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محمود درویش 

أنت منذ اآلن غیرك!"

"

ًةاسقو اننوهركی ، ْنَم  عم  نیدودو  نوكن  نأ 

، يلاعتُملا ةّینوُد  يه  كلت  انَنوّبحی -  ْنَم  عم 

! عیضولا ةسرطغو 

! كنع اندعتبا  املك  ...انرِّیغت  ال  يضاملا ! اهّیأ 

؟ متنأ ْنَم  انلأست : ال  لبقتسملا : اهّیأ 

فرعن ًاضیأ ال  نحنف  ينم ؟ نودیرت  اذامو 

ىوس انسلف  ًالیلق ، انلَّمحت  رضاحلا ! اهّیَأ 

! لظلا ِءالقث  ٍلیبس  يرباع 
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؟ اذامل يردأ  تسل 

قّدح يدحو  تنك  امّلكف  نیدیحولا ، ُدّصرتی  توملا  ّنأ  ُترّوصت  املاط 
نیرخآلا يف  ًةبغر  سیل  ادیحو  ءاقبلا  يتلوفط  لاوط  ُتبّنجت  اذه  لجأل  بـي ،

.قالطالا ىلع  دحأ  ال  دحأ ، يف  سنأ  ىلع  رثعأ  مل  انأف  اقالطا  مهتقفرو ،

، ام صخش  عم  تنك  نأ  فداص  اذإ  ينلّجؤیو  دّدرتیس  توملا  ّنأ  يل  لّیُخ 
سانلا تومی  فیك  تیأر  امدنع  ایجیردت  فعضی  روعشلا  اذه  أدب  .صخش  ّيأ 

ّدتما توملا  ناطلس  نأ  مغر  .ةولخلا  الو  ةقفّرلاب  توملا  يلابی  الو  ىدارفو  تاعامج 
يتلا ةینادرفلا  ةلصاوم  نم  كلذ  ينعنم  لقألا  ىلع  انتمم ، تنك  يننكل  يلوح  نم 

."...!؟ توملا شعیلف   " راعش عفری  يلخاد  يذلا  ثبعلا  ّنأك  .هالول  اهیلإ  ُعز  ـ نأس

طقتلأ ةیعیبّطلا  ةفرّشلا  هذه  نم  يایاقب ، ىلع  ُّلطأ  عجولا  ةّمق  ىلعأ 
أّزجتت ىتح  لّكشتت  داكت  ال  ةروص  شاهدالا ، ةدودحم  يتلحرل  ةیماروناب  ةروص 
ةآرملا ةنعل  ىلع  ينارأ  لمتحت ، وأ  ىجترت  ةیاهن  تسیل  اهّنكل  ةرفز  حوّرلل  .ىشالتتو 

ّدبتسا بـي، يذلا  ملألا  نم  ةمكح  يف  امّبرو  نونج  يف  لءاستأ  تنك  اهارأ ؟ مأ 
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مأ ةرخّصلا  وحن  ٌةجوم  ْتجرحدت  امّلك  ءاملا  ةحفص  ىلع  ُرّسكتی  يذلا  اهُهْجوأ 
؟ ...نیهجول اجیزم  ناكأ  يهجو ؟

، نمتؤت ةراج ال  لثم  انتبیخ  ةحئار  ُعیشُی  ُءاسملا  .ةنكمم  ةریثأ ، ةغل  ُدْربلا 
امئاد انتننظ  دقو  اندعب ؛ ملاعلا  لكش  نع  لءاستأ  هل ، نیفیدر  وأ  نمّزلا  جراخ  انّنأك 
ىلع تشقُن  يتلا  ةحوّللا  كلت  نیلوجخلا ؟" نیقشاعلا  " ـ نیقصتلم ك نییدبأ  نیقشاع 
هبشت ةحضاو ، نكت  مل  ةفلجلا ، ةنیدم  بونج  ةیرثألا  ةقطنملا  ةقانلا " نیع   " تارخص
داكلاب اهُحمالم  هلیهاجم ، يف  ام  نكر  يف  نیعباقلا  نیّیرسلا  هتبارغو  يحی  قز  نـ

نود هب  ّمهتو  اهب  ّمهی  نینّسلا  فالآ  ذنم  لجخلاو ، ّبحلا  ةلاسرب  يفت  اهنكلو  رهظت 
ىلع املأ  هیناعأ  اّمم  يلابی  نأ  نود  ملعملا  كلذ  ةیؤرل  يحی  ينذخأ  .ائیش  العفی  نأ 

، يملأ ُمتكأو  ّزتهأ  انأو  يملأ  فعاضت  هروخص  وحن  ةداعسب  مّدقت  امّلك  هتجارد ، دیدح 
نئج يئاللا  .ةبوصخلل  زمر  اهّنأ  اودقتعا  ةحوّللاب ، نوكّربتی  نوریثكلا  ناك  اهموی 

ةبوصخ لّوحتت  ّدحلا  اذهلأ  دلولا ؟ ىلإ  ّبحلا  زمری  ّدحلا  اذهلأ  دلولا ، ندرأ  اهیلإ 
هنكلو هناكم  روزی  نأ  داتعإ  يحی  دّدعتلا ؟ يف  ةبغر  ىلإ  ةّیدن  تارظن  نم  قشعلا 

يف هتغل  دجو  هّلعل  راجشألاو ، تاتابنلا  ملاع  يف  كمهنا  امدنع  ةداعلا  كلت  فقویس 
.بوهّسلا ناصغأو  روذج 

" اكینیرغ  " ةحولب امهتأرق  نیذلا  فنعلاو  بخّصلا  هبشی  ام  يلخاد 
ةنس نم  يام  تاذ  اكینیرغب  ّلح  يذلا  بارخلا  ٌدحأ  رّكذتی  له  وساكیبل ،  

يذلا ةینفلا  ةیبرتلا  ذاتسأ  بیبحلا  الول  وساكیب  نعو  اكینیرغ  نع  فرعأل  نكأ  مل  1937 ،؟
نع ابیرغ  ناك  اهب ، سردأ  تنك  يتلا  ةسسؤملاب  نیرهش  نم  ّلقأل  هلمع  عبات 

سردن اّنك  هب ، اوقّلعتو  اریثك  ذیمالتلا  هبحأ  امنیب  اضیرمو  ادقعم  هوربتعا  عیمجلا ،
اورضحأ يدامّرلا ، عم  تاعاّسلا  يقاب  فلاحتتو  عوبسألا ، يف  ةدحاو  ةعاس  مسّرلا 

[1]
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انتئیهو انرفاظأو  انتاودأ  ةبقارم  يف  طرفأ  ةینفلا  ةیبرتلا  ةدامل  ادیدج  اذاتسأ  اهدعب 
؟ بیبحلا رداغ  اذامل  فرعن  نأ  نود  ةیسارّدلا  ةنّسلا  تهتنا  نأ  ىلإ 

ُحملأ انأو  رطمت  نأ  يغبنی  له  اضیأ  لءاستأو  اّدج  ةریبك  اكینیرغ "  " يلخاد
له نوكحضی ؟ له  لافطألا  نع  اذامو  ةرخّصلا ؟ هذه  وحن  ءایح  يف  فحزت  مویغلا 

؟ يهو انأ  انلصفنا  ذإ  دعب  حرمی  ٌدحأ  يقب 

له اهضعب ؟ انأ  مأ  زاوم  ملاع  يهأ  اهرادم ، نم  فقوم  دیدحت  يف  دهتجأ 
؟ هنامدا تلصاو  اسوهو  املح  مأ  ةقیقح  تناك 

ةّفطصم فرحأ  نم  رثكأ  يل  ينعی  يمسا ال 

، فلأ

، لاد

، ءار

، ءای

ةّدحب ُهقطن  فقوُت  نیسو 

!؟ ..ىرأ نیهجولا  ّيأ 

اناوس قفألاب  سیل  ةّضف ، نم  نالاثمت  امهّنأك  انیهجو  ىوس  حفّسلاب  سیل 
ةیاهنلاب نذؤملا  انلخاود  خارص  مامأ  عجارتت  ةایحلاو  موزهم ، بكوك  اننأك  دّحوتن 

ةیاهن انقاحسنا ، نم  اضعب  رَّدصی  عمد  الو  قانع  الو  ةلبق  ال  دیلاقتلا ، فلاخت  يتلا 
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.حلم الب 

نم عسوأ  اهمسإ  نآ ، يف  ٌّرسو  فشك  اهمسا  دادتماو ، ىدم  اهمسا 
هدوجو ّنأ  مأ  العف  هتیسن  له  نآلا ، اهمسا  ركذأ  اذهل ال  يقطن  نم  ردقأو  فرحألا 

، اهعیمج فورحلا  رّكذتأ  هقطن ، عسولاب  دعی  ملف  ةركاّذلا  ّمغ  ردتقملاو  فّثكملا 
نم هطقن  ءابلاو  هیلع ، ناشال  فیّللا   " اریغص باّتُكلا  يف  تلعف  امك  اهرهظتسأ 

ضعب ذخآ  نأ  يفكی  ، …" بصن َب  بصن ، َأ   " اضیأ اهلّكشأ  ...تحت ،"
.دارأ امك  يننّطوو  يندّرش  يذلا  رحاّسلا  مسالا  كلذ  ىلع  رثعأل  ةیدجبألا 

[2]

ةرخّصلا ىلعأ  سلجأ  فقاوم ، اذكهل  ابسانم  اناكم  توملا " هیشور   " ادب
اناهجوو يلخاد  يتلا  اكینیرغو  يضاملا  نرقلا  بارخ  نیرشعلاو ، دحاولا  نرقلا  علطم 
لشفلا لوصف  ِّمهأ  ُخیش  انأو  ُحجنأ  ينأك  ءاضفلا ، اذه  عم  مغانتی  كلذ  ّلك  ناریسكلا 

تایادبلاو تایاهنلا  نرقل  هیرتروب "  " مسر يف  يردأ  ثیح ال  نم  ُحجنأ  قالطالا ، ىلع 
نم مویلا  اذه  ءامس  ىلع  مثاجلا  يفیّصلا  روثلاك  دوسألا  ةیرشبلا  خیرات  يف  ّمهألا 

روخّصلاب مطتلملا  جوملا  هریده  ناك  امنیب  امره  اریّرش ، انرق  يل  ادب  يام ،"  " رخاوأ
...رغصأو رثكأ  عستتو  ربكتف  ةناكم  ذخأت  ...ىحنم  ّلك  يتبیخ  ذخأتو  ولعیو ، ولعی 

.ىشالتأ اذنأ  اه 

انه ةقانلا ، نیع  روخص  ةرایز  يحی  داتعا  امك  .ناكملا  ةرایز  تدتعا 
ّكص ملتسأ  نأ  لبق  فرعأو  ىرخألا  ولت  ةّرملا  يایاطخب  فرتعأ  انهو  يراكفأ  ىّرعتت 

، عولخملا يّدج  بهذم  ىلع  ادیحو  برشأ  انهو  ایاطخلا ، ّلك  رّركم  ينأ  نارفغلا 
عیمجلا ىّدحت  امدنع  نموم  يّدج  هقّقح  يذلاك  ایدوجو  اقوفت  قّقحأ  نأ  يعسوب  ناك 

عم لعفی  امك  ادحأ  رواحی  الو  اریكس  ناك  هنأ  مغر  هتهاجوو  هتقانأ  ىلع  ظفاحو 
الإ برشی  نكی  مل  يحی  هتقیرط ، نم  ضعبب  يفتكأ  يننكل  ةدیدعلا ، ةمیمحلا  هتانینق 
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، رهش ّلك  رخآ  رحبلل  اهمعطأ  يتلا  يتارّكذم  بتكأ  انه  هرش ، نّخدم  هنأ  مغر  ءاملا 
لواحأو لیوعلاو  بیحّنلا  ىلع  نّرمتأ  كلذ ، ىلإ  ةجاحب  ترعش  امّلك  ةّدشب  يكابتأ 

دایز نب  قراط  ينأ  رعشأو  َّيلع ؛ ِتیصعتسا  امّلك  رحبلا  يف  بطخأو  عومّدلا  ءارغإ 
نیذلا نم  ناك  ّيأ  وأ  سربیب  رهاّظلا  يّلعلو  نویلبان  وأ  رداقلا  دبع  ریمألا  امّبر  وأ 

ىلع نم  انأو  شویجلا  مخضأ  هتفاثكو  رحبلا  توص  هبشی  الأ  مهشویج ، يف  اوبطخ 
اذكه دولخلاو ، ةداهّشلاو  راصتنالا  ىلع  فرشی  امیظع  احتافو  ادئاق  توملا  ةرخص 

يتلوطبو يخیرات  نع  نیفرعت  يتبیبح  تنأ  ينوكت  ملو  يرارسأ  ّلك  رحبلل  حبصأ 
ءافتحاو رحبلا بـي  رصانع  وهز  كبجعأو  انه  ةّرم  كترضحأ  يننكل  اریثك ، الو  الیلق 

ةبذهم ةطقك  بـي  نیحّسمتتو  يترصاخ  ىلع  نیّدشت  ِتنك  ياطخب ، ناكملا 
يئالو وأ  يل  ناكملا  اذه  ءالو  ّالإ  هفنع  ُّدصی  فیك ال  كبایغ  نع  ِكتثّدحو  ةنّدمتمو ،

! هل

ماقم نیلغشنت ، وأ  نیرّخأتت  امدنع  ءاوخلا  مایأ  مهتلی  يذلا  ماقملا  وه  اذه 
ابلط نیلوجخلا  نیقشاعلا  مامأ  سانلا  عمتجا  كانه  ةقانلا ، نیع  روخص  هبشی  ال 
يردأ ال  راحتنالل ، وأ  سنجلا  ةسراممل  برّشلل ، نوتأی  سانلا ، يوهی  انه  ةبوصخلل ،

نود ربكی  كمسٕاو  ّدح  ّّلك  نع  داز  ِكرادقم  ءاسملا  اذه  نیدعاصتت ، كلعج  يذلا  ام 
.ةیدجبألا نع  ىأنی  همسج ،

كدسجو كمسا  فرعی  وه  ربكأ ، ةیعرش  كحنمی  رحبلاو  ...نیفثكتت  ِتنأ 
.كحور ضعبب  الإ  نآلا  كسمأ  انأو ال 

ادحأ فرعأ  ُتنك ال  ىفشتسملاب ، اهتمّلعت  ٌةداع  يتبیقح ؛ ىلإ  ةآرملا  ُعجرأ 
اهودشم اهیلإ  يغصیل  عّمجتی  هتیأر  ام  اریثكو  هایاكح  يهجول  رّسفأ  تحر  ام  اریثكو 

.ادّدجم كّكفتیو  ىّظشتی  ّمث 
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يذلا اهجنغب  حّحصتس  تناك  اهّنأو  دبال  .يضاملا  نرقلا  يف  اهتفرع 
انأ قرشأ  تنك  لفأی  ناك  امدنع  رضتحی  نورشعلا  نرقلاو  ينتفرع   " يعم لسانتی 

بجی انهو  ةنیدملا  هذه  يف  ادیحوو  اریغص  ابیرغ ، احیرج ، انأ  تنكو  ادعاو ،" انمز 
دقل ایقیقحو ،" اّیح  َكرارمتسا  قاثوو  ةنیدملا  حاتفم  ُتنك  َكتذقنأ ، كتیتأو  : " لوقت نأ 
اقحال اهل  ُتفرتعا  ةقداص ، امئاد  تناكف  يه  امأ  يرود ، اهلبق  لّثمأ  ابذاك  ُتنك 
نآلا .ِكردص  ىلا  قاتشأ  اهنم ! ءيشب  اهردص  قضی  ملو  رخّصلا  اهظفلی  رارسأب 

؟ ...مأ ّرسلا  تظفح  ٍةوسق  نِمأ  فرعأ  ينتفلخ ال 

.ءاسم ةعباّسلا  ةعاّسلا 

انكل ةیكیرمألاو  ةیبوروألا  مویغلا  الولو  انه ، نم  جرخملا  فرعأ  داكلاب 
يف رشبلا  يقاب  نم  ّلقأ  ةجردب  نویكیرمألاو  نویبروألا  بّبستی  الأ  اجرخم ، فرعن 

روخت امنیب  ةقاّطلا  نورّذبیو  ةایحلا  لیصافت  نم  نولّدعیو  خانملا  نوریغی  الأ  انملأ ؟
ةدقع ِكیدل  : " اهل ُلوقأ  ُتنكو  فَدهتسملا " ةدقع  كیدل  : " يل لوقتل  تناك  يه  اناوق ؟

.َّيضام لاس  ْتَمد  امّلك  اهب ، ردابأ  ينأل  ىنمیلا  يلجر  ّجشت  روخّصلا  ةیوه ."
اّمأ نذإ ، نود  مداقلا  ةثادحلا  توصب  ةبولسم  اهنكلو  ةریثمو ، ةئلتمم  ةلیمج ، تناك 

عیطاقت عم  ُمجسنت  تالاحب ال  ةذوخأم  ةباتّرلاو ، ةیكیسالكلا  ىلإ  برقأ  ٌفلجف  انأ 
ةیكیسالك ةسبلأب  مزتلتو  نیفتكلاو  ردّصلا  ةیراع  ةفوشكملا  ةسبلألا  ّبحت  اهتایموی ،

يتلا ةیسنرفلاب  ينتّیح  املاط  يدامّرلا ، وأ  دوسألا  يدترتو  ناولألا  قشعت  اهرتست ،
ُلِصأ .برغلاب  ُّمتهتو  أرقت  ام  اریثكو  اصلاخ ، ایبرع  ادیشن  اهیتفش  ىلع  حبصت 
نوبّزلا ىلإ  نیعسی  يئاللا  عراّشلا  تایتفك  ينرّوصتأو  اهتعراق  ىلع  رّمستأ  َقیرّطلا 
تیمد دقل  دحاو ، فیرعت  رهعلل  ّلظی  املاط  اهیف  ریض  قیوست ال  ةینقت  هذه  انلع ،

ُتلز ام  ...ءارذع ! دعأ  مل  يّنأك  ةراجلا  روخّصلاو  توملا " ةرخص   " ىلع كانه 
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.ٌلجو ينباتناف  مهدحأ  فّقوت  امدنع  ُتنك  يتلا  ةرهاعلاب  الغشنم 

ریازدل طباه  - 

رسای طباه  طباه  ...هیإ  - [3]

وخ ای  علطأ  - 

ُضرتفی الأ  نوبّزلا ؛ ةبیرو  عراّشلا  ةاتف  نم  ُتصّلخت  امنیب  ةرایّسلا  تدعص 
هنأو ّدب  ال  فصنلاو ، ةنماثلا  ىلإ  قئاقّدلا  ْتجرحدت  اهنئابز ؟ ىوهلا  ةعئاب  ىشخت  نأ 

تاعاّسلا برقعل  ُسمهی  هنأك  رودی  وهو  يناوّثلا  برقع  لّمأتأ  تنك  رخآ ، عیرس  نرق 
نود هدعو  دنع  امئاد  دوعی  اّیفوو  اطبضنم  ادب  ةقیقد ،" دعب  دوعأس   " هیلإ لصو  امّلك 

ةماخف لّوحت  تناك  رمخلا  ةحئار  ةعرافلا ، قئاقّدلا  ةماق  ىلع  روبعلا  ىسنی  نأ 
يتلا ةاتفلل  زّیمم  نوبز  هّنأ  ضرتفی  يمومعلا ، ضاحرملا  هبشی  ام  ىلإ  ةراّیسلا 

ضیحارملا يف  أرقأ  امك  هترایس  ىلع  اّذاش  انالعإ  نّودأ  نأ  ضرتفیو بـي  اهُتفّلخ ،
.ةیمومعلا

" نامألا عجر  وخ  ای  دمحلا   "

ُهركأ دالبلل ، ةینمألا  ةلاحلا  نع  ثیدحلا  هركأ  ةفش ، تنبب  سبنأ  مل 
نود يلخاد  ّششع  يذلا  بعّرلا  ّلك  رّكذت  هركأ  ببس ، ریغب  نیملاحلاو  نیلئافتملا 

عوضوملا رّیغف  يتمص  ىلإ  هبتنا  لجّرلا  ّنأك  نیریثكلا ،

"؟ ةحایس يف  َتنأ  امبر  "

" انه ينلز  ـ نأ  " ىلوألا هحمالم  نم  قّفدتملا  ههجو  يف  خرصأ  نأ  تدرأ 
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: بسانملا يعامتجالا  ءابغلاب  هتردابو  تعجارت  يننكل 

يرعلاب روعش  ينباتنا  اذهل  يترایس  تعب  - 

ةعماجلا نم  يجرخت  ذنم  شمأ  مل  انأ  - 

ظوظح ُبهنت  تنأو  ةعماجلا  نم  تجّرخت  ذنم  دیكأ  يسفن : يف  تلق 
رودی امم  ائیش  َرعشتسا  هب  يّنأكو  توملا ، يف  الإ  هیف  أفاكتن  دلب ال  يف  نیرخآلا 

.يلخاد

لقألا ىلع  انیضرت  ةجرد  ىلإ  لوصولا  لجأ  نم  اریثك  انبعت  انبعت ، "
" انءانبأو انءاسن  لیعن  نأ  عیطتسن 

، ةمخفلا ةراّیسلاو  ةمخّضلا  شركلا  هذهب  ىقشی  مك  امامت  ودبی  ...مهؤاسن ؟؟
ىلع ةأفاكمب  ظحی  ملو  هتلوهكو  هبابش  نینس  ّلك  دالبلا  بهو  يذلا  ـي  بأ ترّكذت 

وأ جحلا  نع  اوثّدحت  امّلكو  جحلا  وأ  ةرمعلا  نمث  ىّتح  رفوی  مل  هینافتو ، هصالخإ 
يتنیدم يف  خویّشلا  لوقی  اذكه  لوسر هللا ؛ هّدج  ىلإ  اقایتشا  هانیع  تضاف  ةرمعلا 

" لیدوفسازیل  " لخدن نحن  اذاف  يسأر  تعفر  .ابعتم  ناك  كلذك  ـي  بأ لوسّرلا ، نع 
مهفأ داكأو  ٌنوبز  لجّرلا  نأ  نیقی  ىلع  نآلا  تحبصأ  نونكع ،" نب   " يحب  
نود بابلا  تحتف  عراّشلا ، ةیاهن  دنع  فّقوت  لیلق ، ذنم  اهظفل  يتلا  انءاسن "  " ىدؤم
مسّتأ نأ  يل  يغبنی  هنأ  تكردأو  اجراخ  ةدرابلا  ةیماّدلا  يلجرب  تیمر  هركشأ ، نأ 
هدسج لبق  ةلامثلا  نم  وحصی  هنأكو  ادب  يذلا  هتوص  ينذقنأ  ةقایّللا ، نم  ضعبب 

! ...ةبعتملا ةلتكلا 

[4]

يدیلو ای  كنواعی  ـي  بر - 
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ایوخ ای  كیدلاو  محری  - 

.ٌدراب هجو  يل  ناك  نخاس ، هجو  هل  ناك 

ّيحلاب ندقری  يتاوّللا  تایعماجلا  لیّللا  تایتف  نیبو  ينیب  اتّتشم  ناك  هّلعل 
عمتجملاب تاروهبم  ّنه  بلاغلا  يف  ةیمومعلا ، لاغشألا  ةرازول  يذاحملا  ّيعماجلا 

ّلكو جوُّرلاو  سیتسابلاو  راكیّرلاو  يكسیولاب  امّبرو  ایادهلاب  ةقینألا ، تارایّسلاب  يلیّللا ،
ةوهّشلا نبصأ  ّلقألا  ىلع  ةرمتسم  ةیلیل  ةمدخ  يف  نهداسجأ  نفرعی ، يتلا  رومخلا 
ءایحلا لیهأت  دیعت  امدعب  تتأ  ثیح  نم  دوعت  مأست  يتلاو  ةداهّشلاو ، ذوفنلاو  لاملاو 

انأ نابج ، ٌمَلاع  هنإ  .میظع  لافتحا  يف  رودغملا  اهمع  نبا  امهزوحی  نیذلا  فرّشلاو 
.ادحأ عدخأل  نكأ  مل  ةعاس  عبرل  عراش  ةاتف  تنك  امدنع 

ينأل امّبر  يل ، يدوعت  مل  نیلمحت  يتلا  ةساَدقلاب  تنأ ؟ ِكنع  اذامو 
تذخّتا ينأ  ول  نآلا  رّكفأ  اعم ، ّلظن  نأ  حلصی  نكی  مل  سّدقملا  ِتنأو  سّندملا 

قساف احضاوو ، احیرص  ودغیس  رمألا  ناك  ّيعماجلا  ّيحلا  تانب  نم  ةقیشع 
ُتنكل رّضحتلا ، ىهتنم  يف  ًالجرو  ًةیرحو  ًةایحو  ًةوهش  ةنیدملا  نم  عّضبتت  ةیورقو 
ةدیعبلا ةنیدملا  وأ  ةیرقلا  ىلإ  يه  دوعت  امدنعو  كلذ  ّلك  رّفوت  يتلا  ةحاسملا  انأ 

دجأس تنكف  انأ  اّمأ  ةنسآلا ، ةقحّاللا  اهتایحب  تسیق  ام  اذإ  ةریثم  تایركذب  ظفتحتس 
، لذتبملا يردص  ىلع  الیلق  تكب  ةدحاو  لیحر  تقو  ناح  امّلك  اذكهو  ىرخأ ، يل 

.ریخألا ءاشعلا  يف  ایفاضإ  الام  بلطت  نأ  ىسنت  نل  اهنكلو 

نیأ نِمف  داجونإلا ، يف  انفو  ادّرفتم  ابهذمو  ًةراضحو  ًةنیدم  ِتنك  ِكدحو 
؟ نیأ ىلإ  يضمأ 

؟ نآلا نیلعفت  يذلا  ام  ىرت 
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نیبترت مهّشلا ، كسراف  فزع  ىلع  كتایح  بیضوت  نیدیعت  تنأ  امتح 
كتثّدح املاط  يننأ  نذإ  يرّكذت  نیئرقت ؟ له  كتایوناث ، يف  يل  رثأ  امنیب ال  كتایولوأ 

، نجّسلاو صاصّرلاو  نیكّسلا  نم  اّراف  ادّرشم  َحبصأ  نأ  لبق  ةباتكلا  ملح  نع 
ّيدل يتلا  ةفاقثلا  هتاه  ّلك  نم  نیشهدنت  ِتنكو  اعم  أرقن  انك  ام  اریثك  انّنأ  يرّكذت 
كلذ نیفنت  ِتنأو  يرّكذت  نیرت ، يتلا  ةفاقثلا  ىرأ  نكأ  ملو  ادحاو  اباتك  كلمأ  انأو ال 
ّنأ يظحال  اعم ، انصْقر  ِكنطب  ىلع  دیدج  ٌلجر  مانی  ذإ  كراكفأ  نم  كولعّصلا 

يلجأل تیكب  دقف  انأ  اّمأ  كنطب ،" و" ةّدِجلا "  " امهكلمأ دعأ  مل  نیرمأب  ىظحی  ِكلجر 
ىلع ةوطس  كیدل   " ىفشتسملاب يل  لاق  نم  ِتنك  ُّتم ، ول  نیكبتل  تنك  امم  رثكأ 
اقحال هتبتكو  اذه  ِتلق  دقل  يذهأ  انأ ال  هیلع ،" تنأ  امم  ربكأ  َتنأ  َّيلعو ، نمّزلا 

وأ لضفألا  ناك  نإ  نآلا  مهی  ال  لضفأ ، نوكیل  هسفن  ّدعُی  ناك  دقل  ةلاسر ، يف 
دّرجم ّنإ  ّمث  هتیاكح ، امو  وه  نم  نآلا  ّمهی  ال  ادهاز ، وأ  اریّكس  ناك  نإ  ءيشّاللا ،
لیفك ةنایخلاو  ضرملاو  عوجلاو  ءاجّرلاو  فوخلاو  ىفنملاو  توملا  ةیاكح  يف  ریكفّتلا 

.سّدقملا ِكماقم  جراخ  سّندملا  نیلكرت  تنأو  ىهبأو  ّمهأ  ودبت  ِكتیاكح  توملاب ،

انخیراتب ةدرابلا  تایانبلا  لهج  فلخ  نم  يتأی  ِكتوص  ناك  علخنأ  انأو 
.ِكصقرب ينرّكذی  ٍجّومت  يف  اهدیعیو  راجشألا  ذخأی  عاقیإ  كتاكحضو  میدقلا ،
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ةبعل غوص  نم  نّكمتأ  ملف  اعیرس  ينم  ّرف  ّدترا ، هتنك  يذلا  ُلفّطلا 
ةروص ةیأ  ىلع  ضبقأ  مل  مهتمزه ، وأ  ينومزهو  اراغص  اقافر  تسفان  الو  اهقشعو ،

هتارظنب برقأ  ناك  ُهتنك  يذلا  لفّطلا  يمره ، اهب  هجاوأ  نأ  يننكمی  ةحضاو 
بّجعتو ةیرخس  ریثت  يرهظ  فلخ  ّيدیو  يتیشم  تناكو  لهكلا ، ىلإ  هحمالمو 

كاذ ينمز  يف  نكت  مل  ةایحلا  نإ  ّمث  .كلت  يتیشم  نع  لزانتأ  نل  كلذ  مغر  عیمجلا ،
ُهنكمی ناك  دحأ  ال  ـي ، بابّضلا دغلاب  اّنع  نیلوغشم  اوناك  سانلا  ةلوفّطلاب ، يفتحت 
بارتلا نول  ناك  قرافلا ، ثدحیل  اهجزمیو  موی  ّلك  انعم  قیفت  يتلا  ناولألا  طاقتلا 

يفغش حبصی  رطمت  امدنع  ضرألا ، ىلإ  رظنلا  ریثك  تنكو  ابیرغ ، اروعش  ّيف  جّیهی 
امّلك ةشعنم  دعصت  يتلا  بارتلا  ةحئارب  ظفتحأ  نأ  امئاد  تدرأ  ربكأ ، ضرألاب 

.كلذل ةقیرط  ىلإ  دتهأ  ملو  ترطمأ 

نع شّتفأ  انأو  دیدج  نم  لّكشتی  ملاعلا  ةیلوفط ، ةظحل ال  يف  ُتئج  امبر 
.اهروهز ىدن  الو  اهللب  ةحئار  حنمت  ضرأ ال  ىلإ  ءوّضلا  ةعرسب  يضمی  لفط 

اركاب ٍركام ، ٍحراج  يعو  ىلإ  ىلوألا  ابّصلا  تاونس  نم  ةعیجفلا  انتظقیأ 
ناخّدلاو توملا  ةحئار  لبانقلاو ، صاصّرلا  ةبخاّصلا ، تاوصألا  ىلع  انیعو  َلّكشت 
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عیبّرلا ىلإ  دیبملا  دئابلا  نرقلا  نم  بارخلاو  ىضوفلا  ربوتكأ  نم  ةیاهّنلا ، ةرمحو 
نم انوجرخأ  موی  نم  اهموی ، نم  .توملا  ىوس  َرِبْخأل  نكأ  مل  َّيلإ  اهلَمَح  يذلا 

لّفكتلا يف  دحأ  ركفی  مل  اهحابص ، نع  فلتخت  ةنكمأو  اناخد  ابارخ ، دجنل  سرادملا 
يننأ ركذأ  اراغص ، ناولألا  انعَّدو  انلخاود ، نطوتسا  يذلا  دامّرلا  نیولت  وأ  انتمدصب 
ةفئاخ يه  تناك  يتدج ، تیب  نم  اهب  تئج  ءاضیب  ةمامح  لمحأ  تنك  دغلا  يف 
ةیراع تناك  اهّلعل  نیتریغّصلا ، ّيدی  قرع  اهّللب  امّلك  صّلقتی  اهشیر  شعترت ،

اذه ةقالع  ام  يردأ  ال  ةنیدملا  ّلك  يف  نیرشتنملا  ركسعلا  يف  ُتقّدح  ةدرابو ،
فقی ناك  يذلا  يدنجلا  عومد  اموی  سنأ  مل  مامحلا ! عیورتب  مهمهّتأ  ينأك  كاذب ،
نكأ ملو  ةیبعش  ةضافتنا  نع  نوثّدحتی  اوناك  تبهنو ، تقرحأ  يتلا  ةقورألا  باب  دنع 

يف عیمجلا  جرخو  ضعبلا  ىكب  .ةیبزحلاو  ةیطارقمیّدلاو  تایرحلاب  نونعی  ام  َمهفأل 
.نویزفلتلا ىلع  اضیأ  ىكب  يذلا  سیئّرلا  مساب  نوفتهی  دغلا 

فالآلا َعَلَبو  اینّدلا  ألم  يذلا   " سیفلا  " بخصل ةعرسبو  اقحال  انومّلس 
نم اددعو  قباوّسلا ، يوذو  نیقراّسلا  نم  فالآلاو  دقعلا  يوذو  ذاوّشلا  نم 
تفخ ينوفاخأ ، مهنكل  مهتاكولس  ّلك  ُّتقم  يلخاد  .ةیاهنلا  ىرأ  تنك  نیصلخملا ،
اموی رّخأتأ  مل  يذلا  انأو  ّدض هللا  نذإ  تنك  ّقح ، ىلع  مهف  مهعم  وه  املاط  نم هللا 

.نآرقلا متخأ  داكأو  رشاع  نبا  نتم  تظفحو  باَّتُكلا  نع 

[5]

ةیداهجلا ةكرحلا  ـي  باّرع دحأ  دعص  امدنع  يّمأو  انأ  ةلفاحلا  يف  تنك 
كلذ رهشأ  ابیرق ، لعتشتس  رئازجلا  ّنأ  رّوصتی  دحأ  اهتقو  نكی  مل  ةفلجلا ، ةنیدم  يف 
نم تاراشاب  اهّجوم  عیمجلاب  حاص  يّنبلا ، هسنرب  تحت  نم  ابیرغ  احالس  لجّرلا 

" نیطلخم ةزعمو  سورتع  شاو  ...انم  لاجّرلاو  انم ، ءاسنلا   " هسفن تقولا  يف  هحالس 
، ةریصقلا انتلحر  تمّصلا  ّمعو  لجّرلا  رمأ  تحت  نیقیرف  ىلإ  باكّرلا  قّرفت  ، [6]
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نمو هترامإ  نم  رهشأ  لبق  ریمألا  هرهش  يذلا  حالسلا  مسا  وه  اذه  فوكنیشالك " "
.ةفصاعلا لوصو 

ناكم نم  دعی  مل  ضرألا  هذه  ىلع  اّرس ، ةلوفّطلا  نینس  ّلك  اهدعب  تضم 
يذلا ام  لءاستأ  ُتأدبو  تاونس  عبرأ  نم  ّلقأ  يف  نمّزلا  نم  ادقع  ُتربك  ةلوفّطلل ،

اننأ ءاقدصألا  ُعنقأ  تحرو  يردنال ، اننأو  تماق  ةمایقلا  ّنأ  تعنتقا  ةّرم  يرجی ،
ينوطّروو يّنم  قافّرلا  رخس  ضرتفملا ، انتومل  الاب  يقلن  نأ  نود  انتم  انّنأو  بّذعتن 

يّنم لعجو  ينبّنأف  هقف ؛ ةّصح  ىلإ  هتّصح  لّوحی  ناك  يذلا  ءایزیفلا  ذاتسأ  عم 
دحأ لاقتعا  الول  ةذتاسألا  ةیقب  ةیرخس  نم  صّلختأل  نكأ  ملو  ّصاخلاو  ّماعلا  ثیدح 

"، ادحأ شخت  ال  : " يل لاق  بیبحلا  مسّرلا  ذاتسأ  ةعاّسلا ، ثیدح  نوكیل  مهئالمز 
ملو لیللا ، لاوط  هیلع  كحضأ  نأو  منهج  يف  ءایزیفلا  ذاتسأ  مسرأ  نأ  يّنم  بلطو 

.رّخأتم تقو  يف  الإ  كلذ  لعفأ 

لءاستأو يتنیدم  يف  يرجی  امل  ریسفت  نع  ثحبأ  تنك  رشع  ةسماخلا  يف 
" ةتیم ّرش   " دجسملا ىلع  دّدرتأ  ُتأدب  امدنع  هولتق  مهنكلو  دوعوملا  سیئّرلا  وه  نم 

لاق نسحلا ، ابأ  حبصأ  يذلا  ءارمحلا  ةیحّللا  بحاص  شواشح  ملاس  قّلع  اذكه 
انأ ينبطاخ  يدنجلا ،" اهّیأ  كلاثمأب   " ّيفتك ىلع  تبری  وهو  مداق  رصن هللا  ّنأ  اضیأ 

لصی مل  هنأ  مغر  ةنیدملا  يف  نم  ملعأ  هیف  نوری  نیذلا  ّيحلا  بابش  نود  ّيدنجلاب 
ةاطغملا قوّسلا  يف  هتلوفط  بلغأ  شاعو  ةسردملا  نم  اركاب  درط  يوناثلا ، ىلإ 

يلخاد هتلّیختو ، اقالطإ  هرأ  مل  امّبرو  نویزفلتلا  يف  ةّرم  ریغ  هتیأر  دقل  ةنیدملا ، طسو 
ٌتوص يكبأ ، نأ  دیرأ  يننكلو  دوعوم ، ٌلطب  ينّنأ  رعشأ  داكأ  ام ، ةمظع  ...ام  ةوشن 

ذإ ةیلامكالا  يف  يعم  سردت  يتلا  ةلیلد  نعو  يّنس  ةثادح  نع  ينثّدحی  ناك  ام 
دقل هترّوصت ، يذلا  ررّضلاب  رمألا  نكی  مل  هتاتف ، عم  وهّلل  سلجی  نأ  ّيدنجل  فیك 
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ةعرّسلاب ةلیلد  نایسنل  ةنكث  نم  برتقت  يتلا  ةیلامكالا  كلت  يف  ماعلا  ّوجلا  ينأّیه 
نم تیشخ  رهشأ ، ةتس  نم  ّلقأ  يف  ةأرمإ  تدب  اهّنإ  مث  اهب ، تقّلعت  يتلا  اهتاذ 

تنكو نیتنس ، نم  رثكأب  ينرغصت  اهَّنأ  مغر  َّيدی ، نم  ربكأ  امن  يذلا  اهردص 
توغاّطلا نع  هبوجوو ، داهجلا  نع  نیرخآلا  مّلكأو  بذكأ  ُتحُرف  ةیقبلا  يف  اعدبم 

بارت ةنفح  نوقلی  فیك  مهتامارك ، نعو  اودهشتسا  نیذلا  ةوخإلا  نع  هفرعأ ، مل  يذلا 
للجلا رمألا  نع  اهثّدحأ  ذإ  اهتیكبأ  زوجع  ىلإ  تسلج  امّلكو  بوذتف ، ةبابد  ىلع 
تنكام اریثكو  الیدبت ، اولّدبی  مل  فیكو  هتباحصو  لوسّرلا  نعو  هددصب  نحن  يذلا 
تلفأو نآرقلا  متخأ  مل  ضفرأ ، ام  عنمل  وأ  برأم  ءاضقل  ًةبذاك  ثیداحألا  غوصأ 

، نیقباّسلا يئالمز  مامأ  هتببسو  كوربم " يس   " باتكلا خیش  تلداجو  تظفح  ام  ينم 
ناك فقوملا  يف  ام  بعصأ  توغاطلل ، انداهم  ّقحلا  نع  اتكاس  يل  ةبسنلاب  ناك 

، مهفأ ام ال  ةسایّسلاو  نیّدلاب  افراع  ایعماج  ناك  هبلغأل  نكأ  مل  يطرّشلا ، انراج 
ركذأ ال  ...هتیاهن " نكل  مهتبّرد  ةلوّدلا  اذه ، ىلع  بّردم  هّنإ   " نسحلا وبأ  يل  لاق 

.يدی ىلع  وأ  ةبیرق  لاق  نإ 

ملحأ تنك  ذإ  ایملع  يهّجوت  ناك  ةیوناثلا ، ىلإ  رورملا  يف  ُتحجن 
، ةیعرّشلا مولعلا  سردأ  نأ  ىأر  نسحلا  ابأ  ّنكل  يدلاوب ، ةوسأ  اسدنهم  يجّرختب 

ناكو ةنیدملا ، بونج  ةدیعبلا  ةیوناثلا  يف  سردأس  يّنأ  اقحال  ينربخأو  يهّجوت  رّیغ 
يتسردم عم  اهرهاظم  يف  هباشتت  يتلا  ةیوناثلاب  تقحتلإ  دارأ ، ام  نسحلا  ـي  بأل

َّدح ٌرابك  .وهلی  وأ  ىباصتی  دحأ  الو  هتلیمز  ىلإ  ثّدحّتلا  يف  رّكفی  دحأ  ال  ةقباسلا ،
ينتبجعأ ةاتفب  رفّظلا  ىوس  ائیش  دیرأ  دعأ  مل  ةأجف  ةمكح ، الب  نكلو  ةخوخیّشلا 

تكرت يننأ  ةقیقحلا  دجسملا ، ىلع  دّدرتأ  دعأ  ملو  يل ، ةبسنلاب  للجلا  رمألا  ىهتناو 
. سورابرب ىلع  تبلقناو  میلحلا  دبعو  زوریفو  موثلك  مأ  ةطرشأ  ترّبدتو  [7]ةالّصلا 
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مهوتیو بذكی  هنأ  مغر  ازیمم ، اناسنا  نوكی  نأ  نسحلا  ـي  بأ عسوب  ناك 
داّحم  " هدلاو اهبییغت ، لواح  نٕاو  ىّتح  هتماستباب  ةقلاع  ةبیّطلا  ایاقب  نأ  الإ  انایحأ ؛

يف الماع  ناك  ةنیدملا ، لهأ  ّلك  ىلإ  هتیص  لصو  دقف  هتدقع ، وه  يجاوهقلا "
نم اهریغو  ياّشلاو  ةرعّشلاو  ةرارفلا  ریضحت  يف  عرب  دقو  يّدج  ىهقم 

مسالا اذه  نسحلا  وبأ  رتخی  مل  رثدنملا ، يّدج  ىهقم  اهمّدقی  يتلا  تابورشملا 
" شواشح  " هنودانی بیرق  تقو  ىلإ  اوّلظف  ّيحلا  ناكس  اّمأ  يدهلا ، دعب  هتینك  هّنكلو 

يقیقحلا همسإ  ةفرعم  يف  ترّخأت  يجاوهقلا ،" دیلو   " اوفاضأ حاضیالا  اودارأ  اذٕاو 
حراج بقل  نم  ةیروطسأ  ةلحر  اهنكلو  نیرخآلا ، هیمسا  نم  لضفأ  يل  ادبو  ملاس ،

يف لمع  لجّرلا  نوك  ىلوألا  ةیمسّتلا  ببس  فرعأ  ينأ  مغرو  حتاف ، مسإ  ىلإ 
يف نبا  هیدل  ناك  نإ  ملعأ  ينأ ال  الإ  شواشحلل ، عئابك  اریغص  ةاطغملا  قوّسلا 

.نسحلا همسإ  ام  ناكم 

[8]

[9]

ابأ ّنكل  يتفرغب ، زوریف  ُحدصت  تناك  اذكه  ـي " بیبح همسا  ام  ينولأستال  "
ـي بأ نكی  مل  انتیبب ، ةداعلا  ریغ  ىلع  ينراز  امدنع  ءاسم  تاذ  ينلأس  نسحلا 

ىلإ انبهذ  هعم ، تجرخ  امستبم ، هتداعك  هلبقتسأ  هنكل  نیحتلملا  ءالؤه  غیصتسی 
ىوس ةالّصلا  دعب  ءاقبلا  دحأل  حمسُی  نكی  مل  ذإ  انجرخو  برغملا  انیّلص  دجسملا ،

يعاضوأ يّدرت  نع  ينمّلك  اجراخ  ، " ةیجناوخلا  " نم ذوبنملا  روعألا  مّیقلا 
ملعی هنأب  اّرس  ينفخی  ملو  هّنأك هللا ، يتدیقعو  ينامیإ  عجارت  نعو  رئازجلا ، يّنأك 
قلخلا لوح  َّيف  بطخو  لاجو  لاص  ّمث  اهعم ، ةّرم  ریغ  ُتدهوش  يتلا  ةاتفلا  رمأب 

نأ تدرأ  يعرّشلا ، ملعلا  بّالطو  نودهاجملا  ةوخالا  يّنم  هرظتنی  اّمعو  يعرّشلا 
.لقأ الو  رثكأ  ال  هدرو "  " دیرأ انأ  ریعّسلا  ىلإ  اعیمج  اوبهذتلف  ههجوب  خرصأ 

[10]

"؟ ةاتفلا هذه  ّبحت  له  "
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ُّتمصف هنمآ  مل  ّبحلاب ، فراعلا  فطلب  بلعثلا  ينلأس 

؟ سیردإ اهبحت  تنك  نإ  كلأسأ  - 

رفغتسأ هللا - 

ابلعث هتبجأ 

" كل اهبطخنف  كدلاو  مّلكأ  تدرأ  اذإ  "

، اّدج ضیرم  ضیرم ، نسحلا  ابأ  ّنأو  ّدبال  رشع  ةعباّسلا  ىّطختأ  يّوتل 
: يدورش عطاق  نیثالثلا ، يف  وهو  الوأ  هسفن  جّوزی 

كتدعاسمل نودعتسم  ةوخألاو  ادّیج  رّكف  - 

ةوخالل اركشو  جاوّزلا  يف  بغرأ  ءيش ال  يف  رّكفأ  نل  - 

نإ لءاستأ  نسحلا ، ـي  بأب ىَّنكملا  اذه  يهتنی  نأ  وعدأ هللا  انأو  انقرتفا 
ابأ ٍنافتو  ٍّبح  ّلكب  ارارم  هتأرق  يذلا  باتكلا  بحاص  نكی  ملأ  خیراّتلا ، نم  اّراف  ناك 
فیك رّكذتأ  يل ، ةبسنلاب  اعئار  اینّدلاو " نیّدلا  بدأ   " باتك ناك  اضیأ ، نسحلا 

نسحلا وبأ  ، " اهنم ریثكلا  نع  هلالخ  نم  تیهنو  تاكولّسلا  نم  ریثكلا  هنم  تمّلعت 
اًملاعو اًیبرم  اًمامإ  حبصأف  هعم  ىهامت  هّلعل  انبحاص  ىّمسُی  اذكه   " يدوراملا
مكحلا رّیغی  نأ  اذه  دیدجلا  نسحلا  وبأ  دیری  الأ  مكحلا ، رومأو  ةسایسلا  يف 

نع انثّدحی  املاط  اًدّدجم   " ةیناطلسلا ماكحألا   " بتكی نأ  هب  ّيرح  ماكحلاو ؟
ةمینغلاو داهجلا  ةرامٕاو  اهطورشو  اهماسقأو  ةرازولاو  اهماكحأو  ةفالخلاو  ةمامإلا 

ثلاثلا نرقلا  ىلإ  انب  دعیلو  نیملسملا ، لام  تیبب  صتخی  امو  جارخلاو  ةیزجلاو 

[11]

[12]
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ةنسل َبَّیغت  امدنع  ةیئاوشعلا  تالاقتعالا  نم  اجن  فیك  يردأ  ُتسل  هعبطیل ، رشع 
نابعثلا اذه  صّلخت  نیح  يف  لقتعملا  يف  مهب  َّجُز  نیبیّطلا  نم  ریثك  ةمصاعلاب ،
ثّدحی هسفنب ، ادادتعا  ّدشأ  داعو  ةعاس  نوكت  نأ  ودعت  ةنس ال   " ناقر  " نم

لوؤسملا هنأك  .كیماریسلل  هداریتساو  ءانبلا  داوم  يف  ةحباّرلا  هتراجت  نع  نیرخآلا 
ایدنج بجی ال  امك  اقهارم  اهیف  تنك  بسحو ، اقشاع  اهیف  تنك  ةدحاو  ةنس  يّنع ،
يذلا تببحأو هللا  يحورو ، ـي  بلقو يدسج  اهیف  ُتكردأ  ةنس  يردأاللا ، دونج  نم 
نیبو ينیب  علطت  مقمق  ّيأ  نم  شواشح ؟ ای  تیتأ  نیأ  نم  ةدرو ، قلخو  ينقلخ 

؟ ةریغّصلا يتدرو 

[13]

داكلاب انقاح ، تنكف  انأ  اّمأ  ّيلع  اقناح  ـي  بأ تدجو  تیبلا  تلخد  امدنع 
...رجفنأ داكأو  يهجوب  رجفنیل  تمّلس 

كولصوی لفاغای  رذحا  ةیجناوخلا "  " كئالوأ عم  ينبجعت  ال  تنأ  - 
ةمدرالو ةمدخال  سان  لكاشملل 

يجورخم حیلم  فرعن  نونزحی  مهالو  لكاشم  ال  - 

راكفألا نم  اراتمأ  لّوبتأ  نأ  عیطتسأ  امّبر  ضاحرملا  ىلإ  اهجتم  تمق 
ةلوّدلا لكاشملا ، يف  انقرغتس  تیرفعای   " ينقحالی ـي  بأ توص  ناك  امنیب  ءادوّسلا 

" ةلیوط اهعارذو  ةلفاغ  تسیل 

...اضیأ لفغأ  نل  انأو 

يف انعمتجا  ّيحلا ، يف  صاصّرلا  توص  ىلع  تظقیتسا  حابّصلا  يف 
فّقوت هیلع ، اّنك  يذلا  ام  نیبتأ  مل  نیفرشتسم ، وأ  نیدّوعتم  وأ  نیهودشم  ةهدّرلا 
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! صاصّرلا فّقوتی  مل  ...صاصّرلا 

ائیهم تنك  مك  .انمآ  تلزام  ينأ  مهفأ  نأ  لبق  يعمس  ّدص  يضبن  توص 
يف حجنأ  ملو  هیف  تلملمت  يشارف  ىلإ  تدع  .انونجم  فوخلا  ناك  مك  ...فوخلل 
نأ ُترّكف  داكلاب  يّمأ ، ينتعنمف  جرخأ  نأ  تدرأ  اهیف ، ملتحأ  دق  ةیحابص  ةءافغإ 

! يهجوو اههجو  ّرفصا  يتلا  يّمأ  ْتقَّلع  برای " رتسأ   " فنعب بابلا  قرطیل  اهعنقأ 
؟ ودع ىّتح  الو  دئاق  الو  شیج  الو  ةبتر  الب  دّنجملا  هجو  مأ  ّبحملا  هجو  يل  هجو  ّيأ 

مثلملا هلأسیل  ـي  بأ حتف  .ةریقح  وأ  ةریثم  ةّصق  ءاشی  امك  ينیوریل  نسحلا  وبأ  طقف 
قالمعلا

؟ نیو سیردإ  - 

ائیش لعفی  مل  يدلو  دحأب ، هل  ةقالع  ينبا ال  نیاك  شو  - 

مهّتأ نأ  ةدرو ، ىرأ  نأ  يّمأب ، يمتحأ  نأ  يكبأ ، نأ  ُتدرأ  يوذأ ، ُتنكو 
ةسدنهلا سردأ  نأ  تدرأ  مهّتم ، مهعیمج  يدوراملاو ، ةیجناوخلاو  نسحلا  ابأ 
ةقلامعلا يدایأل  تملستسا  اهدعب ، ائیش  عمسأ  مل  يدلاوك ، وجنأو  ةیرامعملا 

، ءيربو بدؤم  ينأ  نامیألا  ظلغأب  مسقی  ـي  بأو يكبت  يّمأ  تناك  امّبر  نیمثلملا 
اوتام مهلثم ، تیهتنا  نورخآلاو ، راتخم  زابخلا ، زوزع  يلدیصلا ، ىسیع  ترّكذت 

وأ ءيش  لوق  مهعسوب  سیل  هنأل  تمّصلا  مهلهأ  مزتلٕاو  نومثلم ، مهذخأ  نأ  دعب 
ةبتع ىلع  ىكب  لوهجملا ، ىلإ  هتیب  نم  هوجرخأ  قئاسلا  انراج  راتخم  دحأ ، ماهتإ 

مل مهرغصأو  ةرشاعلا  يف  مهربكأ  لافطأ  ةتس  لیعی  هنأل  هوكرتی  نأ  مهاجرتو  بابلا 
حاصو ادّدجم  دوعی  نل  هنم  كیدی  يلسغأ  هتجوزل  لاق  مهدحأ  اموی ، نیعبرأ  لصی 

". الفط رشع  ىنثا  كدنع  نوكیو  هللاو  شما   " هب
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ملو اوتمص  هلهأ  ىتح  اهدعب ، راتخم  نع  ثیدحلا  نم  دحأ  نكمتی  مل 
ّلك نأل  سانلا  تویب  يف  لمعلل  هتجوز  تجرخ  ام  ناعرسو  مهنبا ، نع  اوشّتفی 

.تفقوت ةایحلا  رداصم 

اعادو اهعم ، ءاكبلل  اهّمضل ، ةبغر  نآلا بـي  يّمأ ، اعادو  ةدرو ، اعادو 
بوعرم انأف  يحی  ای  ينمحا  مهب ، فصعت  نأ  كدیرأ  تنأ  نیأ  يحی  ّيوخأو ، ـي  بأ

.نونجلا ّدح 

ابأ ُتدجو  ةناز ، ـ نز يف  اومر بـي  امدنع  راهّنلا  فصتنم  ةعاّسلا  تناك 
نّمم نیریثكلا  تدجو  يدهلا ، لبق  اقراس  اقاَّفأ  ناك  يذلا  كوربم  تدجو  نسحلا ،

هّنأ تمهف  دعتبا ، نأ  يل  أموأ  نسحلا  ـي  بأل ائیش  لوقأ  نأ  ُتدرأ  فرعأ ، الو  فرعأ 
لعفی نأ  ُترظتنا  احبذ ، ينولتقی  نل  مهّنأ  دبال  رغصألا  يننكلو  رخآلا  فرعی  دحأ  ال 

مل هنأ  ودبی  نیمثلملا ، ىلع  قبطیف  يمالسالا  شیجلاب  خرصی  نأ  ائیش  نسحلا  وبأ 
لدابتن مل  لعفأس ، يذلا  ام  رخآلا  وه  رظتنی  نسحلا  ابأ  ّلعل  ایاوس ، ّيدنج  نم  دعی 

ـي بأ ىلإ  رظنأ  هجولا ، فوشكم  طباّضلا  لخدیس  املاط  لوطأ  تقول  تارظّنلا 
.فوخلا راهظإ  يف  طرفأف  هیفتك  ىلع  طباّضلا  تبر  ءيرب ، لفط  وه  اذاف  نسحلا 

.بد مجحب  ٌّطق 

؟ ةیحّللا هذه  قلحت  نلأ  شواشح  ای  اذام  - 

...ـ ...تنأ ت سب ...ـ لعفأس  - 

فورّظلاو ىحّللا ، قلح  ةرورض  طباّضلل  حرشی  نأ  دارأ  نسحلا  ابأ  نأك 
: ههجو يف  رجفنا  طباّضلا  نكل  دالبلل ، ةماعلا 
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يتأیس حیبقلا ، اهیأ  بجی  امو ال  بجی  ام  نیرخآلا  مّلعتل  تنأ  نوكت  نم  "
مّلعت أوسألا  تنأو  داهجلاو ، توغاطلاو  ةلودلا  نع  ملكتت  كناسل ، علتقأسو  كموی 

" صیخرلا اهّیأ  ...ةمداقلا  ةّرملا  يف  كرّذحأ  ينإ  ...كدلاو  عطأو  حجنت  فیك 

ىلإ ىواهتی  اریخأ  نسحلا ، ـي  بأ ریغ  نسحلا  ابأ  ىرأ  اریخأ  ...اریخأ 
تدرأ يذلا  ّلك  ةطقن ، يل  لّجسو  هایحم  رفاّسلا  طباّضلا  ينقار  ملّزلا ، مّطحت  هحبق ،

.هعفصأ نأ  نآلا  دیرأ  ءيشال  نسحلا  وبأ  يل ، ناك 

اودب نیذلا  ةیقبلا  هجوأ  نیتبقاث  نینیعب  حسم  نأ  دعب  طباضلا  ينجرخأ 
ىلإ متنم  نكی  مل  دعتریو ، هتحت  لّوبتی  مهدحأ  تیأر  ةقیقحلا  يف  ٍشحو ، مامأ  لافطأك 

، اهدعب هرمأ  تمتك  دقف  اذهل  يخأ  مّلعم  وهف  هفرعأ  تنك  إطخلاب ، ءاج  ةهج ، ةیأ 
عم تجرخ  طاقنلاب ، يقیقش  ىلع  قادغإلا  يف  ىنافتو  لیمجلا  ظفحف  وه  امأ 
جوز طباّضلا  انراج  نمحرلا  دبع  ناك  اجراخ  .وجنأس  يّنأ  ارعاش  انئمطم  طباضلا 
ّلك ّبحأ  دالوأ ، نمحرلا  دبعل  نكی  مل  اهبحو ، اهلاضفأب  ينتقرغأ  يتلا  ةبیبّطلا  ةیدرو 
هل اوّنكی  مل  مهّنأ  مغر  مهیلع  ادقاح  نكی  مل  مهنم ، ةیجناوخلا "  " ىتح ّيحلا  بابش 

نومّثلملا هب  اوسكی  يذلاك  اعانق  لمحی  هتیأر  هنم ، نوسّجوتی  اوحبصأ  لب  مارتحالا 
.مههوجو

وبأ شواشح " و" نمحّرلا ؟ دبع  ٌمرجمأ  توغاط ؟ وه  له  مهنم ، ناكأ 
تارظن ينتعَّور  فقأ ؟ ٍضرأ  ّيأ  ىلع  ءوّضلا ، مامأ  دمصی  ٌّيجلث ال  لاثمت  نسحلا 

نأ لبق  الیوط  ّيف  قّدح  يتحت ، رخآلا  انأ  لّوبتأ  نأ  ُتفخ  توغاّطلا ، نمحرلا  دبع 
يف تبجأ  ناكملا ، رداغنس  انّنأ  هلالخ  نم  تمهف  بولسأب  اعئاج  تنك  نإ  ينلأسی 
" نمحرلا دبع  يمع  اعئاج  تسل   " بیلسلا سیردإلا  اذه  هلمتحی  يذلا  بدألا  لماك 
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كلذك نكأ  مل  رهشأ  لبق  كیلع ، ءاضقلا  طّلسیو  كیمعی  ...كّمع ! - 

، ءالؤه فرعأ  الو  دجسملا  ىلع  دّدرتأ  انأ ال  ينقّدص  تریغت ، يننكل  - 
تأطخأ دقل  رذتعأ 

تنأو ریغ  ال  نیطبحملا  نم  ةمذرش  مهنإ  ائیش  اوسیل  ءالؤه  ينبای  - 
سارلا راسكتو  كیتلوبلا  ىلع  اریغص  تلزام  كیدلاو ، ةعاطو  ملعلا  يف  كناكم 

دبع ةروص  ّيلإ  تبّرستف  الیلق  ّدش  يعارذ ، نم  نمحرلا  دبع  ينكسمأ 
يذلا طباضلا  ىلإ  َتفتلا  امامت ، هنمآ  مل  ينلقتعی ، هنإ  طباضلا ، نمحرلا 

: لیمجلا بلطو  ءادجتسالا  نیب  تفاخ  توصب  هبطاخو  ينرضحأ 

.ّيحلا دالوأ  مهنإ  قفرب  مهلماع  - 

نمحرلا دبع  يس  ریخ  ىلع  حبصت  ...يویكلا  مهلورشن  - 

ةرایس تبكر  هبلط ، بیجی  هنأكو  اكحاض  هسأر  ّزه  دقو  طباّضلا  انعّدو 
ينولصوأ نمحرلا ، دبع  يعم  نكی  ملو  مهتحلسأ  نوفخی  نییندم ال  لاجر  عم  ةیندم 

الب يغری  هدحو  ویدارلا  ناك  مهضعب ، عم  الو  يعم  ثیدح ال  ّيأ  نود  لز  ـ نملا ىلإ 
...ةایحلا ىرأل  نكأ  مل  توم ، اللاو  توملا  نیب  سقط  هنإ  حوضو ، وأ  ىقیسوم 

ّيحلا لخدأ  اذهل  ءاتش ، ُلصفلا  ءاسم ، ةسداسلا  دنع  يخرتست  ةعاّسلا 
ىلع الجر  الطب ، لخدأ  ينلأسأ  بابلا ، ىلع  افیفخ  اعرق  ُعرقأ  دحأ ، يل  هبتنی  الف 
نل يتلا  ةسارّدلا  جئاتن  مامأ  اجرخم  يل  دجأف  مودصملا  طبحملا  رود  لثمُأ  مأ  يّمأ 

لأسیس اعیمج  مهتاكرح  ربخأ  بابلا ، وحن  ءطبب  يشمی  ناك  فیرش  يخأ  مهیضرت ؟
، يكبیو ينقناعی  حار  احرف ، بابلا  حتَف  لأسی ، نأ  لبق  هُبیجُأ  قراّطلا ؟ نم  نآلا 
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.يرشب كالم  هنإ  هبحت  كلعجت  هتنحس 

كیلع لبهت  ةحیار  امام  سیردإ  ایوخ  كتمالس  ىلع  دمحلا   - 

ملاعلاب فصعی  يذلا  نونجلا  يفكی  مویلا  دعب  دحأ  ّنجی  نل  - 

ّمهألاو اقشاعو  ةموكحلا ، ىدل  ابولطم  ترصو  تربك  يننأ  رعشأ  تأدب 
.نسحلا ىبأ  شواشح  طوقس  ىلع  دهاش  ينأ 

ملاعلا يف  نیلرب  رادج  رایهنا  لثم  يخیرات  يف  نسحلا  ـي  بأ طوقس  ّنإ 
.مالحألا ّلك  اكیرمأ  تعلتباو  ةیمهأ ، ناسنإلل  دعی  مل  هدعب 

يتاكولسو يراكفأ  نیب  دودح  كلانه  دوعت  نل 

.يتاجن بـي نوقدصیال  مهّنأكل  قّدحی بـي  ّلُكلا  ءاضیب ، ةلیل  تضم 
اریثك يّمأ  تكب  اهفیز ، فشكی  دق  نمحرلا  دبع  انراج  نكل  ام ، ةلوطب  غوصل  ةبغر 

يف امهّنأكف  نیلیمجلا  ّيوخأ  لامجو  فیرش  اّمأ  هعومد ، ـي  بأ ىفخأو  رثكأ ، ينتبّنأو 
رعشأ ةضیرملا ، دوقنلا  اعمجیو  دیدجلا  اسبلیل  اركاب  يّمأ  امهظقوت  امدنع  دیعلا 

؟ الیلق ارغص  مأ  اّدج  تربكأ  ةحرابلا ، نم  ةلوفط  رثكأ  امهّنأ 

مهیف امب  ةیقبلا  حارس  قلطأو  ّيحلا  لهأ  اهیسن  هثداحلا  ىلع  عوبسأ  ّرم 
ریثكب رعشأ  تحبصأ  نمحرلا ، دبع  ةیصوت  لضفب  كلذ  ناكو  اقیلح ، نسحلا  وبأ 
حارفألا تادالولا ، رابخأ  نم  رثكأ  تناك  توملا  رابخأ  نأ  حیحص  .ةایحلا  نم 

توص ةلبنق ، ّيود  .ةسورحم  امئالو  وأ  ةّیرس  اسوقط  ىوس  دعت  مل  سارعألاو 
، نیرخألا نع  ایجیردت  خلسنأ  تأدب  ماعلا ، دهشملا  وه  خارصو  لیوع  صاصر ،

رمألا ناك  اهل ، فتهأ  وأ  يل  فتهت  اهنكل  اّرس  الإ  يقتلن  ةدرو ال  عم  امامت  تزّكر 
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...ةبغرو ةّذلو  ةعتم  اننیبام 

ىلإ ةیسارّدلا  ةنسلا  رخآ  يف  ينوهجو  نأ  دعب  انلآم  يف  رّكفأ  تحبصأ 
ينأ ترّوصت  .نسحلا  وبأ  يل  اهرّرق  يتلا  ةیوناثلا  يف  حجنأ  مل  ةیلمعلا ، ةایحلا 
ىلإ ةركف  نم  لّقنتأ  ةهاجولاو ، لاملا  مالحأ  ينقرافت  مل  يل ، جرخم  داجیإ  يف  رّخأتأ 
يل حتتفأو  يّدج  طاشن  سرامأس  اعیمج ، انل  يفكی  ام  لاملا  نم  كلمأ  ينأك  ىرخأ 

تلخادت ةبتكم ، وأ  ءاسن ، ةسبلأ  لحم  يل  نوكی  نأ  يغبنی  امبر  ایبعش ، ىهقم 
ةیاهنلا يف  يرهظمو ، يلكش  نم  لانت  ثیحب ال  ةقینأ  اهّلك  تدبو  يسأر  يف  راكفألا 

مویلا يضمأ  ةلمعتسملا ، تارایسلا  رایغ  عطق  يف  ةطیسب  ةراجت  رجاتأ  ينتدجو 
ىلع اهیف  نولیاحتی  يتلا  عطقلا  ضعب  ءانتقال  ةنیدملا  يیكیناكیم  نیب  القنتم 

مل تعّقوت ، امم  بعصأ  رمألا  ناك  اهعّملنو ، اهفّظنن  يكیرش  عم  لیّللاو  نئابزلا ،
سرد لّوأ  يف  علسلا ، ّلك  عیبل  ةظتكم  قوس  طسو  نئابّزلا  ةهجاوم  يف  ةلوهس  دجأ 

يف كهجاوی  ام  ّلك  ةهافت ، ّيأ  رقتحت  ال  : " يل لاق  ادج  ّيقوس  لجر  نم  هاقلتأ 
فتاه طویخ  عیبی  يقوّسلا  لجّرلا  ناك  انوبز ،" هل  دجتس  هبلجأ  قوّسلا  ىلإ  كقیرط 
تثتجا يتلا  ةریغّصلا  تاكرحملا  نم  اددعو  ةروسكم  ةضفنمو  لابرغو  ةمیدق  ةیذحأو 

هّنأ تفشتكا  يننكل  ٌنونجم ، لجّرلا  ّنأ  تدقتعا  ةیادبلا  يف  ةینورتكلإ ، ةزهجأ  نم 
ادیفم سرّدلا  ناك  انوبز ، اهل  دجو  لمعت  يتلا ال  ةعالولا  ىّتح  هضرعی ، ام  ّلك  عیبی 

يف تلدتعاف  ةقثلا  ضعب  ّيلإ  تلّلست  اذهل  عفرأو ، ّمهأ  يتعاضب  ّنأ  تدجو  دقف 
يكیرشو شرتفأ  تنك  ةیرشبلا ، جاومألا  ةهجاوم  يف  الیلق  يرظن  تعفرو  يتسلج 

يف يمأ  تدهتجا  ةعّبرم  راتمأ  ةثالث  ةحاسمب  شیخ  ىلع  عطقلا  عضن  ضرألا ،
حرتقا قوّسلا  يف  لمعلا  نم  لوألا  مویلا  رخآ  يف  قیقّدلا ، شیخ  ایاقب  نم  هتطایخ 

يف دّدرتأ  ملف  رانید  ةئامب  ينارغأ  شیخلا ، هعیبأ  نأ  ریبكلا  ّيقوسلا  يراج  ّيلع 
، يمامأ رانید  يتئام  هل  مّدق  يذلا  ةعابلا  دحأ  ىلع  ىدانو  شیخلا  ذخأ  ةقفاوملا ،
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مویلل شیخ  ىلع  رثعأ  مل  امدنع  تیبلا  يف  ثلاثلا  سرّدلا  يناثلا ، سرّدلا  اذه  ناك 
فرعأ نكأ  مل  عطقلا ، هب  انینتقا  يذلا  رعّسلاب  ةنراقم  ادیج  لوخدملا  ادب  يلاوملا ،
هترایس عم  اهقباطت  ىدم  وأ  ةعطق  عون  نع  مهدحأ  ينلأسی  ام  اریثكف  يتعاضب ، ّلك 
تناك امامت ، ةقباطم  اهّنأب  نئابزلا  عنقیل  لّخدتی  ّيقوسلا  يراج  هب ، ّدرأ  ام  دجأ  الف 
ریبكلا لابقالاو  ظاظتكالا  لعفب  يعوبسألا  ملحلا  ىلإ  برقأ  ةعمجلا  قوسب  يتراجت 
ةعمجلا يف  ةنیدملا ، طسو  اهیضمأف  مایألا  يقاب  اّمأ  تاودرخلاب ، ةئیلم  قوس  ىلع 

ةسكاع ةآرم  ىلع  رثع  عطقلا ، بّلقی  ةنیدملا  ناوخإ  نم  مخض  مسج  فّقوت  ةیلاوملا 
اهذخأی نأ  رّرقف  اهكلمی  يتّللاك  ومتیر "  " ةرایسل

؟ لفط ای  ةآرملا  رعس  مك  - 

رانید يتئام  - 

عنقاو رانید  ةئامب  يل  اهطعأ  - 

شاهیف ام  - 

" اهل ارعس  يفكی  اذه  ذخ   " ىرخأ اعطقو  رانید  ةئام  ةقرو  هبیج  نم  بحسی 
مّسر يذلا  ةیوناثلا  رظان  وه  لجّرلا  كلذ  ناك  افسأتم ، هسأر  كّرح  نأ  دعب  رداغیو 

ةسكاعلا ةآرملا  ذخأ  يلاثمأب ، قیلی  ال  عوضوم  ةسارّدلا  ّنأ  ربتعاو  اهنم ، يدرط 
عیمجلا تهجاو  ينطبحی ، نأب  هل  حمسأ  نل  يفلخ ، رظنأ  نلف  انأ  اّمأ  هفلخ  ىریل 

.ادّیج تعبو  مویلا  كلذ  ةّدحب 

ّيأب يفی  نل  لاملا ، نم  الیلق  تعمجو  نّخدأ  تأدب  يننمأی ، نآلا ال  ـي  بأ
ام لءاستأو  يدیصر  باسح  دیعأ  لصاوتملا  يعّسلا  نم  رهشأ  ةثالث  دعب  ضرغ 
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". يدعسلا  " ةراجتلا يف  يكیرش  ةقفر  اریثك  تكحض  لعفی ، نأ  غلبملا  ذهل  نكمی 

عمجل نایعسی  نیرجات  ىلإ  انم  ةقافلا  ىلإ  برقأ  ودبن  يدعّسلاو  انأ  انك 
يف نالمعی  ناذّللا  نادیحولا  اننأك  كامهنالا  نم  ریثك  يف  انشیخ  لمحن  لاملا ،

يّدحتلاب قیلی  داوسب  ظفتحت  يرفاظأو  بیرغ  نول  ىلإ  اتلّوحت  ّيدی  ةبعتملا ، دالبلا 
ىلإ اهیف  تبهذ  ةّرم  رخآ  ةلومأملا ، انتورث  نّوكنل  يكیرش  ةقفر  هتقلطأ  يذلا  ریبكلا 

رشبلا نم  رداه  جومب  اعوفدم  تجرخو  عطقلا  نم  ریثكلا  تعّیض  قوّسلا 
يكیرشو تضرعت  قیرّطلا  يف  ةلبنق ، دوجوب  اراذنإ  مهدحأ  قالطإ  دعب  نیبوعرملا 
ةمیزهلا نم  ءامس  تحت  يشمن  نحنو  يدعّسلا  يل  لاق  ةطرّشلا ، نم  عفدو  فینعتل 

بس نود  انشیتفت  مهنكمی  الأ  انمارتحإ ، مهعسوب  ناك  لقألا  ىلع   " اهل ةیاهن  ال 
". بعش دّرجم  نحن   " هل تلق  عفدو ،"؟

اهیدهأ نأ  تدرأ  اهتوصب ، ّوظحلا  يف  حجنأ  ملف  ةدروب  تلصتإ  ًءاسم 
ذإ اهنیودت  دیجأل  نكأ  ملو  ةبیخ  ّيلع  يلمی  ناكام  ٌساسحإ  امهتیرتشإ ، بهذ  يطرق 

ةسارّدلا ىلإ  ذیمالتلا  عجریس  مایأ  دعب  انیزح ، فیرخلا  حولیو  فیّصلا  ةرارح  عجارتت 
زایتجإ لجأ  نم  تقب  يتلا  ةنّسلا  ةلسارملاب  سردأ  .ىرخأ  ةلیح  يل  دجأسف  انأ  اّمأ 

مویلا ادغ  ّدرت ، الف  لصّتأ  ينم ، بّرهتت  تحبصأ  ةدرو  ایرولاكبلا ، ةداهش  ناحتما 
"، يدغ نم  يداؤف  فوخای  كاقلأ  ادغأ   " رمألا نّیبتأسو  يسردملا  لوخدلل  لوألا 
نأ تدرأ  ام  طبضلاب  اذه  ...ٌعئار  مدآ ،" يداهلا   " تاملكب موثلك  ّمأ  توص  اذه  ناك 

.اعجو يل  لّثمتت  دغلا  ةبیر  تناكو  يدغ ،" نم  يداؤف  فوخای   " هلوقأ

انأ تلعفو  لبق  نم  لعفت  مل  امك  سمّشلا  تقّلأت  ّيفیرخلا  مویلا  كلذ  يف 
ةدرو جرخت  راهنلا  فصتنم  ةیوناثلا ، نم  ایند  اناكم  يل  تذختا  هتاذ ، ءيّشلا 

بـي اهاقلأ ، نأ  تدتعا  ثیح  يلاخلا  عراّشلا  ىلإ  يضمتو  ةبیرم  نیعب  ينقمرت 
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؟ يل ةدرو  دعت  مل  ...دوعوملا  عراّشلا  ىلإ  .يتاراشإ  مهفت  تلازام  ةداعّسلا  نم  ضعب 
راهنی هنكل  يوهی  رادج  ثلاث  اذه  ناك  ةنایخ ! يمع ، نبا  يمشاهلا  ةرایس  تبكر 

يضمیو لصاوتت ، ةایحلا  ّنأ  الإ  ناذآلا  ّمصی  يذلا  هّیود  مغرو  ةرملا  هذه  يلخاد 
.اهعطقأ يتلا  عراوّشلا  ّلك  يف  بارتلاب  لافطألا  ثبعیو  نیمستبم  يمامأ  سانلا 

ىلإ ضّرعت  اضیأ  يماحملا  نبا  لالج  اهموی ، دیحولا  بولسملا  نكأ  مل 
، مهتحلسأو يندملا  مهسابلب  ةیوناثلا  مامأ  نمألا  بابش  نم  ریبك  ددع  لز  نـ وزغلا ،

اریسكو اریغص  ناك  هنیع ، عومد  مواقی  وه  يقب  امنیب  يتاف "  " هتبیبح مهدحأ  طقتلٕاو 
يتاف تناك  ةیوناثلا ، فلخ  ىلإ  ةاتفلا  لیوّطلا  ّيطرّشلا  ذخأ  فیك  ٌدهاش  عیمجلاو 

، لالجل نونجلا  ّدح  ةقشاعف  يه  اّمأ  ةفرتحم  ةرهاع  اهّمأ  ةیوناثلا ، تایتف  لمجأ  كلت 
كلت ّنأ  برغألاو  يطرشلا ، رمأ  عیمجلا  يسنو  كلذ  دعب  اهیلإ  داع  هنأ  بیرغلا 

ةقیشعو ّيطرش  تنب  يهو  ةلیبن  ةقیدص  تناك  يتاف  ایاؤر ، طلخت  تناك  ةماّودلا 
.فنعلاو سنجلاو  ّبحلاب  صاصّرلا  نوهجاوی  نمألا  لاجر  ناك  رخآ ،

روسك نم  قیفأ  الو  مئازهلا  علتبأ  ةنس  فلأ  ذنم  حور ، الب  لز  ـ نملا ُتلخد 
...اهتحتو ضرألا  حطس  ىلع  لجر  نزحأ  ينأ  يل  لیخ  ىرخأ ، توص  ىلع  الإ 

ملیفلا فصتنم  ةشاّشلا  ىلع  اربح  تثفن  يتایح  لیصافت  نّولت  تناك  يتلا  كلت 
.ادیحو تنك  مك  ...اریسك  تنك  مك  اقوشم ، ملیفلا  دعی  ملو  يسناموّرلا 

نیأ ىرت  كعم ، انأ  يهجو  رابغ  حسمت  ِكدیو  نیلوقت  ِتنك  ىضم  امیف 
بتكلا ّلك  تمهتلإ  نونجلاو ، ةءارقلا  يف  يسفن  تقرغأو  تیبلا  نم  جرخأ  مل  تنأ ؟
ةیبرعلا تایاوّرلا  نم  ریثكلاو  رامعملاو  ةسایسلاو  نیّدلا  يف  انتبتكمب  يتلا 

ّدوی اصخش  رضحأ  هنأ  لاق  قار ،"  " هعمو ـي  بأ لخد  رهش  دعب  ةمجرتملاو ،
جارخإل دعتسملا  وهو  هكهنأ  لیوط  راوح  يف  هعم  تلخدو  ملستسأ  مل  ّيلإ ، ثّدحتلا 

32



جرخ ةاقّرلا ، نم  فیفلب  الإ  ينم  جرخأ  درام ال  ينأ  هدّكأت  هینیع  يف  تیأر  ام ، ّنج 
: ایدجتسم ـي  بأ ّيلع  لخدو  ابئاخ  مامهلا  يقاّرلا 

دیرتام كل  نوكیسو  بلطأ  كوبأ  انأ  دیرت ؟ يذلا  ام  لزعنت  َمل  - 

كاوشأب ومنت  نأ  اهدیرأ  نكلو ال  لز ، ـ نملا ءانیفب  ادورو  عرزأ  نأ  دیرأ  - 
هئانبأ دحأ  الو  رماع  يمع  اهاری  نأ  دیرأ  الو 

تنأ يل  لوقی  نأ  دیری  هنأك  هناكم ، نم  ماق  ّمث  ایلم  ـي  بأ بـي  قّدح 
تسل طقف  يسفن  ينبأ  يننأ  تلقف  ةقلقلا  هتّوبُأ  محرأ  نأ  تدرأ  انبا ، كنم  رثكأ  ةلكشم 

، يدلوم موی  نعلی  ناك  امبر  وأ  وعدی هللا  ناك  هّلعل  متمتی  فرصنإ  اسئای ، الو  اضیرم 
، نیرّودملا نیطرقلا  علتبأ  نأ  نود  ةدرو  عم  ـي  باسح يّفصأ  نأ  ءاسم  ترّرق 

تنك لبق ، نم  ّيف  هفرعأ  مل  اتوص  اهتعمسأو  اهتدّده  اهب ، لاصتالا  يف  تیحلأ 
اهل نّمؤأ  نأ  ينتلأس  ثیدحلا ، يف  ةبغار  تسیل  دغلا ، يف  انیقتلاف  افینعو  اّجفو  احقو 

ةاقّرلا دحأ  ّنأ  يّمأل  تلق  انتیب ، ىلإ  انبهذ  يمشاهلا ، نع  ادیعب  هیف  يلتخن  اناكم 
، سیمخلا اذه  رصع  لبق  دوعی  نل  ـي  بأ خبطملاب ، اهسفن  تسبحف  يتفرغ  لخدیس 

تكسمأ ةحومج ، ّيلع  تّضقنإ  ىتح  تفتلأ  يّوتل  بابلا  تقلغأ  ةفرغلا  انلخد 
، ریرّسلا ىلإ  اهتعفدو  يرظان  نم  تلفنی  وهو  يناوجرألا  اههجو  تلّمأت  اهترصاخ 
، يعم ائیش  هنم  يفرعتل  ينوكت  ملو  يمشاهلا  هاّیإ  كمّلع  ام  اذه  يسفن  يف  تلق 

تدّمج اهنكل  ةئفاد  ...ينتقّزم  اهنكل  ةمعان  ابأ ، ةهكافو  ادهشو  انبجو  ةدبز  اهمهتلأ 
نآلا رّكذتأ  ةعورو ،؟ احبق  ریثملا  لمعلا  اذه  ُتمّلعت  نیأ  نم  يقورع ، يف  مّدلا 
رّمع يذلا  يكیتوریالا  شارفلا  هقف  ملتحأ ، ينلعجت  تناك  يتلا  نسحلا  ـي  بأ سورد 
يل تلاق  ةبعّللا  ُتیهنأ  ماكحألا ، يقاب  نود  راغّصلا  نودهاجملا  نحن  انسأر  يف 

نیطرقلا ُتنفد  نأ  دعب  فرصنت  اهتكرتو  تملستسإ  ءيش ،" اننیب  دعی  مل  نآلا  ُجرخأ  "
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اهبلطی مل  يتلا  اهتوهقب  رظتنت  خبطملاب  ةطبارم  تّلظ  يّمأ  ءاضیبلا ، اهتبیقح  يف 
اقحال ينتلأسو  يقاّرلا 

؟ كلذك سیلأ  ٌنیع  يقاّرلا ، يأر  ناكام  - 

اهتبلسف ةلیمج  ءایشأ  تأر  ةبیرق  نیع  اهنأ  لاق  لجأ  - 

راتس ای  فیطل  ای  - 

ابیرق لوزت  دقف  يقلقت  ال  - 

كتبجنأ ذنمف  نیرخآلا ، مامأ  ِكحت  الو  ةالّصلا ، ىلع  موادو  نآرقلا  أرقإ  - 
". يدیلوای كیلع  وه هللا  لق   " كاطخ رثعبتو  كب  ُقیحت  نیعلاو 

.ياطخ ةنیكسم  ةدرو ، ةنیكسم  ةرثعبملا ، يمأ  ةنیكسم 
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تقلع دوجولا  ببس  يف  ریكفتلا  نم  ةلیوط  تاظحل  سرامأ  انأو  يتروص 
امئاد رعشأ  نینحلاب ، ةئیلم  ةروصلا  كلت  نأ  يعم  لصح  ام  لیمج  نمو  ينهذب ،
سانلا ّلك  نیب  نمو  دبأك ، ءاقبلاب  نیتریدج  اتناك  يتایح  نم  طقف  نیتنس  وأ  ةنس  نأب 

هربكو هبضغ  مغر  ةلوفطلا ، ّيدمرس  لفط  مهأك  يحی  قلع  مهیلع  ّرمأس  نیذلا 
.لفّطلا ةنحس  كلمی  يحی  ّلظ  انسیباوكو  همالحأ  مغر  هبارتقاو ، هداعتباو  هاطخو 

دهشملا وه  هرهظ  ناك  ارداغم ، يحی  لّیختأ  تنك  اذامل  فرعأس  ام  اموی 
وأ ىقیسوم  هنأ  ناولألا ، نع  لقتسم  نول  هنأ  تدقتعا  هیلا ، يقاوشأ  يرثی  يذلا 
امو دوجولا ، هیلع  سبتلا  ٌسّدقم  نئاك  هنأ  تدقتعا  ةعیبطلا ، رصانع  نم  رصنع 
ىلإ هرهظ  لّوحتف  دهشملا  رداغم  وهو  هاطخ  تعراس  ههجو  تدعتسا  املك  تلز 

.ينیهتشت ةحول 

ةركف كعمس ، نذأتسی  نأ  نود  عسّتی  ٌتمص  لوهّذلا ، نم  ةماق  يحی 
يلاخ رّوصتأ  اذكه  نامآلا ، ىلع  ضّرحی  ءاضفو  ٍهلبأك ، مستبت  كلعجت  ةضماغ 

هنأ انأ  دقتعأو  قذاحو ، رطاش  هنأ  يّمأ  لوقت  ٌّيسنم ، وهو  دلو  ذنم  سرخألا ، يحی 
ةغل ّيأ  مّلعتی  مل  اهیلإ ، جولولا  تالاحلا  ّلك  يف  نكمی  ملاوع ال  هیدل  يحیف  يرقبع ،
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هل رّسفی  ایضیوعت  رخآ  اساسحا  نأ  مأ  ينعمسی  ناك  نإ  ملعأ  ال  هینیع ، ةغل  ىوس 
، كلذب يحوی  هرهظم ال  ّنأ  الإ  نیعبرألا  نم  برتقی  يحی  يلاخ  ناك  لوقأ ، ام  ّلك 

فغشب وه  نّخدی  امنیب  فّقوتأ  نأ  نود  هل  يكحأ  يعاجوأل ، ةضفنم  انأ  هتذخّتاو 
ينجعزی صخش  ّيأ  همساب ، ّيحلا  يف  يتوطس  تسرام  ةلوفّطلا  يف  هسأر ، ّزهیو 

يف ةتماص  ةكرعم  عراّشلا ، يف  ةكرعم  ةراداب  لیفك  ریصق  ءاكب  يحی ، هل  يعدتسأ 
رخآ تناك  اهیف  مزه  يتلا  ةدیحولا  ةّرملا  راصتنالا ، مئادو  ایوق  ناك  اهفارطأ ، ىدحإ 

نم ةناعإ  نود  هیف  ترصتنإ  هفرعأ ، لفط ال  عم  فیفخ  راجش  اهیف ، هیلإ  أجلأ  ةّرم 
، ابرض ينحربیو  مخّضلا  هقیقش  لّخدتی  ةأجف  ّيحلا ، نع  ابیرغ  ناك  لفّطلا  ّنأل  دحأ 

يلاخ ناك  فارصنالاب  ّمه  امدنع  تیبلا ، باب  مامأ  ينعضیو  ةدحاو  دیب  ينلمحی 
" ...أأأ...أأأ  " ...ضرألا نم  ةلولبم  شامق  ةعطقك  ينطقتلا  بابلا ، حتفی  يحی 

رهظ يف  خارّصلاو  ءاكب  راجفنإلا  يف  ةظحل  دّدرتأ  ملو  الئاستم ، هیدیب  ریشیو 
ةكرعملا يفرط  مِهف  كجیتن ،" اج  وه  اه  حاورأ  صیخّرلا  ای   " قالمعلا

خرصی تماّصلا  يلاخ  مویلا ، ىلإ  اهمهفأ  مل  ةیمیغ  ةعرس  يف  ایقتلاو  امهدعوم 
، ةكرعملا ةحاس  رداغی  قالمعلا  اجّوعم ، اضرأ  طقسی  ّمث  ایلاع  قّلحی  ةرداه ، ةخرص 

ناهذأ يف  ةخسار  ةكرعملا  كلت  تّلظ  .رسكُت  هعارذ  تلعج  ةیضایر  ةقیرطب  هطقتلإ 
عارذ رسك  يذلا  دراملاب  ههبشی  صخش  ةّوق  رهظی  نأ  مهدحأ  دارأ  اذإف  عیمجلا ،
يحی ةخرصب  اهنوهبشی  نوبغم  ةخرص  ةّوق  اوُفصی  نأ  اودارأ  اذٕاو  سیردإ ، لاخ 

.دراملا هعارذ  رسك  امدنع 

[14]

اذهل اریسك ؛ حبصأ  يداعألا  هب  تددص  يذلا  يلاخو  يلوح ، راعلا  نكس 
رعش دقف  وه  اّمأ  ةنكمم ، ةكرعم  ةیأ  بّنجتأل  ائداه  تقولا  نم  ریثكلا  يضقأس 
كلذ لالخو  انتیب ، ىلإ  هتارایز  تّلق  دقف  اذهل  هعفد ؛ يف  حجنی  ملو  جرحلا  نم  ریثكب 
يف ةراجیس  نم  رثكأ  ماهتلاو  ةوهقلا  برشو  ضرألا  لّمأتب  ىفتكاو  ّيلإ  رظنی  مل 
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.ةلیلق قئاقد 

سیلو لاملاو ، ءودهلاو  ةمكحلا  نم  دیرأ  ام  ينحنمی  نأ  يحی  عسوب 
، ةرباع ةریغّصلا  يعاجوأ  ّنأ  مهف  كلذ ، ّلك  ىلع  لصحی  نیأ  نم  فرعأ  نأ  يعسوب 

نكت مل  ، " بَرعلا  " ىلإ هعم  ينذخأ  يّبح ، لشفو  ةاتف  ّبحأ  تنك  ينأ  مهفو 
كانه ةنیدملا ، لامش  تارتمولیكلا  ضعب  اریثك ، ةفلجلا  نع  ةدیعب  يّمأ  لهأ  برع 

تابورشملا نم  ةبیرغ  عاونأ  يحی  عم  ىطاعتأ  ُتنك  ّيعیبط ، جالع  لّوأل  عضخأس 
، ةیهشلا حتفیو  لوبلا  ّردیو  تازاغلا  درطی  نوّمكلا  اهریضحت ، يف  دهتجإ  يّتلا 

لیبجنزلا تابوركیملا ، مواقیو  ةیومّدلا  ةروّدلا  طّشنی  رتعّزلا  ةركاذلا ، يّوقی  لیلكالا 
رثأ ال  باصعالا ، ئدهیو  لابلا  حیری  عانعنلا  ةوق ، ندبلا  حنمیو  ةدعملا  يمحی 

هباشعأ ينتلعجو  دیدج ، نئاك  ىلإ  عوبسأ  يف  يحی  ينلّوح  يّمأ ، خبطم  ةحئارل 
هّلك ـي  بهّسلا دادتمالا  ّنأ  رمألا  يف  ام  عورأ  لوبتلا ، ریثكو  لكألل  امهن  ةبیجعلا 

برقأ ينلعجی  قلّطلا  ءاوهلا  ىلع  لّوبتلا  قلغم ، ناكم  ىلإ  جاتحأ  نكأ  مل  ةحار ،
تئج ذنم  يتوص  عمسأ  مل  اركاب ، ماننو  اركاب  قیفن  انك  رضاحلا ، نم  خیراتلا  ىلإ 
هذه ينأ  الإ  يحی ، روضح  يف  يناسل  رّذبأ  نأ  اقباس  تدتعإ  ينأ  مغرو  انه ، ىلإ 

.ریشیو يغصی  يوایحی  نئاك  ىلإ  تلّوحت  ةّرملا 

[15]

تایرهزم ىلإ  اهلّوح  يّتلا  ةلمهملا  يناوألا  تارشع  عضی  يحی  ناك 
يف ائیش ، اهنع  فرعأ  نكأ  مل  ىرخأ  ةبهوم  كلت  ةفلتخملا ، هتاتبنل  تایماحو 

" ایاطعلا ببق   " اهنومسی يتلا  ضرألا  كلت  يف  تمّصلا  فعاضتی  تاءاسملا 
ةلیقثلا ةدئاملا  ىلع  يوهی  امدنع  امامت  ينیغلیف  وه  اّمأ  ایاطعلا ، صّلقتتو   

تام امّلك  لهألا ، روبق  ىلع  تاحول  بتاك  ّمهأ  ىلإ  لّوحت  يحی  هتبصقو ، هقاروأب 
دقف كلت ، هتبهومب  انأ  تبّذعت  دقلو  اعراب ، اطاّطخ  ناك  هطخب ، ةحول  هادهأ  مهدحأ 

[16]
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ّبحأ يلعج  يف  حجنی  مل  هّنكل  يطخ  نّسح  يرغص ، يف  انانف  يّنم  عنصی  نأ  دارأ 
ّطخلا ينبجعی  تافالتخالاو ، طوطخلا  نیب  قرفلا  نآلا  فرعأ  ـي ، برعلا طخلا 

كلت ّلكب  ارسق  تماّصلا  يلاخ  هلعفی  يذلا  ام  مهفأ  يننكل ال  ينرحسی ، لب  ـي  برعلا
تاماقملا لفسأ  لیمج  ّطخب  بتك  .للم  نود  تاونس  ذنم  اهسرامی  يتلا  طوطخلا 

طاحأ اهءامسأ ، میدقلا  ّيبوّطلا  لز  ـ نملا لوح  تاتابنلا  نم  ةعومجمل  اهذخّتا  يتلا 
راتخإ ضرألا ، نع  تارتمیتنس  رشع  نم  ّلقأب  عفتری  ریغص  رادجب  تاتبنلا  كلت 

، خسنلاب مترلا  ثلثلاب ، ثمّرلا  ةعقّرلاب ، حیّشلا  طخ ، نم  اهمئالی  ام  ةتبن  ّلكل 
طوطخلا يف  تاتابنلا  نم  ریثكلا  كرتشتو  يناویّدلاب ، نانثملا  يسرافلاب ، ءافلحلا 

ّطخلا يف  هتفسلفو  يحی  سایق  ىوس  عیزوّتلا  كلذل  حضاو  میسقت  كانه  سیلو 
ناك نإ  فرعأ  ال  انه ؟ ىلإ  تاتابنلا  كلت  ّلك  لقنی  نأ  عاطتسا  فیك  .تابنلاو 

راجشألا يكحت  ةغل  ةیأ  .ةریبكلا  تایلمعلا  هذه  يف  ءاكرشو  عابتأ  هل  ّنأ  مأ  ادیحو 
.؟ اهمهفیو همهفتل 

، دغلا ىلإ  هعم  ىقبأ  نأ  ّحلأ  هّنكل  دراغأ  نأ  تدرأ  عوبسألا  ءاضقنا  دعب 
دیری دعی  ملو  ةأجف  نمّزلا  فّقوت  تدقتعأ ، امم  لوطأ  ةلیّللا  كلت  تناكو  اربجم  تلعف 

ةهجلا هذه  يف  ةبئاغلا  ةعاّسلا  عفد  هناكماب  دحأ  ال  ایاطعلا ، ببق  يف  حزحزتی  نأ 
دیسكوأ يناث  طاقن  ّلك  ُخفنأ  ّنجأ ، يكل ال  يسفن  ىلع  لماحتأ  ضرألا ، نم  ةیسنملا 

ىلإ لّوحتت  يحی  تاتابن  نیجسكألا ، نم  لیلقلا  ىلع  لصحأو  فنعب  نوبركلا 
فّصلا رخآ  يف  مهنم ، ةتبن  يحی  رّوصتأ  انلتقتو ، ءاوهلا  ّلك  مهتلتل  لواطتت  شوحو 

ّطخب ةباتكو  ءادوس  ةبرتو  ریغص  رادج  ةتبن ، نود  زّهجم  ماقم  كانه  ناك  يتابنلا 
انأف ال ةتبن ، ىلإ  لّوحتی  امدنع  يلاخ  ءاضف  كلذ  ناك  امّبر  قَوربلا "  " عئار خسن 
، انریغ قافرو  لهأ  هل  ّنأو  ّدب  ال  قیدص ، نود  تاونس  ذنم  شیعی  يحی  ّنأ  قّدصأ 

ةلیلق ماّیأ  دعب  نونجلا  ىلع  فراشأ  انأف  رجفنا ، دق  ناك  الٕاو  مهتغل  يكحی  سانأ 
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.تمّصلا نم  طقف 

ریربت ّيأ  كانه  سیل  اراهن ، تماّصلا  لجّرلا  هّنأب  يحوی  يحی ال  ریخش 
نود مانأل  عراصأ  انأو  رداه ، ریخش  هّنإ  نمّزلا ، اذه  ّلك  تمصی  هلعجی  هناسلل 
يّذلا هریخشو  يقنع  ىلإ  فحزت  يتلا  يحی  تاتابن  ىوس  كّرحتی  ءيش  ال  ىودج ،

.باذعلا لسانت  لجأ  نم  ةفوزعم  ىلإ  لّوحت 

يف ةیادبلا ، يف  يهّشلا  نایسنلاب  ةنیدملا  ةركاذ  فّلغت  برعلا "  " ةحئار
مل اذهل  لجاعلا ؛ ملحلا  حبصت  ةیاهنلا  يف  باذعلل ، اناهر  ةنیدملا  لعجت  فصتنملا 

، ةدوربلاب ءافتحا  تاءاضفلا  رثكأ  اهّنأ  حیحص  اهیلإ ، ةدوعلا  ىوس  ءيشب  ركفُأ  دعأ 
اهّنإ دقّتم ، اهنولو  ئفاد  اهرهظم  ةیبایسنا  لاكشأ  يف  دربلا  بیلعت  ىلع  ردقألا 
كلت حنمل  ةّدعتسم  نوكتس  عراوش  ّيأ  ّنأ  بسحأ  ال  ایاطخب ، ةفرعم  رثكألا  ةنیدملا 

.اهینتحنم يتلاك  ةحاسم  ىطخلا 

امّلك عسّتت  يتلا  يتلیخم  يف  دحأ ، توص  عمسأ  الو  مادقأ  عقو  ُعمسأ 
برتقت يتلا  تاتابنلا  نم  دشح  نیب  ةلضافملا  لواحأ  سانلا ، نعو  ينع  ُتدعتبا 
يقراس نم  ةباصع  نیبو  هریخش ، لصاوی  يحیو  ایلاع  خرصأ  امنیب  ّيلإ  ةمهن 

ىلإ يلاخو  انأ  لّوحتنس  نذإ  ةیشام ، سأر  ّيأ  دوجو  مدعب  نومدصی  نیذلا  يشاوملا 
حاورأب ةنوكسملا  ةلیّللا  هذه  يف  يل  لضفأ  امهّیأ  ةباصعلا ، دی  يف  نیریسك  نیشبك 

عسّتت نأ  يتلیخمل  سیل  .تنمسإ  نم  ضاوحأ  يف  ةروسأملا  يحی  تاتابنو  باشعأ 
ةأجف اهعمسی ، هّنأكو  يحی  اهرثا  قیفی  ةدحاو  ةبرضب  بابلا  حتفی  املاط  رثكأ 

، ةحلسألا نولمحیو  ةیلحم  تایباشق  نودتری  لاجّرلا  نم  ةعومجم  ءوّضلا ، انحاتجا 
ادّدجم ُتطرخنا  بعرملا ، روّنلا  نم  ةماّود  ىلإ  كبرملا  تمّصلاو  لتاقلا  لیّللا  نم 

، ةلئسأ ةیأو  نآلا  هعمسأ  راوح  ّيأ  يلوح ، رودی  يذلا  ام  مهفأ  ةمئاغ ال  ةلاح  يف 
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مّسق هنأ  ةقیقحلا  عایضلل ، اكلُم  رخآلا  وه  ادب  يحی  مّلكتأ ؟ نم  عمو  لوقأ ؟ اذام 
عفادی وأ  نایذهلا  ءارتفإلاو  بذكلا  بناج  ىلإ  سرامی  اناسل  كلمأ  تنك  ـي ، بلق
لوادتت ةیلآلا  قدانبلاو  تاشاشّرلا  باقعأ  تناك  امنیب  لوقی  ام  دجی  مل  وه  ينع ،
يناسل اّمأ  بعتی ، اذهل ال   " مظع هیف  ام  ناسللا   " .اهل طبهم  هنأك  هسأر  ىلع 

شو تنأ   " ایلم ينولّمأت  يحی ، نع  الو  ينع  بیجأ ال  اذهل ال  مظع  هیف  تبن  دقف 
مهّنكل يلاخ ، وهف  هعم  دّوقأ  ينأب ال  مهربخأ  نأ  تدرأ  دّیسلا "؟ اذه  عم  دّوقت  كار 
مهیلإ رشی  مل  افعاضم ؟ اتمص  يلاخ  مزتلإ  َمل  مهفأ  مل  هیلإ ، اوداعو  يّنع  اوفرصنا 

هوجرخأ هعفدو ، هبینأت  اولصاو  مهنكلو  سرخأ  هنأب  مهمهفی  مل  مجلا ، هبدأب  داتعا  امك 
تعفترا هیب "؟ بعلت  لفّطلا  بیاج  اسنلا  شكوافك  ام   " هل لاق  مهدحأ  هلوح ، اوقّلحتو 
راصنأ نم  اوناك  نإ  ةعومجملا ، ةعیبط  طقف  نّیبتأ  نأ  دیرأ  انأو  بضغلا  ةریتو 
فرعأ انأف  نمحرلا  دبع  راصنأ  نم  اوناك  نٕاو  مهباطخ ، كلمأ  انأف  نسحلا  ـي  بأ
بولسأ رّوطت  ناسل ، الب  يحی  لثم  ترص  مهتغل ؟ فرعأل  مه  نم  مهّرس ،

دومع لثم  يحی  ناك  ةكرح ، الو  يأر  الب  ّفاج  انأو  هتورذ  ىلإ  لصوو  نیلوهجملا 
ةمكلو انه  نم  ةلكر  ذخأیف  فقیل  رباكیو  طقسی  مالظلا ، حابشأ  هب  ثبعت  ءيضم 

، فوقولا ىلع  ّرصی  َمل  فرعأ  ال  ضرألا ، ىلإ  دوعیل  حالس  بقعو  كانه  نم 
يروثلا ملیفلا  رارغ  ىلع  فقاو " توم  يحی   " هب خرصی  مهدحأ  عمسأ  نأ  ترظتنا 

...هحرطأ داكأو  همظعب  هتمضهو  يناسل  تعلتبا  انأ  ىّتح  لعف  دحأ  ال  يرئازجلا ،
يلاخ دعی  ملو  عیمجلا  فّقوت  ةأجف  .هولاق  ام  ّلك  مهفی  يحی  ...مهفی ! ال  يحی 

، ةلكر وأ  ةمكل  ةیأ  ىلع  لّصحتأ  ملو  هعم  لعفأ  اذام  ينولأس  ّيلإ ، اوتفتلإ  كّرحتی ،
يف نكسأو  يحی ، يلاخ  ...انأ   " ام ةبرض  ىشاحتأل  يدی  عفرأ  انأو  اكبترم  تبجأ 

تقطن يتلا  مسالّطلا  اوعمس  نأ  دعب  تبهذ ،" ةریحبلا ، ىلإ  يتأن  ...ةلطعلا 
، لاؤسلا اودیعی  مل  يلاخ ، ىلإ  نوریشی  مهو  اذه ؟ نم  مهلاؤس ، ةغایص  اوداعأ  اهب 

[17]

[18]

40



ءالؤه يمتنی  نم  ىلإ  فرعأ  ول  طقف  ادحاو ، ارمأ  بلطأ  انأو  مهعم  ينوذخأ 
؟ شوحولا

ينكرت يدلبلا ،" سرحلا   " نصح يف  يسفن  تدجو  ةریصق  ةفاسم  دعب 
، انتیب ىلإ  حابّصلا  يف  ينولسری  نأ  يدلبلا  سرحلا  نم  اوبلطو  كانه  شوحولا 

ىدل عومد  الب  اّرس  تیكب  يلاخل ، نودوعیس  مهّنأ  تدكأت  يننكلو  توجن  يننأ  ترعش 
، انلع كلذ  لعفأ  نأ  بلطف  عومد  الب  يكبأ  ينأ  مهفعضأ  فشتكا  يدلبلا ، سرحلا 

مومعلا ىلع  هسفن ، ةیامح  ىلع  ىوقی  هنأ ال  ىرأ  تنكو  يتیامحل  انه  هنأ  ربتعإ 
سرحلا ناوعأ  يلوح  ّفتلا  امدنع  يقیهش ، توص  يلعأل  ةصرف  هعیجشت  ينحنم 

مامأ ایمرم  هوكرتو  ءالؤه  هلتق  يلاخ   " بعّرلا تزواجت  ثیدحلا ، نم  تنكمت  يدلبلا 
". ایاطعلا ببق  يف  تیبلا 

ىلإ انبهذو  رونلا ، طویخ  لّوأ  عم  ةكرحلا  ىلع  مهتردق  ّيفیضتسم  داعتسا 
تدب رادلا !! لخاد  سیلو  كانه  ةثجلا  دجأ  مل  يحی ، يلاخ  ةثج  ىلع  فقنل  تیبلا 

.ةرمح ىلإ  لّوحتت  اهترضخو  ةنیزح  يحی  تاتابنو  باشعأ  يل 

؟ هماقم يف  توص  الو  دسج  ال  يحی ؟ نیأ 

يتركاذ يفو  انه ، دعی  مل  يحی  ...ّيف  ينع  تبغ  ينییارش ، تبّلصت 
تنك ...دّدمتت  هنم  ةخرص  يتركاذ  يف  هتماقب ، ءافتحإ  صقارتت  تاتابنو  طوطخ 
دحاو فص  يف  اوفقو  نیذلا  سرحلا  توصب  رعشأ  نأ  نود  قیرّطلا  وحن  يرجأ 

هدصقأ يذلا  ناكملا  فرعأ  مل  مسإ ، يل  دعی  مل  مسإ ، نود  ءادنب  اوفتكاو  نیزجاع 
، ةریسكلا لبانسلا  ضعب  ناولألا ، ةلخادتم  تدب  يتلا  ضرألا  ينذخأت  نیأ  الو 

ىرجو تیرج  هنوسودی ، ةلتقلا ال  ّنأك  ةلماك  ةعد  يف  نّولتی  بارتو  رجحو  ىصح 
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...نآرقو راعشأو  تاكحض  روصو ، تاخرصو  تاینغأ  رخآلا ، هاجتالا  يف  لقعلا 
امهشاع نیذلا  باذعلاو  ةدحولا  ّنأك  حضاو ،؟ ببس  ّيأ  نود  يحی  يلاخ  تام  له 

.ىهبأ ةیاهن  ىلع  لصحیل  هل  ناعفشی  ال 

لّمأتأ تفّقوت  ةدرابلا ، ةنیدملا  فراشم  ىلع  يردص  ألتماو  ءاكبلا  ينّمغ 
ةظحّللا كلت  مدّنلا ، ضعبب  رعشأو  ثهلأ  ةلباقملا ، ةهجلا  يف  فقی  يذلا  توملا 

يفكی ناك  ةساعتلاو ، بضغلا  يف  تطرفأ  ينأ  ترعش  ةایحلاب ، كسمّتلا  ىلإ  ينتعفد 
ةیقنلا هدی  رّرم  الیلق ، فقو  هشعن  نم  برتقإ  يّدج ، تام  امدنع  يحیك  يكبأ  نأ 

اذه ةعمال ، تاعمد  نافذقت  نأ  هینیعل  حاتأو  هنیبج  لّبقو  ىنحنا  هدلاو ، هجو  ىلع 
نأ مغر  مویلا  ىلإ  هرّكذتت  يّمأ  تّلظ  امنیب  هتایح  ىلإ  اهدعب  فرصناو  ءيش ، ّلك 

رهشأ هنامدإ  طرف  نم  حبصأو  رمخلا ، ىلإ  برهی  اریكس  ناك  ّيدامر ، هخیرات 
داصح ال مسوم  رخآ  يف  ایاطعلا  ببق  يف  ئجافملا  هتوم  ةیاغ  ىلإ  ةنیدملا  يریكس 

.حاورألا هیف  دصحت 

ةقفشو ٌّبح  امهنیب  ناك  دقف  اذهل  يحی ؛ تمص  نم  امودصم  يّدج  ناك 
هتدالو ىدل  هعمس  دقف  اهقیقش  نأ  ّرصت  لازت  ام  يّمأ  ةهجاوم ، نودو  اّرس  امهنالدابتی 

، رومألل اهریسافت  ىلع  يّمأ  لصحت  نیأ  نم  فرعأ  تسل  يومّدلا ، طغّضلا  ببسب 
.نیعلل اعیرص  ينترّسف  انأ  ىّتح 

يّدج هبشأس  لهف  رارصإلا ، يف  ـي  بأ هبشأو  نزحلا  يف  يّمأ  هبشأ  تنك 
؟ توملا يف 

ةقیقح ىلإ  اقیرط  دجی  نأ  ـي  بأ لواح  تمّصلاب ، يحی  بایغ  فّلغت 
ّمث يّمأ ، رّبصی  داعف  لكاشملا  بّنجتیو  تمّصلا  مزتلی  نأ  هوحصن  مهّنكل  هبایغ ،
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دعأ مل  فافش ، تمص  ينحاتجإ  دقف  انأ  اّمأ  .هبایغ  عقو  صّلقتو  مایألا  تطّطمت 
توص عمسنل  اراغص  انناذآ  يف  اهعصن  انك  يتلا  تافدصلا  توص  نم  رثكأ  عمسأ 

نأ فرعأل  اتقو  ينحنمو  ءارغإلا  نم  ریثكب  تمّصلا  ينّفل  هفرعن ، يذلا ال  رحبلا 
ىأنأ نأو  لتاقلاو  لیتقلا  نوكأ  نأ  ترّرق  لوتقملا ، وأ  لتاقلا  نیعقوم ، حواری  ناسنإلا 

تالاحلا ّلك  يفو  يقمع ، يف  عراشلا ، يف  ضاحرملا ، يف  لیللا ، يف  عیمجلا ، نع 
ناك يلخاد  ام  توص  ةایحلاب ، كّسمتأ  ينّنكلو  فوخلاب ، رعشأو  فنعب  يكبأ  تنك 
". ةایحلا نم  لیلق  ...ةایحلا  نم  لیلق   " لوقأ تنك  شیعأ " نأ  دیرأ  انأ  لق   " يل لوقی 

يف اریسع ، رمألا  نكی  مل  عقدملا ، يرقف  مغر  فیكلا  عطق  ىلع  لصحأ 
، ناتعطق فیك ، ةعطق  ـي ، بویج نوشتفی  نمألا  اهربخأ ، دی  ينتطقتلا  عراشلا  ةیاهن 
" فّیكتت خرفلا  دحاو  ای  كامی  دیلو  ای   " ينفّنعو مهدحأ  ينّزه  تیربكو ، ةّصام ،

هبیج يف  تیربكلاو  ةّصاملاو  نیتعطقلاب  ىقلأ  هحمالم ، رّیغ  اعیرس  هنكل  هبجأ ، مل 
لفسأ يذلا  ملألا  مغر  اعیرس  ترطو  ریط ،" يشما   " نشخلا هئاذحب  ينلكر  قرزألا ،

.يرهظ

[19]

بذكلل دادعتسا  ىلع  تنكو  مهتیأر ، ول  نیتعطقلا  عالتبال  ازّهجم  تنك 
لغشناو يرمأل  اومتهی  مل  مهنكل  فیكلاب ، ينتنّوم  يتلا  ةهجلا  ةفرعم  مدع  ءاعداو 

.هاتیرغأ نیتّللا  نیتعطقلاب  مهمیعز 
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مهلكش ينضری  مل  يتلوفط ، ّلك  رابكلا  عیمجلو  ّيدلاول  يلمأت  قرغتسا 
يل حلصیل  ّيلوفط  عضو  يف  عیمجلا  تعدوأ  اریبك ، نوكأ  نأ  انایحأ  تّینمت  نٕاو 

، رابك ىلإ  اولّوحت  ّمث  الافطأ  اوناك  فیك  مهفأ  نأ  تزجع  ةیاهنلا  يف  مهعم ، لماعتلا 
يتلا داسجألا  هتاه  اونكسیل  ةلوفّطلا  اوكرتی  نأ  مهنكمی  فیك  مهفأ  نأ  تزجعو 

.اضعب اهضعب  ملظتو  ُعفادتتو  ُقّرعتت 

نأ نكمی  الأ  اذه ، ّلكل  جالع  دجوی  الأ  يدسج ، ىلإ  تلصو  انأ  ىتح 
.دوجولل ءاود  نع  ثحبأ  ترص  انیف ؟ لفّطلا  ىلإ  انتفتلا  اذإ  نازتالا  نم  الیلق  َقّقحن 

نأ لبق  ةایحلا  نمز  ىضقنا  اضیأ ، ينمزو  يحی  نمزو  ةدرو ، نمز  ىضقنإ 
.أدبت

تیكیبو وكسینوأو  هینیج  ناجو  رتراس  ةیثبع ، ةایح  يف  يسفن  قرغُأ 
تینتقا أرقأس ، ام  يل  رّرقی  نأ  دارأ  مهدحأ  ّنأك  ةأجف  اوعلط  يل ، ءاقدصأ  اوحبصأ 

حاتفم  " همسإ بتكلا  كلت  بحاص  فیصّرلا ، ىلع  عئاب  ىدل  ةعمتجم  بتكلا  كلت 
دالبلا .اهتاحفص  لّوأ  يف  بتك  ام  بسح  تانینامثلا  علطم  تینتقأ  اهّلكو  يسابع "
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ةأجف ةایحلا ، هبشت  دعت  مل  ةایحلا  رصانع  ّلك  ارسق ، ةیثبعلا  ىلإ  بـي  يمرت 
ةحاسم يل  رّفوی  دیدجلا  میدقلا  يقیدص  ماصع  وه  اه  اریخأو  ماصع ، فشتكأ 

مل تیبلا ، جراخ  تیبملاو  برّشلا  ّيلإ  فاضأ  يدارإلا ، عایّضلا  لجأ  نم  ةعساو 
يننأو دب  ...يّمع ال  نبا  يمشاهلا  حجنو  ةدرو  تحجن  امیف  ایرولاكبلا  ناحتما  زتجأ 

.عیمجلا ةیرخس 

يدلاو فرعی  ال  يسأر ، فّیكُأو  ُنّخدُأو  ُبرشأ  يرمع  نم  رشع  ةنماثلا  يف 
.ةیاكحلا ّلك  نم  نیخدتلا  لصف  ىوس 

.ایكحمو ایكاح  ينُتبعتأ  ةیاكحلا ، ينتبعتأ 

...ةلصاوملا ىلع  مغرم  هتنك ، يذلا  سیردإ  ىلإ  دوعأ  نل  ملألا  اذه  دعب 
.لصاوُأ

دبع انراج  ةنیدملا ، يلایلل  ادیحو  اعاقیإ  لازام  صاصّرلا  ئیش ، رّیغتی  مل 
ارجات دوعیس  هّلعل  ابیرقت ، نیرهش  ذنم  ىفتخإ  نسحلا  وبأ  اطباض ، لازام  نمحرلا 

امّلك هیكبت  يّتلا  يتركاذ  يف  الإ  ادوجوم  دعی  مل  يحی  راضخلا ، وأ  بهّذلا  يف  اریبك 
هنادقف يف  انأ  يحی ، بخن  نابرشی  نانثا  فیكلا ، وأ  لوحكلاب  اهتیتشت  تدرأ 

الجر يّدج  ناك  اسرخأ ، دیحولا  هنبا  نوكی  نأ  لمتحی  مل  يذلا  يّدجو  میظعلا ،
، هیلع  " ةطیبخلا نموم   " مسا قالطا  يف  نوناوتی  عیمجلا ال  ّنأ  مغر  امرتحم 

ودج اذه   " نوسمهیو نوكأ  نم  ضعبلا  ينلأسی  امدنع  يرغص  يف  جّرحتأ  تنك 
يف ىّتح  عیمجلل  هیّدحتو  ةداحلا  هتارظن  ىلع  ظفاح  دقف  وه  امأ  ةطیبخلا ،" نموم 
انك هلوح ، قّلحتن  نحنو  عدبأ  ام  اریثك  هتارهس  نم  دوعی  امدنع  يلیّللا ، هحّنرت 

، يحیو يّدجو  انأ  الإ  روكّذلا  نم  مهیف  سیل  تاهمألاو  دافحألا  نم  ةریبك  ةعومجم 
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هتداعس تناكو  هیلإ ، يمتنأ  ينأل  دیعس  وهو  تام  دقف  اذهل  يوثنأ  هّلك  يّدج  ُلسن 
ملف لصاوتملا ، يرذهب  يحی  تمص  ضیوعت  دارأ  هّلعل  هثّدحأ ، تنك  امدنع  ربكأ 
رداب رابكلا ، ثیدح  يف  يولدب  تولدو  تلواطت  ةّرم  ينتكسی ، نأ  دحأل  حمسی 
هنكل يندسفیس ، اهدلاو  ّنأ  لوقت  يّمأ  تناك  ههجو ، يف  رجفناف  يتاكسإ  ىلإ  مهدحأ 

ةحفاصم نم  ينعنم  فیك  رّكذتأ  تلز  ام  يدحو ، تدسفو  لعفی  نأ  لبق  تام 
دعی مل  يّدج  سّدقملا ، هدیفح  ةحفاصم  نم  لذرأو  أوسأ  مهربتعا  املاط  هقافر ،
نم ادیدج  الصف  اهل  تذختا  يتلا  يّمأ  تایموی  يف  الإ  هل  ناكم  يحیو ال  ادوجوم ،

ةینغم ىلإ  لّوحتت  اهل ، ةبسنلاب  ةذّللا  ىلإ  برقأ  يل  ادب  يذلا  يمویلا  يّرسلا  نزحلا 
انید تمّصلا  ُحبصی  لیّللا  يفو  ّيحلا ، ىلإ  لیّللا  لّلست  امّلك  اهلیواوم  قلطت 
يلاخ ىلع  نهنزح  يف  نطرفی  مل  ّنهنأل  ثالثلا  اهتاقیقش  تعطاق  يّمأ  اكرتشم ،
اهّلك ىطخلا  .نزحلل  ءاغصإلاو  اهتبغر  دنع  لوز  ـ نلاب نردابی  مل  ّنهو  يحی ،

يمیهوب يضعبو  فئاخ  يضعب  ءایشألاو ، تانئاكلا  ّلك  قطنم  كّشلاو  ةهوبشم 
.ةیثبعلا ةظحّللا  يف  امامت  ٌطرخنم 

امّبر يلثم ، دحأ  هسّسحتی  يذلا ال  يهیت  يف  رثكأ  لغوأ  نأ  يغبنی  امّبر 
فّثكتت يحی  روص  هیف ، نیقیلا  ىلإ  لصأل  هیتلا  اذه  يف  فّرطتأ  نأ  ةیرقبعلا  نم 
اهتاصقر يف  ينعضت  يتلا  ةیبرعلا  فورحلا  ىشخأ  تحبصأ  ّيلع ، وسقت  هتامالعو 

ىّتح يحیب ، قّلعتت  يتلا  تاءاضفلا  ركذ  قیطأ  ال  هاركذ ، يّكف  نیب  ةفلتخملا 
انل هترصاحم  ام  صخش  نادقف  نم  بعصأ  .اهلهاجتأ  ينفداصت  دق  يتلا  تاتابنلا 

يحیو هدیس ، لفغُی  نأ  نكمی  يذلا ال  يئجلم  ناك  تمّصلا  ئجالملا ، ّلك  هكالتماو 
تبخص امّلكو  هتماقب ، لز  اینّدلا نـ تتمص  امّلك  هریسأ ، انأف  اذهل  تاكّسلا  ریمأ  ناك 

.عیمجلا ىشالتو  انأ ، تیشالت  اهلبانقو  اهعئاجفو  اهرابخأب 
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نمحرلا دبع  اوفطتخا 

، اهتنحم اهنع  فّفختو  اهاعرت  اهعم  يّمأ  ىفشتسملاب ، دقرت  ةبیبّطلا  هتجوز 
اقحال هتینطول ، الو  لجّرلل  رثأ  ال  ىودج ، نود  لزانملا  ّلك  اولخد  رصاحم ، ّيحلا 
وحن هتجوز  قفاری  نأ  داتعا  ...ةیدرو  ةعیجف  نیفطتخملا ال  ةلوطب  نوكحی  فوس 
ىشم شحو  اهنم  لز  نـ ةرایس  تفّقوت  : " نولوقی ةلوادتملا  ةیاكحلا  يف  ىفشتسملا ،

ال حالّسلا  ىلإ  هدی  َتفتلا ، هتربخأ ، داكلاب  ةیدرو  تهبتنا  ...نمحّرلا  دبع  فلخ 
مل نمحرلا ، دبع  لاق  ةیدرو ، ـي  برهُأ شحولا ، حاص  نمحرلا ) ودع  ، ) مویلا حالس 

قالمعلا برض  امیف  شوحولا  ةیقب  لز  نـ اهتبیقحب ، شحولا  ىلع  تمجه  لب  برهت 
هذه لقن  يذلا  دهاّشلا  نم  دحأ  دجی  مل  ةیاهنلا  يف  اهیلع ،" ایشغم  طقستل  ةیدرو 
نود نتملا  طقف  ىلوألا ، ةیاوّرلا  بحاص  ىلع  رثعت  نل  ةطرّشلا  ىتح  لیصافتلا ؟

.دنس الو  ٍوار 

، ىفشتسملاو دجسملا  يف  هحالس  لمحی  نمحرلا ال  دبع  ...رثكأ  برشأ 
يل يّنغت  يهو  اهرجح  ىلع  تمن  املاطل  اموؤر  اّمُأ  تناك  ةیدرو  ...اضیأ  برشأ 

يننكل ههركأ ، يننأ  ةرم  تدقتعا  ...نمحرلا  دبع  ای  نمحرلا  دبع  ناریجلل ، انبا 
...ربكأ ةعیجفلاف  ىرخُأ  اهّلك ، ةروراقلا  ىلع  يتآ  هتببحأو ، ينبحأ  مك  نآلا  فشتكأ 

، يحی بایغ  يف  لعفی  مل  امك  نمحرلا ، دبع  بایغل  نزحلا  يف  انتیب  قرغ 
، هتیاهن دهش  دحأ  هنأل ال  امّبر  اتماص ، ناك  هنأل  يحی  بایغب  رعشی  دحأ  امّبر ال 

رجف تاذ  هیكبی  ناك  ـي  بأ نمجرلا ، دبعل  لصح  يذلاك  ّيكرح  دهشم  هصقنی  ناك 
دبع ای  نیكاسملا  سونربای   " لوقیو ةاجنلاب  انراجل  وعدی  هتعمس  ةالّصلا ، بقع 
ّكفأ نأ  عیطتسأ  امّبر  يكابتلاب  ءاكبلاب ، يل  حمسیو  نزحلا  اذه  ّلك  ينبسانی  ةنجلا ،"

وأ رفّسلا  يف  ةبغر  ّوجلا  ينمهلأ  رغّصلا ، ذنم  ينیع  تمزال  يتلا  تمّصلا  ةدقع 
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يسفن ىسنأو  ادیج  ىّطغتأو  مانأ  ول  ُتدرأ  دربلاب ، تسسحأ  بورهلا ، يف  ةبغر  اهّلعل 
لوزّنلا تضفر  نمحرلا ، دبع  دعب  دعی  ملو  ةدیحو ، ةیدرو  تداع  ملاعلا ، ىسنأو 

، ماصع نع  يّلختلا  ينعی  ةیدرو  عم  ءاقبلا  اهعم ، ىقبأ  نأ  يّمُأ  يّنم  تبلطو  اندنع 
.ةقفاوملا نم  ادب  دجأ  مل 

نع نمحرلا ، دبع  نع  ءازجألا  ءازجأ  يل  تكح  .اهیدل  ارهش  تیضمأ 
اهیعس مغر  اهریغ  نم  جاوّزلا  هضفر  نع  ةمصاعلاب ، امهتسارد  ءانثأ  امهجاوز 
ىدحإ يف  ماصع  عم  راهّنلاو  اهبیحنو ، اهایاكحل  يغصُأ  هیضمأ  لیّللا  كلذل ،

وأ دقحی  ام  لقأ  امو  ـي ، بأ ّبحی  نیذلا ال  دحأ  ماصع  دلاو  دعقملا ، هدلاو  تارایس 
ـي بأ ّنأ  رعشأ  تنك  ارجاتو ، الواقم  حبصی  نأ  لبق  انتیدلب  سیئر  ناك  ادحأ ، هركی 
، هعم يتقادص  ىلع  امئاد  ظّفحت  اذهل  مهتاحاجن ؛ ىلع  دقحیف  نیحجانلا  نم  راغی 

حابّصلا يف  ينظقوت  امدنع  ودبع ، ينیدانت  تناك  انایحأ  أوسأ ، ةیدرو  ةلاح  تحبصأ 
تأدب نمحّرلا ، دبع  داتعا  امك  نیتلاو  نوتیّزلا  تیزب  رطفأ  نأو  محتسأ  نأ  بلطت 

.ادبأ دوعی  نل  هنأ  دّكأتت 

انتیب ىلإ  ُتلز  نـ ةیدرو ، الو  نوتیز  تیز  الو  انیت  دجأ  مل  حابّصلا  كلذ  يف 
تماقأ يّمُأ  عوجّرلا ، اهیدجتسأ  تحرو  اهتدقتفإ  افوخ ، تدعترإ  كانه ، نكت  ملف 

، هاجتا الب  تیبلا  نم  جرخأ  الصأ ، تّتشملا  انأو  ُترثعبت  اهتبیبح ، ىلع  ةحودنم 
ّدشأ نأ  يغبنی  امّبر  ةطرّشلا ، ىلإ  بهذأس  مدعلا ، نم  برهأس  ينبلطی ، ناكم  ُفلأ 
عفرأ ةراجیس  لعشُأ  ةریبلا ، وأ  هلسیبطلاو  ةنوباّصلا  نم  ةدیج  ةعطقب  يلقع 

تارظنو ةمكحلا  نم  ىطخ  ةقثو ، ةلاه  افلاس  تناك  امك  يشمت  ةیدروب  اذإف  يسأر 
؟ نیرخآلا جلاعت  تناك  فیك  طباض ، ىدل  تّبرت  ةطباض  اهیف  لّثمتأ  نآلا  ةداح ،
نم لیلقب  لوؤسملا  انأ  نانثإ ، يلخاد  مداصتی  اهسفن ، تجلاع  دق  نوكت  امتح 
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اهدنع اهتسسحأ  يتلا  ةلوفّطلا  نم  لیلقب  فئاخلا  انأو  يل ، اهتبّرس  يتلا  ةینامحّرلا " "
لفطك يكبأ  مأ  اهل ، لجرك  ابضاغ  خرصأ  نكلو  هیجو ، لاؤس  ِتنك ؟ نیأ  امئاد ،
يتلا ىلوألا  ةّرملا  كلت  تناكو  ةمستبم  يّنم  تمّدقت  يقلقب ، ْتّسحأ  هّمُأ ؟ قاتشی 

.اهجوز بایغ  ذنم  اهیف  مستبت 

نم ُطرفنت  يهو  تلاق  ىفشتسملا " ىلإ  عجرأس  ادغ  يلمع ، ىلإ  دوعأس  "
تلاق هیتلا ، نم  لفسألا  كرّدلا  يف  انأو  تلق  كلجأل " دیعس  انأ  ، " عایّضلا ةقنرش 

مث هتّوق ،" نم  يتّوق  امتح ، دّلجتیس  نآلا  ينبقری  نمحرلا  دبع  ّنأ  ول  رّكفأ   " ةیدرو
تدّدمت اهتیب  انلخد  بئاغلا ، نمحرلا  دبع  روضح  ىغط  اهتماستبا ، تحّما  ةأجف 

روعش ينباتنإ  يعایض ، نم  دوعأ  تأدب  عجارتت ، اهنكلو  يكبتس  اهّنأك  ةكیرألا  ىلع 
.اهجوز بایغ  يف  ةیدرو  دنسأ  اذنأ  اه  ىوقأ ، ينأب 

میقأ لازأ  امو  اهعجو ، نم  اهجوز  فاطتخا  اهحبذی  يتلا  ةجوّزلا  تداع 
، اهصالخإ اهتّوق ، اهتدارإ ، يننكسی ؟ وأ  اخسم  اعجو ، نكسأ  ىودجّاللا  لخاد 

ترجفنإ يتلا  ةلبنقلا  ّيودك  يلخاد  يّودی  ناك  كلذ  ّلك  ةایحلا ، يف  اهتلاسرب  اهنامیإ 
فرعأ تنك  تارشعلا ، َحرُجو  تام  مایأ ، ذنم  ةنیدملا  طسو  ىربكلا  ةحاّسلا  ىهقمب 
راجفنا ىدل  مستبی  ناك  هنأ  ٌدّكأتم  انأ  امستبم ، ىضق  يذلا  لاوجلا  رّوصملا  لامك " "

ةبیخأ رفانتتو ، ُهباشتت  كمایأ  ُّلك  دیرت ؟ اذام  ...يلخاد  ٌّيود  ءالشألا ، رثانتو  ةلبنقلا 
يتلا ةیدرو  مامأ  ملألا  رایعم  يف  تنأ  نم  تابیخلا ؟ ّلك  َتبصأ  دقو  اهیلإ  ىعست 

ةلئسألا يف  ُتقرغ  هیف ؟ ةرودغملا  اهجوزل  اهبح  اهتّوق ، ىوس  هبنم  الب  ظقیتست 
يف ءاسم  دوعتو  روطفلا  يل  رّضحت  نأ  دعب  اركاب  جرخت  لمعلا ، يف  ةیدرو  تقرغو 

نوكأل اببس  يل  دجأ  نأ  ُتدرأ  نآرقلا ، أرقتو  يّلصت  دوعت  ةكهنم ، فاعسإلا  ةرایس 
؟ طوقّسلا يف  ةمئاّدلا  يتبغر  نم  رّرحتأ  نأ  يعسوب  لهف  نآلا ، ينبقری  يحی  اهلثم ،
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.راخب ينإ  لبج  اهنإ 

هّنأك فقو  ام  اریثك  ةیدرو ، تیب  يف  ارمتساب  انروزی  نسحلا  ـي  بأ دلاو  ناك 
، ادیعس دوعیف  ةضیرع  ةماستبا  يه  هتحنمو  نمحرلا ، دبع  عایض  يف  بنّذلاب  رعشی 

ةیاهنلا ىلع  ّلطی  خیش  ىلإ  ةكرحلا  ریثك  صخش  نم  يجاوهقلا  داّحم  لّوحت 
امنیب يجاوهقلا " نب  شواشح   " ةفص نم  امامت  جرخو  ابیرغ  ناك  هنبا  اصخاش ،

ّنأ يل  دكؤی  يّدج  نع  ثّدحتی  امدنع  يجاوهقلا ، ةفص  نم  جورخلا  هدلاو  ضفری 
، امامت هیفنأ  ال  يننكلو  هرّوصت  قدص  ىدم  فرعأ  ال  ىهقملل ، هعیب  هتوم  ببس 

غارفلا نم  مداقلا  لجّرلا  يّمع ، لثم  رماع  ىعدی  ٍّيمأ  صخشل  ىهقملا  عاب  يّدج 
رماع جاحلا  حبصیل  مدعلا  نم  ضهن  ةنیدملا ، ءاینغأ  دحأ  ىلإ  ةأجف  لّوحت 

يل لوقیو  ةمزألا  ءاینغأ  ءالؤه  يّمسی  ـي  بأ ةنیدملا ، نایعأ  دحأو  لاضفألا  بحاص 
ال دحأ  رّوصتی  مل  ةهافتلا ، ىلإ  دالبلا  نوعفدیسو  ةیاهنلا  يف  نورثاكتیس  مهّنأ 
ّمتی نأ  يّدج  ىهقم  ىرتشا  يذلا  رماع  ىّتح  الو  انأ ، الو  يجاوهقلا ، داّحم  الو  يّدج ،
الو يجاوهقلا  داّحم  دعی  ملو  يّدج  ىهقم  ىحّما  نیزح  ءاسم  يف  ملعملا ، كلذ  مده 

نیجانف يف  ةوهقلا  لوانتو  سولجلل  ءاضف  نودجی  ةنیدملا  رابك  نم  ریثكلا  الو  يّدج 
يف نّنفتلل  مهل  ةصرف  ال  ةنونقلا ، وأ  دیدحلا  يناوأ  يف  ءاملاو  يروفرفلا 

توملا ّلحی  نأ  نكمیأ  .هیضری  لدعب  هتایح  تقو  عیزوتو  بورشم  ّلك  عم  لماعّتلا 
ناك اذكه  بارخلا ؟ اذه  انب  قحتلا  نیأ  نمو  فیك  ءالؤهك ؟ صاخشأ  ةایح  يف 

.ّيومد وأ  ّيثبع  دهشم  ّلك  ماتخ  يف  دیب  ادی  نوبرضیو  نولءاستی  سانلا 

[22]

؟ ام ملأ  برتقی  ناضمر  برتقی 

صخش سأر  بناجب  ةاطغملا  قوّسلا  لخدم  دنع  نمحرلا  دبع  سأر  اودجو 
رثأ الو  نمحرلا  دبع  سأر  اودجو  ةفسلف ، ذاتسأ  هنأ  اولاق  يسابع ، حاتفم  همسا  ناث 
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اوعّیش اهرایهنإ ، نمو  يتلئسأ  نم  انأ  ُترهناو  ةیدرو  تراهنإ  .هب  اولّثم  ...ِهتّثجل 
مغر ادبأ  قلطنت  مل  يعومد  ّنأ  قراف  عم  هل ، نباك  ينوّزعو  ٍدسج  الب  ادیحو  َسأّرلا 

اهودّلق ةیدرو ؛ لز  ـ نم راز  نییمسّرلا  نم  بكوم  يلاّتلا  مویلا  يف  اهبلط ، يف  يحاحلإ 
تحت اوبتكو  ينطولا ، بجاولا  دیهش  نمحرلا  دبع  مسا  انعراش  ىلع  اوقّلعو  ًاماسو 

يل تلاق  اقحال  هیف ، لیتغأ  يذلا  مویلا  اوبتكی  ملو  ردغلا " يدایأ  هتلاتغا   " همسا
.يلخاد ّيح  هنإ  هیهنی ، موی  ىلإ  جاتحی  هنإ ال  ةیدرو 

ةعرّسلاب راهنت  نأ  ىشخأ  تنك  ًاعیرس ، تقافأ  ةّرملا  هذه  ًاریثك  مّزأتت  مل 
يذلا ِلاَمَج  يف  نّعمتتو  ةقراحلا  تایركّذلا  مواقت  ٍموی ، ّلك  ُلمعت  اهب ، تقافأ  يتلا 

، نیعفای اناك  لابقتسالا ، ةفرغب  جاوّزلا  لبق  امهل  ةروص  تقّلع  دیهّشلا ، نیبو  اهنیب 
دبعك مهش  لجر  لالجب  امهنیب ، يذلا  ّبحلا  لالجب  الإ  قیلت  ةّمض ال  يف  نیلیمج 

.نمحرلا

تمصأو ةیدرو  ينلّمأتت  راطفإلا  ةدئام  ىلع  ةّرم ، ّلك  نم  ىهبأ  ناضمر 

ایرولاكبلا ریضحت  ُأدبتس  - 

ةنسلا هذهل  لّجسأ  مل  - 

كلجس نمحّرلا  دبع  - 

انه ُرُبكأ  ءيش ، ّلك  يل  كرتو  ًائیش  يل  كرتی  مل  ادّدجم  نمحّرلا  دبع 
اّرس تاردخملا  ىطاعتأ  امدنع  إطخ  ىلع  ينّنأ  امامت  فرعأ  قیطأ ، اّمم  عرسأب 
يّمع نبا  ةجوز  ریصتس  يتلا  ةدرو  ّنأ  فرعأ  انایحأ ، رمخلا  برشأو  انلع  نّخدأو 

دبع ىلع  دقحأ  ُتدكو  باتكلا ، خیش  ُتببس  ينأ  فرعأ  أطخ ، شارف  ىلع  يل  تناك 
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، ينیمحی ّلظ  يذلا  يحی  ذقنأ  مل  ينأ  فرعأ  هلتاق ، ُتنكل  هالول  امّبرو  نمحرلا ،
.نیلمتحت تنك  ٍخْسم  ّيأ  امامت  فرعأ  نآلا  .ٌسَّندم  انأ  مك  فرعأ 

؛ ٍءيشب اهدعأ  نأ  تدرأ  يدی ، ُّدشت  يهو  ةیدرو  تلاق  ةرملا " هذه  حجنتس  "
، ةبهرو ةدورب  ينتباصأ  ءيش ، ال  ًائیش ، لوقأ  نأ  لعفأ ، نأ  تدرأ  ءيش ، ال 

مهدحأ انیع ، دجأ  الف  يعومد  نع  ٍةئیطخ ، نع  ٍماصع ، نع  ثحبأ  ُتْرُغَص ،
تزواجت ةأرما  دقفلاو  عجولا  راثآ  مغر  هجولا  ةئلتمم  ةَّیدرو  لّمأتأ  يلخاد ، خرصیس 

سیردإ ىلإ  دوعأ  نمحرلا ؟ دبعل  ِتنك  ـز  نك ّيأ  ةثونألا  هذه  ّلكب  نیعبرألا 
مك يل  لوقت  دالبلا  نیعو  ينیع  ٌرداقو ، عفای  انأ  مك  ةیدرو  نیع  يل  حولت  ...عایّضلا 

.ٌنفعو مره  انأ 

" بسحف نآلا  ْلُك  ریضحتلا  أدبت  نل  "

بارخلا اذه  ّلك  ّبحلا  اذه  ّلك 

ٍّوجرم ٍحرف  لجأ  نمو  نمحّرلا  دبع  ىركذل  ًاماركإ  حجنأ  نأ  يغبنی  امّبر 
عرُق نیح  اهدعسی بـي  وأ  ًالمأ ، اهیف  ثعبی  ءيشب  اهل  سمهأ  نأ  ُتدرأ  ةیدرول ،
الجر امّبر  وأ  اروعذم  ُتمق  فوخلا ، ةبهأ  ىلع  ُتنك  يِّنم  ـي  بلق قلز  ـ نإ بابلا ،

ُترداب اكابترإ  َّلقأ  تناك  نمحرلا ، دبع  جاتحی  فقوم  اهجوز ، تام  ةأرما  يمحی 
تعفدناو تمستبا  يه  ًاریفصو ، ةبلج  تناك  ينذأ  اباوج ، عمسأ  مل  نوكشو "  " لاؤّسلاب

ْتحتف نیقراّطلا ؟ فرشتست  يه  مأ  ناكملا  جراخ  انأأ  ُكلست ؟ ٍكولس  ُّيأ  بابلا ، ىلإ 
مسقأف نوكأ  نم  نآلا  ُلأسأ  ول  .يماهوأب  عنتقأ  مل  يننكل  َلُجّرلا  تفرع  بابلا ،

اذام ُهل  ُتلق  دق  نوكأ  اذام  ةكیرألا ، ىلع  سلجی  َّيلع ؟ مّلس  له  فرعأ ، يننأ ال 
نوكأ نم  اعم ، نایكبی  ىتمو ؟ ةّرم  رخآ  انیقتلا  نیأ  ةَّیدرو ، قناعی  يل ؟ لاق  دق  نوكی 
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ٍلقع ُةءافكنا  مأ  ٍرّدخم  لوعفم  ناك  له  يتخوَدل ، ًاملستسم  تجرخ  لعفأ ؟ اذام  انه 
ال ةایح  ةیدرو  عم  يل  تحبصأ  هدجأ ، الف  اماصع  ُدصقأ  هیت ؟ فلأ  نم  يناعی 
يف ادیرم  وأ  اعبات  وأ  ابجعم  ىوس  نكأ  مل  امّبرو  نمحرلا  دبع  ىركذ  َریغ  لمتحت 

، ًاّدج ةدرابلا  ةفلجلا  عراوش  يف  تعض  ِكل ، الشاف  ادیرم  حبصأس  امك  ةفص  ریخ 
...بیبّرلا مأ  يننضحت  ال  ءارعّشلا ؟ اهلهأ  ءفد  يتبّرج  له  ةفلجلا ؟ درب  يتبّرج  له 

يوهتست ةقیدحلا  دعت  مل  ةنیدملا ، طسو  ةیرحلا  ةقیدح  مامأ  يندجأ  ةهجو ، الب  يشمأ 
، اهلخادم دحأ  مامأ  رّمستأ  نونجلاب ، هبشأ  تقولا  اذه  يف  اهیلإ  لوخّدلاو  ادحأ 

امدنع الإ  احتاف  نوكأ  نأب  اموی  ملحأ  مل  انأ  ّمث  اهحتفأ  يذلا  ردقلاب  اعاجش  تسل 
نم رهشأ  دعب  انتیب  ىلإ  نآلا  دوعأ  يشملا ، نم  تبعت  ةنیزح ، ةنیدم  ِكیلع  تفّرعت 

ثیدحلا أدبأ  نیأ  نم  ةبرغلا ، ةحئارب  حوفت  يتفرغ  هئادتراو ، ةیدرو  عجو  يف  لمأّتلا 
ىركذ نم  أدبأ  يتفرغ ؟ بسانی  لخدم  ّيأف  لخادم  ءاسنلاك  نكامألل  اهعم ؟
رعشأ الو  ةئیطخلا  ينتدّلق  انه  ًاقز ، العف نـ تبشتتو بـي  هّوأتت  تناك  انه  ...ةدرو 
تیّلصو ةیریفكتلا  بتكلا  تأرق  انه  نم  ...بورهلا  نم  أدبأ  ةئیطخ ، ناك  يلعف  ّنأ 

، يدبأ روكیدب  ةفرغ  اههاجتإ ، رّیغأ  ...نآلا  نم  أدبأ  ةتیمملا ، ةطرشألا  تعمسو 
ةّطحم بتكملا  توم ، قیتعلا  ریرّسلا  حرسملا ، ىلع  تالاحو  اصوخش  اهرثعبأ 

وأ ىهتنم  بابلا  مداقلا ، نمّزلا  نم  موزهم  ّيسركلا  ةردتقم ، ةیلب  بتكلا  ةلوهجم ،
يتلا يتفرغ  يف  تمن  .يثبعلا  دهشملا  قفارت  ىقیسوم  زئتف  اهكّرحأ  فوفّرلاو  نیقی ،

.نكامألا عیوطت  يف  يندید  ُحبصیس  كولّسلا  اذه  يلالجل ، تعاصنٕاو  اهتجرخأ 

يناصوأ فرصنی  هتكردأ  يذلا  لجّرلا  ةیدرو ، يّنع  لأست  مل  حابّصلا  ىتح 
میقیو لمعی  يذلا  دیحولا  ةیدرو  قیقش  رداغ  يل ، قوری  ال  مالك  اذه  ًاریخ ، اهب 

.اسنرفب
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.ةَّیدرو ينع  تلأس  روطفلا  تقو  برتقإ 

هنبا ىلع  اورثعی  مل  نیرشعلاو ، عباسلا  ةلیل  هحور  ملسأ  يجاوهقلا  داّحم 
ناك نبلاب ، اءولمم  همف  اودجو  هتزانجب ، ّيحلا  لهأ  لّفكتو  نسحلا ، وبأ  شواشح 

ونمدمو خویّشلا  يهتشی ، امك  ةوهقلا  ریضحت  نع  ریخألا  عوبسألا  لالخ  ازجاع 
ّلك تعّربت  ةوهقلا ، فانصأ  ّلك  هتزانج  يف  تعّزوو  ریبك ، طابحاب  اورعش  هتوهق 

اهنولب ترصاح  يتلا  ةوهقلاب  اقّبعم  هنفد  موی  ناك  ةوهق ، نم  تیتوأ  امب  ّيحلا  تویب 
دقل هدلاوب ، ریبكلا  ءافتحالا  كلذ  رضح  نسحلا  ابأ  تیل  ّيحلا ، لخادم  ّلك  اهتحئارو 

ّيجاوهقلا قحتلإ  هتایح ، لاوط  اهیف  عدبأ  يتلا  ةوهقلا  ىلع  اروطاربما  عیمجلا  هجّوت 
نیب مداخلاو ، مّلعملا  نیب  قرف  ةقیرّطلا ال  سفنب  اتام  امهّنكلو  همهن ، ّلكلو  يّدجب 
ذنم توملاب  دیحولا  ءافتحالا  عباتأ  انأو  ترّكذت  اهبحاصو ، ةوهقلا  رّضحم  ّيجاوهقلا 

لكشب اهعم  نوشیاعتی  عیمجلا  ناك  تانینامثلا ، رخاوأ  اهانشع  يتلا  ةردنلا  تاونس 
ةوهقلا امهب  رّضحو  امهصّمحو ، ّنبلاب  صّمحلا  جزم  يجاوهقلا  داّحم  رخآب ، وأ 
ةرارفلا ىلع  نینمدملا  ةجاح  عبشیو  ةردّنلا  مواقی  يذلا  دیحولا  يّدج  ىهقم  يقب  اذهل 

.اهتاوخأو

يجاوهقلاو يّدج  حرسم  ضّوق  يذلا  لجّرلا  اعم ، امهلتاق  ءازعلا  رضح 
عیمجلا ناك  امنیب  ةماستبا  عسوأو  امجح  ربكأ  ادب  مهتعتم ، نم  ریهامجلا  مرحو 

.يجاوهقلا نب  شواشح  اولفغی  نأ  نود  يّدج  ىلإ  نوربعیو  يجاوهقلا  نورّكذتی 
نآرقلا أرقی  نأ  سانلا  بلط  خویّشلا ، يقابو  روعألا  نذؤملا  عم  ةیجناوخلا  فلتخا 
نآرقلا ةءارق  نم  ىجرُت  ةدئاف  الو  هل ، لصأ  نأل ال  كلذ  دیقفلا  نبا  باحصأ  ضفرو 

مل مهنكل  اوقّلحتو  نوسّمحتملا  بابّشلا  عضخ  ةیاهنلا  يف  هلمع ، عطقنا  تیم  ىلع 
اودارأ مهّنأك  يعامج ، توصب  هنوُلتی  يذلا  نتملا  فرعأ  تنك  نآرقلا ، اوؤرقی 
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كرتی نأ  نود  اینّدلا  عدوی  وهو  ثیراوملا ، نتم   " ةّیبحّرلا  " ظفحی نأ  يجاوهقلل 
.شواشح نسحلا  وبأ  دیحولا  هثیرو  ىلع  مّسقی  نأ  قحتسی  ام 

[23]

مامأ جرهبتی  نأ  ىحتسا  هّنأك  ماّیألا  عم  انماضتم  افیفخو  ائداه  دیعلا  َّرم 
ناك ركابلا ، حابّصلا  يف  مهتكبو  نیدوقفملا  ةمئاق  ترّكذت  يّمأ  اهرقفو ، اهنزح 

دق ةَّیدرو  خأ  ّنأ  رعشأ  ّيلع ،" كواد  نیو  ...ّينیع  ای  يحی  ای   " انزح رثكألا  لاّوملا 
.ةمصاعلاب هعِّیضی  امبر  ينم ، ائیش  هعم  لمح 
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نأ تزجعو  ةلیوط ، تاونس  يسأر  يف  رودت  دمحأ  يفیلخ  ةینغأ  تّلظ 
ةبسنلاب ةهادبلا  لیبق  نم  حبصأ  اّرس ، اهنحلب  متمتأ  تنكف  هتوص  ةیرقبع  ىلإ  لصأ 

ام دّرجمب  يتاكسا  يف  نیرخآلا  دّدرت  مدع  ببسب  يتوص  ٌجعزم  مك  فرعأ  نأ  يل 
.يترجنحل نانعلا  قلطأ 

ةینغألا تناك 

ناسیك ينتاقس  ةبحملا  نم  يفلو  "

" ينوعجو ریمضلا  يف  مهتبرش  نأ  [24]دعب 

يف تیهتناو  ةنكمألا  ضّورت  فیك  ةّیدرو  تمّلع  سیردإ ، ایجیردت  دیعتسأ 
نادیعتست نینیعب  ّيف  قّدحت  تّرمتسا  تدبأ ، يذلا  مامتهإلا  يندعسأ  يتّیرظن ، حرش 

ام ةقث  يدوجو ، يف  اّدج  تیلاغ  امهم ، ائیش  اهحنمأ  ينأب  روعش  ّيلإ  بّرست  امهقلأ ،
نأ رظتنی  ملاعلا  لب  ادحأ ، جاتحأ  ينأ ال  رعشأ  هقث ، اهنكلو  ءاجرع  ...يلخاد  ومنت 

.تدُس ىودجاللا  نم  ةظحل  يف  ام ، نیقی  نع  حصفیل  يناسل  يدجتسی  يدیب ، ریشُأ 
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يف ةیدایتعالا  يتالحر  سرامأ  نأ  دعب  ينیع  حتفأ  حابّصلا ، اذه  ُقیفأ 
سّمغملا نیّتلا  ىلإ  يلخاد  ایجیردت  تربك  مواقت  ةفهل ال  ناتضمغم ، امهو  ریكفّتلا 

رّضحت نأ  نود  لمعلا  تدصق  له  روطفلا ، دجأ  مل  ةلواّطلا  دصقأ  نوتیزلا ، تیزب 
؟ روطفلا

" سیردإ ریخلا  حابص  "

، ىمظع ةوشن  يف  ّيفدر  ّكحأ  تنك  امنیب  يفلخ  اهدوجو  ىلإ  هبتنأ 
اهفّلخت يف  نآلا  كحضت  اهّنأ  دب  ال  مامحلا ، دصقأ  انأو  اهییحأو  امامت  برطضأ 

ّنأ ترّكف  يننكل  اهلأسأ ، نأ  تدرأ  اهبایغ ؟ ّرس  ام  رهشأ ، ذنم  ىضرملا  نع  لّوألا 
ىلإ دوعأو  تمصأ  سأیلا ؟ ّنس  ةیدرو  زتجت  ملأ  لاجّرلا ، اهفرعی  بابسأ ال  ءاسنلل 

لحاّرلا بهذم  ىلع  هماهتلا  يف  ُدهتجأ  نوتیزلا ، تیزو  نیتلا  ْتعرتخا  يتلا  ةلواّطلا 
.هتمواقم ةبحألا  لیحر  نم  ّرمأ  نمحرلا ، دبع 

مك اعم ؟ انضرأ  لیحر  كلیحر ، يلیحر ، ىركذ  ةّرم  يه  مك  نیرعشت  له 
...قاتشأ

اهاطخ ةلواّطلا ، ىلع  ةبیر  يف  كّرحتت  اهدی  ریطخ ، مالك  ةیدرو  ينیعب 
اهلهأ دنع  تومت  ططقلا ال  ّنأ  نولوقی  اهئافتخا ، لیبق  تاعاس  يحی  ةّطق  ىطخك 
اهیلإ موقأ  هبهذم ، نع  ةنیكسو  يأن  يف  يحی  يلاخ  ةّطق  تتام  دق  نوكت  اذكه  ادبأ ،

" كیتشن انأ  "

ةفلجلا لهأ  ىدل  كیتشن  ىنعم  ّبحلا ، يف  يوافلجلا  طمنلا  ىلع  كیتشن " "
نكلو ةّیمصاعلا ؟ ةیدرو  همهفت  له  يوافلجلا  ءاهتشالا  اذه  ّلك  كبحأ ، ىنعم  وه 
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؟ اهبحأ فیك  ةملعم ؟ مأ  ةقیدص  اّمأ ،

" شوتینض ام  يّللا  يدیلو  تنأ  شكبحنام ؟ انأ  هالعو  ينیع  تنأ  يرمعای  "

؟ ةیدرو ای  نیأ  ىلإ  ةیبایغلا  كتاكرح  وه  هفرعأ  ال  ام  اذه ، ّلك  فرعأ 
ىلع ىغطی  فیوجت  ىنعملاب ، ةئلتمم  ریغو  ةسئابو  ةنیزح  تاملكلاو  لءاستأ 

ّيقطنملا تعنقأ  اهّلعل  ةمصاعلا ، ىلإ  عوجّرلا  يف  اهتبغر  نع  ينتثّدح  .دهشملا 
مأ اهجاتحت  نمحّرلا  دبع  ةدلاو  اقلطم ، ءيشال  ءيشب  ينونج  يضرت  نل  اهنكل  ّيف ،

ادّدجم ينؤّیهأ  اذنأ  اه  مداقلا  لیحّرلا  وه  نآلا  هفرعأ  يذلا  مهفأ ، نأ  دیرأ  اهتدلاو ال 
.ملأتم نوزلح  نم  يلای  يتفدصب ، نكّسلل  يلخاد ، بالقنإلل 

.ةعرسب ةیدرو  ترداغ 

ةداهش رّكذتأ  يسفن  ىلإ  ُسلجأ  اهدعب  حیّرلل ، اراتس  ينتفّلخو  ماّیألا  ّنأتت  مل 
الإ بسحأ  الف  اهل ! ریضحتلل  لمألا  يف  عرشأ  فوسو  يقنعب  نمحرلا  دبع  اهقّلع 
ىلع اهتبتك  يتلا  ةرابعلا  يه  هذه  ىرخأ " ةّرم  ُترسخ  ، " ناحتمالا ةقرو  مامأ  انأو 
ىلع ئكتی  ملیف  ةیاهن  يف  ةنیزح  ةینغأل  اداعم  اعطقم  حلصت  له  ةباجإلا ، ةقرو 

تلمتكا نٕاو  اهبتكأ  نأ  يعسوب  سیل  ةدیصقل  اعلطم  حلصت  امّبر  ةقفدتم ؟ ةیمارد 
، ءاطغ الب  ينأ  تاناحتمالا  مایأ  رخآ  ءاسم  دوعأ  انأو  ترعش  .اهیناعم  ّلك  ّيدل 

امك حرمأل  دحاو  ببس  يعم  سیلو  يروسك  نم  قّمعت  ةلوجخلا  رطملا  تابح  تناك 
.عمتجت يتلا  توملا  بابسأ  ّلك  نم  ابره  ناحتمالا  تاعاق  جراخ  بالطلا  لعفی 

ایاقبب لخدأف  رطملا  لیقتسی  بابلا  ةبتع  ىلعو  ةدحولا  ةرارم  بحاصی  ٌّيفیص  ٌرطم 
.يسابل ىلع  فعاضتت  يتلا  رئاجسلا  ةحئار 

رعشأ ةیناث ، طقسأ  انأ  اه  يعم  نكت  مل  اهّنأل  طقف  ..ترداغ  اهّنأل 
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.لوزّنلاو دوعّصلا  نم  ةمراعلا  ىضوفلا  هذه  طسو  ةیمهأ  الب  يندجأو  طابحالاب 

، هتكرت يذلا  غارفلا  اوفشتكی  يكل ال  ةیدرو  نع  ثیدحلا  عیمجلا  ىشاحت 
ّمث ةلیوط ، تاونسل  اهیلإ  عیمجلا  يغصیو  انترسأ  ىلع  اهتمارص  سرامت  تّلظ 

ةفلجلا ةّیدرو  تكرت  .للملاو  ةباتّرلا  يف  طرخناف  تیبلا  نع  اههجوب  تحاشأ  ةأجفو 
يشارف نم  ينلمحأ  ...ىودجاللا  يف  قرغأ  لشفأل ، ينتكرتو  اهتّبحأ  يتلا  اهتنیدم 

القثم الیقث 

امبر سداّسلا ، رهّشلا  يف  يّمأ  بسحب  لماح  يهو  ةعماجلا  ةدرو  تكرتو 
...الول يل  انبإ  ناك 

...يّنم تلستغإ  ةبولسملا ، يتلوفط  يلخاد  ایحأ  ءىداهلا ، ّوجلا  ينارغأ 
نم نمحرلا  دبع  ينجرخأ  ذنم  هلخدأ  مل  يذلا  ّيحلا  دجسم  تلخد  انرد ،! تنك  مك 
يف ةلزان  ةدعاص  حولت  تناك  ههبشت  اهجوأ  نأ  ریغ  نسحلا  ابأ  دجأ  مل  ةناز ، ـ نزلا

رّكذتی همامأ ؛ قئارّطلا  دادسنا  ىدل  قفانملا  لعفی  املثم  نذإ  يّلصأ  ةفینع ، ةالص 
ابغار .تیبلا  ىلإ  ئفكنأ  نم هللا ، يحتسأ  ایدبأ ، ودبی  رسعلا  نكلو  رسعلا ، يف  هللا 
توص يوطخ ، نوكی  دق  ام  رمأ  بیترت  دیعأ  نأ  فعاضتت  يتلا  ةدحولا  هذه  يف 
يتلا تالاحلا  كلت  ةطیسّبلا ، اهلیصافت  ةیاكحلا  يف  ام  بعصأو  ينمزالی  ةیدرو 

نم ّلقأ  يف  ةیدرو  عم  يرمأ  اذكه  اهفصو ، وأ  اهفیرعت  اندرأ  امّلك  زجعنو  اهشیعن 
لیحر دعب  اهتایح  ّلك  نكأ  ملأ  ةمستبم ، تفرصنا  ّمث  يتایح ، ّلك  تحبصأ  ةنس 

؟ اهجوز

ةرورض امّبر  لمعلا ، ىلإ  ينعفد  يذلا  ام  يردأ  تسل  يندیعتسأ ، تأدب 
سیل  " ينودروكلا يالوم   " نوع نآلا  انأ  ّحصألا  يفاكساك ، لغتشأ  نأ  [25]ةیاكحلا 
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، راهنلا رخآ  ٌّيخس  هّنأ  ریغ  ءيّشلا  ضعب  فینع  يالوم  ایفاكسإ ، حبصت  نأ  ابعص 
دیعلا يف  .لمعلا  يف  نیئفاكتم  ریغ  اننأ  مغر  راهّنلا  هب  داج  ام  يعم  مستقی  انایحأ 
لخد فعض  ينجأ  ينتدجو  دیعلا  ةلیل  فقوت ، نود  لمعن  لایل  ثالثل  انتب  ریبكلا ،
ةمیق نمزل  ُتیسن  دیعلا ، ایاده  عیمجلل  يرتشأ  انأو  اریثك  ُتحرف  يرهّشلا ، ـي  بأ
تأدب ...نورخآلا  كبهی  وأ  ةیده  مهدحأ  بهت  نأ  .لیبنلا  يناسنإلا  كولّسلا  كلذ 
خیرات ّيدل  ينم ، ةبغر  نود  ناعمدت  ّينیع  لعجت  يتلا  لجرألا  ةحئار  نم  مأسأ 
ضرم رمألا  ّنأ  امئاد  تدقتعإ  ءاكبلا ، يف  كلذ  مغر  حجنأ  ملو  يكابّتلا  يف  لیوط 

.نیرخآلا لجرأ  ىلع  نفعلا  اذه  مامأ  يئاكب  اّدج  يساقلا  ساق ، ينأ  تدّكأت  امّبرو 
.ءاذحب تكسمأ  امّلك  يل  لّیخ  اذكه 

ةیذحألا عم  هرابخأو  اهتحئارو ، لجرألا  هذه  مامأ  ةبیرغ  ةعانم  هل  يالوم 
لوقی امك  ٍلجِر " ئراق   " ةیذحألا نم  ظوظحلا  ةءارق  ىلع  هتردقب  مزجی  وهف  ةلیوط ،
ساّنلا ةیذحألا  نم  اضیأ  فرعی  ىطخلا ؟ ىلع  ادهاش  ةیذحألا  تسیلأ  هسفن ، نع 

رمألاو ال نوجوزتم ؟ مأ  بازع  ءامرك ؟ مأ  ءالخب  نوؤیس ؟ مأ  نوبیط  مهعئابطو ،
ناك امنیب  انونجم ، ينربتعا  يالوم  ملعلا ، اذه  تمئس  يننكل  نیسنجلا ، عم  فلتخی 
ّنأ نآلا  مزجأ  نیتخستملا ، هیدیب  ةقلاعلا  لجرألا  ةحئارب  جوزمملا  هشیودنس  لكأی 

يلجرو هیلجر  ّمتشا  اذإ  الإ  مانیال  هّلعل  هل ، ةبسنلاب  باذع  ءاقّنلاو  لطعلا  مایأ 
.ریبك ءاذح  لخاد  مانیو  ءاذح  دّسوتی  امّبرو  هتجوز ،

ام ءيش  ّيلع ، رّسحتم  وهو  لجّرلا  ئراق  يالوم  دنع  لمعلا  تكرت 
تالفالا يف  تحجن  يننكل  ةبرغلاو ، هیتلا  قیقحت  يف  ام  ةبغر  ماصع ، ىلإ  ينعفدی 

.يناطیش نم 

، اضیأ لعفأو  رارمتساب  لصّتت  اهسیردإ  َسنت  مل  ةیدرو  الیلق ، عجارت  مّدلا 
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دارم رئبب   " اهتقش يف  اهروزأ  مداقلا  عوبسألا  يف  كلذ ، ترّرق  وأ  اهترایزل  ينتعد 
تناك اهّنأ  رُكذأ  افحصم ، يرتشأ  ذإ  يتریح  لوطت  الو  اهل  ةیده  يف  رّكفأ  سیار "
تغرف نإ  ام  ّيحلا ، دجسم  يف  رهّظلا  تیّلص  يلاوملا  مویلا  يف  اهدرو ، ایموی  أرقت 

، اناكم هحنمت  وأ  يتركاذ  هقتعت  ملو  هیلإ  ُتفتلأ  مهدحأ  ّيلع  ىدان  ىّتح  ةالّصلا  نم 
نیذلا نم  كمامأ ، اوّرم  اذإ  مهدسحت  نیذلا  صاخشألا  نم  اقینأ  امیسو  اباش  ادب 

ّنأ لاق  ينفرعی  هّنأكو  ّيلع  مّلس  ءانع ، الب  قسنم  ىتف  مهمادقأ ، عقو  ضرألا  ّبحت 
.ةمدخ ءادسإ  يف  ّيلع  نودمتعیو  ةیحتلا  ينوغلبی  ءاقدصألا 

؟ دصقت ءاقدصأ  ّيأ  - 

ةوخإلا - 

الو فاخأ  ال  ينم ، سیساحألا  ّلك  ْتذَفنو  ُّتمصف  مهتفصاع  تیشخ 
حمل يف  روصو  سیباوكو  فایطأ  لخادتت  امنیب  املستسم  هب  قّدحأ  عّجشتأ ،

: دیدج عادص  رصبلا 

؟ دعتسم تنأ  له  - 

؟ اذامل دعتسم  - 

ةریصق ةرتفل  ةنامأ  كدنع  كرتنس  - 

لكشم ّيأ  كانه  سیل  لجأ  -

لأسأ ملو  دعاوتن  مل  احمالمو ، ةجهل  ةنیدملا  نع  بیرغلا  باشلا  ينكرت 
ينربتعیس نمألا  ّنأ  ّيلإ  ىهانتف  ةطرّشلا  غلبأ  نأ  ترّكف  ةنامألا ، ةعیبط  نع 
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نإ ةینمأ  ةیلمع  اهلعل  ّمث  سانلا ، نود  نم  ينودصقی  فیك  ذإ  مهعم ، ائطاوتم 
ترّرقو مویلا  لاوط  تیبلا  لخاد  يسفن  تسبح  ـي ؟ باهرإ عورشم  ُتربتعا  ُّتمص 

نم حتفأ  بابلا  ُعرقُی  راهّنلا  رخآ  مهاشاحتأل ، ةمصاعلا  ىلإ  دغلا  يف  رفاسأ  نأ 
.هسفن باّشلا  دجأل  مؤش  نم  مأ  ّظح 

مكیلع مالسلا  - 

مالسلا مكیلعو  - 

ثیدحلل تقو  ةرایسلاب ال  اهّنإ  ةنامألا ، انرضحأ  - 

مهتبسح اذه  لمح  ّيأ  .ةنامألاب  مهدحأ  ءاج  ىّتح  هثیدح  لمكی  مل 
نم امّبر  وأ  قاروألا  نم  سیك  انونجم ، اهتلمح  ...وأ  حالس  وأ  ةقروب  ينوتأیس 
دحاو دهاش  يقزأم ال  ىری  دحأ  ال  ّيدبألا ، اهشماه  خبطملاب  عبقت  يّمأ  سبالملا ،
تمق تالامتحالا ، ىضوف  تحت  انأو  رجفلا  نم  ةعاّسلا  تبرتقا  يّكد ، ةیلمع  ىلع 
ىلإ لّوحتأ  تأدب  قالغالا ، تمكحأو  ةنازخلا  يف  اهتبث  ةیلبلا ، تبحس  يتیواه ، نم 
ينأك سیردإ ، ىلع  هیلمأ  يذلا  ام  فرعأ  دعأ  ملو  يلایخ  عسّتا  رخآ ، نئاك 

، يرجی يذلا  ام  مهفی  امهاس ال  فقی  ثلاثلاو  قّبطی  يناثلاو  رّرقی  يدحاو  تلصفنإ ،
ببس اومهفی  مل  يّمأو  ـي  بأ ریعّشلاو ، حمقلا  نم  ةریبك  سایكأ  ةعست  تینتقإ 
سیك تلمح  لقنلا  ةرایس  ةقفر  اهلقنأل  تدع  امدنع  سایكألا ، كلتل  يراضحإ 

"؟ فلع مأ  ثرح   " قئاّسلا ينلأس  ایاطعلا  ببق  ىلإ  قیرّطلا  يف  اهعم ، ةعیحفلا 
يّدج تیب  ىلإ  انلصو  ُتعّجشت ، ينّنكل  افئاخ  تنك  فلعلل ، ٌثرح  هل  تلق   
رشبلا ّنأب  يحوت  يتلا  يحی  ملاعم  ضعب  الول  اروجهم  نوكی  داكی  ایاطعلا ، ببقب 
قئاّسلا رداغ  امدنع  هلیحر ، دعب  ىتح  كلذك  ّلظو  املعم  يحی  ناك  انه ، نم  اوّرم 

[26]
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يئاقدصأ سیك  فیلغت  يف  تدهتجاو  لابقتسإلا ، ةفرغ  لخاد  سایكألا  تعضو 
.قوربلا ضوح  يف  هعرزو  نیّیرسقلا ،

مل ةفش  ةدرق  رأ  مل  قیرّطلا  يف  ةمصاعلا ، ىلإ  تبهذو  يتبیقح  تلمح 
دحأ الو  قرتحت  راجشألا  هفوخ ، يرادی  يذلا  دیحولا  درقلا  انأو  مهفوخ  نم  اوبعلی 

، ءایربألاب ةرذانملا  صّبرتی  ثیح  قیرّطلل  ةیذاحملا  شارحألا  قرحی  شیجلا  قّلع ،
رّیخت امدنع  ةریحلا ؛ كلم  ءامسلا  ءام  نب  رذنملا  هلعف  ام  كئلوأ  هلعفی  ام  هبشی  الأ 
ّنكل همیدن ، ىلع  هزاهجا  رثإ  همسقب  ءافو  هیلع  دفی  نم  لّوأ  ةایح  بلسل  اموی  هل 

ُتلصو نیح ، ّلك  يف  لتقلا  حبصأ  ىّتح  ةریثك  مهتاعاسو  دّدعتتو  فلتخت  مهمایأ 
لخدم دنع  اهترظتنإ  ةدوجوم ، نكت  مل  ةیدرو ، ةّقش  نم  ابیرق  ُتلز  نـ ةمصاعلا 
يهجو ىلع  بتك  ام  ائیش  ّنأ  تسسحأ  ىّنم ، نوسّجوتی  نورباعلا  ناك  امنیب  ةرامعلا 

؟! ...ءاقدصألا ءالؤه  ةنامأ  تلّمحت  ذنم 

ةّیرود اریثك ، ةیدرو  ترّخأت  ةبیّرلا ، ىلع  عّرشم  عراش  ران  ىلع  رظتنأ 
تاباذع دلی  باذعلاو  اّرس  ينقرحت  راّنلا  يدنع ، تفّقوت  بّذعتأو ، برتقت  ةطرّشلا 

، أیقتأ داكأ  يهجو ، دجأ  الف  خارّصلا  دیرُأ  ...عیطتسأ  الف  رارفلا  دیرُأ  ...يلخاد 
اعیرس يمامأ  ّرمی  يحی  سیار ، دارم  رئب  مهتلت  ایاطعلا  ُببق  يسأر ، ينطب ، لّوبتأ ،
سانلا ينسح ، باّشلا  ماغنأ  ىلع  صقری  نسحلا  وبأو  لز ، ـ نی مث  مّلسلا  دعصی 

...ي رعشأ بـ ّمث  ناك  يذلا  بعّرلا  بقارأو  ينم  ّلسنأ  انأو  دوشح  يلوح 

نم ينیع  تحتف  .اهربخأو  يهجو  حسمت  ام ، ٌدی  يندهدهت  ىفشتسملا  يف 
.ينمهفت اهّنأكو  اهسأرب  ریشت  اهمّلكأ ، مل  ةیدرو  اریخأو  .نارصبت  اتلازام  امهّنأ  يّظح 

نم يناعأ  ينأ  رّرقت  انه ؟ ىلإ  ءىیج بـي  فیك  لصح ؟ يذلا  ام  ةطرّشلا ؟ نیأ 
تلأس امئاد ، نولتقی  نمألا ال  رصانعف  نذإ  .لماش  صحفل  عضخأس  ينأو  ایمینألا 
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ترعش نزحلا ، نم  نرق  دعب  كحضت  يه  اه  اكحض ، ةیدرو  ترجفناف  يتبیقح  نع 
تدعأ اهتجهب ، لصاوت  نأ  اهتدرأف  كحّضلا  نع  ْتفّقوت  اریثك ، تحرف  ةداعسب ،

.مستبت اهنأ  مهملا  بسحف ، ةمستبم  تباجأ  اهنكل  ةبیقحلا ، نع  يلاؤس 

قالطإلا ىلع  ائیش  رضحت  مل  تنأ  ةآرم ، ىوس  كجرخ "  " يف نكی  مل  - 

؟ ریخب يّنأ  رعشأ  ابیرق  جرخأس  له  - 

كلذ رّرقأ  نأ  لبق  سیل  - 

؟ جلاعملا بیبّطلا  ِتنأ  - 

قثت بـي نكت  مل  اذإ  ينرّیغُأ  - 

دبع دجأ  نلو  ينلقتعتل  ابیرق  لخدتس  ةطرّشلا  ّنأ  يل  أّیهتو  اهبجأ  مل 
يل لاق  اذكه  ةلیوط ،" اهعارذ  ةلودلا  يدیلو  ای  ، " ةلودلا كارش  نم  ينكفیل  نمحرلا 
ّيلع نورثعیس  نیحلسملا  ّنأ  يل  لّیخ  لصمب ، ةلوصوم  يهف  يعارذ  اّمأ  ـي ، بأ
يف ىضق  يذلا  روصملا  لامك  مأ  تلاق  ىمعأ " باهرإلا  ، " مهل ةّجح  دجأ  نلو  ابیرق 
نئاك ىلإ  لّوحتأ  ينأ  ول  ىنمتأ  دحأ ، يناری  الأ  ىنمتأ  نذإ  تاریجفتلا ، ىدحإ 

.ءافخلا يف  شیعأو  عیمجلا  ىرأ  ةریصبلاو ، رصبلا  قوف  يضارتفا 

ةلیوط تاعاس  ةآرملا  عم  شیعأ  افئاخو ، اضیرم  ىفشتسملا  يف  تیقب 
، بیهّرلا ضایبلا  ىفشتسملا  يف  ام  بعصأ  ىفشتسملاب ، ىضرملا  يقاب  ضّرمُأو 
، بعرملا ىضرملا  دحأ  خارص  هقّزمی  دق  يذلا  تمّصلا  اذه  الیل ، بیهّرلا  تمّصلا 

.زاشن ةحئارو  فلتخم  معطب  ایحی  ملاع  هنأك 
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...يجالع نم  سماخلا  مویلا  هنإ  اعم  ةایحلاو  توملا  ةحئار 

ةلیمج زوجع  ىلع  تفّرعت  ةیدرو ، ةّقش  ىلإ  ىفشتسملا  ترداغو  اوفأر بـي 
يتقیدص اقحال  حبصتس  زوجعلا  هذه  نورخآلا ؛ اهیدانی  امك  ةنیمی " ال   " ارون ّعشت 
ترّرق ءاقبلا ، سرد  اهنم  تذخأ  نیرشعلا ، يف  تناك  اهحور  اموی ، نیرشعل  ةمیمحلا 

ينیع تیورأو  الیلق  وأ  امامت  ُتیفُش  يئاقب ، نم  لئاط  ثیح ال  ةفلجلا  ىلإ  دوعأ  نأ 
ذإ ةیدرو  عدخأ  ينأ  تسسحأ  جورخلاب  تممه  امدنع  ةنیمی ،" ال   " دقتفأس ةیدرو  نم 
نم ّدترأ  يسفنب ، ينیصوتو  ينعّدوت  بابلا  مامأ  .ةنامألا  ةیاكحب  اهل  فرتعأ  ال 
نآلا انأ  ينحبذتس ؛ اهنأ  ةظحلل  تدقتعإ  ءيش ، ّلك  اهل  تیكح  اراهنم ، يططخ 

.تكبو ينتنضح  اضیأ ، يئادعأو  اهئادعأ  ءایشأ  لمحأ 

ءيرب لفطك  قّلتسم  انأو  يرهظ  ىلع  تبرت  يهو  ةیدرو  ةعئار  يه  مك 
لخاد انأو  ادحأ  ىشخأ  دعأ  ملو  تنمأ  ىتح  ينتدهده  اهرجحب ، يهجو  وشحأ 

.ةیدرو

نمألا سیئر  بتكم  روزت  ةفلجلا ، ىلإ  ادغ  بهذتس  - 

؟ هل لوقأ  اذام  - 

رمألا يف  هملكأس  انأ  ائیش ، لوقت  نل  - 

تقسنا قیرّطلا  يف  نجّسلا ، وأ  توملا  ردق  نم  افئاخ  ةفلجلا  تلصو 
عّنصتأ تلز  " نـ دبعم نیع   " يف ينفقوی  نأ  قئاّسلا  نم  تبلط  يتمص ، فلخ 

ينداق ءيش ، لعف  يعسوب  سیل  ائیش  لعفأس  ينأك  تیشم  فده ، يل  نكی  ملو  افده 
، يحی دعب  اهلانی  يذلا  نمو  ببقلا  كلت  يف  ایاطع  ّيأ  ایاطعلا ، ببق  ىلإ  يتتشت 

[27]
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؛ رشع ةسداسلا  يف  ٍبعاك  ةاتفك  يل  تلثمت  يتلا  يحی  ضاوحأ  ىلع  ةحتافلا  تأرق 
اهّنأك ةحرفو  ةدیعس  تاتابنلا  كلت  تناك  ةشهدملا ، ةیوثنألا  اهدسج  تازفقب  جهتبت 

فتحی بـي مل  يذلا  دیحولا  ضوحلا  يحی ، اهِكِلَم  دهع  نم  ءاج  صخشب  بّحرت 
بحسنا يذلا  تابنلا  اذه  فرعأ  مل  هیف ، هتنفد  امم  الإ  غرافلا  قَوْرَبلا  ضوح  ناك 

نع ثحبأس  هل  اماركإ  عضولا ، اذه  لبقی  نل  يحی  ّنأب  ترعش  يننكل  هعون ، ام 
سیكلا بحسأو  رفحأ  نأ  تدرأ  .لفحلا  لمتكیل  هضوح  ىلإ  هرضحأسو  قورَبلا 

بناج ىلإ  هعضوو  سیكلا  بحس  تدعأ  لعفأ ، نأ  لبق  تدّدرت  هتیشخ ، يننكل 
لثم نارایخ  يمامأ  هّنأ  يسفن  يف  تلق  رأفلا ، اهشكن  يتلا  ریعّشلاو  حمقلا  سایكأ 
عرزأ نأ  تدرأ  ةایح ، الب  نیتلاحلا  يف  يننكل  ةاجنلا ، وأ  توملا  اّمإ  نیرئازجلا  ّلك 

مل ياطخ  نمألا ، سیئر  ةرایز  ترّرق  .بئاغلا  ْقوَربلاب  ةیتنمسإلا  يحی  ضاوحأ  رخآ 
.حارتقإلا لبقت 

، فوّصلا لزغی  نئمطم  بكوك  يّمأ  بابلا  حتفأ  تیبلا ، باب  دنع  فقأ 
نم رثكأ  اهقیدص  امئاد  تنك  يننضحت ، ىلوألا  ةّرملل  يوحن ، اهناكم  نم  ریطت 
جرخ دق  فیرش  ناك  امیف  لامج  رّخأت  اعم  انیدغت  ابیرقت ؟ ةدحاو  ّنس  نم  نحن  اهنبا 

تدجو بحاش ، يهجو  ّنأ  تلاق  يّمأ  ّنكل  ابعتم  نكأ  مل  قئاقدب ، يروضح  لبق 
: فارصنإلل ةصرف 

ةیرورض ةحلصم  يف  جرخأس  - 

ازیمم ءاشع  كل  رضحأس  - 

ىلإ بیغأس  ابیرق  امبر  يمأ ، نع  اریثك  بغأ  مل  ریخألا  ءاشعلا  ناك  امّبر 
؟ دبألا
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ریثأ اذه  يكولسب  يّلعل  اهّلك ، سایكألا  ترضحأو  رخآ  لقان  ىلإ  تأجل 
درفنی هدحو  لایخلا  مأ  ينرّیسی  ام  قطنملا  ناك  نإ  فرعأ  نأ  نود  يضمأ  ةهبشلا ،
تلصو نمألا ، سیئر  ىلإ  يلوصو  لبق  يرمأ  فشتكا  مهدحأ  ّنأ  ول  اذام  بـي ،
ةبقارملا طاقن  نم  طرفم  شیتفت  نودو  ةرایسلا  بلقنت  وأ  تومأ  نأ  نود  ةنیدملا  ىلإ 
يراضحإ ببس  يّمأ  مهفت  مل  تیبلا  يف  اهدعبو ، اهلبق  ثعبأو  تومأ  تنك  يتلا 

ىلإ يسیك  تبحس  ةقّزمملا  سایكألا  طیخت  تحار  امنیب  ریعّشلاو ، حمقلا  سایكأل 
نكمتأ ملو  طسبأ  اهتبوجأو  ةطیسب  تناك  يتلا  يّمأ  ةلئسأ  نم  ابره  تجرخو  يتفرغ ،

تدك يتفرغ ، يف  نیعمتجم  عیمجلا  تدجو  تیبلا  ىلإ  تدع  امدنع  اهتهجاوم ، نم 
ىلإ ةعرسم  يمأ  تبهف  طرفملا  يعوج  ةجحب  ءاشعلا  تبلطو  تكبترإ  مهدرطأ ،
يف ةضبار  ةلكشملا  ةنازخلا ، وحن  عرسأ  يسبالم ، ریغأل  ةیقبلا  تجرخأو  اهخبطم 
هل رّخس هللا  يذلا  ـي  بأ تامارك  نم  يه  تباذ  الو  انتیب  وهی  مل  ةرخصك ، اهناكم 

نورظتنیو هنوعبتی  رجف ، ّلك  هنم  هبایٕاو  دجسملا  ىلإ  هباهذ  نوسرحی  بالك  ةثالث 
لامعل مظنملاو  يئاوشعلا  صنقلا  نم  مهتثالث  وجنی  امئاد  هعم ، نودوعیل  هجورخ 

، بلك يننتیل  ...امتح  وجنأس  ـي ، بأ تاماركب  عیمجلا  وجنی  نمألا ، دارفأو  ةیدلبلا 
، ثاهل يسافنأ  هناقفخ  دیازتی  ـي  بلق ءاوعو ، حابن  يلخاد ، حابنو  سیكلا  بحسأ 
، نییالمو نییالم  لاملا  نم  ّمكلا  اذه  يتایح  يف  رأ  مل  ...مداقلا  عجولا  تحتف 
نم بولسملا  اذه  ّلك  سّفنتأ ، دعأ  ملو  امامت  ـي  بلق فّقوتو  ءاوعلاو  حابنلا  عجارت 

عفادتت بجی ، يذّلا  يف  رّكفأ  يلثم ، ءایربألا  لام  يحی ، ضوحب  ناك  نیكاسملا 
نم ةآرملا  ُبحسأ  رثدنأ ، عیضأ ، ثحبأ ، عوضوم  ّيأ  يف  فرعأ  ىتح ال  راكفألا 
وحن هاجتا  نع  يّنع ، ةبیرغلا  اهحمالم  يف  شّتفأ  ةیدرو ، اهتألم  يتلا  ةبیقحلا 
ّيأ ىرأ  الف  يلوح  يتلا  نییالملا  لّمأتأ  هاجتا ، ّيأ  ىرأ  الف  مّنهج  ىلإ  وأ  سودرفلا 

.يلقع ىلع  مالّسلا  هاجتا ،
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نییالملا ىلإ  تدمع  تومأ ، دق  نجسأ ، دق  يّنأ  ترّكف  ةلیّللا ، هذه  مانأ  نل 
تممهو ينعنقی  امب  يدی  تددم  امّلك  فعاضتت ، اهنأكو  عیطتسأ  ام  اهنم  ذخآ 

، لاملا ىلإ  جاتحأ  انأ ال  عقاولا  يف  يتاجاح ، تدازو  نییالملا  ترثاكت  فارصنالاب 
، لاملا نم  ضعب  ىوس  اهصقنی  ال  نجسأ  وأ  تومأ  امدنع  يدلاو  ةبیخ  ّنكلو 

.دعاقتی ـي  بأو بئاون  رهّدلل 

يتریح مغر  ينصنتقی  فیك  فرع  مونلا  ّنأ  تدجو  يلاوملا  مویلا  حابص 
، لاملا نم  هدنع  ينفقوأ  نأ  تعطتسا  يذلا  تأّبخ  ثبخب ، رشتنت  تحار  يتلا 
ملف يسأر  نكست  ةصاصر  رظتنأ  تقلطناو  نآرقلا ، نم  اءزج  تأرق  تیخرتسا ،
ىلع مهل  ةبسنلاب  انئاخ  تسل  دحأ  ينبرضی  مل  ةطرّشلا  ىلإ  تلخد  كلذ ، لصحی 

هب تیظحو  نمألا  سیئر  ءاقل  تبلط  فرتعأ ، نأ  لبق  لقألا 

" دعقا لّضفت  ينب  الهأ  "

ادیهش حبصأس  يمسإ  عراش  ّيأ  لمحی  نلو  يسأر  رّجفیس  ينبرضیس ؟ له 
.ةیضق الب 

يف ينیع  لسرأ  ههجو ؛ ىلإ  رظنلا  يف  قّفوأ  انأو ال  هل  لوقأ  سیردإ " انأ  "
.طالبلا ىلع  ةعیرس  بوره  ةلحر 

؟ لوقأ اذام  ارابغ ، ينكرتو  بیهملا  نمألا  سیئر  تمصو  لفط " ای  كفرعن  "
تفقو ةعرسب ؟ يهتنأ  نیأ  نم  ـي ؟ باذع ام  انأ ؟ نم  اذامل ؟ ائیش ، مهفأ  ينأ ال  مسقُأ 

ول ءاكبلا ، عیطتسأ  ينأ  ول  ام بـي ؟ عیمجلا  فرعی  له  اهلبأ  اهودشم  يناكم  نم 
اذه ينعمسی  ال  نكل  ایلاع  خرصأ  ينیع ، نم  رّجفتی  دوحجلا  ءاملا  اذه  نأ 
ایدنج دعأ  ملو  نمحرلا  دبع  الب  انأ  اه  ُّيطرشلا ؟ اهیأ  كفصع بـي  نیأ  لاثمتلا ،
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امّلك تكباشت ، اهتككف  كنأ  تدقتعا  امّلك  ةلخادتملا  ةیجحألاب  ُهبشأ  .ایتوشكنود 
دعب سیل  ّلظأ  نأ  بیهی بـي  اتوص  ناك  ...يفتك  ىلع  ادی  نأك  ...تأدب  تهتنا 
؟ يعضو محری  نم  يسركلا ! يقوف  سلج  ...ّيسركلا  ىلع  تسلج  نونجلا ، مسوم 

تدع تیبلا ، ىلإ  ةدوعلا  يّنم  بلط  دق  بیهملا  لجّرلا  ّنأ  تفرع  اقحال 
ينّنأكو تدب  ّيلإ  مهتارظن  اوفرصناو ، قزأملا  اوذخأ  الیل  ةطرش  ةیرود  تقحلو بـي 
اورداغ امدنع  يل ، هتحنم  ام  نأشب  نوفرعی  مهّنأ  ول  ترّوصت  نیحلاّصلا  نم  دحاو 

.ابئاخ تنك  ىمتحا بـي ، يذلا  لاملا  تددر  يّنأ  تسسحأ 

.ينقورت يتیاكح  دعت  مل 

ّيأ مواقأس  مویلا  نم  تاغارفلا ، ةبعل  اهّنأ  فرعأ  ةّمهم ، ةجیتن  ىلإ  لصأ 
نوكأس بیهملا  ىلإ  دوعأ  امدنع  ادغو  ةدّدجتم ، ةیاهن  وأ  ملأ  هربع  ّرمی  دق  غارف 
ىرخُأ ةّرم  قیرّطلا ؟ يف  ةاصح  لك  دنع  ةمیزه  نع  ثحبأ  اذامل  نهّذلا ، رضاح 
عیمجلاو امستبم  لجّرلا  تدجو  دغلا  يف  ةمیزهلا ، انأ  نم  يجارخال  يسفن  دهجُأ 

دبع لجار " كالخو  كابر  شتام  ام  نمحّرلا  دبع  يس   " مهدحأ يل  لاق  ٍفتحم بـي ،
نیأ فرعن  مل  اننكلو  نییالملا  ةیاكحب  انملع  : " نمألا سیئر  يل  لاق  اعیفش ، نمحرلا 

" مهیلع يضقن  نأ  لبق  نویباهرالا  اهأّبخ 

يتاجن ةبسن  سمتلأ  هتلأس  "؟ اعیمج اوتام  له  "

ریمألا ةرصاحم ، ةعامج  معد  ةمهمب  نوفّلكم  ءالؤه  اعیمج ، سیل  "
". ةمصاعلا يحاوضب  سوتیلاكلا ) و( يقارب ) ( ـ نوطشنی ب هتیشاحو 

نأ دارأ  نمألا  سیئر  ّلعل  تلفأس ، ينأ  ترّوصت  يسفن ، يف  الیلق  تلجو 
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، نمألا رصانع  ةظقی  نع  ثّدحتی  هدعی  يذلا  ریرقتلا  نأ  يل  لاق  امدنع  يننئمطی 
ةكبرم ةعرسب  ينلأس  افرصنم  تنك  امدنع  ادیعب ، حبصأس  اذكه  دحأ ، نواعت  نع  ال 

"؟...ـ لاب انویلم  مك  فرعت  تنك  له  "

هتعطاق

اهئارغإ نم  وجنأ  يك  فرعأ  نأ ال  بجی  امبر  - 

كرّخأت الول  مهتاّكرحت  فشك  يف  انّمهت  ىرخأ  قئاثو  كانه  تناك  - 

يقیاضت يفخأ 

؟ فرصنأ نأ  نآلا  عیطتسأ  له  - 

مادملا ىلع  مّلس  ةمالّسلا  عم  - 

انأ يتلا  ةفصلا  امبر  يه  نئاخ  نیرخألا ، نع  اذامو  ةلوّدلا  نم  وجنأ 
تومأس توملا ، وه  دیحولا  مهؤاضق  نآلا ، ينع  نوثحبی  مهلعل  مهل ، ةبسنلاب  اهیلع 
رعشأ مل  انأ  ّمث  مهریغل ، الو  مهل  تومأ  نلف  تومأ  نأ  بجی  ناك  اذإ  ...يدحول 

ىلع توسر  تنك  ّينذُأ ، زوجعلا  نذؤملا  توص  لصی  نأ  لبق  ّيح ، ينأ  الصأ 
فورّظلا تأّیه  ةمصاعلاب ، ينّنأ  ةظحلل  اورّكفی  نل  مهوحن  بهذأس  لیحّرلا  ةركف 

يف امهتداعك  يّمأو  ـي  بأ ناك  احابص  ةعباّسلا  عنقمو ، لوقعم  لیحرل  اهعیمج 
، عیمجلا نعو  ةینیّدلاو  ةیوینّدلا  رومألا  ّلك  يف  نایكحی  ّلمُت ، ةیمیمح ال  تاحابص 
لیحرل ال امهرضحُأ  امهعیضاوم  يف  تكراشو  امهتلّبق  مهقافآو ، مهلكاشمو  مهفورظ 

لیحّرلا بسانی  تمّصلا ال  وحن  ينبذجی  ناك  ام  اساسحإ  نكلو  ائیش ، هنع  ناملعی 
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ریثكلا ينرعی  مل  هلیحر  ةلیل  يحی  ةعدخب ، اهیبش  رمألا  ُحبصی  ةیمیمحلا ، تاسلجلا 
امهل تلق  نیأ ، نم  يردأ  ةبذك ال  ُتخّرف  .ةدراش  نیعب  ّيلإ  رظنی  مل  مامتهإلا ، نم 
رارقل اوحرف  لب  ينوقّدصو  ةیدرو ، هتحرتقإ  انیوكت  عباتأل  ةمصاعلا  ىلإ  بهذأس  ينّنأ 

...بّذعتی هكرتأو  افّلغم  الام  هعرزأ  قوربلا  ضوح  ىلإ  دوعأ  ةیدرو ، هءارو  ُفقت 

.اهارأ يننكل ال  ةریبك  يراكفأ  ةّفش ، تاجرعنم  ربع  ىّولتت  ةلفاحلا 

ةریسكلا ایاطخ  رّكذتأ  نمزملا ، اهدرب  رّكذتأ  لئان  دالوأ  لقعم  ةفلجلا  رّكذتأ 
يّدج ّنأ  ول  لءاستأو  اهنم  صّلختلا  ةأجف  دیرأ  ةعساولا ، ةلیوّطلا  اهعراوش  ربع 

؟ دربلل انطومو  يتبیخل  اضرأ  راتخیس  ناك  اذام  ةفلجلا  رتخی  مل  لئان  دمحم  لّوألا 
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نأ دّدرتم  ریغ  لوقأس  دیرت ، نمل  دیرت  ام  اهنم  يدبت  ءاسنلاك ، ندملا 
ّرقتست ةماستبا  يل  عّنصتت  ُعّنمتت ، اهعیمج  ةهباشتم ، تناك  يئاسنو  يندمب  يتقالع 

ىلع الإ  اننیب  امل  قیفأ  نأ  نود  اهدرب  بّرست  اهعیمج  فطعلاو ، ةیرخسلا  نیب 
.ىؤرلا دیلجو  يدومج 

كیلع امو  اهیف  كل  ام  فرعت  الو  كیرغت  ءاسنلاك  ندملا 

يف هباشتت  ال  لیصافتلا ، نم  ریثكلا  يف  ةهباشتم  تالاح  ءاسنلاو  ندملا 
.ابهاذ وأ  امداق  دیرت  نمل  ةأرملاو  نیمداقلا ، وأ  اهناكسل  يفت  ةنیدملا  ءافولا ،

ِتنأو ِكترماغمب ، ّسحأ  ىلوألا ، ةّرملا  اهّنأكو  ةمصاعلا  لخدأ  انأو  رعشأ 
؟ اهتقو كباتنا  يذلا  ام 

يف رّكفأ  تأدب  هتلّیخت ، امیدق  اباذع  جّوتیس  يذلا  عقاولا  تنك  امّبر 
اهیت ارّسفم ال  ایقیقح  اعجو  تاف ، يذلا  نم  ّمهأ  اعجو  لمحت  دق  ةدیدج  ةایح  لیصافت 
تابن نع  اثحب  تفتلأف  يحی  يف  رّكفأ  يحی ، ىسنأل  ِقوْرَبلا  يف  رّكفأ  .ةتیم  ایاضقو 
قطنت نأ  اهنكمی  قورب  ةتبنب  دئاع  انأو  يتروص  يسأر  يف  عرزأو  ًاقورب ، نوكی  دق 

72



.يحی مسا 

ّرسللو اهل  اقشاع  هبابش  تاونس  ـي  بأ عّیض  انه  .میدق  فاشتكا  ةمصاعلا 
بناجلا وه  ىثنأ ، ةقیقحلاو  داشّرلاو  ىثنأ  عایّضلا  سیلأ  .تناك  ىثنأ  يمصاعلا ،

ـي بأ داعو  امهنیب  يذلا  ّلك  ىهتنا  يهامتلا ، ّدح  قشاعلا  يدلاو  ةایح  نم  ّيفخلا 
نع ينثّدح  ةمصاعلاب ، انب  صبرتت  ام  ةنعل  نم  ينرّذح  اهجّوزتو ، يّمأ  ّبحأو  الهك 

.ةبصقلا يف  ةمیدقلا  تاءانبلا  میمرت  يف  هلمع  نعو  اهب ، يّدج  توم 

!" تنأ نك  تنك  امنیأ  كلقعب  ثّبشت  تنك  امنیأ  : " يل لاق 

، كتیأر يننأ  رعشأ  حمالملا ، هذه  فرعأ  ينّنأ  رعشأ  ابیرغ ، سیل  ِكهجو 
تیفتخا نیأ  اهموی ، انیقتلإ  ...يدلوم  موی  ادیدحت  كحمالم ، ىرأ  امئاد  تشع  امبرو 

اعیرس ينهذ  يف  هفورح  بترتت  هتلق ، مسإ  ّيأ  ركذأ  ال  .....يمسإ " " ؟ اهموی نم 
اهبیهل ّلك  يف  ةأرماك  يناسل  سأر  ىلع  فقی  برتقی ، ىشالتی ، هقطن  ةلواحم  دّرجمبو 
سفنلا ملع  ُسردأ  : " ِتلق ةقیقح ، تنأو  ٌضارتفا  ِكمسإ  يناسل ، بوذیو  بوذی  ّمث 
ٌةلحرأ ةلفاحلاب ، كلاجم  يف  يسفن  ُترشح  وأ  ضعب  ىلإ  انفّرعت  اذكه  ةعماجلاب "
كالم تنأ   " اهرهظ ىلع  تبتك  ةلفاحلا ، ةركذت  كل  ُتكرت  لصنال  انتیل  اننیب ؟ تعمج 

ةرباع ةقالعك  نیبهذت  كُتننظ  يقفأ ،" نیهبشت  تنأ  ةنیدمو 

ّمث دحأ ، اهدهشی  ال  ةیاهن  ينتننظ  تاودنلا ، وأ  تالصاوملا  اهضرفت 
يف اهنیضقت ،؟ فیك  كماّیأ  يف  رّكفأ  ةرباع ، ةقالع  نم  ربكأ  ةعرسب  تحبصأ 

كدسج يف  ةدیحو ، كصقر  يف  كتاكرح ، لیصافت 

كینیع يف  خاسنتسالا ، ّدح  ةهباشتملا  كباوثأ  تحت  مئانلا  رهبملا 
.نیوادوسلا
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ءاقبلل رّربم  نع  ثحبت  .هّلك  غارفلل  ةفیظو  نع  ثحبت  نونجم  تنأ  اه 
نأ نود  اّرس  كتیقتلإ  يننكل  يراكفأب ، ادیعب  تیرجو  يسفن  تمّلك  اذكه  ةنیدملاب ،
ىلع ىثنأ  ّمهأو  ىهبأ  لمجأ ، ِتودب  كتدّصرت ، كب ، تصّبرت  ينأ  يسفنل  فرتعأ 
تدرأ ارغاف ، امستبم  كیلإ  رظنأ  انأو  قمحأك  ودبأ  ُتنك  ّيلع ، يفّرعتت  مل  قالطإلا ،

؟ ةّرمل ولو  اّمهم  تنك  له  هتیمهأب ، اروعش  قشاعلا  جاتحی  ام  ةداعف  نیحرفت بـي  ول 
ِتدعص يام ، لّوأ  ةحاسب  تالفاحلا  فقوم  دنع  ارّمسم  تیقبو  ءوده  يف  ِتررم 
تعلقأ ةراشإ ، الو  ةماستبا  ةحیولت ، ةرظن ، ترظتنا  يتفتلت  مل  رّمسم ، انأو  ةلفاحلا 
ناتاتتف ّيلإ  ُهبتنت  فّقوتت ، ىّتح  اهفلخ  ضكرأ  نأ  تدرأ  ينم ، ءيش  علتقُأ  ةلفاحلا 
دالبلا نیئلمت  ِتنك  مك  ...هاجتا  الب  رداغأ  ّيلع ، نییدابلا  هادّشلاو  ةبیخلا  نالّمأتت 

.ةایحلاب ةتیملا 

" ةیدارملا  " ربع سیار " دارم  رئب   " ىلإ لصأ  يك  نمّزلا  نم  اًنرق  ُقرغتسأ 
رّكذتأل نكأ  مل  ُتیذه ؟ مأ  ُتمن  ...لكآ  مل  اًریثك  تلكأ  اًعم ، لكأنل  ةیدرو  ينترظتنإ 

، ًءافص ایكئالم ، املاع  يجولو  تفشتكا  اًقحال  يننأ  مهملا  .يسأرب  مویلا  كلذ  ماحدزا 
ْتحّما ...اًدوجوم  تقولا  نكی  ملو  اهتدرأ  املاط  يتلا  يتّفخب  ُتنك  ًءاوهو ، ًءام  تنك 

دجأ ال  تقولا ، ِتحبصأ  ةذفانلا ، نم  اهب  يمرأ  يتعاسو  طئاحلا ، ةعاس  ماقرأ 
؟ ِكنع اذام  ملاعلا ، ّلك  يننأ  رعشأ  نآلا  اًئیش ، نكأ  مل  يتقو ؟

ُترط يهّشلا ، كروبعو  كاطخو  كهجو  عجارُأ  لیّللا  لاوط  ُتیقبو  منأ  مل 
تناك يتلا  ضرألاو  نآلا ، ارس  اهرشاعأ  اموی  اهل  هبتنأ  مل  يتلا  بحُّسلا  اًیلاع ،

...مانأ نل  ...اًدبأ  مانأ  نل  نیدت بـي ، يهیت  نم  رّمذتت 

ّلك يف  كنع  شّتفُأ  ةمصاعلاب ، ةریبكلا  عراوّشلا  ىلع  ُّرمأ  يلاتلا  مویلا  يف 
نأ ُتیشخ  يننكل  كارأ  نأ  تدرأ  نیرخآلا ، ىطخ  يف  كاطخ  بقارأ  ةرباعلا ، هوجولا 
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.رمألا لهسل  نذإ  ةءاربب  تاكولّسلا  ّلك  مهفن  نیلفط  انّنأ  ول  تیّنمت  يتأرج ، يضفرت 

.ِكتببحأ

نیقشاعلا عجو  نكی ، امهم  مداقلل  لزانتأ  .يّنعو  ِكنع ، ةلئسألاب  ينرصاحأ 
ىتم فرعی  تیقوت ال  ىلع  يشمی  دیحو  قشاع  يننكلو  .نیدیحولا  ِحرف  نم  لمجأ 
يف يهجوب  اًبجعم  تحبصأ  عجاوملا .؟ ّلكب  فأریس  ناك  نإ  فرعی  ال  نیأو ؟ مانی 

فوخلا ساسحإ  ُدجأ  دعأ  مل  .يحمالمب  يفتحأو  ةّیورو  ءوده  يف  ينمّلكأ  ةآرملا ،
...ُتمدام اًمئاد  ينیمحأس  يلخاد ،

وأ لخدت  يشمت ، اهلّمأت  نیب  اهدعب  تضم  يتلا  يمایأل  اًددع  فرعأ  مل 
، اهضرتفأ يتلا  اهتالاح  ّلك  يف  اهل  ُعسّتی  لایخ  يف  اهلّمأت  وأ  هعماجلا ، نم  جرخت 

اهءافص تمحتقإ  ةلفاحلا ، يف  لّوألا  انءاقل  ةرّكذتم  ودبت  اهنكل ال  يل  ُهبتنت  ْتأدب 
، هنمأت ناسلب ال  يذهأ  انأو  ًالیلق  تبواجت  اًدبأ ، ينفرعت  اًمئاد  اهفرعأ  يّنأكو  تردابو 
نع مّلكتأو  اهقیرط  ضعب  يف  اهُقفارأ  ُتأدب  يعم ، يكحت  تأدب  ام  ناعرس  اهنكل 

، لوقأ انأو  ّالإ  اهعم  لوقأ  ام  هنك  فرعأ  مل  .نطولا  اذه  يف  انكولت  يتلا  ةبرغلا 
اّمأ ةیضاملا ، يتالاح  نم  ریثكلا  ُترّسف  .حوبلا  ىلع  ةریثم  ةردق  ينبهت  تحبصأ 

اهرواسی ّلظ  يذلا  ةبرغلا  قیقحت  ملح  نع  يل  تكح  عامتسإلاب ، ةریدج  تناكف  يه 
ام لوقت  نكت  ملو  اًرهشأ  يضمی  تقولا  ّنكل  اًعم ، اناطخ  يف  قثن  انأدب  .اًمئاد 

ةقالع يعم  اهتقالع  ّنأك  ًالجر ، ينوكب  اًریثك  لِفحت  ال  اهّنأك  انددصب ، يندعسی 
ةّرم لغلغتت بـي ، ةشّمهملا  اهاثنأب  رعشأ  تنك  امنیب  سینجّتلا ؛ نم  ةدّرجم  ةیناسنإ 

تمزتلٕاو تمدن  ّيلإ ، تفتلت  نأ  نود  ْترداغف  يعم  بواجتلا  يف  اهرّخأت  ىلإ  ُتحّمل 
ىلع ينع ، يكحأ  نأ  ُتدرأ  ةّرم  ّلك  يف  يحی  نع  اهل  تیكح  .اًقحال  تمّصلا 
ىلع تقّلعو  هب  ُتقّلعت  دقف  اذهل  بهاذمو ، تاراصتنٕاو  لیصافت  هیدل  يحی  لقألا 
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الو بعت  نود  عراوّشلا  نم  ریثكلا  ربعن  نحنو  يروُص  اهتبجعأ  له  يل ، اروص  هتماق 
دعب ِكحن  ملو  هنیوكت ، لّوأ  ذنم  عمتجملا  انرّسفو  قئادحلا ، ّلك  يف  انسلج  .للم 
نم ریثكلا  تلاق  توملاو ، ةروطسألا  نیب  عبقی  نئاكك  ّبحلا  ىلإ  انلصو  امدنع  اّنع ،
ةبهأ ىلع  ُتنك  يعم ، اهتایرظن  بیرجت  ىلإ  اهتوعد  ىلع  ؤرجأ  مل  يننكل  اهتاّیرظن 
كلت میدّسلا ، كلذ  ریسفت  يف  اًریثك  انقرغتسإ  يدبألا ، اهبراجت  لقح  نوكأل  دادعتسالا 

.ةنجلا

كّنس نم  ربكأ  ودبتو  فَّقثم  ّباش  تنأ  - 

...فلخ يضمأ  انأو  ٍعفن  الب  اًضیأ  ودبأ  - 

اهتلّبقف ةعطاقم  يمف  ىلع  اهدی  تعضو 

ًالارنج نكت  ال  - 

ِكمهفأ ال  - 

، ةنكثو لارنج  لثم  ّيلومش  مكاحك  هاثنأ  عم  لماعتی  قمحألا  ّيبرعلا  - 
.دبعملا مّدهتف  هیلع  بلقنت  وأ  ةقلطملا  هتطلسل  خضرت  اهّلك 

مأ طورشم  روبع  ةریشأت  ينتبهو  يه  نإ  مهفأ  مل  يننكل  اهّبحأ ، نأ  ُتدرأ 
ملو نیمجسنم  انك  روهش  لاوط  ياثنأ ؟ اهّنأ  اهلجر  يّنأ  ترعش  له  ينتضفر ؟

، بیری ال  دق  ءيش  ّيأ  نم  ةطرفم  ةبیر  كلمن  نییرئازجك  انّلعل  وأ  انع  لءاستن 
اهَدحو يتجزمأ ، تربخو  اهعئابط  ُتربخ  لیصافّتلا ، قدأب  ّيلإ  تفّرعتو  اهیلإ  تفّرعت 
نونجب ارس  هرقاعأ  يذلا  رمخلا  نع  اًدحأ  مّلكأ  مل  برّشلا  نع  فقوتأ  نأ  ينتلأس 

اهّنأ تلاق  يقنع ، لفسأ  يتلا  َةرمحلا  تقشع  اهدحو  ةصرفلا ، يل  تحنس  امّلك  يّدج 
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يف اهفرعأ  يتلا  ةرمحلا  هذه  ىلإ  اًموی  هبتنأ  مل  انأ  اهیبأب ، اهرّكذت  ةرمح 

ينم تنّكمت  يتلا  سأكللو  اهل  اًصلخم  يندجأ  ُتأدب  َادّیج ، ـي  بأ قنع 
...اًمامت

ضعبلاب ظفتحأو  اهعم  يضعب  ىسنأ  انأو  لمعلا  يف  ُصوغت  ةیدرو 
.ةقیقح وأ  افیط  كعم  شیعأل 

يّنأك اهعم ؟ ّلظأ  نأ  دیرأ  تنك  نإ  ينتلأس  ءاسملا  كلذ  تلخد  امدنع 
ةمكح يف  يه  تقلطنٕاو  ةیدبأ ، ةماستبإ  ّيتفش  تنكس  اهبجأ ، مل  ٍةبوبیغ ، نم  وحصأ 
ىودج اللاو  لشّفلا  ّيف  تبّنأ  اهّنأ  ركذأ  تاعاسل ، تمّلكت  اهّلعل  ينرّسفت ، ةدوهعم 
تأّیشت نآلا ، ّدحل  افقوم  ذحّتت  يتلا ال  ةمصاعلا  ةقزأ  ربع  يتبیخو  ّيدلاول  يعادخو 

تناك مویلا  ةمكح  اهتوسق ، نع  رذتعت  تناك  تماق  امدنع  ةیدرو ، رظن  يف  امامت 
تخأو ةقیدص  تنأ  : " تلق كل ،"؟ اّمأ  تسلأ  : " تلاق ّبحلا ." ىوس  رود  يل  دعی  مل  "

". نمحرلا دبع  ةلمرأو 

يتأت فیك  ةعیطملا  عومّدلا  هذه  ریسفت  دیرأ  تكبو ، الّوطم  ينتقناع 
ركابلا حابّصلا  يف  ادغ ؟ ُأدبأ  نیأ  نم  لاؤّسلا ، ّيف  ظقیتساو  ةیدرو  تمان  .ةطاسبب 

نع فرعأ  قرتحی ، ـي  بلق ناك  نآ ، يف  تاهاجتالا  ّلك  ذخآو  يتبیقح  لمحأ 
رثكأب لایل  لاوط  ُّتم  ينم ، قمعأ  عایّضلاب  يتربخ  رخآ ، دّرشم  فرعی  الام  يدّرشت 
دالوأب  " دجسم دنع  سیار  دارم  رئب  دجسم  دنع  ةدحاو  ةلیل  نمآ  مل  تیمم ، ءاضف  نم 

، نونكع نبب  عیرّسلا  قیرّطلا  بناجب  راجشأ  تحت  ُّتب  ةمصاعلا ، برغ  تیاف "
ّمحتسأ انفع ، ظقیتسأو  ةلیل  ّلك  برشأ  تنكو  ةفیخملا ، هنمآلا  وداراب  ةباغ  لخادو 

.ي ـ بییغت يف  كمهنأو  رطفأ  ماّمح ، برقأ  دنع 
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.ءىطاخ روضح  بایغلا  ُلصأ 

لیّللا ءانبأ  قاتشی  ىرت  مأ  أطخلا ، يروضحو  ـي  بایغ يف  نیعتمتست  ِتنك 
!؟" ةطیبخلا نموم   " دیفح ىلإ  يلاثمأ !؟ ىلإ  دربلاو ، بهایغلا  يراكس  ىلإ  ئداهلا 

.ةدحاو ةلیل  نمأت  ملو  ِكبت  مل  دیرّشلا  اهّیأ  ای  ينقّدصتأ 

ةقیفر ةبیجعلا  ةآرملا  تحبصأ  .لاعُّسلا  ينكهنأ  درشّتلا  نم  نیرهش  دعب 
ىطخلا ينتداق  ةآرملا ، هذه  ينركنت  نأ  ُتفخ  يحمالم  نابوذ  نع  ينثّدحت  ىهتنملا 
تحجن ينأ  ول  ادبأ  رّوصتأ  ملو  ةعماجلا  تلّمأت  ةمصاعلا ، تاعفترم  ىلإ  ةكهنملا 

اهنم الیلق  نأ  ریغ  درشّتلا  حمالم  نم  يرهظم  ةیامح  يف  تدهتجإ  اهنم ، تجّرختو 
ابعتم مفلا  رغاف  تنك  ينارت ، نأ  امامت ال  يوذأ  نأ  لبق  اهارأ  نأ  تدرأ  قلع بـي ،
لمتحأ مل  يسفن ، لمتحأ  مل  مهنیعأب ، ةهافت  ينوؤرقی  نورباعلا  ينلمحأ ، داكأ  ال 

تتأ ىّتح  ةفاثكب  ةركفلا  ينتدوار  راحتنإلا ، يف  ترّكف  سدقم ، ناكم  مامأ  راظتنإلا 
ُتمستبإ ينبقارت ، اهب  اذإف  ابرد  دّدحأل  تفتلأ  ءيش ، الب  ثّبشتأ  يزیكرت ، ىلع 

ةّیخسو اهروضح ، يف  ةرحاس  مك  .فرصنأ  نأ  عیطتسأ  نآلا  .اّدج  تدعس  ...امغرم 
انونجم تسل  ينأ  فرعتو  اهفرعأ  هذه   " ّيلع نیرباعلاب  خرصأ  ول  ّدوأ  ضرألا ، ىلع 
ّبحلا نم  ریطانقو  يلقثو  يتّفخ  تلمح  دیرّشلا ، ةفص  يفنأ  نأ  عیطتسأ  ال  ...الو ،"
اهنكل فرصنأ  نأ  تدرأ  .لكش  الو  نول  الب  دسجو  ةعول  .نآ  يف  تمّصلاو  ةدحولاو 

يف هب  ملحأ  الو  ةعیبطلا  هب  ىضرت  امجحو  هتعّیض ، امسا  ينتبهو  ينترّهط ، ينتنّول ،
اهّنإ انیشمو ، يدی  تكسمأ  تقحل بـي ، ءاكبلا ، نع  زجعأ  انه  اضیأ  عضو ، اذكه 

برشنل ينتعد  ةراهنمو ، ةنیزح  تدب  ىثنأ ! نم  اهل  ای  اهّلك  ةّوقلا  هذه  ...لجخت  ال 
لخاد اباّذج  نوكی  نل  يرهظم  ّنأ  اهتمهفأ  ينأ  ریغ  اعئاج  تنك  نإ  لكأن  وأ  ائیش 
ةسیدق انسلجو  اشیودنسو ، اریصع  ترتشإ  عیرس ، ماعطإ  لحم  وأ  ياش  ةعاق 

78



فحزأ ةیاهن  وأ  نونج  نم  ينذقنتل  اهیلإ ، ينبذجتل  ةّوق ، يدبتل  ْتأّیهت  ادیرشو ،
نم امّبرو  يل  اهدقف  نم  ّيلع ، اهفوخ  نم  يكبت  تراهنا  ّمث  يوحن ، فحزت  اهوحن 

نوعیطتسی ام  الیلق  يلاثمأ  نم  نوهفاّتلا  لاجّرلا  يعم ، ىرخألا  يه  اهتبیط 
دحأ ال  خسم ، مهّنإ  ایناویح ، اكولس  نونسحی  ام  الیلق  ةیناسنإ ، فقاوم  ىلإ  ءاقترإلا 

، أدهتف نآلا  يحّمأ  نأ  اهقیهش  نم  فّفخُأ  نأ  تدرأ  .اهعومد  لعفت  ام  لعفی بـي 
تدرأ اهحرج ، ىلع  قفشُأ  نأ  ةظحل ، يف  اّمهم  حبصأ  نأ  اضیأ ، يكبأ  نأ  تدرأ 
يفاكلا تقولا  ينتلهمأ  اهب ، قّلعت  يذلا  ءزجلا  ىوس  يّنم  ىرأ  يننكل ال  اهقناعُأ ، ول 

كلمأ نكأ  مل  ُفصعی بـي ؟ يذّلا  ام  ينلأست  نأ  لبق  هّوتل  ةایحلا  فرعی  صخشل 
ينتمّزق يتلا  ةهیركلا  ةلئسألا  نم  ّيأ  ىلع  بجأ  مل  ادبأ ، ةیضاملا  يتایح  يف  اباوج 

.ينع بیجتو  لأست  تناك  يتلا  ةیدرو  ترّكذت  امئاد ،

اهلثم يلعفإ  - 

؟ نم لثم  - 

نیلوقت امب  عنتقأسو  كل  ولحی  امك  ينیرّسف  .ةیدرو  هتلعفام  يلعفإ  - 

نع ثحبإ  كسفن  عدبا  كلتق ، ىلإ  ال  كتروص  عادبإ  ىلإ  جاتحت  - 
كلتق نع  ّفكو  كیف  ّيئانثتسإلا 

: يل تلاق  اهّنأك  .ينبّتلا  قحتست  ةّیضق  اّمهم ؛ نوكأ  نأ  يناّجرتت  اهّنأك 
ُترغصو ـي ، بناج ىلإ  فقت  يهو  ْتربك  ءام ،" ةبرش  قحتست  هفات ال  نآلا  تنأ  "

هب تیضرو  كلذ  رّرق  نم  يه  رهش ، دعب  يقتلن  نأ  ىلع  انقرتفإ  .هاو  لامتحإ  انأو 
دعب نكلو  يقتلن  نأ  تبلط  ينتضفرو ، ينتّدص  نٕاو  ىّتح  ضفرأ  نأ  يعسوب  سیلو 
يف رارق  ىلإ  تلصوو  نامألا  ىلإ  ُتذفن  دق  نوكأ  نأ  دعب  يعایضل ، ادّیس  نوكأ  نأ 
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ْتفرصنإ اعم ،" انتایح  نوكت  امّبر  : " ءاكبلا مواقی  جّدهتم  توصب  اضیأ  تلاق  يتایح ،
ىلإ ةجاحب  نكأ  مل  عقاولا  يف  رانید ؛ ةئام  ةئف  نم  ةعطق  ـي  بیجب تقلأ  نأ  دعب 
ءاسح نوكت  ام  ةداع  ةدحاو  ةبجو  لكأو  يشملا  يف  يموی  ةیضمت  تدتعإ  ذإ  لاملا 
تراخ يلجر ، ىلع  فقأ  نأ  عیطتسأ  دعأ  مل  راهّنلا  رخآ  يف  .ءایبول  وأ  صّمح 

باوبأللو ادّدرتم ، بابلا  رسُع  مامأ  اّرم  ارهد  تفقو  .ةیدرو  نم  ابیرق  ينتدجوو  ياوق 
ةدراب ىثنأك  ةدّمجتم  يعومد  تناك  مك  ءاكبلا ، ىلإ  جاتحأ  تنك  مك  اهتوسق ،
ىلٕاو لكألاو  موّنلا  ىلٕاو  يّمأو  ةیدرو  ىلإ  اجاتحم  تنك  مك  اهیعارذب ، اهاذخف  قصتلإ 
ةآرملا يتبیقح  نم  جرخأ  ةریبلا ،" " نم اداو  تبرش  نأ  دعب  يمد  لّدعی  ّيحور  بارش 

وأ ينلخدت  نأ  رظتنأ  ةفش ، تنبب  سبنأ  الو  اهدیعأ ، بابلا ، ةیدرو  حتفتف  ينریشتسأل 
، يدی كسمتف  اسئای  ریدتسأ  ّيدیلج ، ملاع  يهو  اضرأ  طقسأ  داكأ  ...وأ ، ينجرخت 
، اهقناعُأ ةمیكحلا  ةأرملا  هذه  ىلإ  قاتشم  انأ  .الیلق  يتوم  ُئجرأ  توملا ، نم  دوعأ 

ينتلخدأ بابلا ، دنع  انفقوم  ىلإ  هبتنت  نأ  لبق  ّيفتك  ْتلّلب  يكبأ ، الو  قرتحأ  ينقناعت 
ُتجرخ مامحتسإلا ، يف  يسفن  تدهجأ  ماّمحلا ، تلخد  ءيش ، ّيأ  يف  مّلكتأ  ملو 
ثّدحتن ملو  ُتلكأ  .ي  ةیفتحم بـ رظتنت  ةدئاملا  تدجو  نفعلاو ، نرّدلا  لیلق  وأ  افیظن 
زواجتی الفط  ّيبجاح  ىلع  ُحسمتو  يسأر  يّلفت  تناك  امنیب  اهرجح  ىلع  تمن  اریثك ،

اّمع ثحبأ  تنك  ةقیقحلا  يف  ةفلجلا ، وحن  رداغُأ  نأ  ترّرق  احابص  نیرشعلا ،
، ةدوعوملا دّدجّتلا  ةلحرب  ّمهأ  انأو  ترّكف  اذكه  اشهدم  يتداعاب  لیفك  ٌرهش  .هتأبخ 

میظع داوس  يتحت ، نم  ضرألا  تدام  ىّتح  بابلا  دعب  ةدحاو  ةوطخ  ىوس  نكت  مل 
ادّدمم تنكو  ينتصحف  ةیدرو ، كسمت بـي  ...رادجلاب  كسمأ  انأو  رعشأ بـي  ال 

، هب ام  يردأ  يومّدلا ال  يطغض  نع  ثّدحتت  تناك  اهّلعل  رهش ، ذنم  دّدمتأ  مل  امك 
مل ىفشتسملا ، يف  رخآ  اداقر  ينتأرقأ  يمره ، يروهدت ، نیتلیمجلا  اهینیع  يف  ُتأرق 

نمأت نیح ال  يف  كانه ، ادّیج  يتبقارم  عیطتست  اهّنأ  لوقت  .اهیلع  لیاحتلا  يف  حجنأ 
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.هللا ءایلوأو  ةروثلاو  يضاملا  نع  ةّرمتسم  ةرثرثب  ةلغشنملا  ةنیمی " ال   " عم تیبلاب  ّيلع 

.اهئاقلت نم  رخأتت  ىطخلا  رّخؤُأ  يتداعك  يندجأ 

.ىوقلا رئاخ  يننكل  ملأتأ ، يعولل ال  ادقاف  تسل  ىفشتسملاب  دقار 

دجوی الأ  يندرطت ، نأ  رظتنأ  موی  ّلك  امهقارورزا ، دح  ّيعارذ  ةیدرو  تبقث 
نوقحتسی نم  مهدحو  توملا  ىلع  نوفرشملا  نوتیملا ، ةیرزم ، ةلاح  يف  مه  نم 

، يجورخ نع  ثیدحلا  يف  ةیدرو  رّخأتت  ينع ، ثحبأ  تنكف  انأ  اّمأ  انه ، موّنلا 
تّرم يتلا  ثداوحلا  ّلك  يل ، ةبسنلاب  دعّسلاو  سحّنلا  سیمخ  هنإ  مویلا  اذه  فرعأ 
حرفب الإ  سیمخ  ّرمی  هّنأ ال  يل  لّیخ  ىّتح  اسیمخ  تناك  ةسیعت  وأ  ةدیعس  بـي 

فشكنت مل  رارسأ  اهب  اهنمآ ؛ مل  ةئداه  تّرم  يّتلا  تاسیمخلا  كلت  ىتحو  نزحوأ ،
، سیمخ موی  ضعب  نم  انیهتناو  سیمخ  موی  ةدرو  تفرعو  سیمخ ، موی  كُتفرع  يل ،

باترم .سیمخ  موی  ناك  يدلوم  ىّتح  نأ  ةقیقحلا  سیمخ ، رجف  يحی  رصع  ىهتناو 
نإ فرعی  مهضعب ال  مهءایشأ ، ينم  اوبلطی  نأ  اوداتعإ  ىضرملا  ةیدرول ، رثأ  الو 

نیدبلا ضّرمملا  مانی  امنیب  مهتاجاح  ىلع  رهسأ  تنك  اضرمم ، مأ  اضیرم  تنك 
تثحبو مالعوب  خیّشلا  طقس  موی  الإ  هیلع  ّلدتسأ  مل  ّيفخ ، نكر  يف  اكولسو  ادسج 

مك قاوّرلا ، رخآ  يف  ّيّرس  ریرس  تحت  امهضعب  قوف  هیلعن  تدجو  ةدعاسم ؛ نع 
.اظقیتسم تنك  مك  قمحألا ، نیدبلا  كلذ  امئان  ناك 

، اهل اّمه  ُتحبصأ  يتلا  ةیدرو  تقّلع  اهبسكت " ةقاط  ّلك  دقفت  تنأ  اذكه  "
، هرثإ وحصأ  نأ  درُأ  مل  ملح  ُثادحأ  ينهذب  تقِلع  .اهتیب  ىلإ  ىفشتسملا  رداغُأ 

ّمهم تنأ  : " يل تلق  ةایحلا  يف  يترورض  نع  ينیمّلكتو  يسأر  دنع  نیسلجت  ِتنك 
". نآلا كنم  لضفأ  تنأ  اهنزاوت ، لجأ  نم  ضرألا  هذه  ىلع 
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دق نوكی  صخش  نع  لاؤّسلا  نم  تبترإ  اّقح ، ِتئج  كّلعل  ملحأ  نكأ  مل 
ىلع ُحسمأ  يشارف  نم  اهتلیل  تمق  انه ، ِتنك  ِكنأ  نیقی  ىلع  ُتنكو  الیل  ّيلإ  سلج 

.ينتثّدحو انه  تنك  كئفد ، ائفاد  ناك  هنأ  ُمسقُأو  ـي  بناجب سلجی  ناك  يذلا  ّيسركلا 
تایجاح ضعب  ءانتقإ  ادع  ءيش  ىلع  يولأ  ةیدرو ال  دنع  مایألا  ضعب  تیضق 

، صیخر ينویزفلت  لسلسم  ةعباتمو  نوتیزلاب ، سمغملا  نیتلاب  روطفلاو  خبطملا 
يتلا ةلیّللا  ذنم  برشأ  ملو  يسفن ، ُحبكأ  اهروضح  يفو  اریثك  اهبایغ  يف  نّخدأ 

.اراطنق نزأ  ينّنأ  يل  لّیخ  .يتاتف  ىلإ  تضفأ بـي 

ذإ اهّدر  نم  فوخ  ينباتنیف  اهل  فتهأ  نأ  رّكفأ  رادتقإلا ، نم  ضعب  بـي 
تاعاس الإ  هنم  قبی  مل  رهشل ، اهنع  ينلصفی  اهعم  يّنع  يه  هتمربأ  دقعب  ّلخأ 

هاقلی نأ  يغبنی  ام  عم  اریسی  ودبی  يذلا  قارفلا  اذهب  ىضرأ  ينّنأ  ةقیقحلاو  ةلیلق ،
.اهخیرات ةعانص  يق  رّكفت  ةسنآ  نم  يلثم  كولعص 

امامت هبشی  ٌّيروطسأ  رفس  اذه  ينّدشی ، ام  نیقی  نع  اثحب  ةمصاعلا  رداغُأ 
وأ ادبأ ، تامئانلا  مهتابیبحل  ّيرحس  جالع  نع  اثحب  قاشعلا  اهب  موقی  يتلا  رافسألا 

میونتل حلصت  ةیاكح  هبشأ  الأ  عاض ، لصأ  نع  اثحب  وأ  نكمم  ـز  نك فلخ  ایعس 
ةیاكحلل ةعتمم  ةیاهن  يف  رّكفأ  لافطألا ؟ فیوختل  حلصت  ةیاكح  هبشأ  الأ  لافطألا ؟

حوبت ةنیدملا  تناك  نینح ، يّفخ  نود  تدُع  فیرخلا ، دودح  ىلإ  ةرایّسلا  لصتف 
هذه وحنروعش  نم  له  يلخاد  شتفُأ  ةكرح ، رثكأ  ودبتو  اهقاوشأب  ىلوألا  ةّرملل 

؟ ةنیدملا

.اعم لخادلاو  ءاضفلا  لتحی  دربلا 
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نمؤت ةلئاع  اهنكل  ةیكریرطب ، ةلئاع  الو  ةیكریرتام  ةلئاعل  يمتنأ  نكأ  مل 
، مألا ةأرملا  ةطلس  سركت  مل  اهانشع  يتلا  ةكیریرتاملا  يدلاول ، بحلاب  نیدتو  يمأب 

ناك يّمأف  ةیقبّطلاو ، توافتلا  سّركت  مل  ةكیریرطبلاو  بحلاو ، ةبوصخلا  تذخأ  لب 
يف خرصت  تناك  نٕاو  ىتح  اهّفص  يف  ـي  بأ نوكیو  تیبلا  يف  خرصت  نأ  اهعسوب 
نأو ةظحل  يف  يمأل  اهلك  هتطلس  نع  لزانتی  نأ  هناكماب  ناك  ـي  بأو ههجو ،
ّبح اننیب ، ةیئان  ةقالع  تنّوكت  ابسانم ، كلذ  ىأر  ىتم  تاطلسلا  لك  اهنم  بحسی 
يف لوجی  ام  فرعیو  تماص  عیمجلا  انضعبل ، انبح  نع  اموی  ربعن  مل  لصو ، الب 
ةیّرس اهتالویمو ، اهفطاوعو  اهتاقافتا  اهلیصافت ، ّلك  يف  ةیّرس  ةایح  عیمجلا ، رطاخ 

.ةایحلا رمتست  يك  ثدحی  كلذ ال  نكلو  اهفشك  نكمی  ثیحب  لدعب  ةعّزومو 

ينلأستو يننضحت  تناك  ةلیلق ، رهشأ  لبق  اهتكرت  امم  ربكأ  تدب  يّمُأ 
نم دوعأ  ينأكو  ينلّمأتت  امنیب  اهل  اباوج  دجأ  نأ  عیطتسأ  ثیحب ال  ةلئسألا  تارشع 
وأ ينوّبحی  نأ  اودارأ  ىتم  يهجو  ىلع  حسمی  مهعیمج  اهدیب ، يهجو  حسمتو  ةكرعم 
احرف ناك  ـي  بأ ةآرملاب ، ينتثّدح  املك  هب  يّتلا  ةریحلا  ىلإ  هبتنأ  انأ  الإ  ّيلع  اوفطعی 
هبتنأ مل  ـي ، بایغ يف  ناك  يذلا  درس  يف  عرشیل  ائیش  لوقأ  نأ  رظتنی  ملو  يتدوعب 
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نالدابتی امنیب  ةضراعم  وأ  ةحّحصم  يّمأ  اهیلع  بّقعت  تحار  يتلا  هتایاكح  ىلإ 
الاق ام  عیمج  يف  ّمهألا  لصفلا  .درّسلا  يف  امهتعارببو  بـي  ةدیعّسلا  تارظّنلا 

: يّمأ تلاق  اّدج ، ةلیمجلا  اهتنبب  الو  يمشاهلا  نم  اهجاوزب  أنهت  مل  يتلا  ةدرو  ضرم 
، نیرخآلل اهناسحٕاو  اهقالخأ  حدم  يف  تقدغأو  ابیرق ، اسنرف  ىلإ  اهنوذخأیس  مهّنأ 

.ةیدرو نع  ينتلأس  اهنكل  ةیكئالملا ، اهحورو  ياثنأ  نع  اهثّدحُأ  ول  ُتدرأ 

ْتقّلأتو يّنم  ترّرحت  اهترداغ  امّلك  ةفیظنو ، ةبّترم  قاوّرلا  رخآ  يف  يتفرغ 
فّقوتأ يّتلا  ةنكمألا  ىلع  يتطلس  طسبأ  نأ  تدتعإ  ةنكمألل ، بعاتملا  يدهأ  يّنأك 
ةیلاوم حبصت  اذكه  اهبیترت ، رثعبُأ  يّلعل  وأ  اهبیترت  ُدیعُأ  اههجو ، نم  رّیغُأ  اهب ،

.اهنمآ اذكهو  ةئداهو 

نتتعلط يذلا  درابلا  ریرّسلا  ىلع  دّدمتأ  نأ  لبق  اهبیترت  نم  اضعب  ُترثعب 
يفو ِكّفص  يف  ُتنك  امكؤدهتو ، مستبت  ةیدرو  تسلج  امكنیبو  ةدروو  تنأ  هنم ،
ِكل تلق  امكلبق  ریرّسلا  اذه  فرعت  يه  ةدرو ، ىلع  نزحلا  نم  ءيش  ـي  بلق

كالملا تنأ  اّمأ  ریرّسلا ، اذه  ىرتشا  نم  اهّنأ  ينتربخأو  تطخس  يتلا  ةیدرولو 
ةدرو نم  نیبّرقتت  تعرشو  ِكتیناسنأل  تنعذأ  دقف  ءادوّسلا ، ةءالملا  يف  ضیبألا 

.لمألا اهیف  نیثبتو 

ّيلإ ةّیمیمح  يف  تسلجو  نومیل  سأكب  يّمأ  تلخد 

"؟ ىقبتس مأ  ارئاز  تدعأ  "

باوج يعم  نكی  مل 

لجأ - 
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؟ ىقبتس له  - 

امّبر - 

؟ ةساردلا نع  اذامو  - 

لیبس نم  رثكأ  كانه  - 

كنواعی ـي  بر اناضر ، كل  لفكن  كدلاوو  انأ  كحاجنو ، كلبقتسم  مهملا  - 
يدیلو ای 

يّمأ تناك  هسفن ، تقولا  يف  ءيش  هنأو ال  اّدج  ریبك  يعایض  ّنأ  ترعش 
ُعسی ال  اهردص ، يف  ينلخدت  ول  تدرأو  يّمأ  سأر  تلّبق  الیمج ، انطو  ماوّدلا  ىلع 
يتلا ةفرغلا  هذه  الو  هربكأ ، وأ  ينربكی  ناك  نإ  فرعأ  يذلا ال  ریرّسلا  اذه  يقیض 

نع يّمأ  تلأس  ةنیدملا ، ءاوجأ  ىسقأ  نم  اهلبرغت  يّتلا  اهتدوربب  يتركاذ  ّلتحت 
رشع ةسمخ  ذنم  عباّسلا  يدالیم  دیع  يف  هینادهأ  نم  يه  ةیدرو  ّنأ  تلاقف  ریرّسلا 

.تلخ ةنس 

يف ایاطعلا ، ببق  ُتدصق  حابّصلا  يف  اًقوْرب ، اموی  نكت  مل  قَوربلا  ةتبن 
ىلإ يه  هّمضتو  ةعیبّطلاب  يفتحی  احلاص  الجر  يحیل  ةّبق  الإ  ببقلا  نكت  مل  ةقیقحلا 
ُثیح غرافلا  قوربلا  ضوح  هّمضی  ام  ّالإ  ایاطعلا  نكت  ملو  .ریبك  ٍحرفب  اهرصانع 
.هقنور لاملل  لازام  ىلوألا ، ةّرملل  فاخأ  نأ  نود  يز  ـ نك تدّقفت  .نییالملا  ُتأَّبخ 

يل دِّدحأو  ينفع  نم  هب  لستغأ  نأ  دیرأ  طقف  دّدحم  فده  ریغ  نم  ـز  نكلا تلمح 
نایغصم لامجو  فیرش  ّيوخأ  يعم  مان  انلز  ـ نمب ىرخأ  ةلیلل  ُّتب  ِكیضری ، اًناكم 

اًبیرق هلُصحأس  يذلا  يلام  نعو  ةمصاعلاب  نیرخآلل  يراهبإ  نع  ةبذاكلا  يتایاورل 
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راتخإ امنیب  دلج ، نم  ةّیقیقح  ةرك  فیرش  دارأ  ةّیلوفّطلا ، امهتایاغ  ّلك  قّقحیس  يذلاو 
ام امهل  نوكی  نأ  امهتدعوو  رماع ، هّمع  ءانبأ  اهكلمی  يتّلاك  ةینورتكلإ  ةبعل  لامج 

.ةطیسبلا امهلامسأب  نیمستبم  امان  ابیرق ، ادارأ 

نكت مل  هلجأل ، بعتأ  مل  يذلا  لاملا  نم  ةبیقح  لمحأ  اّینغ  ةفلجلا  ُرداغأ 
دحأب میدق  قدنف  يف  ةفرغ  ُتزجح  .اًریثك  ةمصاعلا  تند  داتعملا ، اهلوطب  قیرّطلا 
رعشأ انأو  ةدرابو  ةئداه  ةمصاعلا  يلعوب ، نب  ةبیسح  عراشل  ةیضفملا  عراوّشلا 

ًةرثعب ال هیف  ثیعأ  ام  يوتحت  ةطیسبلا ال  يتفرغ  مالّظلا ، دادزإ  امّلك  ملألا  ضعبب 
صوصّللا .اهتیبس  دق  يتلا  ةبیقحلا  ىشخأو  يناكم  يف  دّدمتأ  اهیلع ، يل  ةطلس 

ُدادزی مهمادقأ  عقو  رّوصتأ  ملالّسلا ، نودعصی  نییعرّشلا  ریغ  اهباحصأ  امّبرو 
ئبتخأو ةحوتفم  ةذفانلا  ُكرتأ  ...ّولعلا  اذه  ىلع  عّجشتأ  الف  ةذفاّنلا  حتفأ  ...اًبارتقإ 
نولخدیو ریرّسلا  تحت  لخدأ  نیبئاخ ، اوفرصنیف  مههّومأ  اذكه  ریرّسلا ، تحت 

تحت نم  ينتبحَس  يفتك ، ىلإ  يدتهت  ةنشَخ  دیو  ةذفانلا  نم  ّلطُی  دحأ  ةفرغلا ال 
ينبحعت مل  نیبئاخ ،" اوفرصنت  ّمث  ةذفانلا  نم  اورظنت  نأ  مكل  يغبنی   " حیصأو ریرّسلا 

، ىلعألا قباّطلا  ىلإ  دعصأو  اهقلغأ  ةفرغلا ، نم  نوبرتقی  نذإ : ةیاهنلا  هذه 
يقلأ قدنفلا ، حطس  ىلع  يندجأ  ...نوعجارتی  الف  اًضیأ  دعصأ  يفلخ ، نودعصی 

نولخدی .ةنابجلا  ةیاهنلا  نم  اًدّدجم  رّیغأ  طقسأ  نأ  لبقو  ِّولعلا  اذه  نم  يسفنب 
باب نوحتفی  مهّنكل  ةیرادجلا ، ةنازخلاب  ئبتخأس  ينأل  ّيلع  نورثعی  الف  ةفرغلا 

ةصاصر ّلك  تاصاصر ؛ رشع  ُدِلت  ينطب  يف  ةصاصر  ...ةنازخلا  باب  ةفرغلا ،
ينرخنت ةدوربلا  ىلإ  دوعأ  .يسأر  نم  ربكأ  ربكت  يسأر  يف  ةصاصرو  هفرعأ ، هجوب 

، هتاذ توملا  نم  اًمعط  ّرمأ  توملا  نم  فوخلا  اًقرع ، ببّصتی  يدسج  دجأف 
نم بّبصتی  اًقرع  اهب  ُحسمأ  اهتمیق  يف  قّقدأ  ةبیقحلا ال  نم  ةیدقن  ةقرو  ُبحسأ 

ةذفانلا نم  اهب  يقلأو  يطبإ  اهب  فّفجأ  رانید  يتئام  ةئف  نم  ىرخأ  ةقروو  يسأر ،
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، يقرعب ةغّرمم  اهتبیط  سّسحتأف  ىلوألا  ةقرولا  ّمشأ  اهطقتلی ، نینمدملا  دحأ  ّلعل 
.اهردص لخاد  يّرسلا  اهبیج  يف  اهب  ظفتحت  يتلا  ةیدقنلا  يّمأ  قاروأ  ةحئار  اهیف 

.ِكعم ةعتمم  ٍتاظحلب  ةءاربب  ملحلا  ىلع  ةردقلا  ينبهت  مل  ةبیهر  ةلیل  كلت 
نم ةبلعلا  فصنو  ةبلُع  ُتفلتأ  ةحرابلا ، نم  ةدورب  ّلقأ  ٍسمشم  ٍدغ  ىلإ  ربعأ 
نم زاولوغ "  " ةبلع يرتشأس  اذهل  يلاحلا  يعضوب  ةنراقم  ةصیخّرلا  میسّنلا "  " رئاجس

.دِّیجلا بَّرهملا  غبّتلا 

بحاص زوجعلا  نم  يتیوه  ةقاطب  ملتسأ  ُتفقو  اًفرصنم  ُتممه  امدنع 
ةصخر ينمّلس  نیفظوم ، ىلإ  جاتحت  ةمیدق ال  دقارم  اذكه  هلابقتسا ، لماعو  قدنفلا 
ينمّلع نم  وه  میدقلا  يقیدص  ماصع  ةسردم  يف  ةقایّسلا ؟ ُتمّلعت  ىتم  يتقایس ،

.ةرایس يرتشأ  نأ  اًضیأ  عیطتسأ  ةصخرلا ؟ يل  ىرتشإ  نم  وهو  ةدایقلا 

، فّرصتأ فیك  فرعأ  ينكل  بئاص ، ریغ  رمألا  ودبی  امّبر  ًةرایس ؟ تیرتشإ 
ةالص تیّلص  دغلا  يف  ةلیمجلا ، يترایس  لّمأتأ  انأو  سیمخلا  اذه  ءاسم  ِكیف  رِّكفُأ 
لوح ُتفطو  ةمصاعلا ، ربع  ُتلّوجت  َّمث  فیظنو  ٍقّنأتم  حلاص  ّباشك  ةعمجلا 
ٍهابت يف  يتراَّیس  ُتنكرو  ٍةّرم ، ریغ  ةمصاعلا  قرش  اهینكست  يتلا  ةبیرغلا  ةرامعلا 
نیرت ول  ِكتدرأ  مكتفرش ، يف  ةكرحلا  ّسجأ  نأ  هلالخ  نم  يننكمی  ىهقمب  تسلجو 
رعشأ .ةقث  يّلك  ةرایّسلا ، حیتافمب  ثبعأو  زاولوغلا  ةراجیس  نّخدأ  انأو  اّمهم  تنك  مك 

، سكعلا وأ  ىقبأو  يدسج  ُقلطنی  أّزجتأ  يفیزو  ِكتسادق  رّكذتأ  ةأجف  انه ، مهألا  يّنأ 
؟ ثّدحتأ تنك  ينم  ِّيأ  نع 

مل اهتیقتلأو ، ةمصاعلا  يلاعأ  يف  ةعماجلا  ىلإ  تلصو  تبسلا  ءاسم 
ضوع بایغلا  نم  نیرهش  دعب  اًدّدجم  ينارت  نأ  تسئی  اهّلعل  ينارت  يهو  كسامتت 
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، ةرذتعم اهتابحیوصل  تفتلت  َّمث  لورهت  لب  يوحن  يشمت  تناك  هیلع ، انقفتإ  دحاو 
ةحارب رعشأ  ُتنكو  لواطتأ  انأو  ُتحرف  رارقلاك ، اًفقاو  اًقینأ  ينتدجو  .اهانیع  صقرت 

، ينذقنتل اهئاقلت  نم  بیذاكألا  تباسنا  تطّروت  امّلك  ةمیدقلا  ةداعلا  يه  .ةریبك 
ةلاكو هل  حتفأ  نأ  هیلع  ُتحرتقإ  فیكو  هلام ؟ رامثتسإ  يف  مهدحأ  ةبغر  نع  اهثّدحأ 

نع اهتثدحو  ينتقدصو  اهدئاوع ، فصن  ىلع  لصحأ  نیح  يف  اهریدأو  ةیراقع 
، ةرایّسلا ءارش  لجأ  نم  عورشملا  فالغ  نم  يقب  ام  عم  لاملا  ضعبل  يتنادتسإ 

.عایّضلا نم  نورق  دعب  اریخأ  يندجأ  َّيلإ ، يدتهأ  تنكو  اًحرف  ریطت  تناك 

لمكأل ةلیلق  اًماّیأ  ُترظنتإ  ةزهاج ، ةلاكولا  تحبصأ  عوبسأ  نوضغ  يف 
لبق اهمسأ  ينقار  ةلیمج  ةباش  ُتفّظو  لمعلا ، يف  عرشأو  ةینوناقلا  تاءارجإلا 
يف ينم ، رثكأ  راقعلاب  لمعلا  لوصأل  ةمهاف  تدب  ءانسح "  " لمعلا يف  اهتیلعاف 
رود فرعأ  داكلابو  اهئارك  وأ  اهئارشو  اهعیبو  تاراقعلا  يف  اًئیش  مهفأ  انأ ال  ةقیقحلا 
اهل يغصأ  ذإ  ًالهس  رمألا  ادب  ءانسح  دوجو  عم  نكل  اهتحتف ، يتلا  ةبلعلا  هذه 
دقو اهعّجشأو  اهلمعل  يمهف  رهظُأ  امنیب  مّلعتأو  نیلیلقلا  نئابّزلا  عم  لماعتت  يهو 
نكأ مل  ًالولح ، دجتل  دهتجتف  اًباوج  اهل  دجأ  الف  لمعلا  رومأ  ضعب  يف  ينریشتست 

ىرحألاب وأ  ُهلّصحن  يذلا  هفاتلا  لخّدلا  اهعم  مستقأ  نأ  اذهك  عضو  عم  حمطأ 
نأ اًقالطإ  ودبی  ال  يطاشن ، دئاوف  عم  ةنراقم  ءاخسب  اهل  عفدأ  تنك  يه ؛ ُهلّصحت 

.ةلصاوملا ىلع  ّرصأف  ءانسحو  ةیدرول  ِكل ، يغصأ  يننكلو  ةحجان ، ةبرجت  هذه 

وحن ىلع  ةیاكحلا  رّیغأ  ينأك  اداج ، ىحنم  ذخأت  ِكب  يتقالع  تأدب 
يف أطخ  فارتقاب  يننومهتیس  عیمجلا  ّنأ  مأ  اذه  لعفأ  نأ  ضرتفی  له  مداص ،

كدجأ نأ  بجی  ناك  امّبر  قوربلا ، ضوح  دنع  تومأ  نأ  بجی  ناك  امّبر  ءانبلا ،
قدنفلا دنع  فّقوتأ  نأ  بسنأو  اقدص  رثكأ  ناك  امّبرو  ينم ، ّمهأ  صخش  ةقفر 
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ول قانتخإلا ، نم  تیشخ  يننكل  يتفرغ ، يف  الوتقم  ّيلع  رثعُیو  لاملا  قرسُی  لوألا ،
لامتحإ نأو  اّمأ  رمألا ، يف  ترّكف  تنكل  ةمحر  ةصاصر  ّيلع  قلطیس  يلتاق  ّنأ 

، فلتخم لكشب  لصاوأس  اذهل  رماغأ بـي ، نل  ينإف  دراو  قنعلا  ِّيل  يف  طارفالا 
.نآلا ةلمتحم  تایاهنلا  ّلك  ّنأ  كل  تلق  اذإ  اّرس  كنع  يفخأ  الو 

اهتاقیدص ىلع  ينفّرعُت  نأ  يحتست  ال  تحبصأو  اًریثك  يقتلن  انحبصأ 
ينروزت هفرعت ، يذلا  حجانلا  باشلا  لوح  نسماهتیو  نزماغتی  يتاوّللا  تایعماجلا 

برتقن نیتنسل ، اهراجیإ  تعفد  يتلاو  ةدیحولا  ةفرغلا  تاذ  يتّقشب  اًنایحأو  ةلاكولا  يف 
.اًمامت اظقی  ناك  يریمض  ّنأ  ریغ  هیلع ، يندسحأ  اننیب  يذلا  ُمهافّتلاو  رثكأ  موی  ّلك 

يذلا لاملا  يف  رّكفأ  انأف  كلذ  نود  اّمأ  يعم  يهو  ىوس  اًدیعس  نكأ  مل  يلخاد 
لاقع نم  ُتلفت  يهو  اهنیبو  ينیب  يّتلا  ةقالعلا  يف  رّكفأ  هتیعورشمو ، هب  لمعأ 
ةقّشلا يف  اهب  ُّسحأ  ُتنك  ام  اًریثكو  حاتفملا  نع  ةخسن  اهعم  ناك  قطنملاو ، لقعلا 

، ةیواهلا وحن  جرحدتن  انك  ایجیردت  .ىهشأ  اًهجوو  اّیهش  اًخیبط  دجأل  اًدئاع  لفقأف 
اهبلسأ ُسحّنلاو ، ةنعّللا  بارخلا ، يّنأك  يمامأ  يوذی  ریدقلا  اهلقع  ىرأو  قّلعتت بـي 

اهیف رعشأ  ةّرم  لّوأ  اًعم ، ةیعیبّرلا  ةلیّللا  كلت  يف  انتب  دصق ، نود  اهقطنمو  اهتبالص 
يذلا دالبلا  عیبر  اهینیع  يف  ناك  ىفتخا ، يذلا  عیبّرلا  ُهّنإ  تاونس ، ذنم  لوصفلاب 

الو نیحلسملاب  الو  ةطلسلاب  فرتعی  املح ال  اهیلإ  عقاولا  ةوسق  نم  ّرفأ  تنك  رجاه ،
يتلا اهتقیدص  ىدل  تیبتو  رّخأتت  ام  اًریثك  ْتحبصأ  .اّرس  امهنیب  مّسقملا  بعشلاب 
رجف ذنم  يرغص  رابتعإ  ىلع  ِتنأ  ِترغص  لقنلف  وأ  انرغص  رادتقاب ، اهتنُك 

.خیراتلا

رثكأ سبلأ  فلتخم ، لكشب  موی  ّلك  يسفن  ىلع  فّرعتأ  انأو  رهشأ  تّرم 
اهحنمی يذلا ال  اههیت  انأو  يتلصوب  تناك  يه  هیتلا ، بوث  الإ  ينبسانی  الف  بوث  نم 
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امامت تیسن  ایاطخ ، ىلع  هتوطس  تعجارتو  نمّزلا  ةریتو  تضفخنا  هیجوتلا ، ةردق 
يف ثبعأ  تنك  ةّرم  ةیرجح ، ةركاذ  هل  سیل  دیدج  رصع  يف  تطرخناو  انأ  نم 

، ناسنإلا لصأ  رجحلا  ّنأ  ُترعش  نیلوجخلا " نْیقشاعلا   " ُفیط ّرم  امدنع  يشارف 
يف ةاسق  نكن  ملأ  ةكبترم ، لوقأ  ام  ىلإ  ْتهبتنا  اهل ، ةبسنلاب  مداص  ينایذه  ناك 

انلصأ لمّرلا ؟ نیلب  نكن  ملأ  ّمصأ ، ٍرجحك  امامت  يناسنإلا  انخیرات  نم  ریثكلا 
، اهب ناسنإلل  ةقالع  ةیعیبط ال  ةعانص  نیلوجخلا " نیقشاعلا   " ّنأ تدقتعإ  يرجح ،

.هدوجو ّرس  رّخأتملا  ناسنإلا  فرعیل  ىلوأ  ةیاور 

...ماّیأ ةرشعل  ...عوبسأل  انرظتنإ  ةیرهّشلا ، اهترود  ترّخأت  نیمرجم ، انیهتنإ 
ُمُطلتو يكبت  تناك  .مسوملا  عجو  ریخلا  حابص  اًمامت ! ةیرهشلا  اهتداع  تفقوت 

نإ فرعت  نأ  تزجع  اهّلعل  اهنع ، بیرغ  يّنأك  ُقّدحتو بـي  اهّظح  ُبُدنت  اههجو ،
.لعفأ ام  الو  لوقأ  ام  دجأ  مل  اهاهتنم ؟ وأ  اهتاجن  تنك  نإ  ةكلهت ؟ وأ  ابح  تنك 

ِكُبطخأ - 

! يتبطخ فلخ  يفتخت  ةحیضفلا  بسحتأ  قمحأ  - 

؟ تدرأ نإ  اًدغ  جّوزتن  - 

بارتلا يف  ـي  بأ هجو  غّرمأو  - 

!؟ ِكنطب رثدنت  اذكه  ِكل  تومأ  - 

انه يهار  كلاید  ةبیصملا  قحلا  ْكدنع  ...ادج  لوقعم  جازم  يف  تنأ  - 

الف يلقع  يدجتسأ  ًءاكب ، راهنتو  اهیلع  ّدشت  اهنطب ، ىلع  ُبرضتو 
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، حمالم الب  طئاحلاب  ةتبثملا  ةآرملا  ىلع  ينرظنأ  ةفرغلا ، ُرودت  مأ  ُتفتلأ  ينلمتحی ،
ُصّلمتت يمامأ ، ىواهتت  راهنت ، يه  اه  ّمث  اذهك  ٍهیت  يف  اهارغأ  يذلا  ام  لءاستأ 

نزحلا اهنع  عفدتل  ًالیلق  مستبت  ضهنت  ًةأجف  ءيش ! ىلع  يولأ  الو  اهلقع  نم 
عومّدلا نع  اًدّدجم  شِّتفأو  اهنضحأ  ُحّسمتتو بـي ، يدی  ُّدشت  اهیتفش ، ىلع  فّثكتیف 

، اًریزغ ًءام  قّتفتت  مث  ُروغت  اهّنأ  ول  ءاسرخلا  نویعلا  هذه  يف  رّكفأ  اهدجأ ، الف 
.امهرون ىلإ  َّينیع  نم  ُعِجرأ  ثّدحتت 

اًریثك ُترّوهت  يتلا  انأ  كل  بنذ  تنأ ال  سیردإ  كیلع  ُتوسق  - 

ٍجرخم يف  ُرّكفن  انیعد  أطخلا  يف  كیرش  انالك  - 

، اهؤاذیإ نكمی  ال  ةیرشب ، ةّیلوفط  ةّقر  نیبو  ّيهلإ  ّيعیبط  دیشن  نیب  ٌجیزم 
ُرصتعأ ُتیقبو  اهتبیخ  رجرجت  ْتجرخ  اذهك ، عضو  نم  لضفأ  قحتست  تناك 
ينرجهأو اًمامت  َّيف  لخدأ  ةبیصعلا  ةیفیّصلا  ةلیّللا  هذه  يف  ٍةدئاف ، نود  ضّخمتأو 

عیضأ ّيدلاو ، ىلٕاو  نمحرلا  دبع  ىلإ  ةیدرو  ىلإ  قاتشأ  اهنسحأ ، ٍةعرسب ال  اًمامت 
لثم غّرمتأو  ةمادن  ُبرشأ  ّيرحبلا ، ّيرجحلا  برغلا  يف  توملا " هیشور   " فشتكأو
ةدحاو ةعطق  نم  الإ  ىَّرعتأ  اهِّولعو ، اهیأنب  ينترغأ  يتلا  ةرخّصلا  ىلع  نونجملا 

.ةیلاعلا نكامألا  نم  میدقلا  باهّرلا  ُتعَّیض  ّولعلا ، ىشخأ  دعأ  مل  يّنأ  فشتكأو 
؟ يردق شودخ  نم  ةؤلؤّللا  هتاه  ُذقنأ  فیك  يردق ، وه  ٍدهجب  ُرسكنأو  ًةأجف  رصتنأ 

هذهب عّكستأ  راهّنلا  لاوط  ةیاكحلا ، قّوطأ  نأ  زجعأو  ةحرابلا  ينرّكذتأ 
رخآ ىلإ  عراش  فذق بـي  امَّلكو  ةقنتخملا ، ةمصاعلا  عراوش  ربع  ةرّفعملا  ةراّیسلا 
ةیدرو دی  ُتلّضف  ينّدشت ، نأ  اهل  يغبنی  ٍدی  ّيأ  فرعأ  مل  ٍةدّدحم ، ٍةهجو  الب  ُتلصاو 

ملأ ّيأ  ُأرقت  ِتمّصلا  دّرجمب  اهبضغ  ُتكسُأ  فیك  فرعأ  ةقناحو ، ةقاتشم  نوكت  يتلا 
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دجت مل  املاط  اهتماستبإ  تفخأ  ام  ناعرس  اهّنكل  ةمستبم ، بابلا  ةیدرو  تحتف  بـي ،
وأ زومر  وأ  ٍةغل  ىلع  رثعأ  ملف  اهب  يكحأ  ةغل  نع  شِّتفُأ  ُتسلج  ًةرورض ، اهل 

تدارأ َلزالزو ، َفصاوع  َثِدحُت  نأ  نودو  ٍملسب  يتحیضف  لوقتو  ينلوقت  تاءامیإ 
: لاؤسلاب ْتردابف  يندعاست  نأ  ةیدرو 

؟ ام ٍلكشم  يف  تنأ  له  - 

ام ةیاهن  يف  انأ  امّبر  - 

؟ ًالام جاتحت  له  - 

اقالطإ - 

كدعاسأ نأ  عیطتسأ  امبر  نذإ  مّلكت  - 

يكحأ ٍةحیضف ، ىلإ  يندوقَی  نانعلا  هل  ُتقلطأو  ٍةلهول  يناسل  تكسمأ 
ىلإ ُریشأ  ُتنك  نإ  فرعأ  الو  اهلآمو  يلآم  يكحأ  ِكنمو ، ينمو  ةیدرو  نم  عیضأو 
يف ءرملا  نوكی  لهو  ...مأ ؟ اًحقو  ُتنك  نإ  ُفرعأ  .اهیف ال  ُلِّصفأ  ُتنك  نإ  رومألا ،

َقطنت نأ  ُرظتنأ  اهمف ، ىلع  اهدیو  ٌدوسأ  ةّیدرو  ُهجَو  ٍحضاو ! ریغ  اذهك  فقوم 
امنیب ُقِّدحت بـي  اًئیش  لعفت  .ينیهنتو ال  يندرطت  نأ  ينیدهتو ، يندجت  نأ  ءيشب 
مواقأ نأ  عیطتسأ  الو  جورخلا  نم  ينعنمت  يناكم ، نم  ُضفتنأو  ٍةَّرم  نویلم  يننعلأ 

.ءابه انأ  َناك ، ٍّيأل  ةدارإ  ةیأ 

اهمأ ُثِّدحأو  دغلا  يف  ُبهذأس  عمسا  - 

اهیلع فاخأ  - 
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ْكَحور ىلع  فاخ  هدبك ، يذؤی  دحأ  ال  - 

فوس اًقحال  ُّرفأو ، ةرامعلا  باب  دنع  اهُكرتأ  مكتیب ، ىلإ  اهلصوأ  اًدغ 
مغر اهبجعی  ملو  يلصأ  نع  تلأس  اهُّمأ  تیبلا ، كلذ  يف  يتهافت  نع  يل  يكحت 

ترداغ اًعم ، انبجعیل  نكی  ملو  ياوتسم  نع  ْتلأسو  سماخلا ؟ اهّدج  فرعت  اهّنأ ال 
امبر اًدِّیج  اورّكفی  نأ  مهتلأس  جرخت  نأ  لبق  اهّنأ  يل  تلاق  ةدودصم ، مهتیب  ةیدرو 

، ِكلهأ فقوم  نیرِّربتو  ِكعم  يقتلأ  هیلع ، يه  قفاوت  امّبرو  مكتنبا  َلجّرلا  اذه  ّقحتسی 
تمدنو تیكب  ةداعلاكو  ؟  ...مهبسن ىلإ  ىقرت  ال  تنأ  يل  يلوقت  نأ  تدرأ  ِكنأك 
كهجو ًالیلق  تنّول  نأ  دعب  ِكتطرو  ةیرادم  ةعماجلا  ىلإ  تفرصناو  ِكهجو  تمطلو 

.بحاّشلا

ينكلو هدیبع ، دحأ  ُمِّلكی  هنأكو  ادب  يذلا  ِكتوخإ  دحأب  لاصتإلاب  انأ  ترداب 
ةلواط ىلع  ؤفاكت  ریغ  يف  انسلج  يقتلن ، نأ  اًریخأ  يضر  ِكلجأ ، نم  يسفن  كلامتأ 
امدنع .تیضرو  هیف  ينعضو  حفس  نم  انأو  اهمّهوت  ةّمق  نم  ُثّدحتی  وه  ةدحاو 

.يمالحأ ىلع  ُعرقُی  ریخألا  تیكالكلا  هّنأ  ترعش  كقیقش  تیقتلا 

؟ تنأ نوكش  شكفرعنام  - 

؟ اًریصع اًیاش ، ةوهق ، ذخأت  انأ  نم  نآلا  مهی  ال  - 

ولاو برشن  ام  ال  - 

يف قرغأ  توملا ، ههجو  ىلع  ّنأكف  هتخأ  ةبطخ  يف  يتبغر  نع  هثِّدحأ 
نع ءازجأ  اهنم  ًالیلق  هل  يكحأ  ةیادبلا ، ذنم  اًرضاح  نكی  مل  هنكل  ةیاكحلا ، حرش 
،"؟ اهعم تسردأ   " ينعطاقیل ّصقلا  نم  يهتنأ  ىّتح  ربصی  مل  .بسحف  ِّبحلا 
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يتلاكو ریدأ  انأ  نآلا  اهلبق ، ُتجّرخت  انأ   " هتبجأو ُتعّجشت  يننكلو  لاؤّسلا  ينشدخ 
هدجأل ةصرف  ينحنمی  مل  اباوج ، دّدحأ  نأ  ّيلع  ناك  ينلأسی  نأ  لبق  ةصاخلا ،"

"؟ اهتفرع فیكو  "

! اهتفرع نیأ  ينلأسیف  اهنم  جاوّزلا  دیرأو  اهبحأ  هل  لوقأ  هعفصأ ، نأ  تدرأ 
مكتیامح يف  بغرأ  اًدّدجم  هعفصأ  ول  دیرأ  .َكتلوجر  حبذی  ام  يردصب  ُئِّبخأ 

انأ ال يل  لاق  رداغی  وهو  يهجو  يف  رظنی  مل  نیرتوتم  انیهتنإ  ...ىلإ ، ينوعفدتو 
...اوعمسیل لهأ  كل  ناك  نإ  كلهأ  لسرأ  اهلهأ  ضفر  تدرأ  نٕاو  قفاوأ ،

اًضعب ذخأ  اهقیقشو  يلخاد  ُلغلغتی  ٍدربب  رعشأ  ُتفرصنإ  .اًنكاس  كِّرحأ  مل 
.ينم

اًصالخ ّمتشأ  مكّیح  برُق  رودأ  انأ  ُتیقبو  دغلا ، يف  الو  ًءاسم  يرضحت  مل 
ذنم ةلاكولا  لخدأ  مل  ثلاثلا ، مویلل  كتیقتلا  امو  ةریحلا  ينتقرحأ  ةمداق ، ًةطرو  وأ  ام 

يذلا غبتلا  ُّفسأو  ءاسملا  اذه  يف  ُدَّدمتأ  اهب ، ُلُصحی  يذلا  ام  ملعأ  الو  عوبسأ 
ِكلهأ امّبر  ِكدحو ، ِتئج  ِكّنأ  َقِّدصأ  نل  ...بابلا  نیحتفَت  ًةأجف  ُقنتخت ، ةفرغلا  لعج 

مهحنمأسو مهمواقأ  نل  ينوعلتقیل ، مهیبأ  ةركب  نع  اوؤاجو  ةیاوغلا  اوفرع  مهعیمج 
؟ ةئیربلا تنأ  ِكب  هولعف  يذلا  ام  نكلو  ِكدیهش ، نوكأل  يقنع 

نیمترت ةعرسو ، جاعز  ـ ناب ِكیلعن  نم  نیصّلختت  ةفرغلا  باب  ربع  نیُلخدت 
مل انه ، نیسّفنتت  ِكّنأ  يفكی  هریسفتل  ىعسأ  الو  ِككولس  مهفأ  ال  ةیبشخلا ، يناضحأب 
يف امك  نیقطقطت  خبطملا  ىلإ  ِتمق  ةدراب  ةّطقك  تحّسمت بـي  نأ  دعبو  ينیمّلكت 

خبطملا ىلإ  يضفی  يذلا  ةدیحولا  ةفرغلا  باب  ربع  ِكلّمأت  يف  انأ  ُتصغو  قباَّسلا ،
ـي، بلق لخاد  صقرتو  بعلت  ةلفط  ٍةلحنك ، نیكّرحتت  ةّیح  تنك  اًعم ، مامحلاو 
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ِدُّرشتلا ماّیأ  نم  ِكعم ، هفرعأ  ُتمّصلا ال  اذه  ِكعم ، يكحأ  نأ  نود  ًالیلق  ُتوفغ 
داكلاب ِلوهُّذلا ، ةءافغإ  ىودج  َّاللاو  ِبعّتلا  ُتمص  هّنإ  ُبذكأو ، ُعنقأو  يكحأ  انأو 
نیتفش يف  الو  ِضوهنلا  يف  ُبغرأ  ال  ِكاتفش  ينتظقیأ  ىَّتح  َّينیع  ُتضمغأ 

.ِتمّصلاب ذولأ  امهتبعتأو ، امهتلذتبا 

"؟ ينینج ابأ  ای  َّتم  له  "

ينیحزامت ِتنأو  ُقیحت بـي ، ِكحّضلا  يف  ام  ةبغر  نكل  مّلكتأ ، نأ  دیرأ  ال 
مَالَس يف  انّنأك 

" َكاركذ يیحیل  سیردإ  َكنبا  يّمسُأسف  اًتیم  َتنك  اذإ  "

اًددجم ينتلّبَق  ةَّیوه ، الو  ٍمسا  الب  ينبإ  َكرتأ  نأ  نكمی  ُتدعو ال  ًالیلق  ُّتم 

" انیهتناو ُرطقلا  لز  ٌتنب نـ الو  نبا  ةّمث  سیل  قرخألا  اهُّیأ  ظقیتسأ  "

يناكم نم  ضفتنأ 

؟ هتلق يذلا  يدیعأ  - 

ببسب ءيشلا  ضعب  ٌرّخأتو  ریدقتلا  يف  أطخ  ناك  ًالماح  تسل  - 
ةیسفن تابارظضا 

ةدیعس تنك  امنیب  هینسحت ، يذلا  بابكلا  ةهارشی  ُلكآو  ِكنضحأو ، ِكعَفصأ 
.ةرهاطو ةلیمجو 

يّنمو َكنم  ينمحت  نأ  يندع  - 
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ِكنوصأ نأو  كبناج  ىلإ  فقأ  نأ  ِكدعأ  - 

نع يل  نیكحت  قیرّطلا  يف  ةعماجلا ، ىلإ  ِكلصوأ  ةفینع ، ًةّزه  تناك 
يف اهبیبح  نم  تلبح  يتلاو  ةعماجلا  يف  مكعم  سردت  تناك  يتلا   " ازومیم "

نیدمحت تنك  قَوْرَبلا ، ىلع  ينتلاحأ  ازومیم  شیجلاب ، قحتلی  نأ  لبق  امهل  ةلیل  رخآ 
لاؤّسلا ءانع  يسفن  فّلكأ  ملف  انأ  اّمأ  ازومیم ، ریصكمك  نكی  مل  كریصم  ّنأ  هللا 
تممه امدنع  تابنلا ؟ ریغ  رخآ  رمأ  نوكیأ  قوربلا ، يف  امامت  تزّكر  ازومیم ، نع 
؟" قورَبلا وه  ام   ّ" ينتلأس قَوربلا ؟ نیفرعت  تنك  نإ  كتلأس  ةرایسلا  نم  لوز  ـ نلاب

[28]

اهّنأك ةدیحو  سلجت  ةنیكسملا  ءانسح  .اهتیسن  يتلا  ةلاكولا  ىلإ  فرصنأ 
اهبایغ نم  تضفتناف  تلخد  ةسارحلا ، قحتسی  ءاوضأ ال  الب  اًیمومع  اًعراش  سرحت 

.َّيلإ

انأ ایوخ  ای  امكیلع  تقلقت  يه  الو  تنأ  ةبیغ ال  يذه  سیردإ  ًالهأ  - 
اوتام تلق 

ءانسح نییح  لازام  - 

؟ لمعلا يضمی  فیك  - 

لمع ّيأ  كانه  سیل  - 

ىوس اًطیسو  نكأ  مل  انأ  ةتیم ، تدلو  ةلاكولا  نأ  فرعأ  ُتنك  ةقیقحلا  يف 
ُهتلسرأ باش  بیبط  مهدحأ  هیومتب ، ّالإ  اوتأی  مل  نئابزل  ریجأت  تایلمع  ثالث  يف 
نوكأو انه  ىلإ  يوحن ، هّظح  هب  ىقلأ  ٌرباعو  ِتنأ ، مهتلسرأ  نوینیطسلف  ةبلطو  ةیدرو 
رمألا يف  اهمّلكأ  نأ  ُتدرأ  رهشلا ، اذهل  اهبتار  رظتنت  يتلا  ءانسح  عم  تطّروت  دق 
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.يعضو يل  ُحرشت  تعرشف 

ریوصتو يواكّشلاو  لئاسّرلا  خسنب  يسفن  ُدِعاسأ  انأ  سیردإ  متهت  "ال 
". ةلاكولا لاح  َّينیعب  ىرأ  انأ  ّمث  كِلضفب ، هّلك  اذه  ةبلطلل  سورّدلا 

نم الإ  ُأدهأ  ُتأدبو  نینجلا ، ىّمح  تلازو  ةبلعلا  وأ  ةبعّللا  فورظ  ترَّدق 
.قلطملا اهئالوو  اهِّبح  يف  يئازع  ُدجأ  ةیاهنلا  يف  اهلهأ ، نم  يراقتحإ 

مل هیلإ ، تقتشا  يذلا  يحی  يقتلأ  نأ  كب ، ملحأ  نأ  تیّنمتو  افیفخ  تمن 
تلوادت مالحألاو  سیباوكلا  نم  اددع  ّنأ  فرعأ  يمالحأ ، يف  يربعت  ملو  يحی  قتلأ 

ينأل لیصفتلا  اذه  دنع  فقوتأ  نأ  دیرأ  ال  يتقافإ ، دّرجمب  اهاسنأ  يننكلو  ّيلع 
يف اهتیقلت  يتلا  تایرظّنلا  ّلك  يل  نیحرشتو  يلخاود ، يف  نیلغوتس  كّنأ  فرعأ 

لیلحّتلا نع  مّلكتلا  هنكمی  لفط  ّيأ  ّنإ  ّمث  يسفّنلا ، كحّجبت  نیسرامتو  ةعماجلا ،
نأ دیرأ  انأ  .كقیقش  لثم  وهلاو  يلثم  لفسألاو  ِكلثم  ىلعألا  انألاو  دیورفو  يسفّنلا 

ـي باعیتسا ةیاغ  ىلإ  فقوت  نود  ةیئزجلا  هذه  يل  يحرشت  نأ  كدیرأ  ودبیّللا  مهفأ 
.انل
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مل اهنكل  نایتفلل ، باتك  يف  ةیقدنبلا  رجات  ةّصق  تأرق  اریغض  تنك  امدنع 
هجویل يدلاو  اهینتقی  ناك  يتلا  بتكلا  ةعومجم  يرغص  يف  ينّدش  ام  رثكأ  يل ، قرت 

"، تاطیحملاو راحبلاو  نفّسلا   " باتك تانكاملا ،"  " باتك ةینقتلاو ، مولعلا  ىلإ  يراكفأ 
نأ يل  حتی  ملو  ةیلیصفتلا  اهروصو  بتكلا  كلت  ينتبجعأ  ناسنإلا ،" مسج   " باتك
نأو اهعلاطأ ، نأ  يل  ىتأت  يتلا  صصقلا  سكع  مولعلاو ، ةینقتلا  يف  يفراعم  قّمعأ 
تسل ينأل  اذه  ُلصحی  امبر  ذفنم ، ياب  يل  أبنتأ  يننكل ال  اهلاطبأ ، ذفانمب  أبنتأ 

؟ ىكحت ةیاكح  تسیل  اهنكل  يقیقح  لطب  انأ  امبر  الطب ،

اهیف عرش  اذإ  الإ  اهرخآ  نم  اهلّوأ  ُفرعی  َدحأ  ٍطیخ ال  ِةّبك  لثم  تحبصأ 
؟ صالخلا فرعأ  فیك  ملأ ؟ نود  يطیخ  ةیاهن  ىلإ  ُلصأ  فیكف  اهنم ، غرفو 

ربمسید رخاوأ  نم  ّيوتّشلا  مویلا  اذه  ةعاربلا ، نم  لیلقب  يئادأ  ُلصاوأ 
ّبهم يف  ءانسح  ُتكرت  .ءاوشع  اهیف  طبخأ  يتلا  ةماوّدلا  يف  لصألا  هبشی  فینعلا 
تلشفو انعورشم  رمأ  ىهتنا  نأ  دعب  ٍدنس  الب  اًعم  انكرُت  ُّحصألا  ٍدنس ، الب  ةقافلا 
انسیئرل قاتشن  نحنو  قفألا ، يف  حولت  دالبلل  دیدجلا  سیئّرلا  مودق  ریشابت  .ةلاكولا 

ىلع روثعلا  لبق  بحسنی ؟ نأ  سیئّرلا  دیری  اذامل  لءاستی  عراّشلا  رداغیس ، يذلا 
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ضعبلا ةروّثلا ، لیج  داجمأب  ىَّنغتی  ضعبلا  دیدجلا ، سیئّرلا  ةّیدهشم  أدبت  باوج 
يضمأ نیأ  فرعأ  اًكبترم ال  انأ  ُفِقأ  ِرمعلا ، ةلیوط  ةیروثلا  ةَّیعرشلا  نم  ُضعتمی 
يّداملا يعضو  رَوهَدت  تاقصلملاو ، تاتفاللاو  تاراعشلاب  عراّشلا  ُبُخصَی  امیف 

دُعت مل  ةریغّصلا  ةقِّشلا  ةبحاص  ةسین  يتلاخ  .مداقلا  َيرع  سّسحتأ  ُتحبصأو  رثكأ 
ُلعجت فیك  ُفرعت  زوجعلا  هذه  راسمسك ، اهرئاجس  ُنِّخدت  يهو  اهتایركذ  ُدرست 

ٍّلكب ظفتحت  يتلا  ةسین  ُكلمت  هنوید ، دادس  يف  مهدحأ  رّخأت  َىتم  ٍهاو  ةّدوملا  لبح 
بلاغلا يف  اهرِّجؤت  ةّقش  نم  رثكأ  اهرمع ، نم  نینامثلا  يف  نسحلا  تارّشؤم 

نم نوعّسشیو  ةیویحلاب  ُرعشت  اهنولعجی  اًمئاد  تور  امك  نیذلا  بالّطلاو  بابّشلل 
تاّرم ثالث  اهطابترا  مغرو  لالقتسإلا ، لبق  تام  يذلا  لّوألا  اهجوز  ریشب "  " ةحاسم
سیل هب ، معنت  ام  اهثیروت  ىلع  اوقفتا  نٕاو  اهجاوزأ  ةیقب  نع  يكحت  اهّنأ ال  َّالإ  هدعب 

فاصوألا لالخ  نم  ٌهوبشم  اهكولس  ّنأ  بلاغلاو  اسنرف  يف  نكست  ٌتنب  ىوس  اهیدل 
وأ يركّسلا  ةمزأ  اهتكردأ  امّلك  اهیلع  اهقالطإ  يف  ىناوتت  ال  تناك  يتلا  ةیبانلا 

تناك ام  اًریثك  لب  يعم ، ةاتف  دوجو  ضراعت  زوجعلا  ةسین  نكت  مل  سفنتلا ، قیض 
اهتصوأو يتاتف  تقتلا  ام  اًریثكو  َيه  الإ  اهنقتت  ٍةحقو ال  تاكرحب  يتهابن  ّيف  يِّیحت 
ناكملا اذه  نم  لیحّرلا  َّيلع  ىّنمتت  تناك  يتبیبح  اهل ، اًیفو  ىقبأ  يك  ينلكأت  نأ 

اهل دكؤأو  اهحزامأ  تنكف  انأ  اّمأ  ةَجِّربتملا ، زوجعلا  هذه  يضام  يف  ًةكّكشم 
اهتثونأب ةسین  ءافتحا  ينبجعی  . " وطوطخ واقبی  نیّزلا  حار  اذإ   " اهب ـي  باجعا

.تأفطنا يتلا 

[29]

عفدأ نأ  ْتضفرو  ءاركلا  دقع  دّدجت  نأ  تضفر  ةلیخبلا  ةسینو  الح  دجأ  مل 
نود اهبهذم  ىلإ  ءامتنإلابو  بیبحلا  ِةّقربو  بینأتلا  ةَّدحب  اهتمّلك  رهّشلاب ، اهل 

.اههجو مّهجتو  اًدوسأ  اًناخد  ْتثفن  ْتبطقأ ، ىودج ،
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كیل ولاو  يدنع  ام  حبرت  ردقت  ةضیرم  ينار  يدیلو  ای  - 

يفاكلا لاملا  لّصحأسو  ادحاو  ارهش  َّيلع  يربصأ  يتلاخ  ای  - 

رثكأ ةعاس ال  نورشعو  عبرأ  كیدل  - 

اهل َقرحأ  نأ  ترّكف  يهجوب ، بابلا  ْتقفص  امدنع  اهیدجتسأ  نأ  تدرأ 
يهتنی اذكه  اهقنخأو ، ًالیل  اهتقش  ىلإ  لخدأ  نأ  وأ  ةیصاعلا  ءاطمّشلا  هذه  ةَّقشلا 

، اهلثم لماعّتلا  نقتأ  ال  ينأ  الإ  ةیراقع  ةلاكو  بحاص  تنك  .دبألا  ىلإ  اهّرس 
فیك ریخلا ، لعف  يف  الإ  ةایحلا  بناوج  ّلك  يف  ةسردم  ةسین  نأ  امئاد  تدقتعإ 

نولاّصلا ردص  يف  هقبسی ؟ ام  ّلك  هعبتی ، ام  ّلك  وحم  ّدح  ىلإ  ریشب  ُّبحت  تناك 
تّلظو تانیسمخلا ، فصتنم  تطقتلأ  ریشب ، بلكل  ةریبك  ةروص  ُعضت  ةسین  تناك 

.مویلا رشب  نم  لضفأ  ریشب  بلك  دّدرت 

عبرأ يف  اًجرخم  دجأل  نكأ  ملو  ةعاس  نیرشعو  عبرأ  يف  اًجرخم  دجأ  مل 
تایركّذلا نم  اًرهش  نیرشعو  عبرأ  نم  رثكأ  دعب  ةنیعّللا  ةّقشلا  رداغُأ  اًموی ، نیرشعو 

ينلیحیو يتاردابم  ّلك  اهیف  قرحی  ةجردل  ابهتلم  نوكی  اّمإ  نیتلحرم ، حواری  دسج  عم 
ّلظ هنم ، تبرتقا  امّلك  ةلوجر  ّلقأ  ودبأف  املستسمو  ادراب  نوكی  وأ  ةهالبلا ، ىلع 
يتلا اهتیدجبأ  اهل  ةغل  ىلإ  لّوحت  دربلا  انیدسج ، نم  ّمهأ  ةیاكح  اننیب  تمّصلا 
رعشن انك  انیدسج  ىلإ  ةعتملا  اهیف  تبّرست  يتلا  ةلیلقلا  تاظحّللا  يف  اهمهفن ،

نم رثكأ  ىلع  كلذ  يدحو  ترّسف  انیدسجل ، ىربكلا  ةتكّسلا  ناك  انبهذم  ةمدّصلاب ،
حلفی مل  اهدسج ، نم  نكمتأل  ةسادقلا  نم  اهلز  ـ نأ نأ  ّيلع  هنأ  تلق  ةّرم  ٍهجو ،

اهتجردتسإ يقتلن ، نأ  لبق  فتاهلا  ربع  اننیب  ةریثم  ةیاكحل  طّطخأ  نأ  تبّرج  رمألا ،
ّيأك امامت  ایدیلقتو ، ایئاوشع  اننیب  ام  ناك  نیوبأ ، حبصنس  انك  ىودج ، نود  ادّدجم 
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نارفان ریدقتلاو ، ءایحلا  رادج  ىلع  تقّلع  يتلا  دقُعلا  ىصقأ  نم  الز  لجرو نـ ةأرما 
.روفن ّلك  يف  نامحتلم  ماحتلا ، ّلك  يف  ضعب  نم 

ثیداحألاو نونجلاو  رمخلا  عم  يتبقح  ةیاهن  نكت  مل  ٍدهع ، طوقس  نكی  مل 
هحمالم ال دیدج  دهع  علطم  ناك  ةمیئّللا ، ةسین  عم  وأ  ةمیحَّرلا  ةآرملا  ىلإ  ةلیوّطلا 

.اهتعیبط ىلإ  تداع  ّمث  يننداهت  يل  تمستبا  ةایحلا  ّنأك  ىضم ، اّمع  فلتخت 

ةلغشنم ةَّیدرو  تناك  ثیح  دحاو  ٍحابصل  نوتیَّزلا  تیزو  نیّتلاب  رطفأل  دوعأ 
نوّمسی اوحبصأ  اذكه  ةینطولا ؛ ةمزألا  ایاحضل  ةمظنم  لخاد  يلاضنلا  اهطاشنب 

، دحأ نیبو ال  عیمجلا  نیب  ناكم ، اللا  يفو  ناكم  ّلك  يف  اهاحر  تراد  يتلا  برحلا 
اهدیهش ُتسلو  يقفأ ، ْتهّوشو  ينتدّرش  يتاذ ، نیبو  ينیب  ةوجفلا  تقّمع  برحلا  هذه 

امّبر لاؤّسلاو ، بّقرتلاو  هادّشلا  اوشاع  نیذلا  ّلكك  انأ  اهموجن ، نم  ادحأ  الو 
يف ءاقبلا  بابسأ  دحأ  ّبحلا  ّلعل  دّرمتلاو ، ِّبحلا  يف  تقولا  نم  ًالیلق  ترمثتسا 
هبتنت مل  لاؤّسلا ، راصعإ  هجو  يف  ةدماّصلا  ةبوجألا  دحأ  هّلعل  ِفسؤملا ، ِدهشملا 

، اًنلع نیكبیو  ارس  نكحضی  يئّاللا  ةوسّنلاب  ةئیلم  اهتّقش  تناك  يدوجو ، ىلإ  ةّیدرو 
ناكملا ال رداغُأ  َّيلإ  يغصأ  نّمم ، يردت  اهنكلو ال  ماقتنإلا  سّدقت  نم  نهنم  امّبرو 
ام ردقب  نمحرلا  دبع  ركذت  دعت  مل  يتلا  ةیدرو  ةركاذ  يف  اًئیش  دعأ  مل  ةیدرو ، ُهبتنت 

سقط لجأ  نم  نیقتلی  لمارألاو  ىلاكثلا  ةوسُّنلا  ِءالؤه  ّنأك  خارُّصلا ، ىلإ  ىعست 
يف الغوم  يضمأ  ٍّيعامج ، بیحن  لجأ  نم  نیقتلی  رارمتسإلا ، يف  اًببس  ّنهل  رّفوی 

باشعألا ىّتح  ...هدیعتسی  نأ  دیری  دحأ  ال  يحی ، ةرظنو  يحی ، ةماقو  يحی ، خیرات 
رظنمل قطنیس  يحی  ناك  هتمص ، يف  رودغملا  اهباّرعب  ةیلابم  ریغ  حیّرلل  صقرت 

، تمّصلا بایغ  يف  ةیلامج  رثكأ  اهحنمی  دادحلا  نأ  مغر  لیمت  باشعألا  هباشم ،
.يعامجلا بیحنلا  روضح  يف 
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تحت اهنكرأ  ...تروهدت  تءاسو ، يتایحل  ماعلا  ّوجلا  عم  تدّحتإ  يتراَّیس 
ّيأ ام ، ٍلمع  ىلإ  يعَّسلا  يف  ينزفتست  ةیواخلا  بویجلا  ةیدرو ، نكست  ثیح  ةرامعلا 
ةلیلق اًمایأ  ّرمتسأ  مل  زیمحلا ، قوسب  رابكلا  راّجتلا  دحأ  ىدل  لمعب  ُترفظ  ٍلمع ،

نودهتجیو هُؤانبأ  لواطتی  امنیب  ٍثبخب  يِّنم  ُبّرقتی  ناك  نیمّسلا  كلذ  يندرط ، ىتح 
لمعلا ُّبر  َّيلع  ىَدان  امدنع  لمعلا  يف  اًكمهنم  ُتنُك  يرمأ ، ىلع  بوانّتلا  يف 

.اهب بغرأ  ةناكمب ال  هیدل  ىظحأ  يذلا 

؟ انیدل لمعلا  دجت  فیك  - 

دمحلا  سأب  ال  - 

اقحال كرجأ  عفر  ىلع  لمعأ  فوس  - 

كل اركش  - 

؟ كنع اذام  - 

مهفأ ال  - 

؟ تاقیدص ءاقدصأ ، كیدل  له  كتامامتهإ  يهام  - 

هتاقالع يف  حجانلا  ةروصب  هرظن  يف  ودبأ  نأ  تدرأو  ينحزامی  هّنأ  تدقتعإ 
نآ يف  ایحتسمو  اكحاض  هتبجأف  ةیعامتجإلا 

بابّشلا ّلك  لثم  تاقادص  ّيدل  - 

ةّیرسلا نم  ریثكلا  هیف  يغبنی  نكلو  اعم  انل  حارتقإ  يدل  - 
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ءاشت ام  حرتقإ  لضفت  - 

ةلطملا يتقش  ىلإ  كتاقیدص  دصقأ  كءاقدصأو  تنأ  كوعدأ  فوس  - 
عتمتسنو وهلن  رحبلا  ىلع 

يف هفات  انأ  مك  يسفن  ىلع  ُتفسأ  ریغ ، اداّوق ال  يندیری  هّنأ  ابیرقت  تمهف 
رانید فلأ  ينحنم  هّنأ  ىّتح  الّبقتم  يل  ادبو  هضرع  تضفر  ءاقشلا ، رصع  ةورذ 
يّلعل لب  ّيدل  ةنینأمط  اذه  لّكشو  يندعم ، بّرجی  هّلعل  يسفن  يف  ُتلق  ةأفاكمك ،

.هب تعنتقا 

الف لخدأ  لمعلا ، يف  ةبغر  ينكّلمتت  اطشن ، رجتملا  دصقأ  اركاب ، قیفأ 
يتلا ةناكملا  نم  اوراغ  مهّنأ  يل  لّیخُی  يتّیحت ، يف  لامعلا  ةیقب  ىدل  ةبغر  ىرأ 

نیعبرألا زواجت  مهعیمج  نّسلا  هذهب  اوناك  اذإ  ةصاخ  مهدّیس ، ىدل  اهب  ىظحأ 
ّنكل انه ، ریبكلا  يناكم  نم  اقثاو  حنحنتأو  مهیلع  فطعأ  تاونس ، ذنم  هیدل  نولمعیو 

عیمجلا عراسیو  دهشملا ، شدخ  نیمّسلا  بتكم  نم  قلطنی  ناك  اّفاج  اخارص 
نأ نییرئازجلل  قفّتا  امك  جاحلا " ، " " كلطیعی هار  جاحلا  بواج   " يتبطاخمل

ةعیبط نّیبتأ  راجّتلاو ، نیلوؤسملاو  نییسایّسلاو  ىراكّسلا  نم  نیمرتحملا  اومسی 
يذلا يمسا  سیلأ  ةّداح ؟ نیسب  ملاعلا  متخی  يذلا  يمسا  سیلأ  يمسا  هدجأف  ءادّنلا 
نوكس لثم  حقو  رخآلاو  ةضوفخملا ، فلألا  لثم  ریسك  امهدحأ  نینولب  ٍروسك  ودبی 

يمامأ ملاعلا  يف  ربكألا  محّللا  ةلتك  تناك  ىتح  يسفن  ىلع  تفّرعت  داكلاب  نیّسلا ؟

[30]

"؟ بلكای هتلعف  يذلا  ام  "

روّسلا طقس  بلكلاب ، انأ  ينبطاخی  ةّنملا  وذ  نیمّسلا  جاحلا "  " ملعملا ناك 
اهبیبح بلك  نم  ءاهب  ّلقأ  نوكأ  نل  ةسین ، ناردج  دحأ  ىلع  ينترّوصت  هیهجوب ،
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بلغأ نإ  ّمث  قوقح  ناویحلل  سیلأ  اذكه ؟ ينیدانی  اذامل  بلك  يّنأ  ضرفنل  ریشب ،
بالكلا ضُفرت  دقو  انلثم  ٌممأ  اهّنأ  امك  اهب ، ىدانت  ءامسأ  اهیدلو  ةیفو  بالكلا 

سینجتلا اذه  يلوبق  نم  ّمهأ  اباوج  دجأ  مل  اهب ، يقاحلإ 

سیردإ همسإ  بلكلا  اذه  - 

؟ سمأ ةمرتحملا  ةدیسلا  عم  هتلعف  يذلا  ام  كمسإ  ينمهی  ال  - 

عوضوم ّيأ  نع  مهفأ  مل  تادیس ؟ هّلحم  رضحی  ىتم  ذنم  ةدیس  ةیأ 
تیسن دق  نوكأ  نأ  تككشو  ثّدحتی 

؟ تامرتحملا تادیسلا  نم  ریثكلا  عم  ریثكلا  تلعف  سمأ  نهنم  نم  - 

؟ بلك ای  هیرباك  وأ  ةدعاوم  لز  ـ نم يف  كنأ  دقتعت  تنأ  نذإ  - 

سیردإ ىعدی  كدنع  لمعی  يذلا  بلكلا  ّنأ  ارارم  كل  تلق  - 

ول هآ  ابرض ، ماخّضلا  هؤانبأ  ّيلع  لاهنا  ىتح  سحّنلا  يمسا  لمكأ  دكأ  مل 
مهو ةیراض  ادوسُأ  اودب  ...ضیرم  يقیقح  بلكك  ينوجرخأ  ...ي  اولعف بـ ام  نیملعت 

ُتحرف انأ  امأ  ظفح ، امب  ّلك  هسفن  تقولا  يف  مهّلك  ينومتشیو  يلوح  نم  نورثاكتی 
يسأر يف  تحبصأ  يتلا  مهتانعل  لخادت  ىلإ  يغصأو  ةركك  عراّشلا  يف  ُجرحدتأ 
ينأ ةظحلل  ترعش  انایحأ ، ةدیفملاو  ةبخّصلاو  ةّیصعلا  باّرلا  يناغأك  يماّدلا 
ىلع بلاكتی  ملأ  ایاطعلا ، ببقب  يّدج  تیب  باب  هبشی  اباب  تیأر  يحی ، نم  برتقأ 

" هتامشلا اذه  هدالب  ىلإ  بهذیلف   " نیراملا دحأ  لاق  بالكلا ؟ نم  لثامم  ددع  يحی 
لّثمت بـي يتلا  ةیكرحلا  دهاشملا  هذهل  ةینف  ةفاضإ  رمألا  ُتبسح  مهفأ ! مل 

ّتبو دوسُألا  دنع  لمعلا  ُتكرت  دالبلا ، هذه  ّظح  ءوسل  ایرئازج  تلزام  يننأ  ثیح 

[31]
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لضانتو نكست  يتلا  ةیانبلا  تحت  سیار  دارم  رئب  ّيحب  ةنوكرملا  يترایس  يف  اهتلیل 
رثعأ الف  ةرایسلاب  ةسكاعلا  ةآرملا  يف  يهجو  لّمأتأ  اهترایز ، يف  رّكفُأ  مل  ةیدرو ، اهب 

ىلع هللا  دمحأ  يننكل  ينم  اورّیغ  هتنك ، يذلا  بلكلا  حمالم  نم  ریثكلا  ىلع 
لقألا ىلع  ةرایّسلاب ، ُهُتزجح  يذلا  ناخدلا  ةفاثك  لخاد  مونلل  ملستسأ  ...يتاجن 

؟ رّكفأ ُتنك  له  نكلو  يریكفت ، لّطعأ  ...يناخد  ىلع  ةطلس  سرامأ  نأ  عیطتسأ 

، ةمصاعلاب هتماقإ  تاونس  ـي  بأ ىلإ  ّبحألا  ّيحلا  يداولا  بابب  عّكستأ 
يف ةثلاثلا  ةموكحلاو  ٌدحأ  ينلُفكی  ال  ىلوألا ، هتجوزو  هتبیبح  نكست  تناك  ثیح 
عم ةیهامتم  اهنألو  مهأ ، وه  ام  يف  رّكفت  اهّنأل  يعوجب  رّكفت  نیتیضاملا ال  نیتنّسلا 

ناردج ىدحإ  ادّدجم  لّكشتت  ثالثلا  تاعاّسلا  لفسأ  میدقلا ، دیدجلا  سیئّرلا  ةیرقبع 
دقل اریثك ، ریغت  دق  نكی  ملو  نسحلا  وبأ  شواشح  تیأر  يننأ  مسقأ  يضاملا ، نرقلا 

هاجتاب يشمی  ةمعنلا ، نم  ضعب  هیلع  ودبتو  هتیحل  ةماعلا  ءاوجألا  هل  تداعأ 
ينلأسی امّبر  ...ينقناع  امّبر  هیلإ  بهذأ  ول  تنّمخ  هل ، تسیل  اهّلعل  ةهرافلا  هترایس 

وبأ ىضمو  تدّدرت  اهتیسنو ، ينتسنو  ةلوّدلا  ىلإ  هتمّلس  يذلا  ةیجناوخلا  لام  نع 
تعّدصتو وه  نكی  مل  امّبر  مهنم ، هنأك  هل  نوحّولی  ّيحلا  لهأ  هلیبس ، ىلإ  نسحلا 

تام هدلاو  ّنأ  فرعی  له  ىرت  دوسألاو ،" بلكلا   " ملیف دعب  يرظن  ّفخو  يتركاذ 
؟ ّنبلاب ئلتمم  همفو 

قصتلت لاجآلا ، برقأ  يف  اهعیبل  دهتجأ  ةدرخلا  يترایس  ىوس  يعم  سیل 
هبتنت ال  ةیدرو  .لصاح  لیصحت  اهیف  تیبملاو  يّنم  لّصنتلا  ضفرت  ...ي  بـ
يّتلا ةیدرو  ىلإ  قاتشأ  اهینعی ، الو  هبتنت  اهّلعلو  ةرایسلا  لخاد  ةلیل  ّلك  يتكرحل 
امّبرو يل  قاتشت  الو  نوتیّزلا  تیزو  نیتلا  ىلإ  قاتشأ  لاضنلاو ، ةسایسلا  لبق  تناك 
يذلا قلألاب  يدوعت  مل  رابغ  نم  الجر  ينتربخ  يتلا  ةدیحولا  ِتنأو  ينفرعت ، دعت  مل 
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، ةفصاعب رذنن  انّنأك  نیتماص  الیلق  الإ  يقتلن  دعن  ملو  ِكتوذج  ُتأفطأ  كتفرع ،
ةروفحملا ةیدبألا  ةبیخلا  حمالم  نیشاحتت  كعم  ءاقّللا  ىشاحتأ  ُتحبصأ  اّیجیردت 

يف ىطخلا  ّطمأ  انأو  كجّرخت ، ةلاسرل  ریضحتلا  ةعیرذ  كسفنل  تلعج  ِتنأ  يهجوب ،
ىلع لب  درشّتلا  ينفیخی  ال  .اهیلإ  يدتهأ  الف  تایاهنلا  أدهأ  دشنأ  ...ءاحتسا 
يف ةرطفلا  ّنأ  ُرعشأ  حیّرلل ، تیّرعت  امّلك  امیلس  نوكی  يریكفت  ّنأ  رعشأ  سكعلا ،
الأ تاعامجلا ؟ انلعتفا  نیذلا  نحنو  ادارفأ  دلون  ملأ  يرعلاو ، ةدحولا  رشبلا  ينب 

؟ نیرخآلل انبح  انل  عفشی  الف  ادارفأ  تومن 

ملح يف  ...ملحلا  دومخ  يف  ركفُأ  تنك  حابّصلا  كلذ  تظقیتسا  امدنع 
نم أدبأس  ءانبلا - ةضیرم  ةیاور  ةآرملا  يف  يندهاشأ  انأو  يسفن - يف  تلق  دیدج 

.ةنیعّللا يتاحابص  يف  ةبیرغ  ودبت  دیدج  ةملك  ّنأ  عم  دیدج 

دحاو وه  خیراتلا ، قبع  نم  ریثكلا  يحلا  اذه  لمحی  يداولا ، باب  تدصق 
باب جلأ  انأو  اریخ  لءافتأ  ةمصاعلا ، رئازجلا  ةنیدمل  ةمیدقلا  ةعبرألا  باوبألا  نم 

، حابّصلا اذه  ىداولا  باب  بوص  ينكّرحی  يذلا  ام  يردأ  ال  يلویرت ، ربع  يداولا 
ةحئار ُّمشأ  يننكلو  نسحلا  ابأ  قتلأ  مل  ةفدّصلا ، هبشی  اّمع  ثحبأو  يردأ  يّلعل  لب 

ذإ هتاذ  ءيّشلا  لعفأ  نأ  كلمأ  انأو ال  هعّوط  دقل  ناكملا ، سافنأ  يف  عرابلا  هلیثمت 
حسم ىلع  ةردق  بـي  ّنأ  ول  امّبر  قالطإلا ، ىلع  ائیش  رِّوحُأ  نأ  يننكمی  ال 
رّیغُأ يننأ  ول  ...ىرخُأ  ثعبو  ينابملا  ضعب  وحم  وأ  قیرّطلا  رییغت  وأ  فیصّرلا 
كلمأ تنك  امّبر  يدامّرلا ، ىلإ  هجّتت  يتلا  ءاقرزلاو  ءاضیبلا  تایانبلا  ناولأ  نم 

اهب موقأ  نأ  يغبنی  دیلاقت  ّيأ  فرعأ  شواشح ال  ةمحر  تحت  انأ  نذإ  هءالوو  ناكملا 
؟ نید نسحلا  ـي  بأل سیلأ  نسحلا ، ـي  بأ نید  يف  لخدأ  يك 

عقت نأ  لبق  ينآر  رّفظملا ، كلملا  ىقلأس  ينّنأ  نیقی  ىلع  تنك  دغلا  يف 
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مهأل دئاقلا  رّكنتی  له  نكلو  يل ، رّكنتی  مل  ينفرعی  لازام  يمساب ، فته  هیلع  ينیع 
؟ قاطإلا ىلع  هدونج 

" قراملا اهّیأ  سیردإ  "

لبق اهتكرام  فرعأ  نأ  يننكمی  يتلا ال  ةهرافلا  هترایس  نم  ثّدحتی  ناك 
تجرخت امبر  وأ  ةعماجلا  يف  كنأو  دب  تشع ال  فیك  تنك ، نیأ   " يقانعل لز  ـ نی نأ 

يتلا ال "  " اهاودج ةباذإل  يفكت  ةلئسألا  نم  ةلسلس  ةمصاعلاب ،"!؟ انه  لمعت  تنأ 
.فقوم وأ  ضفر  ال "  " تسیلو ةریسك ، يمف  نم  تجرخ 

يدسج نكی  ملو  ةدّیج  ةّحصب  ادب  اقناعم ، هیلإ  ينّدشی  وهو  لأسی  ناك 
، ةلئسألا نم  فتكی  ملو  ةیفانلا  ریغب ال  بجأ  مل  يمیمحلا ، هفنع  لّمحتی  ّيقرولا 

دیرأ الو  ةلوقعم  ریغ  اهّنإ  ریسفّتلا  لبقت  يحمالم ال  هاجتا ، ریغ  يف  يهجو  تردأ 
الیلق َتمص  رمألا ، فشتكا  هّنأك  ةبیرغلا ، يناعملا  نَّمخ  طیلخلا ، اذهب  همدصأ  نأ 

، يهجو نع  يلجنی  ضومغلا  ضعب  ّلع  حوضولا  رصعأ  ُتزّكر  امیف  يهجو  أرقو 
باب  " قبس امیف  نونغی  اوناك  هتناكمو ، نسحلا  ـي  بأ ةوطس  نمو  يهجو  نم  تبعت 
دیهش يّنأ  رّكفُأ  دیهش ! ُهّلعل  نسحلا ، ـي  بأل كلم  ناكملا  نآلا  ءادهّشلا ،" يداولا 
بابو ءادهش  مهعیمج  نییرئازجلا  ّنكل  انه ، ىلإ  ينتداق  يتلا  يه  ةداهّشلا  ّنأو 
يفنت تارّوصتو  ةلئسأ  يف  يلوخد  نم  تبعت  اعیمج ، نییرئازجلا  عسی  ال  يداولا 
ناك نیأ  هتلأس  اریثك ، تربك  يننأ  دقتعإ  امدنع  هضرأ  ىلإ  شواشح  ينعجرأ  عقاولا ،

تامیوهت ُأرقی  ادّدجم  داع  ينبجی ، ملو  دّهنت  ّمث  لقوحو  كحضف  تاونّسلا ؟ هذه  ّلك 
يف ىوس  اذفنم  يل  دجأ  الو  ةیعضولا ، هذه  نم  كبترأ  تنك  امنیب  مستبیو  يهجو 
ملعی ناك  نإ  نسحلا  ابأ  تلأس  ةبوجأ ، نع  ثحبلا  نم  افوخ  ةلئسأ  نع  ثحبلا 
ةندهلا الولو  ةریخألا  تاونسلا  يف  اوضق  نیریثكلا  نأ  لاق  نمحرلا ؟ دبع  تومب 
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املاط .هلایتغاب  فرعی  ناك  نإ  الو  مأ ال ، هلتاق  وه  ناك  نإ  ينبجی  مل  رثكأ ، تامل 
امّبر وأ  هنم  زاعیإ  نسحلا ، ـي  بأ نم  ریبدت  وه  نمحّرلا  دبع  توم  ّنأ  تسسحأ 

هتلمرأو نمحّرلا ؛ دبع  ركذأ  داكلاب  انأ  ائیش ، شواشح  نم  دیرُأ  نآلا ال  هیدیب ، ناك 
ـي بأب كّسمتأ  اهلاضن ، سرامت  يهو  ریثكلا  اهل  ينعی  دعی  مل  هل  اهرّكذت  طرف  نم 

.اضاقنأ تلز  امو  تیوهو  فقوو ، ةرم  تاذ  ىوه  يذلا  نسحلا 

ابأ تلأس  لمعت "؟ نیأ   " .اهقرش ّقشت  يحورو  ةمصاعلا  برغ  ّقشت  هترایس 
يذ ءيش  ىلع  رثعی  ملف  يهجو  يف  اریثك  أرق  نأ  دعب  ابرغتسم  ادب  يذلا  نسحلا 
هذه فرعأ  هلاؤسب ، ردابو  ينبجی  مل  يمسا  ىلع  ىتح  رثعی  مل  ُهّنأ  دّكأتم  انأ  لاب ،

: هل تلق  يلخاد  نیترم ، هتبجأ  ةریخألا "؟ تاونّسلا  يف  تشع  فیك  : " يل لاق  ةبعّللا ،
ّلكك تنك  يننأ  هتبجأو  لعفأ ،" يذلا  فرعأو  سفنتأ  داكلاب  مكایاحض  ّلكك  ُّتتشت  "

.ةایحلاو لمعلا  ىلإ  ىعسأ  رشبلا 

؟ ةعماجلا نم  جّرختت  ملأ  - 

؟ ةعماجلاب اموی  نكأ  مل  - 

؟ ادهتجم تنكو  ةیوناثلا  يف  كب  تیصوأ  يّنكلو  - 

نمحرلا دبع  ىصوأو بـي   " يلخاد قطنت  تناك  يحی  ةغل  نكلو  ُّتمص ،
، حجنأ ملو  ىصوأ بـي  عیمجلا  ماصعو ، يمع  نباو  ةدروو  يّمأو  ةیدروو  ـي  بأو

كمامأ لازام   " اتماص يل  لوقی  يحی  ملاع  ربخی  هّنأكو  اموی ،" حجنأ  مل  رّوصت 
". حاجنلل ةصرف 

ينعدخ دقل  جّوزتأ ؟ هتجوز ، عم  نكسی  ثیح  ةیراردب "  " نسحلا وبأ  فّقوت 
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وه اه  ّمث  يجیوزتل ؟ نودعتسم  ةوخالا  ّنأ  يل  لقی  ملأ  ةیجناوخلا "  " ةوخألا عیمج  عم 
نكمیأ يكئالملا ، هنبا  تیأرو  ةلیمجلا ، هتقش  يف  باطو  ّذل  ام  هعم  تیدغت  جّوزتی ،

" ومع  " َّيلع يدانی  هنبا  نمحرلا ؟ دبع  عیطتسی  الو  ابأ  نوكی  نأ  نسحلا  ـي  بأل
نسحلا وبأ  يل  لاق  مسإلا  اذه  لیمج  نمحرلا ،" دبع   " هدلاو هامس  اّدج ، هبحأ  تنكو 

تفرع فیك  ًاتخأ ،" هل  نوكت  نیرهش  ىلع  لمحلاب  اهار  مادملا   " فاضأو مستبی  وهو 
تنب هتجوز  ّنأ  فرعأ  فوس  اقحال  اریثك ، نسحلا  وبأ  رّوطت  شواشحلا ؟ اهّیأ  اهسنج 

مل اهجّوزتف ، اهب  هاصوأ  هنأو  امامت ؟ يلثم  ادیهش  تام  لبجلا ، يف  ةداقلا  دحأل 
هتعطاق هتماهش  لصاوی  هكرتأ 

؟ لبجلا يف  تنكأ  - 

فیّسلاب انتعلط  ةموكحلا  - 

؟ كلذك سیلأ  ىتوملا  ىرتو  لتقتو  براحت  تنك  - 

مون ىلإ  قاتشأو  ةقیقّدلا ، يف  ةّرم  فلأ  ةیاهنلا  ىرأو  توملل  ضّرعتأو  - 
ةلودلا دارفأ  هب  عّتمت  يذلاك  دغر  ىلٕاو  هب ، تعتمت  يذلاك 

ِكِقتلأ مل  ِكیف ، رّكفأ  راكفألا ، نم  شویج  ينتحاتجا  نسحلا ، وبأ  ينسرخأ 
رخنی يذلا  ملألا  يف  رّكفأ  تشع ، يذلا  دّرشتلا  يف  َّيدلاو ، يف  رّكفأ  ...ماَّیأ  ذنم 

الب ىنعم  الب  انأ  : " نسحلا ـي  بأ هجو  يف  رجفنأو  ذفنم  نع  اداج  شَّتفأ  يماظع ،
حارو ارئاح  نسحلا  وبأ  ادب  لبجلاب ،"؟ ناكم  كانه  له  عیضأ  انأ  بذك  الو  ةقیقح 

دیدجلا سیئّرلا  حالّسلا  لمحل  ةجاح  نم  دعت  مل  : " يل لاق  ـي ، بونذ نم  رفغتسی 
". ةحیلم نوكتس  دالبلا  ةبولسملا ، انقوقح  انئاطعٕاو  رومألا  ةیوست  ىلإ  ىعسی 
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فیك ىرأ  الو  ةنج ، ىلإ  سوباك  نم  لّوحتت  يهو  دالبلا  راظتنإ  الإ  دجأ  مل 
ةراجت ّيأ  هتالحم ! دحأ  يف  هدنع  لمعأ  نأ  نسحلا  وبأ  حرتقا  اهتعاس ، انأ  نوكأس 

رایغ عطق  ّلحم  ّنأو  عئاب  ىلإ  جاتحت  يداولا  بابب  هتزبخم  ّنإ  لاق : ُسرامی ؟
لبق .هب  تیبی  اسراحو  ةیئاسملا  ةرتفلا  يف  عئاب  ىلإ  اضیأ  جاتحی  ةیراردب "  " تارایسلا

، ةطیبخلا نموم  ىهقم  يف  الدان  لمعی  نسحلا  ـي  بأ دلاو  ناك  نمّزلا  نم  نیدقع 
بقع ىلع  اسأر  بلقنت  دالبلا  نسحلا ، ـي  بأ ریجأ  انأ  مویلا  هدلاو ، دّیس  يّدج  ناك 

؟ ریخب نوكتس  لهف 

ىلإ بهذی  ةیرارد ، ىلإ  ءاسملا  يف  هعم  دوعأو  احابص  ةزبخملا  يف  لغتشأ 
ناك امك  عوبسُأ  ّلك  يرجأ  َعفد  الو  اموی  يلكأ  سنی  مل  لمعلا ، ىلإ  بهذأو  هتیب 

امارتحا هل  نوُّنكی  نیحلاّصلا ، نم  ًادحاو  ُهنوربتعی  نیذلا  لاّمعلا  ةیقب  عم  لماعتی 
ِتنأ ادبأ ، يقتلن  دعن  مل  حلاّصلا ، ّيلولا  لآ  نم  مهل  ودبأ  يننأل  يلو  ربكأ  اریدقتو 
تحت فقأو  ةیدرو ، لاضن  لالظ  نع  ىأنأ  انأو  كجورخ  وأ  ِكجّرخت  يف  نیّدجت 

.نمحرلا دبع  ابأ  حبصأ  يذلا  نسحلا  ـي  بأ سمش 

ةدرخ تناك  يتلا  ةرایسلا  تدّقفت  نیمویل  ةلطع  تذخأ  يلاّتلا  عوبسألا  يف 
ِتنك كتالاغشنا ، ةرثكو  كتخأ  فافز  دعوم  بارتقاب  تجّجحت  كل ، تفتهو  اهل  نول  ال 
عیشی نأ  هنم  تبلطو  ةیدرو  تیب  نم  بیرق  ّلحمب  ُتررم  لبق ، نم  رثكأ  ةدراب 

ىلع ىتأ  يذلا  نوناقلا  نم  بضغلا  ةّمق  يف  تناك  يتلا  ةیدرو  ُترز  عیبلل ، يترایس 
ءامدو مائو  ّيأ   " ةقّشلا فرغ  ربع  رودتو  خرصت  تناك  اهعم ، نلضانی  نمو  اهلامآ 

اّمع امامت  مهفأ  انأ ال  ائیش ، لوقأ  نأ  عطتسأ  مل  دعب "؟ فجت  مل  انئانبأو  انجاوزأ 
.يفارصنال الو  يروضحل  هبتنت  مل  اهّلعلو  ُتفرصنا  مهفأ ، نأ  دیرأ  الو  ثّدحتت 

ادج فاك  هلّصحأ  يذلا  يذلا  لاملاو  ينبعتی  نسحلا ال  ـي  بأ عم  لمعلا 
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نوكی دق  يلّمأت ، نیدیعت  ِكّنأ  ول  رّكفأ  هرجأ ، نم  لكأی  الو  تیبی  باشل ال  ةبسنلاب 
ال مكتیب ، لخدأ  يّنأ  ادّدجم ، كقیقش  يقتلأ  ينأ  رّوصتأ  اعم ، ائیش  لعفن  نأ  انعسوب 

يّمأ ىلإ  قاتشأ  ةركفلا ، ىلع  زفقأف  افوخ  ُقّرعتأو  ـي  بلق تاّقد  عراستت  اذه  حلصی 
ثالث نم  رثكأ  ذنم  رثكأ  ذنم  يّنم  هابلط  ام  رّكذتأو  لامجو  فیرش  ىلٕاو  ـي  بأو

؟ لافطألا نم  ریثكلا  داعسإل  لاملا  نم  لیلقلا  يفكی  الأ  تاونس ،
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لاؤّسلا اذه  راهنلا ،"؟ ةیقبل  امؤل  كلمت  تنك ال  اذإ  حابّصلل  كتجاح  ام  "
نأ لاؤسلا  رّكفف  راهن  انأو  الیل  قیفأ  ينأ  ول  ُترّكف  ـي ، بلق ىلع  مثجت  ةّرجم  ناك 

."؟ لیللا ةیقبل  امؤل  كلمت  تنك ال  اذإ  مالظلل  كتجاح  ام  : " لوقی

ال نونح ، ٍردص  نع  ثحبت  ةلفطك  ةسلس  تدب  نٕاو  رومألا  ُدّقعأ  ترص 
نم له  ضرألا  هذه  ىلع  ٌّكش  ينكّلمتیو  ءافصو ، ةأدهب  ينونظ  جّوتی  عقاوب  فرتعأ 

؟ ةایح

، ءاقبلل ببسالو  حالس  نود  لذتبملا  رّركتملا  دهشملا  رخآ  ىلإ  يضمأ 
انأو ينم ، ىّقبت  اّمع  ينلئاسی  يحی  ةربن  اهّنأك  كتّجح "؟ ام  : " يل لوقی  ام  ٌتوص 

، جّوتملا سیئّرلاب  ضعبلا  يفتحی  ةیفخ ، ىضوفو  بذاك  ٍنوكس  يف  ةّجحلا  نع  شّتفأ 
، میسارملاو نیناوقلا  ىلع  ةیمومعلا  تاحاّسلا  نوّمسیو  فشتكی  يتلا  نیناوقلا  ّلكب 
انأ ىقبأو  دغ  ّلك  يف  نیلاوم  نوّكفنی  الو  يدرفلا ، هداشناو  سیئّرلا  ضعبلا  ضراعیو 

، ىرأ نأ  دیرأ  ملاعلا ، بابض  يف  ةدرابلا  يدیب  حّولأ  ينأك  .ناك  ذم  دهشملا  جراخ 
.ىودج نود  لصأ  نأ 
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.ةیاكحلا ّفلو  يداولا  باب  ىلع  ءاملا  ىتأ  احابص 

ّنأ نوكحیو  تفط ؟ دالبلا  حطسأ  ّنأ  نولوقی  ٌّرم ، معط  تاحابص  اذكهل 
لّیختأ انأو  لیحّرلل  ادعوم  اوفرعی  نأ  نود  تائملاب  اوقرغ  يلاثمأ  نم  نییشماهلا 
امّلكو ءاملاب  نولاوملا  يفتحی  يتنیدم  يف  ةایحلاب ؟ ءاملا  طبتری  ملأ  ةلبنق ، ءاملا 
ءاملاف ةحضاو  ةّیضق  اهراعسأ ، بهتلتس  ةیشاملا  ّنأل  لیمج  ماعل  اوفته  ترطمأ 

نیقستسملا تاولص  راصتنا  ينعی  امیف  ينعیو  ةیشاملل  ءاذغلاو  ألكلا  ينعی 
باب ءادهش  دیشن  ىلع  ءاملا  ىتأ  اتوم ، ءاملا  ىرأ  يّننكل  مهئاجرل ، ةباجتساو 

، نیرخآلل عجو  حاتی  املاط  يعجاومب  ىأنأ  ينلعجو  ةفاجلا  يراكفأ  لّلبو  يداولا 
.هتزبخم نسحلا  وبأ  دقفی  ملو  ادحأ  دقفأ  ملو  تاناضایفلا ، كلت  يف  ضقأ  مل  يننكلو 

يف توملا  نیرخآلل  رسفی  مهدحأ  تعمس  اذكه  راتخی هللا " نم  مهدحو  نوبیّطلا  "
ءاقبلا يل  لفكی  ءوُّسلا  نم  ردق  ىلع  ينأل  تومأ  نل  انأ  قرغك ، ةظتكم  ةلفاح 

.الیوط

.توملا هیشور  ىلإ  ادّدجم  دوعأ 

نیذلا ىلتقلا  نم  فالآلا  تارشع  مهنو ، بُّهأت  يف  كانه  سلاج  توملا 
تفتلی مل  هنكلو  هتجاح ، اوّدسی  مل  مالّظلل  نیبارق  ةریخألا  تاونسلا  يف  ثبعلا  مهمّدق 
ّزتهت ترّوصت ، اّمم  ىلعأ  جوملا  .حمالملا  يئاهّن  نیزحلا  يهجوب  عدخنا  الو  ّيلإ 

ال سیردإ  انأ  يننكلو  تایانبلاب ، جوملا  مطتلی  اهقوف ، زتهأ  الو  ىمظعلا  ةرخّصلا 
لهأ كیدل  ریخب ؟ تنأ  له  ىرت  ِكیلع ، ىشخأ  جاجعلا ، اذه  يف  يیمر  ىلع  ؤرجأ 

؟ مهدحأ دقفل  نیملأتت  ِكّلعل  نافوطلا ؟ موی  مهترُز  امّبر  يداولا  بابب 

ءاسملا اذه  عراسأ  اهبایغ ، نع  ثیداحألا  يسفن  يل  تلّوس  تباغ  امّلك 
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لیوط ءاسمل  ُتطبار  انأ ، ثیح  ةیرحبلا " ةكوف   " نم ةیاغرلا  ةدیعب  مكو  ةیاغّرلا  ىلإ 
.هنكست يذلا  ّيحلا  سّسحتأ 

رأ مل  كانه ، وأ  انه  نم  ةرفنتسم  ةلاسر  طویخ  ّكفأ  وأ  ةكرح  رّسفأ  امّبر 
ولعی يذلا  علّصلاب  ةلوهكلا  ىلإ  برقأ  قینأ  باش  عم  يشمت  اهتیأرو  بیری  ائیش 

؟ ...وأ اهلاخ  وأ  اهمع  نبا  ناك  امبر  هعم ، ةرامعلا  جلت  يهو  ةدیعس  تدب  هسأر ،
دیكأ لب  ...ةناكم  امّبرو  ةماسوو  ةقانأو  اروضح  يّنم  ّمهأ  ناك  يذلا  هلبألا  ينّزفتسا 

.العف مهأ  وه 

ّضقت ّمهملا  كلذ  ةروص  ّنكلو  اهیلع ، الیلق  انئمطم  ةیرارد  ىلإ  تدع 
.ةعماجلا يف  اهروزأس  دغلا  يف  .يعجضم 

نوضرعم سانلاو  ّيزئانج  ّوجلا  ةیاهنلا ، قاذمب  اًمَّعطم  نینثإلا  موی  ناك 
باب دنع  يلبق  هتدجو  يذلا  علصألا  ناك  اریثك  مستبا  يذلا  دیحولا  ماستبالا ، نع 
ىلع اهتردق  الإ  هلداعت  حرفب ال  هیلع  تمّلس  اهجورخ ، دنع  ُهل  ْتمستبا  ...ةعماجلا 
رّكفأ لباقملا ، فیصّرلا  ىلع  دئارجلا  قروك  فقأ  انأو  اهرهظ  ریدت  يه  يلهاجت ،

.يلاوملا مویلا  ءاسم  يتهافت  ينتمهفأ  اهّنكل  كولسلا ، اذه  ىلع  اهبقاعأ  نأ 

؟ ينیلهاجتتو هب  نیدتعت  نیذلا  قرخألا  نم  - 

ـي بیطخ - 

ةباعد اهّلك  ةّصقلا  نوكت  نأ  يتبغر  نأ  ّالإ  اهعفصأ  نأ  يغبنی  ناك 
قوش ناك بـي  اهدی ، كسمأ  نأ  تدرأو  تمستبا  كلذك ، اهّنأ  تعنتقا  لب  ينتبلغ ،

اهفرعأ ةرظنب ال  ةدّدهم  اهدی  بحستو  اهلخاد  قرغأ  نافوّطلا ، لعف  ام  يلخاد  لعفی 

114



؟ يتقفارم يف  نیبغرت  الأ  اذام  - 

الو كریغل  انأ  ...ةبوطخم  ترص  كل  لوقأ  ينمهفت  مل  كّنأ  ودبی  - 
...نأ يننكمی 

يلغأ انأو  اهتعطاق 

...يذلا انأو  نمل  ةبوطخم  - 

رضحتم لجر  وهو  ةقیقحلا  فرعی  میلس  يضاملا ، نم  ةعطق  تنأ  - 
بابشلا ءاطخأ  مهفیو  اسنرفب  شیعی 

ةلیمج ءایشأ  لتق  دیرت  اذامل  اننیب ؟ يذلا  مامأ  ينعی  اذام  اذه ؟ میلس  نم 
ّنأك ابضغ ، نیتدعترملا  اهیتفش  نم  مالكلا  فطخت  اهتارظن  ّنأك  اعم ؟ اهانعدبأ 

ال اننیب " لیمج  نم  كانه  سیل   " اهینیع يف  أرقأ  يعم ، امهتبیخ  ىلإ  ناهبتنت  اهیتفش 
يتّمع نبا  میلس  ، " اهیتفش كارح  نم  مأ  اهینیع  ءالمإ  نم  ةیقبلا  تناك  نإ  فرعأ 

ّيأ ىلع  ءيش ، ّلك  ىهتنا  نذإ  بیبطلا ." ينعی  ام  فرعت  تنك  اذإ  اسنرفب  بیبط 
عمسأ مل  سیردإ ، اعادو  لقت  مل  يمساب ، قطنت  مل  تفرصنا  امدنع  انأ ؟ ضرأ 

ّيلع سیلو  امامت  ينتنعط  اهّنأ  ينفرعت ، يهو  ينتعّدو  اهّنأ  نئمطأل  نیّسلا  نوكس 
مل ىهتنا ." هنأ  ضرتفی  ام  كانه  نكی  مل   " اضیأ ُتأرق  فزّنلا ، يف  عرشأل  راظتنإلا 

املثم ينارت  نویع  عاتماو  ةیاكحلا  درس  لجأ  نم  ةرورض  مأ  اسوباك  ناك  نإ  فرعأ 
ةجوز اهتلعج  ول  لضفأ  ناك  امّبر  نوبقارم ! اننأ  دقتعن  الأ  يتلوفط ؟ يف  لّیختأ  تنك 

نم اضعب  تفّفخ  تنكل  لقألا  ىلع  دیرّشلا ، ضیرملا  وهو  بیبّطلا  انأ  ينتلعجو  يل 
.سیردإ ملأ 

ينتیل نیعبرألا ، ىلإ  لصأ  الو  رداغأ  .اهینبلس  هرمع  نم  نیعبرألا  يف 
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.نیعبرألا يف  قیفأ 

تیهنأ يعجو ، ُبرشأ  ءاسملا  اذه  .ةیرحبلا  ةكوف  ىلإ  قیرّطلا  ينذخأت 
الف يعومد  نع  لأسأ  يسأر ، بهتلی  نیح  يف  يعم  تناك  يتلا  ةمیتیلا  ةروراقلا 

رداغأ حجنأ ، الو  قرّطلا  لكب  ينؤّدهأ  اهتیطتما ، يتلا  ةمیظعلا  ةرخّصلا  بیجُت 
هیرابك نیضرتفملا ، نیقراّسلل  وأ  نسحلا  ـي  بأل ةلیّللا  هذه  ةسارحلا  كرتأو  ةرخّصلا 

ةئامعبرأ لوخّدلا ، لجأ  نم  رانید  ةئامعبرأ  بیرق ، لامتحا  وهو  ادیعب  سیل  ةناجرم " "
طیخب ّدشأ  الو  برشأ  كرتشملا ، انعجو  ُحرشت  ياّرلا  ةینغمو  بلط ، ّلك  نع  رانید 

.نونجلاو توملا  يلی  يذلا  نوكلا  يف  ةمكحلا  ُفشترأ  ينأك  تُّتشتلا ، وأ  ّملأتلا 
يسأر نم  قرتحأ  اهعم ، يملأ  ّسدنی  الف  هبیجب  ةّیدقن  ةقرو  ّسدأ  لداّنلا  ىلع  يدانأ 

لصفنأو ةاتف  ىلإ  ُریشأ  نذإ ؟ ينتَعنص  اذامل  يریغ ، يه  ُّبحتو  ّيمدق  صمخأ  ىلإ 
، دّحوت ّيظشت  يفو  ٍظشت  يتدحو  يف  رخآلا ، انأو  انأ  حبصأف  يّنم  اهتاذ  ةظحّللا  يف 

سلجتل موقت  نأ  لبق  ينیّیحتف  نیتقّسنملا  اهینذأب  ةعیرس  تاملكب  مودخلا  لداّنلا  يقلُی 
الجر تدجو  ِكعم ؟ لصح  يذلا  اذه  له  ِكلبق ، ينفرعت  اهّنأك  ّيتفش  ةلبقم  ّيلإ 

الو ادّیج  يه  اهفرعت  ةبعل  يف  لُخدن  يخسم ؟ نع  ادیعب  امتأدبو  هتلبقف  كاعد  امیلس 
؟ اهدعب َيضمأ بـي  نأ  ضرتفی  نیأ  ىرُت  اهتعاس ، هتلجترأ  ام  الإ  اهنم  ربخأ 

اذكه ُهنم ، ردبی  يذلا  حدملاو  ةمیتّشلا  نیب  قّرفت  ادحأ ال  ّبحت  امدنع 
كلمت اهّنكلو ال  لمجأ ، ودبت  ةاتف  ىلإ  سلجأ  نآلا  يلاخلا ، نمّزلا  يف  ِكعم  تنك 

يف .يتلصوب  ِتنك  ُدیرأ ، يذلا  تفرع  ّيلإ  ِترظن  امّلك  ِكنیعب ، هتفرع  يذلا  قلألا 
ءارقّشلا ةاتفلا  هذه  ىلإ  سلجأ  جیجض ، يف  نیهیت  لدابتن  ينیع ، يف  هیتو  هیت  اهنیع 

نع ُتدعتبإ  همهفأ ، داكأ  ناسلب ال  مّلكتأو  يریغ  ًادحأ  دهاشأ  ينأك  انأ ، تسل  ينأك 
انّخدو اهعم  ُتبرش  تبرتقا ، نم  وحن  الو  هتفّلخ  نیأ  ملعأ  تسلو  اریثك  سیردإ 
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دیحولا يّنأك  تحّسمتو بـي  دبألا ، ذنم  يتقیفر  اهّنأك  اعم  انصقرو  زاولوغلا  رئاجس 
نم ةداع  يتأن  الأ  اهعجو ، نعو  اهتیاكح  نع  اریخأ  اهلأسأو  اهلزاغُأ  دیرت ، يذلا 

بهیغ يف  اهعجو  تصّخلو  ةقیقر  تباسنا  ءابغلاو ، عاجوألا  مساقتن  اّنك  كانه  ٍعجو ؟
ةاتف اهّنأ  تلاق  يسفن - يف  ُتلق   - نذإ جذاس  ٌباذع  .لیحّرلاو  ّبحلاو  قارفلا 

ایاكحلا لّلكی  يذلا  لیحّرلا  تكح  اعیرس ، ُهتنعلو  هتدجو  ّبحب  ةّرم  تملح  ةطیسب 
راذنإ قباس  نود  تومت  نأ  ترّرق  امدنع  ةیدنلنفلا  اهتدلاو  لیحر  تكح  ةلیمجلا ،

حابّصلا يف  يه  اهلیحرو  يوتش ، حابص  تاذ  اهاتف  لیحرو  يوتش ، حابص  تاذ 
انأ اهیلع  اهدسحأ  ةعاربب  ملأتت  اهّلعل  وأ  اهملأ  ةعاربب  لّثمت  ریخألا ، ملظملا  يوتّشلا 

.ملألا بیلاسأ  نم  ىّتح  يراعلا 

ةماخض دادزا  يذلا  يّلظ  رجرجأ  اقحسنم  انأ  ُتجرخو  ىهلملاب  تمان 
هذه يف  يریغب  فرتعی  ال  حرسملا  ءاوضألا ، تحت  يشملا  يف  تیدامت  امّلك 

ال دحأ ، اهبتكی  هنأل ال  ٌدحأ ، اهجرخی  الو  دحأ ، اهرضحی  يتلا ال  ةلمملا  ةیحرسملا 
، ادبأ ةرفعملا  يترایس  ىلإ  يقلی بـي  ناك  حابّصلا  نیأ ! ىلإ  تیشم  نیأ  نم  فرعأ 
نم ارغث  احتاف  هعبصأب  ةرایسلل  ّيفلخلا  جاجّزلا  ىلع  ءادجتسا  بتك  مهدحأ  تدجو 
بتك اهجاجز ، ىلع  رابغلا  مكارت  دعب  لخاد  اهل  دعی  مل  يتلا  ةرایّسلا  لخادل  روّنلا 

يف ىوس  رّكفُأ  مل  يننكلو  ةرایسلا ، ءادنل  تمستبا  مكوجرأ ،" ينولسغإ   " قذاحلا
ىتح بابلا  تحتف  داكلاب  اكیمس ،؟ انرد  تسلأ  ينم ، ينلسغیف  هیدجتسأ  يذلا 
ناك دقل  اهفرعأ ، اّدج  ةریصق  ةّصق  يف  طرخنی  نأ  لبق  هفرعأ  مل  لجر  ينفقوتسا 

، نمث سخبأب  حابّصلا  كلذ  اهتعب  .يتدرخل  ایرتشم  دجی  نأ  هیلإ  تبلط  يذلا  رجاتلا 
ّدشی ام  يعم  حبصأ  عومد ، الب  ينأل  ةیدلبلاب  اهعیب  دقع  يضمأ  انأو  اهقارف  كبأ  ملو 

.ةمداق لایلل  يقمر 
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تیرتشاو ًاشود  تذخأ  نایذهلا ، اذه  ّلكل  لّمجتأ  نأ  ّيلع  ناك  ءاسم 
مل ىرخأ ؛ يرتشأ  نأ  لبق  ةلدبلا  ُقحمأ  يتداع  كلت  سبالملا ، نم  ينقّنؤی  ام  ضعب 

ىهلملا تنب  ءایلیماك  تیقتلإ  اهریغ ، رهّشلا  َرخآ  ينتقأ  نیح  ّالإ  يسبالم  رّیغُأ  نكأ 
نكامأب ةریبخ  تناك  ریثكلا ، اهنزح  نم  دقفت  مل  يتلا  ةمصاعلا  عراوش  يف  اعم  انفطو 

يذلا قدنفلا  تحرتقاو  ةقینألا  ياّشلا  ةعاق  ىلٕاو  معطملا  ىلإ  ينتداق  ةدعاوملا ،
نم لقأ  دعب  اهل  ایادهلا  ءانتقاو  اهلیلدت  يف  تطرفأو  نیقیدص  انحبصأ  انمضیس ،
يعم تتاب  امّلك  اهنكلو  يریغ ، نیبو  ينیب  ُلدعت  نیموی ، ّلك  ةّرم  انؤاقل  راص  عوبسأ 
لمعأ دعأ  مل  نیح ، ىلإ  ولو  اهب  ثبشتلا  عیطتسأ  يتلا  ةّوقلا  نم  اضعب  ينتحنم 

لب ينع  ثحبت  ءایلیماكو ال  اهیف ، يندجأ  ةایح ال  ایحأ  نأ  دیرأ  نسحلا ، ـي  بأ ىدل 
ُلّهستو ينم  برهأ  .ةیقبلل  حلصی  يذلا  اذه  قبّشلاو ، ایادهلا  سیردإ  عم  ءاقبلا  دیرت 

...نیدعتبتو ينبنؤأ ، يك ال  اّرس  ِكنع  لأسأو  ـي  بیرهت يف  عدبت  لب  ةّمهملا ، ایلیماك 
...ِكنع ثحبأ  انأو  ِتجّوزت  دعبأ ، ُترص  كتببحأ  امّلك  دعبأ ، ترص  ِكترّكذت  امّلك 

يذلا لیلقلا  لاملا  داكیو  ابروأ  يف  اّدج  ةدیعس  ِكنع ، ثحبأ  انأو  رئازجلا  ترداغ 
دعت ملو  ةلیلجلا ، اهتامدخ  لباقی  ام  ءایلیماكل  قّقحُأ  دعأ  مل  الماك ، بوذی  نأ  يعم 

.ةقفّشلا باب  نم  ّالإ  ينمدخت 

بابلا ریغّصلا  نمحّرلا  دبع  حتف  هتیبب  نسحلا  ابأ  ُتدصق  دغلا  يف 
وبأ جرخ  امدنع  ام ، رحس  لافطألا  عم  ّيدل  ومع ،"  " حیصی ينضح  يف  ىمتراو 
لوقی يلخاد  ءافجلا ، اذهل  ُمستباو  يل  رّكنتی  هّنأك  هنبا ، لعف  ام  لعفی  مل  نسحلا 

تیفتخا نیأ  بـي  خرصی  نسحلا  وبأو  ةیاهنلا ،" ّدح  بعتمو  عئاج  انأ   " مهدحأ
؟ ةسارح الب  لحملا  تكرتو 

يّنع شتفُأ  تنك  - 
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؟ نآلا كب  ءاج  يذلا  ام  - 

يلمع لصاوأل  تئج  - 

...يتنیدم نبا  يف  طّرفأ  نل  يننكلو  كلذ ، قحتست  َتنك ال  نٕاو  ىّتح  - 
ةلیللا لمعلا  أدبإ 

يقتلأ دعأ  ملو  يداولا ، باب  بارخب  اراهن  عیبلاو  لیّللا  ةسارحل  ُتدع 
يف ُتیّرمتسا  امامت ، تأن  يتلا  ِكرابخأ  طاقتلإ  نكمملا  نم  دعی  ملو  ءایلیماك ،
ىلإ بهذی  نأ  نسحلا  وبأ  رّرق  امنیب  رهشأ  لاوط  لشفلا  زواجت  الواحم  ٍّدجب  لمعلا 
وبأ ينبّصن  ةقیقحلا  يف  لمعلا ، يف  ىدامتأو  موی  ّلك  ةبیهر  ةدحوب  رعشأ  ّجحلا ،

تأدب ةیداعلا  يف  طرخنی  ناك  ءيش  ُّلك  لامعلاو ، لمعلا  رییست  ىلع  نیعك  نسحلا 
ناخّدلا نم  لّلقُأو  يتدارإ  نود  رمخلا  نع  دعتبأ  انأو  رشبلا ، ءاوه  نم  اضعب  قّشنتأ 

.يّلصأس ينإ  ىتح  ظعاوملا  ضعب  عمسأو 

ءایلیماك تحمل  امدنع  ةزبخملا  ةرایس  دوقأ  تنك  لیمجلا  مویلا  كلذ  يف 
ةملك عیرس  لكشب  ولو  اهعم  ثیدحلا  ةبغر  مواقأل  نكأ  مل  تالفاحلل ، فقوم  دنع 
ينتأر نإ  ام  اهیلإ ، تلز  ـ نو عیزوتلل  ءّيهملا  اهزبخب  ةرایسلا  تنكر  يضمأو ، ةدحاو 

اهل دجتس  اهّنأو  دب  ال  امیدق ، هب  ينیقالت  ِتنك  هفرعأ ، حرفلا  اذه  احرف ، تراط  ىّتح 
، ةیمهأ رمألا  ریعأ  ينأ ال  ترهاظت  لب  اهئاقلب ، دعسأ  مل  اهب ، يحرف  ةرمغ  يف  ارخآ 

ينخّودی يذلا  رمألا  وه  اه  ةریغص ، ةعمد  اهینیع  نم  تقربو  عیمجلا  مامأ  ينتقناع 
ةلیمج اّقح  تناك  اهب ، تدجنتسأ  ىتم  ينفرعت  الو  كحضأ  نیح  اهفرعأ  يتلا  عومّدلا 
فلأ نیأو !!؟ يقتلن  ىتمو  ...ةدیحو  اهتكرت  فیكو  ...تیفتخا  نیأ  ينتلأس  ةقینأو ،
اهینیع كّرحت  تناك  ةلیمجلا ، اهعباصأ  تاكرحبو  نیتریغّصلا  اهینیعب  ناك  لاؤس 
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...ةدهاشملا يف  تصُغ  مستبتو ، ىضرتو  ىّلجت  دق  احوضو  أرقتو  يهجو  لماك  ربع 
ُّضعأ َّمُث  تاملك ، اهنذُأ  يف  سمهأو  اهنم  برتقأو  مستبأ  انأو  ينتلّمأت  انأ ، نكأ  مل 

.ادعوم اهتیطعأ  ينأ  فرعأ  اقحال  فرصنأو ، اهنذُأ  ةبنرأ  ىلع 

تلخدأ ...رضتحت  امّبر  ...وفغت  حارجلا  تناك  ئداهلا  ءاسملا  يف 
تمان اعم ، انرهسو  رایغلا  عطقل  نسحلا  ـي  بأ ّلحم  اّدج  ةلیمجلا  ءایلیماك 
ينّنأ اهل  تلق  اهرمع ، نم  ةعباّرلا  يف  ةلفطك  اهبعادأو  اهحزامأ  انأو  يناضحأب 

الإ ظفتحأ  نلو  اهئاضعأب ، نلّمجتی  تاحیبقلا  تانبلل  اهعیبأو  ةلیمج  اعطق  اهعّطقأس 
.اریسفت ينلأست  نأ  لبق  اریثك  تكحض  ىنمیلا ، اهنذأو  ىرسُیلا  اهدیو  اهبلقب 
ضعب بـي  اهبلط ، بجُأ  ملف  انه  يعم  ءاقبلاو  يترایز  اهنكمی  ناك  نإ  ينتدجتسإ 

.ي ـ بناج ىلإ  اهئاقب  يف  يتبغر  مغر  ةنامألا 

ةّرملل اعم ، ّلحملاو  ةزبخملا  ةرادإ  يف  دهتجأ  ينیوهتسی ، لمعلا  حبصأ 
نسحلا ـي  بأ ىلإ  قاتشأ  نآلا  حاجّنلا ، عیطتسأ  يننأ  لّهؤم ، يننأ  رعشأ  ىلوألا 

يتلا يتاردقب  عتمتسأ  يك  هبایغ  لیطی  نأ  هدیرُأو  هتراجت ، ةرادإ  يف  يحاجن  ىری  يك 
.عراستملا اهومن  بقرأ 

دجوف ةزبخملا  لخد  ادحأ ، هتدوع  نع  ربخی  ملو  اعیرس  نسحلا  وبأ  داع 
عطق ّلحم  راز  هّلعلو  كانهو ، انه  للك  الب  لّقنتأ  يندجوو  قاسو  مدق  ىلع  لمعلا 

ال مدقألا ؟ هیدنج  تسلأ  رخآ ، لماع  ّيأ  نم  رثكأ  ينقناع  ماظنلا ، هبجعأف  رایغلا 
انعم ناكو  نسحلا ، ـي  بأ تیب  يف  اعیمج  انیّشعت  نآلا ! ریبك  طباض  يننأو  ّدب 

الو همسا  ركذأ  مل  ةفلجلا  يف  انّیحب  نكسی  ناك  مهدحأ  تفرع  هئاقدصأ ، نم  ریثكلا 
هنأ امامت  فرعأ  حرفو ، ةرارحب  ضعب  ىلع  انمّلسو  انفراعت  اننكل  يمسإ ، وه  رّكذت 

، اّدج ابّدؤمو  ائداهو  املاسم  ادب  يندملا ، مائولا  نوناق  نم  دافتساو  لبجلا  يف  ناك 
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باجعإلا تارظنب  اوهزم  تنكو  هوخأ ، ينّنأ  ىلع  ينفّرعیو  دیشی بـي  نسحلا  وبأ 
رایغلا عطق  ّلحم  ىلإ  فارصنإلا  ترّرقف  تایاكحلا  ينرغت  مل  طیحت بـي ، يتلا 

، يتاوطخ ةكرابم  نسحلا  ـي  بأ تارظن  ينقحالت  تفرصناو  ترذتعإ  هسرحأل ،
يننأل ادیعس  تنكو  ءانبلاو ، ملّسلا  ىتأ  ةّیدنجلا  دعبف  هیدل ؛ ةمیدقلا  يتناكمب  تیظح 
تنك ام  اریثك  ناكم ، ّلك  يف  ينیدصرت  تنك  ِكنكل  دوجولا ، نم  اضعب  قّقحُأ 
ىلع زفقأو  ِكدقتفأ  زّیمتلا ، ىلع  صرحلا  ّلك  صرحأو  ينبقارت  ِكنأكو  فّرصتأ 
ایسن ُترص  نجّوزت ، ىتم  میدقلا  ّبحلا  نیسنی  تانبلا  ّنأ  فرعأ  يفیثكتب ، دقفلا 

له اهداقّتا ، لماك  يف  ةّصقلا  ءاهنإ  نرتخیو  ریبكلا  ّنهبح  نجّوزتی  امّبرو ال  ایسنم ،
ءاج ذإ  نسحلا  ـي  بأ ىدل  يتاوطخب  ةریغّصلا  يتداعس  مدت  مل  ریبكلا ؟ كّبح  نوكأ 

ةكرح ِدبأ  ملو  يدی  نم  ينجرخأ  ناكربك ، احابص 

هتقث بـي َّبسو  ينرهن  امود -  تنك  امك  جراخلا -  يف  يتمعن ، ّيلو  ّدض 
مك ، " ةدیج يضمت  نأ  اهل  يغبنی  ناك  ام  رومألا  ّنأ  فرعأ  ينأل  مستبأ  انأو 
ىلإ دوعتو  هّدخ  نم  ةمیظع  ُةلضع  زربتف  هیّكف  ىلع  ّضعی  وهو  ينلأس  كباسح "؟

.ةوغر ّيّكفو  هتبجأ  فصنو " رهش  ، " ةعرسب ءافتخإلا 

"، كّقح ادیج  بسحُأ   " يرجأ اهنم  ّصتقإ  ةیدقنلا ، قاروألا  نم  ةموك  جرخأ 
لعفأ نأ  ىشاح   " عایضلاب ةریبخ  اهادم  يف  قلطنت  يلجر  امنیب  بیجأو  لاملا  ُضبقأ 

". جاحلا ای  كدعب 

يجاوهقلا داّحم  نباو  يمّلعمو  يدئاقو  يخأ  شواشح  نسحلا  وبأ  يندرط 
لیحّرلاب تممه  ببّسلا ، نع  لأسأ  ملو  ةطیبخلا ، نموم  يّدج  ىهقمو  برد  قیفر 

نأ يغبنی  ةرهاط ال  هتّالحم  ّنأب  يل  لاق  فقوملا ، ينتمهفأ  تاملكب  فذق  نیح 
ةلیل ينآر  يذلا  قرخألا  كلذ  ءایركز  نأ  نآلا  مهفأ  مهتاقیشعو ، يلاثمأ  اهخّسوی 
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امدنع يتمدخل  هدادعتسا  ىدبأ  هنأ  مغر  بـي ؛ ىشو  دق  ءایلیماك  يعم  تءاج 
هعّدوُأو ههجو  يف  مستبأ  نسحلا ، ـي  بأ ىلإ  ُتفتلأ  ائیش ، جاتحأ  تنك  نإ  ينلأس 

تنك يذلا  ىلإ  دوعأ  انأ  اه  تلشف  يننكل  يكبأو ، راهنأ  نأ  تدرأ  دقل  اتماص ،
وبأ طقسیو  ءایلیماك  شعتلف  ءایلیماك ، ریغ  يسأرب  ةلیمج  ةركف  زفقت  مل  امئاد ،

تقولا ...ءایلیماك  دصقأ  .هنیناوق  لكو  سیئّرلا  طقسیلو  ثنخملا  ءایركزو  نسحلا 
اهؤاوجأ اهتدتعا ، امك  ّيلع  ةدقاح  ودغت  نكامألاو ال  اهعم  نوكأ  امدنع  يل  نعذی 

اهعم تصقر  هتاذ ، ىهلملا  يف  اعم  انرهس  عقاولا ، نّیزت  اهّنإ  ةقیقحلا ، هبشت  ال 
ىتم ادیحو  هاعرأ  نأ  تدتعا  يذلا  ّمهلا  َّلك  ينع  تعز  نـ رجفلا ، ىّتح  انبرشو 
لماك ربع  ةریبك  مالآب  تبصأ  عوبسُأ  دعب  ينّنكل  ملأتأ ، مل  ةّرملا  هذه  ترسكنا ،

نع تجرخ  دق  يتاتف  تناكو  طرفم ، ءاوخب  ـي  بیج بیصأو  رثكأ  يلصافم  يدسج ،
، اهریغ ىلإ  وأ  ةفلجلا  ىلإ  ةمصاعلا  رداغنو  جّوزتن  نأ  ترّرق  نیح  لقعلاو  ةمكحلا 

ضفر ىلع  ردقی  ّيقرو ال  نئاك  هاجت  اهنم  ارمأ  ناك  لب  اهبلط ، يف  ةّحلم  تدب 
فیك يردأ  ال  ةلماك ، ةایحلاو  احابص  ضوهنلاو  ءاقبلا  بابسأ  هبهت  ةدیس  بلط 

؟ سینألا رود  يف  رارمتسإلا  اهضفر  يل  دّكأت  نأ  دعب  اهتكرت  ملو  اهبلط ، تضفر 
ضعبب ظفتحأ  نأ  يغبنی  ناك  مل  نآلا  يعأ  : " اهل تلق  ءایلیماكك ، سینأ  ّيأو 
.دحأ ال  دحأ ، ال  دحأ ، الب  يضمأو  عیمجلل  ءایلیماك  كرتأ  اضیأ ،" َنیعتو  كئازجأ 

، نكمم نم  رثكأ  تمّصلا  حبصأ  تالامتحالا ، ّلك  يغلت  يحی  ةكلمم 
عراوش ّلك  يحی  رّمع  .َكتمكحو  كئوده  ىلع  رثعأ  نیأف  لاخ  ای  َكتظحل  ينتمهتلإ 

ةیئاوشع تالّقنتو  تاكرحب  كلذ  ّلك  انأ  ُتمّدهو  هولتقف ، ةدحاو  ةرظنب  ةنیكّسلاو  ّبحلا 
.اّدَح ّيف  مقی  مل  نسحلا  ابأ  ىتح  عیمجلا ، ينع  ضرعأو 
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ةیادب نوكت  نأ  اهدیری  ىلوألا ، يتنیدم  خیرات  يف  ثحبی  يذلا  بهاّرلا 
، هدعب نم  انرهبیو  هرهبی  ام  هحنمت  نأ  لمأیو  اهروخصو  اهایاوز  ّلك  ُشّتفی  ةیرشبلا ،

فلأ هل  سمتلٕاو  هبئاقح  مزح  ةیاهنلا  نم  برتقا  امدنعو  ىثنأ ، الب  هنأل  اهب  قّلعت 
"؟ كنع ادیعب  ُّتم  دقل  يرّوصت   " اهل لاق  امهنیب  ةلاسر  رخآ  يف  باغو ، رذع 

.ىأنت مكو  ةفلجلا 

نأ ةبعتملا  ةنیدملا  هذهل  ىّتأت  امّبر  ام ، قالز  ـ نإ يلخادو  ةمصاعلا  رداغأ 
ةمیدقلا روصقلا  ئلتمتو  ترثدنا  يتلا  ةبصقلا  تاءانب  ضهنت  امّبر  يدعب ، ثعبُت 
ایاكحلا يهتنتو  ىقنأو  ّمهأ  ىرخأ  ةیاكح  أدبت  امّبر  ...بیّطلاو  روخبلاو  ةكرحلاب 

.ءاضیبلا عراوّشلا  تخّطل  يتلا  ةلذنلا 

ةخماّشلا فورحلا  هذه  يئرقت  مل  تنأ  مكب ،" بحرت  ةفلجلا  ةنیدم   " ضیبألاب
ودبأل ءایحلا  نم  اضعب  ریعتسأ  ةفلجلا  ُلُخدأ  انأو  ةنیدملا ، لخدم  دنع  لبجلا  ىلعأ 

حمالملا يف  ریبخ  انأ  ةبیرغ ، هجوأب  تألتماو  ترّیغت  يتلا  عراوّشلا  هذهل  افولأم 
ضعب عم  نیذاحّشلاو  نیناجملا  ةرثك  يهابتنا  ّدشام  رثكأ  ءالخد  ءالؤهو  ةیلئانلا 
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تناكو عراوّشلا  يف  تفُط  ناكم ، ّيأ  يف  مهدوجو  ریضی  ال  نیذلا  نیدّرشملا 
هذه يف  ىّتح  موی ، ّلك  فیرخلاب  يفتحت  ةنیدم  اهّنإ  راهنلا ، لاوط  ةبئاغ  سمّشلا 
يل لخد  انأ ال  ایفیرخ ، سراقلا  دربلا  ودبی  هثالثو  نیفلأ  ماع  نم  ةیئاتّشلا  ةسبحلا 
الو ىركذ  تسل  ِكنع ، لصفنأ  نأ  عیطتسأ  الو  يفیرخلا ، ةفلجلا  ىوه  هّنإ  رمألاب 

يدوعت مل  فوخلا ، ينربع  امك  رشبلاو ، ندملاو  قرّطلا  ربعُت  امك  ينتربع  ةأرما 
، اهیف كارأ  ال  ىتح  اهُترداغ  يتلا  يحمالمب  انأ  ِتحبصأ  دقل  ةیضق ، وأ  اسقط 

سیردإ تعضأ  ينم ، ردبی  دق  كولس  وأ  ةكرح  ّلكو  يتمكحو  يقز  ـ نب انأ  ِتحبصأ 
.عایّضلا ّلك  يف  ابحرم بـي  ءامتناو ، ةهبشو  ابهذم  كیف  ُتقرغو 

، يتلحّرم وأ  ينع  ةلحار  اهّنأك  ةریخألا ، ِكماّیأب  ةفلجلا  لهاجت  ينُرّكذی 
انتیب ىلإ  بهذأ  نأ  تدرأ  اهعراوشو ، اهتّقزأ  نیبو  ينیب  ناك  يذلا  نسالّتلا  ينكهنأ 

يف ةلوقعم  ةهجو  ناك  میركلا  يفاكسإلا  يالوم "  " نكل هریغ ، يف  حاتیال  ءفد  كانه 
نكی مل  يئیجمب ؟ أبنتی  مل  فیك  قلغم ، ریغّصلا  هّلحم  ـي ، بابّضلا دوجولا  اذه 

.ءاسم ةنماثلا  لبق  قلغیل 

يف ّمهأ  نأ  لبق  ایدیجارتلا ، دهاشم  يهنی  راتسك  انلز  ـ نم باب  حبصأ 
يف همسا  لمحت  يتلا  ةتفّاللاو  نمحرلا  دبع  لز  ـ نم يهابتنا  ىلإ  ىهانت  قیرّطلا 

ىودج ام  يردأ  ال  انلز ، ـ نم نع  رتم  نم  دیزأب  ىقری  هلز  ـ نم ناك  عراّشلا ، ىصقأ 
تدجو انعراش ، يف  تلغوأ  امّلك  ىلعألا  وحن  هجّتت  يتلاو  ةقسانتماللا  تاءانبلا  هذه 
نالثمی امهب  ترعشو  ةیدروو  نمحرلا  دبع  ترّكذت  بونجلا ، وحن  دعصت  كسفن 
دهاشملا نم  ناك  اذه  ّلك  يمفب ، ازّكرم  نوتیزلا  تیزو  نیتلا  قاذم  داعو  يمامأ 

ولعی دجسملا  ىلع  مّیقلا  نذؤملا  توص  ناك  امنیب  هدحو  راتسلا  حاز  ـ نا ةلفآلا ،
رداغ يذلا  هنباب  احرف  ریطیو  بابلا  حتفی  ـي  بأ ...روعألا  توص  تفرع  اًبرغم ،
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وأ يندرطی  نأ  ُترظتنإ  بجتسأ ، ملو  ينقناع  دعی ، ملو  الوهجم  امولبید  لِّصحیل  ةّرم 
ىلع طبهأ  ينأك  لز  ـ نملا تلخد  ـي ، بأ هنأ  هّظح  ءوس  نم  نكل  ...وأ ، ينعفصی 
ّدشی لامج  ةعطقتم ، تاهقهقب  اهعومد  طلتخت  يّمأ  ءاضفلا ، نم  ةئداهلا  ةرسألا 

...دوعی مهدابدنس  ّنأ  قدصی  هنأك ال  ةدیدجلا  هتاراّظنب  فیرش  ينبقری  امنیب  يلجرب 
، ةجوّزلا ءاهبب  ةفوفلم  يعم  يدوعت  نأ  ىنمتأ  تنك  مكل  يل ، ةحسف  تیبلاب  لازام 

يرغص مغر  اریبك  دوعأ  يننكلو  ِكلثم ، ةّنكب  ةدهاّزلا  يّمأ  ىظحت  نأ  ىّنمتأ  تنك  مكل 
مل نیزیزعلا ، ّيدلاو  ای  لشفلا  ىهتنم  ...ادیحوو  اعئاض  ابعتم ، يتایحلاو ، يقالخألا 

ملألا دادزی  ...ملأتأ  ةعكر ، كردأ  هّلعل  دجسملا  ىلإ  جرخ  ةالّصلا  نع  ـي  بأ عجارتی 
يلصافم ّلك  يفو  ةنتنلا ، میسنلا "  " رئاجسب حوفی  يذلا  فیحنلا  يدسج  لماك  ربع 

ةرسألا ترهس  هتدتعا ، امك  الیوط  لیّللا  نكی  مل  نزخملا ، دربلاو  طوبهلا  ىلع  دهاش 
نكی ملو  ربكألا  يتتفال  مدعلا  ناك  اهأجافی ، نأ  رظتنتو  اهریبك  لّمأتت  حابّصلا  ىّتح 

.رشبلا عئابط  نع  ةفورعم  تاصالخو  ةایحلا  نع  ثیدح  ىوس  كانه 

.ٌمدع

ينعجوت امهتارظن  اّرس ، امهایاده  ابلط  امهّنأ  ریغ  اربك  نالفّطلا 
نمو ِكنم  تبلط  امم  رثكأ  اهتمحر بـي  تبلط  يننأ  مسقأ  تقحسنأ ، هآ...ينیكبتو ،
ّينیع نم  ًءام  يدجتسأ  نأ  تدرأ  يسفن  ىلإ  تسلج  امدنع  درشّتلا ، ناوأ  لیّللا 
ىلع دّدمّتلا  عطتسأ  مل  اهتفاظنو ، اهبیترت  نالّمأتت  ةفرغلا  ىلإ  اترظنف  نیتیدیلجلا 

سیباوكلاو مالحألاب  أبعملا  ریرّسلا  ُتیشخ  تیقلتساو ، ءاطغ  تشرتفإ  ریرّسلا ،
ِكب ملحأ  ملأ  ةدروو ، ةیدرو  ریرسو  ِكریرس  وه  ينرهقت ، يتلا  تایركّذلاو  ایاطخلاو 
يلثم ًادیرش  ّنإ  ّمث  ءيشّاللا ، يف  نمّزلا  اهرهص  ٌلاومأ  هیلع  تمان  ریرس  وهو  انه ،
ةراذقلا نم  لیلق  لمتحُت ، يتلا ال  ةفاظّنلاو  ةنیكّسلا  هذه  يف  مانی  نأ  هیلع  ُلُهسی  ال 
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.ٌيرورض

َّيلع نوملَّسی  وأ  يل  نوحَّولی  َّيحلا  ُناّكس  عراّشلا ، ىلإ  ُتجرخ  احابص 
نم ُتدع  ينأ  ضعبل  سمه  مهضعب  ّلعل  بـي ، ىفتحم  انأو  تیَشتنا  ٍةرارحب ،

ةقّلعم يتیاكح  تفّلخ  يتلا  ةسیّدقلا  ثیح  اسنرف ، نم  وأ  ةَّیدنجلا  نم  وأ  لبجلا 
تناك نإ  ملعأ  ٍةعرسب ال  اهضعب  ىلإ  عراوّشلا  ينتمَّلس  دحأ ، اهاضری  ةمتاخب ال 

ىلإ يدتهی  وهو  لاَّضلا  نبإلا  ىطخب  يفتحت  اهّنأ  وأ  يتّیوفع  نم  ًةقیاضتم  ينفذاقتت 
ةیرئاّدلا قوّسلا  نم  ادج  اًبیرق  ةنیدملا  طسو  ةاَّطغملا  قوُّسلا  مامأ  يندجأ  هَّمأ ،؟

میشب ءيلملا  مهّشلا  اذه  هقناعأ  فوس  هوحن ، ىطخلا  ُّثحأ  يالوم ، لحم  ثیح 
ةكرحلا لمتحی  دعی  مل  نیثالثلا  يف  خیشكو  اًعرسم  ملالّسلا  ُتدعص  لَّوألا ، يلئاَّنلا 

، شتنم لخدأ  ُّلحملا ، ودبی  اًریخأ  زَّزقم ، ٍثاهل  يف  يمامأ  يناسل  جرخ  ةعیرَّسلا ،
مل ّيلإ ، َتفتلإ  فحنأ ، اذه  ...هرهظ  نكی  مل  هتلّمأت ، ُهرهظ ، تیأر  لمعی ، يالوم  ناك 

ُّسجی َّيلجر  ىلإ  رظنو  كمدخأ "؟ مب  اًبحرم   " .يناكم يف  ترّمست  ...يالوم  رأ 
، ٍةفش تنبب  سبن  الو  انكاس  كَّرحی  مل  يالوم ،" نع  ثحبأ  " ؟ تقزمت له  ىطخلا 

لتق نم  .ءامّسلا  ّيلع  قبطأو  اهلاق  ایوخ " ای  همحری  هللا  يالوم   " .يلاؤس تدعأ 
؟ يالوم

ملحب نیلجر ، ِةَّوقب  هُتكرت  دقل  عیمجلا ؟ تام  له  يتحت ، نم  ضرألا  تدام 
، ٍتَّیم ُهبش  انأف  ُهلیحر  يكبأ  نل  يننأ  فرعأ  اًدبأ ، مستبی  ناك  ةیكئالم ، ٍحورب  ةَّمُأ ،

ُركذی امّبر  لوقی ، اَّمم  اًئیش  ُعمسأ  نكأ  ملو  ُحَّولت  هادیو  ُكَّرحتت  لجَّرلا  هافش  تناك 
ُلجَّرلا ناك  امیف  ُتجرخ  يالوم ؟ لاثمأ  ثَّروی  له  هناكم  ُسلجی  هَّنكلو  ُهبقانم 

ىلإ ُثَّدحتأ  ةَّیرحلا  ِةقیدح  يف  ملؤملا  مویلا  ُتعضأ  تماَّصلا ، ُهدهشم  ُلصاوی 
ةنونجم تیأر  ينأ  يل  لَّیُخ  وأ  تیأر  يننكل  ُتخَرَص ، نإ  يردأ  ةداوه ال  الب  يسفن 
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دقو ةقیدحلا  لخاد  دَّیشملا  ءادهّشلا  ِبصن  فلخ  ٍفتخم ، ناكم  ىلإ  ناشحو  اهدوقی 
ىرت نأ  ٌملؤم  مك  امهدعب ، ةیراع  هبش  يه  تجرخو  نمّزلا ، نم  ٍةعاس  دعب  افرصنا 
رعشأ هذهك ، ًةلعف  لعفأل  نكأ  مل  كتراذق ؟ رادقم  فرعت  َتنأو  كنم  ُرذقأ  وه  نم 
ٍةراجیس نع  ُشّتفأ  مدِقلا ، ذنم  ٌةَّیفلج  ٌةركف  هَّنإف  دربلا  اَّمأ  ةّدح ، دادزی  ملألاو  ٍراَّودب 

، ىوقلا َراهنم  ةقیدحلا  ُرداغأ  اًرئاجس ، يعم  ُدجأ  الف  نویلملا  ةراجیّسلا  اهَّلعل  ىرخأ 
نیدفاولا نم  نیرخآلاو  جیجّضلا  ُلَّمأتأ  ٍعراش  َّلك  دنع  ُحاترأو  تیبلا  وحن  يشمأ 

ُلتُكلا هذه  ُّلك  ةمیدقلاو ، ةدیدجلا  تارایّسلا  هذه  ُّلك  ـي ، بایغ يف  ةنیدملا  ىلع 
يَّنم لُّصنتلا  ُدیرأ  طقف  ٍةظحلل  يناكم  َنوكی  نأ  ُعیطتسی  دحأ  الو  ةَّیبغلا  ُةّیرشبلا 

.ادج ٌبعتم  انأ  تقولا ، نم  ٍضعبل 

، ُتحبصأ لشفلاو ، ةدوربلاو  ةباتّرلا  ةبعلل  اتصنم  دسجلا  رخنی  ملألا  حبصأ 
، جّوزتأ نأ  ّيلع  يّمأ  ّحلت  يتیآ ، تمّصلا  حبصأ  لب  ایجیردت  تمّصلا  ىلإ  نكرأ 

ملألاو تاكُّسلا  نم  عوبسأ  دعب  تمّصلا ، ىلع  ّدشأو  اهعم  ُبعلأ  ةلفط  يل  ْتدجو 
.ةمصاعلاب لیلاحتلا  ضعبب  ينحصنی  ابیبط  روزأ 

انحل قلطت  يّمأ  هل ، لیثم  غارف ال  يف  ریكفّتلا  يف  يتقو  يضمأ  تیبلا  يف 
امئاد تدارأ  ةیئامّسلا ، ةذفانلا  تاذ  ةیوازلا  كلت  تّبحأ  املاط  اهخبطم ، نم  انیزح 
نمؤت تناك  لقألا  ىلع  ناكم ، ّيأ  نم  رثكأ  ابترم  نوكی  نأو  هنّیزتو  هغبصت  نأ 

هیلع تلصح  يذلا  رمألا  وهو  ابترمو ، انمآ  اهاوأم  ىقبی  يكل  براحتو  اهخبطمب 
ّيلع لز  ـ نی يحی  ناكو  يحی ، مسا  دّدری  يزئانجلا  يّمأ  نحل  ناك  تاونس ، لاوط 
ذخأی يحی  ينمو ، عیمجلا  نم  يل  ایماحو  احصانو  اعمتسمو  اقیفرو  اقیدص  ةأجف 
رجأ مل  ایرج ، تیبلا  نم  جرخأ  يحی ، يف  الإ  يل  ءاضف  الو  هل  ءاضفلا  ّلك  نآلا 

بّبصتأ توملا ، ىرأ  ام  ةظحل  يف  اهتاذ ، قیرّطلا  ىلع  دوعأ  ...يحی  لتقم  ذنم 
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يعسوب دعی  مل  .توملا  ةبتع  دنع  فّقوتأ  ّمث  سبیأو ، ّفجأ  ّمث  قرتحأ  ّمث  اقرع 
ىلإ اّیح  ءاقبلا  ىلع  يتردق  يف  ّكّشأو  دّدمتأ  میدق  ٍّيرجح  رسج  تحت  رثكأ ، يرجلا 
ينأل فسآ  ریخألا ، ياوأم  نوكتس  ببقلا  ةربقم  ایاطعلا ،" ببق   " يلوصو ةیاغ 
ارایخ كلمأ  اذه ال  يتوم  يف  ينأل  فسآ  نانئمطا ، ةظحل  ينحنمأ  نأ  نود  تومأس 
يمسا سیردإ ، انأ   " ةعاجشلل عّنصت  يف  توملل  يسفن  مّدقأ  ينرّوصتأ  ةیصو ، ریدقتل 

ال بلقلا ،" يف  ٍمهسك  ةّداح  ٌنیسو  ..ءای  ..ءار  ..لاد  ..فلأ  ...حضاوو  طیسب 
.ةلمملا ةقوطقطلا  هذه  ىلإ  يغصی  الو  توملا  ينفاخی 

ناكملا ينفرعیل  يهجو  ىلع  هحسمأو  ّيدن  بارت  ىلع  يدیب  ضبقأ 
ىشخأ ال  ينأ  امئاد  ُتمزج  رادتقا ، الب  اعئاض ، اعئاط ، هیلإ  يمتنأ  ينمحریف ،

تناك يتلا  يحور  يتوم ، مواقأ  انأو  ابوعرم  تنك  يرّوصت  ِكتدقف ، نأ  دعب  توملا 
هنأ ملعأ  مل  يحور "  " ِكیدانأ تنك  امدنع  ينمحرتف ، يلخاد  كغارف  رّكذتت  مل  رفنت 
وهو ناكملا  تارظن  ىلإ  يغصت  اهّنإ  يلابت بـي ، يحورف ال  نایذه  دّرجم  نایذه ؛
هّنإ ةیاهنلا ، ىلإ  روبعلا  ةریشأت  يحنم  ىوس  هل  ّمه  ال  دّحوم  نئاك  ىلإ  لّوحتی 
رثكأ نیحبصت  ابیرق ، هب  قحلأس  يذلا  يحی  رّكذتأو  كاسنأ  نأ  دیرأ  ...توملا ،

جراخلا ىلإ  ِكعفد  الجعتسم  ىضم  ام  ّلك  دیعأ  ةضرتفملا ، ةیاهنلا  يف  اروضح 
داكت نویعو  لاعس  ...عومد  ...طاخم  قنتخأ ، ..ٍقلتسم ، انأو  أّیقتأ  يفوج ، عفدنیف 

عم نماضتت  اهّنإ  اهرّسفت ؛ ال  يعومدو  ةمیزه  يلخاد  اهّلك ، ایؤّرلا  نم  رفنت 
ةیاهنلا هذه  يف  ىّتح  كركذأ  تلز  ام  .ءاكبلا  ـي  بلط عم  ىرخألا ال  سیساحألا 

تحت ادّدمم  تومأ  نأ  ضرتفی  له  توملا  قباسأ  انأو  ةظحل  يف  رّكفأ  ةیساقلا ،
...ينعیطت ال  يساوح  يناسل ، الو  ّيلجر  الو  ّيدیب  رعشأ  ال  میدق ؟ ّيرجح  رسج 

، اهب تملح  يتلا  ةایحلا  يهاضی  اریبك  امجح  ذخأت  يسأر  دنع  فقت  يتلا  ةتبنلاو 
.تاهجلا ّلك  نم  ةدیدعلا  اهنویعب  ينارتو 
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ناقاس اهلّمأتأ ، تیقبو  كّرحتأ  مل  تصّلقت ، دق  ةتبنلا  تناك  ُتقفأ  امدنع 
يل تدب  ام ، رهزل  ةقیقّدلا  قاروألا  نم  لیلقو  اهالعأ  تالتبو  ةنینأمط ، يف  نادتمم 

لعفأ نأ  ُتدرأ  لیلق ، ذنم  تومأ  تنك  امدنع  ائیش  تلعف  اهّنأ  ترعشو  ةبیجع  ةتبن 
يشطع ّنكلو  اهیقسأ ، نأ  اهمدخأ ، نأ  اهیلإ ، يمتنأ  نأ  امسا ، اهحنمأ  نأ  ائیش ، اهل 

، ناكملا يفو  يدوجو  يف  ّكشأ  هیف ، ءاجّرلاو  يئاقبب  حرفلا  نیب  انأو  ينتلمح  .لسانتی 
يحی ىلإ  يضمأ  تنك  نإ  فرعأ  تسلو  ءودهب  تیشم  ةلوره ، الو  ایرج  لصاوأ  نل 
وحن ينم  ابوره  مأ  ایعیبط  اكولس  رمألا  ناك  نإ  ادّكأتم  تسل  هاركذ ، ىلإ  مأ 

اذه سیلأ  هاعری ، نم  دجی  هّنأك  هماقم  رهظی  رخآ  تقو  ّيأ  نم  ربكأ  يحی  ينونج ؟
تاتابنلاو هّرس  فرعی هللا  احلاص  ایلو  ناك  يحی  نیحلاّصلا ، ءایلوأ هللا  نأش  وه 

لمحی لازی  ام  يدیدحلا  بابلا  ایاطعلا ، ببقب  يّدج  تیب  نم  برتقأ  .تمّصلاو 
، هظفحی يذلا  ءفّدلابو  هئدصو  هطوطخب  ينرحسی  لازی  امو  ةمیدقلا ، يتاشبرخ 

ّيأ اهحرسم ، نم  لقتست  ملو  لبذت  مل  تاتابنلا  يه ، امك  يحی  تاتابن  ضاوحأ 
طخب ثمّرلا  ةعقرلا ، ّطخب  حیّشلا  هذه ؟ ةدلاخ  ةیحرسم  ةیأو  يحی  ای  تنأ  جرخم 
ىلع زابمجلا  سرامی  نانثملاو  ّيسرافلا ، مئالت  ءافلحلا  خسنلا ، طخب  مترلا  ثلثلا ،
تألم دقل  ةلیلق ، تاعاس  ذنم  ينتذقنأ  يتلا  ةتبنلا  يه  اه  يناویدلا ، ّّطخلا  عاقیإ 

نم وه  يحیف  نذإ  قوربلا "  " هنإ هللا  ای  ةیحرسملا ، يف  يحی  هكرت  يذلا  غارفلا 
امّبر ٍفطلب ، هقناعأو  قوربلا  لّبقأ  ّيتبكر  ىلع  توثجو  رمألا  ّيلع  سبتلإ  ينذقنأ ،

هتدجوو نئاك ، نودو  مساب  ضوحلا  ُتكرت  دقل  ةتبنلا ، هذه  يف  يحی  حور  تّلح 
.نئاكلاو مسإلاب 

ّمحتسأ نأ  يعسوب  نكی  مل  ةیرزم ، ةلاح  يف  تنك  تیبلا  ىلإ  تدع  امدنع 
سیباوكلا نم  ةماود  يف  تنك  قیمع ، مونل  تملستساو  يتفرغ  ىلإ  تأجل  اذهل 
ينظقوتل ةفرغلا  ىلإ  لخدت  ةّرم  ّلك  يفف  اهنیب ؛ لصافلا  ناك  يّمأ  توص  مالحألاو ،
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ِتنأ عیمجلاب ، تیقتلإ  سكعلا ، وأ  لیمج  ملح  يف  طرخنأل  ّيسوباك  لصف  نم  قیفأ 
هنكمی ناكم  يف  امئاد  فوقولاب  ىفتكا  طقف ، ابقارم  ناك  يحی  املحو ، اسوباك  تنك 

يف يحرفو  سوباك  ّلك  يف  ـي  باذع اناك  يمأو  ـي  بأو ينونج ، ىلع  دهشی  نأ  هربع 
مغر يسیباوكو  يمالحأ  يف  فّقوت  نود  ةوهقلا  برش  شواشح  نسحلا  وبأ  ملح ، ّلك 

ينطبو انولاب  يهجو  حبصأ  مایأ  ةثالث  دعب  .ياشلل  ارصانمو  ةوهقلل  اعطاقم  ناك  هّنأ 
الو ةیدرو ، نوتیزو  نیت  ىلإ  ّنحأ  مل  اعوج ، رّوضتأ  انأو  ءاسم  تقفأ  ایلخاد ، افیوجت 
، خبطملا ىلإ  تهجتإ  قبط ، ّيأ  يل  رّضحت  نأ  يّمأ  نم  بلطأ  مل  كبابك ، ىلإ 

.حلم الب  اهتمهتلاو  ةالقم  يف  اهتجزم  تاضیب  ثالث  تبحسو  ةجالثلا  تحتف 

كحضت تناك  يّمأ  اهفشتكأ ، فرغلا  ّلك  تلخدف  انتیب  ىلإ  اقاتشم  ينُتدجو 
قاور وأ  فحتمب  ةلوج  يف  اننأك  يعم  لّقنتت  قیمعلا ، يمون  نع  ينثّدحت  يهو 
ناردج ىدحإ  ىلع  اهل  هبتنأ  مل  يتلا  يحی  ةروص  مامأ  ُتفّقوت  يلیكشت ، ضرع 

نأ بجی  يذلا  ساسحإلا  ىلع  رثعأ  مل  هتلّمأت ، يحی ، ّيف  قّدح  ّيدلاو ، مون  ةفرغ 
.ينباتنی

اهضّوعأو ةآرملا  بحسأ  ةمیدقلا ، يتبیقحب  ةمصاعلا  ىلإ  ةفلجلا  رداغأ 
يذلا رجّشلاو  بارتلاو  ىصحلا  ظفحأ  نأ  يندیری  ردقلا  اذه  .يحی  ةروص  راطاب 

، ةمیدقلا ةلحّرلا  رّركأ  انأو  ةبیخلاب  روعش  ينباتنإ  .ةاجن  يل  دیری  ...قیرّطلا ال  ىلع 
رّوطتت ىّتح ال  نواهتأ  نأ  يغبنی  ال  مزیتامور ، ةیادب  اهّنأ  لیلاحتلا  ربخم  بیبط  لاق 
اماظنو ةیودأ  ينحنمیس  جلاعملا  ـي  بیبط ّنأ  دّكأو  بعصأ ، وه  ام  ىلإ  رومألا 

؟ ماطحلا اذه  يف  عفن  ّيأ  لءاستأ  ...باشك ؟ يلیهأت  ةداعإل  ایضایر 

ال ةلئسأو  ُمكارتی  ملأ  كلانه  ام  ّلك  ةیقبلل ، ٌرُّوصت  الو  ةطخ  ّيدل  سیل 
اذه لثم  ةهیرك  سیساحأو  هّوشم  فوخ  يقب  يذلا  ّلك  قیضی ، نطوو  حضّتت 
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ةمصاعلا عراوش  ينتدهع  املثم  درشّتلا  يعسوب  نكی  مل  قراحلاو ، لوسكلا  فیّصلا 
.ةلیوط ةفاسمل  يشملا  الو 

رهش يام " ، " ـي بلط يف  نآلا  ُّحلت  ةبیبحلا  يترخص  توملا ..." هیشور  "
، مدقألا يدرب  مامأ  عجارتت  هترارح  ّنكلو  میدق  رهش  هّنإ  قارتحإلاو ، ةوهّشلاب  ئّبعم 

امّبر عراّشلل ، رمألا  تملسأو  تأده  دامر ، نم  يلخاد  يذلا  عم  ىهامت  مالّظلا  ناك 
ينذأب ربكی  رحبلا  ریده  ّلظو  ينبلطت ، ةرخّصلا  تّلظ  نیتقیقد ، وأ  نیتعاسل  ُتمن 

.ينرصاحت ينم  جرحملا  توملا  ةحئارو 

؟ ةایحلا يه  امو  توم ؟ نم  له  توملا " هیشور  "

دیحولا ناكملا  ...ينركذت  اهّنأك  ينیركذتأ ؟ ةرخّصلا ، اهتّیأ  ِكؤیجأ  انأ  اه 
ةایح ةرخّصلا  هذه  ينحنمت  ادّدجم  توملا ،" هیشور   " وه هبحاص  ينبسحی  يذلا 
مستقت يتلا  ةدیحولا  يه  ةرخّصلا  هذه  ِتفرع ؟ له  ىرت  يریغ ، اهمهفی  ىرخأ ال 

، يتقیقح نم  عیمجلا  ّرفی  امنیب  ينضفرت ، ال  يل ، رّكنتت  اهّنأ ال  الإ  ِكعم ، يرارسأ 
كلمت اّرس  كلمت  امدنع  طق ، تیبلا  قضی بـي  ملف  يرارسأ  ظفحأ  تنك  انتیب  يف 

دقل اهمتكأ ؟ ملو  يرارسأب  تبّذعت  اذامل  تاویح ، كلمت  ارارسأ  كلمت  امدنعو  ةایح 
.يحارج يف  ىّطمتی  احرج  ترص  دقل  يحارج ، يف  لّوجتی  اًحرُج  ِتنك 

سیل هاركذ ، لجأل  هلعفأ  نأ  يننكمی  يذلا  ام  رّكفأو  يحی  ةروص  بحسأ 
نود ریبك  اضر  يلخاد  يئاقبو ، يعارص  لصاوأ  نأ  ىوس  حضاو  ءيش  يمامأ 
ةروص ّبحأ  ال  دئارجلاو ، نویزفلتلا  ّبحأ  دعأ  مل  نیریثكلا ، هاجت  همواقأ  دقحو  ببس 

كرّدلاو ةطرّشلاو  نیبئاتلاو  نییباهرإلا  ّبحأ  ال  باونلاو ، ةموكحلا  ءاضعأو  سیئّرلا 
برحلا دعب  جمربملا  ملّسلا  زومر  الو  اهّلك  ةلوّدلا  زومر  ّبحأ  ال  شیجلاو ،
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المبرمجة. أنا أنتمي إلى یحي الذي ُقتل ألنه صامت، ال أنتمي إلى أبي الحسن 
وال إلى هذا الّرئیس وجنراالته. أنتمي إلى األرض التي یعیش علیها البروق 

ولیس إلى الوطن الموّثق بالورق.

لمحأ ناسنإلا ، قوقح  ةیقرتل  ایلعلا  ةیراشتسالا  ةنجّللا  ىنبم  مامأ  فقأ 
اوعجرأ "، " نایسنلل ال   " بابّشلاو زئاجعلاو  ءاسنلا  نم  ددع  عم  خرصأو  يحی  ةروص 

نع انأو  هقیقش  نع  رخآلاو  هّمأ  نع  ثحبی  مهدحأ  ةقیقحلا ،" دیرن  "، " انءانبأ انل 
اّقاش ةرشبلا  ّيحمق  لفط  اهرجی  ءاضیب  ةقان  دهشملا  يف  .ِكنعو  ينعو  يحی  يلاخ 
نم اهودشم  تودبو  عمجلا  نم  اهودشم  ادب  انه ، هتجاح  ام  مهفأ  ول  تددو  عمجتلا ،

، لمر نابثك  يف  سیلو  ةنیدم  يف  نیلجارلل  أیُه  ّرمم  يف  ةبرطضملا  ةقانلا  دوجو 
ةظحلل هقیدصت ، يف  تیلاغ  نایذه  وأ  ةبذك  اهلك  ةیاكحلا  نأ  ترّوصت  ةظحلل 

.صوخشلا مه  مهعیمج  صوخشلا  نأو  ناكملا  وه  ناكملا  نأو  انأ  ينأ  تككش 
لّمأتو ایلاع  خارّصلا  ىلع  يتردق  نم  بّجعتأ  مل  مهنب ، خارصلا  تلصاو  كلذ  مغر 

يفلو  " ةینغأ نحل  رّكذتو  يذخف ، لفسأ  ةّكح  ىلإ  هابتنالاو  عایّضلاو  اهلفطو  ةقانلا 
.ةدحاو ةظحل  يف  كلذ  لك  ةبحملا ،" نم 

نأ نود  خارّصلا  طرف  نم  امامت  يتوص  تدقفو  ٌئجافم ، بعت  ينباصأ 
ةطلس ينحنمی  الو  ينهذ  يف  ضبنی  ناك  كُمسإ  اضیأ ، خرصأ  نأ  دیرأ  عّبشتأ ،

الب هب  قطنیل  يناسل  ّكحأ  انأو  مسإ  الب  ِتنأ  اهب ، میقی  الو  اعیرس  يتركاذ  ُجلی  هقطن ،
نّمم نیدودعم  دارفأ  عمجت  يف  روصحملا  جاجتحإلا  ىضوف  نم  تبحسنإ  ىودج ،
ىلع هّلك ، غارفلاو  كاوشألاو  قاوشألا  مواقأ  تسلج  ّمث  الیلق  تیشم  هدیقف ، ركذی  يقب 

، انلخاود يف  يذلا  دقفلاب  ةالابم  نود  ةایحلا  قناعتل  لیاحتت  ةئیرج  ٍقورب  ةتبن  ينیمی 
.ةیاكحلا ّفلیو  يدسج  حاتجی  دربلا   … ةحلام ٍربإب  امهقمع  نم  ناتزوخوم  يانیع 
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.ةیزانلا ایناملأ  تارئاط  نم  اكینیرغ  ةنیدم  هل  تضرعت  يذلا  فصقلا  دّلخت  ةریهشلا  وساكیب  ةحول   [1]

نآرقلا ظیفحت  جهانم  لاط  يذلا  ثیدحتلا  نأ  مغر  لازت  امو  باتكلا  يف  ةدمتعم  تناك  ةقیرطلا  كلت   [2]
.اهملاعم نم  ریثكلا  احم 

.اریثك ىنعمب  رسای   [3]

.قوربلا يأ  : [4] Les asphodeles

.ذاقنالل ةیمالسالا  ةهبجلا   [5]

.سیت يأ  سورتع   [6]

بحاص ينعی  يذلا  مسالا  اذهب  فرع  يرئازجلا ، لوطسألا  يف  كارتألا  ةداقلا  دحأ  سورابرب :  [7]
.ءارمحلا ةیحللا 

.ةفلجلا يهافم  ضعب  يف  مدقت  فلتخم ، لكشب  رضحت  يتلا  ةوهقلا  نم  عون  ةرعشلاو : ةرارفلا   [8]

.سنودقبلا وه  شواشحلا :  [9]

سّركتو ناوخالا ، نم  اینید  نیمزتلملا  ىلع  تانینامثلاو  تانیعبسلا  يف  قلطأ  مسإ  ةیجناوخلا :  [10]
.تاهجوتلا نیب  قیرفت  نود  مزتلیو  هتیحل  قلطی  نم  فصو  يف  اقحال 

". ایندلاو نیدلا  بدأ   " باتك بحاص  يدوراملا  نسحلا  وبأ   [11]

.يدوراملا نسحلا  يبأل  باتك  ةیناطلسلا " ماكحألا  " [12]

.تانیعستلا علطم  نویمالسإلا  هیف  عمج  يرئازجلا  بونجلا  يف  ناقر  ةقطنمب  لقتعم   [13]

ولعی قاوشألا  بخص 

يل ادی  دجأ  الف  يوحن  اهدی  ّدمتو  قورب  ةتبن  ولعت 

.دیری امك  دربلا  انبّتری  ّمث 



.كّدن وأ  كونص  ىنعمب  انه  كجیتن : لاعت ، حاورأ :  [14]

.ةیدابلا اهب  نودصقی  برعلا "  " ةفلجلا ناكس  لوقی   [15]

.ةربقم هب  دجوت  ةفلجلا ، لامش  دبعم  نیع  ةنیدم  برق  ناكم  ایاطعلا  ببق   [16]

.ي ـ بعش لثم   [17]

.ةعرزملا ينعت  ةریحبلا :  [18]

.فیكلا رئاجس  ّفل  يف  مدختسی  غبتلا  ّفلل  قرو  ةّصاملا :  [19]

.ریكّسلا يأ  ةطیبخلا :  [20]

.فیكلا نم  ناعون   [21]

.هتدورب ظفحیو  ازیمم  امعط  ءاملل  يطعی  ءافلحلا  نم  ءانإ  ةنونقلا :  [22]

.ریهشلا ثیراوملا  نتم  ةیبحّرلا :  [23]

.دمحا يفیلخل  ةینغأ   [24]

.يفاكسالا ينعت  ةیسنرفلاب  : [25] le cordonnier

؟ ةیشاملل ءاذغ  اهحنمت  مأ  اهعرزت  له   [26]

.ةفلجلا ةنیدم  لامش  ةریغص  ةنیدم   [27]

.تابنلا نم  عون  ازومیم   [28]

.هراثآ تیقب  نسحلا  باغ  اذإ  ىنعمب  يبعش  لثم   [29]

.كیدانی كلطّیعی :  [30]

.ةمیقلا میدع  اصخش  ينعت  ةمیتش  ةتامشلا :  [31]
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