئجوف  ؛  ةبآكلا

.. اھھاجت يرجن  انلك  انعفدناف 

، ةمیخفلا هبایث  ًايدترم  مامحلا  لامسر  يدنفأ  هللا  دبع  يمعب  اذإف 
اھنابشو ةراحلا  نایبص  نم  طھر  هب  طیحي  ؛  فارطألا ولجم  نقذلا  قیلح 

: لافطألاك ًاددرم  هيدیب  قفصي  وھو   ، هسفنب يبأ  مھدوقي  ؛  راغصلا

!(( هھھأ  .. هھأ سيرعلا  هھأ !  .. هھأ سيرعلا  - ))

مھفلخ نمو  نيديدش  سامحو  ةجھب  يف  هیلع  نودري  لافطألاو 
ةماستبا ىلع  هیتفش  قبطيو  ناجرھملا  كلذ  بقري  يواترشنلا  فقو 

.. اھیفشت نلعت  نأ  ىشخت  ةقداح  ةريرم 

يف هسأر  سكني  هنإف  مامحلا  لامسر  يدنفأ  هللا  دبع  يمع  امأ 
وطخي وھ  امیف   ، هیتفش نیب  ةبحاش  ةماستبا  لقتعي   ، يقیقح لجخ 

، ذئتظحل  . ناوخلا قوسلا  يف  هتورث  لك  تعاض  نمك   ، انتردنم وحن 
جوزت دق  مامحلا  لامسر  يدنفأ  هللا  دبع  يمع  نأ  روفلا  ىلع  تمھف 
يتلا ةاتفلاك  ًاسلاج  طحنيو  انتردنم  لخدي  هترظنو   . ةنارطبلا نم 
ددري ءاكبلا  كشو  ىلع  ناك   . ةحیضفلل تملستساو  اھتيرذع  تدقف 
يرجي يللا  لك  لھاتسأ  انأ  قح ! مكدنع  قح ! مكدنع  ؛  ةدحاو ةرابع 

!.. يل
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قلغأ كلذكو   ، رادلاب ةردنملا  لصوي  يذلا  بابلا  قلغأف  يبأ  عرسأ 
ناك يمع  نم  هبارتقا  دنعو  ؛  عراشلا ىلع  لطملا  ةردنملا  باب 
امھنأك أدبف  ؛  ةیناثلا ةھجلا  نم  يمع  وحن  رخآلا  وھ  برتقي  يواترشنلا 

. ًاقنخ لاحلا  يف  هنالتقیس  امھنأ  ىل  لیخ  لب   ، فنعب هنارصاحیس 
عم رخاسلا   ، سجوتملا لھذنملا  تماصلا  فوقولاب  ایفتكا  امھنكل 
ًالئاق ءاسنلاك  لولوي  مامحلا  لامسر  يدنفأ  دبع هللا  يمع  تيأرو   . كلذ

: نايذھلا هبشي  امیف 

!(( ًارھم رادلا  فصن  اھل  تبتك  - ))

. ةلھذم ةیقوس  يف  ًالئاق  يبأ  رخش 

!!(( لز  .. نإ - ))

: ةینابجعم يف  يواترشنلا  لاقو 

!(( لطر اي  ًارھم  تذخأ  كتننظ  - ))

: هسفن ملكي  يمع  نأ  حضاولا  نم  ناكو 

! ةنعللا هیلع  سیلبإ  هنإ  ىفشملا ! صوبعبلا  ریغ  ذخآ  مل  - ))
!(( ين .. عـ .. اضأ ينعاضأ !

: ًاحئاص هفتك  يف  يواترشنلا  هزكلو 

تقذ لھ  ءيش ! مھأ  ةعاضبلا  ةعاضبلا ! يف  كيأر  ام  نكل  - ))
!(( ؟ محللا

قشي نأ  ديري  هنأك  ادبو   ، رفز مث   ، همحرتسي هنأك  يمع  هل  رظن 
. ةديدش ةرازغب  هنیبج  ىلع  ببصتي  قرعلاو  ؛  قیضلا ةدش  نم  مودھلا 

اوعسوي نأ  ًابلاط  هتوطس  نم  ًالیئض  ًائیش  ًادیعتسم  هیعارذب  حوش  مث 
لاقو  . طبھيو ولعي  هردص  حار  دقو  هرھظ  ىلع  ةبنكلا  قوف  ددمتو  ؛  هل

: يمع يلع  ضماغلا  فوخلا  نم  ًائیش  رعشتسا  هنأ  ادب  دقو  يبأ 

حبصن انك  لقألا  ىلع  انملع ! نود  جوزتت  نأ  لجر  اي  كیلع  بیع  - ))
!(( امكیلع

يدنفأ هللا  دبع  يمع  ينیع  يف  رھظت  تأدب  دق  ةبرغلا  تناكو 
اھنكل  ، اھلوح امم  ءيش  ىلع  فرعتت  ال  نیعلا  نأكف   ، مامحلا لامسر 

: ةعاسلا لودنبك  هناسل  عم  ءيجتو  حاورت  تناك 
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تشتف ءيش ! لك  ت  شـ .. ـ .. تف .. ء !! .. ا .. د وس ـ .. يح  .. ا ـ .. بص - )
.. مل اھراد ! يف  ءيش  ال  ءيش ! يأ  ءيش ! يأ  دجأ  مل  اھلك ! اھراد 

!!(( اھوذخأ  .. .. و سانلا سولف   .. تناك اھسولف ..! نكت !!

: يواترشنلا لاقو   . هسافنأ طقتلي  تمص  مث 

!(( ؟ ةعاضبلا يف  كيأر  ام  مھملا  - ))

ةلاح ىلع  قلقلا  هیلع  رھظ  دقو  ةبنكلا  فرح  ىلع  يبأ  سلجو 
: سأیب لاق  هنكل   ، هردص اھب  سسحتيو  هدي  دمي  أدبف   ، يمع

!(( ؟ یرت ای  نآلا  لمعلا  امور  - )

: ًاددرم  ، نھو يف  هعبصأ  زھو   ، هینیع يمع  حتف 

!((. قالطلا نیمي  اھیلع  تیمر   .. اھیلإ  .. دوعأ  .. نل - ))

املف هلام ! لجأ  نم  درقلا  جوزتت  ؟  لجر اي  اذھ  كنم  حصي  لھو  - ))
!((. ؟ هقلطت  .. لام الب  درق  درجم  هدجت 

اذإف هسأر  نم  ةزھب  هلوق  ىلع  يبأ  نّمأو  ؛  يواترشنلا لاق  اذكھ 
: ءيتأتيو ةیناث  هعبصأ  زھي  يمعب 

.. دقل  . دقل  . اھدالیم ةداھش  ىلع  ترثع   . يننأل اھتقلط   .. ًادبأ  . ًادبأ - ))
((. وھي ـ .. هي يـ . .. يـ . اھنأ يل أ.  حضتإ   .. .. إ إ

عقو دق  ةردنملا  فقس  نأك   ، بیھر تمص  عیمجلا  ىلع  طحناف 
ىلع ًاسلاج  طبھف  فوقولا  لمتحي  مل  يواترشنلا  نأ  ىتح   .. انقوف
دراش هعضو  ىلع  دمج  هنإف  يبأ  امأ   . هيدیب هسأر  ًادناس   ، هصیفارق
مامحلا لامسر  يدنفأ  هللا  دبع  يمع  امأو   . طخسنا هنأك  تارظنلا 

يلا حارتسا  هنأك  ادبو  اھبنج  يلع  هسأرب  یمرو  هینیع  قلغأ  دق  هنإف 
.. دبألا

فوس هوتل  نآلا  ثدح  دق  ًاللج  ًارمأ  نأ  رعشأ  تنك  يننأ  مغرو 
دق تناك  ينیع  نإف  ؛  بقع ىلع  ًاسأر  انراد  يف  لاحلا  هل  بلقنت 
يتمع اھتشبح  يتلا  ةسایللاو   ، طئاحلا يف  لثاملا  خرشلاب  تقلعت 

. ديدج نم  قشلا  رھظو   ، تققشت دق 
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نجلا كید 

يناوجلا دیعصلا  رخآ  يف  انتدلب  نم  لواقملا  يب  ءاج  ام  موي  نم 
هذھ ىلإ  لزنأ  مل   ، انھاھ اھكرتي  يتلا  هلغش  ةدع  هل  سرحأ  يكل 
هذھ نم  رأ  مل   . اھتيؤر لجأ  نم  لغشلاب  يتحرف  تناك  يتلا  ةنيدملا 

، ملاس حالصب  ىمسملا  ليوطلا  عراشلا  اذھ  ىوس  رصمب  ةامسملا 
، مطقملا لبجل  قصالملا  هبناج  ىلع  ناشیجلاو  رباقملا  فطصت  ثیح 
اھنإ يل  لیق  ةرادإو   ، ورتملاب ىمسي  ام  طيرش  لباقملا  بناجلا  يفو 
لیللاو ةشحولا  ىوس  كلذ  ریغ  ءيش  الو   ، يزكرملا نمألاب  ىمست 
ىتايدلب نم  ةیلعاوفلا  يل  لوقي  امیف  يظح –  نسح  نم   . طيوغلا

قش نم  ةليوط  ةدم  دعب  تئج  ىننأ  ةليوط -  نینس  نم  انھ  نیمیقملا 
لیق يذلا   ، ملاس حالص  مسا  هیلع  اوقلطأ  يذلا  ليوطلا  عراشلا  اذھ 
اھلمع امو  ةروثلا  هذھ  ام  يل  اولوقي  مل  نكلو   ، ةروثلا لاجر  نم  هنإ  يل 

نأ يل  ردق  امل  كلذ  لبق  تئج  ول  يننأ  اولاقو  ؛  نوكت ناكم  يأ  يفو 
نأ ذإ  ؛  ًالصأ ةایحلا  ةلصاوم  يل  ردق  ام  لب  ةیناث  ةلیل  لمعلا  يف  رمتسأ 

رئامعلا نم  ًافص  لواقملا  اھیف  ينبي  يتلا  ةیلاخلا  ةحاسملا  هذھ 
ةلباقم تناك   ، اھیف نینوفدملا  دسج  نم  اھعزتنا  ضرأ  قوف  نیكاكدلاو 
جرعتم قیض  بادرس  نع  ةرابع  وھ  ةرملا .))! عطق   )) اھمسا ةعقبل 
ىلع ثعبيو  مئاد  مالظ  يف  قرغيو  ةیحان  لك  نم  رباقملا  هفحت 
لیل ةنفعتملا  ثثجلا  ةحئارو  ةبوطرلا  ةحئارب  عبشملا  بعرلاو  فوخلا 
اھساد نإ  يتلا  ةوخرلا  ضرألاو  ةعداخلا  ةقیمعلا  رفحلاب  ءيلم  ؛  راھن
لافطأو نیباعثلاب  ةئیلم  روحجو  يقاسف ))  )) ىلإ هب  تطبھ  بيرغ 

يأ نأل   ، !(( ةرملا عطق   )) َيَّمُس  . قرطلا عاطقو  بلاعثلاو  بائذلا 
نأ دب  ال  ةرشابم  برغملا  ناذآ  دعب  هیف  يشملا  ىلع  ؤرجي  صخش 

تآجافم نم  هل  ضرعتيو  هاقلیس  ام  طرف  نم   ، ةأرما ىلإ  لوحتي 
لھأ هكلسي  يذلا  دیحولا  رمملا  هنإف  كلذ  عم   . زاخمو تاءادتعاو 
ةیبرط مھتلغش  سانلا  نم  ًادج  ریبك  ددع  مھو  يابتياق  ةقطنم 

ةیجنزخمو ةیجطلبو  ةیجزرغو  ةیجوھقو  ةیجعبطمو  ةيريرحو 
هلغش ىلإ  لزني  نأ  دب  الو  رصم  بلق  يف  لمعي  نم  مھنم   . تاردخملل
ىلع مئاق  ةنيدملا  ىلإ  لوزنلاو  ؛  ءاسم لك  هتیب  ىلإ  دوعيو  موي  لك 

ةقطنملا هذھ  ىلإ  نومداقلا  دَّوعت  اذھلو  ؛  نؤملا نيومت  لجأ  نم  لقألا 
ةساردلا لبج  ىلع  رھزألا  عراش  ةياھن  يف  اوعمجتي  نأ  اھلھأ  نم 

دلولا لوقي  ًانایحأ –   . ًاضعب اھضعب  ِسّنوت  ةعامج  يف  ًاعم  اودوعي  يكل 
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بعرلا هكلمتی  درفنم  دئاعب  ةرھسلا  ةياھن  يف  نوقتلي  اوناك  يتايدلب – 
یلع هنولواقیف  ؛  لوخدلا یلع  ؤرجی  ال  بردلا  لخدم  نم  ةبرقم  یلع 
ةعاكل نودب  رجألا  مھیطعیف  هلزنم  باب  یتح  هلیصوت  لباقم  رجأ 
قرط عاطق  اوسیل  مھنأ  هللا  ًادماح   ، رئاجسلا شر  نم  ةسوب  هقوفو 

.. قيرطلا يف  ىذألاب  هل  اوضرعتي  ملو 

رمملا اذھ  عایض  ىلع  ينورسح  مھنأ  اورعشي  مل  ءالؤھ  يتايدلب 
ىلإ هلوحأ  نأب  ًانیمق  تنكو   ، يداعسإب ًالیفك  ناك  يذلا   ، يرحسلا
يلایخ تراثأ  دقف  هذھ  ةرملا ))! عطق   )) ةلأسم امأ  ؛  يب ةصاخ  ةكلمم 
ببسلا وھ  اذھو   . اھتعمس املك  يباصعأ  دشتو  ينجیھت  تحبصأو 

نم تقبت  يتلا  ةقطنملا  يف  ًالیل  ریسلاب  ًامرغم  تحبصأ  يننأ  يف 
.. رمملا كلذ 

ءاحنأ لك  هرون  دیماوعب  ءاضأ  دق  فوصرملا  قيرطلا  نأ  مغرو 
ةشحولا عنمي  مل  هنإف  ؛  تافطعنملاو ايانحلا  نیب  هءوض  رشنو   ، رباقملا

، ًارھاس اھلك  يلایللا  يضقأل  يننإو   . سنألا نم  ءيشب  ءيجي  ملو 
ریغ یرأ  الف  ؛  يدی يف  ةموشلاو   ، يقاس یلع  طوبرم  نیكسلاو 
نم نوجرخيو  نولخدي  سان  حابشأو   ، ةعرسب ةقلطنم  قرمت  تارایس 
مون ةرجح  يف  تاومألا  عم  ءایحألا  هیف  رواجتي  يذلا  رباقملا  يح 
اذھ نأ  فرعأ  يسفن  ةرارق  يف  تنكو   ، دحاو ريرس  ىلع  امبرو  ةدحاو 
ًادمتعم  ، لقأ الو  ديزأ  ال  سراح  دوجول  زمرك  انھاھ  ينعضو  لواقملا 

نم ةموكحلا  لاجر  ىلع  ذفان  ةمیكشلا  يوق  هنأب  هترھش  ىلع 
هتادعم نأ  امك  ؛  مھیھنيو مھرمأي  هقوذ  الول  داكيو  مھریغصل  مھریبك 
ةوقب الإ  اھلقن  ةلوھسلا  نم  سیل  ضرألا  يف  خسار  اھمظعمو  ةلیقث 
ءانبلا داوم  امأ   . تارایسلاو ةحلسألا  نم  ءيشب  ةدوزم  ةریبك  ةباصع 

.. حاتفملاو ةبضلاب  ةقلغم  نزاخم  يف  ةعوضومف  تنمسأو  بوط  نم 

يل ثعب  نكل هللا   . هل موزل  يدوجو ال  نأ  عم  ينلتقي  داكي  لیللا  ناك 
ايانح نم  ةینح  يف  هتجاح  يضقي  ةیلعاوفلا  دحأ  ناك   . ةعيدب ةیلستب 
عطقب ءيلتمم  شامقلا  نم  سیك  ىلع  ةمامقلا  نیب  رثعف  رباقملا 

اھب ينءاجف  ؛  نافیلوسلا قرو  يف  ةفوفلملا  نویفألاو  شیشحلا 
. اھنم ءزج  يف  قحلا  لباقم  راھنلا  رخآ  رتح  اھءافخإ  ىنم  ًابلاط  فجتري 

تیعدا ًایمھو  ًامسإ  هل  تنیعو   ، هفرعأ ًارجات  صخت  اھنأ  هل  تمعزف 
سلجيو ةمامقلا  نیب  اھیمري  نأ  دَّوعت  هنأو   ، اھنع ينلأسي  ءاج  هنأب 

. رتشمل اھنم  ةعطق  ذخأیل  الإ  اھىلإ  دوعي  الف  هيومتلل  ىھقملا  ىلع 
ناولحلا لیبس  ىلع  عطق  ثالث  هیطعأو  اھحتفأ  نأ  يسفنل  تحبتساو 

. رطاخ بیط  نع  كلذ  ىلع  يلعاوفلا  لبقف  ؛  اھبحاص هب  عنقأس  يذلا 
.. ةلیل لك  نویفألا  ناقورو  قیمعلا  لاطسنإلاب  معنأ  انأو  اھموي  نمو 
يتلا تايراعلا  تالثمملاو  تاصقارلا  روص  نعمتأ  حورأ  ؛  يئامد نخست 
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خوكلا اذھ  طئاح  ىلع  اھتقلعو   ، نوسدنھملا اھكرتي  تالجم  نم  اھتعزن 
ءارحصلل هرھظ  لغشلا  نم  ةبرقم  ىلع  ًاصیصخ  يل  ينب  يذلا 

لمرلا يف  يسفن  ًانفاد  تددمت  ام  ًاریثك   . رباقملا هاجتا  يف  هھجوو 
ديدج نم  هدیعیل  ؛  ةرملا عطق  بادرس  يف  أكلتيو  موحي  يلایخ  ًاقلطم 
يأ ةراسج –  لكب  اھب  لخدأل  يدي  يف  عقت  ةلاض  ةأرما  هیف  عضیف 
اذھ لك  اھدوھن  قوف  ضفنأل  ؛  هیقاسف نم  ةیقسف  وأ  هرفح  نم  ةرفح 
قلدت نیح   ، موي لك  حابص  هنالكأ  ددجتيو   ، ينلكأي يذلا  باذعلا 

زوك نھبشي  ءاسنو  تابعاك  تایتف  نم  فئاوط  انیلع  تارایسلا 
نھدرفمب وأ  نیحكحكم  زئاجع  وأ  نیعرخ  نابش  ةبحصب  نئج   ، لسعلا

؛ رئامعلا هذھ  يف  نھئامسأب  ةزوجحملا  ققشلا  یلع  نجرفتی  يكل 
نلماعتي نھ   . ققشلا نھيرأ   ، قباوطلا ىلإ  نھدایتقاب  انأ  عراسأف 

زوألاك يمامأ  نرطخي   ، مسدلا شیشقبلاب  يننزمغي   ، ریبك دوب  يعم 
نلیختی مامحلاو  خبطملا  يف  فوقولا  نلطیل   ، ةرجح ىلإ  ةرجح  نم 
ذاخفأ يل  فشكتتف  ةيرح  لكب  نكرحتی   ، اھبیطشت دعب  اھعاضوأ 

نیح امأ   . يخم اھل  ریطي  ةظولقم  ةموربم  تارخؤمو  ءادثأو  فادرأو 
تانب نھنأ  يل  لیخي  ذئنیحف  ةدقتملا  ةعساولا  نھنویعب  يل  نرظني 
ىلإ ىحضلا  نم  تاقوألا  هذھ  يف  يل  نعلطي  نیطایشلاو  نجلا 
يف سوسوت  رطاوخو  جعاول  يسفن  يف  تافلخم  نیفتخي  مث  رصعلا 
ةنیط نم  نھنإف  الإو  سنإلا  تانب  نم  نكي  نأ  نكمي  ال  نھنأب  يسأر 
لئاوأ يف  نھروص  لحمضت   .. يتدلب يف  يتریشعو  يلھأ  ةنیط  ریغ 
يننثباعي نئج  تابیط  تاینج  ضحم  نھنأب  نیقیلا  رقتسيو   ، لیللا
نظقیتسي لیللا  قمع  يف  نھنكل  ؛  هدعب نفرصني  ًاتقو  يب  نیلستيو 

يغامد يف  عشعشتو  يقورع  يف  ةنویفألا  ناقور  يرسي  ام  درجمب 
ينفعسي الف  نھیف  ينبجعت  نم  عجاضأ  حورأف  ؛  شیشحلا سافنأ 

مل يننأ  يل  دكأتیل  ًالیلق  اھدعب  حيرتسأ  ةلیلق  قئاقدل  الإ  لایخلا 
الإ وحبصأ  الف  ساعنلا  ينبلغیف   ، نجلا تانب  ىوس  لایخلا  يف  عجاضأ 
ةديدج لاكشأو  ةديدج  سبالم  يف  يمامأ  نھارأل  ؛  ىحضلا برق 

ال ةریثك  ءایشأ  نع   ، بیطشتلا دیعاوم  نع   ، لواقملا نع  يننلأسي 
قباوطلا ىلإ  دوعصلاب  ًامئاد  يھتني  رمألا  نكل   ، ًاباوج اھل  فرعأ 

تحت ًانلع  ةقولفملا  تارخؤملا  میحج  نیبو  ققشلا  نیب  لاوجتلاو 
فادرألاو  ، ةنياعم ةءانحنا  لك  عم  ةرفانلا  ءادثألاو   ، ةبئاس ةفیفخ  بایث 

. ىصحلاو بوطلا  نیب  يشملا  يف  جوامتت  يتلا  نوطبلاو  ةباسنملا 

. ًادبأ يحمنت  نأ  ديرت  ال  يتلا  ةدوعوملا  ةلیللا  كلت  تءاج  نأ  ىلإ 
ءوض يف  نجلا  تانب  ىدحإ  ًارضحتسم  شیشحتلا  يف  ًاجمدنم  تنك 
شرق عبر  يدحو  تبرش   ، ةجاجز ریغب  ةلعشلا  تاذ  خوراصلا  ةبمللا 
ةساردلا ءاوھ  مشأ  تجرخ  مث  ؛  ةصمحلاك ةعطقب  تنیفأو   ، مرتحم
يزكرملا نمألا  ةرادإ  ىنبم  ىرأ  يب  اذإف  ؛  يضفلا رمقلا  ءوض  يف 
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نم جیجضو   ، ةنولملا ةیئابرھكلا  تابمللا  نم  دیقانعب  ًافوفلم 
تلق  . توص تاربكم  يف  ینبملا  ءانف  نم  دعاصتی  ءانغو  یقیسوم 
ةحابم كش  ال  هیلع  ةجرفلا  نأو   ، ًالثم طابضلا  نم  دحاو  حرف  هلعل 
ىلع رَّمستت  يتلا  كلت  نم  ًالدب  ةیح  ةصقار  تيأر  امبرلف  ةعتممو 
نأ يل  حال  امنیح  ةجرفلا  ةرورضب  تعنتقإ   . ةتھاب ةريوصت  يف  رادجلا 
روس نوقلستي  نسلا  يف  يل  نیلثامملا  نابشلاو  دالِولا  نم  ًاریثك 
يف روسلا  وحن  تیضم  اذكھو   . اوجرفتیل ةبقارملا  جاربأك  ىنبملا 
دعب ىلع  ةرھاس  هیھاقمو  هنیكاكد  ناك  ثیح   ، ةساردلا يح  هاجتا 

تارشعب ةحاسلا  ألمت  ىنبملل  ةمخاتملا  تاسیبوتألا  ةطحمو   ، بیرق
تھبنت مھنم  تبرتقا  املف   . نيرظتنملاو باكرلا  نم  تائمو  تاسیبوتألا 

نع ةدیعب  روسلا  نم  ةيواز  ترتخا  مث  ؛  لیللا لوأ  يف  لازن  اننأ ال  ىلإ 
رمن اھقوف  رودت  يتلا  ةیلاعلا  ةیلبطلا  نم  ةبيرقو  عراشلا  ءاوضأ 
مھلوح نمو  زئاوجلا  نوعزويو  نوبطخي  لاجر  ىوس  تيأر  امف  ؛  لفحلا
تنكو ؛  تسئي ىتح  ءانغلا  فانئتسا  رظتنأ  تیقي   . ناجرھمو ریبك  عمج 
ةلیمج ةاتف  دوجو  يرظن  تفل  امنیح  خوكلا  ىلإ  ةدوعلاو  لوزنلاب  مھأ 
يفو موي  لك  ىحض  يننرزي  يئاللا  نجلا  تانب  ةلیصف  سفن  نم   ، ًادج
هلالخ نم  رھظی  ًاقزحم  ًابوث  يدترت  تناك   . ةضماغ ةديدش  ةفھل  نھنیعأ 

، ریثكب ةبكرلا  قوف  ام  یتح  اھاقاسو  نیعارذلاب  اھافتكو  اھردص 
يف كولتو   ، نیبجلا قوف  ةیلاع  ةمدقمب  اھرھظ  ىلع  حرطنم  اھرعش 

.. يھش رطع  اھنم  دعاصتي   ، عقرفت ينت  نداللا ال  نم  ةعطق  اھمف 

يرطلا معانلا  اھدسج  ىلع  جرفتأ  تلعج   ، روسلا قوف  تردتسإ 
ةرشابم روسلا  تحت  ةفقاو  تناك   . لغاشلا يلغش  اھتلعج   ، قلأتملا

نیح نم  ريدتست   . ام ًاصخش  رظتنت  اھنأ  يل  دكأ  امم   ، ةطحم ال  ثیح 
بلغلا نم  ًائیش  اھھجو  ىلع  ىرأف  ؛  ىلإ ةرظان  روسلا  وحن  رخآل 

، اھھجو اھب  تنھد  ىتلا  ءاضیبلاو  ءارمحلا  ةيوبلا  تحت  ًایفختم  ءاقشلاو 
نھھوجو ىلع  نعضي  نجلا ال  تانب  نأل  انلثم  سنإلا  تانب  نم  نذإ  اھنإ 

يننأك يل  ًافولأم  ناك  اھھجو   . اھیف هدحول  دوجوم  هنأ  ذإ  اذھ  نم  ًائیش 
اھملكأ نأ  نكمي  يننأ  تفش   . ًایصخش ينفرعتو  ًایصخش  اھفرعأ 

تانب تارظن  نم  ًالجخ  برھأ  تنك  اذامل  فرعأ  مل  املثمو   . ةلوھسب
. حاحلإو ةوقب  ةاتفلا  هذھ  يف  قلحبأ  ترص  اذامل  فرعأ  مل  ؛  نجلا
يل ىءارت  ذئنیح  ؛  يتراشإ نھر  نوكتس  اھنأ  ينعنقي  اھیف  ءيش 

.. ةیناطبلاو ةدخملاو  ةریصحلا  اھقوفو  ةیلمرلا  هتیضرأب  خوكلا 

: اھل تلق  ؛  تقولا عیضأ  الأ  تيأر 

!(( ليزمزم اي  ریخلا  ءاسم  - )

: ةلئاق ةطاسب  يف  ةمساب  ىلعأ  ىلإ  يھ  ترظن 

62



!(( رونلا ءاسم  - ))

!(( ؟ ةمدخ يأ  شمزلي  - ))

. اھمامأ ًافقاو   ، ةدحاو ةزفق  يف  روسلا  نع  طبھأ  انأو  تلق  اذكھ 
: جلتخت وأ  عجارتت  نأ  نود  تلاق 

!(( ركش فلأ  كریخ ! رتك  - ))

!(( ءيشل ةجاحب  كنأ  تننظ  تلاط ! كتفقو  - ))

وأ رجض  يأ  اھیلع  دبي  ملو  اھھجو  قرشأ  ؛  اھتماستبا تعستا 
: تلاق  . ةبارتسا

!(( تابلطلا ضعب  يرتشنس  يمع ! دلو  رظتنأ  ةذخؤملا ! مدع  - ))

؛ يلثم يدیعص  لصأ  نم  اھنأ  اھمالك  ةقيرطو  اھتوص  نم  يل  ناب 
يكل كلثم  ةيدیعص  اھنأ  يعدت  يھ  يل : لاق  حتفملا  يلقع  نكل 
اھفلخ نم  تفقو  ؛  تبحسنإ  . اھلاح يف  اھكرتتو  كمد  ىلع  يشتخت 

مأ تناكو   . ينم تلفت  اھعدأ  نأ ال  يتین  يفو  فغش  يف  اھبقرأ   ، ًادیعب
يندخ ةلئاق : ةطحملا  ةحاس  يف  ىھقملا  ويدار  يف  حدرت  موثلك 
يتلا يھ  اھنأ  ول  ىنمتأ  ترصف  ؛  انيدحو دیعب  دیعب  يندخ  كنانحل 
روسلا ةياھن  ىلإ  موثلك  مأ  عم  بھذأ  دكأ  مل   . اندحو ًادیعب  ينتذخأ 
رعشب هلیطتسم  هجولا  رقشأ  ةماقلا  ليوط   ، ًاقنأتم ًاباش  تيأر  ىتح 
صیمقلا يدتري  ؛  كلذك ةنولم  نیعو  فصتنملا  نم  قورفم  ریصق  نولم 

ًادلجم ًاباتك  طبأتي   ، ًادج ةقینأ  ينبلا  ناتكلا  نم  ةرتسو   ، لاورسلا عم 
هنیع تعقو  امل   . يمامأ نم  ًارام  ةديدش  ةسامح  يف  يضميو   ، ًامخض
اھیلع فطعنا  مث  ةریبك  ةداعس  يف  مستباو  هھجو  قرشأ  ةاتفلا  ىلع 

: ةلئاق هیلع  تملس  هوحن  تكرحتف 

رئاجسلا كشك  نوفیلت  نم  قئاقد  ذنم  بتكملا  يف  كتملك  - )
!(( اذھ

: هعارذ اھیطعي  وھو  لاق 

ىلع هتيأر  ؛  باتكلا ىوس  ينرخوي  مل  ةعاس ! يلاوح  نم  تلزن  - ))
عم لصافأ  تذخأو  ًاعرسم  تلزنف  سیبوتألا ! يفو  انأو  ةیكبزألا  روس 
تنك مھم  باتك  هنإ  يعم ! دوقن  رخآب  هتيرتشإ  ةعاس ! فصن  عئابلا 

!((. ينءاج نأ  دمحلاف   ةليوط  تاونس  ذنم  هتءارقب  ملحأ 
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: بضاغ جاجتحا  يف  هتزكل 

عیضت ؟ ! بتكلا نم  قھزت  الأ  ًاباتك ! لمحت  كتيأر  كتلباق  املك  - ))
!(( هفرصنل غلبملا  رخدت  نأ  كب  ىلوألا  ناك  كرصبو ! كدوقن 

نكل امنیسلا  لخدن  نأ  يتین  يف  ناك  هللاو  یمأ ! لثم  نیملكتت  - ))
تاھ دلو  اي  ةراسخب  ةراسخ  تلقف  نیتركذت  يفكي  نكي  مل  غلبملا 

!(( يتایح لوط  مدنأس  تنك  هتكرت  ولو  نسحأ ! باتكلا 

!(( ؟ بح ةصق  وھأ  - ))

!((. لوادتلا نم  ةموكحلا  هتعنم  يذلا  ةلیلو  ةلیل  فلأ  باتك  هنإ  - ))

!(( هأرقت نأ  دعب  ىلإ  هرعأف  نذإ  - ))

!((. ةءارقلا نيدیجت  تنأ ال  - ))

!(( يدق ىلع  مھفأس  - ))

ناتمي اسیل  امھنأ  تدكأت  دقو  امھفلخ  تیضمف   . ًاعم ایضمو 
، فرص نايوارصم   ، وھ الو  ةيدیعص  تسیل  يھ   ، ىبرق ةلصب  امھضعبل 
ملاس حالص  عراش  یلإ  اھب  یضم   . يب ارعشی  نأ  نود  امھفلخ  تیضم 
ایفتخا مث  ؛  نيرواجملا رباقم  وحن  اھب  فطعني  هتيأر   . ةعلقلا هاجتا  يف 

نیب مكارتملا  فیفخلا  مالظلاب  ارتتسا  دق  اناك   . ًاثھال امھب  تقحل 
يف ناطبھي  امھتيأر   . رظنلا سلتخأ  ترصو  يسفن  تيرادف   . شاوحألا
لظ ءوس  امھنم  رھظي  دعي  مل  ىتح  امھتعلتبا  ضرألا  يف  ةقیمع  ةرفح 
ينع ردصي  نأ  نود  ةرفحلا  وحن  ًاعفدنم  تزفق   ، نیسأرلا رعش  نم 
ًاسارح امھءارو  لعلف  امھیلع  مجھأ  لبق  يلاوح  تفلتأ  تلعج  ؛  توص
باتكلاب كسمأ  نم  لك  سیل  هنأ  تنقيأ   . امھيرھظ ةيامحل  نیلوھجم 

هرطو ءاضقل  هعافدناو  انبحاص  ةیموشغ  نمف  ؛  ًاكدوتمو ًاحتفم 
ةفوشكم اھنكل  ًاقح  ةورد  يف  ةرفحلا  نأ  ىلإ  هبتني  مل  هنأ   ، ةعرسب

حطس قوف  ًادج  عفترملا  ملاس  حالص  قيرط  ىلع  شام  يأل  ًامامت 
يننإف بسحف  ةجرفلا  يفدھ  ناك  ول  يننأ  يل  حضتا  لب   ، رباقملا

يف رودي  ام  لك  ةيؤر  نم  نكمتأل  يذاحملا  قيرطلا  فیصر  ىلع  فقأ 
ًاعطاس رمقلا  ناك  اذإ  ةصاخ  لخادلا  نم  ةرفحلا  قمع  ىرأ  لب  ةرفحلا 

.. عبطلاب تدصق  اذھ  ىلإ  ام  نكل  ؛  ةلیللا هذھك 

قزنو ةطبغ  يف  ناكحضي  ةليوط  ةھربل  نیفقاو  الظ  ةيادبلا  يف 
الامف امھب  تحنرت  ناضحأو  تالبق  يف  اجمدنا  ىتح  اثبل  ام  مث  ؛  فوخو
سافنأب يتاوطخ  مدقتت  امیف  ؛  نقتم طوبھ  يف  ضرألا  ىلع 
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ىلع اھشرفیف  ةیناتكلا  هترتس  علخیف  ًادعاق  لدتعي  هب  اذإ   . ةسوبحم
هلاورس علخي  مث   ، ةدخم ةئیھ  ىلع  باتكلا  نم  لعجيو  ضرألا 

، ةاتفلا عجض  مث  ؛  يلخادلا هلاورس  مث  ؛  باتكلا قوف  هعضیف  يجراخلا 
يريرح ليدنمك  هيدي  يف  ادب  يذلا  يلخادلا  اھلاورس  علخف  هيدي  دمو 
امھلایخ رمقلا  مسرف  امھنع  بوثلا  رسحناف  اھیقاس  عفر  مث  ؛  ریغص
دھفلاك ةرفحلا  لخاد  تزفق  انھ   . نونجلل اریثم  امخض  ضرألا  ىلع 
ضفتنا  . اھیلع ضاضقنإلل  بھأتي  وھ  ناكو  امھیسأر  قوف  ترصف 

يھ تقلطأو   ، هيوقح ىلع  ًاسلاج  دترإ   ، ضرألا ةجر  تحت  دلولا 
امھايإ ةيرادم  اھیقاس  ةماض  لدتعت  يھو  ةعزف  ةموتكم  ةخرص 
تيرجو ةعرسب  ليوارسلا  تفطتخاف  ناطیشلا  ينمھلأ   . اھيدیب

نم لاح  يف  امھدجأل  امھىلإ  تدع  مث  يفخ  ناكم  يف  اھب  تیمرف 
؛ ةلئاق يھجو  يف  رظنت  يھ  تراص   . نالذخلاو لوھذلا 

!(( ؟ تنأ - ))

: بارتساو ككشت  يف  سمھ  ؛  ةبوعصب هسافنأ  وھ  طقتلإ 

!( ؟ هنیفرعت - ))

!(( كراظتنا يف  ةفقاو  انأو  ينسكاعي  ناك  - ))

: لاق ؛  ةیلاب ةقرخ  لثم  ىلدت 

! ًاناكم دجن  ال  اننأ  ةلكشملاو  يتجوز ! هذھ  تنأ ! عدج  اي  عمسا  – ))
!((. انلاحل يضمنف  مودھلا  تاھو  قوذلا  ضعب  كدنع  لخف 

: تلق

! ةلیللا هذھ  يدنع  نافیض  مناھلاو  تنأ  ناكملا ! يدنع  انأ  ولح ! - ))
!(( شیشحو ركسو  ياش  هیف  فیظن ! نمآ  ناكم 

هنع تروزاف   ، اھتقفاوم بلطي  هنأك  اھىلإ  رظن  ؛  قفاوي داك  دلولا 
: لاقف ، فجترت ةشمكنم 

!(( كعم بھذنو  مودھلا ! تاھ  - ))

: تلق

يقابلا يعم  ىقبيو  بسحف ! يجراخلا  لاورسلا  كیطعأس  - ))
(( ... تیبلا يفو  باتكلا  اذھو  ةرتسلا  هذھ  ىتح  قيرطلا  لاوط 
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؛ يدیب هتعنمف  ؛  مودھلا نع  ثحبلل  ًاجراخ  هجتاو  بضغب  رادتسا 
امھنم راط  ؛  ينیع يف  ينتعفصف  فنعب  تدتراف  ةدشب  يدي  رطن 

راص  ، حنرت  . يظیغ لك  اھتعدوأ  هجو  يف  ةینوب  هل  تعیشف   ، ررشلا
، هیعارذب ينقوط  مث  صلمت   ، هیلع تضضقنإ   . عراصملاك ًاروانم  دعابتي 

ضفنأ ترص  ؟  نم ىلع  نكل   ، تعقوت ام  سكع  ىلع  ًايوق  ًابلص  ناكو 
تكربف ًاضرأ  هحرط  نم  تنكمت  ىتح   ، هب لزنأو  هلك  هعفرأف  يسفن 
تابرضلا يل  عیشي  امیف  ةرفحلا  قمع  وحن  فحزي  راصف  هقوف 
ةرفحلا عاق  يف  قنتخن  اندك  املف  ؛  اھلثم هل  عیشأف  هسأربو  هیتضبقب 

يف سأرلاو  ةبكرلاب  ينبرضي  راصو  هرعش  نم  هتررجو  هقوف  نم  تمق 
.. بیطرلا معانلا  بارتلاب  انتئیھ  ترمغناو  انحمالم  تریغت  دقو   ، ةوق

فحزي علضم  ريدتسم  باك  لایخ  تيأر  هتابرض  ىقلتأ  تنك  امیفو 
ةربقم دھاش  هنأ  يل  لیخف   ، ةحرس ءادوس  ةبقرب  ضرألا  ىلع 

يف لمتكا  یتح  ثبل  ام  يذلا   ، رمتسملا هفحز  نم  بعرلا  ينلزلزف 
ًاطمقتم  ، رمقلا ءوض  يف  دسجم  طاوطولاك  دوسأ  دسج  لكیھ 

نم ىلدتت  بيدأتلا  اصعو   ، ضيرع مازح  تحت  ةقزحملا  ةرتسلاب 
فقي يطرشلا  تدجو  امھتحتف  املف  ؛  ينیع تماغ  ةزیجو  هربل   . مازجلا
لازت ال  يتلا  هذھ  نیبو  اننیب  رصبلا  لقني  راص   . همدو همحلب  يمامأ 

ای رتسا  بر ! ای  رتسا  ؛  ةددرم عجاف  یسأب  لولوت  اھسفن  یلع  ةروكتم 
!.. بر

انیع هب  حفت  تناك  ًارفاك  ًايدبأ  ًاعوج  نكل  ؛  ةحارلا نم  لیلقب  ترعش 
لزھ نم  ناولخي  ال  ناجھتساو  ةيارز  يف  ددري  حار  يذلا   ، يطرشلا
مث  ، ونح يف  اھفتك  مث  هللا .)) ءاش  ام  هللا ! ءاش  ام  هللا ! هللا   ) جھتبم

؛ ةینوناق ودبت  اھلعجي  نأ  لواح  ةجھلب  اھلأس 

لود نیعياصلا  نيدلولا  ةياكح  هيإ  ؟ ! ةرطاش اي  هيإ  كمسا  - )
!(( ؟ يكاعم

؛ ءاكبلا يف  ةجمدنم  اھيدیب  اھینیع  ةيرادم  هنع  اھھجو  تدعابف 
يف اھلبقي  وھ  اذإف  ؛  هیف نكتست  اھب  اذإف  ؟  هنضح يف  اھذخأف 
دقو الإ  هسفنب  يردي  ال  مث   ، اھیتفش يف  مث   ، اھنیبج يف  مث   ، اھرعش
هدي تراصو  ؛  جئاھلا روثلاك   ، يماحلا يسكرشلا  كيدلاك  اھقوف  حرطنا 
طیحت ینمیلا  هدی  امیف  ثاھلا  يف  هلاورس  رارزأ  كفت  یرسیلا 

. اھدسجب

ترص يننكل  هىلإ  يرجیل  ينم  صفلفي  دلولا  راصو   ، ظیغلا ينلكأ 
انرص  ، يف برضي  ظیغلا  ةدش  نم  راص  هیف  برضأ  ظیغلا  ةدش  نم 
ًاھوأتم انلزلزي  ةاتفلا  توصو  ةعيرم  ةوسقب  انضعب  محل  يف  قزمن 
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نم ریشي  دلولا  ناكو   . جاجتحالا يف  ركنتي  ًاناوشن  مث  ًاجتحم  ًاملأتم 
: ةیكاب ةجھل  يف  يطرشلل  ًالئاق  هعارذب  يتحت 

!(( بلكلا كيد  نبا  اي  ةتكاجلا  بساح  - )

تمت

ةنس 1989 ربوتكأ  ةعمجلا 27  ءاسم  مالسلا -  ةنيدم 
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ْحَرَفلا ُقراَس 

ءاذحلا نمث  نإ  هل  تلق  امل   ، ينقدص ام  يتلاخ  نبا  ضوع ))  )) داولا
هعفدي ًارْھَم  نوكي  نأ  حلصي   ، سمأ لوأ  رطم ))  )) هوخأ هارتشا  يذلا 
يدانم يمویب )) مع   )) ةنبا ةبیھو ))  )) هبلق ةقوشعم  هسورعل 

. ششعلا سفن  يف  انءارو  نكاسلا  تارایسلا 

يمویب معف   ، ًاراغص ًالافطأ  انك  ذنم  ةبیھو  بحي  يتلاخ  نبا  ضوع 
، تویب يف  نكسن  انك  مايأ  انترجحل  ةرواجم  ةرجح  نكسي  هرمع  لوط 

تویبلا هذھ  نأ  موي  تاذ  ةموكحلا  انل  تلاق  املو   . دلبلا لخاد  يح  يف 
ةوقلاب اھدعب  انوجرخأ  املو   . اھقدصن مل   . طوقسلل ةليآ  اھنكسن  يتلا 
اھتلازأ  ، تراھنا املف   . ةليوط ًاروھش  اھراوجب  ءارعلا  ىف  تیبن  انللظ 
ةبضھلا هذھ  ىلإ  انئجف   . نادیملا اھناكمب  تعسو  اھنكل   ، ةموكلا

هذھ اھقوف  انمقأو   ، مطقملا لبجل  ةھجاوملا  مھنيز  لالت  نم  ةیلاعلا 
نكلو  ، انلاح يف  انتكرت  ةموكحلا  نأ  هللا  اندمح   . اھانكسو  ، شعلا

مل يذلاو   ، يكارتشإلا داحتإلاب  ىمسي  يذلا  كلذ  نم  نابشلا  ضعب 
انتكتشا ةموكحلا  نإ  انل  اولاق   ، ًاربخ الو  ًاسح  مویلا  هل  عمسن  دعن 

ىنب انم  رداقلاف   . مھنأشو مھوعد  مھل : لاقف  رصانلا  دبع  لامجل 
. ریصحلاو صوبلاب  ىنب  ریقفلاو   ، بوطلاب

ناعدجو هلثم  ةبالغ  انلكو   . عدج امنإ   ، نابلاغ لجر  يمویب  مع 
معو  . يوابلغلاو عدجلا  نیب  قرفي  ال  ءابحق  نبا  نمزلا  نكل   ، ًاضيأ

سمشلا وحن  يضمی  انبر  ةحیبص  نم   ، هشیع بلقی  فیک  فرع  يمویب 
لدتعيو تارم  هھجو  ىلع  ءىفكني   ، ةعرس يف  ةیلاعلا  ةريدحدلا  ًالزان 

اھیلع ضرفي  يتلا  ةياعسولا  يف   ، ةنيدملا بلق  يف  ریصي  قئاقد  دعب 
، لحرت مث  تارایسلا  تارشع  نكرت  ثیح   ، فقوملا اھب  ومسيو  هترافخ 
ىأر املك  حیصي  نأ  نم  رثكأ  يمویب  مع  لعفي  الف   . اھلحم اھریغ  لحتل 

حسمیف هوحن  لورھي  مث  ه.   .. ا  .. اويآ اھحتف : يف  عرشي  ةرایس  بحاص 
رسكإ  .. ارو تاھ  ًالئاق : يضميو  ةذفانلا  جاجز  لزنيو   . ةرایسلا جاجز  هل 

نم هریغ  نم  نسحأ  هدجي  ةرایسلا  بحاصو  ةمالسب هللا.   .. هلك لجعلا 
نم ًالدب  ةرایس  لك  ىلع  ةواتإ  نوضرفي  نيذلا  عایصلا  ةیلضشلا )) ))

. هلك هینجلا  عبرلا  وأ  ةزيربلا  هیطعیف  اھھيوشتو  اھتقرس 

ال لایع  ةبرز  هيدل   ، همركي هللا   . ًایشعتم رانلا  رخآ  يمویب  مع  دوعی 
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هلو  . نيریغص نینثا  نيدلو  ادع  ام  تانب  مھلكف   ، ةلغشم الو  مھل  ةلغش 
يف تنب  لمجأ  ةبیھو  هتنبا  جوزي  نأ  يضر  دقف   ، لاح لك  ىلع  ركشلا 

. ًاِمت قلخ هللا  رقفأ  يتلاخ  نبا  ضوعل  اھلك  ششعلا 

بیط وھ  امنإ   ، ةلغشم الو  هل  ةلغش  رخآلا ال  وھ  يتلاخ  نبا  ضوع 
مھافتلا ىلع  ربصي  ققاط ال  هخم   ، ىنارش هنأ  ریغ   ، ضیبأ هبلق   ، هللاو

مكو  . ةبیصملا عقت  نأ  دعب  الإ  رھظت  هبلق ال  ةبیط  نأ  ةبیصملا   . ةحارلاب
نأ دعب  الإ  رھظت  تناك ال  اذإ  كبلق  ةبیط  نم  سانلا  عفني  ام  انلك : هل  انلق 
لھأ لكو   ، هموي نم   ، هعبط اذكھ  نكلو  ؟ ! ةيذألا مھل  ببستو  مھرضت 

هفارصنا دعبو   . لابلا لوطو  ةحارلاب  هنولماعيو  هنوفرعي  ششعلا 
هیلع هللا  حتفل  ًالیلق  عبطلا  ءىداھ  ناك  ول  نولوقيو : اب  نوذیعتسي 
هلكش دلولا  نأ  ذإ   ، رثكأ امبرو   ، (( رطم  )) هیخأل املثم  ًابھذ  ردت  ةلغشب 
هیف عدخني  هاري  نم  لك  نأ  ىتح   ، ةقسنم ةليوط  فلاوس  هلو  لیمج 

. سان نبا  هنظيو 

يفف يتلاخ  نبا  ضوع  امأ   . ةدحاو ةعنص  هل  سانلا  نم  دحاو  لك 
عقبم هلباقأ  ةرمف   . اھنم ةعنص  يأ  يف  حلفي  هنكل ال  ةعنص  نیتس  هيدي 
يف لاسعلا  عم  لغتشاب  : )) لوقي ؟  ضوع اي  ةياكحلا  ام   ، ةيوبلاب بایثلا 

: لوقي  ، تاموحشلاب بایثلا  تَّيزم  هلباقأ  ىرخأ  ةرم  وكودلا .))
زاجاتوبلا بیبانأ  ةبرع  عم  هارأ  ًامويو  يكیناكملا .) نسح  عم  تلغتشا  ))

عطقو ءارفص  طوفب  تارایسلا  نیب  ًاحراس  رخآ  ًامويو  ؛  دلبلا يراوح  يف 
. سكنیلك ليدانمو  كوشتواك 

ناک ولو   . يل يكشي  ًامئاد   . ةلماك هینج  ةئام  هعم  تيأر  ام  يرمع 
وھ هیلع  مكتحأ  ام  لك   . ةریصق دیلاو  ةریصب  نیعلا   . هتدعاسل يدو  دولا 
موي لك  اھألمأ   . يل ولحي  امك  اھيوطأو  اھدرفأ   ، هذھ تخبلا  ةزیبارت 
نیع  ، شرق اھیف  نیع   ، ةيافوط اھیف  نیع   ، ةیلسع اھیف  نیع   ، توخبلاب
برقو ششعلا  يراوح  نیب  حرسأ   . ينادوس لوف  ةبحو  ةسبلم  اھیف 

. ةنيدملا نع  ةجراخلا  تویبلا 

، ةلماك هینج  ةئام  موي  تاذ  تعمج  تخبلا  ةزیبارت  بحاص  اي  انأ 
يف ينم  اھوذخأو  يلع  اوكحض  ةخسو  دالوأ  نیطقلم  ًالایع  نكلو 

: لایعلا لاقو  ىل  لاق   . ناطیش اي  كيزخأ  مھللا   ، هتياھن  . رامق ةبعل 
مل اھموي  نمو   . ناطیشلا تيزخأ  يننكل  اھتبسك  امبرف  ةیناث  بعلإ 

. ةزوجعلا ءابرجلا  راجشألا  عوذج  دنع  ةیفلخلا  ةريدحدلا  ىلإ  بھذأ 

. يبیج يف  ةلماک  هینج  ةئام  دیمجت  يف  حلفأ  مل  ًاضیأ  اھموی  نمو 
يتزیبارت قوف  تخبلا  نویع  لك  ءىقفنت  نیحف   ، دمحلاو  ةروتسم 

يك  ، زوجعلا يمأل  ةغرافلا  حاولألاب  يقلأف   ، ةشعلا ىلإ  دوعأو  اھيوطأ 
يمأل يطعأ   . قرو خرف  حوللا  قوف  قصلتو   ، ديدج نم  اھئلمب  ىلستت 
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عیبأ يننأ  نظت  يمأف   . فورصملا عم  قرفلا  يسفنل  ًازجتحم  ةلغلا 
ًاشورق نویعلا  ددعب  ينبساحت  يھف  اذلو  نیشرقب  لفطلل  نیعلا 
ةقطنم تلخدف   ، ةیضاملا مايألا  يف  يخم  هللا  حتف  دق  انأو   . ةفعاضم

عیبأ ترصف   ، يلع لافطألا  مجھف   ، اھلوح تأكلت   . سرادم ثالث  اھیف 
يف ينمركي هللا  اھموي  نمو   . نوضرتعي الف  شورق  ةسمخب  نیعلا  مھل 

ةیلمعلا  . ةیناث ةرم  هینجلا  ةئاملا  عمجتت  مل   ، كلذ عمو   . نمز ةعاس 
ىلع هللا  تاریخ  ىرأ   ، ةدحاو ةلزن  ةنيدملا  لزنأ   .. كبود اي  اھلصأ 
ًادئاع ينارأو   . ةجرفلل ولو  اھلخدأ  نأ  يل  ذلي  تالحم  يفو   ، ةفصرألا
يف يشورق  عایض  نم  لیحلا  دودھم  ةبضھلا  دعصأ  ةنيدملا  نم 

. هقوذأ ول  تینمت  امم  ءيش  ىلع  لصحأ  ام  ریغ  نم  طقف  ةجرفلا 

يمدو  . نیشرق يف  ًاروذعم  يتلاخ  نبا  ضوع  نوكي  نأ  يلع  زعي 
تثدح انأ  اذإف   . نیسمخب هینج  ةئام  نم  رثكأ  غلبملا  نوكي  امل  ينلكأي 
لامسر نم  كلذ  نوكیسف   ، اھتخأ نبا  فلست  نأ  يھ  تیضرو  يمأ 
ىقلم هلك  غلبملا  دجن  نأ  نم  بعصأ  ءيش  اذھ  نأ  عم   . تخبلا ةزیبارت 
غلبملاب يتلاخ  نبا  ضوع  ءيجي  نيأ  نمف   .. قيرطلا ةعراق  ىلع 

؟ بولطملا

لكش يأب  غلبملا  ریبدت  نم  هل  دب  يتلاخ ال  نبا  ضوع   ، قحلاو كبر 
نبا ةطش ))  )) دلولاف  . ةجوز اھديريو  ًاقح  ةبیھو  بحي  ناك  نإ 
لمعي ًاماوعأ  كانھ  ثكمف  قارعلا  ىلإ  رجاھ  دق  ناك  ةيالملا  ةلودع )) ))

نبا ضوع  لبقتسم  يف  حطني  ءاجو   ، ًاریبك غلبم  عمج   . ًاحيرس ًاعئاب 
بوطلاب اھعفانمب  ةرجح  ءانبب  اھمّشعيو   ، ةبیھو بطخي  ثعب  يتلاخ :
تحول يتلا  نیتاسفلا  اھرغت  مل  ةبیھو   . صوبلا مھتشع  ناكم  رمحألا 

ىلع ةعاس  لك  رھظت  يتلا  ةدروتسملا  سبالملا  الو   ، اھل همأ  اھب 
ةعالوب ماودلا  ىلع  اھلعشي  يتلا  ةیبنجألا  رئاجسلا  الو   ، هیفتك
نرفلا مامأ  ةفقاو  يھو  زازئمشاب  اھیتفش  يولت  ةبیھوو   . ةبھذم

زھت مث   ، نیتریبک روفاک  يترجش  نیب  مھتشع  راوج  ضبارلا  ينیطلا 
ةثالثو نیتزعمو  زوألاو  جاجدلاو  طبلا  لفاوق  نیب  ةشعلا  لخدتو  اھیفتک 

. نیتطقو بالك  ةعبرأو  نافرخ 

مع مھ  ًادرف  رشع  انثإ  ماني  اذھ  لكب  ةئیلملا  ةشعلا  هذھ  يف 
فورعملا نیباعثلاو  ططقلاو  نارئفلاو  سرعلا  عم   ، هدالوأو يمویب 

ءاعدو رتسلا  هنإ   . رخآلا ىلع  يدتعي  الو  رخآلا  بنجتي  لك   . اھنكامأ
. يبنلا ىلع  ةالصلاب  ًایشعتم  تیبي  ةياھنلا  يف  لكلاو   . نيدلاولا

، ةلیلذ سأرلا  ةضفاخ  ىشمت  ةحرابلا  تناك  ىتلا  ةيالملا  ةلودع 
فلتست فلتو   ، قيرطلا يف  ةباد  لك  ىلع  هاسمو  ریخلا  حابص  يقلت 

ةخرف نع   ، لخنملا نع   ، ةریمخ ةعطق  نع  لأست   ، نینثا وأ  ًاھینج 
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تعفترا هذھ  ةلودع   . ًاحاقل اھل  ديرت  ةطب  اھدي  يفو  طب  ركذ  نع   ، ةلاض
تاتسلا نم  اھنأك  قستم  بوث  يف  اھسفن  تفلو  ةأجف  اھتماق 
ءيلملا اھھجو  لوح  عماللا  ريرحلا  نم  ءادوس  ةحرطو   ، تامرتحملا
حاورملا نم  رثكت  نأ  اھقح  نم  تابو   ، كمسلا رشقك  مومھلا  فشقب 
اھربخأ دقف   . راظتنإلا قلق  اھلكأي   ، يمویب مع  ةشع  مامأ  ءيجملاو 

هتنبا عم  ملكتي  نأ  دعب  اھیلع  دریس  هنكلو  قفاوم  هنأ  يمویب  مع 
ىلع ةقفاوم  ریغ  ةبیھو  نأ  ملعت  يھو   . رسلا يف  نیتریغص  نیتملك 
نبا ضوع  ةبضغ  ىشخي  يمویب  مع  نأ  ةقثاوو   ، اھنبا نم  جاوزلا 
قفاوم ریغ  هنأ  ًاضيأ  ملعتو   . ففالو  ، مراب  ، سرض لجر  هنأ  ریغ  يتلاخ 

. هتنبال ًارھم  نوراق  لام  ةلودع  تعفد  ول  ىتح  قفاوي  نأ  عیطتسي  الو 

جاوز يف  يأر  درجم  نوكي  نل  هيأر  نأ  فرعي  هسفن  يمویب  مع 
ششعلا لھأ  اھرظتني  ةلأسم  اھنإ  لب   ، ناك صخش  يأ  نم  هتنبا 

ذخأي نأ  بئاخلا  ضوعل  ىتأتي  فیك  اھتياھن : ةفرعمل  نوقوشتيو  مھلك 
؟ ةطنوأو لایع  بعل  مأ  يقیقح  بح  ةلأسملا  لھو  ؟  ةياتنلا ةبیھو 
، دلولا بحت  تنبلاو   ، تنبلا بحي  دلولا  نأ  نم  دكأتم  يمویب  معو 
وھ ناك  الإو  لایع  بعل  نكي  مل  بحلا  نأ  ششعلا  لھأل  تبثي  فوسو 

. ةیموھفملا ميدع  نینرقب  ًالجر  هسفن 

يمویب مع  نأ  وھ   ، همھفت نأ  ةطش  مأ  ةلودع  ىلع  تاف  يذلا 
فیك ثیبخلا  فرع  ةظحل  يف  ةرازھملا  ةقفاوملا  ةملك  اھاطعأ 
هتنبا بطختل  ىمویب  مع  ةشع  ىلإ  ةلودع  باھذ  نأ  ذإ  ؛  اھلغتسي
ربخلا  ، اذكھ رمیل  نكي  مل   ، قارعلا نم  هوتل  دئاعلا  ةطش  اھنبال  ةبیھو 
روفاكلا عرفأ  هتلقانت   ، بطحلا نیب  ةرارشلاك  ششعلا  نیب  رشتنا 
ةريدحدلا عاق  ءىلتمي  ثیح   ، ةیفلخلا ةريدحدلا  يف  ءابرجلا  ةزوجعلا 

وأ ةجاح  يضقي  ًاصفرقتم  ًالجر  اھتيأرل  هیف  تققد  ول  مالظلا  نم  لتكب 
امیشغ ًايدنفأ  وأ  ةلاض  ًاسموم  اوداطصا  نابش  ةعومجم  وأ  رامق  ةدعق 

. ءيش لك  نم  امھنودرجي  اوحارو 

ىلع ةلودع  عجش  يذلا  وھ  يمویب  مع  ناك  ام  نإ  يعارذ  هعطقأ 
وھو ربخلا  عمسي  ناك   . ةبوطخلل ةینالع  مدقتلا  ىلع  اھأرجو  ةركفلا 

، ةبضھلا دوعص  ىف  دھج  نم  هلذب  ام  دعب  ًاثھال  ًاحنرتم  ضكري  دئاع 
همف فقس  نم  ىلدتت  ةیقاب  ةمیتي  ّةنس  نع  ًامساب  هثاھل  لمكیف 

عراشلا لخد  دق  نوكيو   ، ةفیطللا ةعيدخلاك   . فاطخلاك عساولا 
ءانف ًایطختم  نیمیلا  ىلع  ةديوحت  لوأ  دوجو  ششعلل  يمومعلا 

هللا اطع  ملعملا  ريزانخ  ةریظحو  زوجعلا  ذاحشلا  ةشعو  يتادرقلا 
سلجي يمویب  مع  داكي  امف   .. انھاھ عیمجلا  لبق  نطوتملا  يدیعصلا 
يراجملا ریساومل  ةدعملا  ةراجحلا  نم  ةعونصملا  ةشيرعتلا  ىلع 

توصب لوقيو   ، نیتقورعملا نيوادوسلا  هیقاس  ىلع  حسمي  ىتح 
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: عیمجلا هعمسي  نأ  ًادمعتم  ةيدج  يفو  لاع 

! همودھ ولم  لجار  ؟  بیع وھ  هل ! امو  - ))

دق یقبت  ةدک  يھ  ام  ؟  ةعاسلا كید  يف  انحاو  هبیج ! هبیع  لجارلا 
!((.. يدانملا تنب  ةامح  ىقبت  ةيالملا  اھضعب !

امھدحأ نیلجرو  اھنبا  اھفلخ  رجت  تءاجو  ةلودع  تأرجت  اذكھو 
اھعیبو دیعس  روب  نم  ءایشألا  ءارش  ةیلاحلا  هتنھمو   ، قباس يتادرق 

. ادوصلاو حلملا  ةكرش  ىف  ریفخ  وھف  ىناثلا  امأ   . ششعلا ىف  سانلل 
رئاجسلا نم  ًاریثك  اورثنو   ، بایث نم  مھدنع  ام  مھأ  ًاعیمج  اوسبل 

تاياش يمویب  مع  فلكتو   ، ةطش مھیلع  اھعزو  يتلا  ةیبنجألا 
. رربم يأ  اھل  نكي  مل  ًاضيأ -  ةیبنجأ  رئاجسو -  ةعقاس  تاجاحو  يواھقو 
نباو حلافو  بیسك  هللا  ءاش  ام  هللا  مساب  دلولا : يف  ًاعیمج  اوركشو 

، بیحرتلا ىلع  لدت  ةدحاو  ةسمھ  ةشعلا  لخاد  نم  عفترت  ملو   . هموي
دیعيو  ، تاياشلا رضحیف  هسفنب  موقي  يذلا  وھ  يمویب  مع  ناك  لب 
اھنأ دکأت  یتح  قباسلا  يتادرقلا  اھآر  نإ  ام  يتلا   ، یناوصلاو تابوکلا 
رعشف  ، دیعس روب  تابولجم  نم  يمویب  مع  ةجوزل  هعاب  ام  نیب  نم 

: لاق مث  ةھربل  وھزب 

!(( یقب لامأ  ةحتافلا  انوعمس  - ))

ةحتافلا لبق  هنإ  ًالئاق   ، ةفاطل ةعنصب  هیلع  رشوش  يمویب  مع  نكل 
كركذي ةھرب  لك  ىفو   . ًائیش لوقي  مث ال   ، هلوقي نأ  بجي  ءيش  كانھ 

ال كلذ  عم  ناك  نإو  ًائیش  لوقي  ال  مث   ، هلوقي نأ  بجي  ًائیش  كانھ  نأب 
نكلو رخآ  داو  يف  بھذي  ىتح  ثبلي  ام  همالك  نكل   ، مالكلا نع  فكي 

قستملا قنمملا  مالكلا  اذھ  لك  دعب  هنأ  كمھوت  ةقوشم  ةقيرطب 
لوقي ال  هنكل   ، ةیمھألا ديدش  ًائیش  ةياھنلا  يف  لوقي  فوس  ليوطلا 
نأب ًاحئاص  كعطاقي  هنإف  ءيش  نع  رسفتستل  هتعطاق  نإف  ًائیش 

. يعم كلاب  لخ   .. هلوقي نأ  بجي  ًائیش  كانھ 

نوبطاخلا ناك  نیح   ، ةبسانملا ةظحللا  ىف   ، ًائیش لاق  ًاریخأ  هنأ  الإ 
انعبات دق  يتلاخ  نبا  ضوع  سیساوجو  تنكو   . فارصنالل اوضھن  دق 
ضبارلا نرفلا  ىتح  مھعدوي  وھ  ذإو   . ءيش لك  انعمسو  ءيش  لك 

ةبئاذ انحابشأ  نأ  ملعي  وھو  يلاع  توصب  لاق  روفاكلا  يترجش  نیب 
: ناردجلا يف 

دراح سب  عنام ! يأ  شيدنعم  ةلودع !! تس  اي  يکیب  الھأ  - ))
!((.. شیقلقت ام  نینثا ! الو  موی  دعب  یکیلع 

72



ثیح  ، وھزو ءاضر  هلمشي  ءىداھ  ضكر  يف  ةشعلا  وحن  دترا  مث 
نم ىلإ  تلصو  دق  هاغل  نأو   ، فدھلا بلق  تباصأ  دق  هتلبنق  نأ  نقيأ 

. مالكلا اھل  هجوملا  تاراجلا  نم  مالكلا  مھفي 

ةئامب علطتل  ضرألا  برضي  نأ  يتلاخ  نبا  ضوع  ىلع  تاب  اذكھو 
. اھقیطاقط تحت  نم  هینج  نیسمخو 

ام هرمع   . مارحلا يف  ركفي  الو  قرسي  ال   ، يبرتم  ، لالح نبا  دلولا 
ةلكشملا  ، قرسي نأل  ةرملا  هذھ  دعتسم  هنإ  يل  لاق  هنكل   ، قرس

صللاف  ، میشغو بیط  هنأ  ىلع  لدي  مالك  اذھو  ؟ ..! هقرسیس اذام 
ًاھینج نیسمخو  ةئام  دجي  يتلاخ ال  نبا  ضوعو   ، هقرسي ام  ًامئاد  دجي 

؟ يردي نمو   . ىربكلا هتلكشم  نآلا  يھ  معن   . ةیلزألا هتلكشم  اھب  لحي 
هلاب أدھيو  هرس  نكتسیف  هبلق  نكتسا  ةبیھو  نم  جوزت  ول  امبر 
نكلو  ، انلك اذھ  انلق   . ًالالح ًاقزر  امھیلع  ردت  ةدحاو  ةلغش  ىف  رقتسيو 

. دیفي ةداعلاك ال  هدحو  لوقلا 

نم ةلش  نیب   ، انششع نم  ةبرقم  ىلع  نیسلاج  انك  اھتعاس 
ءادوسلا ةنشخلا  ةبرتلاب  ةزیمتم  انلوح  نم  ضرألاو   ، روفاكلا راجشأ 

ًاسبال يتلاخ  نبا  ضوع  ناكو   . نافرخلا ثور  ةحئارب  ةعبشملا  ةبطرلا 
اھردص ىلع  موسرم   ، ةقاي نودب  مك  فصن  ةلنافو  زنیجلا  نم  ًانولطنب 

يف عفدني  قمحألا  دھفلاب  هبشأ  ناویح  اھرھظ  ىلعو   ، تاداسلا رونأ 
ىوس اھتحت  وأ  اھفلخ  نم  الو  اھمامأ  سیل  ةنونجم  ةعافدنا  غارفلا 

قباسلا يتادرقلا  نم  اھارتشا  دق  ؛  رخاسلا قحاملا  غارفلا 
روفاكلا قاروأ  نیب  نم  طقاستي  رمقلا  ناكو   . حيرملا طیسقتلاب 
دیعبلا عاقلا  يف  قربت  تارایسلا  ءاوضأو   ، ضرألا ىلع  اھعم  طقسيو 
يذلا  ، ملاس حالص  قيرط  ىلع  قفدتم  لیبس  يف  ةفطاخ  ةقحالتم 

. ةياھن وأ  فقوت  ةیئاج ال  ةحئار   ، تاھج ثالث  نم  اھقوطيو  ةبضھلا  مزحي 
، نويزفلتلا تایئاوھك  راجشألا  عورف  هاقلتت   ، يفخ لازلزب  زئي  ءاضفلاو 
ودبت اھلك  ششعلا  تناكو   . بولقلا قزمي  ًافیخم  ًادعر  انقوف  هثبتو 
اھیف ماني   ، بيدارسلاو روحجلاب  ءيلم  ثیبخ  مروك  ةبضھلا  قوف  انمامأ 

، ةحتاف ةءارق  وأ  نارق  دقع  وأ  ةكبشب  تازجتحملا  تایتفلا  تارشع 
تارشعو ؛  ةباد لكل  حابملا  لالحلا  يف  لاورسلا  ةدقع  كف  نرظتني 
تاعيذمو مالفألا  تاصقارب  نوملحي  لیللا  بلق  يف  نھلثم  بابشلا 

مھریغ تارشعو   . يديألا تاحارو  باودلا  ثانإ  نوعجاضيو   ، نويزفلتلا
مھنوكراشي نيذلا  دومخ  دعب  ةعجاضملل  ةصرف  نونیحتي  جاوزألا  نم 

اھضعب ةفحاز  نیباعثلاك  ىولتت  ةمومحملا  تابغرلاو  شارفلا  سفن 
اي نآلا  هلعفت  نأ  ديرت  يذلا  امف   .. ةطلفزو ةموعن  يف  ضعب  قوف 
كنأ لوقت  رخآ ! ًانئاك  مكتشع  ىلإ  فیضتس  ؟ ! يتلاخ نبا  اي  ضوع 
كل رسیتت  ىتح  كلذب  نوبحرم  ًاعیمج  مھو  ةرجحب  كدحو  لقتستس 
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كعم أدبت  نأ  ديرت  لاوحألا  يھ  اھ  نكلو   ، دلب يأ  ىلإ  ةرفسب  لاوحألا 
.. رسیلاب رسعلاب ال 

. هل تلقو  يتلاخ  نبا  ضوع  ىلع  تلم 

!(( ؟ سمأ لوأ  ءاذح  ىرتشا  رطم  كاخأ  نأ  فرعت  - ))

: لاق

((. يل هاروأ   .. معن - ))

: تلق

(( ؟ هیف كيأر  ام  - ))

: قیضب لاق 

!((. ؟ هيإ يف  الو  هيإ  يف  انحإ  - ))

: ربوس ةراجیسب  هیلع  مزعأ  انأو  تلق 

(( ؟ ضوع ای  هنمث  مک  فرعت  - ))

: ًالئاق حوش 

! لاغ ءاذح  وھ  راصتخاب  نَمو ! نَم  يردأ  هسبلی ال  ءاذح  هنإ  لوقي  - ))
!((. ؟ نآلا هب  انل  ام  نكلو 

: ينع ًامغر  تلق 

((. ؟ ًاھینج نوسمخو  ةئام  هنمث  نأ  كل  لقي  ملأ  – ))

. هینیع يف  رشلاو  لوھذلا  عمتلي  ًافقاو  يتلاخ  نبا  ضوع  بھ 
للخ نم  نیتیجاسلا  رمقلا  ينیعب  لصتي   ، ام ًاصیصب  هینیع  يف  تيأرو 

: لاقو  ، رازھ ةحيوشت  ىلإ  هلوھذ  لوح  مث  ؛  روفاكلا

نیثالث نع  ديزي  ال  ءاذحلا  كیلع ! كحض  دقل  رعم ! شالب  خیش  اي  - ))
ول يمأ  ؛  صلاخلا بھذلا  نم  ناك  ول  ىتح  مدلا ! هبرض  ول  ًاھینج 
اذھ لوقت  نأ  كايإ  لاحلا ! ىف  ةیبلقلا  ةتكسلاب  تتامل  نآلا  كتعمس 

((.. اھمامأ مالكلا 
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: هل تلقو   ، اذھ فرعأ  ينأل  تكحض 

((. ضوع اي  لماكلاب  ًاھینج  نوسمخو  ةئام  ءاذحلا  نمث  نكل  - ))

: هلوط نم  عقو  يذلاك  سلج 

!(( ؟ تفرع فیکو  - ))

.. تفرع فیك  هل  لوقأ  تلعجف 

دلب نباو  يولھف   ، رطاشو  ، هموي نم  حتفم  دلو  يتلاخ  نبا  رطم 
جوز هوبأ  الإ   ، دقافلا ظيابلا  دلولا  هنأ  ىلع  هیلإ  رظنن  انك   . كفیك ىلعو 
وھ ذإ   ، انلك انیف  عفنیس  يذلا  دیحولا  وھ  ًارطم  نإ  لوقي  ناك   ، يتلاخ

دیحولا وھ  ایندلا  نباو   ، عاَّدخ نمزلاو  ةَّیند  ایندلاو   ، ایند نبا  هيزن  دلو 
. هعادخو نمزلا  رھق  عیطتسي  يذلا 

لالخ نم  ایندلا  رھظ  بكریس  يتلاخ  نبا  رطم  نأ  ًاحضاو  تاب  دقو 
ىلع رقنلا  قشع  ؛  يتلاخ نبا  رطم  مدلا  فیفخ  تورفس   . ةكبردلا
اوناك نيذلا  ةیتادرقلا  هئالمزو  قباسلا  ىتادرقلا  ببسب  ةكبردلا 
هبيردتب هیلإ  نودھعي   ، نسلا ریغص  درق  ءارش  وأ  عیب  يف  هنوطسوتسي 
صقارتي تامغن  ریغصلا  قرلا  قوف  قدي  راھنلا  يضقي  ناكف   ، مھل

ىلع درقلا  ریسي  امھب  ناتللا  ناتادألا  امھ  اصعلاو  قرلا   . درقلا اھیلع 
مل هنأ  يتلاخ  نبا  رطم  ظح  نسح  نم   . هطبخلي الف  ةحالفلا  نیجع 
ناكو  . قرلا ىلع  رقنلا  قشعب  ىفتكاو  يتادرقلا  ةنھم  قشعي 
اصعلاب كسمم  وھ  امیف  قرلا  ىلع  رقنلا  يف  هب  نیعتسي  يتادرقلا 

ًاحرف یأر  املک  يتلاخ  نبا  رطم   . هارسیب درقلا  ةلسلسو  هانمیب 
هسفنل یرتشا   . هوفرع یتح  ةلبطلا  راوجب  ضبرو  ةقرفلا  نیب  رشحنا 
عيرسلا رقنلاب  زھي   ، ةبولھل ناك   . ملاوعلا قرف  عم  علط   . ةنیمث ةلبط 

اھیف ثعبي   ، ةبشختملا نھروصخو  زیجاوعلا  تاصقارلا  ءادثأ  نقتملا 
.. نیجرفتملا ىراكسو  لیطاسم  ننجي  ًابابش 

يف انك   . يمویب مع  ببسلاو   ، حرف يف  ةبعل  يف  تأدب  ةياكحلا 
؛ ةبضھلا حفس  يف  اھسفن  ىلع  ةمركتملا  ةنيدملا  هذھ  يف  حرفلا 

نیحو  ، يمویب مع  ًامئاد  رھظي  طوقنلا  دنع   . لالغلا راجت  دحأ  نبالا  وھو 
، نيرخآلا نع  ةباین  ةطقنلا  مدقي  دحاو  نسحأ  وھف   ، عیمجلا حرفي  رھظي 

ءامسأ هل  ًالئاق  نیثالث  وأ  نيرشع  وأ  تاھینج  ةرشع  ملعملا  هیطعي  ذإ 
ذخأي يمویب  مع   . حرفلا باحصأو  نيرضاحلا  نم  مھیلع  طقنیس  نيذلا 
ددري ةليوط  تافقو  اھل  ةرشعب  ةقرو  لك   ، ًادیج طوقنلا  بحاص  قح 

يسامتلاب نیینعملا  ءامسأو   ، تارملا تارشع  ملعملا  مسا  اھیف 
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. ملعم لكل  ًالاومو   ، مسا لكل  ًايروھمج  ًامالس  بلطيو   ، تارملا تارشع 
طوقنلا عمجي  يذلا  يشطبنلا  ىتح   ، هب نورشبتسي  ملاوعلا  قرف  لك 
ةقرفلاو  . ناغبغبلاك اھلوقي  ةملك  لك  هفلخ  ددريو  هب  حرفي  ةقرلل 
يمویب مع  علط   . ناخدلا نمث  ةرھسلا  رخآ  هیطعتو  يمویب  مع  لماجت 
تاھینجلا تارشع  نم  ةمزرب  هدي  ًاعفار  حرسملا  ةبشخ  ىلع  اھتلیل 

ىف تاوصألا  لك  تفقوت   . فيرح بعال  دي  يف  ةنیشتوكلا  قروك 
فقوت مث   ، رخآلا ءارو  ًادحاو  نیملعملا  ءاسأب  فتھ   . قطني نأ  راظتنا 

: ةصاخ ةيدھ  ميزاعملا  يدھیس  هنأ  ًالئاق 

يجلبطلل ةكبردلا  ىلع  فزعلا  نم  ًالصفنم  ًالصاف  مكیلإ  - ))
!((. رطم ةزجعملا 

حایصلاب سانلا  جاھ  ًاتورفس  ًاریغص  ًایبص  هفلخ  نم  رطم  رھظ  املف 
ةماق لوطیل  يسركلا  ىلع  همدق  ًادنسم  فقو   . عیجشتلاو
هلك هدسج  زتھي   ، ًالیمج ًارقن  ةلبطلا  ىلع  رقني  حار   . نوفركیملا
نع ديزي  ام  صقرلا  يف  تجمدناو  ةصقارلا  تضھن  دقل  ىتح   ، ضفتنيو
هتذخأ حرفلا  ةياھن  يف   . ةشھدو بجع  يف  سانلاو   ، ةعاس فصن 

اذإو  . مرھلا عراش  تاھونيزاك  يف  ًارمن  يدؤت  ةصقار  يھ  اذإف   ، اھعم
يذلا صاخلا  اھلابط  ةلیلق  روھش  دعب  حبصیل   ، اھتقرف ىلإ  همضت  اھب 
هجولا ءىدص  تورفس  دلو  نم  يتلاخ  نبا  رطم  لوحت   . هقشعت

موي لك  راص   . نیلثمملا نم  كیشأو  ىلحأ   ، قینأ باش  ىلإ  بایثلاو 
ًادیدج ًاصیمق  هدسج  یلع  یرن  موی  لک   . دیدج عولطمب  انیلع  علطی 
يف ةديدج  ةضوم  كانھ  ًامئادو   . ًاقزحم ًانولطنب  وأ   ، لكشلا بيرغ 
بابش فرع  هدحو  هنمو  اھنع  انل  يكحيو  هدسج  ىلع  اھارن  سبللا 

ناصمقلا يف  ةریھشلا  تاكراملاو  ةشمقألا  ءامسأ  ششعلا 
دقو لوزنلل  دعتسي  هوأر  املك  ششعلا  لھأ  هیلع  جرفتي   . تالنافلاو
بایثلا قیقر  يف  لفرو  شئاھلا  تركألا  هرعش  حرسو  هنقذ  فتن 

نمو هنم  لجخن  انك  لوألا  يف  اننأ  ىتح  ةيابك  رعق  ةیلاعلا -  بوعكلاو 
، اذكھ سبلت  اھلك  ةدلبلا  انيأر  اننكل   ، ةاتف الو  باش  وھ  يذلا ال  هرظنم 

.. تاظحل ةشعلا  مامأ  هراوجب  فوقولاو  هرظنمب  حرفن  انرصف 

، ةیلاع تاداھش  ىلع  اولصح   ، نوملعتم نوریثك  سان  انششع  يف 
ىف نیضكار  حابصلا  يف  نولورھي  مھارت   ، ةموكحلا يف  نولمعي 

سیبوتألاب قاحللا  ىف  نوثھلي   ، ةنيدملا ىلإ  ةلزانلا  ةيردحدلا 
نبا رطم  امأ   . ةیحان يف  عارذ  لك  نیخسفم  راھنلا  رخآ  نودوعيو 

، هذخأتل ةصقارلا  ةرایس  ءيجت  يذلا  دیحولا  هنإف   ، يجلبطلا  ، يتلاخ
. رجفلا علطم  يف  هب  دوعتو 

تاذلاب ةدروتسملا  تاسوبلملل  يتلاخ  نبا  رطم  قشع  ةرثك  ىلع 
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ام اھنم  هيدل  صاخ  عونب  ةيذحألل  هقشع  لثم  ًائیش  قشعي  مل  هنإف 
ىوس اھیف  سیل  ناجملاب  ةيذحأ  هئارو  نم  سبلن  انلكو   . ًاقودنص ألمي 
مكحب اذھل  رطضم  هنأ  لوقي  ًامئادو   . ةلَكْسَف ضعب  وأ  طیسب  شدخ 

يف فرطلا  يف  سلجي  يذلا  وھو   ، ةصقارلا ناونع  لابطلاف   ، لمعلا
دنسیل قاس  ىلع  ًاقاس  ًاعضاو  الإ  سلجي  الو   ، ةقرفلا نم  زراب  ناكم 

وھ ذإ   ، هیف ءيش  زربأ  وھ  ءاذحلا  نإف  اذلو   ، هيدي لوانتم  يف  ةلبطلا 
هیلع اوجرفتي  نأل  ةضرع  نیجرفتملا  هوجو  يف  ماودلا  ىلع  دودمم 
سانلاف ؛  ًالیمج ًانیتم  ًایلاغ  ًانیمث  ءاذحلا  نوكي  نأ  نذإ  دب  الف   .. مھمغرب
ءاذحلل ًاعبت  مھمرتحتو  مھتيذحأ  نم  سانلا  فرعت  لوقي  امك  اندالب  يف 

. مھمادقأ يف  يذلا 

ةئامب ءاذح  يتلاخ  نبا  رطم  يرتشي  نأ  هروصتأ  تنك  ام  رخآ  نكل 
نکل  . هتقدص ام  ربخلا  يل  لاق  يذلا  وھ  ناك  ولو   . ًاھینج نیسمخو 
ةرایسب ةلیل  تاذ  یلع  طبھ  دقف   .. فرعأ ینتلعج  يتلا  يھ  ةفدصلا 
راوجب ةنكرلاو  ششعلا  لوخد  نم  فنأت  مل  ةرخاف  سدیسرم 
نابشلا نم  ةریبك  ةعومجم  تيأرف   ، مونلا نم  يناحص   . انششع

املف  . ةموكحلا اھنأ  تننظ   . نایبصلا نیبو  نھنیب  قرف  ىئاللا ال  تانبلاو 
تلق  . ریثكب ةموكحلا  نم  ىنغأ  يفویض  نأ  تفرع  سدیسرملا  تيأر 
ةيرس نكامأ  يف  مھتعاضب  نونفدي  نيذلا  تاردخملا  راجت  مھلعل 
ةذفان نم  ًافتاھ  يب  حاص  يتلاخ  نبا  رطم  نأ  الول   ، تفخو  ، انھاھ
نوديري مھنإ  يل  لاقف   . ًابحرم هیلإ  تبھذف   . قئاسلل رواجملا  يسركلا 

اولاق  . مكعم فنصلا  ناك  نإ  ًالھسو  ًالھأ   . لكش يأب  نآلا  شیشحتلا 
.. ةدعلاو ناكملا  ىوس  مھصقني  سیلو  مھعم  ءيش  لك  نإ 

هیلع اوعبرت   ، ًاریصح اھطسو  يف  تشرفو   ، ةشعلا مھل  تحتف 
ةزوجلا ترضحأ  ًاجعزم  ًاریبك  ًاجیجض  اوعنصو   ، روبح يف  ًاعیمج 
عیلوت يف  مھضعب  ينكراش   . حلاوقلاو ةشاملاو  ةراجحلاو  دقنملاو 

.. نوليان سایكأ  يف  مھعم  هب  اوؤاج  يذلا  لسعملا  سيركتو  رانلا 

حتفو  ، ًاریثك اوملكتو  ًاریثك  اوكحض  قرزألا  ناخدلا  بحس  طسو 
ةقینأ ةكیمس  ةبلع  هنم  عزن   ، كیتسالبلا نم  اسیك  يتلاخ  نبا  رطم 
ةبلعك ةفیطقلاب  ةنطبم  يھ  اذإف  اھحتف   . ةجرفلل ةفحت  ربتعت 
هلخادب تنیبت  نوليانلا  نم  ًاسیك  اھنم  جرخأ   ، ةذخاؤملا مدع  فحصملا 

ءاج ءيش  لوأ   . ةرظن لوأ  نم  رصبلا  دشي   ، بالخ دوسأ  رظنم  اذ  ءاذح 
رسختسأ فوسف  هتسبل  ول  يننأ  وھ  ءاذحلا  رظنم  نم  يغامد  يف 

اذھ لثم  نوھي  فیك  تبجعو   . انششع يف  ضرألا  ىلع  هب  يشملا 
نوكي نأ  دب  ال  ءاذحلا  اذھ  لثم  نإ   ، لحو يف  هب  ضوخت  مادقأ  ىلع 
اوكحضي ال  ىتح  ًاعبط  مالكلا  اذھ  لقأ  مل   . بسحف ةجرفلل  ًالومعم 

ریغ  . ةيذحألا يف  نومھفي  هلھأ ال  نأب  يتلاخ  نبا  رطم  اومھتيو  ىلع 
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ءاذحلا يتدرف  يتلاخ  نبا  رطم  جرخأ  نیح  ينتءاج  ةیضاقلا  ةبرضلا  نأ 
اوحار نيذلا  ؛  نیسلاجلا ىلع  امھضرعي  ذخأو   ، نوليانلا امھسیك  نم 
يتلا ضرألل  نوكرابيو   ، دسحو باجعإو  فغشب  ءاذحلا  نولمأتي 

. ًاعیمج اولاق   . اھیلع يھ  يشمتس 

(( ؟ رطم ای  مکب  - ))

: رطم لاق 

((.. ؟ مک يواسی  - ))

: ظفحت يف  مھدحأ  لاق 

!((.. ؟ نوعبس - ))

. ةدشب ًاركنتسم  رخآ  در 

 ((. ًالثم نینامثو  ةسمخ  لق  ؟ ! لجر اي  اذام  نوعبس  – ))

: رومألا نطاوبب  فراعك  ثلاث  لاق 

!!((.. ةئام نع  هنمث  لقي  تاذلاب ال  عونلا  اذھ  - ))

: نھادحإ تحاصف 

بحاصل دحاو  نینثا !! ىوس  رصم  ىف  هنم  لزني  مل  ءاذحلا  اذھ  - )
!(. اذھو ونيزاكلا !

لدتعاو حیحص  هبش  مالكلا  اذھ  نأ  يتلاخ  نبا  رطم  هجو  ىلع  ادبف 
، ةقانأ مھرثكأ  ناك  هنكل   ، لولعم میكحك  ودبي  دسجلا  فیحن  عبار  دحاو 
اذھ لاق   ، ورتسياملا هل  نولوقيو   ، ًامداخ همامأ  يتلاخ  نبا  رطم  ودبيو 

ًاصفرقتم هل  اھتكسمأ  يتلا  ةزوجلا  نم  ًاسفن  دشي  وھو  ورتسياملا 
: برشلا يف  هتحار  ذخأي  ىتح  درقلاك  همامأ 

هنم زوجلا  نمثو  ؟  ًادج روھشمو  يملاع  ةيذحألا  نم  عونلا  اذھ  - ))
!!((. میلم أل الإ   . ًاھینج نیسمخو  ةئام  نع  لقي  ال 

سیكلا ىلإ  ءاذحلا  دیعي  لعجو   ، ةأجف يتلاخ  نبا  رطم  ىشتناف 
، ریبكلا سیكلا  ىلإ  قودنصلاو   ، قودنصلا ىلإ  سیكلاو   ، قیقرلا

: ًاحئاص
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!(( ًالعف رعسلا  اذھب  وھ  ةديافلا ! تبج  تنإ  ًالعف ! - ))

رازھلاو رشفلا  نع  مھھوجو  يف  ثحبأ   ، مھنیب رصبلا  لقنأ  تذخأف 
، ضرألل نوكرابي  اعیمج  اوقلطنا  مھنإ  لب   ، دج يف  ًادج  الإ  دجأ  ملف 
هذھ ضرأ  يف  ةلدھبلا  نم  ءاذحلا  ىلع  ةظفاحملاب  نوصويو 
نم لاقو   . ةلینلاو ءارخلاب  ةئیلملا  اھنومسي -  امك  رصم  يأ  ةبورخملا – 
هل رضحي  نأب  دعي  هنأو  ًاصاخ  اشینرول  اھل  نإ  ورتسياملاب  هنوعدي 
يتلاخ نبا  رطم  هركشف   . جراخلا ىلإ  ةمداقلا  هترفس  يف  هنم  نیتبلع 

نل فوس  هنأ  میظع  نانح  يف  ءاذحلا  سیك  ىلع  تبري  وھو  لاقو 
عم ًابيرق  اھرفاست  نأ  ةقرفلا  يونت  يتلا  ةرفسلا  يف  الإ  هسبلي 
يتایح يف  ةرم  لوأل  تسسحأ  اھتظحل   . ةیبرعلا لودلا  ىلإ  ةصقارلا 
نكر يف  ًايوزنم  تّروكتف   ، ةمدخلا ىلع  ًارداق  دعأ  ملو  تلطسنا  يننأ 
اذھو  ، ًاھینج نیعبسب  صیمقلا  اذھف   .. ًابجع نولوقي  مھو  مھعباتأ  دیعب 
طیحملا روفاكلا  رجش  ناكو  نیتئامب ..!! ةزولبلا  هذھو   ، ةئامب نولطنبلا 

نم فنعب  مرطضي  يذلا  يفخلا  لازلزلا  ةدعر  انقوف  ثبي  ششعلاب 
مھھاجت ترظنو  يتبكر  نع  يسأر  تعفرف   ، شعترأ تنكو   . انتحت

. ءيش يأب  رعشي  وأ  شعتري  مھنم  ًادحأ  دجأ  ملف  ةھربل 

ةرجش ىلإ  يرھظ  دنسأ  انأو   ، يتلاخ نبا  ضوعل  هلك  اذھ  تلق 
يف ةرم  لوأل  ديدشلا  مھلا  هیلع  ودبيو  درشي  ًاضوع  تيأرف   . روفاكلا
يل رھظ  مستبي  وھو  كراعتي  يذلا  رازھملا  يقشلا  دلولا   . هتایح

. ایندلا يف  هل  دنس  رسكنملا ال  میتیلاك  ًاسیعت  اھتظحل 

ىف يننكل   ، ًاعم امھبحأ   ، ًاضيأ يتلاخ  نبا  رطمو   ، يتلاخ نبا  ضوع 
وحنو  ، اھمھفأ تسل  ةبيرغ  رعاشمب  رطم  وحن  رعشأ  تأدب  ةلیللا  كلت 
عفتنأ ًاملثم  هنم  عفتنأ  يننأ ال  مغر   ، بحلاو ةقادصلا  نم  ديزمب  ضوع 
تنكو  . ةشیشحت وأ  زاجاتوب  ةعالو  وأ  نولطنب  وأ  ميدق  ءاذحب  رطم  نم 
هفصن لوحت  دق  يتلاخ  نبا  رطم  هیف  عتري  يذلا  ریخلا  ناك  ول  ىنمتأ 
داكي امو   ، ةقنزلا يف  ينعفني  لقألا  ىلع  وھف   . يتلاخ نبا  ضوع  ىلإ 
مل نإو   ، ةجنس وأ  ةاوطمب  يلإ  فخي  ىتح  دحأ  عم  قناختأ  ينعمسي 

. حالس يأ  نم  هدنع  ىوقأ  غامدلاو  ةینوبلاف  دجي 

: ًالئاق ضوع  فقو  ةأجف 

((.. ؟ مالكلا اذھ  قدص  يل  تبثت  نأ  عیطتست  - ))

: لاق مث  ةھرب  تکسو 

اذھ ةحص  نم  دكأتأ  نأ  ديرأ  كلذ ! ىلع  ردقي  يذلا  دیحولا  تنأ  - ))
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اھب رختفن  ةبوجعأ  ریصي  هنإف  ًاحیحص  ناك  نإف  بسحف ! دكاتأ  غلبملا !
!((.. ششعلا ىف  لایعلا  مامأ 

: تلق

ءانثأ هتعمس  ام  كلتلق  امنإ  ؟  ضوع اي  كلذ  كل  تبثأ  فیکو  - ))
((. انششع يف  شیشحتلا 

: يفتك ىلع  طغضي  وھو  ضوع  لاق 

حابصلا ىفو  ًادیعب ! هیفخأس  ةلیللا  ءاذحلا ! ءىبخي  نيأ  فرعأ  - ))
اھنإ نولوقي  يتلا  يبراوشلا  عراش  تالحم  يف  هلصفنل  تنأو  انأ  لزنن 

!((.. دروتسملا يف  ةصصختم 

ةشعلا باب  قرط  سمشلا  ةعلط  لبق  هنكل   . هتقفاوف  ، حزمي هتننظ 
ءاذحلاب كسمم  وھ  اذإف   ، هیلإ تجرخ   . اننیب فورعملا  هریفص  قلطأو 
سفن يف   . انب يردأ : نأ  نود  تحص   . انب لاق :  . نانرج يف  ًافوفلم 
تیضمو  . دوعأ ىتح  تخبلا  حاولأ  يل  زھجت  نأ  يمأ  يف  تحص  تقولا 

ةثالث يف  انطبش   ، ةرماغملا ينترحس  دقو  ریكفت  نود  هعم 
عراش يف  ةنيدملا  بلق  يف  انرص   ، رخآلا دعب  ًادحاو  تاسیبوتوأ 

. يبراوشلا

ثیح قارعلا  نم  نومداق  اننأ  انمعز   . ةریبكلا ةيذحألا  تالحم  انلخد 
، انم ءاذحلا  اذھ  عایتبا  ديري  انبراقأ  دحأ  نأو   ، سبالم ةعاب  كانھ  لمعن 

؟. انملظي الو  هملظن  یتح ال  رصم  يف  يلاحلا  هرعس  نوکی  مکف 

مھنم حوفت   ، تافیظن تایتفو  ةيدنفأ  اھیفو  ةفیظن  تالحملا  لك 
نم ةیصوصللا  طنت  ًاعیمج  مھنكل  نیمسایلاو  لفلا  حئاور  ًاعیمج 

. ملكتلا ضفرو  ةظلغب  اندر  مھضعب   . ةمعانلا مھھوجوو  مھنیعأ 
يف هیتفش  یول  مث   ، دسحب ءاذحلا  يفو  ةبیطب  انیف  رظن  مھضعب 
هلصفو ةناھتسا  يف  ءاذحلا  بلق  مھضعب   . قطني نأ  نود  فسأ 
نورخآ  . يلصألا فنصلل  دیلقت  ءاذحلا  نأ  لاق  مھضعب   . ًاھینج نیعستب 

حَّول نم  كانھو   . قوسلا يف  بورضم  هسفن  يلصألا  فنصلا  نإ  اولاق 
ءاذحلا نأ  مھنویع  يف  رھظ  دق  ًاعیمج  مھنكل   . ببس نود  سیلوبلاب  انل 
انماھتاب ولو  رخآب  وأ  لكشب  هیلع  اولصح  ول  نودوي  ًاعیمج  مھنأو   ، نیمث
ءاذحلا نأ  هل  تسمھو  يتلاخ  نبا  ضوع  ىلع  تلمف   . مھنم هتقرسب 

. غلبملا يواسي  هنأو   ، ةبعل سیل  لعفلاب 

، رشبلا نم  جاومأ  نیب   ، نیتماص لینلا  رصقو  يبراوشلا  يف  انیشم 
ناكو  ، ءارقفلا اندحو  اننأ  انل  دكأت  ىتح   ، بایثلا رخاف  نوسبلي  مھلك 
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ةظبلكم ةبیطقتب  يتلاخ  نبا  ضوع  هجو  نامصبي  سأیلاو  بضغلا 
يف مھارن  نيذلا  سانلا  دالوأ  نم  نیمرجملا  لایعلا  ةبیطقت  هبشت 
مث  ، ينفقویل يندشي  وھ  اذإو   . نويزفلتلا تالسلسمو  مالفألا 
هل تعصنإ   . يبراوشلا عراش  وحن  ًادئاع  ريدتسي  وھو  ةیناث  يندشي 

: لاق  ، امھفتسم

مھفي نم  انھ  ماد  ام  ءاذحلا ! اذھ  عیبن  نأ  عیطتسن  اننأ  نظأ  - ))
!(.. ؟ هل هعیبن  اذاملف ال  هتمیق !!

: ةطاسب يف  يب  حاصف   ، ًاددرت ینم  سحأ  مث 

دكأتأل ءاذحلا  اذھ  عیبأ  فوسو  نآلا ! تننج  يننأ  ينقدص  – ))
نم كانھ  نأو  اذھك ! ًاغلبم  يواسي  نأ  نكمي  ءاذحلا  نأ  يسفنب 

!!((.. عفدي

: تلق

!((.. ؟ دكأتت نأ  دعبو  - ))

: لاق

يیدیب ضبقأو  ينیعب  ىرأ  نأ  مھملا  ءيش ! كلذ  دعب  مھي  سیل  - ))
!((. قدصأ يکل  نیتاھ 

: تلق

((.. ؟ انيأرو انعمس  ام  كیفكي  امأ  - ))

: لاق

مھنأ يناردأ  نم  انیلع ! نوكحضي  ًاعیمج  مھنأ  نظأ  لظأس  - ))
عضي نم  رن  مل  هيرتشي ! نأ  دحأ  نم  بلطن  مل  اننإ  ؟  مھمالك يف  نوداج 
ءاذح لباقم  يف  ةقرو  ةقرو  اھدعيو  دوقنلا  جرخيو  هبیج  يف  هدي 

!!((. لاحوألا يف  هب  يشمیس 

: ًاحوشم هیف  تحص 

!((. ؟ لاحوألا يف  هب  يشمیس  هيرتشیس  نم  نأ  كاردأ  نمو  - ))

: رخآلا وھ  ًاحوشم  حاص 
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نيأ نمو  اھب ! ةحفاط  ضرألا  تناك  اذإ  ةفاظنلا  ءيجت  نيأ  نمو  - ))
((. انھ نم  فظنأ  انششع  نإ  ؟ ! يل لق  ةخاسولا  هذھ  تءاج 

: تلق  . میمصت يف  یضم  يندش و  مت 

(( ؟ رطم كیخأ  ءاذح  عیبت  - ))

: ينتشھدأ مد  ةفخب  یلاق 

!(( تومي دح  الو  توفت  ةمزج  - ))

: تلق

مامأو ششعلا  يف  ةحیضفلا  نوكتسو  ًامتح  فرعیس  - ))
!!((. ةبیھو

: ءيشب أبعي  نونج ال  قيرب  هینیع  يفو  لاق 

! ((. ؟ تنأ مأ  قراسلا  انأ  كل ! نأش  ال  - ))

: يریمض يضرأ  يكل  تلق 

((. ضوع اي  كل  ًاخأ  رسخت  دق  - ))

: لاق

!!((. ةمزجلا یلع  - ))

دعب لاق  ًاتماص  هراوجب  تیصخمو  يفتک  تززھف   ، درلا نع  تزجع 
: ةھرب

((. ؟ يل هعیبت  نأ  عیطتست  - ))

: ینلجاع مث   ، درلا راظتنا  يف  ًافقاو  تمص  مث 

عم  ، تحرف ةحارص  يل ))! هتعب  اذإ  كقرع  تاھینج  ةسمخ  كل  - ))
: هیف تحص  كلذ 

!((. ةوخإ نحن  ضوع ! اي  بیع  - ))

: لاق  . هدي نم  ءاذحلا  تبحس  مث 
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((.. ؟ هعیبنس لحم  يأ  يف  - ))

: تلق

!((. ؟ تالحم عوتب  انحإ  نونجم !! اي  هيإ  لحم  -))

.. يبراوشلا بلق  يف  انرص  مث 

ضرألا يف  ًاتبثم  ةیندعملا  ءابرھكلا  قيدانص  نم  ًاقودنص  تدجو 
تجرخأ  ، نانرجلا هحطس  ىلع  تشرف   . نیتفردب بالودلا  هبشي 
هتفقوأو ءاذحلا  تجرخأ   ، اھتحتف  ، ریبكلا سیكلا  نم  ةینوتركلا  ةبلعلا 

ىلعو  . رظتنأ تفقوو  راظنألا  تفلي  لكشب  ةینوتركلا  ةبلعلا  ةحتف  يف 
. ضوع فقو  ينم  ةبرقم 

مث نوجرفتي  ءاذحلا  مامأ  نوفقوتي  ةراملا  ضعب  أدب  قئاقد  دعب 
، رظنيو فقوتي  رمي  نم  لك  ذخأ  مث   . باجعإلا ءادبإ  دعب  نوفرصني 

ًادیھمت ةوابغلاو  ةشھدلا  تامالع  يدبيو  هیف  بلقي  ذخأ  مھضعبو 
بعالو توخبلا  عئاب  ىلع  نونعلمتي   . ملسلا تاجرد  تحت  نم  لاصفلل 
رطاشلا قوسلا  نبا  نأ  فرعأ   ، مھنيز لالت  ششع  يف  تاقرو  ثالثلا 

ةعرس يف  مقرلاب  ىمر  ءيشلا  رعس  نع  لئس  اذإ  نم  وھ  حجانلا 
ةملك رعسلا  نع  ينلأسي  نمل  لوقأ  تنكف   . ًایلاع ناك  امھم  ةطاسبو 

نأ نود  ةقثو  تابث  لكب  اھقطنأ  نیتئام  ةتسوبلا : ةقروك  ةعيرس  ةدحاو 
تيوقف  ، شھدني مل  ًادحأ  نأ  بیجعلا   . لئاسلا هجو  يف  رظنلاب  ىنعأ 

يف صحفلا  دیعي  ناك  رعسلا  ىلإ  عمتسي  نم  نأ  كلانھ  ام  لك   . يتقث
ةفحت عضي  هنأك  ديدش  صرح  يف  ءاذحلا  عضو  دیعي  مث  قیقدتو  ةيدج 

. فرصني وھو  انركش  يف  غلابي  مث   ، روللبلا

عجشي لاصفلاو   . رعسلا ىف  لصافي  نم  انل  رھظي  أدب  ًائیشف  ًائیش 
نأ ىلإ   . لاصفلا يف  لوخدلا  مث  ةجرفلل  فقوتلا  ىلع  نيرخآ  ًاسان 
قرزأ حمالملا  قیقر  هجولا  ضیبأ  ماوقلا  عیفر  باش  انمامأ  فقوت 

: لاق مث  ًالیلق  ءاذحلا  ىف  تلق   . رورمم تفاخ  توصب  ملكتي   ، نینیعلا

((. ؟ هریغ امكعم  سیل  - ))

: انلق

!((. ال - ))

: ةحامس يف  ًامستبم  لاق 
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!((. لامسأر هدحو  هنإ  ًاعبط ! - ))

دنع مالك -  رخآ  هب –  انفقوو   ، نیتسو ةئام  ىلإ  رعسلا  لصوأ  مث 
، ىضمو انكرتف   . اھنمثب تءاج  ام  انفلحو   . ديزي الأ  فلحف   . نینامثو ةئام 

لخاد ةحوسمملا  هترخؤم  قوف  نم  جرخأو   ، ةھرب دعب  داع  مث 
اھنم جرخأ   . اھآرمل ىبلق  شعتراف   ، ةنیمث ةيدلج  ةظفحم  نولطنبلا 

: الئاق يوحن  اھدم   ، ضيرعلا رمحألا  نم  ةقرو  ةرشع  عبس 

!(( يدنع ام  رخآ  يھ  - ))

يھجو يف  ينصرقو   ، يتلاخ نبا  ضوع  ينیع  نم  نونجلا  عفدنإ 
: ًالئاق

!(( هتظفحم یلإ  دوقنلا  دوعت  نأ  راذح  - ))

تدكو يندب  رعشقا  دقو  يبیج  يف  اھترشحو  دوقنلا  تلوانتف 
اھنأ مغر  يتایح  يف  ةرم  لوأل  اذھك  غلبمب  يكاسمإل  حرفلا  نم  ریطأ 
يف اھتففل  مث  سیكلا  يف  مث  هتبلع  يف  ءاذحلا  تعضو  يل  تسیل 

. فيرح عئاب  ةفل  نوكت  نأ  تلواح  ةفل  نانرجلا 

، نیدئاع لورھن  انذخأ  نیح  انتلمش  يتلا  ةحرفلا  فصو  عیطتسأ  ال 
نع ًاثحب  ةبتعلا  نادیم  نیقرتخم  راصنألا  نع  انسفنأ  يفخن  داکن 
ىلع ًاریس  راوشملا  انلمكأف  كاكتحا  يأ  نم  انفخ  اننكل  ؛  سیبوتألا
ديدج نم  دوقنلا  دعن  انسلج  ششعلل  ةیفلخلا  ةريدحدلا  دنع  انمادقأ 
دعلاب هل  اھملسأ  انأو   ، ةرم دعلاب  يل  اھملسي  وھ   . نیحرف اھلمأتنو 

لظ كلذ  مغرو   . ةئام  .. نیثالث  . نيرشع  .. ةرشع عاتمتسا : يف   ، ىرخأ
. ثدح امل  قدصم  ریغ  ًادماج  يتلاخ  نبا  ضوع  هجو 

نع نویعلا  يمعت  دوقنلا  نإ  لاق  نم  قدصو   ، عامط انم  مدآ  ينب 
سحل يف  ركفي  هنأ  يتلاخ  نبا  ضوع  هجو  ىلع  رھظ   . بجاولا

نأ نود  هنم  ةبولطملا  تاقفنلا  ىلع  غلبملا  بسحي  حار  ذإ   ، هقافتا
ةحارص  . ءاذحلا عیب  يف  تحجن  اذإ  اھب  دعو  يتلا  يتلومع  هنم  عطتقي 
دیعأ تحرو  دوقنلا  ةمزرب  تكسمأ  ةفاطل  ةعنصبو   . هتنم تظتغا 
تيوط نیسمخلاو  ةئاملا  ىلإ  تلصو  املف   . ةقرو ةقرو  هل  اھمیلست 

: ًالئاق يبیج  يف  امھتسسدو  نیتیقابلا  نیتقرولا 

تاھینج ةسمخ  ينیطعت  نأ  ضورفملا  ناك  ضوع ! اي  يقح  اذھ  - ))
ءاذح نمث  نآلا  كعم  كل ! اھنع  تلزانت  ىننكل  ؛  نیسمخلاو ةئاملا  نم 

((. دجلا ىلع  هللا هللا  ضوع ! اي  يقرع  وھ  يقابلا  میلملاب ! ًالماك  كیخأ 
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: لاقو  ، هنع ًامغر  مستبا  مث   ، ةعيرس ةھربل  هھجو  دوسا 

!((. ركشت تنأو  دحاو  ةحلصملا  هيوخ ! اي  هل  امو  - ))

مھتشع دنع  يتلاخ  نبا  ضوع  تکرت  نیح   ، یھتنا دق  راھنلا  ناکو 
، زیلھدلا يف  ةنوكرم  تخبلا  حاولأ  دجأل   ، انتشع ىلإ  تیضمو 
نع دعب  فكت  مل  يمأو   ، يراظتنا يف  اھراوجب  ةيوطم  ةزیبارتلاو 

، تخبلا ةزیبارتب  تئجوف  يننأ  يل  لیخ   . يلع تانعللا  لازنتسا 
لماجأ امك  اھلماجأ  امستبم  اھیلإ  ترظن   . اھنم تررحت  تنك  يننأكو 

ىلع كلیشأ  نل  هللاو  يرس : يف  اھل  تلقو   ، هفرعأ تنك  ًاصخش 
يف لمعأ  فوسلا  يغامد : يف  ةركفلا  ترون  دقو   . ةیناث ةرم  يفتك 
يتلاخ نبا  ضوع  دشأ  فوسلو   ، يبراوشلا عراش  يف  اعئاب  دغلا 
ریخلاب محدزت  رصم  عراوشف   . ةریبكلا ةمغیلا  هذھ  ىلإ  يعم 

. نمث يأب  ءيش  يأ  ءارشل  نيدعتسملا  نیناجملاو 

، ينم لعزي  نأ  تفخف   ، ضوع رظنم  يلع  بعص  تیشعت  امدعب 
، بحرملا حایصلاب  انلبقتسا   . يمویب مع  ةشع  ىلإ  هتقفار   . هب تقحلف 
ىلع ةرملا  هذھ  صرح  دقو  هدحو  هیف  عجھي  يذلا  نخلا  ىلإ  انداتقإ 
درجم اننأك   ، بارغألا فویضلا  نم  اننأك   ، هلھأ نیبو  اننیب  بابلا  قلغي  نأ 

انعطتسا اننأ  هامھفأو   ، هیفتك قوف  نم  انضعبل  انمستبا   . هتنبال باطخ 
مع ىلع  ةشاشبلاو  ةماھشلا  ترھظف   . غلبملا اذھ  ریبدت  ةیفاعلاب 
هكرت مث   ، ياشلا ًابلاط  حاصو   ، هرخآ نع  نخلا  باب  حتفو   ، يمویب

. لیللا ةیقب  احوتفم 

ةشيوغ انیقتنا   . ةیلامجلا يح  يف  غئاص  ىلإ  انھجوت  حابصلا  يف 
غلبملاب ضوع  عفد   . ًاھینج نیسمخو  نیتئام  يلاوح  اوعطق  نیتلبدو 

: الئاق غئاصلا  كنب  ىلع 

!((. يقابلاب تالایبمک  بتکإ  – )

، ًادوقعم ًاليدنم  يمویب  مع  جرخأ   . ًاددرتم فقوو  هزوب  غئاصلا  ىول 
: ًالئاق انغلبم  قوف  اھامر  ًاھینج  نینامث  نع  هكف 

((. اھیف فرصتو  مك  يقابلا  فوش  ولوايد ! الو  تالایبمك  ال  - ))

: غئاصلا لاق 

!(( هینج نيرشع  صقان  - ))

: يبلق تقزم  ةنكسم  يف  ضوع  لاق 
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!(( يعم ام  هللاو  - ))

، اھتبسك يتلا  نيرشعلا  نم  تاھینج  ةرشع  تجرخأ   ، يمد ينلكأ 
: ًالئاق غئاصلل  اھتمدق 

!(( يبنلا لیلع  قیاس  - ))

: ةرثؤم ةجھلب  يمویب  مع  لاقو 

ول هللا ! باب  ىلع  لجر  هنإ  ضرملا ! رش  كیفكي  انبر  يھلإ  - ))
!((. بسکت هحرف  يف  هتدعاس 

: هجرد يف  دوقنلا  بیغي  وھو  غئاصلا  لاق 

!(( كوربم - ))

لیللا داك  امف   . غئاصلل اھلوزن  ذنم  نرت  أدب  يتلا  ديراغزلا  انتلباق 
لوط یلع  براھکلا  اوبصن  دق  يمویب  مع  دالوأ  ناک  یتح  لخدی 
فرصت انئاقدصأ  نم  نابش  اھألم   ، ةیلاع ةبشخ  اوبصنو   ، عراشلا
سردم ءاجو   . يان يف  ثلاثلاو   ، قر يف  رخآلاو   ، ةلبط يف  مھدحأ 

. هدوعب انراوج  نکسی  یقیسوم 

لھأ نم  نيرھاسلاب  هلك  عراشلا  دشتحا   . تللھصو ماغنألا  تعفترا 
. روفاكلا صقر  ىتح  ةیلاعلا  ةكيزملاب  لیللا  انمزحو   . ششعلا

نبا ضوعو   ، اصعب كسممو   ، مزحتم يننأ  تدجوف  تقفأ  دقلو 
هوجو يف  ترظن  نیحو   ، نونجم صقر  يف  انجمدنا  دقو   ، كلذك يتلاخ 
هھجو ىلعو   ، دیعب ىلإ  فقي  يتلاخ  نبا  رطم  تحمل   ، انل نیقفصملا 

؛ لاتقلل زفحتملا  هردص  ىلع  هیعارذ  ًادقاع   ، نيديدش ردكو  مغ 
دق يمویب  مع  ناكو   . نيربخملا نم  نانثاو   ، ةطرش نیمأ  فقي  هراوجبو 
يف ریبخ  يمویب  مع  نأ  ًانقوم  تنكو   ، يدو مالك  يف  مھعم  جمدنا 
دقو مھنع  يرصب  تلوح   . اھئاضرتسا يف  عراب  ةطرشلا  عم  لماعتلا 
طنأو  ، ناولھبلاك ءاوھلا  يف  زفقأ  ترصف  سامح  يقورع  يف  بد 

عم ةوشن  يف  زتھت  يدسج  يف  ةلضع  لكو   ، ًایئاج ًاحئار  ةبشخلا 
دادزأ تنكو   . اھب أبعأ  الف   ، يب رودت  ایندلا  تناكو   . مغنألو قیفصتلا 
رطم ةبقر  ىوس  ينیع  وأ  يسأر  يف  ءيش  الو   ، صقرلا يف  ًاجامدنا 
اھبابقو ةعلقلا  نذآمو  نيربخملاو  ةطرشلا  نیمأ  باقرو  يتلاخ  نبا 
يمدق تحت  ىولتي  كلذ  لك   ، نويزفلتلا جربو  ةرھاقلا  جربو  تامارھألاو 
يننكل  ، ينظفلت مث   . ينعلبتل ينظفلتو  ينغلبت  ةفینع  ةماود  يف 
ماوكأ نع   ، ًادیعب ًادیعب  تعفترا  يتلا  ةشارفلا  يننأك  رعشأ  تنك 
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. ةمامقلا
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ءيدرلا محفلا  تایسمأ 

ىھقم يف  ریبكلا  قاجولا  يف  رانلا  لاعشإ  ةیلمعب  طونملا  تنك 
دقف اذھلو   . قیتعلا يحلا  عراش  ىلع  ةیصانب  نئاكلا  سيرتع  ملعملا 
هنم ظاتغأو  سانلا  فرعأ  امك  هتفرع   ، هتربخو هتنجع  محفلا  تفرع 
هنع رذتعأ  محفو  هبتاعأ  محف  كانھو   ، مھبح هبحأو  مھنم  يظایتغا 
روھمج قفصيو  لب  هل  قفصأ  محفو   ، هوفلخ نيذلا  كيد  بسأ  محفو 
عبطلاب مھو  ملعم ..) اي  ةعلاو  كران  : )) نیلئاق نیللھصم  ىھقملا 

يف لمع  هفتأب  نولوقي -  امك  طونم -  يننأ  مغر  انأ  ملعملاب  نودصقي 
. ينس رغص  نم  ينأش  رغصل  ًارظن  ىھقملا 

تاكراملا ةبصن  فلخ  سلجي  سيرتع  ملعملا  ناك  ةيادبلا  يفو 
هبابلجو قطانلا  ریغصلا  هبراشو  رمحملا  ضیبألا  لیطتسملا  هھجوب 
عضوم لك  يف  نعللا  يل  لسريو   ، قیضلا مكلاو  ناطقلا  يذ  يدلبلا 
نالصأ دجسم  لخاد  انمیخم  يف  ةمئانلا  ةنیكسملا  يمأ  دسج  نم 

نم ءاسملا  ةياھن  يف  هب  دوعأ  امب  ينرظتنت  يحلا  سفن  يف  نئاكلا 
ضھنت ثیح   ، ًاقح مونلا  نم  تظقیتسا  دق  اھسفن  ربتعت  يكل   ، شورق

، لوفلا هیف  يرتشنس  يذلا  قبطلا  لسغتو  ةبمللا  طيرش  عفرتف 
ًابذجنم ءالخلا  نم  داع  دق  يبأ  نوكي  ثیحو   ، ياشلا ةدع  لسغتو 
يذلا باطخلا  ءابنأ  رخآ  انل  يكحیل   ، ياشلا ةحئار  وأ  لوفلا  ةحئارب 
ةقش ىلع  هبجومب  لصحنل  ةظفاحملا  نم  هملستي  فوس  هنإ  لاقي 

ال يكل  ذئنیح  هتوص  تفخيو   ، اھینبت يتلا  ةیبعشلا  نكاسملا  يف 
نع ةرابع  رادج  مھنیبو  اننیب  ذإ  قصالملا -  میخملا  يف  انناریج  هعمسي 

. نالف ىنعمشا  ةظفاحملل : نولوقيو  اننودسحیف  شیخلا –  نم  ةراتس 
ثيدحلا اذھب  رسي  وھو  يبأ  بحأو  ءاسملا  يف  ةدعقلا  هذھ  بحأ  انأو 

سرد يقلي  نیح  دجسملا  ظعاو  اھب  ثدحتي  يتلا  ةجھللا  سفنب 
اھب دعو  يتلا  ةنجلا  نع  نیئجاللا  وأ  نیلصملا  ىلع  ءاشعلا  وأ  رصعلا 
يننأ مغر  هب -  قطني  فرح  لك  ةقدصم  هیلإ  تصنت  يمأو   ، نوقتملا
ًامئاد يمأ  لوقت  ذإ  تیعو -  ذنم  موعزملا  باطخلا  اذھ  نع  عمسأ 
ىلع ةیناطب  يف  فوفلم  ةزعملا  كرو  لثم  محل  ةعطق  تنك  يننأ 
اذھ میقنو  هطالب  شرتفن  نیئجال  دجسملا  اذھ  ىلإ  انئج  نیح  اھردص 
تیبلا كلذ   ، هیف ةفرغ  رجأتسن  انك  يذلا  تیبلا  ليزأ  نأ  دعب  میخملا 
ىلإ لوحت  دق  هدجأف  ىھقملا  ىلإ  يقيرط  يف  موي  لك  هیلع  رمأ  يذلا 
يتلا تاكیتوبلا  تارشع  اھتحتو  تاتفاللا  فالآ  اھیلع  ةرخاف  ةرامع 
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شیع ةمقل  دجو  دق  يبأ  ناكو   . هافشلا رمحأو  يرعلا  سبالم  عیبت 
فرظ يف  هلیح  تدھف  قيدانصلاو  تالابلل  ًالامح  لمع  ذإ  اھراوجب 

 - هرھظ نأ  نظأ  تنك  نإو  اسنلا  قرعب  هنومسي  ام  هءاجو  ةلیلق  روھش 
يف تاوطخ  سمخ  يشمي  تاب  هنأ  ىتح  ًامامت  عطقنا  دق  ةطاسبب - 
اھلعجأ نأو  سيرتع  ملعملا  مئاتش  ىسنأ  نأب  يمأ  ينتصوأ  اذھل   . موي
قصتلت ال  مئاتشلاف   ، ءاوھلا ىلإ  ىرخألا  نم  جرختل  نذأ  نم  لخدت 

.. لمحتسا ينبا  اي  شھلعمو   ، رم شیعلا  لكأو   ، ناسنإلاب

محفلا وھ  كلذ   ، لعفلاب لمحتسأ  ينلعجي  ناك  دحاو  ءيش 
دوھجم نودب  ًانایحأو  نكمم  دوھجم  لقأب  لاعتشالل  لباقلا   ، لیصألا

نم ىھقملا  غرفت  نیح  الإ  مئاتشلا  لیس  فقوي  ناك  يذلا  رمألا   ، ركذي
هانعم سیل  نئابزلا  نم  یھقملا  غارفو   . حضاو ببس  ریغب  نئابزلا 
قلخلاب ةجاع  ىھقملا  نوكت  دق  لب   ، قبطم نوكس  وأ  ةیلاخ  يسارك 

ربتعن كلذ  عمو  ةمئاق  ةورذ  يف  جیجضلاو  ةلوغشم  يساركلا  لكو 
اھل بسحن  ةعیظف  سحن  ةعاس  ربتعت  لب   ، نئابزلا نم  ةیلاخ  ىھقملا 
ةرئاث ریثن  ال  ىتح  تاكسلا  ضعبلا  انضعب  يرادن   ، باسح فلأ  ًاعیمج 
هنأ نم  اننیقي  عم   ، انیف ةرمدملا  هتبضغ  غارفإل  ةصرف  هیطعنو  ملعملا 
لواحن ذئنآ   ، قلتخم لعتفم  ببس  يألو  لكش  يأب  اھغرفي  نأو  دب  ال 
ةظلغو ةسالغ  ةكرح  ىھقملا  يف  عیشنف   ، يفخ قيرط  نم  هءاضرإ 

وأ ياش  دحاولا  بلط  مھمظعمف   ، نیسلاجلا ةلماعم  يف  ةئجافم 
عم نوفكي  ال  ةليوط  تاعاس  هعم  نمو  وھ  سلجو  لسعملا  يسرك 
ةيابك تاھ  ةیناجملا : ةغرافلا  تابلطلا  بلطو  جیجضلا  ةراثإ  نع  كلذ 
تاجاحو  . هد ریغ  یسرک  تاھ   ... ةزیبارتلا حسمأ   ... ران ةیوش   ... هیم

. خملا ققطت 

يف عرشن  نأ  لبق  مھدوع  مجع  يف  لشفن  نئابزلا  ءالؤھ  لثم 
بایث تحت  ًادیج  مھتقیقح  نوفخي  مھ  ذإ   ، لثمألا هجولا  ىلع  مھتمدخ 
مھتمدخ يف  نعمنف  ةنقتم  تاصاعجناو  ةتفال  قئاقحو  ةرخاف 
ةيوكبلاو ةبادكلا  ةخفنلاو  ةطالألا  لمحتن  اننأ  ةجیتنلا  نوكتف  صالخاب 
يقابلا رظتناف  نوبزلا  حلاكت  امبرلو   ، شیشقب نیشرق  ریظن  ةفيزملا 

علط ول  ىتحو   ، ببس يأل  نوسرجلل  دیكلا  يف  ًاناعمإ  هتلآض  ىلع 
ملعملا يضري  نل  كلذ  نإف  ًاناعبش  ًاشیشقب  عفدو  سان  نبا  نوبزلا 

الإ دوقنلا  ةيؤر  قیطي  سيرتع ال  ملعملا  نأ  كلذ   ، هتروثب لجع  امبر  لب 
تازیبارتلا هذھ  نم  ةزیبارت  لك   .. عاطقنا الب  هجرد  وحن  فحزت  يھو 

مل ام   ، حاتفملاو ةبضلاب  اھقلغأ  الإو  يقیقحلا  اھنمثب  يتؤت  نأ  بجي 
بعللاف  ، موزل اھل  سیلف  ةلواط  وأ  ونیمد  وأ  ةنیشتوك  بعل  كانھ  نكي 

نأ بجي  يروبلا -  ةلیجرانلا -  براشو   ، عاطقنا الب  بيراشملا  ردتسي 
ةياھن ال  ام  ىلإو  عبارلاو  ثلاثلاو  يناثلا  رجحلاب  نوسرجلا  هقحالي 
رظنم قیطي  سيرتع ال  ملعملا   ، همامأ ةشیشلاو  سلاج  نوبزلا  املاط 
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دحاوو ياش  دحاو  ىلع  بساحیل  رثكأ  وأ  ةعاس  دعب  موقي  نوبز 
ةدمل هدایسأ  مدختساو  ةشیشو  ًاناكم  لغش   ، يتحرف اي   ، يرصم
سیل يأ  ةكس ))  )) نئابزلا علط  اذإ  نوسرجلل  ليو   ، ءيش الب  نیتعاس 
هبویج غيرفتب  نوبزلا  ماركإ  يف  نعمي  مل  اذإ  هل  ليوو   ، ریخ مھئارو  نم 

.. باسحلا دنع  اھیف  ام  لك  نم 

مك صنلا  تاكرحلا  لعف  ىلإ  جاتحن  ال  انك  ةیلاخلا  مايألا  كلت  يف 
، راظتنالل ًالحم  ًادبأ  نكت  مل  اھمايأ  ىھقملا  نأل   ، نئابزلا عم  ًاریثك  هذھ 
كلذ ءارو  نکیل   ، لسعملا برشل  وأ  ءيش  بعلل  اوؤاج  اھنئابز  لک 
سلجت كنأ  املاط  ءىش  يف  انینعي  سیل  اذھ  نكلو  ام  يفخ  راظتنا 
ریصي ام  كیلع  ةلجسم  طئاحلا  قوف  صقارتت  ریشابطلا  ةعطقو  اندنع 
ىلع ًائبع  ریصت  نأ  هانعم  اندنع  راظتنالا  نإ   ، يلاوتلا ىلع  كتمذ  يف 
نامز نئابز   . ىقب ةمالسلا  عمو  ضیبأ  كراھن  نوكي  ذئنیحو  ىھقملا 
راھنلا لوط  قرعي  انم  دلولاو   ، تاھینج ةعضب   ، ةلیلق مھتابترم  تناك 
قلخلا يدي  يف  ًادج  ةلیلق  سولفلا  تناك   ، ةثرو ةكرب  شورق  ةسمخب 
سكعب  ، اھدحو ةدعملا  سیلو  ءيش  لك  حلصي  اھنم  لیلق  كلذ  عمو 

كلذ عمو  ةقفاد  ًاراھنأ  دوقنلا  مھيديأ  يف  ترج  نيذلا  مویلا  نئابز 
نود بخصلاو  جیجضلاب  محدزي  راظتنالل  ناكم  ىلإ  ىھقملا  اولَّوح 
يبلقو يغامد  يف  اوطبترا  كئلوأو  ءالؤھ  نأ  بیجعلا   . ركذي دئاع 

ىلع مھو  نولوقي  اوناك  اذإو   . هعم لماعتأ  يذلا  محفلاب  اھلك  يتایحو 
ًاشوشغم ءيش  لك  حبصأو  داسفلا  معو  داس  دق  شغلا  نأ  قح 

لادج نودب  ًاشوشغم  رخآلا  وھ  حبصأ  دق  محفلا  نإف   ، لاجرلا ىتح 
.. ًاقلطم لاعتشالل  لھؤم  ریغو 

راظتنا يف  ًاليوط  ىقبت  نئابزلا  مامأ  ةرثانتملا  شیشلا  تارشع 
يف محفلا  ىلع  حورمأ   . رانلا ءافطنا  ببسب  لجؤملا  ناخدلا  يسرك 

ىنمیلا ىعارذ  علخني  ىتح  ةلكآتملا  ةیشيرلا  ةحورملاب  قاجولا 
ءيجملاو حاورلا  يف  مظتنت  نأ  لبق  علخنتف  ىرسیلا  ىلإ  اھلقنأف 

ام ةبھتلم  اياظش  لسرتو  عطقلا  قطقطت   . ةیناث ىنمیلا  ىلإ  اھدیعأف 
نأ نكادلا  رمحألا  نوللا  ثبلي  ام  مث   . ءاوھلا يف  ءىفطنت  نأ  ثبلت 

. ءطبب ًائیشف  ًائیش  هتحاسم  ًاعسوم  ءادوسلا  تاءوتنلا  نیب  رشتني 
ضعب علخي  رمحألا  نوللا  أدبي  ىتح  ةحورملاب  يدي  ةعرس  دادزت 
صقرلا ةلدب  نم  ةیلاوتم  ءازجأ  علخت  ةرھاعلا  ةيزاغلاك  ءانكدلا  هقئاقر 

ًاریخأ  . ةقافصو ًاحوضوو  ًايرع  لعتشملا  اھدسج  ةياھنلا  يف  ىقبیل 
هتیبثت يغبأ  ينأك  ةعرسب  حيورتلا  يف  نعمأف  بھللا  ناسل  عفتري 
ضیفيو قاجولا  ألمیف  عستيو  بیجتسي  وھ  اذإف  محفلا  ءاشحأ  يف 

طسو نم  يجبصنلا  ركنس )  ) ماع اھلوقي  هیلع ) هطشق   ) . هیلاوح
.. اي يقب  ةيافك   )) ملعملا ةحیص  ينذأ  بقثت   . باوكألاو ةنخاسلا  لامرلا 
داولل ریشأ   ، حيورتلا نع  فكا  هدك .)) رانلا  صلختح  يمأ -  وضع  ركذيو 
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ةرظن لسرأ   . لسعملا ةراجح  نم  ءاشي  ام  صریل  یتأی  نأ  هلبعز )) ))
ًامامت ىفتخا  دق  رمحألا  نوللا  نأب  أجافأ   ، قاجولا لخاد  ىلإ  ةسجوتم 

نم ةموك  ىلإ  هطوألا  تابحك  ةھرب  ذنم  تناك  يتلا  تارمجلا  تلوحتو 
. عزفلا بدي  ام  ردقب  يسفن  يف  حرفلا  بدي  ذئتظحل   . ضیبألا جلثلا 
، ءاضیب ةقیقد  عیقاقف  نم  ةلوغشملا  ةلالغلا  هذھ   ، ضیبألا جاتلا  اذھف 

دسج ىلع  ًامئاد  تبنت   ، فودنم نطق  نم  اھنأك  يتلا  ةءالملا  هذھ 
مكارتت لظتل   ، هنع رشابملا  ءاوھلا  فك  نم  ةھرب  دعب  لعتشملا  جھولا 

نم دحاو  ىلع  عطاق  لیلد  يھو   . رانلا دسج  يف  ًاروغ  اھكمس  دادزيو 
ىلإ سیسخ  هنأ  وأ   ، ًامامت لیصأ  محفلا  نأ  امإ   ، امھل ثلاث  ال  نینثا 

. صر يل : لاقو  يمامأ  ةراجح  ةرشع  هلبعز ))  )) داولا عضو   . دح ىندأ 
تجرخأو ءاضیبلا  ةموكلا  يف  اھتسرغ  مث  ةریبكلا  ةشاملاب  تكسمأف 

اھقوف لقثب  برضأ  ترصو  ةماخرلا  ىلع  اھتعضو  ةریبك  ةعطق  اھنم 
اذإف  ، ةراجحلا قوف  اھصرأ  ةریغص  عطق  ىلإ  اھریسكت  ةیغب  ةشاملاب 
اھتبرق  . ًاتوص ردصي  داكي ال  اھقوف  برضلا  نأ  دح  ىلإ  ةبالصلا  نم  يھ 

امك شھلا  ضیبألا  جیسنلا  اياقب  ترياطتف  اھیف  تخفنو  يمف  نم 
ةمحفلا رھظتل  ءاوح  انمأو  مدآ  انیبأ  دسج  نع  رجشلا  قاروأ  ترياطت 

يف اھتیمر   . لاعتشالل دادعتسالا  نم  لب  جھو  يأ  نم  ةلطاع  ءادوس 
تبرض  ، ةفیفخ ىرخأ  ةعطق  تفطتخا  مث  اھقوف  تقصبو  ظیغب  قاجولا 
ةفئاخ ةتافتلا  ينم  تناح   . ًاعمال اھبلق  داوس  رھظف  ترسكتف  اھقوف 
يف ًالقتعم  يوحن  رظني  سيرتع  ملعملا  تيأرف  تاكراملا  ةبصن  وحن 
ينع تبجح  هعباصأ  يف  ةیبھذلا  متاوخلا  نكل   . ضرألا تيرافع  هردص 

الو ًاریخ  اھئارو  نم  عقوتی  تلخد  ةعامج  ییحیل  هدی  عفر  نیح  هھجو 
يننكلو تاوشابو  تاوكب  ةئیھ  يف  اوناك   . ةننكعلاب مھتلباقم  يغبي 

يف نورجاتي   . انتراحل ةمخاتملا  يراوحلا  نم  رابك  عایص  مھنأ  فرعأ 
، ءيش لكو  تارایسلا  بيرھتو  ةلمعلاو  ماشربلاو  نویفألاو  شیشحلا 
ملو سرادم  ىلإ  اوبھذي  ملو   ، وكاب ةئام  مأ  سدیسرملا  نوبكريو 
عمو  ، هتزانج يف  نوشميو  لیتقلا  نولتقي   ، طخلا نوكفي  الو   ، اوركاذي
نحن يأ  مدخلا -  لوثم  نورظتني  ماركلا  دالوأ  نیبدؤملاك  نودبي  كلذ 
اھیلع مھبساحیس  هنإف  اھوبلطي  مل  وأ  اھوبلط  ءاوسو  ينعي - 

وأ اھرضحي  مل  نإو  اھنمث  يضاقتو  مھل  اھعیب  دیجي  هنأ  ذإ   ، دیكأتلاب
. ديدحتلا هجو  ىلع  يھ  ام  فرعي 

اھتموك  ، فارطألا ةلعتشم  ةریغص  صوصف  نع  ةشاملاب  تثحب 
تذخأ مث   . ءانبلا هبشي  ًاصر  اھلوح  ریبكلا  عطقلا  تصصرو  اھضعب  قوف 
مھدي دق  يذلا  سيرتع  ملعملا  تولش  نم  ًافوخ  شعترأ  تنكو   . حورمأ
ألتماو قاجولا  نم  اھلك  ءاضیبلا  تاحاسملا  ترياطت   . ةأجف يترخؤم 

نأ تركذتو   ، بعتلاو ظیغلاب  ترعش   . بارتلا تاجومب  يقلحو  يھجو 
ىھقم حتتفأل  اھدعب  دوعأ  دق  تيوكلا  وأ  قارعلا  وأ  ةيدوعسلل  ةرفس 
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ًادلوو همتشأ  ًادلو  رجأتسا  سيرتع  ملعملا  لثم  اذكھ  سلجأل  هذھك 
ينیقسي ًادلوو  شیشحلا  ينیقسي  ًادلوو  ءاملا  ينلواني  ًادلوو  هبرضأ 

ةموك تناكو   . يل دیكت  نم  اھب  دیكأ  ةأرماو  يل  دیكت  ةأرماو  مارغلا 
هسفنل ثحبي  رانلا  صیصبو  بلقلا  داوس  ىلع  ةئفكنم  لازت  محفلا ال 

دب يمأ ال  نأ  تركذت  مث   ، دجي الف  هنضتحي  ءىفاد  ردص  نع   ، ذفنم نع 
وحصت اھنأ ال  لب   ، لیللا ةياھن  يف  اھل  عجرأ  مل  انأ  اذإ  ةتكاس  بطت  نأ 

ةتیم تناك  امبر  اھنأ  نظأ  ام  ًاریثكو   ، اھتظقيأو انأ  تلخد  اذإ  الإ 
نأو  ، نالصأ عماج  ضرأ  نم  ةطلبملا  ةعقبلا  هذھ  غارف  يف  ةنوفدمو 
اھیف ًادوجوم  نوكأ  يتلا  تاظحللا  ةدم  اھیف  لحت  يتلا  يھ  انأ  يحور 
املك بعتلاب  رعشأ  تأدب  ةریخألا  مايألا  يف  يننأ  ةبیصملا   . بسحف
اذإف اھظاقيإ  لبق  ةھرب  اھراوجب  ددمتأ  ًانایحأو   ، میخملا اھیلع  تلخد 

ةشودلا ىلع  الإ  هنم  وحبصأ  ال  قیحس  رارق  ىلإ  ينبذجي  مونلاب 
يھجو سطأل   ، راھنلا علطم  دنع  ضیحارملاو  ةأضیملا  نم  ةثعبنملا 

. ىھقملا ىلإ  يرجأ  مث  ءام  ةنفحب 

ةدحاو يقتنیل  شیشلا  فر  ىلإ  ًاھجتم  يراوجب  سيرتع  ملعملا  رم 
عم حبطصي  فوس  هنأ  تفرعف   ، لاع يقیسوم  برض  تاذ  ةكلاس 
نع ةنآلم  ةافصم  هل  زھجن  نأ  نم  دب  الو   ، يراصعلا لابقتسا  يف  ءالؤھ 

فرتغي نأ  ملعملل  ىنستیل   ، نامرلا بحك  رانلا  عطق  نم  ةنفحب  اھرخآ 
ناك تضم  تاونس  ذنم   . رجحلا قوف  قلديو  ةریغص  ةقعلمب  اھنم 
ناك لب   ، محفلا لاعتشا  ًاطابت  اذإ  قافشا  يف  يلإ  نورظني  نئابزلا 
وأ ةحورملاب  رانلا  جالع  يف  يتدعاسمو  ضوھنلاب  ّعوطتي  نم  مھنم 
نإف مویلا  امأ   ، ملعو ةھاجوو  زكرم  اذ  ًالجر  نوكي  هنأ  عم   ، ءيش يأب 
الإ لمتكت  نل  هتيوكب  نأ  روصتي  ةنیمث  للح  يف  ىفختي  ءابحق  نبا  يأ 
املك نكلو   ، ديدج نم  ءارمحلا  ةحاسملا  تعستا   . ًاریثك ينمتش  اذإ 
نم فحزلا  يف  دوسألا  نوللا  عرشي  ةحورملاب  يدي  ةكرح  تتفخ 
امنأك شودخب  اھحطس  ققشيو  اھئفطیل  ءارمحلا  ةحاسملا  وحن  ديدج 
ودع جھولا  نول  ىلع  اھیف  رصتني  نأ  دوسألا  نوللا  ديري  ةكرعم  ىھ 
محف يف  لعفأ  اذام  قیض : لكب  يسفنل  تلقو   . دودللا ةسخلا 
هودع لاعتشالا  اھب  براحیل  لیصألا  محفلا  ةفص  ریعتسي  سیسخ 
هنأ لب  لعفلاب  لعتشا  دق  هنأ  ةنیعم  ةظحل  دنع  كمھوي  وھ  ذإ   ، دودللا
محفلا اھب  يمحي  يتلا  ةیفیطقلا  ءاضیبلا  ةءابعلا  سفن  هلوح  جسني 

نم هتسخ  سیسخلا  اھب  يمحيو  حيرلا  لماوع  نم  هتلعش  لیصألا 
محفلا يف  ةلاذنلا  نم  ةسخلا  فشك  تملعت  دقلو   .. لاعتشالا لماوع 

يف ةشاملا  تبرض  ول  يننإف  دكأتللو   ، ةءابعلا هذھ  يف  رظنلا  درجمب 
نوكت يتلا  ةرمجلا  عضوم  ىتح  صوغت  اھنإف  لیصألا  محفلا  ةءابع 
سأر مجح  يف  ةلعشلا  تراص  ىتح  ًالاعتشا  اھدسج  تنفأ  دق  ًانایحأ 
ةءابع امأ   ، ةماتلا ةياھنلا  ىتح  ةلعتشم  لظت  كلذ  عمو   ، سوبدلا
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داوسلا ةلتكب  مدطصت  ام  ناعرس  ةشاملا  نإف  سیسخلا  محفلا 
. ةبلصلا

اھالاوو ةافصملا  يف  اھنحص  ءارمح  ةعطق  هلبعز ))  )) داولا عزن 
اھعضوف تللھص  ىتح  ةليوط  ةدم  ءاوھلا  يف  اھب  حيوطتلاو  خفنلاب 

هبص يكسيولا  نم  ًاسأكو  نانتما  ةرظن  ىقلتو  سيرتع  ملعملا  مامأ 
يسركلا تحت  اھدوجو  ىلإ  تھبتنا  ةریبك  ةجاجز  نم  مھدحأ  هل 

. ةوق لكب  حورمأ  تحرو  يھجو  تردأف  يننودیكي  مھنأك  تسسحأو 
رظنم نأ  كلذ   ، هبتني دحأ  الو  قمعب  يكبأ  يننأ  ىلإ  ًاضيأ  تھبتنا 
رمأ سیسخلا  محفلا  اذھ  لثم  ران  مامأ  فقي  نم  هجو  ىلع  عومدلا 
يف ركفأ  تنكو   . رزغأ هعومد  تناك  نإو  ءاكبلاب  هل  ةقالع  ال  يعیبط 
ةجاح يف  اوتاب  دق  ًاعیمج  موقلا  ءالؤھ  نأ  ىلإ  لیخف  محفلا  اذھل  جالع 
ضرألا ىلع  مھرشننو  ةرخافلا  ةقاربلا  ةلوجألا  هذھ  نم  مھجرخن  نأل 
امبرلف ةبوطر  نم  مھفوج  يف  ام  لك  ریخبتب  سمشلا  لفكتت  ىتح 

نأ مھنم  دحاولا  عاطتسا  امبرلو   ، لیصألا محفلا  ةلاصأ  اھدعب  اوبستكا 
ةعرسب مھنیب  ءفدلا  ةرارش  لقتنت  نأو   ، دعبلا ىلع  رخآلاب  سحي 
ةرومخملا مھتاكحض  نأ  ریغ   . عون يأ  نم  ةحورم  ىلإ  ةجاح  نودو 

يبأو زوجعلا  يمأو  یننأ  ًادیكأت  یندیزتو  ینذأ  بقثت  تأدب  دق  تناک 
انأ املاط  نالصأ  عماج  يف  میخملا  ةرداغم  انل  بتكي  نل  لیحلا  عوطقم 

. بولقلا يدراب  بالكلا  ءالؤھ  جازم  مدخأ  ءيدرلا  محفلا  اذھ  مامأ  فقاو 
ةافصم تيأرف  ترظن   . ءيش لكل  ٌّبس  اھللخت  ةداح  ةمغمغ  ينتمھد 
لیقث حلاك  لیل  میشھ  نم  ةنفح  يوحت  تراص  دق  ملعملا  دي  يف  رانلا 
رثكأ لاعشإ  يف  ةھرب  ذنم  ناك  يذلا  اھجھو  حلفي  مل   ، فیخس لظلا 
غبت نم  هیف  ام  ىلإ  ةسخلا  ىودع  ترس  موتكم  دحاو  رجح  نم 

ةرومخم ةحیص  سيرتع  ملعملا  حاص   . هرودب محفتف  شیشحو  لسعم 
نع فقوتأ  ينتدجوف  ـ ).. لا نبا  اي  ةمھ  كل  لمعت  ام  : ) ةطوسبم

ىخوفاي يف  ةأجف  هتشعر  تراف   ، شعترم دحت  يف  هیلإ  ًارظان  حيورتلا 
ةلقاع  ، ةعاجشلا دح  ىلإ  ةفئاخ  ةعسرسم  ةطخش  هیف  تطخشف 
يذلا تھبف  شمتشت .)) ام   .. هيإ كل  لوقاب  : )) نونجلاب راذنإلا  دح  ىلإ 
يوحن عفدني  نأ  عقوتأ  تنكو   . هلوح موقلا  تھبو   ، متش دق  ناك 
تأیھت كلذلو   ، ةدماھ ةثج  الإ  ينكرتي  الف  تولشلاب  ينطوشيو 
هتبقر يف  اھزرغل  ًادعتسم  يدي  يف  ةریبكلا  ةشاملاب  ًاكسمم 
ًاقعاص ًاكحض  ةأجف  اوكحض  ًاعیمج  مھنكل   . ةعجر ثیح ال  ىلإ  ناریطلاو 
نباي بیط   . بیط : )) حضاو ديدھت  يف  ًالئاق  سيرتع  ملعملا  هاھنأ 
ةربن مغر  ةرملا  هذھ  هتوص  يف  ًاحضاو  حازملا  ناكو  ةخسولا .))
یتح يتعرسو  يتوق  لکب  حیورتلا  ًافنأتسم  تردتساف   ، ديدھتلا
تاتف نم  ةریبك  ةوجف  ةعناص  ءارمحلا  ةرئادلا  تعستاو  محفلا  قطقط 
يقنح راثأ  هنكلو  ينحرفي  نأ  ضورفملا  نم  ناك  لعتشم  جھو 
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يننأ اذإ   ، هھاجت هفصو  عیطتسأ  ال  راقتحاب  سحأ  ترصو   ، يظیغو
، جھولا عانطصا  يف  نعمأ  املك  يعادخ  يف  نعمي  هنأ  نم  نقوم 
نول نم  جھولا  نول  زیمأ  ال  تب  دقف  يلع  ةلیحلا  يلطنت  ال  ًادبأو 
عرفتي عفترملا  راوألا  كلذ  نع  ثحبأ  تب  دق   ، رمحألا نوللا  يف  ةسخلا 
رضخألا غزبیف  ةوسقو  ًاجھو  دادزيو  لاقتربلا  نول  يزمرقلا  هناسل  نم 

.. يلاقتربلل ًارواجم 

نكل  ، هتعیبط هذھو  رح  وھف  ةسخ  أندأ  ًاسیسخ  محفلا  نكیل  تلق 
ءاسملا يف  لوفلا  قبط  ال   . هتسخ نمث  يدحو  عفدأ  يننأ  ةبیصملا 
ملعملا يل  هحنمي  يذلا  بیلحلاب  ياشلا  بوك  الو   ، يمأ عم  نكادلا 

اذھ ىلع  فرصأ  يننأ   ، ةسخلا هذھ  ةمواقمل  نییفاكب  حابصلا  يف 
، لعتشي الف  لعتشي  ىتح  يمحل  همعطأ  داكأو  يدسج  نم  محفلا 

يتلا ةروجلا  هذھ  يف  هلك  يدسج  تعضو  ول  يننأ  نقوأ  تحبصأ  دقل 
نم فرصب  فرص   . قرتحا نإو  لعتشي  نل  يدسج  نإف  ةبھتلم  ودبت 

تسسحأ  . نمزلا لاط  نإو  هیجترا  ءيش  ىلع  ًافرص  نكیلف  دسجلا 
يف حوطتي  ًاریسك  ًاحانج  تراصو  يفتك  نع  تلصفنا  يعارذ  نأ 
نم ًالئاھ  ًاناسل  راص  دق  هلك  قاجولا  نأب  ءىباع  ریغ  ًايداغ  ًاحئار  ءاوھلا 

، راشبتساو ةوشن  يف  نیكحاض  هنوعباتي  نيرومخملا  طھرو  بھللا 
مھمامأ اھب  ًاسلاج  ًاسلاج  ةافصملا  رمأب  لفكت  دق  هلبعز ))  )) دلولا ناكو 

. سفن ىلإ  سفن  نمو  رجح  ىلإ  رجح  نم  ماودلا  ىلع  خفنلا  لصاوي 
ةحمسلا حمالملا  نم  ةديدج  ناولأب  مھھوجو  تغبطصا  مث 
ةرسكنملا  ، ریظن ریغب  ءاھلبلا   ، باسح ریغب  ةكحاضلا  ةیخرتسملا 

ًاعیمج مھنأك  اھتظحل  يل  اودب   ، جاھو يوق  عمل  يف  تركنت  امھم 
نأو  ، ریطخو عیظف  هنكل  لوھجم  ءيش  نع  مھتدارإب  نولفاغتي 
قلدنت يتلا  حمالملا  هذھ  ءارو  نمكي  لازي  ال  دئابلا  بنذلاب  مھروعش 
ناعرس يذلا  ديدشلا  فنعلا  اذھ  رس  امف  الإو   . بابسألا هفتأل  ةكحاض 

، ةعاشب يف  نوبراحتي  مھنأك  ودبي  ةأجف  ذإ   ، نیمغار هیلإ  نوبلقني  ام 
لكلاف  ، نم عم  براحتي  نم  فرعي  نأ  يئارلا  ىلع  ریسعلا  نم  حبصيو 

، دحاو نآ  يف  خرصي  فتھي  حدقي  حدمي  نعلي  بسي   ، دحاو نآ  يف  ملكتي 
كلذ لك  ةورذ  يف  مھ  ذإ   ، دجلاو لزھلا  نیب  زییمتلا  يف  راحتل  كنأو 

سوؤكلا نم  ديزملا  نیبلاط  ةمیظع  ةجھب  يف  امنأك  نوحیصي 
.. ةریمعتلا دیجب  ةاضمملا  ةراجحلاو 

، ركنس معو   )) ، حيورتلا نع  يدي  فاقيإ  تعطتسا  دق  دعب  نكأ  ملو 
ىلإ يعارذ  بذج  ىوتناف   ، (( وكوكش اي  يقب  ةيافك  : )) ًالئاق ينھبني 
سحأ تنكو   ، ًادبأ يتدارإل  نكري  هنكلو ال  ةكرحلا  نع  هفاقيإو  يلخاد 
امھیلك امبر  وأ  میظع  لیبن  فدھ  ىلإ  ىعسأ  وأ  ءيش  نم  رأثأ  يننأك 
بھللا ناسل  يف  ترظن  املف   . يناثلا ىلإ  ىندأ  امبر  امھلوأف  ًاعم 

نأ كلذ   .. هتكرح يف  يضملا  ىلع  يعارذ  رارصإ  يف  رسلا  تكردأ 
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دوسأ رخآلا  وھ  ناك  ًالالھصم  ًاعلعلم  ًاغماد  ناك  يذلا  بھللا  ناسل 
ءارمحلا ةعطقلا  هذھ   . ًامامت هثبت  يتلا  محفلا  ةعطقك  معن   .. بلقلا
داوسلا دجت  يأل  دعب  اھترسكو  اھتبرض  نأ  لاعتشالا  نولب  ةیناقلا 

رانلا ىتح  اھاوس  ةقیقح  ةقیقحك ال  راطشنالا  للخ  نم  ًاعمال  دعاصتي 
محفلا بلق  داوس  امأ   ، ًاعداخ امھو  ربتعت  اھیلإ  سایقلاب  اھسفن 
محفلا مسج  يف  نماكلا  داوسلا  اذھ   . اھیف ءارم  ال  ةقیقحف  ءيدرلا 
بھللا ناسل  بلق  يف  دعاصتي  بجعلل -  ايو  هسفن -  وھ  بلصلا 

هنأك لظ   ، ًابھل هیلاوح  نم  عشي  دوسألا  لظلا  نم  طيرشك   ، جھوتملا
بھللا بلق  يف  ةدتمم  هفوج  نم  جرخت  سیسخلا  محفلا  ةرفش 
یقیقحلا لاعتشالا  یلع  يضقتل  هلثم  بھلب  یقیقحلا  بھللا  براحتل 

دح ىلإ  ةءاندلاو  ةسخلا  نم  بلق  ىلع  يوطنیل  هنأ   ، فئاز لاعتشاب 
ةمھم نأ  تكردأ  دقلو   .. لیبس يأ  يف  هسفن  ينفي  نأ  نم  هعنمي 
داوسلا نم  بھللا  ناسل  ةیقنت  ةلواحم  يھ  تناك  ةلصفنملا  يعارذ 
ينيرغي امم  بابھلاو  رابغلا  لسرت  ينت  ال  رانلا  ةموكو   ، هبوشي يذلا 
بھللا ناسل  وفصيو  ةھرب  دعب  فكیس  رابغلا  نأ  مھوب  رارمتسالاب 

مل اھلك  ةینضملا  يدوھج  نأل   ، ًامھاو تنك  مك  ًاضيأ  تكردأ  مث   . ًامامت
يذلا دوسألا  طيرشلا  لصف  يف  حلفت  ملو  محفلا  ةباذإ  عطتست 
يعارذ لوط  ىلع  ةحورملا  تیمر  ذئنیح   . رمحألا بھللا  لالخ  يرسي 

: نیلئاق عیمجلا  اھل  كحض  ةیحرسم  ةكرح  تءاجف  فرقو  ظیغ  لكب 
هللاو ال  : )) باجعإ يف  مھدحأ  لاقو   ، جھتبأ مل  يننكل   ، (( هیلع ةطشق  ))

: هسفن سيرتع  ملعملا  لاقو   . هقدصأ ملف   ، (( داي ةمالسلا  لھاتست 
َّيلإ رظني  ناكو   ، (( ىماتیلا يز  بلص  هخم  بلك  نیتیم  نبا  سب  ))

. هھجو يف  تسبع  لب  حلطصأ  مل  يننكل   ، ينحلاصي نأ  دصقي  ًامساب 
ينزمغو ةیحرسم  ةكرحب  يبیج  يف  ةیلام  ةقروب  مھدحأ  عفد 

مل يننكلو  اھدرأ  ملف   ، اھدر تلواح  نإ  اھب  ينددھي  ةفینع  ةطغضب 
سفنب رخآ  صخش  هّدلق   . ماستبالا يف  ةبغر  يأ  دجأ  ملو  مستبأ 
تیقبو لاحلا  يف  اھتذبن  يننكل  يداؤف  وزغت  ةحرفلا  تداكف  ةكرحلا 
ملعملا يندغزو  ًامیظك  ًالوھجم  ًابضغ  ينانسأ  نیب  مضقأ  ًاتماص 

كيدب ىقب  كحضت  ام  : )) دوھعملا يروھجلا  هریعج  يف  ًالئاق  سيرتع 
خفني أدب  دق  مھدحأ  ناكو   . كحضلا ىلع  ةردق  دجأ  مل  يننكل   ، (( كمأ
ىرخأ نوؤشل  هلبعز ))  )) فارصنا دعب  قرعو  ةوقب  ةافصملا  يف 
ءطبب ىخترا  دق  هتيأرف  دیعب  نم  قاجولا  يف  بھللا  ناسل  ىلإ  ترظنو 
داوسلا نم  نآطش  ةبھتلملا  ةوجفلا  ىلع  تفحزو   ، رذق ریقح  میئل 
لسنأ ينتدجوف   ، فنعب ينزخوي  يعارذ  يف  ملألا  ناكو   . نكادلا

، ةدوع ریغ  ىلإ  صفقلا  عدو  روفصعك  قلطنأ  مث  عراشلا  ىلإ  ًاجراخ 
تاونس دعب  راھنلا  يف  ةرم  لوأل  يمأ  ىرأس  يننأل  ًادیعس  تنكو 
ترص ىتح  تاوطخ  الإ  يھ  نإف   . لیللا رخآ  يف  الإ  اھارأ  ال  ةليوط 
ىلإ ًالخاد  تزفق   . ةيوبنلا يح  قامعأ  يف  نالصأ  عماج  ةبتع  مامأ 
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يمأ تدجو  ضیحارملاو  ةأضیملا  نیب  نئاكلا  ریغصلا  انمیخم 
اھمدصت نأ  فوخ  اھظاقيإ  أشأ  ملف  نئمطم  قیمع  مون  يف  ةقرغتسم 
عماجلا ناكو  نیفد  قیمع  نزحب  رعشأ  اھراوج  تسلجف   . يتدوع

نذؤي نذؤملا  عرشو   . ةھيركلا حئاورلاو  تاوصألاو  ةكرحلاب  يغشي 
لص : )) فتاھ يب  فتھو   ، ءالخلا ىلإ  جورخلا  دوأ  تنكو   ، رصعلا ةالصل 

امنیحو نیلصملا  فوفص  ىلإ  مامضنالاب  تعرسأف   ،( مھعم رصعلا 
ةالصلا يف  هتعاشأ  يذلا  ءودھلا  دعب  ديدج  نم  قيرطلا  يف  ينتدجو 

ىلإ دع  : )) فتاھ يب  فتھف  دقنلا  تاقيرو  يبیج  يف  يدي  تسسحت 
نكلو  ، تاقيرولا هذھ  نم  لقألا  ىلع  مرحت  يك ال  ًالقاع  نكو  ىھقملا 
جھولا هنإف  وكوكش  اي  كلاب  لخ  : )) يل لاق  كلذ  لك  نم  ىوقأ  ًافتاھ 

توص يقامعأ  يف  یود  مث  ناکم .)) لك  يف  هاودع  رشتنت  بذاكلا 
ىقب نیف  حورتحو  بط  : )) ًالئاق سيرتع  ملعملا  توص  هبشي  مھاد 
دمعتم ءطبب  ىھقملا  تزواجت  ىننكل   ، هیلع ًادر  دجأ  ملو  ،،؟  كمأ  كيدب 

هل تحرش  عاتمتسا  لكب  يننكلو   ، يلع ًايدانم  هسفنب  ملعملا  جرخف 
. تیضمو  ، مامتھا مدع  يف  يعارذب 
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ةساطلا لدع 

. لف جازملاو  ةريدحدلا  فصتنم  يف  ىھقملا  ىلع  ًاسولج  انك 
ةريدحدلاف  . هلیخت وأ ال  هلیختت  عون  لك  نم  رشبو  ءاوھ  فقلم  ىھقملا 

وأ ةريدحدلا  راوجب  ام  تاھج  يف  تاحتف  عبرأ  اھیف  بصي  ةبیجعلا 
نم هدوشحو  هتاورضخ  تابرعب   ، يحلا قوس  ةريدحدلا  يفو   . اھیلاوح
نم ةظحل  ضفنت  ال  ةمئاق  ةیئاغوغ  ةرھاظم  نلكشي  يتاللا  ءاسنلا 
ةطحم ثیح  يمومعلا  عراشلا  ىلإ  دوقت  ةريدحدلا  نأ  مث   ، راھن

يف اھیساركو  اھدئاوم  حرطت  تازیبارتلاب  ةلفاح  ىھقملاو   . سیبوتألا
لیس ةراملا  دوفوو   ، رضخلا تابرعلا  ةمحازمو  ةسفانم  عراشلا  بلق 

، كلذ عم  ةفلآتم  ةرفانتم  تاعامج  يف  عفادتلا  نع  فكي  ال  فثكتم 
هیلب داولا  اھدوقي  ىتلا  دروفلاو  وجیبلاو  سدیسرملا  تارایسلاو 
رجات روطنح  ملعملاو  يمارحلا  هبارخ  دیس  داولاو  يرکمسلا 
ةليوط دوقعلاو  تاراعإلا  نم  انلثم  نودئاعلا  ةيدنفألاو  تاردخملا 
لكب اھسفنل -  قشت   .. ةیجسكتلاو ةلمعلا  راجتو  نوبرھملاو  لجألا 
نادلوو هابشألاو –  كئارألاو  رشبلا  ناردج  نیب  ًاقيرط  يفارخ –  ءودھ 
تاودأب ةلفاح  يناوص  مھيديأب  ةحراجلا  روسنلاك  نوزفاقتي  ىھقملا 
تابشخ وأ  قابطأو  ةجھوتم  ران  يفاصمو  زوجو  تالیجرانو  ةنآلم 

ةرایس لطعتت  الف   ، لسعملا ناخدلاب  ةصوصرملا  ةزوجلا  راجحاب  ةئیلم 
هردق نع  نازیم  طبھي  الو  عئاب  ةرحانم  نع  ةأرما  فكت  الو  فحزلا  نع 

. ران ةعطق  نوسرجلا  نم  عقت  الو 

، انب ةصاخ  یرخأ  ملاوع  یلإ  لطسلا ))  )) نم انلقتنا  دقو  نحن  یتح 
تاضقانتلاو ةایحلا  قفد  ىلع  جرفتن  انحرو  ةیمھو  تافرش  انیلتعا 

حزحزتي نأب  ةرایسلل  ًاقيرط  انم  دحاولا  عسویل  ىتح   ، ةقراخلا
طفشي ةزوجلا  ةصوبب  كسمم  وھ  امیف  ًاعسوم  فقي  وأ  يسركلاب 
ةھربل لیجأتلا  لبقي  دق  فییكلا  دنع  ءيش  لك  نأ  بیجعلاف   ، سفنلا

هبلق مد  هیف  عفد  دق  هنأب  هساسحإ  ةدشل  امبر   ، رجحلا عیلوت  الإ  ةزیجو 
ةوشرب ةمیق  هیف  عفد  دق  امبر  وأ   ، نیكاسملا هئانبأ  ةیھافر  نم  ًاضعبو 

.. رطاخ بیط  نع  اھلبق  ةنیمث  ةيدھ  وأ  اھاضاقت 

ةراحلا ناكس  مھئاقدصأ  ةوخإ  اننأ  نوفرعي   ، ىھقملا نادلو 
، ىھقملا يلایل  يف  عماول  هوجوو  ءالصأ  نئابز  مھ  نيذلا  ةرواجملا 
مھف اذلو  ءاسملا  ةياھن  يف  يخس  شیشقب  يف  نومشعتيو 

97



ةراجح يناوص   ، ةظحل اننوكرتي  ال   ، يقیقح صالخإب  اننومدخي 
، ةديدج اھریغب  لاحلا  يف  لدبتستل  ةقرحتم  انمامأ  نم  عفرت  لسعملا 
نم ًالدب  اھیف  نوعضيو   ، رثكألا ىلع  ةراجح  ةرشع  لك  ریغتت  ةزوجلاو 
نأ لبق  ىمادق  موجن   ، برشلا يف  ةلواتع  لایع  نحنف   ، جلث عطق  ءاملا 
انم دحاولا  برشي  لاومألا : دجوت  ثیح  ىلإ  رفسلا  ةركف  انقرغتست 
هردص نع  درطيو   ، ًادیج حکی  یتح   ، در دص   ، هدحو ًارجح  نیسمخ 
كلسي اھدعب   ، ةقباسلا يسامألاو  سمألا  نم  مكارتملا  غلابلا  نانطأ 

يف قبطیف   ، برشلل هتیھش  حتفنتو   ، يغبني امك  دشلا  عیطتسيو 
هنمث ديزي  ال  وبھلا  شیشحلا  شرق  ناك  اھمايأ   . نيرخآ ًارجح  نیسمخ 

لك ذإ  ةیموكحلا -  هتفیظو  يف  انم  دحاولا  بترمو  تاھینج  ةثالث  نع 
ىلع رھشلا  يف  شورق  ةتس  يواسي  ةیموكح –  تناك  فئاظولا 

دھاعملا دحأ  وأ  ةعماجلا  يف  ًاجرختم  ناك  اذإ  اھقيرح  نمثو   ، رثكألا
نیفظوملا رابك  نم  لاجر  برشلا  يف  انلمازي  ناك   . ایلعلا ةینفلا 

نأل مھدسحن  ةيانمتلاو  شرق  عبرلا  باحصأ  نحن  انكو  ةذتاسألاو 
ًانایحأ اوناك  كلذ  عمو  نیتنثا  وأ  ةیقوأ  يواسي  مھنم  دحاولا  بترم 
نکن ملو   ، انعم امم  نیربتعم  نیرجحب  مھلماجن  نأ  يف  نوعمطي  ةریثك 

نوشاشح نحنف  هدق  نوكن  نأ  قحتسي  ًافرش  لانن  انک  لب   ، لخبن
نیفرحلا نع  تسلا  طقنلا  نوعفري  اندالب  يف  ةماعلاو   ، فیك باحصأ 

انلك انمد  امو   ، سیسح هنأب  ىنعم  ظفلل  حبصیف  نیھباشتملا 
يف اننأ  عم   . سیسحلا كلذ   .. انلك نكنلف  ةساطلا  لدعل  نیجاتحم 

اھتفرعمب دعب  فرشتأ  مل  يتلا  ديزي  ةبلك  نم  لخبأ  انك  امبر  لصألا 
.. ًایصخش

وأ ًالثم  نيرشعب  هدجن  دق   ، ًاھینج نیسمخ  شرقلا  نمث  حبصأ  نآلا 
نع هنمث  لقي  ال  هبرشن  نأ  قحتسي  يذلا  شیشحلا  امنإ   ، لقأب
يف انتماقإ  ةدم  لاوط  انب  نولفتحي  نيذلا  انتوخإ  مھفي  اذكھ   . نیسمخ
ةريدحد ىلع  فقي  دلو  نم  فنص  ىلعأ  اورتشا  دقف  اذھلو   ، ةزاجإلا
يصاقلا هفرعي  ةضيرع  ةرھش  يذ  رمحألا  بردلا  يح  يف  ةھباشم 

ةرجح ةئام  شرقلا  صري  ةكوربم  هدي  رمیخم  دلولا  انلیمزو   . ينادلاو
اناوق دفنتست  مل  ةبرغلاو  يبنلا  ىلع  ةالصلاب  ناعدج  انلكو   . نيولح

دق اننأ  ذإ   ، ًادج ًاریثك  لب  ًاریثك  انتجھب  نم  تصقنأ  دق  تناك  نإو  دعب 
ال انم  ًادحأ  نكلو  هب  ملحن  انك  ام  لك  لعفنو  ءيش  لك  كلمن  انحبصأ 

انمالك ولحاو  انلطسنا  املك  انسفنأل  حرصن  اذكھ   . ًادبأ عتمتسي 
انم دحاولا  رظني  ذإ   ، ًادبأ ًادج  ریصي  ال  ثيدحلا  نكل   ، انھوجو تءاضأو 

ةرامعلا ءانب  نم  يھتنت  امدنع  : )) لوقيو ىنعم  اذ  ةرظن  ثدحتملا  ىلإ 
، (( فير رصم  يف  دعي  مل  هنأ  ولو  فيرلا  ىلإ  لحراو  كسفن  حرأ  ةثلاثلا 
تنأ عبشت  امدنعو   .. قن لطب  : )) ًالئاق طخسلاب  ءىدابلا  طخاسلا  دریف 
اذكھو خلإ .))  .. مولعم مویل  اھسيدكت  ىوھت  يتلا  يضارألا  ءارش  نم 
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، ةبخاص تاكن  قلتخنو   ، ًادج لاع  توصب  كحضلا  ىلإ  فطعنن 
بخص ىلع  ولعي  انحایص  داكيو   ، بخاصلاب ءيلم  حرفل  قوشتنو 

مأ كراعتن  انك  اذإ  ام  ددحي  نأ  اناري  نم  ىلع  بعصيو   ، ةريدحدلا
ةتقؤم ةئراط  مأ  ةیقیقح  تناك  نإ  يردن  ال  ةجھب  انرمغت   . كحاضتن

، دح ىصقأ  ىلإ  حماستي  انم  دحاولا  لعجت   ، غاط دوجو  تاذ  اھنكلو 
نوسرجلا دلولا  ىلع  لخدي  رمیخم  داولا  لعجت   ، هلبلا دح  ىلإ  امبر 

ىلع يسمي  هدوح  سدنھمشابلا  لعجت   ، هسفن نم  هعلوي  رجحب 
دق دحاولا  رجحلا  فیلاكت  نأ  مغر  ةراجحلا  تارشعب  ةرواجملا  للشلا 
نسح لعجت   ، عدج عدجلا  تنأ  كبیس  نكل  ًاشرق  نیسمخ  ىلإ  لصت 
فراعتلا مت  نيذلا  ىلع  ةصاخلا  هتورك  عزوي  ریمألا  مداخ  يلع  وبأ 

: تراكلا يف  بتك  دقو   ، لاحلا يف  مھتقداصمو  ىھقملا  يف  مھیلع 
ةیعم يف  نم  لكو   ، ریمألا ةیعم  يف  هنأ  رابتعا  ىلع  نسح )) خیشلا  ))
ةسمخ عفدي   ، باسحلا عفدیل  وھ  موقي   ، ةھبأ اذ  ًاخیش  حبصي  ریمألا 

ىرج مل  ةثلاثو   ، اناقس نمل  ىرخأو   ، يبصلا دلولل  ًاشیشقب  تاھینج 
، ًالیلق لھمتي  هنكل   ، ضوھنلاب َّمھ  هنأ  عنصتي  مث   ، جلثلاب ءيجملا  يف 

تاءاضماب ةمختم  ًارجح  نیسمخ  غلبي  دق  يذلا  ماتخلا  مقاط  بلطي  مث 
رجیل ًامئاد  اھلعفي  ةثیبخ  ةلیح   .. ةیضفلا ةزيربلاك  ةططبملا  شیشحلا 

.. هلثم شیشقبلا  عفدو  هلثم  ةبساحملا  ىلإ  هریغ 

ىرخألا يھ  انسوؤرو  ءاھتنالا  ىلع  كشوأ  دق  ریخألا  مقاطلا  ناكو 
نم لیلق  وحن  ًاعیمج  انفطعناف  لابقتسالاو  لاسرإلا  نم  تكھنأ  دق 
ردصم اندحو  انك  اننأك  بيرغو  تمص  ىلإ  بآ  ام  ناعرس  ءودھلا 

يف ةبسرتملا  تاوصألا  ةیضرأ  نكت  ملو   . نوكلا يف  عورملا  بخصلا 
تمصلا قشنا  نیح  انبخص  لحم  لحتل  دعاصتت  تأدب  دق  عراشلا  عاق 

ةخرص  ، هتمرب عراشلا  بلق  طاین  اھل  تعزمت  ةخرص  نع  ةأجف  بذاكلا 
اذھ يف  هثادحأ  ةفاثك  عیطتست  مل  يذلا  للخلا  كلذ  ةرم  لوأل  تثدحأ 

تبرضو  ، ةعابلا يديأ  يف  نازیملا  برطضا  ةرم  لوأل   ، بیجعلا نزاوتلا 
هاجتا يف  اھلك  قانعألا  توتلاو   ، ةضخلا نم  نھرودص  تادیس 
بضاغ رشكم  هجو  ىلإ  ةريدحدلاو  عراشلا  لوحت  دقو  ةخرصلا 

امف  ، ةرداغ نیكس  اھتحبذ  وأ  ةرایس  اھتمرف  ةلفط  نع  ثحبيو  سجوتي 
عورم فوخ  يف  لصاوتملا  ءاكبلاب  اھتخرص  تعبتا  ةلفط  ىوس  اودجو 
ریثي ًاداح  ًاریئز  قلطتو   ، اھیمدقب ضرألا  يف  بدبدت  تذخأ  امیف 
ةوقب دجنتست  امنأك  رعذ  يف  اھلوح  تفلتتو   ، بولقلا يف  ةعیجفلا 
اوداع مث  ضعبلا  اھنم  برتقا   . مھاد رطخ  نم  اھذقنتل  ىمظع 
مھنم ضعبلاو  لاب  غورف  يف  مھيديأب  نوحوشيو  نوؤزھي  نیكحاض 
تعزفأ ام  ًادیج  اھوبر  ول  مھنأل  اھوفلخ  نيذلا  كيد  ببسيو  اھنعلي  راص 

.. اذھک ًادج  هفات  ببسل  سانلا  ءالؤھ  لك 

ةنخاسلا ةساطلا  تناكو  ةعیجف  يف  يكبت  لازت  ةلفطلا ال  تناكو 
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ضرألا ىلع  اھنم  تعقو  دق  سمدم  لوف  ةزيربب  اھیف  ترتشا  يتلا 
، ةیكاب ةخراص  هءارو  تقلدناف   ، لاحوألاو بارتلا  قناعي  لوفلا  قلدناو 
ةنفح قوف  تسادف  ءيش  ىلع  يولت  ال  ةلبقم  تناك  ةعامج  نأ  مث 
تداعأو ةلفطلا  تعاتراف   ، تذخأ ام  اھمادقأ  يف  تذخأو  لوفلا 
مھضعبو  ، اھمأ كيد  ببسيو  اھنعلي  توص  نم  رثكأ  ىربناف   ، اھتخرص

فكت مل  نإ  اھھجو  يف  ةجنصلا  يمرب  اھايإ  ًاددھم  اھیف  طخش 
ىرخألا يھ  يولت  ال  ىداھتت  ةقینأ  ةرایس  ترم  اھتظحل   . حشكنتو
بیحن دتشاو   ، تضمو لوفلا  نم  ىقبت  ام  تقحسف  ءيش  ىلع 
اھئاکب نامتک  لواحت  تحارو  سانلا  نم  اھفوخ  فعاضت  دقو  ةلفطلا 
ينحنت يھو  كانھو  انھ  ةروعذم  رظنلا  سلتخت  تناكو   . ضفتنتف
اھيدیب تحار  ةكئالملا  ةءاربو  ةفسالفلا  ءودھ  يفو   ، ضرألا یلع 
ةینیط ةنیجع  نم  ضرألا  ىلع  ىقبت  ام  عمجت  نیتولحلا  نیتریغصلا 

مث  ، ةساطلا ىلإ  اھدیعتو   ، جزاطلا نخاسلا  لوفلا  ةحئارب  ةعبشم 
. ماحزلا يف  بیغتل  ةرثعتم  يضمت 
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قرغلا فقوم 

تولحا هللا  باب  نم  ينتتأ  تاھینج  ةعضب  يتزوح  يف  تدجو  ذإو 
دلب اھنومسي  يتلا  ةنيدملا  كلت  ىلإ  رفسلا  تررقو  يرظن  يف  ةركفلا 
نم يل  دب  ال  هنأ  يمیمصت  يف  تعضوو   ، ایندلا مأ  ًانایحأو  بئاجعلا 
سیل هنأ  ةلكشملا   . ضرألا قیطاقط  تحت  نم  روتكدلا  يخأب  نایتإلا 

، ةفورعم ةدایع  هل  نوكت  ىتح  ىضرملا  جلاعي  يذلا  عونلا  نم  ًاروتكد 
سردي ءرملا  لظي  ثیح   ، يبأ لوقي  امك  نیسح  هط  لثم  روتكد  وھ  امنإ 
روتكدلا ةطقل  نأ  دب  الو   ، روتكدلا بقل  هیلع  اوقلطي  نأ  ىلإ  سرديو 
تاونس دعب  اھیلإ –  ىعس  نأ  ذنم  يخأ  نأ  ىتح   ، لامآلا ىھتنم  هذھ 

 – انأو يتوخإو  يبأ  اعیمج  انمد  اھیف  صتما  میلعتلا  يف  ةبیغلا  نم 
ضعب نأ  ریغ  ؛  هنع عمسن  وأ  هارن  دعن  ملو   ، ًامامت انتایح  نم  ىفتخا 
رخآلا ضعبلاو   ، ایندلا مأ  يف  شیعي  هنأ  نودكؤي  انتدلب  يف  سانلا 

. ةینالعلا ةئیھلا  وأ  ةینالفلا  ةئیھلا  يف  نیعلا  ةيؤر  هآر  هنأ  دكؤیف  غلابي 
اھیف لمعي  يتلا  ةئیھلا  ناونع  اھیف  نأ  معز  ةقرو  مھدحأ  يل  بتكو 

. يخأ

*  *  *

ملف يلاح  لبختاو   ، رخآ نم  ًالوأ  اھل  فرعأ  ملف  ةمصاعلا  ينتمھد 
. هوتي ال  ًاقح -  لأسي -  يذلا  نكل  ؛  بنذ نم  ًاسأر  يل  فرعأ 

*  *  *

موقأس يننأ  نظأ  تنكو   . يخأ هیف  لمعي  يذلا  ناكملا  ىلإ  تبھذ 
يف هنأب  تئجوف  يتشھدلو  ؛  هنع ثحبلا  لیبس  يف  ةینضم  ةلحرب 
تلحو تلءافت  دقو   . اذام فرعأ  ال  ةئیھ  هنومسي  يذلا  ناونعلا  سفن 

ًادج ةمھم  ةیصخش  يخأ  نأ  تسسحأ  ذإ   ، ةرم ةرماغ  ةداعس  يب 
نوفیلتلا ةلآو   ، نیفظوملا نم  ددع  هترمإ  تحت  لمعي   ، ةئیھلا هذھ  يف 

دعب يننأ  ریغ   . هنم نذإلا  نوذخأيو  هنولماجي  مّھلكو   ، وھ هبتكم  راوجب 
هنوھركي ًاعیمج  مھنأ  تفشتكا  هبتكم  يف  اھتیضق  ةدحاو  ةعاس 
ریمضلاو لوصألا  ةاعارمو  ءيش  لك  يف  هقیقدت  ةرثكل  امبر   ، ةدشب

هیبأ نبا  ةیحانلا  هذھ  يف  هنأ  تفرع  ذئنیحف  ًامامت  يبأ  هملع  امك 
نودب دحاو -  نم  رثكأ  تعمس  ةعاسلا  هذھ  لالخو   . ةملكلا ىنعمب 
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هذھ نع  ًادیعب  هتءافك  ردقي  ناكم  يأ  ىلإ  رفسلاب  هيرغي  ةبسانم – 
ةلاح وھ  يقلح  ررم  يذلا  امنإ  ينفیخي  مل  اذھ  نأ  ىلع   . ةبورخملا
ماوقلا فیحن   ، بابشلا زع  يف  دعب  وھو  ًابوكرك  ًازوجع  ادب  يذلا  يخأ 
لمعي هنأ  تفرعو  ؛  عاخنلا ىتح  ًاقھرم  نینیعلا  رئاغ  هجولا  ماظع  زراب 

مل يتلا  ةبورخملا  يف  ةایحلا  تاقفنب  يفیل  ءاسمو  ًارھظو  ًاحبص 
. لایعلا ددع  يف  هتكرب  ردق  اھیف  ءيش  يف  كرابي هللا 

*  *  *

ليوطلا راظتنالا  نم  انمادقأ  تبَّلصت  نأ  دعب  سیبوتألا  يف  انرشحنإ 
ةعاس ةدمل  ةلدھبو  سافنأ  متكو  عزرو  دبھ  دعبو   . ةطحملا ىلع 

. انطبھ

*  *  *

يف ال مھمادقأب  هبابع  نورخمي  سانلاو  قيرغ  رحب  بلق  يف  انب  اذإ 
اذھ ىلإ  ةجاح  يف  نكأ  ملو  ؛  يراجملا هایم  اھنإ  يخأ  لاقو   . ةالابم
نم نودئاعلا  نیلوبخملا  عایصلا  اھبكري  ىتلا  ةرایسلا  تناكو   . لوقلا

. قیتعلا طئاغلا  نم  تاشاشر  انیلع  قلطتف  ةعيرس  رمت  ایبیلو  قارعلا 

*  *  *

يأ نم  يناعي  هنأك ال  ادب  يذلا  روتكدلا  يخأ  يف  رظنأ  ًارئاح  تفقو 
رخآ رجح  ىمرم  ىلع  رجح  قوف  زفقلل  بھأتي  لعج  هنإ  لب   ، ةلكشم
لعفن اذام  يسفنل : تلق   . كوشتواك ةدرف  ىلع  فقیل  هربعي  نأ  هیلع 

؟ راتخت امھيأف  كمامأ  نم  طئاغلاو  كئارو  نم  لحولا  ؟  ناسح اي  نآلا 
مل عقاولا  يف  وھف  طئاغلا  رایتخا  نم  رفم  ال  نأ  تيأر  يننأ  بیجعلا 
اذھ يف  تقولا  اذھ  يف  دیحولا  ذالملا  وھ  ناك  لب  رایتخا  لحم  نكي 

تاراطإ یلع  طئاغلا  رحب  يف  نوحبسي  لافطألل  تبجع  دقو   . ناكملا
مل ةیطئاغ  تانئاك  ًاعیمج  مھنأك   ، ةركلا نوبعلي   ، كوشتواكلا نم 

. لبق نم  انارق  يف  اھفرعن 

*  *  *

انرصف ةقیض  ةراح  ىلع   ، دبلتملا جزللا  طئاغلا  رحب  طسو  انفرشأ 
ًادیج يخأ  اھفرعي  ةدلص  تاءوتن  قوف  تاناولھبلاو  ةدرقلاك  زفاقتن 
دعب  . ًادلص ءوتن  لك  سیلف  ءوتن  يأ  يف  عادخنالا  مدع  ىلإ  ينھبنيو 
جراخلا نم  لكشلا  لیمج : تیب  ىلإ  انلصو  ةرخسمو  ديدش  ءانع 
لیسغلا اھنم  ىلدتي  ذفاونو  تافرش  تاذ  قباوط  ةعبس  نم  ةرامعك 
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يف ةمامقلا  نم  ماوکأ  يف  انضخ  یتح  انلخد  نإ  امف   . لابحلا قوف 
انقفارت نفعتملا  يناسنإلا  ثورلا  ةحئار  تلظ   . هیلاوحو بابلا  لخدم 

. ریخألا قباطلا  ىتح   ، فقاولا قیضلا  ملسلا  ىلع 

*  *  *

ملف لافطألاو  ططقلاو  بالكلاو  جاجدلا  طبلا  نم  دوفو  انتلبقتسا 
لفطلا الو  لفطلا  نم  بلكلا  الو  بلكلا  نم  طقلا  زییمت  عیطتسن 
بنجت يف  حلفن  نأ  نود  كلذ  لك  ىطختن  انذخأ   . ةزوألا نم  فحازلا 

: لئاھ جیجض  يف  كلذ  دعب  لخدنل   ، طبلا لكأ  اھب  ناوأ  يف  ضوخلا 
مادطصاو ةمحمحو  ةوصوصو  حابنو  ریئزو  ءاوعو  ریعجو  خارصو  حایص 

انأطخأ اننأك  توصلا  ةعاجعج  ناوأب  ضرألا  كاكطصاو  ءایشأب  ءایشأ 
عقرت ةسئاب  ةقھرم  ةدیس  توص  تنیبت   . ةسرتفم ةباغ  انلخدف 

 - ًاماع نیعبرأ  نم  رثكأ  ذنم  لعفت  يمأ  تناك  املثم  ينایحلا -  توصلاب 
رھظو يخأ  هجو  دبرإ  بر .! ای  دحاو  دحاو  مکمدعأ  مکران ! برشأ  يھلإ 
اھیلع لطي  ةقیض  ةحسف  بلق  يف  انرص   . ضابقنالاو بضغلا  هیلع 

، هءارو تلخدف   ، ًالخاد ىخأ  ينمدقت  ةھيركلا  حئاورلا  هنم  دعاصتت  باب 
، ةميدقلا انراد  يف  ةبطصملا  هبشت  ةعیفر  ةبنك  ىلإ  ةرشابم  هجتاف 
يف مكارتملا  مالظلا  ىلع  دوعتأ  تحر  امیف   ، ةالصلا ماقأو  اھیلع  فقو 

. ةرجحلا
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لَوَحلا

نمزلا قفاوت  نأ  تدمحف هللا  ؛  ًارخأتم ىزعملا  ىلإ  تلصو  دق  تنك 
نوكأف  ، هلك هثكمأل   ، ریخألا عبرلاب  ولو  قحلا  نأ  موسرملا : يفدھ  عم 
ءازعألا نم  هربتعأ  دحاو  يف   ، ةقئال ةروصب  بجاولا  تيدأ  دق  كلذب 
بیھملا مخفلا  قدارسلا  ىلع  يلابقإ  ةظحل   . يتایح يف  نیلیلقلا 

عبرلا هنأ  يل  ادب  ام  ةءارقل  بھأتي  ءىرقملا  ناك  مركم  رمع  ةحاس  يف 
مف ىوتسم  يف  توصلا  ربكم  لدعي  ةشارفلا  لماع  حار  ثیح  ؛  ریخألا

. شخرخيو رفصیف  هیف  خفنيو  ةیلاع  ةكيرأ  ىلع  عبرتملا  ءىرقملا 

عمجم طئاح  دنع  يروھظ  درجمب  لاجرلا  نم  ليوط  فص  ضھن 
نم ةیلدتم  تايرث  نم  ثعبنملا  يلاقتربلا  ءوضلا  ةمیخ  يف   ، ريرحتلا

ءارمحلا قدارسلا  ةناطب  اھؤوض  قناعي  دیقانعلاك  قدارسلا  فقس 
اھطسو يف  تاثلثمو  تاعبرم  لكش  ىلع  ءارضخ  طئارشب  ةططخملا 
ملعملا مساو  ةینآرقلا  تايآلاو  ةلالجلا  ظافلأب  قطنت  فورحو  تاملك 

، ًابیھم ًاليوط  لاجرلا  فص  ناك   . هلحم ناونعو  تاشورفملا  بحاص 
ةجنس ىلعو  ةلماك  ةیمسر  سبالم  يف  نوروقو  ءادشأ  لاجر  مھلك 
ةنقتملا نزحلا  ةيوبب  ةبورضم  ةرھنزم  ةقیلح  هوجوب  ؛  ةرشع

.. نوجعملا

! روفغم مكبنذ  ةدحاو : ةملك  ًاددرم   ، ًادحاو ًادحاو  مھیلع  تملس 
طیبعلاک ةھربل  قدارسلا  يف  تھت  مث  روفغم ..! مکبنذ  روفغم ! مکبنذ 

نع ثحبلا  يف  رثعتأ  نأ  لبق  ينعلبتو  ضرألا  قشنت  نأ  ىنمتأ 
اوفرصنیل اوماقو  ةصرفلا  اوزھتنا  سان  يف  تطبخت  دقل  ىتح  ؛  يسرك

.. ىرخأ ةعاس  فصن  ءىرقملا  مھیقبتسي  نأ  لبق 

، ءىرقملا ةھجاوم  يف  ةرادصلا  فص  ةياھن  يف  يسركب  تقحل 
ةوھقلا ةینیص  ًالماح  ةیمسرلا  هسبالمب  شارفلا  ينلجاعف   ، تسلجف
ةكرحب امھتركش   . ًاغراف ًابوكو  ءام  قيربإ  لمحي  رخآ  دحاو  هفلخ  نمو 
نزحلا رحب  يف  يسفنب  تیمرو  يردص  ىلع  يعارذ  تدقعو  ةيدیلقت 

، میجرلا ناطیشلا  نم  اب  ءىرقملا  ذاعتسا  مث   . رطیسملا فیلألا 
قشعأ يننأ  ذإ   ، ًاریخ تلءافتف   ، نمحرلا ةروس  أرقي  عرشو   ، لمسبو
اھتاددرتل ةياھن  تابذبذب ال  روعشلا  قفد  يف  اھروص  رتاوتو  اھاقیسوم 

. ًادبأ نھذلا  نم  حادنت  يتلا ال  ةيودملا 
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ىزعملا يف  يرصبب  تلجو  يسأر  تعفر  ىتح  تثبل  ام  يننأ  ریغ 
تدھدھ ةرماغ  ةحرف  ينتلخادف   ، ةھبألا نم  ةیلاع  ةجرد  ىلع  اھتيأرف 

لجر لبنأ  نالجع )) فوؤرلا  دبع   )) هقحتسي ام  اذھ   ، ًالعف  . يحناوج
(( نالجع فوؤرلا  دبع   )) تيأر ةأجف   . قالطإلا ىلع  مھتفرع  نمیف 

نانتماب عوفدملاك  ةرشابم  يوحن  قيرطلا  ًاقرتخم  لخدي  هسفنب 
ضفتناو يندب  رعشقاف   ، هیف هل  يئازع  هسفنب  لبقتي  يكل  ديدش 

، ةداعلاك اھلھرتم  بایثلا  رفعم  ناك   . راحلا ءاكبلا  يف  عورشلا  ةدعرب 
يأب لكشتي  مل  هجولا  رشقم  لفط  هجوك  ظبلكملا  يوركلا  هھجوب 

نیتزورانك روغلا  اتقیمع  نانیع  اھیف  يوزني  ةرك  درجم   ، دعب حمالم 
عشملا ءوضلا  نم  ناساطرق  امھنم  دفني  ءاضفلا  ىلع  نیتحوتفم 
قیضأ ناتحتف  حولت  نینیعلا  نیتاھل  ةمخاتم  ةحاسم  دعب  ؛  يفاصلا
ةفاھرو هتقرل  داكي  فنأ  امھقوف   ، نیتلباقتم ماھفتسا  يتمالعك 

الإ يرشب  هجو  مامأ  كنأ  رعشت  دقو ال   . هجولا ةيورك  يف  بوذي  هديدحت 
فیھر عساو  مف  حتفني   ، بسحف ذئتظحل  ؛  ًاكحاض رجفني  نیح 
اھنجعتف اھیلع  ضبقت  ةیفخ  ًادي  ناك  هجولا  ةرك  طغضنت   ، نیتفشلا

قرعي اھبحاص  نأك  يناقلا  رمحألا  قرعلاب  دصفتت   ، طفصنت داكتل  ىتح 
، ةلھذم ةعرس  يف  ةيدعملا  ةضيرعلا  ةجھبلاب  ًاعشم  ًاعمال  ًايدرو  ًامد 

رورسلاو يفاصلا  كحضلا  يف  ةقفادلا  ةبغرلاب  رعشت  ام  ناعرسف 
ةبضھ قوف  ططنتتل  زفقت  هجولا  ةرك  داكت  لاعفنإلا  دنعو   . يئاھناللا
لاورسلا مازح  عفتري  يذلا   ، لظلا فیفخلا  هشرك  ىھ  ىرخأ  ةيورك 

اذإو  ، حزق سوقك  ضرعلاب  مسقنا  دق  هشرك  اذإف  ًامامت  هفصتنم  ىتح 
لظیل ىرخأو  ةنوآ  نیب  مازحلا  عفریل  هيدي  دمي  ماودلا  ىلع  وھ 
مغر  . يدامرلا بروجلاو  عیمللا  دوسألا  ءاذحلا  قوف  ًاحلاش  لاورسلا 
قیمعلا نزحلا  كیف  ریثي  جھتبا  اذإ  رورسو  ةجھب  نم  كیف  هریثي  ام 
قطنلا هتدقفأ  ةلزان  هب  تملأ  دق  بیبحلا  كلفط  ؛  نزح اذإ  عطاقلا 

اذ وھ  اھ   . ملألا ةرارح  كیف  ریثي  بھللا  نم  ةرك  ىلإ  هھجو  تلوحف 
، يبناجب سلج  مث   ، بھللا نم  ةرك  هھجوو  ةرارح  يف  يلع  ملسي 

بتاک روشاع ))  )) انلیمز یزعم  هلعل  یزعم  يف  سلجن  اننأ  تنقيأف 
دبع  )) يقيدص نأ  ًاضيأ  تنقيأ   . اھب لمعن  يتلا  ةئیھلاب  دراولاو  رداصلا 
قح يف  بجاولاب  ماق  هنأو   ، ةفارقلا نم  هوتل  مداق  نالجع )) فوؤرلا 

، ةئیھلا تاباسح  سیئر  درجم  سیل  هنإ  ؛  مایق ریخ  لحارلا  انلیمز 
كلذ ىلإ  وھ  امنإ   ، ةئیھلاب ةصاخلا  ةیباقنلا  ةنجللا  سیئر  درجم  سیلو 
هّلوممو هئشنم  وھ  ؛  ًادحاو ًامیلم  هیف  عفدي  دحأ  ال  قودنص  نیمأ 
اھتامزأ ةھجاومو  ةایحلا  تارسعل  ًافاعسإو  ةلامزلل  ةمدخ  دیحولا 
دحاولا زجعي  دق  هللا  باب  ىلع  ًاعیمج  اننأ  ذإ   ، لیمز يأ  ىلع  ةئراطلا 

، ءام ةبرش  يف  دلولا  تومیف  بیبطلل  هنباب  باھذلا  نع  ةظحل  يف  انم 
وأ ًابیبط  بلطتي  مل  نإ  عضو  ةلاح  يف  انم  دحاولا  ةجوز  نوكت  دقو 
ناكو ؛  اذكھو  . ةيرورض قافنإ  ةھجاوم  مزلتسي  لقألا  ىلعف  ةحصم 
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انتابترم نم  ةرادإلا  مصخت  نأ  ىلع  انقفاو  دق  ًاعیمج  اننأ  ضورفملا 
هيردن ام ال  ببسل  ةرادإلا  نكل  ةلامزلا  قودنص  حلاصل  ةدودعم  ًاشورق 
يدؤيو تامدخلا  مدقي  نالجع )) فوؤرلا  دبع   )) لظ كلذ  عم   ، لعفت مل 
فورصم نم  اھربدي  تایعمج  فرتحم  هنأ  ذإ   ، صاخلا هبیج  نم  بجاولا 

. اھبحاص ىلع  قافنإلل  قالطإلا  ىلع  ًائیش  فرصت  اھرن  مل  يتلا  هدي 
اھضبقي وھ  ذإ  ؛  ًائیش تایعمجلا  هذھ  نع  نوفرعي  ال  هدالوأو  هجوز 
ةلوفط تالص  اھباحصأب  هطبرت  ةيراجت  تالحم  ضعب  يف  اھب  يمریف 
ریظن مھلاوحأ  تایعمجلا  هذھب  نوربدي   ، ةقوثوم ةنیتم  تاقالعو  ةبارقو 
ىلع ةأجف  وھ  رمیل  ؛  غلبملا ىلإ  ًایئاقلت  فاضت  هیلع  قفتم  حبر  ةلومع 

! لك يأب  هینج  نیتیم  كعم  يل  فوش  : )) ًابناج هب  يحتنیف  مھنم  دحاو 
ةرم لوأل  ًارجتیف  ًاثھال  يرجیل   ، اھذخأي ًالاح  تقولا  يدو  ًالاح ))! تقولد 
يف ءالمزلا  نم  ضيرمب  قحلي  نأ  دب  ذإ ال  يسكات ! يدانیف : هتایح  يف 
يف ًاروذعم  ىھقم  ىلع  ًاقيدص  هراظتنا  يف  نأ  وأ   ، ىفشتسم
ءالمزلا دحأل  ىبرق  ةلصب  تمي  تیم  ةعلطب ))  )) قحلیس وأ   ، نیشرق
هسفن ءاقلت  نم  مدقتي  وأ  دوقنلا  نم  ءيشب  هیلع  مزعي  نأ  بجيو 

. ةشارفلا لامعو  هیقفلا  بساحیف 

رارق ينبحس  ؟ )) نابذكت امكبر  ءالآ  يأبف   .. نایغبي خزرب ال  امھنیب  -.. ))
ىوس دحأ  نالجع )) فوؤرلا  دبع   )) ىزعم يف  يراوجب  نكي  مل   . توصلا
نم سانلاب  نآلم  كلذ  عم  قدارسلا  نكل  ؛  ةیلاخلا يساركلا  ضعب 
ةديدش ودبت  تایصخش  ؛  ًاقح جھبم  ءيش  ؛  ناولألاو لاكشألا  فلتخم 

؛ قنعلا هطبرأو  بایثلا  نمثأ  يف  ةقانألا  نم  ةریبك  ةجرد  ىلع  ةیمھألا 
دیعیف يضمیل  مھضعب  للستي  ام  ًاریثك  قدارسلا  لخدمب  نوضبارلاو 

، ةقومرم زكارم  ووذ  تایصخش  مھنأ  ادب  نممم  كئلوأو  ءالؤھب  بیحرتلا 
كلذ ىلإ  ریشي   ، تارادإ سلاجم  ءاسؤر  وأ  تارازو  ءالك  وأ  ءارزو  مھلعل 

، وفلوفلاو دروفلاو  ءادوسلا  سدیسرملا  تارایسلا  نم  لاترألا  هذھ 
نم نالجع )) فوؤرلا  دبع   )) نكي مل   . قدارسلا مامأ  ديازتت  تحار  يتلا 
يف تیصلا  عئاذ  ناك  هنكل  ماكحلا  نم  نكي  ملو  ةریبكلا  بصانملا  يوذ 
ناك كلذك   . انتئیھب ةقیثو  ةیلمع  تالص  اھل  ةریثك  تائیھ  يفو  ةئیھلا 

ءاسؤرو تارازولا  ءالكو  نم  ةریبك  ةبسن  ىدل  ةدیج  ةفرعم  ًافورعم 
هل نولسري  وأ  فتاھلا  يف  هنوبلطي  اوناك  ام  ًاریثك  ؛  تارادإلا سلاجم 
طاشنلاب ال دقوتم  وھف  ةبارغ  ؛ ال  ةاعسلاو ءاطسولا  ضعب  عم  تایحتلا 
ال  ، لامكتسا ىلإ  ةجاح  يف  ةدحاو  ةقرو  هءاروو  هبتكم  نم  فرصني 
يف هلك  رمعلا  لمع  ىھنأل  هدو  دولا  ناك  ول   ، ًادبأ دغلل  ًالمع  ءىجري 
ام ناعرس   ، نيریثك سانو  ةریثك  تائیھ  حلاصم  مدخي  اذھ  ناكو   . هموي

مھضعب نكي  مل  لب   ، ًادغ ةدوعلل  نيرطضم  اوسیل  مھنأ  نم  نوشھدني 
يھتنت امثير  ةوھقلا  نم  ناجنف  برشو  سولجلل  ىعدي  نأ  عقوتي 

ام ًاریثك  هوبودنمو  يزكرملا  زاھجلا  وشتفم   . قئاقد دعب  هتحلصم 
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ةقثاولا ةنئمطملا  ةعجارملاب  نوفتكیف   ، هیلع شیتفتلا  يف  نوجرحتي 
اھنومضم ریغ  نومضم  هانكتسال  تاریشأتلا  دنع  ؤكلت  نود 

هریغ عم  نولعفي  امك  تاسلاومو  تالھاستو  تافلاخم  اھئارقتساو 
نأ ضراع  ثيدح  يف  ةرم  يل  ركذ  هنأ  نآلا  ركذتأ   . ةریثك نكامأ  يف 

تاوكبلاو تاوشابلا  اھنم  ناك  دیعصلا  يف  ًادج  ةریبك  ةلئاع  نم  همأ 
ةيأ همأب  مھطبرت  دعت  مل  مھنأ  دح  ىلإ  ءاینغأ  مھو  ؛  ویلوي ةروث  لبق 
هیبأ مساو  همسا  نكل   ، ةيرورضلا تابسانملا  يف  الإ  مھللا  تالص 
تومي امدنع  مارھألا  ةديرج  يف  ةلئاعلا  هرشنت  يعن  يأ  يف  ناددری 
تاباسح سیئر  نالف  هنباو  ينالفلا  نالف  رھصو  نولوقي : ذإ  مھنم  دحاو 

يننأ عقاولا  ؟  اھب ًاصاخ  ًایعن  مویلا  ةلئاعلا  ترشن  لھ  ىرت   . اذك ةئیھ 
يعنلا ىلع  الإ  ينیع  فقوتت  ملف  ةعرسب  تایفولا  ةحفص  ىلع  تررم 

.. هل ةروص  عم  ةئیھلا  مساب  هانرشن  يذلا 

راطقأ نم  اوذفنت  نأ  متعطتسا  نإ  سنإلاو  نجلا  رشعم  اي  - )).. 
امكبر ءالآ  يأبف   .. ناطلسب الإ  نوذفنت  ال  اوذفناف  ضرألاو  تاومسلا 

(( ؟ نابذكت

. قدارسلا وحن  لبقي  ةئیھلا  فارص  زوزع )) دمحم   )) انلیمز اذوھ  اھ 
رعشأ ؟  ءاھتنالا ىلع  ىزعملا  تكشوأ  دقو  ًارخأتم  ءيجي  رخآلا  وھ 

، هئیجمب تحرف  كلذ  عم  يننكل  طخسلاو  راقتحالا  نم  ریثكب  هوحن 
ءاج لھ  ىرت   . ىزعملا يف  نآلا  هارأ  يذلا  ةئیھلا  نم  دیحولا  هنأ  يفكي 
يف بجاولاب  اوماقو   ، اوفرصناو اورضح  ًاعیمج  مھنأ  كش  ال  ؟  انریغ

(( نالجع فوؤرلا  دبع   )) لخد ةأجف   . قدارسلا ةماقإو  نفدلا  ةیلمع 
مسق يف  نیلماعلا  ةسمخلا  نحن  انبتاكم  مضت  يتلا  ةرجحلا  ىلإ 
لمحي تارظنلا  غئاز  سافنألا  ثھال  هجولا  عقتمم  ناك  ؛  دارفألا نوؤش 
تارشعلا ةئف  نم  ةیلام  قاروأ  هنم  لطت  ًافورظم  هيدي  نیب 

: جرحلاب ةمثعلتم  ةنيزح  ةجھلب  ًالئاق  ةرجحلا  طسو  فقو  تاسمخلاو :
هیف هینج ! ةسمخب  لقألا  ىلع  ينیفالي  كنم  دحاو  لك  ةعامج ! اي  ))
شتفم نجسلا  اھیف  لخدیح  زوزع  دمحم  داولاو  ةنزخلا  يف  ریبك  زجع 

وأ ضارتعا  يأ  هدنع  يللا  ةنزخلا ! لفقي  ناشع  ينتسم  دعاق  درجلا 
يف هد  نأل  ةئیھلا  ةعمس  تقولد  مھملا  تقولد ! هلجأي  زوزع  نم  لعز 
نوكي زياج  رازھ ! شاھیف  ام  ةلأسم  يد  نإ  نیفراع  اوتنإ  انلك ! انشو 
ًایصخش انأ  نكل  تاقرو ! ثالث  عاتبو  بعلم  هنإ  زوزع  يف  يأر  مكل 
هليدن انیلع  بجاوو  ةلیعملاو !! راتھتسالا  نم  عون  لامھإ ! هنإ  فوشأب 
یلع يناجلا  وھ  هدك  دعب  سب ! هلایع  رطاخ  ناشع  يد ! ةرملا  ةصرف 

!((. لامآ مک  بانج  يف  اوشرھا  اناوخ  ای  یقب  الی  هسفن !

يأبف مادقألاو  يصاونلاب  ذخؤیف  مھامیسب  نومرجملا  فرعي  )).. 
((.. ؟ نابذكت امكبر  ءالآ 
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يف يرصبب  لوجأ  تذخأ   . يصق نکر  يف  زوزع )) دمحم   )) یفتخا
دبع  )) انلیمز هنإ  ؛  لبقأ ديدج  صخش  يرصب  دش   . هنع ًاثحب  قدارسلا 

، ریبك صایھم   ، انتئیھ يف  ةماعلا  تاقالعلا  ريدم  يواجرع )) نمحرلا 
نم سأب  الو  قیقرو  بیطو  فیطل  كلذ  عم  هنكل   ، بذكلا سفنتي 

ةرخشفلاو رشفلا  نم  عون  هبذك   ، بذكلا حوضفم  هنأ  ذإ  هترشع 
تافصلا هذھ  نأ  فيرطلا  ؛  ةیصخشلا يف  مخضت  نع  جتانلا  رعملاو 
ةئیھلل يطعي   ، ًاحجان ةماع  تاقالع  ريدم  هنم  تلعج  يتلا  ىھ  هیف 
ةرجح هاجتا  یف  لورھی  نالجع )) فوؤرلادبع   )) ناک  . ًامخف ًارھظم 

: هایملا ةرود  نم  جراخ  انأو  يب  مدطصا  امنیح  ةرادإلا  سلجم  سیئر 
! نیكسم يواجرع  داولا  : )) ًاحوشم لاق  ؟ .))! هيإ ىلع  فوھلم  كل  ام  ))
بذك ناك  هلصأ  ؟  قیقحتلل هليوحت  دعب  مايأ  ةرشع  هنم  موصخم  روصت 
سیئر ركتفت  ةریبك ! ةراسخ  ةكرشلا  تفلك  هعاتب  رعملا  نم  ةبذك 
نابعص داولا  ؟  هتملك تلخد  انأ  ول  مصخلا  عفر  ىلع  قفاویح  ةئیھلا 

لاح لك  یلع  بترملا ! طسو  ومسقی  هضرب  ریتک  مایأ  ةرشعلاو  يلع 
نم مھملن  ىقبن  هدك  ناك  نإ  هيوش ! هیلع  لياحتأو  هضرب  هل  لخدأ 
مث ؛  !(( بترملا عم  مھضبقي  ةنزخلا  يف  مھطحنو  رسلا  يف  انضعب 

.. ةرجحلا وحن  لورھ 

نيذلا  ، نیلبقتسملا ىلع  ملسي  يواجرع )) نمحرلا  دبع   )) اذوھ اھ 
. ًادحاو ًادحاو  مھفرعي  هنأ  حضاولا  نم  ناك   . ةرارح يف  هیلع  اوملس 

((.. ؟ نابذكت امكبر  ءالآ  يأبف  ؟ .. ناسحإلا الإ  ناسحإلا  ءازج  لھ  - )).. 

دبع  )) ينحمل ءادوسلا  ةليوطلا  شومرلا  تاذ  ةيرقصلا  هنیعب 
ةقیشرلا ةليوطلا  هتماقب  ًالھمتم  يوحن  لبقأف  ؛  (( يواجرع نمحرلا 

مدلا نم  ًابوك  برشي  هنأك  ةرمحلاب  رھنزملا  هھجوو   ، ةطرفملا هتقانأو 
صقمب هيدوفو  هنیبج  ىلع  قستملا  لفلفملا  هرعشبو   ، موي لك  حابص 
سلجو يلع  ملس   . ةمسمسملا ةمیسولا  هحمالمو   ، نانف قالح 
دمحمو : )) تلق ؟ .))! انھ كدحو  تنأ  : )) ينذأ يف  سمھ  يراوجب :

انأ انرخأتأ ! انلصأ  انحإ  : )) فاضأ مث   ، !(( ؟ طقف  )) ، ًاركنتسم لاق  زوزع .))
!((... ًالاح دلبلا  نم  تیجو  ةزاجإلا  تعطق  هللاو 

((. ؟ نابذكت امكبر  ءالآ  يأبف   .. ناتخاضن نانیع  امھیف  - )).. 

نیب انم  ةعامج  فقي  نأ  ضورفملا  ناك  : )) هنذأ يف  تسمھ 
هیتفش ىولو  هھجو  رمحا  ؟ .))! ىزعملا باحصأ  انسلأ  نیلبقتسملا !
نيذلا نم  دحأ  فرعت  لھ  : )) تلق ًاعبط .)) ضورفملا  : )) فسأ يف 
ةفئاط رظنم  يندش   . مستبا تدك  دحاو :)) الو  : )) لاق ؟ .)) كولبقتسا

نم ةریبك  ةعومجم  مھیف  تنیبت   ، قدارسلا وحن  ةلبقم  نيزعملا  نم 
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كشوأ ؛  ديدش كابترا  يف  قدارسلا  مامأ  اوفقوت   ، ةئیھلا يف  انئالمز 
يف مھنم  ةعامج  ىوزنا  ؛  راكنتسالل ًاریثم  ًاكحضم  ریصي  نأ  مھرظنم 
نأ ةصاخ   ، ددرتلا ءاھنإل  اوعجشتف  نورخآلا  انحمل   ، ةملظملا ةقطنملا 

قدارسلا يف  اورثانت  ؛  اولخد  . مھتاقالمل ًابھأت  اوفقو  نیلبقتسملا 
فیس )) و دیع )) ملاس   )) ، انوحن مھضعب  ءاج   ، ناخدلا نم  ةباحسك 
لام  . مھیلع داب  قلقلاو  انراوجب  اوسلج   ، (( ناديز دیسلا  )) و يدركلا ))

: تلق ؟ .)) لصیفو قراط  نیف  لامأ  : )) ًاسماھ لاقو  دیع )) ملاس   )) انوحن
ةيوناثلا يف  قراط  ءاش هللا  ام  موحرملا ! انبإ  : )) لاق ؟ .))! نانوكي نم  ))

لام ذئنیح  هيزعن ! ناشع  هیلع  اورود  انھ ! نوكي  مزال  ينعي  ةماعلا 
هذھ ةعامج ! اي  : )) ةجرح فسأ  ةماستبا  متكي  وھو  يدركلا )) فیس  ))

قدارسلا يف  فوؤرلا  دبع  ىزعم  نالجع ! فوؤرلا  دبع  ىزعم  تسیل 
ىزعم شتفش  ام  انأ  يازإ ! : )) يبلق لكأي  ظیغب  ترعش  رواجملا .))!
بنج ةنياب  شم  هدك  ناشع  يرياقف ! ىزعم  اھلصأ  : )) لاق انھ .)) هینات 

!((.. هاد هیف  انحا  يللا  قدارسلا 

انرص  ، رتوتلاو قیضلا  نم  ریثك  يف  انمسبت  فسألاب  روعشلا  مغر 
يف انرمسف  روسلا  راصق  يف  كبش  هنكل   ، ءىرقملا لجعتسن 

نمحرلا دبع   )) لاق  . ةدیصملا يف  ةسیبحلا  نارئفلاك  انرصف  انتسلج 
الإو ةظحل  رخآ  يف  ولو  هدالوأب  قحلن  نأ  دب  ال  : )) رتوت يف  يواجرع ))
لوأ انك  ةحتافلا  بلطو  ءىرقملا  قدص  نیح  ًافیطل .))! سیل  انرظنمف 
نع ثحبأ  ءوضلا  ةحاسم  يف  تعرھ   . جورخلا ىلإ  انعرسأ  ؛  فقو نم 
هھأ : )) ًافتاھ يدركلا )) فیس   )) حاص نالجع .)) فوؤرلا  دبع   )) ىزعم
ةلماح كرحتت  تعرش  ةرجأ  ةرایس  وحن  ًالورھم  عفدناو  هھأ ))! قراط 
نكل  ، !(( قراط : )) ًايدانم اھءارو  فیس ))  )) ىرج  . هیخأو قراط )) ))
ىتح تثبل  ام  مث   ، يلاخلا عراشلا  يف  ةقرام  تعفدنا  ةرایسلا 
نم نوریثكلا  انیلإ  مضنا   ، لاض شیج  لولفك  نيرئاخ  انفقو   . تفتخا

عضاوتلا ديدش  قدارس  لابح  نوكفي  مھو  لامعلا  عباتن  انذخأ  ؛  ءالمزلا
يسرك ىلع  يدحو  قلتسم  يننأب  تئجوف  نیحو   . ءوضلا تفاخ 
بلاغأ تنك  شینروكلا  قيرط  ىلع  رأزت  ةرجأ  ةرایس  يف  يفلخ 
رذتعأل فوؤرلا  دبع  قراطب  تقحل  يننأ  ول  ىنمتأو  ءاكبلا  يف  ةبغرلا 

! رخآ صخش  يف  يزعن  اك  انأو ..! كوبأف  يدلو ! اي  ينذخاؤت  ال  ًالئاق : هل 
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عجرملا

روضحلا ىلع  بظاون  املثمو   ، ماظتناب صصحلا  سرج  قدي  املثم 
ىلع بظاوي  لصفلا  سّردم  ناك   ، جاردألا فلخ  انسلاجم  ذختنو  ًایموي 
ةعاط يف  سأرلا  زھ  ىلع  ًاضيأ -  بظاوأ -  تنكو   ، للم نود  يخیبوت 

كاسمتسالا ةلواحمو   ، ديدش جرح  يف  يلوح  رظنلاو   ، ءایمع
رصتنتف يحمنت  وأ  طقست  نأ  فوخ  يتفش  ىلع  ةقلعملا  ةماستبالاب 

.. عومدلا

همف حتفي  ًاریخأ   ، دیعولاو ديدھتلا  هبشي  امب  َّيلإ  ًارظان  فقي 
: ةرظتنملا ةرابعلاب 

. عجرملا اوعلط  - 

اھدعب  ، اھقالغناو جاردألا  حاتفنا  اھثدحي  تاوصألا  نم  ةجوم  عفترتف 
ءوسل وھو  انأ  يجرد  الإ  جاردألا  لك  قوف  عجرملا )  ) باتكلا رقتسي 
ىننأ ًامدقم  فرعي  لصفلا  سِّردم   ، ةرشابم سردملا  جرد  قصل  ظحلا 

عم  . يجرد حتتفأ  مل  ةداعلاك  ىننأو  عجرملا ))  )) باتك نم  ةخسن  الب 
انأ ينینعي  هنأك  ًاحئاص  لصفلا  قمع  ىلإ  ينع  هترظن  دعبي  كلذ 

: يدحو

.. اذك ةحفص  ىلع  اوحتفا  - 

ىلإ ًالسرم  ءارولا  ىلإ  عجارتیف  وھ  امأ  تاحفصلا  ةشخرخ  ثعبنتف 
: ینلجاعی مث   ، اھبھرأ ام  ردق  اھھركأ  ترص  يتلا  ةلكنملا  هترظن  ءارولا 

.. ك؟! اع  .. اتب عجرملا  ةيوخ  اي  نیف  لامأ  - 

ببس عارتخا  لواحأ   ، فشانلا يقير  علبأ   ، نویلملا ةرملل  مثعلتأ 
: ديدج

. ايوبأ  .. كیلخي انبر   .. ذاتسأ اي  لصأ   .. لصأ - 

فشك مأ  ةماستبا  هھجو  ىلع  مستري  ام  ناك  نإ  فرعأ  دوعأ  مث ال 
تاملك  . يغامد قوف  هلك  ةسردملا  ىنبم  نأك  سحأ   .. باینألا نع 
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: ةتختلا يف  اھبرضت  يسأر  عرقت  سردملا 

باتك هد  مث   .. صلخت تبرق  ةنسلا   .. رازھ شم  رطاش  اي  ملع  هد  - 
.. هيإ ؟ اوتلمع  اوتنك  ًاناجم  میلعتلا  شناك  ام  ول  لامأ   . شرق نیتالت  هنمث 

.. البلا مكتج  شالبب ..! ةجاح  لك  نيزياع 

دتریف  ، فوفصلا نیب  وطخي   ، فرق يف  ينع  هترظن  بحسي  مث 
: يوحن ًارظان 

.. صلاخ شیجت  ام  الإو  رطاش  اي  عجرملا  بیجت  مزال  - 

: ًاحئاص همدقب  اھقحسي  ضرألا  يف  ریشابطلا  فذقي 

.. أرقي نالف  دلولا  - 

: ًالئاق سأي  يف  يل  حوشيو 

. كبنج يللا  عم  صب  - 

. هعجرم يف  رظنأ  حورأو  يراج  ةیحان  يتبقر  رسكأ 

اذھ سردملا  ينخبوي  نیح  لعفأ  نأ  يلع  اذام  فرعأ  تحبصأ 
يراج عنتمي  نیح  لعفأ  نأ  يلع  اذام  فرعأ  نكأ  مل  يننكل   ، خیبوتلا
حبصأ دق  عجرملا  اذھ  نأ  عم   ، هعجرم ىلإ  رظنلا  يف  يكارشا  نع 

نع هظفحي  يذلا  دیحولا  تنك  امبر  لب  ةملك  ةملك  يسأر  يف  ًاروفحم 
لکب هلطربأ   ، يراج یلإ  ددوتلا  مئاد  تنک   ، نولوقی امک  بلق  رھظ 
يف قحلا  هسفن  يطعي  حبصأف   ، يدي يف  عقت  ةیلسع  وأ  ركس  ةعطق 
يتلا ءایشألا  لك   . هذخأي ءيش  نع  ًاثحب  يبویجو  يتالخام  شیتفت 
دقو عجرملا )  ) باتك نمث  الإ  ةروسیم  تناك  اھرثكأ –  امو  ينم –  اھذخأ 
بتك كرتن  نأب  عانتقالا  ديري  ال  وھو   ، تارملا تارشع  يبأل  تیكب 
مولعلا لك  هیف  باتك  هنإ  هل  لوقأف   ، ةیجراخ بتك  يف  سردنو  ةرازولا 
تاناحتما نم  جذامن  هیف  نأو   ، ةمظنمو ةرصتخم  اھنكلو  اھسردن  يتلا 

ام هورتشا  دالوألا  لك  نأو   ، اھیلع تاباجإلاو  تاقباسلا  تاونسلا 
: ملأ يف  ًالئاق  هدي  طسبي  لب  ًائیش  يبأ  لعفي  الف   .. يادع

كانيدو انك  ردقن  انك  ول   .. نینم شرق  نیثالث  بیجأ   ... نینم - 
.. كدحول تحر  ىللا  تنإ  امنإ  ةسردملا 

قوس یلا  بھذآ  ترصف   ، لصفلا یف  یتماق  عفرأ  نأ  دب  ال  ناکو 
مھئایشأ لمح  ىف  سانلا  دعاسأ  ةرواجملا  قاوسألاو  دلبلا 
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يوالحم ليدنم  يف  اھرصأ  میلالمو  ًاشورق  يننوطعیف   ، ةارتشملا
ةرشعلا شورقلا  ىلع  ديزي  ام  يدل  عمجت  املف   ، يطسو ىلع  هطبرأ 
ىنعیبي نأ  هنم  تبلطو  ةیضاملا  ةنسلا  نادلو  نم  دلو  ىلإ  تبھذ 
هتيادب نم  ةریثك  تاحفصو  هفالغ  دقفو  أرھت  دق  ناك   ، ميدقلا هعجرم 
لیللا ترھسف  رادلا  ىلإ  هتلمح  يدي  نیب  ةقیقح  ناك  هنكلو  هتياھنو 

ام اذإ  ىتح  ةمالعلا  قیقدلاب  هقصلأ  نوتركلا  نم  ًافالغ  هل  لصفأ  هلك 
.. ةداعلا ریغ  ىلع  اھتفاظنب  تممتھا  ىبایث  تيدترا  حبصلا  لبقأ 

ءیش لوأ  ناكو   ، هزاربإ یف  تقنأت   ، ةالخم نودب  هدحو  هتلمح 
.. ينمتش ىتح  هُلَكَش ))  )) تررجو يراجب  تأزھ  نأ  مویلا  كلذ  هتلعف 
ىوس ينم  هصلخي  ملو  ةینوبلاو  تولشلاب  هتبرضو  هبوث  هل  تقزمف 

. سرجلا

جردلا حطس  یلع  عجرملا )  ) تعضو یتح  لصفلا  تلخد  نإ  ام 
، الیقث ًائیطب  رم  تقولا  نكلو   ، سردملا لوخد  وھز  يف  رظتنا  تحرو 
هنإ لاق   ، ًادبأ لبق  نم  هرن  مل  ديدج  لجر  لخد  ًاریخأ   ، ةصحلا فصن  تاف 
همسا هیف  سردن  باتك  نع  عمس  هنأ  لاق  مث   ، ديدجلا سردملا 

وھز يف  هزاربإب  تعلطت  روفلا  ىلعف   ، ىرت اي  نوكي  اذامف  عجرملا ) )
.. ذاتسأ اي  وھأ  ریبك :

: ًاحئاص حرف  يف  سلج  مث  ناعمإب  هحفصتي  ذخأو  هلوانتف 

. اذك ةحفص  اوعلط  بط  - 

هرمأو دیعب  دحاولا  سردملا  راشأف  تدرفناو  تاحفصلا  تبشخرخف 
: الئاق راذتعا  يف  يوحن  رظن  مث   ، أرقي نأ 

 ! كبنج يللا  عم  صب  - 
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! قوشلا ةلزنم 

كلت يف  ناك  هنأ  ةفيرظ )) وبأ  ةدوج   )) ليوطلا يقيدص  ينثدح 
ىلإ تلصو  ةلاح   ، هتجوزل ًادج  ديدش  قایتشا  ةلاح  نم  ىناعي  ةلیللا 
نأ ظیغلل  ریثملا  يبصعلا  جایھلاب  روعشلاو  بوبشملا  دجولا  دح 

جراخلا ىلإ  ترفاس  دق  تناك   ، ةنيدملاب الو  تیبلاب  نكت  مل  هتجوز 
ةظحل دنع  ةيوقلا  نیعلاب  ادھاعت  دقو   ، كانھ میقملا  اھقیقش  ةرايزل 

نم ًاریبك  ًاداز  رخآلل  امھنم  لك  رخدي  نأ  رھشأ  ةثالث  يلاوح  ذنم  عادولا 
. امھنیب ءاقللا  نیحي  امدنع  الإ  هنع  سفني  قوشلا ال 

اذھ لك  ببست  تلاط  نإ  قوشلا  تاظحل  نأ  فرعي  نكي  مل  هنأ  ریغ 
نوكت داكت  ةینایبص  تاكرح  لعفیف  هروط  نع  ناسنإلا  جرختو  باذعلا 
هيدوف ىلع  ضیبألا  رعشلا  غزبي  ًامرتحم  ًالجر  هرابتعابو   . ةحضاف
بكري نیح  دوعت  هنإف   ، نیعبرألا راقو  نم  ةحسمب  هیتنجو  للظيو 
بنجتي نأ  هنكس  رقم  ةدیعبلا  ةیحاضلا  ىلإ  هلصوي  يذلا  سیبوتألا 

 - يضقي نأ  دب  الو  راشحنإلاب -  هیلع  يضق  نإو   . ناكمإلا ردق  راشحنإلا 
يف يوثنألا  محللا  هب  قصتلي  نیح  رعشقيو  هسفن  ىلع  شمكني  هنإف 
ثحبی وھ  حوریو   ، ًازفتسم ًايوق  ًاكاكتحا  هئاضعأب  كتحتو  ةالابم  ریغ 
رھظي الو  ًادیعب  حرسي  یتح  هغامد  هب  لغشی  حلم  عوضوم  نع  هسفنل 

نم هتایح  يف  ام  ةرثك  ىلع  نكلو   ، كاكتحإلل لعف  دودر  يأ  هیلع 
لكاشملا عیمج  نإف  ةقیقدب  ةقیقد  هتقو  مظتنت  لكاشمو  لغاشم 

نم يناعي  هنھذ  نأك  ودبيو  ةظحللا  كلت  يف  اھلك  برھت  تاعوضوملاو 
هسفنل همارتحاب  ظافتحالا  يف  حجني  ةداعلا  يف  ناكو   . ةلاطبلا
عراوشلا يف  هتقش  ىلإ  يضمي  مث   ، ةریخألا ةطحملا  ىتح  هراقوبو 

لك ءىلتمت  ملو  دعب  اھتاعطاقت  لمتكت  مل  يتلا  ةنكاسلا  ةئداھلا 
روعش تفاخلا  مالظلا  يف  وأ  رمقلا  ءوض  يف  هیلإ  للستیف   ، اھتاغارف
هلأستل ةأجف  نوكسلا  اذھ  اھنع  قشنیس  نم  ةمث  نأب  يدرو 

. حابصلا ىتح  تیبملا  هتلأس  امبر  وأ  ءيش  يف  ةدعاسملا 

ةرفس ریبدت  ررقف  قوشلا  هب  حرب  دق  ناك  ةظحللا  كلت  يفو 
دوعي وأ ال  اھنودب  وأ  اھب  اھدعب  دوعيو  كانھ  هتجوزب  اھیف  يقتلي  ةعيرس 
مراعلا هقوش  نع  ریبعتلا  نم  يھتني  نأ  دعب  هتشقانم  نكمي  كلذ  لكف 
ناكو  . ةراح تاراظتناو  تابغر  نم  ةتئافلا  مايألا  تارخدم  يف  ام  لكب 
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ماھوأ نم  هسفن  يف  ام  حضفي  اھتلیل  ءامسلا  يف  عطاسلا  رمقلا 
. دحاو میلم  رفسلا  تاقفن  نم  هعم  سیل  هنأ  اھمھأ   ، رفسلا لوح 

يرجت تاعطاقتلا  ىدحإ  نم  تجرخ  بالكلا  نم  ةفئاط  نأ  مث 
ءارو يرجت  ًاعیمج  اھنأ  ظحالو   ، ةینایبص ةواقشو  جاھتبا  يف  ةلورھم 
لامرلا قوف  زفاقتت  تراصو  ءاضفلا  ضرألا  يف  تفقوت  مث   ، ىثنأ ةبلك 

ىلع يھ  تعقأ  امیف   ، ةیحرسم بیعالم  يف  عراستت  مث   ، ةقاشرب
بیعالملا هذھ  لك  نأك  رخاسلا  للملاب  روعش  يف  عباتت  تحارو  ةدعبم 

ركذلا نع  اھل  فشكت  مل  تاضارعتسالا  هذھ  نأك   . اھل قرت  مل 
. اھسفن هیطعتف  اھغامد  ألمي  يذلا  يقیقحلا 

صمقتي ةقئاف  ةذلب  دھشملا  لمأتي  هتفقو  ىف  ًارمسم  هسفن  دجو 
بالكلا دحأل  ًاعجشم  مستبي  ناكف   ، ىرخأ ةرات  مھفقومو  ةرات  اھفقوم 
هتقاشر یلع  رخآل  قفصي  داكيو   ، ةوقلاب مصخلا  در  يف  هتراھم  ىلع 

نكل  . هناینبو همسج  لماکتل  ثلاث  زوفب  مکحی  داکیو   ، فرصتلا يف 
ًایصخش وھ  هیف  رظنتو  للم  يف  رصبلا  بلقت  لازت  ام  ةكلملاك  ةبلكلا 

يلو كسیياقم  كل   .. كقوذ ينبجعي  ًاضيأ  تنأ  الو  هل  لوقت  اھنأك 
مھراقتحا يف  تنعمأ  مث   . اھفرعت الو  تنأ  اھمھفت  ال  يتلا  يسیياقم 

يرجت تقلطنا  مث  ضرألا  يف  تشمش  مث  ةفقاو  تلدتعاو  ًاعیمج 
تبلقنا ثیح  كراعتت  بالكلا  ةیقب  ترمتساو   ، ةقئاف ةعرسب  اھدحو 

. اھنیب ةیقیقح  ةكرعم  ىلإ  اھتاضارعتساو  ةوتفلا  بیعالم 

ًالواحم ةبلكلا  رثأ  يف  يشمي  عفدناف   ، ديدشلا طابحإلاب  وھ  سحأ 
ةدیعبلا ةریخألا  ةیصانلا  ىلع  اھغلب  نأ  ىلإو   . ناكمإلا ردق  عارسإلا 

نم جرخ  رخآ  ًابلك  ناكو  هنكسم  هیف  عقي  يذلا  عطاقتلا  زواجت  دق  ناك 
ام هلكیھ  وأ  هلكش  يف  سیلو  ًالوزھم  ناكو   ، دعوم ریغ  ىلع  ام  ناكم 

ةدنتسم اھترخؤم  ىلع  تسلج  دق  يھ  تناكو   ، ءارغإلاب يحوي 
: هل لوقت  اھنأك  لوزھملا  بلكلا  هاجتا  يف  اھسأر  ةعفار  اھیتیمامأب 
أدبو ةرشابم  اھوحن  هھاجتإ  ذخأ  لوزھملا  بلكلا  ؟ .. تنك  نيأ  لاعت 

. میظع دو  اھنیب 

نحل هیلع  فزعتل  هردص  ىف  فحزت  میظعلا  دولا  لمانأ  نأ  دب  ال 
لب نیفیطللا  نیبلكل  عباتي  طقف  سیل  ناكو   . نامألاو دولخلاو  ءودھلا 
ام ماحتلإلا  ةظحل  نكل   ، لمألاب هبلق  قفخيو  هبلق  لك  نم  امھكرابي 

ةئیھلا يرز  دوسأ  بلك  نع  ضرألا  تقشنا  ىتح  ققحتتو  أدبت  تداك 
يف نیفیطللا  نیبلكلا  وحن  عفدنا   ، يئاغوغ  ، توصلا نشخ  ظیلغ 
بلكلا رقع   ، مھافت امنود  ًاكتاف  اھیلع  ضقناف   ، ةسرش ةیناودع 
ةبحملا ةبلكلا  هرفاظأب  شمخو   ، يوعي ًادیعب  ىمتراف  لوزھملا 

. ملألا نم  اھذجاون  ىلع  ضعت  يلجخ  تبرسناف 
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قلطأل سدسم  هدي  يف  ناك  ولو   . يبحاص قورع  يف  مدلا  الغ 
رانلا لعشأو  رثكأ  هظاغ  ام   . يرزلا ریقحلا  بلكلا  اذھ  ىلع  ًاروف  رانلا 
ةبلكلا وحن  ةیجمھ  لكب  عفدنا  يرزلا  دوسألا  بلكلا  نأ  هبلق  يف 

.. يبحاص رظن  يف  ًالاحم  ناك  كلذ  نكلو   ، هدحو اھب  رثأتسي  نأ  ًاعماط 
عمجو  ، ضرألا ىلع  هتبیقحب  ىمرف   .. ماقتنا رش  هنم  مقتني  نأ  ررق  دقل 
هیلع نشنيو  يرزلا  بلكلا  دراطي  عفدنا  مث   ، طلزلاو بوطلا  نم  ةموك 
ًاخراص ثھلیف   ، ةیلاتتم بوطلا  فئاذق  ىقلتي  بلكلاو   ، لتقم يف 
هتزجعأ ىلفسلا  همدق  يف  ةیساق  ةبوط  ىوس  هفقوي  مل   ، ًاعجوتم

. ةریبك ةحارب  رعش  دقو  يبحاص  دتراف   .. يوعي ضرألا  ىلع  حرطناف 

، اھنم برتقي  لظف   ، ًادج ًادیعب  كانھ  فقت  اھدجوف  ةبلكلا  نع  ثحب 
بلكلا ةدراطم  يف  اھكرت  دق  ناك  يتلا  هتبیقح  راوجب  ةفقاو  اھب  اذإف 
لوزھملا بلكلا  ءاج  ةھرب  دعبو   . نانتما يف  اھیلإ  رظني  فقوف   . دوسألا

. ریبكلا جاھتبإلا  ةصقر  اھبحاصو  ةبیقحلا  مامأ  يدؤيو  حرم  يف  زفاقتي 
هباصعأ لك   ، رمألا لوأ  يف  هلك  كلذ  نع  ًالفاغ  ناك  يبحاص  نكل 

هتفقو نأ  ریغ   . ديدج نم  ءاقللا  افنأتسي  نأ  راظتنا  ىف  ةرتوتم  ةقلعم 
نم برتقا  امدنعو   ، هتیب ىلإ  ًادئاع  ىضمو  هتبیقح  لمحف  تخاب  تلاط 
نع امھدحأ   ، ةرشابم هءارو  نایضمي  نیبلكلا  ىأرف  هراوجب  رظن  هتیب 
يف هناقحالي  الظف   .. مستباو امھیلإ  رظنف   ، هراسي نع  رخآلاو   ، هنیمي

. رادلا يف  ىفتخا  ىتح  ةددشم  ةسارح 
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بجاولا مایق 

ىلع صرحلاو  بابلجلا  ریصقتو  ةیحللا  ليوطتب  ةخیشملا  تناك  ول 
مولع يف  هقفتلاب  وأ  ؛  ةمولعملا اھتاقوأ  يف  ةینيدلا  ضورفلا  ةفاك  ءادأ 
دبع ايوبأ  قحتسا  امل   ، كلذ ىلإ  امو  ةعيرشلاو  ریسفتلاو  ثيدحلا 

ال هنأ  ذإ   . ةرذ لاقثم  ةخیشملا  هذھ  نم  زازقلا  نیسح  وبأ  يطعملا 
، هل ىطعت  كلذ  عمو   ، قالطإلا ىلع  ءيش  يأ  تافصلا  هذھ  نم  لمحي 
جرد ىتم   ، هسفن وھ  الو   ، انتدلب يف  دحأ  يأ  فرعي  سیلو  يف هللا،   
الإ  . هََتلْقَم وأ  ةقيرت  وأ  ةيرخس  ةھبش  نود   ، خیشلاب هبیقلت  ىلع  سانلا 
دبع ايوبأ  ةلوفط  نم  هلعل  ًادج  دیعب  تقو  ذنم  أدب  دق  ودبي  امیف  كلذ  نأ 
ناكم لك  يف  هعم  يضمت  ةخیشملا   . زازقلا نیسح  وبأ  يطعملا 
لبق نم  هتفرعم  هل  قبسي  مل  صخش  هعلاط  اذإ  ىتح   ، هىلإ بھذي 
امبر خیشلا : مع  اي  هل  لوقي  ةديدش  ةیئاقلتب  هنإف  هتبطاخمل  رطضاو 
يتلا رسلا  ةرفش  هیف  نیسح  وبأ  يطعملا  دبع  ايوبأ  تمس  نأل 
يف ةالصلا  ةبیبز  دوجو  مدع  مغر  اھلوصأ  ىلع  ةخیشملاب  قطنت 
هنأك همسا  نم  ًاءزج  تاب  دق  خیشلا  بقل  نإف  رمألا  ناك  ام  ًايأ   ، هتھبج
حبص يھتنت  يتلا ال  هتادعق  يف  هب  يداني   ، هدالیم ةداھش  يف  ّنودم 

تالوصفلا اھیف  ربدي  يتلا  ةیلیللا  هتاحرس  يفو  ؛  راھن لیل   ، ءاسم
، ةرذلا ناطیغو  فراصملاو  عرتلا  نآطش  ىلع  هللا  قلخل  ةیقشلا 
بدي عزفلا  رظنمب  هلثم  نیثباعلا  هباحص  نم  ةقرام  ةلشو  هسفن  عتمیل 
يعدي ناك  صخش  رظنمب   ، مھلاح يف  نيرئاسلا  نینمآلا  سانلا  يف 
بعرلا نم  ًاخراص  فرصملا  حاطسم  يف  ءىفكني  وھ  اذإف  ةلجرملا 
ةدبللاو ةیقدنبلا  مكحب  رورغم  ریفخ  رظنمب   ، هسفن ىلع  لوبي 

يف ةیموكحلا  هتریخذ  ةبعج  غرفیف  فوخلا  هكلمتي  ذإ  نیتیموكحلا 
ةكوسمم ةیفخ  طویخ  لعفب  كرحتي  نرجلا  يف  فقاوو  موربم  ریصح 

اھیف تومي  ةرخسم  يف  ةرخسم  يھ   .. دیعب ناكم  يف  يفتخت  ديأب 
لب هراقو  لك  اھیف  دقفي  ؛  زازقلا نیسح  وبأ  يطعملا  دبع  خیشلا  ايوبأ 

بیبالج سبل  نع  عروتي  ال  ؛  راقولاب هنومسي  امب  ًالصأ  فرتعي  ال  هنإ 
بجي يتلا  ةھادنلا  ةیصخش  صمقتیل  نھحرطب  سأرلا  فلو  ءاسنلا 
هيدانت ينالفلا  نالف  تیب  ىلإ  لیللا  نم  ریخألا  عيزھلا  يف  للستت  نأ 

: ءاشي ناكم  يأ  يف  اھتقفارمل  اھتبحص  ىلإ  هوعدت  ولح  دعاو  سمھب 
؛ !(( ؟ نالف اي  ينفراع  شاتنام  ةنالف  انأ  نيریغص ! نىتملك  يف  كازياع  ))

بئارخلا لكو  ناطیغلا  دعبأ  هب  فلي  ؛  باذعلاب دوعوملا  هعم  يضمیف 
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ججأتو يشملا  نم  انبحاص  لكي  ىتح   ، ةنمآ ةعقب  نع  ثحبلا  ةجحب 
هصبعبي ثیبخ  عبصأب   ، هونج ریثي  امب  أجافي  ىتح  ثبلي  ام  مث   ، راظتنالا

ًاخراص ًاضفتنم  هیلاوح  تفلتیف  ةئجافم  ةعرسب  هترخؤم  يف 
هرصاحي رخآ  حبصأب  أجافي  ىتح  نیتوطخ  يضمي  داكي  امف  ؛  روتوملاك
ةدجنلا بلطب  هخارص  اھیف  عفتري  يتلا  ةظحللا  يفف   ، هدجي فل  امنيأ 
يبلق بیبح  اي  انھ  شخ  : )) ةیئان ةشع  ىلإ  هتعفد  دق  ةھادنلا  نوكت 

وھ  . لاحلا يف  يفتختو  هكرتتو  ؛  !(( كاعم رزھاب  اناد  شفاختم !
يف يذھي  لظي  مھضعب   ، لامتحالا ىلع  هتردق  بسح   ، ذئنیح هبیصنو 
لفقیل ةرتف  دعب  جرخي  بلقلا  دراب  مھضعب  ؛  حابصلا ىتح  هدحو  ةشعلا 

. نسي ةيدع  أرقيو  لقوحيو  لمسبي  ًاصصلتم  ًاضفتنم  هراد  ىلإ  ًادئاع 

حابصلا يف  ةدلبلا  لھأ  ىلإ  ربخلا  لقتني  فیك  كلذ  نم  بجعألا 
مل زازقلا  نیسح  وبأ  يطعملا  دبع  خیشلا  ايوبأ  نأ  نیح  يف  ركابلا 

لصفلاب دوعوملا  نأ  امك  ؛  ربخلا هغلبي  دحأ  ةلباقم  ةصرف  تؤي 
يف وھ  ذإ  ؛  ریعج وأ  حایصب  هسفنب  هسفن  حضفي  مل  امبر  فیخسلا 
نم هسفن  ملي  نأ  عیطتسي  يلاعلا ال  ىحضلا  ىتح  ًامئان  ىقبي  ةداعلا 
هتلعف لعفي  نأ  دعب  يطعملا  دبع  خیشلا  ايوبأ  ًاضيأ  اذكھو   . ةشرفلا
ثدحتت ةبولقم  هرھظ  ءارو  نم  ایندلا  نأب  ربخ  هبلق  ىلع  الو  ًامئان  لظي 

.. سمألاب ينالفلا  نالفل  ىرج  امع 

ثداحلا دجي  هراد  ةبتع  نم  خيابلا  لصفلاب  دوعوملا  جورخ  درجمب 
هسفن يف  متكي  هنأ  ودبي  لكلا  ؛  مھیقتلي نم  عیمج  نیعأ  يف  قربي 
فاعضأ ثداحلا  مخضف  لایخلا  طشن  امبر   ، كحضلل ةریثم  رطاوخ 

يف ةیصخشلا  زكرمو   ، مشعلا تاجرد  بسح  نكلو   ، همجح فاعضأ 
انبحاص نأب  ءىباع  ریغ  قمعب  كحضي  مھنم  دحاولا  لظي  دقلف  ؛  دلبلا
دعتبي ىتح  كحضلا  متك  يف  حجني  دقلو  ؛  هبتني مل  مأ  حرجنا  دق 

نع رشكت  امدنع  بالكلا  ةجرشحك  توصب  هقلح  رجفنیل   ، انبحاص
قيرطلا يف  ةبطصمب  انبحاص  رم  اذإف   ، بضغلا ةظحل  اھباینأ 

ةحیبص نم  هراظتنا  يف  اوناك  مھنأك  اھیلع  نوسلاجلا  ادب  يمومعلا 
ةموزعلا يف  نوددشي   ، اھیف غلابم  ةسامحب  مالسلا  هیلع  نودري  ؛  انبر

رذع يأب  مھنم  تلفي  نأ  تاھیھ  ؛  ياشلا لضفتي  نأ  يمتاح  مركب  هیلع 
كلذ نإف  ةبطصم  يأ  نم  ةزجعمب  تلفأ  نإ   . بضغلا عانطصاب  ىتح  وأ 
رھشأ يھ  امبر  يتلا   ، انراد ةبطصمل  ةبسنلاب  هیلع  لیحتسم 

... اھلك ةدلبلا  يف  ةبطصم 

يتلا ةبوقارلا  وھ  زازقلا  نیسح  وبأ  يطعملا  دبع  خیشلا  ايوبأ 
كلمي وھف  ؛  هكلم تقولا   . نيديدع نیكحاض  ًالاجر  ءاسملا  اھقوف  ضیبي 
يمامعأ دالوأ  لصألا  يف  مھ  نيذلا  ءادشألا  هدالوأ  اھعرزي  ًاضرأ 

راھنلا يضقي   . يمامعأ نم  راغصلا  هتوخإ  هرظن  يف  مھنمض  لخديو 
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غیلبت دیعي   ، هھجو نع  بابذلا  وأ  درشلا  بذي  ةبطصملا  هذھ  ىلع 
لك ًالسرم   ، انراد نم  بيرقلا  ةوراصعلا  عماج  قوف  نذؤملا  تارابع 
، بونذلا نارفغ  بلطت   ، رتسلاب وعدت   ، رفغتست هدنع  نم  ةرابعب  ةرابع 

منھج نارین  لوھتست   ، عقوتملا ةرخآلا  باذع  در  يف  يبنلاب  عفشتست 
نأش مظعت  امھم  ذإ   ، بشنت ةكرع  يأ  فقوي  كلذ  نمض   . ءارمحلا

، تیبابنلا عولطب  رذنت  ةجردل  نیكراعتملا  نیب  جاجللا  عفتراو  ةكرعلا 
يف اھفقوت  نأ  دب  ال  ةمیظع -  ةنفرحب  اھقطني  هنم -  ةدحاو  ةملك  نإف 
راھنلا لوط  ةملكلا  سفن  قطني  لظ  ول  هسفن  ةدمعلا  نأ  عم  لاحلا 

مل نإف  ؛  مسحت ةداح  ةطخشف  ةملكلا  عفنت  مل  نإ   . دحأ هل  هبأي  نلف 
ریصي ةبطصملا  نع  ةعيرس  ةزفقف  نيروتوملا  عمس  ةطخشلا  غلبت 
دحأ نأ  ةقث  متأ  ىلع  وھو  فارطألا  نیب  ًالصاف  ةكرعلا  بلق  يف  اھب 
فوس لب   ، همصخ ىلع  ضقنیل  ًادیعب  هعفد  ىلع  ؤرجي  نل  نیفرطلا 
دوعي ام  ًابلاغ   . ناطیشلا ًايزاخ  لثتميو  لاحلا  يف  هباصعأ  لدھتت 
لصأ يف  قیقحتلل  ةبطصملا  ىلإ  طوشلا  ةياھن  يف  مھلك  فارطألا 

. دحاو دارب  نم  ًاعیمج  هنوبرشي  ياشب  هروذج  نم  هلح  يفو  ببسلا 
ام دجي  نأ  دب  ال  يطعملا  دبع  خیشلا  ايوبأ  نإف  ةكرع  نكت  مل  نإف 
ىلإ ةلصوملا  ةحیحصلا  قرطلا  ىلإ  ءابرغلا  دشري  ؛  هتدعق يف  هلعفي 
قبط يف  اھلمحت  دایص  ةأرما  اھب  توفت  كمس  ةورش  دیصتي  ؛  مھضارغأ

!((. نالف مأ  اي  ينيرو  : )) ًالئاق اھيدانیف   ، عورخلا قروب  ةاطغم  ةافصم  وأ 
يف ًارظان  لمسبیف  ؛  قرولا عفرتو  اھسأر  نع  ةلیشلا  لزنت  يھ  اذإف 
هفنأو شوقنملا  مخضلا  هبراش  ربعت  تارظن  نیتقیضلا  هینیعب  ةورشلا 
لوح لاشب  ةقدنحم  ةمامع  تحت  ةنضغتملا  هتھبج  ضبقتت   ، ببدملا
مھيدو ةكربلاب ! الي  : )) لوقي مث  ؛  بولقم صیصأك  ةیفوص  ةیقاط 
عبتي ؛  ةبطصملل رواجملا  رادلا  باب  ىلإ  هعوكب  ًاریشم  لایعلل ))!
ةیبلتل فخت   ، ةھیكف يأ   ، داكت امف  ؛  !(( ةھیكف اي  تب  اي  : )) ةحیصب ةراشإلا 

نم لاصفلا  أدبيو   ، هعفدیس يذلا  رعسلا  ددح  دق  نوكي  ىتح  ءادنلا 
نأ ىلإ  هللا ))! حتفي  )) و هفلخ : ددرت  ةأرملا  لظتل  ؛  شورق ةعضبب  هتحت 
ریبدت ىلإ  فرصني  مث   . ًادحاو ًامیلم  هیلع  عفتري  الف  هددح  امل  لصي 
ياشلا ةینیص  عضي  نأب   ، هعم سلجت  يك  لاجرلا  دیصتل  لیحلا 
هراوجب تيوكسبلاك  ةمعانلا  شیقارقلا  نم  قبطو  باوكألاو  ديراربلاب 

! هھا ياشلا  : )) مالسلا هیلع  ىقلأ  تئاف  لكل  لوقیل   ، ماودلا ىلع 
رادلا ياشلا  لخدي  نأ  سأب  ال  دوحتل .))! هللاو  دوح  دوح  نخسو ! زھاج 
هتغلب كرت   ، هدایطصا مت  دق  فیضلا  نأ  املاط  ديدجتلل  وأ  نیخستلل 

.. ةریثولا دناسملا  هفلخ  نمو  لیمجلا  ریصحلا  قوف  عبرتو  ضرألا  ىلع 
اھلك ةِیبرَّزلا  ریصت   ، تالاجر دشي  مالسلاو   ، تاياش بحسي  ياشلا 
ةمیخلا نطبك  ةيزمرقلا  لیصألا  سمش  تحت  يموي  ناجرھمك 

ىلع ریصحب  اھلوح  ةیفاضإ  تادعقو  قحالم  ةبطصملا  حرطت  ؛  ةءاضملا
راوج ىلإ  ةرجرجم  ةردنملا  نم  بحست  ةقیتع  ةیبشخ  ككدب  وأ  ضرألا 
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قلأتي  ، رابخألاو فرطلاو  رداونلاو  تاياكحلا  شعتنت  ؛  ةبطصملا
لصفلل ضرعت  نم  ليو  اي   . ةتلقملاو صیخشتلا  يف  نوعرابلا  ریفارفلا 
يحوب عیمجلا  نأ  الإ  ؛  ةدیصملا هیلع  تقلغأ  رأف  ؛  ذئتظحل رم  اذإ  خيابلا 
اوفرعي مل  مھنأك  ةيدج  يف  هنولبقتسي  يطعملا  دبع  خیشلا  ايوبأ  نم 
نئمطيو انبحاص  اھلالخ  نمأي  ةليوط  تاظحل  رمتو  ثدح  امع  ءيش  يأ 
هجامدنا زع  يفو   . كحضلا يفو  يلكلا  ثيدحلا  يف  مھعم  جمدنيو 

وحن لیمي   ، هتدعق يف  يطعملا  دبع  خیشلا  ايوبأ  لدتعي  طاسبنآلا  يف 
: لوھجم رخآ  صخش  نع  هثدحي  هنأك  انبحاص 

وھ نم  فرعت  الأ  ةھادنلا ! دي  يف  سمألاب  عقو  ًافلھ  نإ  نولوقي  - ))
!.. ؟ نالف اي 

ىلإ هھجوب  قرطي   ، ةدبكلاك ریصي  انبحاص  هجو  رمحي  اھدنع 
: يطعملا دبع  خیشلا  ايوبأ  هرصاحي  ؛  ضرألا

كلذ عم  سانلاو  ةھادنلا  رطخ  لحفتسا  دقل  ؟ ! لاجر اي  دعبو  - ))
لكل هدنت  مارح  تنب  ةھادن  اھلصأ  مھيدانتف ! دوعت  امنیح  اھنوقدصي 

!((.. هقدصيو هديري  امب  مھنم  دحاو 

هیلع ال كوحضملا  ىتح   ، فصاع كحض  يف  رماسلا  طرخني  اذكھو 
ةیفیك ىلعو  هسفن  ىلع  كحضلا  يف  ةكراشملا  نم  ًارفم  دجي 

دبع ايوبأ  نأل   ، ظیغ وأ  دقح  ریغ  يف   ، بحر ردصب  كحضي  ؛  هلافغتسا
؛ هیلع هتقيرت  ءانثأ  هردص  هل  لسغي  نأ  دب  زازقلا ال  نیسح  وبأ  يطعملا 

جمدنم وھو  يطعملا  دبع  خیشلا  ايوبأ  ىلإ  ظیغملا  رظني  نأ  يفكي 
ةیاغ لفط  هجو  ىلإ  سمشلاب  حولملا  هھجو  لوحتي  ذإ   ، كحضلا يف 

لعفنملا قلطنملا  هکحض  للخ  دادری  ينی  الو   ، ءافصلاو ةءاربلا  يف 
رورسلاو روبحلاب  ضیفت  ةلذج  ةعطقتم  تارابع  ةطبغلاو  ةجھبلاب 

: بحلاو

ةوخإ ةياھنلا  يف  انلك  ةطسابم !  ... م  .. الك ـ .. لا هذخ   .. ا  .. ؤمل - )
. ود دلبلا  يف  نیحراس   .. يللا مارح  ـ .. لا .. د  ... ال سب و ةجاح ! شیفم 
يد دلبلا ! ةلاجر  ىلع  اوصلخیح  لود  مھدح ! دنع  مھفقون   .. مزال  .. ل

!((. انیلع تلح  ةبیصم 

ًادعتسم نآلا  راص  يذلا  ظیغملا   ، هدي رھاظب  كحضلا  عومد  حسميو 
ًاقثاو نوكي  نأ  دحاو : ءيش  ىوس  هظیغي  دعي  مل  ؛  هل ثدح  ام  نارفغل 

وھ يطعملا  دبع  خیشلا  ايوبأ  نأ  ةریثك  دھاوش  نمو  هسفن  نیبو  هنیب 
سیل يطعملا  دبع  خیشلا  ايوبأ  نأ  نیح  يف  ؛  لعف ام  هب  لعف  يذلا 
بصي لب   ، باصعألا ةخسار  ةقثب  ةمھتلا  هسفن  نع  يفني  بسحف 
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ظیغملا نأ  الإ   . اھتمرب انتدلب  نع  بيرغ  لوھجم  لعاف  ىلع  هبضغ  ماج 
دبع خیشلا  ايوبأ  نأ  ام  لكشب  عنتقا  دقو  يضمي  نأ  دب  ال  ةياھنلا  يف 
لجرلا اذھ  نأ  لوقعملا  نم  سیلف  ؛  ًاقلطم لعافلا  وھ  سیل  يطعملا 
ةریغصلا ةینایبصلا  لیعافألا  هذھ  لعفي  نأ  نكمي  بياشلا  زوجعلا 

عاطقو عایصلا  ىوس  اھلعفي  ال  يتلا   ، لاوحألا ضعب  يف  ةرطخلا 
نم قالطإلا  ىلع  دیفتسم  ریغ  هنأ  امیس  ؛ ال  رارشألا ءابرغلا  قيرطلا 
وأ دیك  وأ  بھن  وأ  بلس  وأ  بسكم  ىلإ  اھئارو  نم  ىعسي  سیل   ، اھلعف

ةبطصملا ةدعق  لظت  يك   ، بسحف كحضلا  لیبس  الإ  مھللا   ، ماقتنا
، فئارطلاو رابخألا  رداونب  ةدلبلا  يلایل  سنؤت  ماودلا  ىلع  ةمئاق 
طرف نم  ةحوحبم  ةقلطنم  تاوصأب  يھشلا  ثيدحلاو  درلاو  ذخألاو 
ىلإ رودصلا  نم  قلدنت  تاكحضلا  ثیح   ، جیھبلا لاعفنالاو  ةسامحلا 

.. باسح ریغب  رودصلا 

هذھ نارفغل  نيدعتسم  ًادبأ  ًامئاد  انتدلب  يف  سانلا  لك  امنإ 
سردملا يبأ  الإ  ؛  يطعملا دبع  خیشلا  ايوبأ  اھلعفي  يتلا  تالوصفلا 
يلایعلا بعللا  اذھ  مھیضري  يذلا ال   ، نیحالفلا يمامعأ  ةیقبو   . ةدلبلاب

: هلثم ریبك  لجر  نم 

يللا انیلع  تكحض  يد ! هرغصملا  لغش  لطب  ىقب ! ربكأ  يخأ  اي  - ))
!((. شاوسي ام  يللاو  يوسي 

لوانت دعب  ةصاخ  ءافصلا  تاظحل  يف  يبأ  هل  لوقي  ناك  اذكھ 
يمامعأ هديؤیف   ، مساوملاو قاوسألا  مايأ  ةدحاو  ةیلبط  ىلع  ءاشعلا 
نوقفاوي هدالوأ  رمع  يف  ًانس  رغصألا  يمامعأ  ىتح   ، ةملكب دحاو  لك 

. دیيأتلا ةمالع  سوؤرلا  زھو  تمصلاب  نكلو   ، يبأ نم  رجزلا  اذھ  ىلع 
يف نيداج  اونوكي  نأ  نكمي  ال  هسفن -  يبأ  مھیف  امب  ًاعیمج -  مھنكل 
لاحلا يف  وحصت  ذإ  نوضرتعي : مھو  ىتح  كحضلا  نومتكي  مھنأل   ، اذھ
لابح دشت  يطعملا  دبع  ایوبأ  تالوصف  ببسب  تایاکحو  رداونو  رابخأ 
طرف نم  هافق  یلع  هسفن  يبأ  یقلتسیل  یتح  اھرخآ  یلع  کحضلا 
مھفكأب نوطبخي  مھو  مھراقو  يمامعأ  عیمج  دقفي  نیح  يف  ؛  كحضلا

ةدش نم  ضرألا  ىلع  اھب  اوفذقیل  يقاوطلا  نوعلخي  وأ  مھھابج  ىلع 
. ةغلاب ةيدج  يف  يطعملا  دبع  خیشلا  ايوبأ  مھعباتي  امیف  ؛  طاسبنالا

دیحولا وھ   ، ًامامت رخآ  صخش  ىلإ  لوحتي  تاذلاب  ةظحللا  هذھ  يف 
؛ راكنتسا يف  مھیلإ  رظنلاب  هلیلغ  يفشي  لب  ذئنیح  كحضي  ال  يذلا 

ةینایبصلا لیعافألا  هذھ  نع  ًالوؤسم  سیل  هنأب  ماھيإلا  يف  هنم  ًاناعمإ 
يبأل يكتشا  دق  لاجرلا  دحأ  نوكي  امبرلو   . اھنع نوثدحتي  يتلا 
خیشلا ايوبأ  بحسي   ، ىوكشلا هذھب  حيرصتلل  يبأ  رطضي  ذإو  ؛  سمألاب
ةليوطلا هعارذب  حوشيو  ةعیفرلا  هتراجیس  نم  ًاسفن  يطعملا  دبع 

: عبرتم وھ  امیف  ءالخلا  وحن 
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رجفلا ناذأل  حرابما  اياعم  نارھس  هد  ينالفلا  نالف  وھأ  بط  - ))
! اھلایخ نم  فاختب  سان  يد  ماع  اي  هد ! عوضوملل  ةریس  يأ  شیلباجم 

ینطبضی يللا  مومعلا  یلعو  خب ! اھل : تلق  ول  اھحور  یلع  رھتب 
!((.. یلتق هیلع  لالح  دیلاب  ینکسمیو 

يمامعأ لك  لشف  امك  لشف  هنأل   ، نوكي نل  اذھ  نأ  يبأ  فرعي 
عم  ، هلیعافأ ىدحإب  ًاسبلتم  يطعملا  دبع  خویشلا  ايوبأ  طبض  يف 
، هراصح نم  اومئس  ىتح  ًاليوط  هئارو  نم  اورھسو  ًاریثك  هوبقعت  مھنأ 
هل ثدح  دق  ينالفلا  نالف  نأ  ركابلا  حابصلا  يف  نوعمسي  كلذ  عمو 

ضاحرم يف  هسفن  ىلع  ًاموكتم  هودجو   ، تیكو تیك  سمألاب 
، ةبارخلا يف  ًايراع  هودجو   ، فقولا ةیقاس  دنع  يذھي  هودجو   ، دجسملا
يبأ نوكي  ذئنیح   . موعزم زنك  نع  ًاثحب  یراصنلا  راد  قلستی  هودجو 
يف ًاطرخنم  يبأ  ودبیل  ىتح  ؛  كحضلا يف  نیقلطنملا  لوأ  يمامعأو 
ةيرخس ؛ ال  هنع ًامغر  كحضي  ؛  موتكم توصب  كحضي  وھ  ذإ  داحلا  ءاكبلا 
سمألاب اوبقعت  نيذلا  هتوخإبو  هسفنب  ةيرخس  لب   ، بسحف ثدح  امم 

ةسلخ مھنم  تلفأ  كلذ  عمو  حابصلا  ىتح  يطعملا  دبع  خیشلا  ايوبأ 
.. لعف ام  لعفیل 

دبع خیشلا  ايوبأ  هركي  نل  ةدلبلا  يف  ًادحأ  نأ  ًاقثاو  ناك  يبأ  نأ  ریغ 
نكي ملو   . لاوحألا نم  لاح  يأب  هنم  ماقتنالا  ىلإ  ىعسي  وأ  يطعملا 
مكحب يبأ  نأ  حیحص   . ربكألا هوخأ  ةياھنلا  يف  وھف  ؛  هیلع اوسقیل  يبأ 
دحأ الو  عیمجلا  نم  ریقوتلاو  مارتحالا  يقلي  يدنفأو  سردم  هنوك 
ايوبأ نإ  مث  ؛  بجاحلا ىلع  ولعت  ال  نیعلا  نأ  الإ  ؛  ًافقاو الإ  هبطاخي 
همدقيو يبأ  رقوي  نم  لوأ  وھ  ربكألا –  وھو  يطعملا -  دبع  خیشلا 

، ةلئاعلا ریبك  رود  نع  هل  لزانت  دقل  ىتح  ءيش  لك  يف  هسفن  ىلع 
، ةءافكلا ةداھش  ىتح  سرادملا  يف  يبأ  هلصح  يذلا  ملعلل  اریقوت 

.. هردص يف  هلك  هلمحي  يذلا  نآرقلل  صخألابو 

خیشلا ايوبأ  تالوصف  نم  ديدشلا  اھقیض  مغر  ؛  اھلك ةدلبلا  نأ  ىلع 
مھنم دحاو  نیب  باتعلا  مدتحا  ام  اذإ  ًامئاد  لبحلا  ىخرت   ، يطعملا دبع 
ىلإ فالخلا  زفقيو  فالخلا  ةلحرم  ىلإ  باتعلا  لصي  ال  ىتح   ، هنیبو
يف مھدحأ  يسن  نإف  انتدلب -  يف  دحأ  هروصتي  ال  رمأ  وھو   ، كارعلا
ناعرس ؛  ظافلألا يف  فسيو  هباصعأ  دقفي  نأ  كشوأو  لاعفنالا  ةبضغ 

نأ لبق  هدھم  يف  فالخلا  تومي  لاحلا  يفف   ، هھیبنتل نورخآلا  فخي  ام 
. اھنأشب ناھتسي  تالئاع ال  نیب  ریصیل  درفل  درف  قاطن  زواجتي 

؛ هوحميو فالخلا  لقتعي  ام  هدحو  ببسلا  اذھ  سیل  عقاولا  يفو 
، ىمامعأو يبأ  هب  رخفيو  عیمجلا  هفرعي  يذلا  يقیقحلا  ببسلا  امنإ 
يف دحوألا  مجنلا  بجعلل -  ايو  وھ -  يطعملا  دبع  خیشلا  ايوبأ  نأ 
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، سانلا نیبب  تافالخلا  دأوو  تاعزانملا  ضف  يف  صصختملا   ، انتدلب
ةمھملا هذھ  يف  وھ   . ةدلبو ةدلب  نیب  لب   ، درفو درف  نیب  بسحف  سیل 
بعللا دالب  وأ  انتدلب  يف  دحأ  اھیف  هینادي  ال  ةيرقبع  بحاص  بوھوم 

برذ ناسل  بحاصو   ، ًادبأ يھتنت  ال  ةیكذ  ةعراب  لیح  بحاص   . هلك
. ةرث وأ  تل  اھیف  سیل   ، ةمساح ةرثؤم  ةنوحشم  ةنوزوم  ةرابعو   ، قیلط
يھ لب  هیلإ -  عمتسي  نم  نھذ  يف  ةلزاھلا  لوصفلا  ظقیتست  دقلو 
الف ذئنیح  هینیع  يف  رظني  هل  عمتسملا  نكل  ماودلا -  ىلع  ةظقیتسم 
ىلع ثعابلا  ءافصلاو  ةقثلا  ىلع  ةثعابلا  ةيدجلا  ىوس  امھیف  دجي 

ةرارحلاو قدصلاب  ءغیلملا  مكحملا  قطنمملا  همالك  نأ  كلذ   . نایسنلا
يف لخدي  يطعملا  دبع  خیشلا  ايوبأ  نأ  اذإ  ؛  عمتسملا غامد  ألمي 
ام فرعي  هنأب  هؤجافي  عمتسملا  نھذ  قرتخیف   ، ةرشابم عوضوملا 
درلا نأب  هل  حرصي  هلوقي : نأ  دوي  امو  ديدحتلا  هجو  ىلع  نآلا  هیف  ركفي 
تیكو اذك  نوكي  كلذ  ىلع  لثمألا  يقیقحلا  اي ١٤٩  كنذأ  نيأو   ، حوضو
نذألا كسمیل  هسأر  لوح  هعارذ  فليو   ، انھ نم  لاق : ؟  احج لكب 
سملي نأ  هناكمإب  ناك  يذلا  احج  نم  ةيرخسلا  نع  ًاریبعت   ، ةدیعبلا
يطعملا دبع  خیشلا  ايوبأ  نإ  مث   ، هانمي نم  ةبيرقلا  هنذأ  هانمیب 

ىلع ةثعاب  تناك  ولو  ىتح  ةیقیقحلا  اھئامسأب  ءایشألا  يمسي 
مامإ وأ  ةدمع  نم  يشتخي  ال   ، ميرح دوجو  همھي  ال   ، جرحلا وأ  لجخلا 
امبرو تاروقولاو  نوروقولا  جرحتي  دقلو   . ةقيرط خیش  وأ  دجسم 

نم لجخلاو  جاعزنالا  طرف  نم  مھنویع  وأ  مھناذآ  ىلع  مھيديأ  اوعضو 
رعشقت  ، مھنیب ثيدح  يأ  يف  هودوعتي  مل  داح  ریبعت  وأ  حیبق  ظفل 

نع نوفشكي  ام  ناعرس  مھنأ  الإ  ؛  كحضلا نامتك  ةدش  نم  مھحمالم 
مراصلا اھلكش  مغر  اھنأل  ةجھللا  هذھ  ىلع  ةقفاوملا  مھقامعأ 
ةفنألا دح  ىلإ  هقدص  دكؤت  فورحلا  ىلع  طقنلا  عضت  ذإ  ًامامت  مھحيرت 
هدنع يناعملاف  انھ  نم  ؛  غاورم وأ  براوم  ظفلب  ءيشلا  لیمجت  نم 
قیقحت رمأ  يف  ثيدحلا  ناك  اذإ  ةصاخ   ، ةعطاقو ةدودحم  ًامئاد 
ةيراعلا هظافلأ  نأ  دحأ  ىسني  الو  ؛  ةحلاصملا تاسلجو  قوقحلا 
مھتجزمف نیمصاختملا  بضغ  تأثف  ام  ًاریثك  هذھ  ةرخاسلا  هتارابعو 

سبل فانئتسا  اھدعب  بعصي  ةیفاص  ةقعاص  ةدحاو  ةكحضب  ًاعیمج 
وحن ةلایملا  ةیحيرألا  تارابع  يف  لاسرتسالا  لھسيو   ، لعزلا عانق 

ةميدقلا تاياكحلا  نم  ذفني  ال  نزخم  هيدل  نأ  كلذ  معدي  حلاصتلا 
باطخلا نب  رمع  اھیف  محقي  هفیلأت  نم  اھلك  اھنأك  ودبت  ةديدجلاو 
میھاربإ يدیس  وأ  يعفاشلا  مامإلاو  ةفینح  ابأو  يلع  اندیسو 
عیمجو ؛  اھفرعي ال  هریغ  ًادحأ  نأل  ؛  يودبلا دیسلا  وأ  يقوسدلا 
مھرداصم يف  اھوؤرقي  مل  نيرونتملاو  نیفرتحملا  خياشملا 
فقوملا یلع  ةکوبحم  تایاھن  یھتنت  تایاکح  اھلک  و  ؛  مھتاھمأو
بضغلا رطاخم  نیبتو  ملحلا  ىلع  ضحت   ، ةمراص ةغماد  نھارلا 

دنع وفعلا  ةمركمو  قحلاب  فارتعالا  ةلیضفو  عافدنالا  بقاوعو 
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ةلادعلاو  ، رئاودلا رودت  يغابلا  ىلعف  ءامسلا  ماقتنا  ةرورضو   ، ةردقملا
نمؤملا لجرلا  كلذ  ثيدح  مكاتأ  لھ   ، نوكلا اھیلع  ينب  يتلا  ةیھلإلا 

هینیع يف  هتأرما  تغازف  هتبیغ  يف  هفراعم  دحأ  ىلع  ًافیض  لزن  يذلا 
رفغتساف هبر  ناھرب  ركذت  هنأ  الول  اھب  مھو  هب  تمھف  اھینیع  یف  غازو 

ةلاح يف  هتجوز  يأر  هراد  ىلإ  داع  املف  ؛  ةئیطخلا نم  هسفن  ناصو 
اقسلا نأ  فیك  هیلع  تصقف  اھبركي  امع  اھلأسف  ةیعیبط  ریغ  بارطضا 
اھیلع لواطت  بئاغ  رادلا  بر  نأ  رعش  املف   ، مویلا ءاملاب  مھءاج 

ةنوشخب هتدر  اھنأ  الول  اھلیمتسي  داك  ىتح  مالكلا  لوسعمب  اھلزاغف 
فك ىلع  افك  قفصو  نمؤملا  لجرلا  ظعتا  ذنثیح  ؛  ًایساق ًاسرد  هتنقلو 

؛ ةعامج ای  معن  ؛  !(( اقسلا داز  ناک  اندز  ولو  ةقدب ! ةقد  : )) لوقي وھو 
هذھ رخآ  ىلإ   . ملظأ يدابلاو  نسلاب  نسلاو  نیعلاب  نیعلا   ، نادت نیاد 

يطعملا دبع  خیشلا  ايوبأ  ةبعج  اھب  ءىلتمت  يتلا  فئارطلاو  تاياكحلا 
.. زازقلا نیسح  وبأ 

يف نوكمھنم  سان  لیللا  زع  يف  هتبطصم  ىلع  رمي  ام  ًاریثك 
مھربجي  ، مھقيرط ضرتعي  مئاق  وھ  اذإف  ؛  لاعفناو ةسامحب  يشملا 
ياشو  ، ياشلا اوبرشتل  ةتالتلاب  قالطلا  ىلعو   ، مالسلا يمر  ىلع 
يفو ؛  تقولا يضمي   ، ثيدح يف  ةظعومو   ، ةيآ يف  لثمو   ، ةياكح يف 
ملع ىلع  ناك  هنأب  نیقیلا  هبشي  ام  مھلخاد  دقو  نوفرصني  ةياھنلا 
هنأو  ، ميرغب صبرتلا  وأ  ةبيرز  ةقرس  وأ  ةعرز  عیلقتل  نیبھاذ  مھنأب 
امھم  . مھدشر ىلإ  اوبوثیف  ةصرفلا  عیضت  ىتح  مھلیطعت  ىلإ  دمع 
ًاریثك رادلا  مامأ  ةبطصملا  ىلع  هذھ  ةیلیللا  هتدعق  نإف  رمأ  نم  نكي 
ترماؤم ریبدت  يف  وأ   ، اھدھم يف  ةميرج  دأو  يف  ًارود  تبعل  ام 

تناك يرخآ  ةیفاص  سوفنل  ةیفاص  سوفن  اياوط  نع  فشكت 
.. سوفنو سوفن  نیب  عطقنا  ناك  ام  لصو  دیعتف   ، ةمصاختم

اھلثمو ؛  نیترواجم نیتبزع  نیب  ًافالخ  تضف  هذھك  ةئيرب  ةرماؤم 
لزنم يف  ءادغلا  یلع  مزعی   . نیدلب نیب  مکحتم  ءادع  یلع  تضق 
ىلعو ؛  كاذ روضحب  اذھ  ملعي  نأ  نود  نیمصاختملا  تالئاع  نم  ًاباطقأ 

. ةریصقلا قرطلاو  ةلیمجلا  لیحلا  لكب  يفاصتلا  متي  ءادغلا  ةیلبط 
تالئاع نیب  طبرلل  يعسي  ةیمنھج –  بیلاسأبو  ًائیشف –  ًائیش 

، هنبال كاذ  ةنبا  ةبطخب  اذھ  يرغي   ، تارھاصم يف  ًاثيدح  نیحلاصتملا 
امبر  ، تاجيزلا مامتإ  لیبس  يف  أشنت  تابقع  يأ  لیلذت  يف  مھاسيو 
ةباتكل ةغیص  عدتبا  امبر   ، هسولف ةیقب  نامضب  ایلیبوملا  راجنل  دھعت 

وأ نینغملا  ةبساحمب  عوطت  امبر   ، نیفرطلا يضرت  شفعلا  ةمئاق 
.. زرألا نم  ًابدرأ  وأ  ًانیمث  ًافورخ  طوقنلا  لسرأ  امبرو   ، نیخابطلا

هنیب طبرت  تحبصأ  انتدلب  يف  سانلا  ةركاذ  نأ  قحلا  لك  قحلا 
، حلصلاب سانلا  نیب  يعسلا  ةریحم : ةروص  يف  نیضیقنلا  نیبو 
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نأ نودكؤي  اوناك  انتدلب  ءالقع  نأ  الإ   . ةرخسملاو لزھلاب  مھیف  يعسلاو 
هاوربتعاو مھسفنأ  اوحارأ  اذھبو  ؛  ىلوألا مامت  نم  ءزج  ةریخألا  هذھ 

.. ماع هجوب  ریخلا  لعفل  ًانيرق 

ايوبأ نأ  عقوتي  هلك  بعلا  يف  وأ  انتدلب  يف  دحأ  نكي  مل   ، اذھل
؛ ةعجافلا ةياھنلا  هذھ  يھتني  زازقلا  نیسح  وبأ  يطعملا  دبع  خیشلا 
دبع خیشلا  ايوبأ  نأ  كلذ   . قالطإلا ىلع  دحأ  هل  اھاضریل  نكي  مل  لب 
نم ةلفغ  يف  لاجرلا  هابشأ  هلتق  دق  زازقلا  نیسح  وبأ  يطعملا 

ةلزاھلا هلوصف  نع  ةفارط  الو  ًاقرخ  لقي  ال  يلزھ  لصف  يف  نمزلا 
ریفخ يركب  ناك  هسفنب : اھذیفنتب  مایقلاو  اھریبدتب  نتتفا  املاط  يتلا 

، لاقبلا لیلخ  نم  هل  یکتشا  دق  حانجلا  روسکملا  نابلغلا  شیتفتلا 
ءاشحفلا باكتراب  اھئارغإو  ةلیمجلا  هتأرما  ةلزاغم  ىلع  بأد  يذلا 

دبع خیشلا  ايوبأ  ناكو   . هجوزتتل يركب  نم  اھسفن  قلطت  وأ  هعم 
يواستو لعفلاب  ةلیمج  ةأرما  يركب  ةجوز  ةبیھو  نأ  فرعي  يطعملا 

نكل  ، ءایح نود  هل  لوقي  اذكھ   ، ًاعم لیلخو  يركب  لثم  ةرشع  ةبقر 
. اھلك ةدلبلل  ةبسن  ليذلا  ةساجنو   ، قح قحلا   ، ةرقن هذھو  ةرقن  هذھ 
نأ شیتفتلا  ریفخ  يركبل  يطعملا  دبع  خیشلا  ايوبأ  ماسقأ  اذكھو 
، ًاحوصن ةبوت  هيدي  ىلع  لعفلا  اذھ  نع  بوتي  لاقبلا  لیلخ  لعجي 
كرت لیللا  فصتنم  دعبو   . ءوس ةأرملاو  وھ  حبصي  ةفلخلا  دقفي  هنلعجیل 
سانلا لعفت  املثم  لعفي  نأ  ةمذ  ىلع  هعم  نيرھاسلا  هسالج 
بابلا نم  للست  مث   ، رادلا لخد  مث  ؛  رجفلا ةالصل  أضوتيو  يجنتسيو 

يميرحلا سلملاب  هدسج  فل  نأ  دعب   ، ناطیغلا ىلع  لطملا  يفلخلا 
لاقبلا لیلخ  رادل  ةلصوملا  يراوحلا  يف  قرزو   ، ةحرطلاب هھجو  مثلو 

. ةعست ةرمن  فرصم  ءىطاش  ىلع  رمحألا  بوطلاب  ةینبملا  ةديدجلا 
يطعملا دبع  ايوبأ  نمك  لیلخ  اھیف  ماني  يتلا  ةرجحلا  كابش  تحتو 

مالظلا يف  طبختي  ناكدلا  بیطشت  دعب  ًامداق  لاقبلا  لیلخ  يأر  ىتح 
! لیلخ يس  : )) جنغو سمھ  يف  هادان   . ةمئانلا بالكلا  قوف  سودي 

نٰمحرلا هللا  مسب  : )) هبع يف  قصبو  لیلخ  عزفف  لیلخ ))! يس 
!(( ؟ نیم میحرلا !

!. لیلخ يس  اي  كتوص  يطو  شھ ش ش ! - ))

دعبو هركبو  ةلیللا  شیتفتلا  يف  تياب  يزوج  ةبیھو ! اناد  شفاختم 
!(( ايارو َلاعت  نامأو ! ةیلاخ  رادلا  هركب !

مالظلا يف  علصقتي  حبشك  يطعملا  دبع  خیشلا  ايوبأ  ىضمو 
عقرطيو ةبیھو -  تامس  زربأ  ىدحإك  همف -  يف  ةنابللا  عقرطيو 

نوكي دیلقتلاو  لیثمتلا  يف  هتعاربل  داكيو   ، هیبعك يف  بشبشلاب 
هفلخ نمو   .. ةفورعملا ةینابجعملا  اھتیشمب  اھسفن  تاذب  ةبیھو 
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سافنألا ثھال  ةطبغلاو  حرفلا  نم  صقارتي  لاقبلا  لیلخ  ىضم 
لیتلا داوعأو  ءافلحلا  شارحأ  نیب  هینیع  نم  حبشلا  هوتي  نأ  ةیشخ 

يطعملا دبع  خیشلا  ايوبأ  قرتخا  ثیح  ؛  نيروزجلا رجشو  صوبلاو 
ضوخلل ًابنجت   ، تاونق ربعتو  قئادحو  ًاناطیغ  قرتخت  ةرصتخم  ًابورد 
ةیقادصم نم  فعاض  امم  ؛  دحأ امھاري  ىتح ال  دلبلا  طسو  يراوح  يف 

ةداج بوعللا  ةأرملا  نأ  لاقبلا  لیلخ  نھذ  يف  رقو  دق  ثیح   ، بوعلملا
ةیحانلا نم  ةدلبلا  فارطأ  يف  اھراد  ىلإ  هب  لوصولاو  هتوعد  يف 

.. ةیلبقلا

تدعاوت دق  تناك  ةبیھو  نأ  يطعملا  دبع  ايوبأ  هملعي  نكي  مل  يذلا 
هناكد يف  تناك  ذإ  ؛  بسحف ةراشإلاب  نكلو  لاقبلا  لیلخ  عم  لعفلاب 

نأ هل  تركذو  ةسمخ  ةرمن  زاجلا  ةبمل  ًاطيرش  يرتشت  يحضلا  يف 
اھنأو  ، يرلا ةنیكام  ةسارح  يف  شیتفتلا  يف  ةلیللا  تیبیس  يرکب 
ًاطيرش بلطت  تءاج  اذھلو  مالظلا  يف  اھدحو  تیبملا  ىشخت 
نابللا صوصف  نم  ةبخنو   ، ناجملاب طيرشلا  اھاطعأف   ، حابصملل
ةوالحلا نم  ةحيرشو   ، ةیلستلل ينادوسلاو  بللا  نم  ةنفح   ، ةياتنلا

دق راكملا  يركب  اھجوز  نأ  فرعت  ةنیكسملا  نكت  ملو   ، ةینیحطلا
ناذأ دعبف   ، لیللا يف  اھئجافي  يكل  شیتفتلا  يف  تیبیس  هنأب  اھمھوأ 
طئاحلا ىلع  حابصملا  ءوض  اھل  مسرو   ، رادلا اھیلع  ترفص  ءاشعلا 
ايادھلاب اھزمغي  وھو  لاقبلا  ًالیلخ  نأ  تركذتف   ، فواخملا نم  ًاحابشأ 

: ةلئاق هیلع  تدرف  يکاعم ))! ياشلا  برشأ  توفأ  نكمي  : )) اھل لاق 
نأ نكمي  ال  لاقبلا  ًالیلخ  نأ  ةقثاو  تناك  اھنأل  كتیب ))! تیبلا  فرشت  ))
بجاو درجم  اذھ  اھدر  نأ  ةقثاوو   ، اذھك ءيش  لعف  ىلع  ةأرجلا  هیتاوت 

، اھدي ىلع  لیلخ  دي  ةطغض  تداعتسا  اھنأ  الإ  ؛  لقأ الو  رثكأ  يمالك ال 
َّرعشقاف  ، هتوص يف  ةقثاولا  ةرارحلاو   ، هینیع يف  نونجملا  قبشلاو 

، ةحیضفلا نوكت  ءيجيو  اھلعفیف  هلقع  لیلخ  بكري  نأ  تیشخف   ، اھندب
ًاناطیش اھل  لثمتف  اھسكاعي  أدب  ام  موي  نم  لیلخ  طيرش  تداعتسا 

؛ لكش يأب  اھعم  مانیل  ءيش  يأ  لعفي  يأ  لعفي  نأ  نكمي  ًانونجم 
اھمأ عم  مانتل  بھذتف  نآلا  موقت  نأ  هلعفت  ءيش  ملسأ  نأ  تأرف 
سلملا تبحسف  ؛  دیبعلا ةبزع  يف  اھراد  يف  ةینادحولا  زوجعلا 

نأ لیللا  فصتنم  برق   . كانھ ىلإ  ةلورھم  تقلطناو  هب  تعفلتف 
تحاف نأ  دعب  هسفن  نم  كشلا  رباد  عطقيو  هجوز  يركبل  ءىجافي 
مھتيؤر دكؤت  نایعلا  دوھش  نم  رابخألا  هیلإ  تلصوو  ةدلبلا  يف  ةحئارلا 

ةبئاس هبكر  تناك   . هناكد نم  يصق  نكر  يف  لیلخب  ةیلتخم  ةبیھول 
زتھت شیتفتلا  ةیقدنبو   ، هراد نم  برتقا  املك  هعضوم  نم  ززفتي  هبلقو 

، هجوز دجي  ملف  رادلا  حتف   . اھمازح یلع  هتضبق  ددشیف  هفتک  یلع 
؛ مھدنع ًارثأ  اھل  دجي  ملف  ًادرف  ًادرف  نأ  ناریجلا  لأس  نونجلا –  هبكرف 
ررق  . هراد دنع  لاقبلا  لیلخ  عم  ةفقاو  اھدھاش  هنأ  ریغص  لفط  هربخأو 
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يف نوكیل  عرازملا  نم  مرخي  نأ   ، قيرط رصقأ  نم  امھلجاعي  نأ 
دبع خیشلا  انوبأ  اھكلس  يتلا  بوردلا  سفن   ، ةرشابم رادلا  ةھجاوم 

يطعملا دبع  خیشلا  ايوبأ  ناك   . ةھادنلا يز  يف  ركنتم  وھو  يطعملا 
ىتح لیللا  ةیقب  فراصملاو  ناطیغلا  يف  هبيذعتو  لیلخ  هيوتت  يوني 
يك لاقبلا  لیلخ  ىلع  هومي  لعجف   ، فیفخلا هل  يبريو  هرخسمي 
دق ةیجيرخلا  نأ  ذإ   ، يركب راد  فراشم  ىلع  ةعشب  ةنجعم  يف  هعقوي 
ةكرب ءارخلاب  اوؤلمف  طقف  مايأ  ةثالث  ذنم  ریبكلا  عماجلا  فئانك  اوحیرت 

سمشلا اھففجتل  اھوكرتو  ضرألاب  اھووس  ىتح  ةفاج  ةضيرع 
ءارخلا يف  ًاقراغ  هكرتي  نأ  ةطخلا  تناك   . بسحف اھحطس  تففجف 
مھعم عمتسي  يك  ةبطصملا  ىلع  هسالج  ىلإ  عجريو  هینذأ  ىتح 

.. لیحلا هییعت  امدعب  ةدجنلا  ًابلاط  لیلخ  خارص  ىلإ 

حمل امنیح  لیلق  تاوطخ  يوس  ةنجعملا  ىلع  يقب  دق  نكي  ملو 
يشمي هفتك  يف  ةقلعم  ةیقدنب  ریفخ  حبش  يطعملا  وبأ  خیشلا  ايوبأ 
يرادي نأ  لواح   . ضرألا ىلع  هميدق  عقو  نم  رياطتي  ررشلاو  لاعفناب 

اذإف  ، ًاصصلتم هعبتتف   ، هحمل ریفخلا  نأ  الإ   . ةبيرق ةینروزج  يف  هسفن 
يذلا ةبیھو  حبش  نع  ثحبلا  يف  ًاثھال  رھظي  راقبلا  لیلخ  خیشب 

! ةبیھو  )) جدھتم توصب  ًايدانم  سمھي  راصف   ، ةینروزجلاب بجتحا 
. ةبیھو حبشب  ًامحتلم  ةینروزجلا  ىلإ  هجتاو   ، (( ؟ ةبیھو اي  نیف  يتحر 
لیلخ ناكو  سجن .)) ليد  وبأ  اي  كدنع  ىنتسا  : )) يركب هیف  حرص  ذئنیح 
نر امنیح  اھناضتحا  ديري  ةبیھو  حبش  بذجو  سلملا  فرطب  كسمأ  دق 
عذج نع  خلسنی  دوسألا  سلملا  یری  يرکب  داک  ام   . هلزلزف توصلا 
تزفق دق  ةیقدنبلاو  الإ  ردي  ملو   ، !(( ةرجاف اي  هآ  : )) خرص ىتح  ةینروزجلا 

لك نیحبشلا  يف  تغرفأو  ناشنلا  تمكحأو   ، هيدي نیب  ةرقتسم 
ةلخادتم ةدحاو  ةثج  ضرألا  ىلع  امھضعب  قوف  اطقسف  اھصاصر 

.. ءامدلا ةطلتخم  فارطألا 

ىلع ًاملؤم  ًابیصع  ًاموي  ناك   . نفدلاب حيرصتلا  ردص  رصعلا  برق 
يأ لعف  نعو  ءاكبلا  نع  اوزجع  ىتح  لوھذلا  مھبكر   . اھلك انتلئاع 

ةریحلاو بوحشلا  مھالعو  مھقولح  يف  مھتنسلأ  تدقعنا  لب   ، ءيش
يف نكي  مل   . يزخلاو ةناھملا  يف  نوطبختي  سرخلا  ءاھلبلاك  اوراصف 
نفدلاب لیجعتلا  نم  دب  ال  ناك   . رادلا ىلإ  ةثجلا  لمحل  عستم  تقولا 
لوقحلا يف  لغشلا  مسوم  زع  يف  مھلك  ةدلبلا  لاجرو   . قفتا امفیك 

.. ةدیعبلا

اھیلع ةالصلا  ةماقإو  اھنیفكتو  ةثجلا  لیسغتل  حلصي  ناكم  برقأ 
سمخ رمعلا  نم  غلابلا  قیتعلا  دجسملا  كلذ   ، نوراھ اندیس  عماج  وھ 

عقي  . قیتعلا هربنم  راوجب  ةحول  يف  تباث  وھ  امك  نینسلا  نم  تائم 
ةمخاتم ةعقب  يف  ةدلبلا  ينابم  جراخ  هدحو  لوزعم  ناكم  يف 
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لوطو ءانبلا  زارط  ثیح  نم  ةدلبلا  يف  دجسم  مخفأ  هنأ  عمف   ، رباقملل
ال  ، رفكملا ذوبنملاك  ودبي  ناك  هنأ  الإ  حيرضلا  ةبق  ةماخضو  ةنذئملا 

ةیفوصلا قرطلا  بيذاجم  نم  ًادج  لیلق  ةعومجم  الإ  ةالصلل  همؤي 
، ليوط تقول  مھسفنأب  ءالتخالا  ةصرف  مھل  حیتي  ثیح  شيواردلاو 
ةولخ هسفنل  ماقأ  يذلا  دھازلا  يلولا  كلذ  ؛  نوراھ اندیس  ىلإ  ًاباذجنا 
دعبف ؛  اھیف نفد  تام  ملف   ، دیعبلا خيراتلا  كلذ  ذنم  ناكملا  اذھ  يف 

، هل دجسم  ءانبب  مھبلاطو  مانملا  يف  نيوسوملا  ضعب  راز  هنفد 
هیلع اوفرصف  حيرضلا  لوح  دجسملا  يف  اوماقأف  روفلا  ىلع  اولثتماف 
نم مؤشلاب  طیحأ  دق  هنأ  الإ  ؛  ةردان ةفحت  هنم  اولعجي  يكل  ةلئاط  غلابم 

ةیلعاوفلا نم  ةثالث  ءانبلا  ءانثأ  هتالاقس  ىلع  نم  طقس  ثیح   ، موي لوأ 
دعب تطقسف  ةیلبقلا  ةباوبلا  ةیكب  يف  يسدنھ  أطخ  ثدحو   ، اوتامف
نابإ  . اوتامف هلظ  يف  نیمئان  اوناك  نم  ضعب  ىلع  هئانب  نم  نیماع 
تبھن ةریثك  للم  نم  ركسع  نم  تاوزغ  ةدلبلاب  تلح  هلامتكاو  هئانب 

؛ مات هبش  ًانارجھ  سانلا  هرجھ  نأ  ناكف  ؛  تبرخو تكفسو  تكتھو 
ودبي كلذ  عم  ناكو  ؛  ةبھرلاو ةباھملاو  ةبآكلا  نم  ةباحس  هیلع  تمیخف 
انتدلب ىلع  يفضي  ًانیمث  ًالیمج  ًائیش  ةیعارزلا  قرطلا  نم  نیمداقلل 
داكي سوقلاك  مامحلا  جاربأ  نم  ةیفلخب  طاحم  نأ  ةصاخ   ، ةھبأو ةقارع 
ءاشحأ يف  ناصوغي  ةنذئملاو  حيرضلا  ةبق  تناكو   . هنضح يف  هيوتحي 

هذھ هنع  عرفتت  يذلا  زیمتملا  زكرملا  امھنأك  اھب  ناقحتلي  جاربألا 
نویعلا نم  تائملا  تارشعب  ةخماشلا  ةلیطتسملا  ءاضیبلا  جاربألا 
تبرت مامحلا  نم  اھل  رصح  ال  لایجأ   . ةديدع تالیكشت  يف  ةحوتفملا 

اھتنطوتسا ىتح  ةبقلا  هذھو  ةنذئملا  هذھ  قوف  ناریطلا  تملعتو 
جاربألا سوق  وھ  قالطإلا  ىلع  انتدلب  يف  دھشم  عدبأ   . ةلوھم دادعأب 

.. ميركلا هرجحب  طیحي  متاخك  عماجلا  هبلق  يفو 

ناک ةآضیملا  يف  ةیبارضلا  قوف  نامثجلا  نولسغي  اوعرش  امدنع 
لوأل مالکلاب  يذھی  هتعمس  یتح   ، هاھتنم یلإ  يبأب  لصو  دق  نزحلا 

، بسحف توملا  ببسب  نكي  مل  نزحلا   . موؤشملا ربخلا  انءاج  ذنم  ةرم 
لامتكال امنإ   ، توملا اھب  مت  يتلا  ةفیخسلا  ةعشبلا  ةقيرطلا  الو 
ناكملا اذھ  نم  هب  جورخلاو  نامثجلا  لیسغت  متي  نأب   ، عجافلا مؤشلا 

دبع ايوبأ  ردقب  الو  انتلئاع  ةعمسب  ًادبأ  قیلت  ال  ةجرخ  موؤشملا 
اذكھ جرخي  فیكف  ؛  هلك باعلا  يف  ملع  ىلع  ران  وھو  تاذلاب  يطعملا 
ىلإ رظني  يبأ  ناكو  ؟ ! لاجرلا نم  ًامامت  ةدلبلا  هیف  تلخ  موي  يف 

؛ نيدیلا عباصأ  ىلع  نودعي  مھدجیف  ةزانجلا  ةالص  نودؤي  نيذلا 
بورضملاك حمالملا  لدھتم  نيدخلا  رمحم  ضرألا  يف  هسأر  سكنیف 

. ةميدق ةمزج  لعنب  هھجو  ىلع 

فوقسملا ریغ  دجسملا  نحص  يف  ًافقاو  بصتنی  شعنلا  داک  ام 
هقوف طقست   ، رطملاك ةرازغب  مامحلا  بارسأ  هیلع  تلاھنا  ىتح 
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عرفأ نم  ةجضانلا  ةھكافلا  طقاستك  ًايدومع   ، تاعامج تاعامج 
ةفرفرو ةحنجأ  قفص  نم  بخصلا  ةديدش  ةرھاظم  يف  ؛  رجشلا

لك لتحت  ُبارسأ  هنم  ًالدب  طحي  ىتح  برس  قلطني  نإ  ام   . ليدھو
ةبعل تفشتكا  اھنأك   ، نامثجلا ءاطغ  قوفو  شعنلا  بشخ  يف  ةعقب 
هتوص عفري  حار  زانجلا  ةالص  مأ  يذلا  هیقفلاو   . ةجھبم ةریثم  ةديدج 

نوھعفدي نورتوتم  نوموخلم  نولصملاو  ؛  مامحلا طغل  ىلع  يطغیل 
مھھوجو مامأ  اھعافدنا  يف  نوجلتخيو  ةحنجألا  ةفرفر  مھھوجو  نع 
شعنلا لمحل  لاجرلا  تمدقتو  ةالصلا  تھتنا  نأ  دعب  ىتحو   . ةرشابم

يري ذإ  ًاعداو  ًاشامكنا  ًاشمكنم  هناك  يف  لظ  لب   ، مامحلا لفجي  مل 
رثإ ةدشب  شعنلا  زتھيو   ، فاتكألا قوف  شعنلا  عافتراب  عفتري  هسفن 

بكوملا جرخ  ذإو   ، رخآ برس  هناكم  لتحي  ةرغ  نیح  ىلع  برس  عافدنا 
ىلإ يدؤملا  قيرطلا  ىلع  فطعناو  ةیلبقلا  ةباوبلا  نم  ریغصلا 
عستت ًالجر  نيرشع  يلاوح  طسو  یواھتی  شعن  ةمث  ناک  رباقملا 
ةلئاھ ةضيرع  ةمیخ  اھقوف  تماق  ةدمعأ  مھنأكف   ، مھنیب تافاسملا 
يف ةطباھ  ةدعاص  ةدرغزم  ةبخاص  فرفرت  مامحلا  ةحنجأ  نم 

لخادتت محالتتف  دوعتل  اھضعب  لوح  رودتل  اھضعب  نم  خلستت  تالیكشت 
. فودنملا نطقلاك  شيرلا  نم  ءاضیب  ةريزع  فتنب  ءاضفلا  ألمت  لكاشتت 

عفترم لع  ةماقملا  رباقملاب  قحتلتل  دتمتو  عستت  ةمیخلا  تراصو 
ءادر ليذ  اھیفخي  ًائیشف  ًائیش  ةدعاصلا  حابشألا  يفتختف   ، يلبج

داطنملا هنأكف  ضیبألا  هئاطغب  شعنلا  عفتري  امیف  ؛  ضایبلا ديدش 
. ةیفخ لابحب  هتلظم  يف  ًاقلعم  ءامسلا  يف  حبسي 
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اطع يواجرعلا 

ةدش ىلع   ، ًاعیمج مھنكل   ، ةَّقُشلا ةدلب  يف  ًادج  نوریثك  مامعأ  يل 
سانلا عیمج  نأ  كلذ   . اطع يواجرعلا  يمع  مامأ  نولءاضتي   ، مھسأب

نم اننأل  ةبھرلا  نم  ریثك  ءيشب  اننومرتحي  دالبلا  لكو  انتدلب  يف 
ةقشلا ةدلب  يف  يمامعأ  ةرايزب  موقن  نیحو   . اطع يواجرعلا  ةلالس 

.. اطع يواجرعلا  يمع  ةرايزل  نیبھاذ  اننإ  لوقن 

قيرط نم  ةبوكرلاب  نیتعاس  ةفاسم  انتدلب  نع  ةقشلا  ةدلب  دعبت 
وتسم مث  جرعتم  قيرط  ىلع   ، يقرشلا بونجلا  هاجتا  يف  ةسینكلا 
ةعوک يف  یرخأ  ةرم  جرعتي  مث   ، ةعست ةرمن  فرصم  ءىطاش  ىلع 
قيرطلا ذخأي  مث   ، لاوطلا ةبزعب  ًارورم  بونجلا  ىلعأ  يف  نیمیلا  ىلع 
زیمجلا راجشأ  نیبناجلا  یلع  اھفحت  ةعرت  ءیطاش  یلع  عاستالا  يف 
جوامتت ةنكاد  ًالالظ  ةعرتلا  ةفاح  ىلع  يقلت   ، فاصفصلاو توتلاو 

رئاود اھنم  دعاصتت  ةریغص  لالت  اھنأ  ّنیبتي  ام  ناعرس  ةببضم  ةكرحب 
.. يقاوسلاب رودت  ةامغم  ةیشام  باقر  قوف  ةیبشخ  نابلصو  سورتو 

هوطخ يف  رامحلا  اطأبتي  اھدنع   ، قيرطلا يف  ةلصو  ىلحأ  يھ  كلت 
ىلإ نیح  لك  راجشألا  میخ  انظفلت  ثیح   ، ةيورو نانئمطاب  يشمي 
نأ ىلإ   ، انيوتحت ديدج  نم  راجشألا  میخ  انلبقتستل  سمشلا  ءارع 
وطخ يف  اھعطقب  رامحلا  ذذلتي  ةليوط  ةفاسمل  لالظلا  ةفاثك  دادزت 
اطع يواجرعلا  يمعل  ًاباسح  لمعي  رامحلا  نإ  ؛  جھبم عاقيإ  يذ  بیھم 
نم هدلج  خلسیف  بذھم  ریغ  لكشب  ًایشام  قيرطلا  يف  هاقتلا  امبر  ذإ 
ءاقلب حرفلا  ةجھب  هيرتعت  تأدب  دق  هبكار  نأ  فرعي  هنأ  امک   ، برضلا
يف لعفلاب  راص  دق  راجشألا  ةلصو  ءىطو  ذنم  هنأ  كلذك  فرعي   ، هلھأ
ودبي يذلا   ، اطع يواجرعلا  يمع  رصبو  عمس  تحت  يأ   ، رايدلا باحر 
اطع يواجرعلا  يمع  ينیع  نم  عاعش  هنأك  ةلصولا  هذھ  قيرط 

، تارتمولیك ةتس  يلاوح  ةدعبم  ىلع  رادلا  مامأ  رقصلاك  سلاجلا 
ىلإ رامحلا  لیمي   . ليوط تقوب  هلوصو  لبق  هفیض  مودق  أبن  هغلبیف 

، هبحاص ةلخد  ىلع  راقولا  نم  ديزم  ءافضإل  ریسلا  يف  يورتلا 
نیبناجلا ىلع  اھلوقح  يف  نيرشتنملا  ةلئاعلا  ءانبأل  ةصرف  ءاطعإلو 

نرجلا ىلإ  يمومعلا  قيرطلا  نع  فرحني  رامحلا   . مھفویض اوري  نأل 
زرألا شقو  ةرذلا  داوعأو  خابسلاو  مدرلا  نم  ماوكأب  عصرملا  عساولا 
طبلاو زوألا  نم  فئاوط  اھیف  حبست  ةعرتلا  نم  ةردحنم  ةریغص  كربو 
میسربلا نم  مزح  اھمامأ  داتوأ  يف  ةطوبرم  شاوم  ةمثو   ، جاجدلاو
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يتلا هتارظنبو   ، اطع يواجرعلا  يمع  براوشب  ًاضيأ  عصرمو  ؛  فاجلا
اھیحصت ةلفغلاو  لسكلا  نم  اھلسغت  ءایشألا  نیب  لقنتلا  نع  فكت  ال 
وطسلا يف  ركفي  نیح  نولوقي -  صللا -  نأ  ةجردل   ، ربإلا زخوك  زخوب 

يأ يف  يواجرعلا  يمع  تارظنب  مدطصیس  هنإف  ءيش  يأ  ىلع 
هترظن كرتي  يواجرعلا  يمع  نأ  ذإ  ةظحل  يأ  يف  هیلع  وطسي  ناكم 

. ءایشألا لوزت  نأ  دعب  ىتح  يھ  ىقبتف  يضميو   . ءایشألا ىلع 

مدرلاو ثورلا  حئاورب  رخازلا  سنإلا  اذھ  ىف  لخدي  رامحلا  داكي  ام 
هتصقر يف  جمدنی  یتح  نارفألا  يف  ةقعازلا  ةدشقلاو  جزاطلا 
ًاطباھ بكارلا  زفقي  لاحلا  يفف  ؛  هبكار دھدھي  هنأك  ةدوھعملا  ةلیمجلا 
ثیح ةعيرسلا  هتصقر  يف  ًالورھم  يضمي  رامحلا  ًاكرات  ضرألا  ىلإ 
نوللا ةنیصرلا  ةفیطقلاب  ةدّجنملا  ةعدربلا  تحت  ودبیف  هترخؤم  زتھت 

، ةضيرعلا رادلا  هذھل  ریبكلا  بابلا  ىلإ  ةرشابم  هجوتي  ؛  ناوھرلاك
نم دجي  نأ  دب  الو   ، ًادیج اھناكم  فرعي  ىتلا  ةبيرزلا  ىلإ  هقرتخیف 
نیتلاب لفاح  دوذم  ىلإ  هدوقیل  باحرتب  قيرطلا  فصتنم  يف  هلبقتسي 

نإف بكارلا  امأ   . هكرتيو دتولا  يف  هطبري   ، ةعدربلا هنع  عزني   ، لوفلاو
فخف  ، ةعرتلا هایمو  رجشلاو  قيرطلا  هب  فتاھت  دق  نوكي  هلوصو  ربخ 

يواجرعلا يمع  نم  ةخوسنم  روص  مھلك  لاجرلا  نم  ددع  هلابقتسال 
.. اطع

هذھ لك  اھنع  تعرفت  يتلا   ، اطع ةلئاعل  ةیلصألا  رادلا  يھ  كلت 
عراوش اھللختت  نیبناجلا  ىلع  ةصارتملا  اھرودب   ، اھتمرب ةيرقلا 

ةیمومعلا فراعملا  ةرازو  اھتماقأ  ةیمازلإ  ةسردمو   ، تابحرو تاراحو 
عربت يذلا  اطع  يواجرعلا  يمع  نم  بلطب  ًاماع  نیسخ  نم  رثكأ  ذنم 
ءاويإ نع  ًالوؤسم  ةليوط  تاونسل  لظو  ءانبلا  لامعو  ضرألاب 
نیملعم مھنم  راصف  ةيواطعلا  نم  لایجأ  تملعت  نأ  ىلإ  نیملعملا 
يواجرعلا يمع  ملح  ققحتو   ، نكسلا ةلكشم  تلحناف  ةسردملا  يف 

نآلا يھ   . انقیقد يف  انتيز  ةيواطعلا  نوملعي  ةيواطعلا  حبصأف  اطع 
ىلع لطت   ، ةكئاشلا كالسألا  نم  روس  وذ  رفصم  حلاك  يریج  ىنبم 
يربوك هل   ، ضيرع فرصم  ىلع  لطي   ، ةيرقلا رھظ  فلخ  رخآ  نرج 

ًالیلق ردحنت  ةرطنق  ةباثمب  ديدحلا  نم  نابضق  ىلع  تنمسألاب  ينبم 
، هنم عرفتم  هنأك  ةيرقلا  نرج  يف  حئاسلا  يعارزلا  قيرطلاب  قحتلتل 
هذھ ةھجاوم  يف   . ثورلاو ةلجلا  نم  شطبب  ماودلا  ىلع  عقبم 
هیف  ، رودلا دسج  يف  جرعتم  قشك  ةقیض  ةليوط  ةراح  ةرطنقلا 

نیطلاب سیلملا  نبللا  بوطلا  نم  ناردج  نیب  كلاسلا  يضمي 
عرفتي  . ةریغص ةقاط  ىتح  وأ  باب  يأ  اھیلع  حتفي  ال  نیتلاب  طولخملا 
باتك تدجو  كنیمي  ىلع  تادوح  نإ   ، بیلصلاك اھنارطشي  ناتراح  اھنم 
اطع يواجرعلا  يمع  هنيزو  هراتخا  يذلا   ، يواطیحلا ةبلط  خیشلا 

ام اذإ  ىتح  ةسردملا  ىلإ  باھذلا  نس  لبق  دالوألا  هیلإ  بھذي  يكل 
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ةءارقلا نودیجي  ميركلا  نآرقلاب  ةيارد  ىلع  اوناك  ةسردملا  یلإ  اولقتنا 
ينویسب خیشلا  باَّتُك  تدجو  كراسي  ىلع  تدوح  نإو   . ةباتكلاو

دالوأ نأ  ذإ  اطع  يواجرعلا  يمع  ًاضيأ  هبترو  هراتخا  يذلا   ، ةعمج
ريرض امھالك  هللا.  ءاش  ام  هللا  مساب  رمتسم  رثاكت  يف  ةيواطعلا 
دعاق وھو  هلكشو   ، ةعجاف ةروصب  شركم  ةبلط  خیشلا  نكل  قیتعو 
ماوقلا ةعبر  لیحن  هنإف  ىنویسب  خیشلا  امأ  ؛  يلولا ةلبق  هبشي 
سكع ىلع  ةمامعلاو  ناطفقلاو  ةبجلا  ءادترا  ىلع  ًامئاد  صرحي 
نالبدلا ةیقاطلاو  دلجتملا  حلاكلا  بابلجلا  سبلي  يذلا  ةبلط  خیشلا 

يذلا باقعلا  يف  ننفتي  رازھم  حرم  هنأل  دالوألا  هیلإ  لیميو   ، ةلئاحلا
الكو  . دالوألا میلعت  نقتي  كلذ  عم  هنكل  سفنلا  عجوي  الو  ندبلا  عجوي 
نآرقلا ظفحل  حابصلا  يف  نادلولا  لبقتست  ةردنم  لصألا  ىف  نیباتكلا 

ىلع نوسلجي  ثیح  ةرسألا  فویض  لبقتست  ءاسملا  يفو  ميركلا 
قلغم لیطتسم  كابش  مھراوجبو   ، ریصحلاب ةشورفملا  بطاصملا 
طیخلا تالتف  اھللختت  طياشلا  رفصملا  قرولا  نم  تاصر  هضرأ  قوفو 
فحصملا نم  خسن  يھ   ، رابحألاو غمصلاو  ةمالعلا  قیقدلا  عقبو 

ریسفتو ةلیلو  ةلیل  فلأ  باتكو  ةرتنعو  ةیلالھلا  ةریسو  فيرشلا 
راسیلا ىلإ  تدوح  نإ   ، يراخبلا حیحص  نم  ةئرھتم  ةخسنو  نیلالجلا 

یلا ةعساش  تاحاسم  یلع  دتمت  عرازم  ىلإ  ةیعرفلا  ةراحلا  كتداق 
عرازم ىلإ  ةراحلا  سفن  كتداق  نیمیلا  یلإ  تدوح  نإو  ؛  ترشن رحب 
راھن فصن  يف  عيرسلا  ناصحلا  اھعطقي  تاحاسم  ىلع  دتمت  ىرخأ 
سانل كلم  اھلك  كلتو  تاحاسملا  هذھ   . ةَّصحلا ةدلب  ىلإ  لصي  ىتح 
اھناكس ددع  ةدلبلا  يف  سیلو   ، (( اطع  )) بقلب مھؤامسأ  يھتنت 
بقلب همسا  يھتني  ال  نم   ، ةمسن فلأ  نیثالث  وأ  نيرشع  يلاوح 

وأ كولعص  وأ  دلب  خیش  وأ  ةدمع  وأ  نایعألا  نم  وأ  ناك  ًاحالف   ، (( ءاطع ))
ةروھشملا ءامسألا  نأ  امك  ؛  ریجأ وأ  بابر  رعاش  وأ  هوتعم  وأ  ذاحش 

نم ةرركم  ًاخسن  كانھ  ًادبأ  ًامئادف   ، رظنلل ةتفال  ةروصب  ةرركتم  اھیف 
اطع زيزعلا  دبع  خیشلاو  اطع  ةیطع  جاحلاو  اطع  يواجرعلا  يمع 
اطع ةشير  ةیشاملا  صلو  اطع  ملاس  ينغملاو  اطع  نابعش  جاحلاو 
اطع يشاومو  اطع  يقاوس  نع  كیھان  ؛  اطع ناولع  قيرطلا  عطاقو 
عیمج يف  ملع  ىلع  ران  نم  رھشأ  اھلك   ، اطع لامجو  جراونو  ثيراحمو 
امك  ، ىسنت ال  لاضفأ  ناریجلا  لوقح  ىلع  اھل  اھلك   ، ةیحانلا لوقح 
روضح ءاوسلا  ىلع  مھيزاعمو  ناریجلا  حارفأ  يف  اطع  بابشل 

.. زراب يساسأ 

، ةفعازلا ةيراطعلا  ةمصب  اھیلع   ، ةلجسم ةكرام  ًاعیمج  مھھوجو 
شومرلاو براوشلاو  رعشلا  نول  يف  ةرمحلا  ىلإ  ةبراضلا  ةرقشلاب 

، ياشلاب طولخملا  بیلحلاو  ةدشقلاب  ةخفتنملا  دودخلاو   ، بجاوحلاو
تاصر ةبقرلا  نأكف  اھضعب  قوف  رئاودب  ةقوطملا  ةموربملا  باقرلاو 
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، ثانألاو ًاروكذ  لافطألا  اھب  دلوي   ، ةیمسمسلا ىولحلا  صارقأ  نم 
ول ىتح  ًالالجو  ةبیھ  اھیطعي  تاملكلا  مخضي   ، يروھج  ، دحاو مھتوص 
نیح مھتصعجك  ةصعج  مھتوص  يف  مھل   ، ةیقوسلا ظافلألا  نم  تناك 
مھ اذإف   ، نازریخلا يساركلا  وأ  دجنملا  بنكلا  ىلع  نوسلجي 
، عفرت وأ  ةسرطغ  ریغ  يف  نكلو   ، رخآلا وھ  صعجتنم  توصب  نوثدحتي 

اولبج مھنأ  ذإ  مالكلا  يف  جامدنالا  دنع  توصلا  يف  ةحیيرت  يھ  امنإ 
قلحلا يف  هترارح  ديازتت  لاعفناو  ةسامحب  ثيدحلا  يف  قفدتلا  ىلع 

نع ربعي  عقاولا  يف  وھ  اذإ  يكبي  هنأك  مھنم  دحاولا  ودبیل  ىتح 
انلغوت املك  ةبیطلا  هذھ  ديازتت   ، ةبیط ةدودو  ةجھل  يف  ديدشلا  هبیحرت 

يف مھظوظح  ترثع  نيذلا  ةيواطعلا  نم  ریقفلا  عرفلا  تویب  يف 
ًانایحأ هتعلا  دح  ىلإ  ةبیطلا  لصتل  ىتح   ، رخآل وأ  ببسل  ةایحلا 
لوقي امك  براقألا  جاوز  يف  طارفإلل  ةجیتن  ىرخأ  ًانایحأ  ةالابماللاو 
مھزكارم مھل  تأیھ  نيذلا  نایعألا  سكعب  ؛  ةيواطعلا نورونتملا 
مھؤاسن تضاف  دقلو   . یرخأ دالب  نم  ةینغ  تاتویب  نم  تاجیز  ةیلاملا 

نادلب يف  ةریبك  تالئاع  نھب  اورھاصف   ، ركبم تقو  ذنم  مھنابش  نع 
ةمصب كلذب  ترشتناو   ، ةيواطعلل ءالولاب  نيدت  تحبصأ  ةرواجم 
هجولا ةرادتساب  اھلك  ةیحانلا  يف  هوجولا  نم  ریثك  ىلع  ةيواطعلا 

ًادبأ فقاولا  بجاوحلا  رعش  لقثو  شومرلا  لوطو  حمالملا  زانتكاو 
.. ءارمحلا كالسألاك 

يف انتردنم  طئاح  ىلع  زاورب  يف  ةقلعملا  ةروصلا  وذ   ، ربكألا يدج 
ثیح  ، يضاملا ىلع  حوتفم  ریبك  كابش  اھنأك   ، بارتلا اھولعي  دلبلا 

، ةحمسلا ةیفخلا  هتمسبب  اطع )) تاداعسلا  وبأ   )) يدج هجو  لطي 
نیبجو  ، ءاضیب رئاودب  ةشقربملا  ةقسنملا  ةبذشملا  ةریصقلا  هتیحلو 
صیمقلا ةقاي  تحت  هقنع  يف  ةطبرو   ، نكاد شوبرط  تحت  ءيضم 

 – اذھ يدج   . فوص دوجأ  نع  ءىبنت  هیفتک  یلع  ةرتسلاو   ، يجنرفألا
ةعارزل ًارظان  لمعي  ذإ  ةيويدخلا  ةصاخلا  يف  مدخي  ناك  نولوقي - 

. اھموخت ىلع  انتدلب  عقت  يتلا  ةعساولا  هتعیض  يف  يويدخلا  انيدنفأ 
عم اھنأش   ، ةیحانلا يضارأ  يف  ةیعاطقإ  ةيويدخلا  ةصاخلا  هتحنم  دقو 
، يويدخلا مدلا  ریغ  نم  يويدخلا  رصقلا  ةمدخب  قحتلي  نم  لك 
، ةریبك تناك  يدج  ةیعاطقإ   . شابوألا ةيويدخلا : ةلئاعلا  مھیمستو 
ناك املو   . انتدلب مامز  يف  يضارألا  دوجأ  نم  نادف  ةئامثالث  يلاوح 

حلصتسي نم  نأب  تاوشابلا  شابوألا  ءالؤھ  نم  ذوفنلا  يوذل  ًاحرصم 
مكحب يدج -  ناك  املو  ؛  اھتحاسم تناك  امھم  هل  يھف  ًاروب  ًاضرأ  مھنم 
ضرأ يف  مھلك  نیلماعلا  رافنألاو  ءارجألاو  نیحالفلا  كلتمي  هتفیظو - 
ةعساش ةطيرخ  حالصتسا  نم  هتراطشب  يدج  نكمت  دقف  اذل  ؛  انيدنفأ

.. ةقشلا ةدلب  اھیف  تمیقأ  ىتلا  ةقطنملا  يھ 

تالئاعلا نیب  اھیف  عمج   ، ةجيز نیعبرأو  ًاعست  يدج  جوزت 
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مل  . ًاضيأ تاجاوخلاو  لب  ءارقفلاو  لاحلا  ةطسوتملاو  ةیطارقتسرألا 
يف اھجوزت  هل  تقار  نإ   ، بسحف ةأرملا  لامج  یوس  همکحی  نکی 
لماوع نع  ةرشعلا  فشكت  نأ  ىلإ   ، ًادبأ ةنآمظلا  هسفن  عبشیل  لاحلا 

. فورعملاب اھجوزت  املثم  فورعملاب  اھقلطیف  لاصفنالا  ةرورضو  روفنلا 
تاجوز عبرأب  ًامئاد  ظفتحي  اھلالخ  لظ   ، ًاماع نیعبرأو  ةئام  شاع  دقو 

يف هلمع  ماھم  ةرشابمل  اھیلع  ددرتي  نكامأ  عبرأ  يف  هتمصع  يف 
نایطأ انيدنفأل  نأ  كلذ  ؛  انتدلبو رصقألاو  ةيردنكسإلاو  ةرھاقلا  ةیعملا :

ًانبا نیسمخو  ةئام  يلاوح  يدج  بجنأ   ، نادلبلا هذھ  لك  مامز  يف 
حماستي بابسألا  نم  ببس  يأل  هتاجوز  عم  فالتخالا  دنع  ناكو   . ةنباو

نع ةنبالا  وأ  نبالا  ـب  شي نإ  ام   ، دالوألا ةناضح  يف  الإ  ءيش  لك  يف 
. انتدلب يف  هتیعم  ىلإ  اھمضيو  همضیل  هعزتني  وأ  اھعزتني  ىتح  قوطلا 
نم مھنمو   ، ةدیعب نادلب  يف  ةموكحلا  يف  ًافظوم  لمع  نم  مھنمف 
يلاوح ىلع  رمألا  فصفصو  ؛  مھتاھمأ نادلب  يف  ةراجتلا  يف  لمع 

ىف مھيديأ  قلطأف  ةحالفلل  نولیمي  مھآر  ءادشألا  هئانبأ  نم  ةئاملا 
اھومسق مث  اھیلغاش  نم  ًائیشف  ًائیش  اھوعزتناف  ةحلاصلا  هیضارأ 
ةقشلا ةدلب  يضارأ  الإ   .. نيرخآ سانل  اھمظعم  عیبف  اھعير  فعضف 

يمع ةوق  لضفب  ةيواطعلا  ةزوح  يف  تیقب  اھنإف  ةحلصتسملا 
يف ركفي  نم  فيوختو  عیبلا  يف  ركفي  نم  عدر  يف  اطع  يواجرعلا 

.. ءارشلا

ىلع ةدتمملا   ، ریبكلا نرجلا  اذھ  ىلع  ةلطملا  ةریبكلا  رادلا  هذھ 
رثكأو لامجلل  خنم  نم  رثكأو  ةبيرز  نم  رثكأب   ، نینادف نم  رثكأ  ةحاسم 
مون تارجحو  بوبحلل  نزخم  نم  رثكأو  ةردنم  نم  رثكأو  منغلل  حارم  نم 

.. ةلخادتم ةعطاقتم  فوفص  يف  رادلا  هبلق  يف  فشكتت  ةشیعمو 
اھیف فیضتسي  نأب  قیلت  ةحارتساك  رباغلا  نمزلا  يف  يدج  اھانتبا 
ىتح ىئاھنلا  هرقتسم  نوكت  نأو   ، ةليوط ةحار  ةنمزأل  موقلا  ةیلع 
قدصب انيدنفأ  ةمدخ  ىلع  ًارداق  اھیف  حبصي  ال  ىتلا  ةظحللا  ءيجت 
اھتاینغأو ةلئاعلا  يواكح  لوقت  امك  لعفلاب  ثدح  دق  ام  اذھو   . صالخإو

لصأ تنب  ةلیصأ  ءایشأ  نم  اھیف  يقبت  امو  اھبیلاودو  رادلا  ناردجو 
تاونس تدھش  رادلا  هذھ  نأ  تادجلا  تيداوحو  تاینغألا  لوقت   . قيرع
حارتساو اھراز   ، اھل ًاھیبش  اھلك  ةيريدملا  دھشت  مل  حالملا  يلایللا  نم 
ةرسألا هذھ  نم  دحاو  ىلعو  ؛  ضرألا ءاحنأ  عیمج  نم  فئاوط  اھیف 
ةریبكلا هتجوز  ناضحأ  نیب  ةریخألا  هتمون  يدج  مان  ةيرثألا  ةیساحنلا 
ترمع يتلا  ةدیحولا   ، ًادج ةركبملا  هتاجيز  نم   ، يدیعصلا لصألا  تاذ 

. اھمدق نم  قبسأ  ربقلا  ىلإ  همدق  نوكت  نأ  حزام  دانعب  ةرصم  هعم 
اھلصأ ةقارع  نم  هتدمتسا   ، مواقي ال  رحسو  رابج  ناطلس  تاذ  تناك 
تقو ذنم  ةيوشابلا  هنكست  تیب  يف  دیعصلا  يف  نطوتسملا  يبرعلا 
يھ  ، ءيش لک  يف  یلوطلا  دیلا  ةبحاصو  ربدملا  لقعلا  يھ   ، دیعب
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دیست متی  یتح  لیحرلا  یلع  مھئارغإب  يدج  ءانبأ  ددع  ترصتخا  يتلا 
عقاولا يف  تناك   . اطع يواجرعلا  يمع  مھسأر  یلعو  يھ  اھئانبأ 

نأ اھل  قح  هدحو  هیف   ، اطع يواجرعلا  تبجنأ  اھنأ  يفكي   ، ةقحم
مأ اھنأب  اھترھش  ؛  اطع يواجرعلا  مأ  اھنأب  دلبلا  ءاحنأ  عیمج  يف  رھتشت 
رظان ةجوز  اھنأ  اھترھش  نم  اھل  ًارخف  دھشأو  عيذأ  اطع  يواجرعلا 
مھرثكأ  ، قالطإلا ىلع  يدج  ءانبأ  زربأ  مھ  اھءانبأ  نإ  مث   . ةصاخلا
ةدایسلاو لمعلا  ىلإ  لیمأ   ، رخفلل ةاعدمو  ةلوجر  مھدشأ   ، ًاددع

نوللا مایق  يف  لضفلا  عجري  مھیلإ  ؛  لاجرلا رھاوجب  مودھلا  ءلمو 
كربو لامر  درجم  تناك  يتلا  ةلوھملا  تاحاسملا  هذھ  ىلع  رضخألا 
ةدلب ماقمب  مھیف  لجر  لك   ، ًالجر نیثالث  نم  رثكأ  اوناك  تاعقنتسمو 
مھنوطب تألم  ىتح  باجنإلاو  جاوزلا  بح  مھدج  نع  اوثرو   ، اھلماكب

.. اھلك رودلا  هذھ 

، ةكلمملا هذھ  رظنمب  عتمتسي  نأ  ةریخألا  همايأ  يف  يدجل  رِّدق 
طبضلاب انيدنفأك  هشیع  يذلا   ، يواجرعلا يمعل  هبلق  نم  وعدي  نأو 

يدج حرفي  ناك  ام  ربكأ   ، ًاعون رغصم  قاطن  ىلع  نإو  ءيش  لك  يف 
ءارفخلاو دلبلا  خیشو  ةدمعلاو  میعزلا  مھنم  تاب  هدافحأو  هءانبأ  نأ 
مھطابآ تحتو  مھفاتكأ  قوف  حالسلا   ، يریملا يفظومو  نیملعملاو 
نودبو ةریبك  تایمكب  ناطیحلا  بلق  يف  ةینبم  بيدارس  يفو 
ًافقاو ًاموي  يواجرعلا  يمع  هلعج  دقف  يدج  ةافو  موي  امأ   . صیخرت
عطقنت مل  ةعاس  نیعبسو  ةئام  ىلع  ديزت  ةدمل  هسأر  رعش  ىلع 

علعل  . اھب ىغشت  يتلا  بياكرلا  نم  تاقرطلا  أدھت  ملو  دوفولا  اھلالخ 
رصقلاب ةصاخ  ةیلبلب  رجانحب  ميركلا  نآرقلا  توص  هلك  بعلا  ءامس  يف 
ءامعز  ، دمعو ءارزوو  تاوشاب  ةباطخلا  ةصنم  ىلع  بقاعتو   ، يويدخلا
سأر ىلع  حيدملا  بصتو  يدج  داجمأب  جھلت  ةيران  ًابطخ  اوقلأف  بازحأ 

.. اطع يوجرعلا  يمع 

لصأ نم  اھنإ  لیق  يتلا  يدج -  نم  ةيرصقألا  ةیبرعلا  ءانبأل  قح 
نأ يبرغملاو -  ينمیلا  نم  طیلخ  وھ  لب   ، يبرغم لب  لیق  مث  ينمي 
بعلا ىلع  ةقلطملا  ةدایسلا  مھل  تراصف   ، مھدحو رادلا  هذھ  اولتحي 
يف اھل  تارقتسم  يف  نئازخلاو  تالجسلاو  قاروألا  ةفاك  نأ  ذإ   ، هلك
تناك ةیكرت  ةسرطغ  قرع  مھیف  يرسي  ناك   . رادلا هذھ  نم  نكامأ 
دنع لوحت  ةسرطغلا  قرع  نكل   ، ميدق نم  يدج  بلص  يف  ةسوسدم 
درجم ىلإ  اطع -  يواجرعلا  يمع  ةصاخ  ةيرصقألا -  ةیبرعلا  ءانبأ 

. نایحألا ضعب  يف  ًاریثك  وأ   ، ًالیلق هیف  غلابم  سفنلاب  دادتعإلاب  روعش 
نم ةخسن  ءانتقا  نع  صرحلاك  ةثوروم  تاداع  همخضت  سفنلاب  دادتعا 
ءابآلا نع  تاياكحلاو  تاروثأملاو  خيراوتلا  ظفحو   ، ةلئاعلا ةرجش 
ةایح يف  اھرثكأ  امو  حارفألا  مايأو  كراعملا  مايأو   ، لاوخألاو مامعألاو 

.... ةيواطعلا
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ةشطللا نم  ًامامت  مھعئابط  اولخت  نكت  مل  ءالؤھ  يدج  ءانبأ 
ةيودبلاو ةینوعرفلا  تاشطللا  نم  ریثكب  جزتمت  تناك  اھنأ  الإ   ، ةیكرتلا

، نوعرفك ًانایحأ  ودبي  اطع  يواجرعلا  يمع  ناك  دقل  ىتح   ، ةیبرعلاو
نب جاجحلا  هنأكو  ودبي  ام  ًاریثكو   ، باطخلا نب  رمعك  ىرخأ  ًانایحأو 
ةبھرو ةبیھ  وذ  لجر  اطع -  يواجرعلا  يمع  وھ -   . يفقثلا فسوي 

لعف ال اذإو   ، لعف لاق  ذإ  ؛  هناسلب ةایحلا  عم  طبتري  ؛  ةملكلا ىنعم  لكب 
هقحل اذإو   ، توملا وأ  رصنلاف  مجوھ  اذإو   ، حزحزتي عنتقا ال  اذإو   ، عجارتي

.. كالھلا نم  ىندأ  وأ  نیسوق  باق  باقرلا  يف  رأثلاف  ناودع 

اھقدصي نأ  دب  ال  هتوخإ  و  يواجرعلا  يمع  نع  یکحت  تایاکح  يأ 
. نجلا نم  تيرافعل  الإ  ثدحت  ال  ءاقرخ  ةیلایخ  تدب  امھم  ءرملا 
نكل  ، لقع اھقدصي  داكي  رومأ ال  مھسأب  دادتشاو  مھرداونو  مھلیعافأف 
يمع نع  تیكح  اذإ  طقف : ةدحاو  ةلاح  يف  كلذ  عم  اھلبقي  لقعلا 
انتدلب يف  دئاسلا  لقعلا  داتعا  دقلف   .. هتوخإ نم  دحأ  وأ  اطع  يواجرعلا 
ةھلآ فاصنأ  مھرابتعاب  ءالؤھ  يمامعأ  عم  لماعتي  نأ  ةرواجملا  دالبلاو 
ناھر ءاقل  فرصملا  يف  هنباب  يمري  دق  مھنم  دحاولا  نأ  ذإ   ، نیطایش
دقو  ، هرقأ دعو  ءاقل  سانلا  تارشع  لتقي  دقو   ، ءيش لوح  هب  مزتلا 
دحأل هیف  ًانماض  ناك  غلبم  دادسب  يفیل  ةیشاملا  نم  ًاناعطق  عیبي 
ًالعف مھنم  دحاولا  بكتري  دقو   ، عفدلا نم  هفورظ  هنكمت  ملف  نینيدملا 
املثم  ، راظنألا اھیلإ  تفلي  نأ  دوي  ةلوقم  ىلع  هتجیتنب  للدیل  قرخأ 
تالتلا قوس  نم  ًادئاع  ناك   . موي تاذ  هسفن  يواجرعلا  يمع  لعف 
دوسألا لسعلا  ربتعي  هنأ  ذإ   ، لسع صالب  نضتحي  هتلغب  رھظ  ىلع 

لبق ًاریبك  ًابوك  هنم  برشي  قيرلا  ىلع  حابص  لكو   ، هاياحملا ءام 
. هسفنب لسعلا  عون  ءاقتنا  ىلع  صرحي  وھف  اذلو   ، نیتعاسب راطفإلا 

كارع يف  نیجمدنم  اناك  ةرباربلا  نم  نانثا  هفقوتسا  هراد  برقو 
تفاط لاحلا  يف   ، امھنیب مكحیل  ًالیلق  فقوتي  نأ  هیلإ  ابلطف   ، ديدش

نأ نقيأو  ؛  ءابرغلا فویضلا  تیبمل  ةدعملا  ةیلبقلا  ةردنملا  هنھذب 
نيذھ فرش  ىلع  لیلق  دعب  اھباقر  ریطتس  زوألاو  طبلا  نم  ةعومجم 
رودي امھنیب  كارعلا  نأ  ظحال  ىتح  فقوت  نإ  امف   . نیبيرغلا نیفیضلا 

رسفتسا املف   . دوسأ رخآلاو  ضیبأ  امھدحأ  امھعم  نیناصح  لوح 
مویلا نارطضیس  نابيرغ  امھنأ  هاربخأ  كارعلا  ببس  نع  امھنم 
نامانیس نیناصحلا  نأ  يھ  نآلا  ةلكشملاو   ، مھرايد جراخ  تیبملل 

امھنم لكل  ىنستي  فیك  حبصلا  يتأي  نیحف   ، ةبيرزلا يف  امھنع  ًادیعب 
هلیمز ىلع  حرتقي  امھدحأ  ؟ ! رخآلا ناصح  نم  هناصح  ىلع  فرعتي  نأ 

: ًالئاق ضرتعي  رخآلاو   ، اھب هزیمي  ةمالعك  هناصح  نم  ًانذأ  عطقي  نأب 
!. ؟ جاحلا انمع  اي  لحلا  نوكي  اذامف   ، تنأ كناصح  نم  عطقا 

لوط ىلع  لسعلا  صالب  عفر  نأ  الإ  يواجرعلا  يمع  نم  ناك  امف 
راشأ مث   . ةتح نیتس  ىلإ  ءاجف  ديدش  ظیغب  ضرألا  يف  هدبھو  هعارذ 
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: ديدش فسأ  يف  ًاحئاص  قلدنملا  لسعلا  ىلإ  هعبصأب 

تيأر ام  ىبغأل  امكنإ  ضرألا  ىلع  مادإلا  اذھ  لاسأ  نم  قحو  - ))
هناصح زیمي  نأ  دب  ال  امكنم  لك  وھو ! تنأ  مدآ  ينب  اي  يتایح ! لوط 

!((. لقألا ىلع  هنولب 

تاياكحلا  .. نكي مل  ًائیش  نأك  هراد  ىلإ  ریسلا  لصاوو  امھكرت  مث 
ةحصب دھشت  مرصنملا  نمزلا  نم  نایع  دوھش  ىلإ  ةجاح  يف  تسیل 
اھتقیثو هسفن  عقاولاف  ةقیثو  ىلإ  ةجاح  يف  تسیل   . اھیف ىرج  ام 

.. ةددجتملا

ةلئاعلا ثارت  نم  ربتعي  هتاذب  مئاق  رولكلوف  اطع  يواجرعلا  يمع 
هتوقو هناوفنع  يف  لازي  ام  هنإ  لب  دعب  ایندلا  نع  لحري  مل  هنأ  مغر 
لوطأ ءاقب  سانلا  هل  عقوتيو   ، ماع ةئاملا  هزواجت  مغر  هسأر  ةوحصو 

، كنركلا دبعم  يف  دوماعك  ةثجلا  مخض  ةماقلا  ليوط  هنإ   . هیبأ نم 
لیقث تالضعلا  خرتسم  هجولا  لیطتسم   ، فارطألاو حمالملا  مراج 

، بھل نم  ًاظاوش  ناثعبت  نیتيرقص  نینیع  قوف  ةلظمك  بجاوحلا  رعش 
اي دعقإ  هتدارإ : لاحلا  ىف  هدقفأ   ، هفافج دحاولا  ىف  رظن  اذإ   ، ناتعساو
يف ام  لوقیف   ، كءارو ام  لق  ؛  ةكحامم نود  لاحلا  يف  دعقیف  نالف 
اھضفي ينعي  نالف  اي  ةریس  اھضف  ؛  بقرتو ةنامأو  قدص  لكب  هفوج 

 - وھ  . ددرت ىندأ  نود  اھدیعي  نأ  دب  الف  اھلھأل  ةقيرسلا  دعأ  ؛  ةریس
عفص ول  هنأل  برضلا  يف  هدي  مادختسال  ةجاح  يف  سیل  ةدمعك - 

تارظنلا يفكت   . اھدعب مایق  يتلا ال  ةعفصلا  اھنإف  دیلا  ةحارب  ًاصخش 
لیبق نم  بسحف  ةیمسر  ةروص  الإ  ءارفخلا  امو   ، رومألا لك  اھب  ريدي 
تحت قلعملا  ديربلا  قودنصو  كیلحالسلاو  نوفیلتلا  ةلآ  لثم  ةھبألا 
يف لغوم  تقو  ذنم  ةیكزتلاب  ةدلبلا  ةدمع  هنإف  اذھل   . راودلا كابش 
مامأ ةبطصملا  ىلع  دعاق  وھو  ةيدمعلا  هئیجت  ؛  ةياھن ام ال  ىلإو  مدقلا 
هدادجأ رارغ  ىلع  اھب  مرغي  يتلا  ةلیجرانلا  برشي  وأ  ًالبح  لتفي   . رادلا
لاوزب فرتعي  ال   . ةزوجلا نونخدي  نيذلا  هاياعر  نع  هسفنل  ًازییمتو 

لظ اھب ! ءارقفلا  ءىنھي  كلذ  عم  ناك  نإو  ویلوي  ةروث  الو  ةیكلملا 
يف اھتریس  تءاج  املك  هھجوب  حیشيو  طنئمشي  ةليوط  تاونس 
خیش لاثمتب  ًاھیبش  لاجرلا  نیب  هتسلج  يفو  ودبي  ذئنیح  ؛  هتدعق

اھسبلأف ةریبكلا  ةیكولمملا  ةيرصملا  ةمامعلا  علخ  اذإ  ةصاخ   ، دلبلا
ءاوھلل ًاضرعم  سمنلا  ةخیطبلاك  قیلحلا  هسأر  اكرات  ةعوفرملا  هتبكر 
ةروث يف  حيدملا  لاط  نإف   . نولوقي امب  قاض  دق  هسأر  نأ  نع  ًاریبعت 
اوري نيذلا   ، ةدعقلا يف  نیفسلفتملا ))  )) ضعب نم  قلملا  دازو  ویلوي 
مامز دشي  هنإف  ؛  نمزلا رخآ  ىلع  نیمدآ  ىنب  مھتلمع  دق  ةروثلا  نأ 
حيدملا ىلع  ًاقفاوم  ناك  نإ  فرعت  الف  هرس  ىلع  ةضماغلا  هتماستبا 

ةوقو میمصتلا  قمعو  ءامدلاب  ةینغلا  هھجو  ةحفص  نكل   ، هل ًاضفار  مأ 
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ىلإ لوخدلا  يف  للستي  ةفاطل  ةعنصب   ، فیخم ءاھدب  يستكت  ةدارإلا 
هتاربنب رثؤملا  يف  ةبالخلا  هتقيرطب   ، ثيدحلا ىرجم  ًاریغم  مالكلا 

نع  ، ریطاسألا نم  وأ  خيراتلا  نم  فئارطو  تاياكح  يكحي   ، ةيروھجلا
اومھوت نیطالس  نع  ؛  ناطلسلا مھاصخ  ذنم  مھتلوجر  اودقف  لاجر 

لزع يف  ثادحألاو  مايألا  مھترھقف  بوعشلا  فنأ  رسك  ىلع  ةردقلا 
ضرف يف  ططشلا  نع   ، ملظلا بقاوع  نع  ؛  زوعو ّلذو  بارتغاو 
مھغلبت نيذلا  مھ  نولیلق   . ىنسحلا ریغب  سانلا  ةلماعمو  ماكحألا 
ظعاومك اھنوذخأي  نوریثكلاو  ؛  فئارطلاو تاياكحلا  يف  ةیفخلا  هتلاسر 

دیجي يذلا  يسایسلا  اھازغمل  هابتنالا  نود   ، ةمحفم ةایحلا  يف 
عیمجلل ًافورعم  ناك  ةروثلل  هءادع  نأ  الإ   . ةياكحلا فیفالت  يف  هءافخإ 

هنم تلفتف  ام  ًائیش  دجي  دق  امنإ  ؛  هب رھجلا  عیطتسي  دحأ  ال  نكلو 
نیعماسلا رودص  رجفتتف  حوضو  لكب  هفقوم  فشكت  ةرباع  ةقیلعت 

.. جیھبلا كحضلاب 

الإ فاخي  الو   ، دحأ نم  همھي  اطع ال  يواجرعلا  يمع  نأ  فرعي  لكلا 
نم ذخأيو   ، وحن لمكأ  ىلع  هبجاو  بجاو  يذ  لكل  يطعيو  هللا،  نم 

ءارفخلا خیشو  يضاقلاو  ةدمعلا  هنأ  ذإ   ، ًالماك مولظملا  قح  ملاظ  لك 
ببس يأل  دقعنت  ةظحل  يأ  يف  ناكم  يأ  يف  ةسلج  يأو   . ءارفخلاو
اھربدم وھ  نوكي  نأو  دب  ال  اطع  يواجرعلا  يمع  نإف  بابسألا  نم 

ًادبأ هسفن  ضرفي  هنأ ال  بيرغلا   . اھیف ةریخألا  ةملكلا  بحاصو  اھسیئو 
كلذ  ، ًاليوط هلھاجتي  نأ  هل  ولحي  ديدش  حاحلإب  كلذل  ىعدي  نأ  دب  لب ال 
ًافك قفصيو   ، ًادج هنزحي  كلذ  ناكو   . فعضلاب نيرخآلا  تباصأ  هتوق  نأ 

: رتوت يف  ًالئاق  فك  ىلع 

ةيواطعلا ملعتي  ىتم  ؟  يدیب انأ  هلعفأ  نأ  دب  ال  ءیش  لک  - ))
نأ ينودب ! ةرم  اوعمتجي  نأ  يتینمأ  ؟  نیلوؤسم اوحبصي  نأ  نیكاسملا 
تم ول  نولعفي  اذام  ةنالملاو ! ةغرافلا  يف  يلاؤس  نود  ًائیش  اولعفي 

!((. ؟ دغ دعب  وأ  ًادغ 

لمعلل بحم   ، يیح  ، قلخلا ـث  مد  ، بدألا ديدش  كلذ  ىلإ  وھ 
يھاشلا ةینطقلاو  ریمشكلا  بابلجلا  علخي  ام  ناعرس   . يودیلا

ىنبلا بوكرملا  علخي   ، ريرحلا لاشلاو  خوجلا  ةءابعلا  راوجب  امھیمریف 
، بيرارشب ةكتلا  يذ  يلخادلا  لاورسلاو  ةلنفلاب  يضمي   ، بروجلاو
ىلع  ، نیتیحانلا نم  بویجلا  خفتنم  ىلعألا  هعذجب  طیحي  يريدصلاو 
ةخفتنم بیجلا  شامق  تحت  عوبطم  ةریبكلا  ةظفحملا  رظنم  نیمیلا 

رظنم راسیلا  ىلعو  ؛  ًاقلطم دفنت  ال  يتلا  ةیقرولاو  ةیضفلا  سولفلاب 
ةميركلا راجحألاب  ةلوغشملا  ةیجاعلا  رجنخلا  ةضبقو  ؛  ًاحضاو ةجنبطلا 
نرجلا ىلإ  لزني  اذكھو   .. ةینطقلا ةلنافلا  مك  تحت  نم  اھبارجب  لطت 
ةلیكلا رایعب  كسمي  ثیح   ، میسربلا وأ  حمقلا  لییكت  ةمھمب  موقیل 
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هبدي ذإ  ؛  ریماسملا سوؤرب  عصرملا  قشعملا  بشخلا  نم  عونصملا 
ةوقب هزھي  حوريو  هقنع  نم  هكسمي  هيدیبو  ؛  هألمیل داصحلا  ةموك  يف 

.. قئاقد يف  لتلا  ىواھتي  ىتح  للك  نود  ؛  ألميو بحلا  فرغيو 

. قزعي حارو  سأفلاب  كسمأف  ةھبألا  ىلع  ةأجف  ىلخت  دقو  هارت  وأ 
نمز يف  ًالماك  انادف  هدحو  فزعي  ؛  لاجر ةرشع  ةوقب  هسأف  ةبرض 
يف هیضقي  ةعاس  عبر  لمعلا  فنأتسي  يك  هل  ةحار  ىصقأ   . لیلق
لك يف  هبحاصت  يتلا  ةلیجرانلا  ىلع  لسعملا  غبتلا  نم  رجح  نیخدت 

.. ناكم

تحت ًايوال   ، ةریبكلا ةباوبلا  مامأ  ضرألا  ىلع  ًاعبرتم  ةرم  تاذ  هتيأر 
ًاماوكأ هلوح  ًاعناص   ، هفوص زجی  حار  صقملاب  و   ، ًانیمس ًافورخ  هکرو 

دق اھموي  ناكو   . اھيرتشیل ءيجیس  نمل  اھعمجي  نم  رظتنت  فوصلا  نم 
داک امف   ، مانغألا فوص  زجیل  انبر  ةحیبص  نم  منغلا  حارم  ملست 

ةقیلحلا ءارعزلا  مانغالا  ددع  ناک  یتح  حارملا  فقس  يلتعی  یحضلا 
ًاھجتم ماق   ، مانغألا نیب  رثاكتي  أدب  دق  صقملا  تابرض  راثآب  ةخطلملا 

. جازمبو ةيورو  ءودھ  يف  ةلیجرانلا  ىلع  ًارجح  برشیل  ةبطصملا  ىلإ 
، فوصلا بارتب  هھجو  ربتغا  دقو   ، بسحف لاورسلاو  ةلنافلاب  ناك 
ءزج نعو  نيرعشملا  نیليوطلا  ةیقاس  نع  لاورسلا  فرط  رسحناو 
يذلا ميرحلا  سنج  نأ  هتقثل  كلذ  نم  جرحتي  نكي  ملو   . هكرو محل  نم 
نھنویع نكل  ةروع  ربتعي  هدسج  نم  ءزج  يأ  نأ  نفرعي  انھ  نم  رمي 

.. ًالصأ هظحلت  دق ال  لب  هیف  يراعلا  ءزجلا  ىلإ  رظنت  نل  هتبھر  ةدشل 

ةكرام لسعملا  غبتلا  ةقروب  كسمأ  ؛  همامأ ةلیجرانلا  بحس 
هیتفشب هعباصأ  فارطأ  للبي  راص  ؛  ًافشان غبتلا  دجو  ؛  اھحتفو مولسلا 

دلو اي  رانلا  : )) رادلا ةباوب  يف  حیصي  امیف  غبتلا  يف  كعديو 
اھیكف نیبو  ةشاملاب  ًاكسمم  مالغلا  لبقأ  لیلق  دعبف  سوطرفلا .))

: لاق ةجھوتم  ءارمح  ران  ةعطق 

((.. يدج اي  رانلا  - ))

: ًالئاق  ، يراعلا هكرو  ىلإ  يواجرعلا  يمع  راشأ 

!((.. انھ اھطح  - ))

مالغلا هیلإ  رظن   ، هعباصأب هكعدو  هقيرب  غبتلا  بیطرت  لصاوي  حارو 
ىلإ ریشي  امیف  ًاطخاش  هینیع  هیف  طلسف   . ددرتو جرحو  ككشت  يف 

: يراعلا هكرو 

!!((.. ىشمأو انھ  اھطح  كل  تلق  - ))
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هذخف یلع  رانلا  ةرمج  عضوف   ، لاحلا يف  هرمأل  مالغلا  لثتماف 
ةيأ وأ   ، ةحوحو ةيآ  يواجرعلا  يمع  نع  ردصت  ملف   . فرصناو  ، يراعلا
قوف ةرمجلا  عضو  دق  مالغلا  نأكف   ، شمر ةجالتخا  ىتح  وأ  ةشاعترا 
مث ، هحلصأ ىتح  غبتلا  يف  كعدي  ًاعبرتم  يواجرعلا  يمع  يقب   . ماخر

ةرمجلا كسمأ  مث  ؛  هشدندو هاوسو  رجحلا  قوف  ءودھ  لکب  هعضو 
سافنألا بذجي  حارو  غبتلا  قوف  اھعضوف  هعباصأ  فارطأب  ةلعتشملا 

.. لھم ىلع 

امھم ةطلغ  يأ  نارفغل  ًادعتسم  سیل   ، اذھ اطع  يواجرعلا  يمع 
ىف عقت  ال  ىتح  نمثلا  عفدت  نأ  دب  الف  ناطلغ  تنأ   . ةھفات تناك 
داولا ظح  ىوس  نم   . رومألا نم  رمأ  يف  نوثدحتي  هلوح  نوسلجي 
ملف ؛  ةلماك ةزوأ  هدحو  لكأ  هنأل  ةبرطضم  تناك  هنطب  نأ  ةشاكع 
مكحتي نأ  لبق  ًايواد  هترخؤم  نم  تلفني  ةيوق  ةطرض  توصو  الإ  رعشي 
جوزمملا جرحلا  ةدش  نم  هيدخ  يف  ءامدلا  تصاغو  دلولا  لھذ   . اھیف

الإ ىرد  ام  ؛  هل عفشي  مل  كلذ  نكل   . يواجرعلا هدج  نم  فوخلاب 
ظیغب هقوف  طبھتل  ءاوھلا  يف  صقارتت  ةلیقثلا  ةززبملا  ةموشلاو 

نوسلاجلا ىتح   . يرجلا نع  زجعو  ثاتلا  دق  لوھذملا  دلولاو   ، ينونج
. مھتغمدأ ىلإ  ةموشلا  لوحتت  نأ  نم  ًافوخ  مھنكامأ  يف  اودمجت  مھلك 
یتح ةطباھ  ةدعاص  دلولا  عولض  ىلع  لاھنت  ةموشلا  تحار  اذكھو 
ةحصلا قالح  یلإ  هولمح  خرصی .  دلولاو  هسأر  تجشو  اھترسک 

داع مايأب  اھدعبو   . ردنبلا ىفشتسم  یلإ  بیاکرلا  یلع  هرودب  هلمحف 
يف ىرخأو  هسأر  يف  ةميدتسم  ةھاعب  ىفشتسملا  نم  دلولا 

.. هعولض

ةعصرم ةریبكلا  ةردنملا  تناك   .. ةكلاح دشأ  ناك  موي  ءاج  نأ  ىلإ 
طابضو ةيدنفأو  برع  خياشمو  دمع  ةرواجم : نادلب  ةدع  نم  لاجرلاب 
ةكرعم ءاھنإل  اوؤاج  ؛  ةیحانلا ةرئاد  نع  ةمألا  سلجم  وضعو  ةطرش 

ثیح  ، ةحیحشلا يرلا  هایم  ببسب  نیترواجتم  نیتلئاع  نیب  ةنمزم 
. اھلالخ عرزلا  تومي  ةليوط  تارتفل  رخآلا  نع  نیفرطلا  دحأ  اھزجتحي 

لاجرلا لقع  اذإ  عازنلا  لحب  لفكت  دق  اطع  يواجرعلا  يمع  ناكو 
دكؤملا نم  راصو   . مكاحملا ةاضق  مامأ  نم  مھيواعدو  مھقاروأ  اوبحسو 

اھب بيذي  ةلیسو  مدعي  نل  اطع  يواجرعلا  يمع  نأ  روضحل  عیمجل 
تراص دق  نیمصاختملا  يديأ  تاكو   . نیتلئاعلا نیب  مكارتملا  دیلجلا 

ام ثدح  نأ  الول   ، يفاصتلا ةمالع  ةحفاصملل  دتمت  نأ  كشو  ىلع 
، قالطإلا ىلع  دحأ  هعقوتي  نكي  مل  لكشبو  رصبلا  حمل  يف  ثدح 

ةبصنم راصبألا  عیمج  تناك  اھتظحل   . هسفن يواجرعلا  يمع  ىتح 
امیف ؛  ةحرتقم ةضيوعت  ةلأسم  يف  مكحلاب  قطني  نأ  راظتنا  يف  هیلع 
يف ركفي  اھلالخ  كش  ناك ال  ةليوط  ةقارطإ  يف  ًاجمدنم   ، وھ عبرت  دق 
يمع نأ  نوفرعي  عیمجلا  ناكو   . فالخلا هب  ىھني  بسانم  لح 
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تاقوأل دورشلا  نم  رثكي  أدب  دق  ةریخألا  تاونسلا  يف  اطع  يواجرعلا 
دقفي أدب  دق  ناك  ؛  ةفاطل ةعنصب  ولو  هھیبنت  نم  دب  حبصأ ال  ىتح  ةليوط 
داقتعالا ىلإ  نيرضاحلا  عیمج  لیميو   . زیكرتلا ىلع  ةردقلا  نم  ریثكلا 

وأ  ، ةزیجو ةھربل  مھدوجوب  ساسحإلا  دقف  دق  يواجرعلا  يمع  نأب 
 – هب اوئجوف  ذإ   .. مھدوجو يسن  هسفن  نیبو  هنیب  زیكرتلا  طرف  نم  هنأ 
، ًالیلق ضرألا  نع  ىرسیلا  هتیلإ  عفري  جرح –  ىندأ  نودبو  ةطاسب  لكب 

تألمو  ، ًايودم ًانینر  ضرألا  يف  تنر  ةيوق  ةطرضب  ءاوھلا  ىلإ  عفديو 
.. ةھيرك ةحئارب  فونألاو  ةردنملا  ءاضف 

هحمالم ترجحت   ، قھش ؛  يواجرعلا يمع  قافأ  لاحلا  يف 
حطس ىلع  ىفط  قيرغك   ، ةبعرم بعر  ةرظن  هینیع  يف  ترخصت 
هرظنم  . ىرخأ ةرم  عاقلا  يف  صاغ  ول  نأ  ىنمت  قافأ  املف  ةفرغلا 
مھتدمج دق  روضحلا  نأ  ةصاخ   ، راذتعالل ًایفاك  ناك  هدحو  سیعتلا 

. ءاثرلا لیبس  ىلع  ولو  ةماستبا  نع  ىتح  مھھوجو  نلت  ملف  ةأجافملا 
نم ثدح  كلذ  نأ  ول   ، نكي مل  نأك  رمألا  رمي  نأ  نكمملا  نم  ناكو 
هنمو ثدح  ام  ثدح  دقو  امأ   ، اطع يواجرعلا  يمع  ریغ  رخآ  صخش 
تالجس نم  هوحم  ىلإ  لیبس  الو  رمألا  ىھتناو  ثدح  دقو   ، تاذلاب وھ 
ينوک رایھنب  رذني  ةروطخلا  ةياغ  ًاریطخ  ادب  دق  رمألا  نإف  ؛  ةيرقلا ةركاذ 

نم ریثكلا  هيرتعي  أدب  دقو  هلوح  تتفتت  ةرخصتملا  هتارظن  تحار  مھاد 
يف ءاركنلا  ةلعفلا  هذھ  لعف  هریغ  ًادحأ  نأك   ، ءىجافملا سسجوتلا 
يف تلخدأو  هدض  تربد  ةینوك  ةرماؤم  ةمث  هنأك   ، لاجرلا ةرضح 

يفتخيو ةلعفلا  هذھ  لعفي  ةیبرت  يأ  قلتي  مل  رخآ  ًاصخش  هدسج 
يف ًافقاو  ناك  يذلا  ةشاكع  داولا  ىلع  هتارظن  تعقو   . تيرفعلاك
ةھاعلا دنع  تارظنلا  تفقوت   ، رادلا نابش  نم  طھر  عم  ةمدخلا 

؛ هعولض ىلعو  دلولا  سأر  ىلع  هتموش  اھتكرت  يتلا  ةميدتسملا 
هحمالم تصلقت  ؛  ءانعر ةینونج  ةكرح  يف  هیتبكر  ىلع  ًاسكار  ضفتنا 

نمم هب  مقتنیل  رسيألا  هدعاس  نم  رجنخلا  عزنتف  هانمي  دتمت  امیف 
، ءارولا ىلإ  رجنخلاب  هدعاس  كرح  هنإ  مث   . ةطرولا هذھ  يف  هعقوأ 
نأ نود  هترخؤم  ةحتف  يف  هرخآ  نع  رجنخلا  كد  هناوفنعو  هتوق  لكبو 

. هئامد يف  ًاقراغ  ضرألا  قوف  ىواھت  مث   . ةدحاو هنأ  قلطي 
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ةقعاصلا

ءوضو  ، ةحوتفم يتقش  باب  ةعارشب  تئجوف  ةداعلا  ریغ  ىلع 
قباطلا يف  ةقشلا  لخدم  ةیضرأ  ىلع  سینولا  هلظ  شرفي  ةھدرلا 
ةعارشلا ةكبش  يتنمسألا  ملسلا  تاجرد  ىلع  مسري  يضرألا 

ةبتع يلوخد  درجمب  اھتيأر   . ةربكم ةروصب  اھشقن  لكب  ةيديدحلا 
ةمث نوكي  نأ  دب  ذإ ال   ، حرفلاو ةجھبلاب  ضماغ  روعش  ينلخادف   ، تیبلا
باب حتفت  ال  يتجوز  نأ  تركذت  مث   . نآلا انروزي  ًادج  میمح  فیض 
ءاج ًالماع  وأ   ، ًابيرغ ًالجر  فیضلا  كلذ  نوكي  نیح  الإ  اذكھ  ةعارشلا 
زتھاف ؛  اھسفنل ًانیمأتو  تاھبشلل  ًاءرد  كلذو   ، ةقشلا يف  ًائیش  حلصي 
ةیصخش سدحأ  نأ  تلواح  ةلیقث  ةھربل   ، لوھجملا نم  فوخلاب  يبلق 
لھاجت تلواحف  كھرلا  دح  ىلإ  ًاقھرم  تنكو   . هترايز بابسأو  فیضلا 

.. رمألا

حتفأل ةعارشلا  ةكبش  لالخ  نم  يدي  برسأ  امیف  اھتلق   . بر اي  ریخ 
لاب ىلع  يل  رطخي  نكي  مل  امب  أجافأ  يب  اذإف   . لخادلا نم  بابلا 
ىلع ةسلاج  اھمحشو  اھمحلب   ، يمأ معن   ، يمأ يھ  تناك   . ًاقلطم
يتجوز نیب   ، تایتفلاو نابشلا  ضعب  اھلوحو  بابلل  هجاوملا  يسركلا 
ناولأو  ، ًاعیمج مھب  طیحت  موتكملا  سنألا  نم  ةلاحو   ، يدالوأو
يبلق دشنإ   . ةھدرلا ءاضف  يف  فدارتتو  صقارتتو  قثبنت  نويزفلتلا 

ةرم لوأ  هذھف   ، ةأجافملاو ةفجرلاو  ةحرفلا  ةدش  نم  لفسأ  ىلإ 
اھلعل لب   ، عاستالا ةیفارخلا  ةنيدملا  هذھ  يف  يتیب  يف  يمأ  ينروزت 
عطقتل اتلدلا  لامش  يف  ةدیعبلا  انتيرق  نم  يمأ  اھیف  لقتنت  ةرم  لوأ 
تدتھا یتح  تخاد  اھنأ  دب  الو   ، ينارت نأ  لجأ  نم  ةفاسملا  هذھ  لك 

انأف  ، ریمضلا بینأتو  بنذلاب  فراج  روعش  ينكلمت  ذئنیح   . يناونع ىلإ 
رفسلا لقثتساو  يتيرق  نیبو  ةرھاقلا  نیب  ةفاسملا  دعبتسأ  تب  يذلا 

ىلإ ةقھرملا  ةریبكلا  يمأ  تررطضا   ، يلایع ترثك  نأ  دعب  ةصاخ  اھیلإ 
.. ينارتل اھسفنب  ءيجملا 

يف عیمجلا  فقو   . ًالخاد بابلا  غارف  ألمأ  انأو  يعومد  تسبح 
ىلع تیمتراو   ، عورملا نزحلا  ةفوزعم  يلخادب  تعفتراف  يلابقتسا 

: لوقأو ةقرحب  يکبأ  تعفدناو  اھتنضتحاف  يمأ  ردص 

كسفن ةبعاتو  صلاخ ! صلاخ  يناشحاو  يتناد  همأ ! اي  كيزإ  - ))
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بولقلا يراجلا ! عوبسألا  كلیجأ  يوان  تنك  هللاو  اناد  ؟  يد ةجردلل 
نم يكاعم  ملكتأ  يسفن  اناد  ؟  همأ اي  هيإ  ةلماعو  حیحص ! اھضعب  دنع 

!((. يوق ریثك  مالك  يدنع  ةمایقلا ! موي  دحل  انھ 

لوط نم  تبعت  نأ  دعب  ةمساب  يردص  نم  بحسنت  اھتكرت  مث 
دعب يقورع  يف  ضفتنتو  يمیشایخ  ألمت  ةقیتعلا  اھتحئار  ةفقولا 
امك  ، بعللاو للدتلا  ىلإ  قوتأ  ًالفط  ينتيأر  ردقل  ىتح   ، باجتحا لوط 
اھتوص اھعمسأ  نأ  قوتأ  يتلا  عاجوألا  لك  يئامد  يف  تظقیتسا 
ةحئارلا هذھل  مینتسأ   ، ذيذللا قفادلا  اھنانح  نم  ديزم  يف  ًاعمط 

نأ دعب  اھراوجب  تسلج  اذھل   . اھقبع يف  نانئمطالاو  نامألاب  رعشأو 
ىلع ملسأ  نأ  تیسن  لاعفنالا  ةرمغ  يف   . هناكم مھدحأ  يل  عسو 

مھھوجو ىلع  تيأر  نإو  دعب  مھتفرع  دق  نكأ  مل  نيذلا  فویضلا  ةیقب 
ءانبأ لك  حمالم  يف  بوذت  يتلا  ةلجسملا  ةمالعلا  كلتب  انئامد  ماتخأ 

.. يتوخإ دالوأ  نم  مھنأ  نذإ  دب  الف   ، انترسأ

قيزي اھردص  قوف  ًادبأ  ًامئاد  مكارتملا  مغلبلا  لالخ  نم  يمأ  تلاق 
: مالكلا دنع  اھسفنت  ماظتنا  لطعيو 

!((. لایعلا ةیقب  ىلع  ملست  مل  - ))

! مأ ای  یسفن  تیسن  - 

يدالوأ یتح   ، یعولا نع  بئاغ  هبش  انأو  ًاعیمج  مھیلع  تملسو 
يف ةثباعلا  تاماستبالاب  يردأ  نأ  نود  ةلمجلاب  مھیلع  تملس 

. رياطلا ىلع  اھتمل  دق  تنك  نإو  مھيديأ  يف  ةحزاملا  ةكرحلاو  مھنویع 
: تلقو

(( ؟ تیشعت - ))

: تلاق

نع دئاز  ًامرك  انتمركأو  انتشعو  انتدغ  ةلیصألا  كجوز  معن ! - ))
!(( دحلا

: يجوز ىلإ  ثيدحلا  ةھجوم  تفاضأ  مث 

!(( یشعتی تالجوزل  تاھ  - ))

تاریعش ضعبو   ، بوحشلا نم  لیلق  هبوشي   ، ًادروم اھھجو  ناك 
ىلع ةمكحملا  ةبیصعتلا  تحت  نم  روھظلا  لواحت  ةقیفص  ءاضیب 
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. اھتبقر لوح  ةفوفلملا  ءاضیبلا  ةحرطلاو  اھسأر 

مدع نأو   ، ًادج ةدیعب  تاونس  ذنم  هجولا  اذھ  رأ  مل  ىننأ  تركذت 
.. ةجزاطلا ةقفادلا  رعاشملا  هذھ  نم  ریثكلا  ينمرحت  تناك  هتيؤر 

تاعوضوملا تارشع  يف  اھثدحأ  نأ  ديرأ  يننأ  رعشأ  تنكو 
يردص يف  اھتلقتعاف  اھنع  يثيدحب  يجوز  تقاض  يتلا  لكاشملاو 
ًاعوضوم ولو  ركذتأل  يغامد  رصعأ  تلعج   ، تاونسو تاونس  لاوط 

تحت عقاول  ًاليوط  دشأ  ترصف   ، حلفأ ملف  تاعوضوملا  كلت  نم  ًادحاو 
هلو يف  اھیلإ  ًارظان  يدورش  عطقأ  رخآل  نیح  نمو   ، لیقث ردخم 

: ًالئاق يقیقح 

!(( دیدج نم  ينتییحأ  ينتفرش ! ينترون ! تنأ  نامز ! هللاو  - ))

اھتكرح سفن   ، اھقنع لوح  ديدج  نم  اھتكبح  دیعتو  اھتحرط  كفت 
: يفخ باتع  ةربنب  لوقت  ًامئاد  ةبیبحلا   ، ًامئاد ةدوھعملا 

!((. مالكلا ولح  ریغ  كنم  ذخأن  ال  - ))

اّھکشل ًاءرد  لوقأ   . ةبتاعلا ةبنؤملا  ةرظنلا  سفن  اھینیع  يف  عملتو 
. اھل يبح  میظع  يف 

!(( يدنع كرادقم  نیفرعت  دق ال  -))

ةماستبالا سفن   ، نیتمومضملا اھیتفش  تحت  ةماستبالا  عستت 
: يتفش نیب  يرمع  لوط  اھب  تظفتحاف  اھتببحأ  يتلا 

!(( بجعتسأ كرومأ  فوشأ  كقدصأ ! كمالك  عمسأ  - ))

يف يبأل  اھتھجو  املاط  يتلا  اھمف  يف  ةیلزألا  ةرابعلا  سفن 
.. انم لكل  اھھجوت  تتاب  يتلاو   ، ءافصلا تاظحل 

ةزیبارتلا قوف  يئاشع  دادعإ  نم  تھتنا  دق  يتجوز  تناكو 
تلقتناف  ، يمأ ةدعقل  هجاوملا  يساركلا  مامأ  اھتلدعو  ةریغصلا 

.. ءطبب لكأ  تعرشو  ةدعقلاب  تحرفف  اھل  ًاھجاوم  ترصف 

ضرألا تیأر   ، يبلق یلع  ًاضباق  ةدشلا  یتاع  راود  ينمھد  ةأجفو 
. ةرئاثلا جاومألا  هب  بعالتت  ةنیفس  يف  يننأك  يلاوحو  يمامأ  عفترت 
، ًابارخ حايرب  بوحصم  ءىزاھ  رخاس  نعاط  روعش  يلخاد  نم  قثبنإ 
يف ًابكار  ترص  ىننأك  ادبو   . ةفاج داوعأ  اياقبب  ضيرعلا  قفألا  ألمتو 
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كلذ  .. ةحلاك ءادرج  راجشأ  عوذج  نیب  عقلب  يف  ًابخاص  حرمي  راطق 
تتام دف  اھمدو  اھمحلب  يمامأ  ةلثاملا  هذھ  يمأ  نأ  تركذت  دق  يننأ 
نكأ ملو   ، ًاتوم تعبشو  تتام  معن   ، تاونس ةرشع  ىلع  ديزي  ام  ذنم 
اھلسرأ يتلا  ةیقربلا  نأل  مايأب  اھنفد  دعب  تلصو  ذإ  اھزانج  ترضح 

ام ةیقربلا  هذھ  نأ  ًاضيأ  تركذت   . مايأ ةثالث  ةرخأتم  ينتلصو  يتوخإ 
ًاریثك اھنأو  يبتكم  جاردأ  دحأ  يف  ةصاخلا  يقاروأ  نیب  ةظوفحم  لازت 
للشلاب باصأ  تدك   . ىرخأ ءایشأ  نع  ثحبلا  ءانثأ  يدي  يف  تعقو  ام 

هذھ ةھجاوم  يف  ينیع  عفر  نم  عورلا  ينعنم  دقو   ، بعرلا طرف  نم 
. ةبعرملا ةدسجملا  ةصخاشلا  ةقیقحلا 
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