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ءادھإ

نریبكالب نیبور  ىلإ 

( فلؤملا )







بتاكلا نم  حیضوت 

لئالدلا لافغإ  نم  َّدب  ال  لھ  .بتاكلل  ةلكشم  اًیئاور ، ةیصخش  يأ  ءانب  ةداعإ  لثمت 
يف نعمأ  املك  ءرملا  نأ  ةقیقحلاو  .كلذ  نظأ  ال  ةدیج ؟ ةصق  حلاصل  ةیقیقحلا  ةیخیراتلا 

قئاقحلل ایفو  لظی  نأ  ةیمھأ  دادزت  تایصخشلل ، ةلَّیختُملا  ةیلخادلا  ةایحلا  فاشكتسا 
ةیحیسملا تایلوحلا  تّمدق  ثیح  ةیبیلصلا ، تالمحلا  لاح  يف  ىتح  ةیخیراتلا ، ثادحألاو 

.لعفلاب ثدح  امل  ةفلتخم  تاریسفت  رمألا - بلاغ  يف  ةیمالسإلاو - 

ةمدص ماع 492 ه/1099م ، يف  ىلوألا  ةیبیلصلا  ةلمحلا  مامأ  میلشروأ  طوقس  بَّبس 
اًندُم دادغبو  ةرھاقلاو  قشمد  تناكو  .هدجم  ةورذ  يف  ناك  يذلا  يمالسإلا  ملاعلل  ةلھذم 
يف .ةمسن  ينویلملا  نم  برقی  ام  ةعمتجم  اھناكس  ددع  غلبی  ةّمدقتم ، رضاوحو  ىربك 

.ةمسن فلأ  نیسمخ  ىلع  دیزی  سیراب ال  وأ  ندنل  لثم  ةنیدم  ناكس  ددع  ناك  يذلا  تقولا 
نأ ُّدقو  رِ .نیملسملا  شویج  يربربلا  ُّدملا  اھب  حاتجا  يتلا  ةلوھسلل  دادغب  يف  ةفیلخلا  ّزتھا 

.الیوط الالتحا  كلذ  نوكی 

ه/ ماع 574  يف  میلشروأ  داعتسا  يذلا  يدركلا  لتاقملا  وھ  نیدلا " حالص   " ناك
نم ةیخیرات ، تایصخش  ىلع  ةسّسؤُم  ةیاورلا  يف  ةیسیئرلا  ةیروكذلا  تایصخشلاو  .م  1187

بیبطلا وھ  نومیم " نبا  .ھّمع و" ءانبأو  ھّمعو  هوبأو  ھتوخإو  ھسفن  نیدلا " حالص   " اھنیب
نم ناّتیصخش  امھف  يداش " يوارلا و" امأ  سدینومیم ،"  " فورعملا يدوھیلا  فوسلیفلاو 

.ةلماك امھتیلوئسم  لّمحتأو  يعنص ،

، لاح يأ  ىلع  ءاسنلاو ، .لایخلا  عنص  نم  نھلك  ّنھریغو ، ةمیلحو  ةلیمج  ءاسنلا :
.ىطسولا روصعلا  خیرات  يف  اًبلاغ ، ھنع ، توكسم  عوضوم 

مھتوخإ نع  اًبوتكم  ائیش  دجن  اننكلو ال  اًنبا ، رشع  ةتس  لاُقی - امك   - نیدلا حالصل  ناك 
.مھتاھّمأ وأ 

قفاوتلاب هرایتخا  متی  ناكو  مالسإلا ، ردص  ذنم  يویندلاو  ينیدلا  مكاحلا  ةفیلخلا  لظ 
بھذملا مَّسقو  تاموصخ ، ىلإ  مالسإلا  لخاد  ةیفئاطلا  تاعازنلا  ّتدأو  .ةباحصلا  نیب 



نكلو دادغب ، يف  ةفیلخلاب  ّةنُسلا  نوملسملا  فرتعاو  .لوسرلل  نییسایسلا  ةثرولا  يعیشلا 
، ةرھاقلا يف  ةیمطافلا  ةفالخلا  مایق  نع  ترفسأ  ةیعیشلا  تاراصتنالاو  ةیلھألا  بورحلا 

ةبطرق يف  ةفالخلا  مایقب  هدجم  ةمق  ىلإ  نویساّبعلا  ھحازأ  يذلا  ينسلا  لیصفلا  لصو  امنیب 
.ةیمالسإلا اینابسإب 

ةقطنملا عضوو  ةیمطافلا ، ةرسألا  طوقس  ىلإ  رصم  يف  نیدلا " حالص   " راصتنا ّىدأ 
ایروس ىلع  اًناطلس  نیدلا " حالص   " ِنّیُعو .دادغب  يف  ةفیلخلل  ةیمسالا  ةدایسلا  تحت  اھلك 

َّمت رمألا ، رخآ  يفو  .ىطسولا  روصعلا  يف  يبرعلا  ملاعلل  دئاق  ىوقأ  حبصیل  رصمو ،
اھل دعی  ملو  1258م ، ه / ماع 656  يف  لوغملا  شیج  دی  ىلع  دادغب  يف  ةفالخلا  ریمدت 

كیلامملا نیطالس  نمز  ةرھاقلاب  ةیسابعلا  ةفالخلا  يف  الكش  اھؤایحإ -  دیعأ  نأ  ىلإ  دوجو 
.ةینامثعلا ایكرت  يف  سربیب -) رھاظلا  دھع  يف  )

يلع قراط 
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ةرھاقلا



(1)

نومیم نبا  نم  ةیكزتب  ناطلسلل  ةقثلا  بتاكلا  ُتحبصأ  امدنع  ● 

كلذ ىلع  لیوط  نمز  ىضم  .میدقلا  انلزنم  يف  رّكفأ  نأ  نود  ةریثك  تاونس  تّرم 
تاناویحب ھبشأ  مھلك  اوناك  نیماعلا ، وذ  يدیفحو  يتنباو  يتجوزو  يلزنم  .قیرحلا 

ول اًرارم  تّینمت  مك  ًادامر ! مھلثم ، تحبصأ ، تنكل  ردقلا  ةئیشم  الولو  .صفق  يف  ةسوبحم 
! ریصملا سفن  مھكراشأل  مھعم  تنك 

هذھ ةباتك  أدبأ  انأو   ، مویلا يننأ  الإ  .يقامعأ  يف  اھب  تظفتحا  ةملؤم ! تایركذ  نم  اھل  ای 
يھ ةبیجع  .ةیادبلا  تناك  ثیح  ةّببقملا  ةفرغلا  كلت  ةروص  ةوقب  يلخادب  ظقیتست  ةصقلا ،
يف رھظت  مث  ةملظُم ، ایاوز  يف  ةأبخم  الیوط  اھاسنن  يتلا  ءایشألا  لظت  ةركاذلا ! بیدارس 

ام يننأك  اًحضاو  ينھذ  ىلإ  دری  ءيش  لك  .ءيش  لك  ىرأ  نأ  عیطتسأ  نآلا  ...ةأجف  رونلا 
.ھشیعأ تلز 

میوقتلا بسح  ماع 1181  يف  انكو  ةرھاقلا ، ءاتش  يلایل  نم  ةدراب  ةلیل  تناك 
ىسوم ماخاحلا  ّرم  .عراشلا  يف  عومسملا  دیحولا  توصلا  وھ  ططقلا  ءاوم  ناك  .يدالیملا 
ھتدوع دعب  اھل ، صاخ  بیبطك  ھلمع  مكحب  ةلئاعلل ، میدق  قیدص  وھو  يلزنمب ، نومیم  نب 

.مایأ ةعضب  ذنم  ةحصلا  كّعوتم  ریخألا  اذھ  ناك  دقف  .لضافلا  يضاقلل  ةرایز  نم 

ةَطِسْبألا انلوح  نِم  .ماعطلا  لوانت  نم  انیھتنا  نأ  دعب  تمص ، يف  ياشلا  برشن  انسلج 
تّرقتسا ةفرغلا  طسوو  .ناتاسلاو  ریرحلاب  ةاّطغملا  دئاسولاو  ناولألا  ةّددعتم  ةیفوصلا 
.ةرارحلا نم  ةئداھ  تاجوم  ھنم  دعاصتت  جّھوتملا ، محفلاب  ةئیلم  ةریبك  ةریدتسم  ةرمجم 

.اھیلع بھللا  ساكعنا  طرف  نم  ةئیضم  ءامس  اھنأك  انقوف ، نم  ةبقلا ، تدبو 

يف َطبحُمو  بضاغ  بناج  نع  يقیدص  فشك  دقف  .قباسلا  انثیدح  يف  ركفأ  تنك 



امأ .رخآ  ناسنإ  يأ  لثم  اًناسنإ  انسیدق  ناك  .ھسفن  تقولا  يف  يننأمطو  ينشھدأ  ھتیصخش 
يتلا فورظلا  لوح  ّثدحتن  انك  .ةرورضلا  اھضرفت  رھاظمف  كلذ  فالخ  ھیلع  ودبی  ام 
رشع ةسمخ  ّتدتما  يتلا  ةلیوطلا ، ھتلحر  أدبیل  سلدنألا ، نم  رارفلل  نومیم  نبا  ترطضا 
ثیح .ةیبرغملا  ساف  ةنیدم  يف  ماوعأ  ةرشع  اھنم  ىضق   ، ةرھاقلا ىلإ  ةبطرق  نم  اًماع ،

ابضاغ نومیم  نبا  ناك  مك  .مالسإلا  ّيبن  عابتأ  نم  اھنأب  رھاظتلل  اھلك  ھترسأ  ترطضا 
.ھتعیبط دض  قافنلا  ناك  امك  عادخلا ! ھجعزی  ناك  ام  رثكأف  ىركذلا ! هذھ  نم 

.رّیغت نم  ھیلع  أرط  ام  تظحال  .لبق  نم  ةقیرطلا  هذھ  لثمب  ّثدحتی  ھتعمس  دق  نكأ  مل 
اذإ ام  يسفن  نیبو  ينیب  تلءاست  .ّملكتی  وھو  ھتضبق  اًرّوكم  حّولی  ناعملت ، اتناك  هانیع 
كلت .ةطلسلا  نید  اًصوصخ  .نیدلا  هاجت  ھفواخم  تراثأ  يتلا  يھ  ةبرجتلا  كلت  تناك 

.فیسلا دحب  ةضورفملا  ةدیقعلا 

: ًالئاق تمصلا  ترسك 

ةھلآ ءامدقلا  ىدل  ناك  دقل  نومیم ؟ نبا  ای  نیدلا  نود  ملاع  كانھ  نوكی  نأ  نكمی  لھ  "
ٌھلإ انلف..نآلا  امأ  .اضعب  مھضعب  عابتأ  ةبراحم  يف  مھتدابع  نومدختسی  اوناكو  نوریثك ،

برح كانھ  تحبصأ  مث  نمو  .ھلجأ  نم  براحن  نأ  نم  َّدب  ةرورضلا ال  نم  عفادبو  دحاو ،
"؟ ةرھاظلا هذھ  ُكتفسلف  رّسفت  فیك  .ءيش  لكل  لیوأت 

اھعم تفتخا  ..بابلا  ىلع  ّةیوق  َةقرَط  انعمس  بیجی  نأ  لبق  نكلو  ھلوضف ، لاؤسلا  راثأ 
.ھتماستبا

"؟ ًادحأ رظتنت  لھ  "

مغر دربلاب  رعشن  انك  دقف  .ھیفك  ئفدیل  ةرمجملا  نم  برقلاب  ىنحنا  .يسأر  تززھ 
بابلا ىلع  ةرخأتملا  ةقرَطلا  كلت  نأ  ةھیدبلاب  تفرع  .ھب  ّرثدتن  اّنك  يذلا  فوصلا  ماَرِحلا 
لوسر ىوس  وحنلا  اذھ  ىلع  بابلا  ّقدی  ال  : " لوقی وھو  نومیم  نبا  دّھنت  .يقیدص  لجأ  نم 
". ھیلإ بھذأ  نأ  نم  َّدب  الو  تءاس ، دق  لضافلا  يضاقلا  ةّحص  نوكت  امبر  .يوق  لجر 

طّسوتم لجر  ھعبتی  .اًحابصم  هدی  يف  الماح  .فجتری  وھو  ةفرغلا  دمحأ  يمداخ  لخد 
ٍجَرَعب ریسیو  مارِحب  اًّرثدتم  ناك  .ةَرْمُحلا  فیفخ  هرعشو  ةحضاو  ریغ  ھحمالم  .لوطلا 

ماق امدنع  نومیم ، نبا  ھجو  ربعت  ةئجافم  فوخ  ةجوم  ُتحمل  .ىنمیلا  ھقاس  يف  طیسب 
دقف .لاحلا  ةعیبطب  يضاقلا  نكی  مل  .ىلوألا  ةرملل  لجرلا  ىرأ  تنك  .رئازلا  مامأ  ىنحناو 



يننأ ال كردأ  امدنع  يرئاز  مستبا  .تینحناو  اضیأ  انأ  تمق  .ًادیج  يضاقلا  فرعأ  تنك 
.ھفرعأ

يف دوجوم  نومیم  نبا  نأ  يضاقلا  ينغلبأ  دقل  ةعاسلا ، هذھ  لثم  يف  يّلفطتل  ةرذعم  "
ُتأموأ بوقعی "؟ نب  قحسإ  لزنم  وھ  اذھ  سیلأ  .رماعلا  كلزنم  يف  ةلیللا  يضقیو  انتنیدم ،

.باجیإلاب

رّسیتی .راذنإ ال  قباس  نود  يئیجمل  ينرذعت  نأ  وجرأ  : " ةطیسب ةءانحناب  بیرغلا  لاق 
، اركبم اھیف  مانأ  ةلیل  ایازم  نیب  ًاددرتم  تنك  دقف  .دحاو  موی  يف  نیملاع  ءاقل  اًمئاد  يل 
". اذ انأ  اھو...مونلا  نم  ةدئاف  رثكأ  نوكت  امبر  كتاملك  نأ  تدجوو  .نومیم  نبا  عم  ثیدحو 

نم ءاعو  يف  بغرت  لھ  .سولجلاب  لّضفت  .تقو  يأ  يف  نومیم  نبا  ءاقدصأب  اًبحرم  "
"؟ ءاسحلا

ریمأ ای  كتحصل  ادیفم  نوكیس  ھنأ  دقتعأ  : " ئداھ توص  يف  نومیم  نبا  لاق 
". ناعجشلا

يف .اًیصخش  نیدلا  حالص  فسوی  وھ  كلذ  ناك  .ناطلسلا  ةرضح  يف  يننأ  تكردأ 
.ھیمدق تسملو  يتبكر  ىلع  تعكر  .يلزنم 

.فقأ يكل  ينبذجو  كحض  كوفع ." وجری  كدبع  .كفرعأ  مل  يننأل  يدیس  ای  ينحماس  "

يل تّمدق  ول  اًركاش  نوكأو  درمتلا ، ىلإ  ًالیم  لقأ  مھنإ  اًریثك ! دیبعلا  رمأ  ينمھی  "ال 
". ءاسحلا ضعب 

.ءاسحلا اھیف  ھل  تّمدق  يتلا  فزخلا  ةینآلا  لصأ  نع  ينلأس  ءاسحلا ، لوانت  نأ  دعب 

.شھدنم انأو  باجیإلاب  تأموأ  رمحألا "؟ اینیمرأ  لاصلص  نم  ةعونصم  تسیلأ  "

، متآملاو سارعألا  يف  الإ  اھمدختست  نكت  مل  امامت ، اھھبشت  ةینآ  يمأ  ىدل  تناك  "
". اینیمرأ لابج  يف  اھتیرق  نم  اھنإ  لوقت : تناكو 

ھیدل فّظوی  نأ  ىلإ  ةجاح  يف  ھنإ  نومیم  نبال  ناطلسلا  لاق  ةلیللا ، كلت  يف  دعب ، امیف 
لوغشم صاخلا  هریتركس  نأ  ذإ  ھتارّكذم ، ھیلع  يلُمی  اًصخش  .ةقث  لحم  نوكی  اًبتاك 
اھفّرُحیو تاملكلا  يناعم  هِّوشی  ناك  .اًمامت  ھب  قثی  ناطلسلا  نكی  ملو  عون ، لك  نم  دئاكملاب 



.ةصاخلا ةیلبقتسملا  ھتاجایتحا  بسانت  يكل 

انتایح نوكت  تاقوأ  كانھ  ةرشابم : نومیم  نبا  ينیع  يف  رظنی  وھو  ناطلسلا  لاق 
ةظفاحملا الإ  انل  َّمھ  الو  انب ، نوطیحم  ءادعألا  ةظحل ، لك  يف  رطخلل  اھلالخ  ةضّرعم 
.ةصاخلا هراكفأ  عم  ىقبی  نأ  فرت  ءرملا  ىدل  نوكی  طقف  مالسلا  دوسی  امدنع  .انتایح  ىلع 

"؟ نآلا لثم  نومیم : نبا  لأس 

صخش ال .ھب  قثأ  نأ  عیطتسأ  صخش  ىلإ  ةجاح  يف  انأ  : " ناطلسلا ّددر  نآلا " لثم  "
". اًبارت لیحتسأ  نأ  دعب  ةقیقحلا  فشك  نع  مِجُحی 

، ةلكشم ّلثُمی  كبلط  نكلو  يدیس ، ای  دیرت  يذلا  عونلا  كلذ  فرعأ  : " نومیم نبا  لاق 
نأ انیلع  نوكیس  وأ  كعم ، بتاكلا  لقنتی  نأ  امإف  الیوط ، ةدحاو  ةنیدم  يف  رقتست  تنأ ال 

". قشمد يف  كل  رخآ  ابتاك  دجن 

.ناطلسلا مستبا 

يننإ ثیحو  اًبیرق ، سدقلا  روزأ  نأ  ىنمتأ  .انل  حولت  ةثلاث  ةنیدم  نأ  ةصاخو  ملو ال ؟ "
". يسفن رّرُكأ  الأ  نمضأ  نأ  نم  َّدب  الف  فلؤملا 

كلذ لیلجلا ! انفیض  بجعأ  دق  كلذ  نأ  ودبیو  .يقیدصو  انأ  انتشھد  يفُخن  نأ  عطتسن  مل 
فشك دقف  َّمث  نمو  .ّةلتحم  لازت  ال  يمالسإلا ، ملاعلا  اھیمسی  امك  سدقلا  وأ  میلشروأ ، نأ 
جنرفلا رورغ  نأو  اًصوصخ  .میلشروأ  ریرحت  ھّتین  نع  يتیب ، يفو  هوتل ، ناطلسلا 

ّ.دح لك  ىلع  اداز  دق  مھتفرجعو 

نیذلا جنرفلا  عم  عارصو  ءادع  لاح  يف  ةقطنملا - هذھ  يف  شیعن  نیذلا  نحن   - انك
يف تطقس  دق  میلشروأ  تناكو  اًماع ، نیتس  نم  رثكأ  ىدم  ىلع  راحبلا ، ءارو  نم  اوءاج 

دوھیلا مد  يف  اھعراوش  تقرغو  ةمیدقلا  ةنیدملا  ترُّمد  ثیح  .م  ماع 1099 يف  مھیدیأ 
.ةیلحاسلا ندملا  يف  ھنم  ةوارض  رثكأ  انملاعو  ةرباربلا  نیب  مادصلا  ناك  انھ  .نیملسملاو 

ترشتنا امدنع  دباعملاو  دجاسملا  يف  اًبعُر  سانلا  ضفتنا  .ملسم  لكو  يدوھی  لك  اوحبذ 
َّلعل .رأثلاب  اودّھعتو  برغلا  نم  نیمداقلا  ةرباربلا  اونعل  .دالبلا  يف  عئاظفلا  كلت  رابخأ 

.اھرّرُبی ام  اھل  ّةیوقلا  لجرلا  اذھ  ةقث  ّلعلو  .ناح  دق  تقولا 

.يبلق تاّقد  تعراست 



ءاملعلا زربأ  نم  دحاو  ةلیللا  هذھ  مكترایزب  يعم  فرش  يذلا  بوقعی  نبا  يقیدص  "
ةدحاو ةملكب  حوبی  نل  .كل  اًبتاك  نوكیل  ھنم  لضفأ  وھ  نم  دجأ  الو  انتعامج ، يف  تاقثلا 

". دحأل

". دحاو طرشب  يدیس  ای  كتمدخ  يف  انأ  "

!" َملكت " 

، اًناطیش وأ  اًھلإ  امإ  ةداع  هریوصت  متی  مكاحلا  ىمادقلا ، كولملا  نع  اًریثك  ُتأرق  دقل  "
بتكلا نم  عونلا  اذھ  .اًودع  مأ  طالبلا  نم  ًادحاو  ةصقلا  بتاك  ناك  اذإ  ام  ىلع  كلذ  فّقوتیو 

بعصلا نم  نوكی  دحاو ، شارف  يف  نیقناعتم  بذكلاو  ةقیقحلا  مانت  امدنع  .ةمیقلا  میدع 
فوس ام  وھو  اًنایحأ ، لأسأ  نأب  مكّومس -  – يل حمسُی  نأ  نم  َّدب  ال  .امھنیب  لصفلا 
اننكلو اًیرورض ، كلذ  نوكی  ال  دق  .كتایح  يف  ام  ثدح  ىنعم  حاضیتسا  يف  يندعاسی 

 ". ..انأو مومھ ، نم  كلھاك  لقُثی  ام  فرعن  اعیمج 

.اًمئاد بیجأ  يننكلو ال  .قحلا  اذھ  كیطعأ  .ءاشت  اّمع  ءاشت  امك  لأست  نأ  عیطتست  "
". يقح اذھو 

.تینحنا

ّمتكتلا ّردقأ  انأ  .اًرس  كنییعت  نوكی  نل  ماظتناب ، رصقلا  ىلإ  ءيجتس  كنإ  ثیحو  "
.كنودسحیس نم  ھُّلُِجن ، يذلا  لضافلا  يضاقلا  مھیف  نمب  يلوح ، نم  كانھو  .ّةقِدلاو 

ةقمنم ھتغل  نكلو  ھیلع ، ھیلُمأ  ام  بتكی  .هوبجعم  ھلو  بوھوم  بتاك  لاح  ةیأ  ىلع  لضافلا 
نوكی تارابعب  انایحأ  راكفألا  ّنیزی  .يقوذ  ىلع  لقثت  يتلا  ةیعیدبلا  تانّسحملا  اھیف  رثكت 

.ّيفختلا دیُجی  رحاسو  تاملكلاب ، بعالتی  ھنإ  .اھانعم  ّنیبت  اھعم  بعصلا  نم 

رضحا .عون  يأ  نم  قیوزت  نود  .ّةقد  نِم  عیطتست  ام  لكب  لوقأ  ام  نّودت  نأ  كدیرأ 
نبا ریشتسأ  نأ  ّدوأ  انأف  ةدودعم ، قئاقدل  كنذأتسأ  نآلاو  نیرّكبم ، أدبنسو  ًادغ ، رصقلا  ىلإ 

". صاخ رمأ  يف  نومیم 

.ةفرغلا ترداغ 

ءاسح نم  ءاعو  يف  نابغری  اناك  اذإ  ام  امھلأسأل  تبھذ  امدنع  اًبیرقت ، ةعاس  دعب 
نم ھب  رعشن  ام  نإ  كیضاقل : اًریثك  تلق  دقل   " اًحضاو يقیدص  توص  تعمس  جاجدلا ،



نم ةلاحلا  كلت  ىلع  كلعجیو  ھب  رعشت  ام  .انتحص  يف  ةیرھوج  تارّیغت  ثِدُحی  فطاوع 
"؟ ءيش لك  تلق  لھ  .ھجالعو  ببسلا  فاشتكا  نم  َّدب  .أدھی ال  نأ  نِم  َّدب  ءایتسالا ال 

ناك .كلذ  دعب  ھیلإ  دعی  ملو  يلزنم  ناطلسلا  رداغ  قئاقد  دعبو  ةباجإ ، كانھ  نكت  مل 
دیعب ًالافتحا  زعاملاو  مانغألابو  يترسأل ، ایادھلا  نیلماح  رخآل  تقو  نم  نوئیجی  ھلُسُر 

.ىحضألا

اًنایحأ ال .موی  لك  ناطلسلا  ىرأ  تنك  میلشروأ ، ىلإ  رداغ  نأ  موی  ىلإ  ةلیللا ، كلت  ذنم 
نوضغ يفو  .هرصق  يف  يتماقإل  اًناكم  صّصخ  نأ  دعب  .يلزنم  ىلإ  دوعأ  ينكرتی 

.يتایح ّلك  بویأ  نب  نیدلا  حالص  فسوی  ناطلسلا  ألم  ةیلاتلا ، ةینامثلا  روھشلا 



(2)

ھتارّكذم ناطلسلا  ءالمإ  ةیادبو  يداشب  يئاقل  ● 

، رجفلا لبق  موقی  .اًركبم  ظاقیتسالا  ىلع  داتعم  ناطلسلا  نأ  ىلإ  نومیم  نبا  ينّھبن 
يف مطقملا  لالت  ىلإ  هداوج  يطتمی  نأ  لبق  ئفادلا ، ءاملا  نم  اناجنف  لوانتیو  لستغیف 

امرغم هرابتعاب  ناطلسلا ، ضرفی  ام  ةداع  .ةعلقلا  ءانب  يرجی  ثیح  .ةرھاقلا  يحاوض 
نكی مل  دیدجلا  ءانبلا  ببس  نأ  فرعی  يذلا  دیحولا  وھف  .نیئانبلا  سیئر  ىلع  ھیأر  ةرامعلاب ،

.يبعشلا نایصعلا  نم  ناطلسلا  ةیامح  امنإو  جنرفلا ، دض  ةرھاقلا  نع  عافدلا 

نم نیطخاسلاو  نیدّرشملا  تبذتجاو  ةعرسب  تربك  ةبرطضم ، ةنیدم  ةرھاقلا  تناك 
ھتاراھم ناطلسلا  ربتخی  اًضیأ ، انھ  .اھماّكحل  ةفیخم  ةرھاقلا  تدب  كلذل  .عون  لك 

ةیناثلا يف  لضفألا  ناك  .ھعم  ھئانبأ - ربكأ  " - لضفألا  " ھنبا ذخأی  انایحأو  هدایج ، تاراھمو 
ناطلسلا ّلغتسا  مث  نمو  .ةرھاقلا  يف  اھاضق  ةدم  لوطأ  كلت  تناكو  رمعلا ، نم  ةرشع 

يف راھنت  وأ  موقت  فاطملا ، ةیاھن  يف   ، ةمكاحلا رسألاف  .لاتقلا  نونف  ھمیلعت  يف  تقولا 
.هوكریش ھّمع  نمو  بویأ ، ھیبأ  نم  نیدلا  حالص  ّملعت  اذكھ  .لاتقلا  تاحاس 

ةیحت اتماص ، يتھبج  ُتسمل  .هراظتنا  يف  يندجو  حابصلا ، كلذ  ناطلسلا  داع  امدنع 
.ھل

ادب .ھناصح  ىلع  نم  بثی  وھو  لاق  بوقعی ،" نبا  ای  بسانملا  تقولا  يف  َتئج  دقل  "
تامالع تدب  ھھجو  ىلعو  لافطألا ، نویع  لثم  ناعملت  هانیع  قرعلا ، ھیّطغی  اًجّھوتم ،

.اضرلاو ةداعسلا 

روطفلا لوانتنل  ةبتكملا  يف  كب  قحلأو  مّمحتأس  يقیدص ، ای  انلمعل  ةبیط  ةیادب  هذھ  "
". قیرطلا كیریس  يداش  .يضاقلا  ءيجی  نأ  لبق  ةعاس  يضمن  نأ  نكمی  .اًعم 



لثم ءاضیب  ةیحل  وذ  ابیرقت  عساتلا  دقعلا  يف  ّنسم  يدرك  لتاقم  يدعاس  نم  ينبحص 
دلاو عم  شاع  .قیرطلا  يف  ھسفن  نع  ّثدحتی  ذخأ  .ةبتكملا  ىلإ  ءودھب  ينداق  لابجلا ، جولث 
دالب لوھس  ىلإ  هوكریش  ھقیقشو  بویأ  لقتنی  نأ  لبقو  فسوی ، دلوی  نأ  لبق  ناطلسلا 

.نیدفارلا

ھغولب لبق  اًفیس  مدختسیو  اًناصح  بكری  فیك  كناطلس  مَّلع  نم  يداش ، انأ ، تنك  "
...يذلا يداش ، انأ ، تنك  .هرمع  نم  ةنماثلا 

، لیصافتلا نع  ھلأسأو  ّنسملا  لجرلا  ىلإ  عمتسأ  نأ  نكمی  ناك  ةیداعلا ، فورظلا  يف 
قمحلا نمو  رصقلل ، ىلوألا  يترایز  كلت  .رخآ  هاجتا  يف  تناك  مویلا  كلذ  يراكفأ  نكلو 
ءاصلخ نم  حبصأ  نأ  كشو  ىلع  انأو  ةأجف ، يمجن  دعص  دقل  .ًادج  رتوتم  يننأ  ركنأ  نأ 

.انملاع يف  مكاح  ىوقأ 

دیزت اھدحو  ةفسلفلا  بتك  .انتنیدم  يف  ةصاخ  ةبتكم  رھشأ  يف  يسفن  دجأ  انأو  ُتذُِخأ 
يتأی .ةسدنھلا  ىلإ  كلفلا  نم  دشر ، نبا  ىلإ  وطسرأ  نم  انھ ، ءيش  لك  .باتك  فلألا  ىلع 
ناسیك نب  حالصو  يدنكلل  ةیبطلا  تافصولا  ىلإ  عجری  نأ  دیری  امدنع  انھ  ىلإ  نومیم  نبا 

، اًضیأ انھ  .ھسفن  يزارلا  ..ّملعملا  مھمظعأ ، تافصو  ىلإ  عبطلابو  .دواد  لضفلا  يبأو 
.ھتافو دعب  ھتاطوطخمو  ھبتك  ظفُحت  نأ  نومیم ، نبا  ّىنمتی 

.ةریبك ..ةریثك  راكفأ  ينتباتنا  ام  ناعرسو  اھتماخض ، ينترھب  ةبتكملا  تلخد  امدنع 
اًبتُك ال مضی  صاخ  مسق  دجوی  انھ ، .ةساردلاو  ملعلا  نم  نورق  عدوتسم  يھ  تادلجملا  هذھ 

حتفت نأ  نكمی  بتك  ..ىرخأ  ةرابعب  .ةقطرھلاو  عدبلاب  ةمّھتُم  بتك  .رخآ  ناكم  يف  اھدجت 
، ةمكحلا راد  يف  ةءارقلا  تاعاق  يف  طقف  بتكلا  هذھ  ىلع  عالطالا  نكمیو  .ةقلغملا  لوقعلا 

سیل كلذ ، دعب  ىتحو  .ةیخس  ةیدھ  يبتُكلا  حنمی  نأل  دادعتسا  ىلع  ئراقلا  نوكی  نأ  طرشب 
.انكمم ءيش  لك 

ىفتخا مالسإلا ، يبنل  ةریس  وھو  يركبلا ، نسحلا  يبأل  يركبلا " ةریس   " باتك ًالثم 
يف لاقو  .قیفلتلاب  رھزألا  خویش  دحأ  ھمھتا  نأ  دعب  كلذو  .ةماعلا  تابتكملاو  نیكاكدلا  نم 

.فّدجُم ھنأل  ّمنھج  ران  يف  ىوشُی  يركبلا  نبا  نإ  ةعمجلا  ةبطخ 

قوف نم  ھتلوانت  امدنع  يادی  تشعترا  .مّرحُملا  باتكلا  اذھ  دجوی  نآلا  يمامأ  انھ ،
يداش ظحلأ  ملف  تدرش  .يل  ةبسنلاب  ًادج  اًفولأم  ادب  .ىلوألا  هروطس  أرقأ  تأدبو  ّفرلا 

.ملاحلا يقارغتسا  َّيلع  عطق  يذلا  ناطلسلا  مودق  ظحلأ  مل  امك  .يلصی  اًعكار  ناك  يذلا 



نبا ای  كلذ  ىلع  ينقفاوت  لھ   ، كلھج ىلع  لظتو  يلصت  نأ  نم  ٌریخ  فرعتو  ملحت  نأ  "
"؟ بوقعی

....تنك دقل  يدیس ! ای  ةرذعم  "

يف انلكأ  .ةأجف  رتوتلا  ينباصأ  .امومھم  ناطلسلا  ادب  .روطفلا  ءاج  .سلجنل  راشأ 
.تمص

"؟ لمعلا يف  كبولسأ  ام  "

.لاؤسلا ينأجاف 

!". يدیس ای  كدصق  مھفأ  مل  "

.كحض

ةباتك كتلواحم  يل  حدتماو  خیرات  ملاع  كنأ  نومیم  نبا  ينربخأ  دقل  .يقیدص  ای  لاعت  "
"؟ ھنع بیجت  ثیحب ال  بعص  يلاؤس  لھف  .كبعش  خیرات 

ةعقاو لك  ّةقد  ىّرحتأ  .قیقد  ينمز  لسلستب  بتكأ  .میظعلا  يربطلا  بولسأ  عبتأ  انأ  "
حبصی امدنعو  رشابم ، وحن  ىلع  مھتفرعم  اوبستكا  نیذلا  كئلوأ  عم  ثدحتأ  نأب  ةّمھم ،

". ئراقلل ھلك  كلذ  لقنأ  نیفلتخم ، ةاور  نم  ةعقاولل  ةیاور  نم  رثكأ  َّيدل 
.اًكحاض ناطلسلا  رجفنا 

؟ ةدحاو ةقیقحل  ةیاور  نم  رثكأ  كانھ  نوكی  نأ  نكمی  فیك  .كسفن  ضقانت  كنإ  "
نم رثكأو  اھل ، ةحیحص  ةدحاو  ةیاور  ...ةدحاو  ةعقاو  كانھ  نوكی  نأ  نكمی  ..حیحص 

". ةفئاز ةیاور 

". خیراتلا نع  ّثدحتأ  انأ  قئاقحلا ، نع  ّثدحتی  يالوم  "

.مستبا

"؟ أدبن لھ  "

.ةباتكلا تاودأ  تلوانتو  يسأرب  تأموأ 



"؟ ةیادبلا نم  أدبن  لھ  "

لضفألا نم  ناك  امبر  ھنأ  دصقأ  .ينمزلا  لسلستلل  ًادودشم  تمدام  ...كلذ  نظأ  : " لاق
"؟ كلذك سیلأ  .ةرھاقلل  يل  ةیؤر  لوأب  أدبن  نأ 

". ىلوألا كتایركذ  .كتایادب  .ةیادبلا  .ناطلسلا  يدیس  ای  ةیادبلا  "

... ... ...

تنك مث  نمو  .ریثكلا  ينم  دحأ  رظتنی  مل  كلذل  .يتوخإ  ربكأ  نكأ  مل  يننأ  ظحلا  نسح  نم 
مل يكولسو  يرھظم  ىتح  .لیوط  تقول  يسفنب  دارفنالا  يل  حیتی  ةیرحلا  نم  ردقب  ّعتمتأ 
لك يب  طیحت  اناطلس  ينارت  نآلا  .ًادج  اًیداع  الفط  تنك  اذكھ  .دحأل  ةیمھأ  نالثمی  انوكی 
نأ ىشخت  تنأ ، قلق  .ةیشخ  يف  كلعجی  امبرو  كیف  هرثأ  كرتی  ھلك  كلذ  .ةطلسلا  زومر 
ھنإ .يداع  فوخلا  اذھ  .بارتلا  يف  كسأر  جرحدتیف  امبر ، كولسلا ، بادآ  ضعب  زواجتت 

فعضأ لّوحت  نأ  نكمی  اھسفن  ةطلسلا  هذھ  نكلو  .ناطلسلا  ایاعر  يف  ةطلسلا  ریثأت 
هاشنھاشو انأ  ایبص  تنك  امدنع  ينتفرع  كنأ  ول  الثم ، رظنا  .ریبك  صخش  ىلإ  ةیصخش 

يف اقحم  َتنكلو  موی ، تاذ  رصم  ناطلس  حبصأ  نأ  نكمی  يننأ  تّلیخت  امل  ربكألا ، يخأ 
.مویلا ھیلع  انأ  ام  ينم  العجی  يكل  خیرأتلاو  ردقلا  رمآت  دقل  .كلذ 

ةعساتلا يف  تنك  امدنع  .يبأل  يتدج  تناك  ائیش ، َّيف  سنأی  ناك  يذلا  دیحولا  صخشلا 
امك  - انكو .انابعث  لتقن  نأ  لواحن  يئاقدصأ  نم  ةعامجو  انأ  ينتدھاش  ةرشاعلا ، وأ 
يف هرّودنو  ھلیذ ، نم  نابعثب  كسمن  نأ  لواحن  ءاقمحلا ، لاعفألا  كلت  يف  سفانتن  دالوألا -

لعفی امك  انمادقأب ، ھسأر  ىلع  ةوقب  سودن  وأ  رجح  ىلع  ھسأر  مّطحن  نأ  لبق  ءاوھلا 
: يف تخرص  رظنملا  كلذ  يتدج  تأر  امدنع  .انم  ناعجشلا 

اھوحن ُترسف  انأ  امأ  ًادیعب ، دالوألا  ّرف  اروف "! انھ  لاعت  بویأ ! نب  فسوی  فسوی ! "
.يداش ينربخأ  اذكھ  .بیرغ  يروطسأ  عبط  يتدجل  ناك  .ينذأ  ىلع  ةعفص  اًّعقوتم  ءطبب 

نع لاؤسلا  ىلع  دحأ  ؤرجی  مل  .اریبك  الجر  ناكو  ھھجو  ىلع  يدلاو  تعفص  موی  تاذ 
ةدحاو ةملك  الدابتی  مل  اھنباو  مألا  نإ  لاقیو  ةفرغلا ، يدلاو  كرت  .ينلعلا  لعفلا  كلذ  ببس 

.رذتعا يذلا  وھ  يبأ  ناك  رمألا  رخآ  يفو  ماع ، ةدمل 

ای عاجش  تنأ   " تلاق .يلاوتلا  ىلع  ينیع  اتلك  يف  ينّلبقتو  ينمضت  اھّتدجو  اّمل  تشھدنا 
نم ھب  كسمم  تنأو  ىتح  ةبرضلا ، ّدری  نأ  نكمی  نیباعثلا  ضعب  ھبتنا ! ..نكلو  ينب ،



: دلوأ نأ  لبق  اھل  ملحب  ينتربخأ  مث  حایترالاب ، ترعشو  تكحض  يننأ  ركذتأ  ھلیذ ."

كمأ تناك  .اریثك  لكرت..ةكرحلا  ریثك  تنك  كنأ  دقتعأو  كمأ ، نطب  يف  لازت  تنك ال  "
عیطتسی امخض  انابعث  نأ  تملح  ةلیل  تاذ  .اًرھُم  دلتس  اھنأب  رعشت  اھنإ  لوقتو  انایحأ  وكشت 

اھینیع كمأ  تحتف  .سمشلا  يف  ةیراع  دقرت  تناك  يتلا  كمأ  هاجت  فحزی  اصخش  علتبی  نأ 
نابعثلا ناك  .اھدسج  عفرت  نأ  عطتست  مل  اھنكلو  كرحتت  نأ  تلواح  .اھرمغی  قرعلا  أدبو 

يشمی لفط  نع  ةیرحس ، ةراغم  باب  لثم  اھنطب ، قشنا  ةأجفو  ءطبب ، اھوحن  فحزی 
.اھنطب ىلإ  داعو  ھمأ  ىلإ  رظن  مث  نابعثلا ، سأر  عطق  ةدحاو  ةبرضبو  فیس ، هدیبو 

". كیداھ نوكیسو هللا  كعلاط ، يف  كلذ  بوتكم  .ينب  ای  امیظع  ابراحم  نوكتس 

تقولا كلذ  يف  ىتح  نكلو  .ةجذاسلا  اھمالحأو  يتدج  نم  ناكحضی  يمعو  يبأ  ناك 
.دجلا لمحم  ىلع  ينذخأی  ناسنإ  لوأ  يتدج  تناك  .َّيف  يباجیإلا  هریثأت  ریسفتلا  كلذل  ناك 

، هوكریش نیدلا  دسأ  يمع  نأ  ثداحلا ، كلذ  دعب  تظحال ، .ّيف  تّرثأ  اھتاملك  نأ  ودبی 
مادختساو لیخلا  بوكر  ىلع  يبیردتب  يصخش  وحن  ىلع  امتھم  ناك  .مامتھاب  ينبقاری  أدب 

، بوقعی نبا  ای  فرعت  لھ  .لیخلا  نع  فرعأ  ام  لك  ينّملع  يذلا  وھ  .لاتقلا  يف  فیسلا 
.لیخلا نع  كّثدحأس  ام  اًموی  انشویج ؟ يف  ةمیظعلا  لویخلا  لك  تالالس  فرعأ  يننأ 

لالطأ ينھذ  ىلإ  دری  ام  لوأ  نإف  ةركابلا ، يتایركذ  دیعتسأو  ينیع ، ضمغأ  امدنع 
.ةبھرو اباجعإ  دعتری  ءرملا  لعجت  يتلا  اھماجحأو ، كبلعب ، يف  ةمیدقلا  ةینانویلا  دباعملا 

! ةھلآلل تایانب  ...قحب  تناك  .اھناكم  يف  ةمئاق  تلاز  ام  وھبلا  ىلإ  ةیدؤملا  تاباوبلا  تناك 
نع لوئسملا  وھ  لصوملا ، ناطلس  يكنز  میظعلا  ناطلسلل  الثمم  هرابتعاب  يبأ  ناكو 

ءامدقلا ناك  .اھیف  ُتأشن  يتلا  ةنیدملا  تناك  كلت  .ناطلسلا  موصخ  دض  اھنع  عافدلاو  ةعلقلا 
.تیدورفأو سمرھو  سویز  نودبعی  اوناك  كانھو  سیلوبویلھ  اھنومسی 

ئبتخنو مھلیثامت ، مادقأ  تحت  تاعومجم  ىلإ  انسفنأ  مّسقنف  كانھ ، وھلن  لافطأ  نحنو  انك 
كلت يف  ناك  .ةمیدقلا  راثآلا  لعفت  امك  لفطلا  لایخ  بلخی  ءيش  ال  .اًضعب  انضعب  نم 
يف ىتح  .مایألا  كلت  نع  ةظقیلا  مالحأ  يف  حرسأ  تنك  ام  اًریثكو  .بیجع  رحس  راجحألا ،

مانصألا ةدابع  تناك  انل  ةبسنلابو  الماك ! ازغل  يل  ةبسنلاب  ءامدقلا  ملاع  ناك  نیحلا ، كلذ 
دباعم تناك  كلذ  نم  مغرلا  ىلع  .ھلوسرو  هللا  لضفب  امھیلع  يضُق  ةقطرھو  اًفیدجت 

مك اًمئاد  ركفن  انك  .ةجھبلا  ىلع  ثعبی  ًائیش  صاخ  وحن  ىلع  سمرھو ، تیدورفأ  روصو 
.ةھلآلا ىلع  فلتخن  انك  ام  اریثك  .مایألا  كلت  يف  انشع  اننأ  ول  اعتممو  الیمج  نوكیس  ناك 



امأ .سمرھ  بحی  ناك  هاش  ناروت  ربكألا  يقیقش  .تیدورفأ  قاشع  نم  تنك  ایصخش  انأ 
ةیقب نأ  دقتعأ  .نیتلیمج  انوكت  مل  .ناقاسلا  ھلاثمت  نم  يقب  ام  لك  ناك  دقف  سویزل  ةبسنلاب 

.كاذنآ اھیف  شیعن  انك  يتلا  ةعلقلا  ءانب  يف  تمدختُسا  لاثمتلا 

كلت نم  انفیخی  نأ  كلت ، يضاملا  ایاقبل  دسفملا  ریثأتلا  ىشخی  ناك  يذلا  يداش ، لواح 
ناك .اھلوقع  دقفت  نأ  نود  ىرخأ ، ءایشأو  لیثامت  ىلإ  رشبلا  ةھلآلا  لّوحت  دق  .راثآلا 
يف عمتجت  يتلا  ةریرشلا ، تاقولخملا  نم  اھریغو  نیطایشلاو  نجلا  نع  تایاكحلا  عرتخی 

، تائم .مھنولكأیو  لافطألا  نوفطخی  فیك  نورّبدی  .اًردب  رمقلا  لمتكی  امدنع  نكامألا  كلت 
ھتوصب يداش  انل  لوقی  ناك  اذكھ  .روصعلا  ّرم  ىلع  انھ  ّنجلا  مھلكأ  لافطألا  فولأ  لب 

يف انمد  ام  هوركم  انبیصی  نل  ...ھلاوقأ  نم  فّفخی  اننیعأ  يف  بعرلا  ىری  امدنعو  قیمعلا ،
.ھلوسرو ظفح هللا 

ضعب .ةثالثلا  ةھلآلا  نع  هانلأس  ةنتفو ! اًرحس  الإ  اندزت  مل  يداش  تایاكح  نأ  ریغ 
مھتھلآ رشبلاك  .مھتادقتعمو  ءامدقلا  نع  اًضیأ ، ةحارص ، اولأس  ةبتكملا  يف  نیسرادلا 

مھنأ وھ  انع  مھزّیمی  ام  .رعاشملا  سفن  رشبلا  ةیقب  لثم  مھل  .نوقشعیو  نوبراحی  مھتاھلإو 
.انتنج نع  اًمامت  فلتخم  ناكم  يھو  دبألا ، ىلإ  ةصاخلا  مھتنج  يف  نوشیعی  .نوتومی  ال 

"؟ نآلا ىلإ  مھّتنج  يف  اولاز  ام  لھ   " ةلیل تاذ  يتدج  تلأس  يننأ  ركذتأ 

: تلاقو تبضغ 

لیثامت ىوس  اونوكی  مل  .مھتنسلأ  كوبأ  عطقیس  ءارھلا ؟ اذھ  لكب  كسأر  ألم  يذلا  نم  "
ءزجلا اذھ  يف  مانصألا ! نودبعی  .ءایبغأ  اوناك  ةنمزألا  كلت  يف  سانلا  .يبغلا  مالغلا  اھیأ 
". اھراثآ لازأو  لیثامتلا  مالسلاو  ةالصلا  ھیلع  انیبن  مّطح  ھیف ، شیعن  يذلا  ملاعلا  نم 

نأ نكمی  ناك  ءيش  .ءایشألا ال  كلتب  ةنتف  ىلع  ةنتف  الإ  اندیزی  انل  لاُقی  ام  لك  نكی  مل 
اوروزی نأ  يخأ  ةدایقب  انس  ربكألا  لافطألا  ررق  اردب ، رمقلا  ناكو  ةلیل ، تاذ  .اھنع  اندعبی 

ربخأ نأب  تّددھو  نوسماھتی  مھتعمس  يننكلو  ينود ، نم  اوبھذی  نأ  اوررق  .تیدورفأ  دبعم 
.مھعم ينوذخأی  الأ  ةروطخ  كردأ  ھنكلو  ةدشب ، يخأ  ينلكر  .انتدج 

فوصلا نم  ةمرحأب  انّرثدت  نم  مغرلا  ىلعو  ةلیللا ، كلت  يف  ةدوربلا  دیدش  وجلا  ادب 
ءطبب انجرخ  .دالوأ  ةعبس  وأ  ةتس  انك  اننأ  نظأ  .ةلمنم  يفنأ  ةبنرأو  كطصت  ينانسأ  تناك 
غارفإل نیترم  فقوتلل  تررطضا  امدنع  مھرّمذت  ىسنأ  الو  نیفئاخ ، انك  .ةعلقلا  نم 

ائیش عمسن  نكن  مل  .ةعاجش  رثكأ  انحبصأ  تیدورفأ  نم  انبرتقا  امدنعو  .ةئلتمملا  يتناثم 



.نج يأ  رھظی  مل  .بالكلا  حابنو  موبلا ، بیعن  ىوس 

.ةبیرغ ءاضوض  انعمس  رمقلا  ءوض  هرمغی  ناك  يذلا  دبعملا  ءانف  انلخد  نأ  درجمبو 
رھظ انمامأ  انیأر  .ءاضوضلا  وحن  ءطبب  انّمدقت  .هاش  ناروتب  تثبشتو  ابعر  تومأ  تدك 

دوسألا هرعشو  فلخللو ، مامألل  يعاقیإ  وحن  ىلع  ةوقب  لیامتی  وھو  اًیراع  ..اّددمم  يداش 
انسفنأ كلامتن  مل  وھ ، ھنأ  اندكأت  نأ  درجمب  .رامحلا  لثم  عماجی  ناك  .حیرلا  يف  فرفری 

حارو انوحن  تفتلا  .رجنخلا  لثم  يداش  نعطتل  ةیّودم  يلاخلا  ءانفلا  يف  انتاكحض  تقلطناف 
: يخأ ھھجاو  يلاتلا  مویلا  يف  .نیعرسم  انضكر  .بابسلا  انل  لیكی 

"؟ يداش ای  كلذك  سیلأ  ...ةلیمج  نجلا  ةرّخؤم  تناك  سمأ  ةلیل  "

اھسفن ةظحللا  يف  ...اًرمأ  دارأ  ظحلا  نأكو  .كلذ  هرّكذتل  كحضو  نیدلا  حالص  فقوت 
لجرلا انیلإ  رظن  .اًكحاض  ناطلسلا  رجفنا  ّملكتی  نأ  لبق  .ةلاسر  الماح  ةبتكملا  يداش  لخد 

تنك يننأ  نم  مغرلا  ىلع  يحمالم ، يف  مّكحتأ  نأ  ةغلاب  ةبوعصب  انأ  تعطتساو  اًكبترم 
.يلخادب كحضلا  نم  رجفنأ  داكأ 

اھتظحل ىوُرت  تناك  يتلا  ةصقلاب  يداش  ناطلسلا  ربخأ  فقوملا ، ریسفت  لیبس  ىلع 
.اعفدنم ةفرغلا  نم  جرخ  مث  نیدلا ، حالص  عم  بضغ  يف  ّةیدركلاب  ّثدحتو  ھھجو ، ّرمحاف 

.ةیناث كحضی  ناطلسلا  حار 

يننأ نم  قثاو  وھو  قشمد ، يف  يبابش  نع  تایاكح  كل  يوریس  ماقتنالاب ، ددھ  دقل  "
". اھتیسن

.ىلوألا انتسلج  تھتنا 

اھیف انرس  يتلا  تاّرمملاو  فرغلا  تناك  .ھعبتأ  نأب  ناطلسلا  َّيلإ  راشأ  .ةبتكملا  انكرت 
بھذلا نم  رطأ  يف  ةّقلعملا  ایارملاو  بصقلاو  ریرحلا  نم  ةفلتخم  عاونأب  ةشورفم 

لثم يتایح  يف  تیأر  دق  نكأ  مل  .مَرَح  لك  ىلع  ةسارح  نوفقی  نایصخلا  ناكو  ةضفلاو ،
.فرتلا اذھ 

نم ءاوھلا  يف  قفخی  هؤادرو  اعرسم ، راس  .اھودشم  تقولا  ضعب  ناطلسلا  ينكرت 
ىلإو يبون  سراح  اھمامأ  فقی  ناك  .ةیمسرلا  تالباقملا  ةعاق  انلخد  .ةعیرسلا  ھتكرح  رثأ 

ةاطغم ةعفترم  ةصنم  ىلع  ناطلسلا  سلج  .لخدن  نحنو  ىنحنا  فوقعم ، فیس  هراوج 



.بھذملا بصقلاو  ناتاسلاب  ةاطغملا  دئاسولا  اھب  طیحت  يناوجرأ  ریرحب 

، ةعاقلا ىلإ  هؤاعدتسا  ّمت  .ھتاراشتساو  يمویلا  هریرقت  ّمدقیل  رصقلا  ىلإ  يضاقلا  ءاج 
نأ ينم  بلط  يتشھدل ، ناطلسلا ، نكلو  ناكملا ، ةرداغمب  تممھ  ىنحناو  لخد  امدنعو 

.ءيش لك  نّودأو  بقارأو  عمتسأ  نأ  يندیری  ناك  .ىقبأ 

ھباّجحو ھساّرح  ھعبتیو  ھقبسی  ةنیدملا  عراوش  يف  لضافلا  يضاقلا  تیأر  ام  اًریثك 
يضاقو ءاشنإلا  ناوید  سأری  يذلا  لجرلا  وھ  كلذ  .ةلودلا  ھجو  .ةطلسلاو  ةوقلا  زومر 
ءافلخلا ىدل  مدخ  دقل  .رصمل  ةمظتنملاو  ةسلسلا  ةرادإلا  لفكی  يذلا  لجرلا  ةلودلا ، ةاضق 

ھنأك .مھب  حاطأ  يذلا  لجرلا  عم  نآلا  اھب  لمعی  يتلا  ةسامحلا  سفنب  مھئارزوو  نییمطافلا 
مل ھتیحان  نمو  .اقیدصو  اراشتسم  ھب  ناطلسلا  قثی  .رصم  تاسسؤم  ةیرارمتسا  دّسجی 

ًالوئسم ناك  كلذك  .اھب  ابّحرم  نكی  مل  نإو  ىتح  ةروشم ، يأ  میدقت  نع  ادبأ  يضاقلا  مجحی 
.ھلوقی نأ  ّدوی  امع  ةركف  ناطلسلا  ھیطعی  نأ  دعب  ةیصخشلاو  ةیمسرلا  لئاسرلا  جیبدت  نع 

يذلا يضاقلا  مامأ  تینحناو  تمقف  ادج ، صاخلا  ھبتاك  يرابتعاب  ناطلسلا  ينّمدق 
.مستبا

اذھو كتاراھمو ، كملع  ّردقی  ھنإ  بوقعی ، نبا  ای  اًریثك  نومیم  نبا  كنع  ّثدحت  "
". ينیفكی

، ناطلسلاب رثأتسا  دق  يضاقلا  نأ  نم  ينّرذح  دق  نومیم  نبا  ناك  .اًنافرع  يسأر  تینحأ 
ةبوعص نود  ملاعلا  اذھ  نم  يتحازإب  الیفك  كلذ  نوكی  امبرو  ھقیاضی ، يروھظ  نأو 

.ركذت

يننأ فرعأ  ةّرملاب ؟ ائیش  كلذ  ينعی  الأ   " ناطلسلا لأس  ...لضافلا " اھیأ  يتقفاومو  "
، نومیم نبا  انقیدص  لثم  ابیبط  الو  افوسلیف  تسلو  كلثم ، ارعاش  الو  ازراب ، اركفم  تسل 

نبا ترتخا  يذلا  انأ  .لاجرلا  ىلع  مكُحلا  دیجأ  يننأب  يل  فرتعت  كنأ  دكؤملا  نكلو 
". بوقعی

قیضلا نم  ردقب  ملكتی  ذخأ  عضاوتملا ،" كمداخ  نم  رخست  كّومس   " يضاقلا باجأ 
.مویلا لادجلاب  حمست  لاح  يف  سیل  ھنإ  لوقی  ھنأك 

لضافلا يضاقلا  ماق  هدیس ، هزفتسی  نأ  اھب  ضفر  يتلا  ةیمالكلا  تاداشملا  نم  لیلق  دعب 
لقألا بناوجلا  نع  اًینیتور  اًریرقت  كلذ  ناك  .يضاملا  عوبسألا  ثادحأ  زربأ  صیخلتب 



لك .ةیوغللا  ھتاردقو  ھتغالب  كرحست  الأ  بعصلا  نم  ناك  نكلو  ةلودلا ، ةرادإ  يف  ةیمھأ 
مل .ةسالسب  ةعوجسم  ةمتاخلاو  ادیج ، ةكوبسم  ةرابع  لك  قیقد ، وحن  ىلع  ةراتخم  ةملك 

! ةركاذ نم  اھل  ای  .ةقرو  يف  رظنی  نأل  ةظحل  يأ  يف  جاتحی  يضاقلا  نكی 

ءانثأ يف  ةلیوط  تارتفل  ھینیع  ضمغی  ناكف  يضاقلا ، ءادأ  ىلع  اداتعم  ناطلسلا  ادب 
.نقتملا هراشتسم  باطخ 

دحأ لتقمب  صاخ  رمأ  .يدیس  ای  كرارق  ىلإ  ھیف  جاتحأ  رمأ ، ىلإ  يتأن  نآلاو  "
". رخآ طباض  دی  ىلع  كطابض 

.اًمامت ناطلسلا  ّھبنت 

"؟ لبق نم  كلذب  غلُبأ  مل  اذاملو  "

نآلاو .ةقیقحلا  ىّرحتأ  ھلك  سمألا  تیضمأ  .نیموی  لبق  عقو  ھنع  ّملكتأ  يذلا  ثدحلا  "
". ةلماك ةصقلا  كل  يورأ  نأ  عیطتسأ 

". يضاقلا اھیأ  ٍغصم  انأو  "

.ملكتی يضاقلا  أدبو 



(3)

ناطلسلا مكحو  ةمیلح  ةیاكح  ةفطاعلا : حومج  ● 

نم رثكأ  يف  كعم  براح  .ةعاجش  كطابض  رثكأ  نم  دحاو  رّكذتت - امك   - نیدلا دوعسم 
فیسلا لاجر  دحأ  رفظ ، نب  لماك  وھ : ریثكب ، ھنم  رغصأ  لجر  نیموی ، لبق  ھلتق  ةكرعم ،

يھ نآلا  .نیلجرلا  نیب  عارصلا  ببس  اھسفن  يھو  ربخلاب ، ةمیلح  ينتءاج  .نیزرابلا 
تام اذامل  مھفیس  ناطلسلا  اھآر  ول  .ةلأسملا  يف  لصفلا  متی  نأ  ىلإ  يتیامح ، يف  ةیفتخم 

.ةلیمج اھنإ   ، اھباشم اًریصم  لماك  ھجاویس  اذاملو  دوعسم 

نتفلاو ماثآلا  فرعت  تناك  اھنأك  .ةدیعس  نكت  مل  اًضیأ ، اھتلوفطو ، ةمیتی  ةمیلح  تناك 
اھئاكذو اھنسحب  لكلا  ترھب  ةیبص  توتسا  نأ  درجمبو  اھنم ! رجفتت  نأ  اھل  ردقُملا 
.ھلافطأ ىعرتو  ھتجوز  دنع  لمعت  رفظ ، نب  لماك  تیب  يف  ةمداخ  تحبصأ  .اھشیطو 

وأ .ةبغرلا  ھبلغت  امدنع  اھنم  ھتبغر  عبشیف  .ءاشی  ام  اھب  لعفی  نأ  عیطتسی  لماك  ناكو 
يذلا وھ  .ھنم  جاوزلا  يف  عمطت  اھرودب ، يھ ، نكت  ملو  .اّھبحأ  ھنأ  ریغ  .ةیظحم  اھذختی 

.ھجو ریخ  ىلع  جاوزلا  متف  .ّرصأ 

.مویلا لاوط  تیبلا  يف  ثكمت  الف  .نكی  مل  ًائیش  نأكو  فّرصتت  ةمیلح  تلظ  كلذ  عمو 
ىلع ھنإ  يل  تلاق  .لاجرلا  هؤاقدصأ  هروزی  امدنع  ةفیضملا  رداغت  الو  تیبلا ، يف  ھمدخت 
ناك ام  لثمب  هوحن  رعشت  نكت  مل  اھنإف  اھرعاشم ، يعاری  بیط  لجر  لماك  نأ  نم  مغرلا 
نم حبصت  ةقالع  ھنأ  ىلع  جاوزلل  رظنت  تناك  دقل  .ةبوبشم  ةفطاع  نم  اھوحن  ھب  رعشی 
اكلم ..اھتمدختسا " يتلا  ةملكلا  يھ  كلت  تناك  يدیس ، ای  معن  .ھتایح  لاوط  ھل  اكلم  اھلالخ 
.ھل ھبلق  حتف  يذلا  لماك  ھقیدص  تیب  يف  ةرم  لوأل  ةمیلح  ىأر  دق  دوعسم  ناكو  ھل ."

نالجرلا ناك  .اھنود  شیعلا  عیطتسی  ال  ھنأ  فیكو  ةمیلحل ، ھبح  نع  ھّثدح  عبطلابو 
.اھتنتفو اھلامج  نع  ریثكلا  دوعسم  فرعو  اریثك ، اھنع  ناّثدحتی 



لبقی ناك  ھقیدص ، بایغ  يف  بارشلا  لوانتل  دوعسم  اھیف  يتأی  ناك  يتلا  تارملا  يف 
صصقلا ثدحأب  ھعتمتو  ھل ، ّدنك  ٍ ھعم  ملكتت  تناك  .ةمیلح  دی  نم  ياشلا  نم  اریغص  ابوك 

بوصت انایحأو  .يدیس  ای  يضاقلا  باسح  ىلع  ةداع  كلذ  ناكو  قوسلا ، نم  فئارطلاو 
.يدیس ای  كوحنو  ...دادغب  يف  ةفیلخلا  وحن  ماھسلا 

ناوكشت اتناكو  ىلوألا ، ھتجوزو  لماك  مأ  نم  لكل  ةمداص  ةمیلح  تافرصت  تدب 
.كرحتی مل  لماك  نكلو  ةرارمب ،

حالص فسوی  شیج  يف  ھترمإ  تحت  مدخأ  انأ  يخأ ، لثم  دوعسم   " امھل لوقی  ناك 
درف ھنأكو  ھعم  الماعت  .ھتیب  وھ  انھ  يتیبو  قشمد ، يف  مھلزنم  يف  ھترسأ  .دیجملا  نیدلا 

نع ادعتبا  امكءایتسا ، ریثی  دوعسم  ناك  اذإ  .امكنم  رثكأ  يرعاشم  مھفت  ةمیلح  .انترسأ  نم 
". امكیلع ھضرفأ  نأ  دیرأ  انأف ال  ھقیرط ،

.كلذ دعب  عوضوملا  دحأ  حتفی  مل 

ةھكافلا نم  ًءاوغإ  رثكأ  ءيش  ال  ىلوألا ، ةوطخلا  تأدب  يتلا  يھ  ةمیلح  تناك 
تدجو ھتاجوز ، ىلوأ  دلاو  ءازع  يف  ةرسألا  ةیقبو  لماك  ناك  امنیب  ءاسم ، تاذ  ةمَّرحملا !

امأ .متأملا  ىلإ  مھدیس  ةقفرب  نوحلسملا  باّجحلاو  مدخلا  بھذ  .ةدیحو  اھسفن  ةمیلح 
يف ةافولا  ثدحب  ملع  ىلع  نكی  مل  يذلاو  هابتشا ، لحم  نكی  مل  يذلا  دوعسم  دوعسم ،

.يلاخلا ءانفلا  يف  ةبّحرم  ھلبقتست  ةمیلح  دجو  .ھقیدص  عم  ماعطلا  لوانتل  ءاج  دقف  ةلئاعلا ،
ةبراغلا سمشلا  تقلأ  امدنع  زاقوقلا ، تاریمأ  نم  ةنتاف  ةریمأب  ھترّكذ  دق  نوكت  نأ  نم  َّدب  ال 

.ءاضأف ّينبلا  اھرعش  ىلع  اھتعشأب 

هدسج ةحارإب  دوعسم  لیبنلا  انلتاقمب  ءاسملا  كلذ  ىھتنا  فیك  طبضلاب  يل  فصت  مل 
نأ فرعأ  .قاردلاب  ھبشألا  اھردص  ىلع  قفرب  طغضی  ھسأرو  اھدسج ، ىلع  عرافلا 

ترس .كءاضرإ  عیطتسی  نل  دودحملا  يلایخف  لیصافتلا ، لك  ّلیختت  فوس  كومس 
.ءيطبلا مسلا  لثم  رخآلا ، هاجت  امھدحأ  ةبوبشملا ، امھتفطاع 

ناك .ةصاخ  ماھم  يف  لماك  لسری  يك  صرفلا  ّنیحتی  دوعسم  ذخأ  روھشلا ، رم  ىلع 
طابضلا راغص  بیردتل  وأ  ةدیدجلا ، ةعلقلا  ءانب  ىلع  فارشإلل  وأ  طاطسفلا ، ىلإ  ھلسری 

.قلقلا ھلاب  ىلع  رطخت  دق  ىرخأ  ةمھم  يأ  يف  وأ...فیسلا  مادختسا  ىلع 

يذلا ةیدمحملا  يح  نع  اریثك  دعبی  ال  ھیف ، نایقتلی  اناكم  ادجو  امھنأ  ةمیلح  ينتربخأ 



نأ ىلإ  اھعبتی  اًمداخ  يردت ، نأ  نود  اھءارو ، لسرت  لماك  مأ  تأدب  ذئدنع  .ھنانكسی 
ثحبی نم  تلسرأو  رضتحت  اھنأبو  ضرملاب ، ترھاظت  موی  تاذو  .امھتاءاقل  ترقتسا 
.ریخب ھّمأ  دجو  امدنع  ءادعصلا  ّسفنتو  لزنملا  ىلإ  اًعرسم  لماك  داع  .لماك  اھنبا  نع 
اھسأرب تأموأ  .ةدحاو  ةملكب  مألا  قطنت  مل  .ءيش  لكب  هأبنأ  اھھجو  ىلع  ادب  ام  نكلو 

كرتی نأ  دیری  لماك  ناك  .ھعبتی  نأ  اھنبا  نم  تبلطو  ةرشع ، ةیناثلا  نبا  سوساجلا  مداخلل 
.الجاع ھجاتحی  دق  ھنإ  ھل  تلاق  اھنكلو  ھفیس 

..ةمیلح هركت  ھّمأ  نأ  فرعی  ناك  ً.الوھذم  ھعبتی  لماكو  ةعیرس ، ىطخب  دلولا  راس 
لخد امدنع  هآر  امل  ادعتسم  نكی  مل  ھنكلو  ابھاذ ، ناك  امثیح  اھدجیس  ھنأ  فرعی  ناكو 

! ةوشنلا يف  ناقراغ  ضرألا ، ىلع  نایراع  ةمیلحو  دوعسم  .ةفرغلا 

دوعسم رتس  ...ةریغلاو  ةنایخلاو  بضغلا  نم  نئت  .ةعّورم  ةخرص  .لماك  خرص 
لماك دمغأ  .ھباقع  اًرظتنم  فقوف  هءازج  فرعی  ناك  .ھھجو  هّوشی  مدنلاو  .ضھنو  ھسفن 

.ھقیدص بلق  يف  ھفیس 

ریطی قفدتملا  اھقیشع  مد  تأر  .ةفرغلا  ترداغو  اھتءابع  تفطخ  .ةمیلح  خرصت  مل 
ھقیدص دسج  بقاعی  وھو  هّدیس  ىأر  .ءيش  لك  ظحالی  ناكف  دلولا  امأ  .اھجوز  بوص 

أدب .يكبی  لماك  سلج  الیلق  ھبضغ  أدھ  نأ  دعبو  مثآلا ، وضعلا  كلذ  عطقی  وھو  هآر  .تیملا 
.امھتقادص نم  مھأ  ةمیلح  دسج  دوعسم  ربتعا  اذامل  فرعی  نأ  دارأ  .تیملا  ھقیدص  ّملكی 

". كل اھتیطعأل  ينم  اھتبلط  ول  : " تیملا دسجلا  يف  خرص 

.ناطلسلا ھعطاق  يضاقلا ، ةصق  نم  ةطقنلا  هذھ  دنع 

لضفأ دحأ  فسؤم ! رمأل  ھنإ  .فرعن  نأ  جاتحن  ام  لك  انعمس  دقل  لضافلا ، اھیأ  ىفك  "
نبا ای  ةبیط  ةیادب  يموی  أدب  دقل  .ھئاقدصأ  برقأ  امنإو  جنرفلا  ھلتقی  مل  .تومی  يناسرف 
اّھلح .ةلكشملا  هذھل  لح  كانھ  سیل  .ةملؤملا  ةصقلا  هذھب  نآلا  ھتدسفأ  كنكلو  بوقعی ،

"؟ كلذك سیلأ  ..اھیف  دوجوم 

.ىسأ يف  يضاقلا  مستبا 

ةریبك ةمیرج  كلت  نأ  الإ  عبطلاب ، حیحص  كلوق  اھیف ، دوجوم  اّھلح  معن ! ..ام  دح  ىلإ  "
ولو طابضلا ، رابك  نم  ًادحاو  لماك  لتق  دقل  .طابضنا  ةلأسم  اھنإ  .ةلودلا  رظن  ةھجو  نم 

ىلعو دنجلا ، تایونعم  طوبھ  ىلإ  كلذ  ّيدؤی  فوسو  رشتنیس ، ربخلا  نإف  باقع  نود  يقب 



يغبنی ناك  ام  .يرورض  باقعلا  نأ  دقتعأ  .دوعسم  نّوبحی  نیذلا  نییروسلا  صاخ  وحن 
تنأو .يدحو  انأ  ..يتیلوئسم  مكّومس  ةكلمم  يف  لدعلا  .نوناقلا  قیبطتب  وھ  موقی  نأ  ھیلع 

"؟ يدیس ای  رمألا  اذھ  يف  كلوق  ام  .يرارق  يغلی  نأ  عیطتسی  نم  طقف 

". لضافلا اھیأ  ىرت  امك  "

". لماك سأر  بلطأ  "

تحت لعف  ام  لعف  .كلذ  نم  رثكأ  سیل  نكلو   ، تئش نإ  هدلجا   " .ناطلسلا خرص  "ال "
يف سفنلا  طبض  يف  ةبوعص  دجت  نأ  نكمی  يقیدص ، ای  تنأ  ىتح  فراج ، لاعفنا  ةأطو 

". كلذك فرظ 

". ناطلسلا دیری  امك  "

نأ ناطلسلا ، ةمدخ  يف  تاونس  ةجیتنو  ةقیلسلاب  فرعی  ناك  .اًسلاج  يضاقلا  يقب 
توصلا لاق  مث  .دحأ  انم  ّملكتی  نأ  نود  تاظحلل  انیقب  .ةصقلا  نم  غرفی  مل  نیدلا  حالص 

: فولأملا

"؟ اھل ثدح  اذام  ّيغبلاو  ..لضافلا  اھیأ  ينرّبخ  "

ىلإ اھرضحأ  نأب  يسفنل  تحمس  اذلو  كسفنب ، اھلأست  نأ  دیرت  امبر  كنأ  ترّوصت  "
.مكحلا ناطلسلا  ردصی  نأ  نم  َّدب  ال  .انزلا  ببسب  توملا  ىتح  مجُرت  فوس  .رصقلا 

نم اسم  اھب  نأ  نونظیف  قاوسألا  يف  سانلا  امأ  .سانلا  نیب  عیشی  ارارق  نوكیس 
". ناطیشلا

". رداغت نأ  دعب  َّيلع  اھلخدأ  يھ ؟ ناویحلا  نم  عون  يأ  يمامتھا ، تراثأ  دقل  "

.ةفرغلا رداغ  يناری ، ّھنأكو ال  يضاقلا ، ىنحنا 

َّيلع ضرع  اذامل  وھف  بوقعی ، نبا  ای  ھمھفأ  ال  تلز  ام  يذلا  امأ   " ناطلسلا لاق 
.يتقفاوم نود  يرصم  طباض  مادعإب  رطاخی  نأ  دیری  نكی  مل  ّھلعل  رمألا ، اذھ  يضاقلا 

قثاو انأو  ..ركام  لَمَج  ھنإ  يضاقلاب ، نیھتسن  الأ  يغبنی  نكلو  ببسلا ، وھ  كلذ  نأ  دقتعأ 
". يفخ عفاد  دوجو  نم 

لثمتل اھولخدأف  ناطلسلا  أموأ  .جراخلاب  ةمیلح  نأ  نلعأو  بجاح ، لخد  ةظحللا  هذھ  يف 



.اھتھبجب ھیمدق  سملت  تنحناو  اھیتبكر  ىلع  تّرخ  .ھمامأ 

يسلجا : " ءاضقلا ةّصنم  ىلع  سلجی  مكاحل  شجأ  توصب  ناطلسلا  لاق  ىفك "! "
". انمامأ

الامج نكی  مل  .ةفرغلا  ءاضأ  احابصم  نأك  .ةرم  لوأل  اھھجو  ىرأ  تنك  تسلج  امدنع 
.ءاكذ ناّعشتو  ناعملت  عومدلاب  ناتئیلملا  اھانیع  تناك  اھنزح ، نم  مغرلا  ىلع  .ایداع 

.اھھجو ىلع  ةشوقنم  ةمواقملا  .لتاقتس  اھنأو  َّدب  ال  دالجلل ! اذكھ  بھذی  نل  اھلثم 

رخآلا وھ  ادب  ملكتی ، نأ  رظتنأ  يدی  يف  عرشم  ملقلاو  ناطلسلل  تردتسا  امدنع 
انیع تفشك  .ریدقت  رثكأ  ىلع..نیرشعلا  يف  اھنأ  َّدب  ال  ةیبصلا ! كلت  ةیؤرب  اروحسم 

! ةأرما روضح  يف  ھلماتأ  ةرم  لوأ  هذھ  تناك  نإو  لبق ، نم  اھرأ  مل  ّةقر  نع  نیدلا  حالص 
ھینیع يف  ةأرجب  ترظن  ةمیلح  نكلو  رخآ ، صخش  يأ  فیخت  نأ  نكمی  ةّدحب  اھیف  ّقدح 

.ىلوألا ةلوجلا  ةمیلح  تبسك  .الوأ  هرصب  لّوح  نم  وھ  ناطلسلا  ناكف  .ةرشابم 

ىتح كمجرب  يضقیس  يذلا  يضاقلل  كّملسأ  ال  اذامل  يلوق  راظتنالا ، يف  انأ  : " لاق
". ةمیرجلا كلت  ببسب  توملا 

". توملا قحتسأ  انأف  ةمحرلا  ریمأ  ای  ةمیرج  بحلا  ناك  اذإ  : " ىسأ ةربنب  تأدب 

". مامأ هللا كجوز  ةنایخ  .انزلا  ھنكلو   ، ةریقحلا اھتیأ  بحلا  سیل  "

ةقثب ملكتت  تناك  .كلذك  رّیغت  اھتوص  .ملكتت  تأدبو  نزحلا  رّخبتو  اھانیع  تجّھوت  انھ 
، قثاولا توصب  ناطلسلا  عم  تّثدحتو  اھنزاوت  تداعتسا  .ّةلذلاب  روعشلل  رثأ  يأ  نود 

.اھل ٍدن  عم  ملكتت  اھنأكو 

، يعم دوعسم  نكی  مل  امدنع  .نیصخش  ىلع  ةّقیض  ةایحلا  هذھ  مك  مھفأ  نأ  عیطتسأ  "ال 
.يضاقلا باقعل  ملستسأ  فوسو  تومأ ، نأ  وأ  شیعأ  نأ  ينمھی  .ينّبذعت ال  هاركذ  تناك 

امدن خرصأ  وأ  ةمحرلا  يدجتسأ  نل  يننكلو  توملا ، ىتح  يننومجری  مھلعجی  نأ  نكمی 
تنك امم  ربكأ  ةریصقلا  ةداعسلا  ةدم  تناك  .ةمدان  تسل  يننكلو  ةنیزح  .شوحولا  مامأ 

". ةایحلا هذھ  يف  انكمم  هرّوصتأ 

يورت نأ  ةمیلح  نم  بلط  اھدعب ، .اھسأر  تّزھف  براقأ  اھل  ناك  اذإ  ام  ناطلسلا  اھلأس 
.اھتصق



... ...

... ...

يننإ نولوقی  اوناك  .رفظ  نب  لماك  ةلئاعل  قوسلا  يف  ينوعاب  امدنع  نیماع  يرمع  ناك 
رثكأ مدت  مل  مھتقفش  نكلو  ّيلع ، اوقفشأ  .لایمأ  دعب  ىلع  ةاقلم  داركأ  راجت  يندجو  ةمیتی ،

دعب اھیبأ ، تیب  يف  تشاع  .ةیناث  باجنإلا  يف  عمطت  رفظ  نب  لماك  مأ  نكت  ملو  .نیماع  نم 
تنك .عراشلا  نم  الفط  اھل  ىرتشا  بیطلا  بألا  اذھو  .كاذنآ  يل  اولاق  امك  اھجوز ، ةافو 

.َّيضام نع  ھفرعأ  ام  لك  وھ  اذھ  .ةیمسوملا  ةراجتلا  كلت  نم  اًءزج 

كلذ يف  ىتح  اّبحمو ، ابیط  ناك  .ةرشع  ةیداحلا  وأ  ةرشاعلا  يف  لماك  ناك  كاذنآ 
تناك اذإ  ام  ّددحت  نأ  ادبأ  عطتست  مل  .ھّمأ  فالخب  ھتخأك ، ينلماعی  يبلاطمب ، متھی  .تقولا 

ةایح نكت  مل  .اھل  ةمداخ  نوكأ  يك  ينّوبر  مھنكلو  دیبعلا ، نم  ةیراجك  وأ  اھل ، ةنباك  ينیبرت 
.ادبأ يب  َّنقثت  تایرخألا  تامداخلا  نكت  ملف  .ةدحولاب  مئادلا  يروعش  مغر  ةئیس 

يبنلا لامعأ  نع  انّثدحیو  نآرقلا ، ةمكح  انّملعی  لزنملا  ىلإ  خیش  يتأی  ناك  موی ، لك 
بوكرل بھذی  ناك  .سوردلا  كلت  روضح  نع  لماك  فقوت  ام  ناعرسو  .ةباحصلاو 

.ھیذخف نیب  اھعضوو  يدیب  خیشلا  كسمأ  مایألا  دحأ  يفو  .ھنارقأ  عم  ماھسلا  يمرو  لیخلا 
.ةفرغلا ىلإ  ةعفدنم  لماك  مأ  تءاج  .تخرص 

يھجو ىلع  ينتعفص  .ةرجافو  ...ةمشتحم  ریغ  يننإ  هللا  مسا  ددری  وھو  ّملعملا  لاق 
ھمأ نم  بضغ  .ةقیقحلاب  ُھتْرَبَْخأ  لزنملا  ىلإ  لماك  داع  امدنع  .ھل  ترذتعاو  نیترم  ھمامأ 

، يعم لماك  فطاعتل  ةبضاغ  تناك  دقل  .كلذ  دعب  انلزنم  نم  بارتقالاب  ملعملل  حمسی  ملو 
.نیماعب ينربكت  يتلا  اھتخأ ، ةنبا  ایبونز  ھل  تراتخا  .ةجوز  ھل  تدجو  ام  ناعرسو 

ذنم انضعب  فرعن  انك  .اھتببحأ  .ھتجوز  ةمدخ  يف  نوكأ  نأ  ّيلع  ناك  لماك ، جاوز  دعب 
تنك لماكل  انبا  ایبونز  تدلو  امدنعو  .انرارسأ  كراشتن  ام  اریثك  انكو  تیبلا  تلخد  نأ 
يتلا ایبونز  دسحأ  تنك  .ينبا  ناك  ول  امك  ھتببحأو  لفطلا  ىعرأ  تنك  .امامت  مھلثم  ةدیعس 

.نبللا نم  ةریفو  تایمكب  اھابح هللا 

ناك نأ  ىلإ  ىرخأ ، ةرم  ادودو  تحبصأ  لماك  مأ  ىتح  ماری ، ام  ىلع  ناك  ءيش  لك 
دھاش .خأ هللا  درجمك  سیلو  ..ينبحی  ھنإ  يل  لوقیل  ابناج  لماك  يب  ىحتنا  امدنع  مویلا  كلذ 

تمواق .يندیری  ناك  .ّرصأ  لماك  نكلو  تفخ ، ةیادبلا  يف  .يل  ةأجافم  تناك  .لوقأ  ام  ىلع 



نأ ھنأش  نم  نكی  مل  لیم  .ةفطاع  نود  نكلو  دیدش  لیمب  هوحن  رعشأ  تنك  .ةلیوط  ةدمل 
.ارثأ كرتی 

لواحت مل  ول  رمألا  يھتنی  نأ  نكمی  ناك  فیك  الو  ثدحی ، نأ  نكمی  ناك  اذام  فرعأ  ال 
امك جاوزلا ، نأ  الإ  .يل  قوری  نكی  ملو  اًفلج ، ناك  .ءاّقسلا  نبا  ينجّوزت  نأ  لماك  مأ 

.ھتجوزت تنكل  يریصم  تررق  يتدیس  نأ  ول  .ءاسنلل  ارایتخا  سیل  ادیج ، كومس  فرعت 
.اًروف ينم  جاوزلا  بلطو  ثدحی ، نل  كلذ  نأ  نلعأ  .ربخلا  عامس  دنع  لماك  بضغ 
ةجوز ھتمداخ  نم  ذختی  نأ  ..اھل  ةناھإ  يل  هرایتخا  تربتعاف  ھتجوز  امأ  .ھمأ  تمدُص 

.اًروھش ناتأرملا  ينتعطاق  ةیناث !

يف يكبأ  تنك  .يتایح  تالكشم  نع  ھعم  ّثدحتأ  نم  كانھ  نكی  مل  .يتلاح  ّلیختت  نأ  كل 
يمامأ ةحاتملا  تارایخلا  يف  ركفأ  تنك  .اًموی  اھفرعأ  مل  يتلا  مألا  ىلإ  اقوت  الیل  يشارف 

نأ لضفألا  نم  ناك  .ضرملاب  ينرعشت  تناك  ءاّقسلا  نبا  نم  جاوزلا  ةركف  .ءودھب 
وھ اًمئاد ، بیطلاو  بحملا  لماك ، ناك  .ھنم  ةسمل  لمحتأ  نأ  نع  برھأ ، نأ  وأ  ..تومأ 

.ھنم جاوزلا  ىلع  تقفاو  .نكمملا  دیحولا  لیدبلا 

ایبونز ةیھارك  نم  مغرلا  ىلع  ةساعتلاب  رعشأ  مل  .ةیضار  تنكو  ًادیعس  لماك  ادب 
اھیضام .عراشلا  نم  ةیافن  يننأك  ينتلماع  يتلا  لماك  مأ  اًصوصخ  .لماك  مأ  راقتحاو 

نم جوزتیل  اھكرت  لماك ، دلاو  اھجوز ، نأ  ادبأ  سنت  مل  .ةباحس  لثم  اھسأر  قوف  ّقلعم 
ةرسأ ھل  تناك  ھنإ  يل  اولاق  .ةدوع  الب  ..ةرھاقلا  رداغ  ةلیل  تاذ  .ھنم  لماح  يھو  ىرخأ 

نم مغرلا  ىلع  ادبأ ، يمامأ  ھمسا  اوركذی  مل  .ةمیركلا  راجحألا  يف  رجاتی  ثیح  دادغب  يف 
.ةصقلا نم  ھمأ  صخی  ام  وھ  يدیس  ای  ھتیور  ام  .ھیف  ركفی  ام  اریثك  ناك  لماك  نأ 

، اھب مدخلا  ينربخأ  .اھنوفرعی  عیمجلاو  خبطملا  يف  ىوُرت  ىرخأ  ةیاور  اھل  ةصقلا  نكل 
انتنیدم نم  برھ  لماك  دلاو  نأ  ةقیقحلا  .ةدیسلل  ةیاكحلا  لقنأ  نل  يننأب  اوعنتقا  امدنع  طقف ،

رجات عم  ھتناخ  ھتجوز  نأ  جراخلا ، يف  ةلیوط  ةلحر  نم  ھتدوع  دعب  فشتكا ، امدنع 
تفرع .انجّوزت  نأ  دعب  كلذ  يل  دكأ  لماك  .ھنبا  نكی  مل  اھنطب  يف  يذلا  لفطلا  نأو  .ّيلحم 

انل ثدحی  نأ  نكمی  ناك  امب  ملعأ  .ةیھاركلاو هللا  دقحلا  اھألمو  كلذب  ملع  ىلع  يننأ  ھمأ 
.انلك

.يتایح لخد  يذلا  يلسعلا ، امھمعطب  ھیتفشو  زوللاب ، ھبشألا  ھینیعب  دوعسم ، ناك  مث 
نب نیدلا  حالص  فسوی  ناطلسلا  فوفص  يف  براح  فیكو  قشمد  نع  يل  يكحی  ناك 



نم ھبّرجأ  مل  ءيش  هوحن  ھب  رعشأ  تنك  ام  .دیرأ  نكأ  ملو  ..ھتمواقم  عیطتسأ  نكأ  مل  .بویأ 
.لبق

ققحت فوسو  هوركم ، نود  شیعتس  كنأ  فرعأ  .میظعلا  ناطلسلا  اھیأ  يتصق  يھ  كلت 
كدالوأ نأ  ىلإ  نئمطت  فوس  كنأو  ماكحألا ، ردصتسو  انمكحتسو ، ةریثك ، تاراصتنا 
ةلھاجلا ةقولخملا  هذھ  .تنأ  ثیح  كعضو  يذلا  وھ  كحاجن  نإ  .مھل  ىنمتت  امك  نونوكیس 

.ةذفان َّدب  ةئیشمو هللا ال  كیف ، اھتقث  عضت  كمامأ  ةلثاملا  ةدیرشلا  ءایمعلا 

... ...

... ...

، ةجلخ لك  ظحالی  ةملك ، لك  بعوتسی  نیدلا  حالص  ناك  ّملكتت ، ةمیلح  تناك  امنیب 
تارظنب اھصحفتی  ذخأ  ..ةرصاحم  ..ةیّرب  ةطقك  ةمیلح  تدب  .نیع  ةشمر  لك  بقریو 
ناطلسلا قیدحت  لوط  .رجح  نم  َُّدق  ھھجو  نأكو  ةفطاعلا ، نم  ةدَّرجملا  ةدیاحملا  يضاقلا 

.ھیلع نم  اھینیع  تلزنأ  يتلا  يھ  ةرملا  هذھ  .اھشأج  ةطابر  ةاتفلا  دقفأ 

ناطلسلا ھعم  ّثدحتو  يدبألا ، صلخملا  يداش ، لخد  .ھیدیب  ّقفصو  ناطلسلا  مستبا 
امھیلإ عامتسالا  اھلھذأ  .ةمیلح  يف  اقیمع  اًرتو  توصلا  سمل  .اھفرعأ  ال  يتلا  ةیدركلاب 

.مامتھاب تصنت  تناك  .مھتغلب  ناّثدحتی 

". يضاقلا ةراجح  نع  ىأنمب  نیقبتس  كنأ  نم  دكأتی  فوس  ھعم ، يبھذا   " ناطلسلا لاق 

.ةفرغلا جراخ  ىلإ  اھدعاس  نم  يداش  اھذخأو  ھیمدق ، تّلبق 

اوكرتت نأ  نكمی  لھ  انتعیرشب ، ھبشأ  مكتعیرش  بوقعی ، نبا  ای  ةحارصب  يل  لق  "
"؟ توملا ىتح  مجُری  الیمج  اناسنإ 

.يسأر تززھ 

لضافلا يضاقلا  نوكراشی  دق  اننید  يف  نیّددشتملا  مظعم  نكلو  يدیس ، ای  الف  انأ ، امأ  "
". ھیأر

يھ كلت  .العف  اھلتق  دیری  نكی  مل  لضافلا  يضاقلا  نأ  بیطلا  بتاكلا  اھیأ  مھفت  نأ  مھملا  "
نأ دعب  رمألا  مسحل  دارأ  ول  .ءيش  لك  وھ  اذھ  .رارقلا  ذختأ  نأ  انأ ، يندیری ، ناك  .ةلأسملا 



ھنأ ال فرعی  ناك  اھتصق  ىلإ  عمتسأ  نأ  ينم  بلط  امدنع  .لّخدتلل  تاف  دق  تقولا  نوكی 
اندرأ نإو  .اھیلع  يقُبأس  يننأ  نم  اقثاو  ناك  .ادیج  ينفرعی  ھنإ  .لوھجملا  اھردقل  اھّملسی 

يف ةنمآ  نوكتس  اھنأ  دقتعأ  .كلذك  انیضاق  بلغ  دق  ةمیلح  رحس  نأ  دقتعأ  قدصلا ،
". كلمرحلا

". ماعطلا ينكراشتس  كنأ  بسحأو  اقھرم ، اموی  ناك  دقل  "



(4)

حالص ةرسأ  رئاصم  ّيصخ ●  دی  ىلع  يكنز  ناطلسلا  لتقم  ● 
يداش ةیاكح  رّیغتت ●  نیدلا 

.ةبتكملا ىلإ  يداش  ينذخأو  ددحملا ، دعوملا  يف  يلاتلا  مویلا  حابص  رصقلا  ىلإ  ُتلصو 
كلذ ىتح  اھفرعأ  نكأ  مل  يتلا  تادلجملاب  يسفن  لغشأ  تحر  .دعب  رھظ  دق  ناطلسلا  نكی  مل 

.نیحلا

ضعبب لوغشم  ناطلسلا  نأ  يداش ، ةبحصب  ءاج  لوسر  ينربخأ  ةریھظلا ، دنعو 
.ھنیعب يداش  يل  زمغ  امدنع  فرصنأ  تدك  .مویلا  تقو  ھیدل  سیل  ھنأو  ةلودلا ، نوئش 
ھتیحل غبصی  ھسفنب ، ابجعم  لازی  ال  يذلا  بدحألا  خیشلا  كلذ  نم  ارذح  اًمئاد  تنك 

نأ نم  َّدب  .سمشلا ال  ءوض  يف  اجعزم  ودبی  وحن  ىلع  علصألا  ھسأر  ّتیزیو  ءاّنحلاب ،
.يھجو ىلع  ادب  كابترالا 

"؟ ةلودلا نوئش  "

لاؤسلا نع  ھسفنل  بیجی  ھنأكو  ةككشتم ، ةنشخ  ةیلاع  ةكحض  زوجعلا  لجرلا  كحض 
.ھحرط يذلا 

لثم يف  لعفی  نأ  يغبنی  امك  ةعلقلا  ىلع  شیتفتلل  بھذی  مل  ءافعضلا  ریصن  نأ  دقتعأ  "
!". رمحألا رعشلا  تاذ  ةاتفلا  كلت  قوقشو  تاحتف  فشكتسی  بھذ  ھلعل  .ةعاسلا  هذھ 

، يداش تاملك  وھ  رثكأ  ينجعزأ  ام  ناك  اذإ  ام  اقثاو  نكأ  ملو  ام ، ةجردب  ھلوق  ينمدص 
ناطلسلا ةعرس  تناك  احیحص ؟ كلذ  نوكی  نأ  نكمی  لھ  .اھلمحت  تناك  يتلا  ةلاسرلا  مأ 

يف ھتكرح  تناك  اذإ  ام  يسفن  نیبو  ينیب  لءاستأ  تنكو  ةیروطسأ ، ناصحلا  رھظ  ىلع 



ىتح وأ  ةمواقم  نود  ةیضار  تملستسا  لھ  ةمیلحو ؟ .اھتاذ  ةراھملاب  مستت  مونلا  ةفرغ 
.ةیقیقح ةصقلا  تناك  امبر  اباصتغا ؟ مأ  ءاوغإ  ناكأ  الیلق ؟ يورتلا  ءاجرب  لقألا  ىلع 

يداش عّجشأ  نأ  دیرأ  نكأ  ملف  قیلعتلا ، نع  تمجحأ  يننكلو  دیزملا  ةفرعمب  افوغش  تنك 
، هرارسأ نع  َّيلإ  ثیدحلاب  اننیب  ةفلألا  دیزی  نأ  لواحی  ناك  دقل  .كلذ  ھقیاض  .يدامتلا  ىلع 

.ھل ًادص  ّيدَر  مدع  ربتعاف 

.لزنملا ىلإ  ادئاع  فارصنالاب  ُتعرسأ 

دنع مستبا  .يلاتلا  مویلا  حابص  ةبتكملا  يف  ينرظتنی  ناطلسلا  تدجو  امدنع  تشھدنا 
تكسمأ يننأكو  .حازملا  يف  تقولا  ةعاضإ  نود  روفلا  ىلع  أدبی  نأ  دارأ  ھنكلو  يلوخد 

يف زیكرتلا  ىلع  ةفولأملا  ناطلسلا  ةربن  ينربجت  نأ  لبق  ةمیلح ، نم  ةحملب  يلقع  نیعب 
.اھعفدت ينم  ربكأ  ةوق  نأكو  قرولا ، ىلع  كرحتت  يدی  تأدبو  ھتاملك ،

... ...

... ...

يف .ھیوری  ام  صصقلا  نم  ھیدل  دئاع ، ةلاحر  لثم  كبلعب  ىلإ  عیبرلا  يتأی  ام  اًمئاد 
امأ .ةقرزلا  ةدیدش  ودبت  راھنلا  يفو  موجنلاب ، عّصرملا  فاحللاك  ءامسلا  ودبت  لیللا ،
ریبع قشنتسن  بشعلا  ىلع  يقلتسن  نأ  انتداع  نم  ناك  .ءيش  لكل  مستبت  تناكف  سمشلا 
زفقلا يف  سفانتن  فیصلا ، برتقیو  ءفدلا  ىلإ  لیمی  سقطلا  ناك  امدنعو  زوللا ، معارب 

ةریحبلاب طیحت  .اھلوح  نم  ةریغص  لوادج  اھدفرت  يتلا  شعنملا ، ءاملا  ةریحب  ىلإ 
يلاھأ لك  نأ  نم  مغرلا  ىلع  انب ، اًصاخ  اًرس  اھعقوم  ربتعن  انك  راجشألا ، نم  ةعومجم 

.اھنوفرعی كبلعب 

عیطتسی لازی  ناك ال  .ةعرسب  انوحن  امداق  يداش  انیأر  َحبْسَن ، نحن  امنیبو  موی ، تاذ 
ناك فیك  انثدحت  يتدج  تناك  ام  اًریثكو  .ھبابش  يف  ناك  املثم  نكی  مل  نإو  ضكرلا ،
ثیح .الیم  نیرشعلا  ىلع  دیزت  ةفاسم  ىلع  ىرخأ  ىلإ  ةیلبج  ةیرق  نم  يرجی  نأ  عیطتسی 
لیوط نمز  ذنم  كلذ  ناك  .يدجل  روطفلا  ّمدقیل  هدعوم  يف  دوعیو  رجفلا  ةالص  دعب  قلطنی 

.تیرك ىلإ  انتلئاع  لقتنت  نأ  لبق  نیود ، يف 

كلذو .ةعلقلا  ىلإ  عیطتسن  ام  عرسأب  دوعن  نأو  ءاملا  نم  جرخن  نأ  يداش  انم  بلط 
، ھھجو ىلع  قلقلا  ادب  .اًروف  ھتامیلعت  ّذفنن  مل  نإ  دیدش  باقعب  يداش  انددھ  .اندلاو  نم  رمأب 



.ةرملا هذھ  هانقدصف 

وھو اًبضغم  يداش  قلمح  لاجعتسالا ، كلذ  ببس  نع  هاش  ناروت  يخأ  لأس  امدنع 
عیطتسن ام  عرسأب  انضكر  .میمصلا  يف  انتباصأ  ةثراك  نع  مكّثدحی  نأ  مكدلاو  دیری  لوقی :

اذإ مھنأو  جنرفلا ، نع  تاملك  عضبب  متمُتی  ناك  هاش  ناروت  نأ  رّكذتأ  نوجعزنم ، نحنو 
.افیس قرسی  نأ  ھیلع  ناك  نإو  ىتح  لتاقی ، فوس  ھنإف  باوبألا  ىلع  اوناك 

دیب تكسمأ  .فولأملا  َّنھلیوعو  ءاسنلا  ءاكب  تاوصأ  انعمس  ةعلقلا  نم  انبرتقا  امدنعو 
ينرواسی ناك  ام  ًادیج  مھفو  كلذ  يداش  ظحال  .دیدش  رتوت  يف  ھیلإ  ترظنو  هاش  ناروت 

.قلق نم 

هارت فوسو  ریخب ، كدلاو  : " تاملك عضبب  ھیفتك ، ىلع  ينلمحی  وھو  ينذأ ، يف  سمھ 
". قئاقد دعب 

ھلتق .ةدیقعلا  يماح  يكنز  .اندلاو  سیلو  ّيفوت ، يذلا  وھ  میظعلا  يكنز  ناطلسلا  ناك 
ابرح ھیف  ضوخی  ناك  ىذلا  تقولا  يف  .تارفلا  ىلع  ھتمیخ  يف  مئان  وھو  ناركس  ّيصخ 
يبأ ناك  دقف  كبلعبل ، ادئاق  يبأ  ِنّیع  يذلا  وھ  يكنز  ناطلسلا  نألو  .جنرفلا  دض  ةسدقم 

.انیتأ ثیح  نم  عجرن  نأ  ھلتقم ، دعب  ىشخی ،

دعب اسیدیإ ، اھنوّمسی  اوناك  يتلا  اھرلا  ىلع  ىلوتساو  جنرفلا  مزھ  يذلا  وھ  يكنز  ناك 
اًقوش علطتن  نحنف  نآلا  امأ  .انتدیقع  فیس  يف  ةرھوج  ةنیدملا  تدغو  .ارھش  ماد  راصح 

.رمع ةفیلخلا  دجسمو  سدقلا  ىلإ 

مھكراشن انكو  اًمئاد ، دیبعلاو  دونجلا  اھب  ّىنغتی  ناك  يتلا  رعاشلا  تاملك  ركذأ  تلز  ام 
.تاملكلا قفدتتسف  ءانغلا  يف  تأدب  اذإ  يننأ  بسحأو  .ءانغلا 

ناسرفلا نم  ةجوم  طسو  سراف 

، لالش لثم  ضرألا  قوف  نوقفدتی 

، ودعلا بطاخت  ھحامر 

.مدلاب ةبّضخم  ةنسلأ  اھنأك 

، وفعو میحر 



.لاتقلا بیھل  يف  سیل  نكلو 

، بضغلاو ةكرعملا  سیطو  يف  ةوقلا ، نأل 

.دیحولا نوناقلا  يھ 

يتلا ةقیرطلل  ًادج  ءاتسا  دقف  ّدو ، ةقالع  يكنز  ناطلسلاب  ھعمجت  تناك  يدلاو  نألو 
ةصقلا يداش  يل  ىور  تاونس ، رورم  دعب  .ھتایحب  ىدوأ  يذلا  ببسللو  اھب ، تام 

.ةیقیقحلا

... ...

... ...

بلط يف  لسرأ  مث  .ةلماك  ةجاجز  برش  ھتافو  ةلیلو  ذیبنلا ، قاشع  نم  يكنز  ناك 
مدختسی ناطلسلا  نأ  ادبو  .راصحلا  ءانثأ  يف  ھیلع  ھینیع  عضو  دق  ناك  باش  يدنج 

.ھتوھش ئفطیل  يبصلا 

لّمحتی نأ  عطتسی  مل  .يبصلا  كلذ  ّبحی  يكنز ، لتق  يذلا  ّيصخلا  شاطكورای ، ناك 
ّعبتت مث  نمو  .لاثمت  لثم  توحنملا  دسجلا  كلذ  لجع ، ىلع  نسم ، لجر  ثّولی  نأ  ةركف 
مھو للست ، ًاذیبن  سارحلا  ىقس  نأ  دعبو  .ثدحی  ام  بقاری  حارو  ةریغ ، ةبون  يف  يبصلا ،
تناك دقل  .ھنضح  يف  ائفاد  لازی  ال  هدسجو  ھقیشعو  وھ  ھنعطو  هّدیس ، ةمیخ  ىلإ  ماین ،

.بح ةمیرج 

ركُس ةبون  يف  هولتقو  يكنز  ذیبن  اوقرس  هءاقدصأو  يصخلا  نأ  خیراتلا  بّاتك  معزی 
ةقیقحلاب يداش  ينربخأ  دقل  .اھل  ىنعم  ةیاورلا ال  هذھ  نكل  .مھرمأ  حاضتفا  ةیشخ  ةدیدش ،
نیلجرلا نیذھ  ىلع  ىفخیل  ءيش  ناك  ام  .يّمع  وأ  يبأ  نم  اھعمس  دق  نوكی  نأو  َّدب  يتلا ال 

ائیش فرعأ  نكأ  مل  يلعل  لب  رمألا ، اذھ  نع  ریثكلا  فرعأ  نكأ  مل  كاذنیح  .ردن  ام  الإ 
نبالا ينوك  مدع  نم  ادیفتسم  تنك  ىرخأ ، ةرم  .رابكلا  ملاعب  امتھم  تنك  الو  ةرملاب ،

ةالص يف  يبأ  رواجی  نأ  ھیلع  ناك  .زایتمالا  اذھب  ّعتمتی  ناك  هاشنھاش  هدحو  .ربكألا 
ناروتو انأ  تنكو  .مكحلا  نونف  ىلع  ھبیردت  متی  ناك  .ىرخأ  رومأ  ةشقانم  دنعو  ةعمجلا ،

ةقیرط ّدلقی  هاشنھاش  أدب  امدنع  كحضلا  نم  انسفنأ  عنمن  نأ  يف  انایحأ  ةبوعص  دجن  هاش 
.مالكلا يف  انیبأ 



جنرفلا اھیلع  قلطی  يتلا  سدقلا  ىتح  ةیلحاسلا ، انندم  لالتحا  حبصأ  دق  ناك  كاذنآ 
يمعو يبأ  عمسأ  تنكو  .ةریسیلا  ةایحلا  قئاقح  ىدحإ  يل  ةبسنلاب  میلشروأ ، ةكلمم 

اننأ نم  دكأتلل  امھتقیرط  تناك  كلت  .امھمالكب  اننودصقی  امھنأكو  اعم  ناثدحتی  هوكریش 
.اندالب يف  ىرج  ام  ةروطخ  مھفن 

موحل نولكأی  اوناك  مھنأ  فیكو  ةرباربلا ، لوصو  ةیادب  نع  ناّثدحتی  اناك  ام  اًریثك 
دارأ امدنع  .سدقلا  نع  ةنیزح  اًصصق  نوكحی  اوناك  ام  اًمئادو  .نوّمحتسی  الو  رشبلا ،
كنأ نم  قثاو  انأو  بوقعی ، نبا  ای  كبعش  ءانبأ  ىتح  .نینمؤملا  ىلع  ءاضقلا  ةرباربلا 

جنرفلا لعشأو  جراخملا  تقِلُغأ  .نامیلس  لكیھ  يف  مھلك  مھوعمج  ينم ، رثكأ  كلذ  فرعت 
تاذ  - تناك يتلا  سدقلا  لبقتسم  ةباتكو  يضاملا  وحم  نودیری  اوناك  .لكیھلا  يف  رانلا 

.باتكلا لھأ  نحن  اعیمج  انل  موی -

تناك دقف  .سدقلا  ةصق  تناك  ًالفط  تنك  امنیب  ينایك  تّزھ  يتلا  صصقلا  هذھ  نیب  نِم 
لایخ نع  ًادبأ  سدقلا  بغت  مل  كلذل  .اًمس  اوعّرجت  مھنأك  دونجلا  سرخت  ةرباربلا  ةوسق 

نم جنرفلا  درطل  نوبھاذ  اننأب  رھاظتنو  انلویخ  يطتمن  نأ  انتداع  نم  ناكو  .انتلوفط 
.بوقعی نبا  ای  دیعبب  مویلا  اذھ  سیل  .خبطملا  نم  يداش  درطب  رمألا  يھتنیف  سدقلا ،

.سلبارطو ةیكاطنأو  رْوُص  انل  دوعتسو  .سدقلا  ىلإ  انبعش  دوعی  ام  ناعرس 

نونمؤملاو نیرصتنم  جرخن  نأ  انل  فیك  نكلو  جنرفلا ، ةمیزھ  يف  كشن  نكن  مل 
، امسا مكحی  دادغب  يف  دحاو  .ناتفیلخ  كانھ  ناك  ةیادب ، نیشملا ؟ وحنلا  اذھ  ىلع  نومسقنم 
لك يف  ةریغص  كلامم  مایق  ىلإ  ىدأ  ةفالخلا  طوقس  .افیعض  ناكو  ةرھاقلا  يف  يناثلاو 

دئاقك ثدحتی  ناك  .جنرفلا  مزُھی  نلف  دحتن  مل  نإ  يكنز : ةافو  موی  يف  يبأ  انل  لاق  .ناكم 
انفوفص يف  تاوادعلا  تناك  .عسوأ  يناحور  ىنعمب  ةحیحص  تناك  ھتاملك  نكلو  يركسع 
تیقب تاملكلا  هذھ  .جنرفلا  ةمواقم  يف  انم  رثكأ  اننارقأ  لاتق  يف  ةوارض  دشأ  اّنكو  .ةقیمع 

.اًمئاد يلخادب 

"؟ ناك لاجرلا  نم  عون  يأ  .دعب  ھنع  ّثدحتت  مل  كیبأ ؟ نع  اذامو  : " ناطلسلا تلأس 

انل حرشی  نأ  لواحی  ناك  امدنع  .اًنئَمطمو  ارذح  عابطلا ، نسح  الجر  بویأ  يبأ  ناك  "
"؟ متمھف لھ  " "؟ حضاو : " ئداھ توصب  لأسی  ناك  ائیش ،

وأ ىربك ، ةبتكم  نع  الوئسم  نوكی  نأب  اءودھ ، رثكأ  ملاع  يف  عنقیس ، ىبأ  ناك  امبر 
نأش نم  نِّوھأ  يننأ  دقتعت  بوقعی ! نبا  ای  مستبت  كارأ  .ةماعلا  ةرھاقلا  تامامح  ةرادإ  نع 



يتلا نامزألاب  ّددحتت  انتایحو  انرادقأ ، تاقولخم  اننإ  وھ : ھلوق  ّدوأ  ام  لك  ال ، يبأ ؟ لاصخ 
.انتایح ةریسم  رّرقت  يتلا  فورظلاو  اھشیعن 

ریزو حبصَأل  سلدنألا  ةرداغم  ىلع  ھتلئاع  ربُجت  مل  ول  الثم ، نومیم  نبا  كدنع 
.ةرھاقلا يف  سیلو  نآلا ، كانھ  شیعت  تنكل  سدقلا  ّلتُحت  مل  ولو  .ةطانرغ 

ھیف تناك  يذلا  تقولا  يف  يحولا  ھیتأی  نأ  ظحلا  نسح  نم  ناك  ھسفن ، ّيبنلا 
، ھتافو نم  اًماع  نیثالث  نوضغ  يف  كلذك ؟ سیلأ  ..امھلالحمضا  ةیادب  يف  ناتیروطاربمإ 

نإف جنرفلا  دالب  ةیقرت  يف  حجنن  مل  انك  اذإو  .لایخلا  قوفی  امب  لضفب هللا ، نونمؤملا  حجن 
.جنرفلا حاورأ  ریھطتو  ةیقنت  نم  انعنم  يذلا  كلذ  ایناسنإ ، أطخ  ناك  .نحن  انؤطخ  كلذ 

َّدب ال  لكوتو ؟" اھلقعا   " لقی ملأ  .ایفاك  نوكی  نل  طقف  ىلع هللا  لكوتلا  نأ  فرعی  يبنلا  ناك 
ىلع رارقتسا  لجر  ناك  .لاحرتلا  ةرثك  ّبحی  نكی  مل  يبأ  نأ  بوقعی  نبا  ای  مھفت  نأ  نم 

.هوكریش يمع  فالخ  ىلعو  .اضیأ  يداش  ىمسُی  ةبسانملاب ، ناك ، يذلا  ّيدج ، فالخ 
انتلئاع ءانبأ  ىلإ  نوریشی  يئادعأ  .دحاو  ناكم  يف  ادبأ  اضرلاب  نارعشی  انوكی  مل  نانثالا 

، اّیعد ھنوربتعی  اوناك  مالسلاو  ةالصلا  ھیلع  يبنلا  ىتح  .ةمعن  يَثدْحُمو  نیرماغم  مھفصوب 
يھ ةرماغملا  .احیحص  كلذ  بسحأف  نیرماغم ، اننوك  نع  امأ  .ماھتالا  ينجعزی  ال  اذلو 
دحاو ناكم  يف  انكاس  تیقب  اذإ  .ایندلا  هذھ  يف  ھب  مدقتت  نأ  نكمی  يذلا  دیحولا  بولسألا 

يف نیود ، يف  ىقبی  نأ  لضفی  ناك  يبأ  نأ  فرعأ  يننأ  ریغ  .تومت  .سمشلا  كقرحت 
.اینیمرأ

.تابارطضاو بعاتم  ينعت  تناك  .ةیصخش  ةبیصم  درجم  يكنز  لتقم  رابخأ  نكت  مل 
اریثك قثی  يدلاو  نكی  مل  .بلحو  لصوملا  يف  امھمكح  تیبثتل  الیوط  اتقو  هانبا  ّعیضی  مل 

مجن نأ  كاذنآ  فرعی  ناك  يذلا  اذ  نم  نكلو   ، عبطلاب أطخ  ىلع  ناك  ھنأ  تبث  .امھتاردق  يف 
؟ وحنلا اذھ  ىلع  دعصیس  تّمزتملا ، نیدلا ، رون 

ىلع قشمد  مكاح  شویج  تناك  عیباسأ  نوضغ  يف  .يبأ  فواخم  تّققحت  ام  ناعرس 
ببس ةمث  سیل  نأ  ىری  ناك  .ةیدجُم  نكت  مل  يبأ ، فرعی  ناك  امك  ةمواقملا ، .كبلعب  باوبأ 

.كلذل نینتمم  سانلا  ناكو  مالستسالا  ىلع  ضوافت  .نینمؤملا  ءامد  كفسل 

ةأجف قفألا  لاحتسا  قشمد ، جراخ  اندایج  يطتمن  يبأو  انأ  تنك  امنیبو  تاونس ، دعب 
ةعیبطلا لامجل  الالجإ  لیخلا ، حامج  انحبكف  يلبق ، كلذ  يبأ  ظحال  .رمحألا  بھذلا  نول  ىلإ 

يتلا ءامسلا  كلت  انترحس  .انتدوع  قیرط  لاوط  نیتماص  انللظ  .ةلیوط  ةدمل  امبر  دیرفلا ،



يبأ ملكت  قرشلا ، باب  انلصو  اّملو  .ىلوألا  موجنلا  روھظ  ءدب  عم  ىرخأ  ةرم  اھنول  ّلدبت 
: ئداھلا ھتوصب 

يف نوناعی  مھنإ  .ةثراك  ةیرورضلا  برحلا  ىتح  نوری  سانلا  مظعم  نأ  ةداع  ىسنن  "
نم رفم  كانھ  نكی  مل  اذإ  الإ  ةكرعم  لخدت  .ينب ال  ای  ادبأ  كلذ  سنت  .انم ال  رثكأ  بلاغلا 

". كلذ

ثادحأ ىقبت  امنیب  اھركذتنل ، انسفنأ  دھجن  نأ  انیلع  نوكی  مث  ةمھم ، قئاقح  ىسنن  اذامل 
تام .اًمئاد  ينھذ  يف  رضاح  ھنإ  .مویلا  كلذ  ركذأ  تلز  ام  ناھذألا ؟ يف  ةلثام  ىرخأ 

ناك ال .دعب  ةعجافلا  نم  قافأ  دق  يبأ  نكی  ملو  تاونس ، لبق  ةأجف  هاشنھاش  ربكألا  يقیقش 
ىذلا يخأ  هاش ، ناروتف  .ام  ببسل  ةمیمح  هاش  ناروتب  ھتقالع  نكت  ملو  .ًالوھذم  لازی 

ھیف خرصت  يھو  موی  تاذ  يمأ  تعمس  .يبأ  رظن  ةھجو  نم  شئاطو  دینع  صخش  ھبحأ ،
يتأت اًمئاد  اًضیأ ؟ انأ  ينجعزت  ىتح  كیبأل  ملأ  نم  ھّببست  ام  يفكی  الأ  هاش ، ناروت  "

"؟ ينعمست لھ  ..كراوج  نم  بئاصملا 

ةجیتنلاو .يمأ  ھتمال  ول  كحض  امبرو  .ائیش  ىشخی  دعی  مل  موللاو  خیبوتلا  ةرثك  نمو 
.هاش ناروت  يف  ھلمأ  ةبیخ  دعب  يبأ  مامتھا  لحم  تحبصأ  يننأ 

نم امّھطم  اداوجو  دیص  رقص  ينادھأ  امدنع  رمعلا  نم  ةرشع  ةسداسلا  يف  تنك 
ّ.دنلا ةلماعم  ينلماعی  ذخأ  .يب  يبأ  اھیف  متھی  يتلا  ىلوألا  ةرملا  كلت  نوكت  امبر  .ةفوكلا 
نعو لبقتسملا ، نعو  ھمومھ ، نع  ينّثدحیو  ھفواخمب  َّيلإ  يضفی  .ةریثك  لئاسم  شقانن 

.يندشری ناك  .ھیف  ًادوجوم  نوكی  نل  نمز 

.فجترأ تأدبو  يدسج ، يف  يرست  ةریرعشق  تلعج  موی  تاذ  تومیس  ھنأ  ةركف  درجم 
تومت نأ  كدیرأ  ال   " خرصأ نأ  ھفتك ، ىلع  يكبأ  نأ  ھیتنجو ، ّلبقأو  ھّمضأ  نأ  دیرأ  تنك 

هزواجتت نأ  نكمی  ال  نبالاو  بألا  نیب  ّسدقم  ٌّدح  كانھ  .يسفن  تكلامت  يننكلو  ادبأ ،"
.ازجاع بلقلا  لظیو  ةتماص  هافشلا  ىقبت  .فطاوعلا 

دق ناك  .طورش  نود  ةعلقلا  يبأ  ّملسی  مل  .تاونسب  كبلعب  انكرت  نأ  دعب  ھلك  كلذ  تكردأ 
يف لزنمو  لاملا ، نم  ریبك  غلبمو  قشمد ، نم  برقلاب  ىرق  ينامث  نم  ةیعاطقإب  ئفوك 

ةمیدقلا دباعملا  قارفل  تنزح  .لحرن  نأ  انیلع  ّنیعت  ىرخأ  ةرمو  .ةمیدقلا  ةنیدملا  بلق 
مویلا ىلإ  ھلك  كلذ  ركذتأ  .ةنمآو  ةئناھ  ةایحلا  ثیح  كبلعب  ّبح  ىلع  تأشن  .لوادجلاو 

.الطب ينم  تعنص  يتلا  يھ  ..قشمد  نأ  ریغ  .يتفش  ىلع  ةماستباو 



... ...

... ...

ىدانف يتلاح  ظحال  .الیلق  ةبعتملا  يدی  حیرأ  يك  مالكلا  نع  ناطلسلا  فّقوتب  تبّحر 
لك حیرتسیو  يادی  كّلدت  نأو  تیزلاب ، ّبیطتأو  ّمحتسأ  نأ  ھتاھیجوت  ىطعأ  .ھمداخ 

.دوعی ىتح  حیرتسأ  نأو  كلذ ، دعب  ماعطلا  يل  ّمدقی  نأو  عبصأ ،

بھذیو هداوج  يطتمی  نأ  َّدب  ال  .ھسفن  مویلا  يف  ةیئاسم  ةسلج  كانھ  نوكت  نأ  دارأ 
امل تشُھد  .ةبسانملا  هذھل  ةصاخ  اًبایث  ىدترا  .ھتعلق  .ةدیدجلا  ةعلقلا  ءانب  ةیلمع  ّدقفتیل 
كلت نكت  مل  .ةرشابم  ھمامأ  نم  فرصنأ  نأ  لبق  اًمامت  ةفلتخم  ةئیھ  يف  لخدت  ةمیلح  تیأر 
يف تلخد  .ةلیلق  مایأ  لبق  نیمجاو  اھتصق  ىلإ  انعمتسا  يتلا  ةنیزحلا  نویعلا  تاذ  ةبحتنملا 

.ّھبل تبلخ  امنإ  .نذإ  ةونع  اھذخأی  مل  .ىنترّیح  يتلا  زاغلألا  نم  ریثكلا  تمھف  .ينتلھذأ  ةقث 

تّحلأ .ضفر  .نیدلا  حالص  اھتأرج  تشھدأ  .ھتبحصب  ةعلقلا  ىرت  نأ  نآلا  ةمیلح  دیرت 
ةمارصلا تدبو  هانیع  تبضغ  ةأجف ، .ھعبتتو  يدنج  بایث  يف  ركنتت  نأب  تّددھو  رارصإب 

.ھنم ال نذإ  نود  رصقلا  نم  جورخلا  نم  اھایإ  اًّرذحم  نشخ  توصب  ّملكت  .ھھجو  ىلع 
ىلع لماك  دلُج  طقف  سمألاب  .ةنیصحلا  ناردجلا  كلت  جراخ  رطخلل  ةضّرعم  اھتایح  لازت 

رصقلاب اھئامتحا  ربخ  قلی  مل  .اھمجرب  تاریثك  ءاسن  ّمض  يذلا  عمجلا  بلاط  امیف  ألملا ،
.سانلا نم  ابیحرت 

يف اھیلع ، حرتقا  .ترصتنا  ناطلسلا  ةدارإ  نكلو  ٍدحت ، ةرظن  ةمیلح  ينیع  يف  لازت  ال 
مغمغ .ةفرغلا  تكرتو  ءاردزاب  َّيلإ  ترظن  .يعم  ءادغلا  لوانتت  نأ  ةیضرت ، ةلواحم 
رثكأ ةمیلح  .رشبلا  مھفأ  امم  رثكأ  لیخلا  مھفأ  يننأ  انایحأ  َّيلإ  ّلیُخی  : " رجضب ناطلسلا 
ّمدقتس كنأ  نم  قثاو  انأف  ءاسملا ، اذھ  كعم  ماعطلا  تلوانتو  تعضاوت  اذإ  .ةرھُم  نم  ًادانع 

". ةمیكح ةحیصن  اھل 

انأو يداش  لوصو  .لمأ  ةبیخ  ينتباصأ  .مویلا  كلذ  اھتبحص  فرش  ةمیلح  ينحنمت  مل 
ىلإ عامتسالاب  حمست  لاح  يف  نكأ  مل  .يجازم  حلصی  مل  يئادغ  لوانت  أدبأ  نأ  كشو  ىلع 
ءيش ىلإ  ّىدأ  ءيشو  ماعطلل ، هوعدأ  نأ  َّيلع  ضرفت  ةقایللا  نكلو  خیشلا ، كلذ  تایاكح 

تاءاضف ةدیرفلا  ھتیسورف  سسؤت  ام  اًمئاد  .هرثآم  ضرعتسی  حار  ام  ناعرسف  رخآ ،
.ھتایاكح



.دجلا لمحم  ىلع  هذخآ  تنك  الو  ءاقللا ، اذھ  لبق  ًالیوط ، اتقو  ھعم  تیضمأ  دق  نكأ  مل 
لكلا لعجی  ائیش  ينشھُدی ، ًائیش  ھلاصخ  يف  فشتكأ  ثدحتی  ھظحالأ  انأو  نآلا  يننأ  الإ 
ھبجاح عفریو  ىنمیلا  ھعارذ  عفری  ناك  .ءاوسلا  ىلع  ةداسلاو  مدخلا..دیدش  مارتحاب  ھلماعی 

.ّملكتی امدنع  نیدلا  حالص  لثم 

عم رخآ  صخش  يأ  نم  لوطأ  اتقو  ىضمأ  دق  يداش  لعل  .اًریثك  ينفقوت  مل  ةظحالم 
ھمالك لصاو  امدنع  ھنأ  الإ  .عباتلا  تافص  ضعب  بستكا  دق  يبصلا  لعلو   ، ناطلسلا

: ھتعطاق ةرملا  هذھو  ةركفلا ، تداع 

، ةقباسلا كتارماغمو  كرثآم  نع  اریثك  ثدحتت  كنإ  .لاؤس  يدل  مرتحملا ، انمع  ای  "
كنع فرعأ  نأ  دیرأ  يننأ  الإ  .ناطلسلا  مھف  ىلع  يتدعاسم  يف  ةریبك  ةمیق  كصصقلو 

 " ...امنإو بسحو ، ًالوضف  سیل  كمأو ؟ كوبأ ؟ ناك  نم  .ام  ائیش 

.ةدحب ينعطاق 

". كلذ نم  ىھوأ  بابسأل  الاجر  هذھ  يدیب  تلتق  دقل  حقو ! ّيدوھی  تنأ  "

.ةأجف كحضلا  يف  رجفنا  ھنأل  بوحش ، هارتعا  دق  يھجو  نوكی  نأ  نم  َّدب  ال 

... ...

... ...

نل ھبتكت  ام  نأ  ثیحو  يلثم ، نسلا  يف  نعاط  لجر  نم  فوخلاب  رعشت  كنأ  قدصأ  ال 
، نیود نم  ةریقف  ةأرما  يمأ  تناك  .كلاؤس  نع  بیجأ  فوسف  اًعیمج ، انتامم  دعب  الإ  رشُنی 

تتام .باشخألاب  ةقطنملا  يف  ةریبكلا  تویبلا  نم  اریثك  دّوزی  ناك  باّطحل  ةدیحولا  ةنبالا 
، مایألا كلت  يف  اردان  اثدح  كلذ  ناك  .كلذ  دعب  اھوبأ  جوزتی  ملو  اھتدالو ، ءانثأ  يف  اھمأ 

ناك .ماع  ةئام  نم  رثكأ  لبق  اریغص  يدج  ناك  امدنع  ھب  عمس  دق  نكی  مل  ادحأ  نكلو 
اھلك ةرواجملا  ىرقلل  ةفورعم  سأفلا  مادختسا  ىلع  ھتردق  تناكو  درام ، لثم  امخض 

نم ةقطنملا  كلت  يف  رخآ  صخش  يأ  نم  عرسأ  ةرجش  ثاثتجا  عیطتسی  ناك  .ابیرقت 
.ملاعلا

ركفو ناطلسلا ، دج  ناورم  نب  نیدلا  حالص  تیب  يف  باش  خابطل  اقیدص  ّيدج  حبصأ 
تحبصأ .اجوزت  .اًماع  رشع  ةسمخلا  تاذ  ھتنبال  بسانملا  صخشلا  وھ  لجرلا  كلذ  نأ 



ةفورعم تناك  يمأ  نإ  بتاكلا  اھیأ  دعب  كل  لقأ  مل  .ناورم  نبا  تیب  لھأ  نم  اءزج  يمأ 
دیسلا اھحمل  .ثدحی  نأ  َّدب  ال  ناك  ام  ثدح  .ھتوقب  افورعم  يدج  ناك  املثم  اھلامجب ،

ناطلسلا دلاو  بویأ  موحرملا  ناك  تدلُو  امدنع  .ةجیتنلا  انأ  .مواقت  مل  .ھتدارإل  اھعضخأو 
.دیدش سأب  تاذ  ..ةیوق  ةدیس  تناك  امھمأ  .رمعلا  نم  ةرشاعلا  ایّطخت  دق  هوكریش  ھمعو 
اغلبم اھنطب ، يف  ُتلز  ام  تنكو  يمأو ، خابطلا  ءاطعإ  ىلع  تّرصأ  ربخلاب ، تملع  امدنع 

.ةرواجم ةیرق  يف  شیعلل  امھتلسرأو  لاملا  نم 

بضُغی يكل  ..يداش  يمأ  ينتمسأ  ُتدِلُو  امدنعو  اھتدارإل ، ناورم  نب  يداش  خضر 
نم ةعباسلا  يف  انأو  تام  يمأ  جوز  نأ  الول  انھ ، يتصق  يھتنت  نأ  نكمی  ناك  .عیمجلا  كلذ 

فیك فرعأ  .دحاو ال  ماعب  ينرغصی  يذلا  ھنبا  لثم  ينلماعی  ناكو  ابیط  ابأ  ناك  .رمعلا 
، انتیرق ىلإ  ھتیشاح  ھعمو  موی  تاذ  ءاج  ھنأ  ھفرعأ  ام  لك  .ناورم  نبا  ىلإ  ربخلا  لصو 

ىلع ةجرفلاب  الوغشم  تنك  .امھنیب  راد  امب  ملعأ  هدحو  هللا  .دارفنا  ىلع  يمأ  عم  ملكتو 
.ةشكرزملا اھجورسو  لویخلا 

سبحت نأ  لواحت  يھو  ينیع  تّلبق  .ةّدشب  اھیلإ  ينتّمض  .يمأ  ينتدان  امھثیدح  ةیاھن  يف 
، ناورم نب  يداش  تیب  يف  لمعأ  نأ  َّيلع  نوكیس  تقولا  كلذ  ذنم  يننإ  يل  تلاق  .اھعومد 

.ءایمع ةعاط  ھعیطأ  نأو 

وأ ةرم  اھترایزل  بھذأ  تنك  ةدشب ، اھتدقتفا  اروھش ، يكبأ  تللظو  اًریثك  كلذ  ينقیاض 
ّىلحملا ةرذلا  نیحط  نم  ھعنصت  تناك  .ّھبحأ  تنك  يذلا  كعكلا  ينمعطتف  ماع ، لك  نیترم 

.يلبجلا لحنلا  لسعب 

دق تنك  .تیركت  ىلإ  نیھجتم  نیود  رداغن  نحنو  الإ  يقیقحلا  يبأ  نع  ائیش  فرعأ  مل 
ھجوزو يخأ  اھعم  ناك  .ىرخأ  ةرم  انضعب  ىرن  نل  اننأ  فرعأ  تنكو  يمأ ، عادول  تبھذ 

نحنو .ينؤلمی  لاز  ام  ناك  نزحلا  نكلو  اھب ، نونعیو  اھنّوبحی  مھنأ  تفرعو  امھلافطأو ،
.كاذنآ يروعش  ناك  فیك  ركذأ  .ءيش ال  لك  يل  تلاقو  يتھبج  ىلع  ةلبق  ْتعبط  قرتفن ،

.ابضاغو ارورسم  تنك  .ادج  دیعب  ..دیعب  تقو  ذنم  كلذ  ثدح 

نأ لبق  .ةلئسألا  نم  دیزملا  ھیلإ  ھّجوأ  نأب  افوغش  تنك  .يكوكش  يداش  ةیاور  تدكأ 
اءاج دق  امھنأ  حضاولا  نم  ناك  نكلو  َّيلإ  امھّمدق  .هانبا  ھب  طیحی  ناطلسلا  لخد  ملكتن 

لھ  " ينذأ يف  ناطلسلا  سمھ  امھذخأی  وھو  .امھتیؤرل  هانیع  تقرشأ  .يداش  نع  ناثحبی 
"؟ ثدح



.اًكحاض رجفناف  وھ  امأ  يسأر ، تززھ 



(5)

ةّیبطلا ھتافصوو  نومیم  نبا  ةمكح  ● 

لیشار دجأل  لزنملا  ىلإ  تدع  ناطلسلا ، عم  نیقھرم  نیلیوط  نیموی  دعب  ءاسم ، تاذ 
، ریبكلا انّملعمل  ينم  ىوكشلا  رم  وكشت  تناك  .نومیم  نبا  عم  قیمع  شاقن  يف  يتجوز 

اھتعمس ةفرغلا  ىلإ  تلخد  امدنع  .انتیب  يف  ریدقت  نم  ھب  عتمتی  ام  ىدمو  هذوفن  فرعت  يذلا 
نم يفقومو  يعابطو  يریكفت  يف  رثؤی  رصقلا  يف  ھیضمأ  يذلا  تقولا  لوط  نإ  ھل  لوقت 

اھوحن يتابجاو  لامھإب  ىل  اھماھتا  وھ  مھألا  ءيشلا  .ةایحلا  هذھ  يف  اظح  لقألا  رشبلا 
.انترسأ وحنو 

كاوكش لقنأ  لھ  يضاقلا ، ھیف  رظنی  رمأ  اذھ   " ھتیحل دّسمی  وھو  نومیم  نبا  اھیلع  ّدر 
اھھجو .ةفرغلا  تكرتف  لیشار  بضغأ  يكِحَض  بوقعی "؟ نبا  بقاعی  نأ  ھنم  بلطأو  ھیلإ 

.راظتنا ریغ  ىلع  ءاج  ھنأ  امب  انفیضل ، ھمیدقتل  ترطُضا  يذلا  تئابلا ، زبخلا  لثم  دماج 
يتلا طاطسفلا  يف  شیعی  ھنأ  اّمیسال  ةلیقث  يضاقلا  هاجت  ھتابجاو  .اًقھرم  نومیم  نبا  ادب 

ھجئاوح ھل  يضقیل  حابص  لك  هروزی  نأو  َّدب  الف  .يضاقلا  رصق  نع  نیلیم  وحن  دعبت 
.میرحلا نم  تیبلا  لھأو  ھئانبأ  جئاوحو 

، ةداعلاك دجیف ، .ءاسملا  يف  ارخأتم  دوعیل  ةرھاقلا ، يف  تقولا  مظعم  يضقی  ناك  اذكھ 
ءاقدصأ نیحالفو ، اًنایعأو  دوھی ، ریغو  ًادوھی  نولو ، فنص  لك  نم  هراظتنا  يف  ىضرم 

لضفب ریبك  نومیم  نبا  ىلع  بلطلاف  .ھنئابز  اوناك  كئلوأ  لك  .ادادجأو  الافطأ  ءادعأو ،
.ًادحأ دری  نكی  مل  انیمأ ، ابیبط  ناك  ھنألو  .موی  دعب  اًموی  دیازتی  هاضرم  ددعو  .ھحاجن 

.ةحارلا ىلإ  ةجاح  يف  نوكی  امدنع  ایردوجب "  " انلزنم يف  لیللا  ءاضقل  يتأی  اًنایحأ 
ءودھلاب معنیو  انراوج ، يف  حیرتسی  ناك  .يضاقلا  رصق  نم  بیرق  انلزنم  نأو  اّمیسال 



.لیشار بضغ  نع  ةدشب  ھل  ترذتعا  .ھلوق  دح  ىلع  ماتلا 

اءدب كل  اھبحو  ةیلخادلا  اھتوق  نكلو  ةحلاص ، ةأرما  كتجوز  بوقعی ، نبا  ای  ھبتنا  "
اذامل ال .رصقلا  يف  كتقو  ّلج  يضقت  كنأ  ودبی  .ةیاھن  ام ال  ىلإ  كبایغ  لمحتت  نل  .نارتفی 

"؟ تبسلا مایأ  كترسأ  عم  ءاقبلل  ةجاح  يف  كنإ  ناطلسلل  لوقت 

فرتعأ نیدلا ؟ حالصل  ينحّشر  نم  تنأ  نكی  ملأ  نكلو  يقیدص ، ای  قح  ىلع  تنأ  "
انأ عقاولا ، يف  .ادیعس  تسل  يننإ  تلق  ول  بذكأ  يننكلو  نیجس ، يننأ  انایحأ  رعشأ  يننأ 

، میلشروأ ةكلمم  لخدن  نحنو  يناصح  ىلع  هراوج  ىلإ  نوكأ  نأ  بحأ  ناطلسلا ، اذھ  بحأ 
ةرم سدقلا  حبصتل  ةنیدملا  دوعت  امدنع  انشویج  يدیأ  يف  ةنیدملا  طوقس  دھشأ  نأ  دوأ  امك 

.میلشروأ يف  اندجم  سمش  تبرغ  دقل  .دبعملا  ةحاس  يف  ةالصلا  عیطتسن  امدنعو  ىرخأ ،
اقرشم ادیدج  ادھع  نإ  .مویلا  كلذ  ءادف  اھلك  يتایح  .ىرخأ  ةرم  كانھ  نم  قرشت  فوسو 
هریبدت نسحو  ھتمكح  لضفبو  .نیدلا  حالص  يف  ةریبك  يتقث  .ةسدقملا  انتنیدم  نم  برتقی 

". میلشروأ دوعتس 

.ھسأرب میكحلا  أموأ 

نوكت نأ  يف  كتبغر  نع  ةیمھأ  لقت  ال  لیشار  تاجایتحا  نكلو  اًمامت ، كمھفأ  انأ  "
نیح الإ  اھدقتفن  ال  ةدیجلا ، ةحصلا  لثم  ةداعسلا  .نزاوت  نأ  نم  ّدب  .خیراتلا ال  نم  اًءزج 

". يفتخت

.راوحلا اذھ  دعب  مانیل  نومیم  نبا  لخد 

ىندیرت يترسأو ؟ يلمع  نیب  انزاوت  ققحأ  فیك  .ھتحیصن  يف  رّكفأ  يدحو  تسلج 
اھل ةبسنلاب  كلذ  .انبعش  خیرات  نع  ھتأدب  يذلا  ىباتك  فنأتسأل  لزنملا  ىلإ  دوعأ  نأ  لیشار 

.طالبلا بتاك  نوكأ  نأ  نم  ریثكب  مھأ 

يثاحبأ ریثت  نأ  ةیشخ  كلذو  .يلمع  نع  ًادمع  يندعبأ  يذلا  وھ  نومیم  نبا  نأ  كردت  مل 
ریثأ نأ  ملاعلا ، اذھ  يف  فیعضلا  انعضو  نم  اًقافشإ  يندیری ، نكی  مل  .تاماخاحلا  بضغ 
نبا قفتی  .ةسدقملا  صوصنلا  ىلع  انیضامل  مھمھف  رصتقی  نیذلا  اننید  ءاملع  عم  اًفالخ 

اداسام راصح  وأ  دبعملا ، طوقس  لبق  أدب  ابرغ  انبعش  كرحت  نأب  يأرلا  يف  يعم  نومیم 
.رمألا اذھ  لوح  راوحلا  انلدابت  املاطلف  .لیوط  تقوب 

موجنلاب ةعّصرم  ءامسلا  ينتأجاف  ةحارلا ، تیب  لخدأل  ءانفلا  ىلإ  تجرخ  امدنع 



يننأك يھلإ !! ای  ..و  ةفلتخم  الاكشأ  ذختت  اھتیأر  .ةلیوط  ةدمل  اھیف  اقدحم  تفقوف  ةئیضملا ،
! ّيبل تبلخ  ةمیلح  ّةعشملا ! موجنلا  نم  دوقنع  يف  اسكعنم  ئداھلا  ةمیلح  لامج  دھاشأ 

نیدلا حالص  اھنم  بلط  امدنع  مویلا  ماعطلا  ينكراشت  مل  اذامل  .يلایخ  رداغت  نأ  ضفرت 
مأ ةلیللا  ھشارف  ھكراشت  لھ  نایصخلا ؟ دحأ  ينربتعی  لھ  بلط ؟ ام  اھنم  بلط  اذاملو  كلذ ؟

؟ ىرخأ ةحاو  ىلإ  لقتناو  ةلامثلا ، ىتح  برش  دق  هارت 

ةفرغ ىلإ  يقیرط  يف  انأو  يسأر  قدت  تلظ  ةلئسألا  كلت  نكلو  اًرّخأتم ، تقولا  ناك 
تضفر اھنكلو  ئداھ ، توصب  اھعم  تّثدحت  .ةبضاغو  ..ةظقیتسم  لیشار  لازت  .مونلا ال 

يف نیتماص  اندقر  .ةلیللا  كلت  مونلا  انافج  .يتابغرل  بجتست  مل  .يتلئسأ  نع  بیجت  نأ 
.راھنلا راظتنا 

ىلع ُتبظاو  ھتبحص  مكحبو  ئفادلا ، ءاملا  نم  ناجنفب  ھموی  ةداع -  – نومیم نبا  أدبی 
.دیدج راھن  ةمدصل  مسجلا  ئیھیو  ءاعمألا  رّھُطی  لوقی ، امك  ئفادلا ، ءاملاف  ..سقطلا  سفن 
اھّقلعی يتلا  ةیمھألا  يف  نمكی  يبطلا  ھحاجن  رس  .ساسألاب  ةیئاقو  نومیم  نبا  تافصو 

هذھ فعضو  ءاتشلا ، رھشأ  يف  ایموی  ءام  نیجانف  ةینامث  .كلذ  رادقمو  ..لكأن  ام  ىلع 
.ةدیج ةحص  لجأ  نم  ةیرورض  افیص  ةیمكلا 

لھسألا نم  نوكی  دق  .عونمم  اھیف  لدجلا  .رومألا  هذھ  لثم  يف  اًمراص  نومیم  نبا  ناك 
ناك ھنكلو  ةرملاب ، ھجعزی  كلذ  نكی  مل  .اننید  يف  ةیبسنلا  بویعلا  وأ  ایازملا  لوح  ھتلداجم 

رمألا ّقلعتی  امبر  .مزحلا  كلذ  لكل  اببس  مھفأ  نكأ  ملو  ةیبطلا ، ھتافصو  ةسادق  ىلع  ارصم 
، ھجالع ةعاجن  نم  هدّكأت  مدع  نع  ةدحاو  ةملك  تعاذ  ول  .بطلا  ةنھم  نم  ّشیعتی  ھنوكب 

مھنأل ىضرملا  ھیلع  لبقأ  .ادبأ  ثدحی  مل  كلذ  نكل  .ىرخأ  ةھجو  هاضرم  ھجتا  امبرلف 
.ةعجان ھتاجالع  نأ  نوفرعی 

موثلاو لصبلا  ةحئار  ترشتناو  يضاقلل ، مھرم  دادعإب  الوغشم  نومیم  نبا  ناك  اھتقو 
قوحسمو خینرزلاو ، نیتنسفألا ، ىّمسُی  يرطع  تابنو  لدرخلاب ، امھطلخ  .ةفرغلا  يف 

لخدیل ءانفلا  ىلإ  يدؤملا  بابلا  حتفأل  تعرسأف  نایثغلاب ، ترعش  .ّلخلاو  رملا ، زوللا 
.نومیم نبا  مستبا  .يقنلا  ءاوھلا  ضعب 

!". ينلتقت اھدحو  ةحئارلا  داكت  ھل ؟ امس  رّضحت  كارت  مأ  ضیرم ، يضاقلا  لھ   " ھتلأس

". ماری ام  ىلع  سیل  ھجازِم  نكلو  اًضیرم ، سیل  ..ال  "



"؟ ملو "

ھنكلو انس ، انم  ربكأ  نوكی  امبر  اًمامت ، علصأ  حبصی  نأ  دیری  .طقاستی ال  هرعش  أدب  "
". ةباش ّيغب  ىلع  ھینیع  عضی  ھلعل  .الاتخم  اّوھزم  لاز  ام 

نوكی نل  اھتعاس  بھذ ، نم  قبط  ىلع  ھل  اھوّمدقل  ةریغص ، ةاتف  ىلع  هانیع  تعقو  ول  "
"؟ ةثیبخلا ةحئارلا  تاذ  ةطلخلا  هذھ  ىودج  امف  ةیمھأ ، ةیأ  هرعش  طقاستل 

". ىرخأ ةرم  ومنی  ھلعجی  امبرو  رعشلا ، نم  يقب  ام  ّفثكیو  يّوقی  فوس  مھرملا  اذھ  "

ناك انھ ، نع  اریثك  دعبی  ناكم ال  يف  جضن  لیلد  رعشلا  طوقس  ؟  اذكھ قلق  وھ  اذاملو  "
". مھتوق نع  اریبعت  مھسوؤر  نوقلحی  ةنھكلاو  ىمادقلا  كولملا 

ناكف .بیشلا  ھبیصی  نأ  بحی  نكی  مل  رعشلا ، ریزغ  ناك  نیملسملا  يبن  نكل  حیحص ، "
". ثارتلا بتك  نم  اوفرع  اذكھ  وأ  سآلا ، تیزو  نامعنلا  قئاقش  نم  جیزمب  ھغبصی 

ىلع تدب  يتلا  ةرظنلا  نم  تمھف  يننكلو  هدیكأت ، ىلع  ضارتعالا  كشو  ىلع  تنك 
هرّضحی يذلا  يبطلا  جالعلا  نع  ىرخأ ، ةلئسأ  ةیأ  نع  ةباجإلل  ًادعتسم  سیل  ھنأ  ھھجو 

.انیضاقل بابشلا  ةداعإل 

ھّسحو ةرادإلا ، يف  يضاقلا  تاراھم  نع  ّثدحتی  كلذ ، نم  الدب  نومیم ، نبا  حار 
كلذ لبق  ھّمدقی ، ام  ةمیقو  ناطلسلا ، تارارق  ىلع  ىتح  ضارتعالا ، ىلع  ھتردقو  لدعلاب ،

.ةروشم نم  مكاحلل  ھلك ،

: نومیم نبا  ينأجاف  رصقلا ، وحن  نیھجتم  يلزنم  رداغن  نحنو 

"؟ لیشار تولس  لھ  بوقعی ..  نبا  ای  قدصب  ينبجأ  "

كبترا ينبنؤی ! يبلق  نأكو  تعراست ، يبلق  تاقد  نأ  الإ  .ةدشب  اًركنم  يسأر  تززھ 
: يباوجتسا لصاوف  وھ  امأ  .مالكلا  نع  تزجع  .ينھذ 

تیب لھأل  ةدیدجلا  ةفاضإلا  كلتل  ةئفادلا  ةرفاولا  لئادجلا  نأ  نم  دكأتم  تنأ  لھ  "
"؟ كّبل بلخت  مل  ناطلسلا ،

يراكفأب تظفتحا  دقل  ةمیلح ؟ رمأب  ىُرت  ای  فرع  فیك  .ةیناث  يسأر  تززھ 
نبا لّصوت  ءامسلا ، قحب  فیك ، .يرعاشم  نم  اقثاو  ىتح  نكأ  مل  .يسفنل  يرعاشمو 



نأ دعبو  مالكلا ، نع  اھعم  تزجع  ةجردل  تقولا  ضعبل  تذُخأ  جاتنتسالا ؟ اذھ  ىلإ  نومیم 
.تمَّمصف .دری  ملو  ھیفتك  ّزھ  ةیادبلا  يف  .هدصقم  يل  حرشی  نأ  ھنم  تبلط  يسفن  تكلامت 

تسیل لیشار  ىوكشو  .تویبلا  تاّبر  نم  ریثكلا  ىواكش  ىلإ  تعمتسا  يلمع  مكحب  "
يفرعت نأ  : " اھل تلق  .تضفر  .اھلجأل  ّيلصأ  نأ  ينم  تبلط  .ةمیدق  ةصق  اھنإ  .ةدیدج 

". ةلھاج ينوكتو  يلصت  نأ  نم  ریخ  يمانتو ،

". بنذ اھلقثی  يحور ال  .حیرتسم  يریمض  .سمأ  ةلیل  انالك  منی  مل  "

"؟ كبلقو "

"؟ منھج نم  أوسأ  مالحأ  الب  املاع  سیلأ  .ادیج  كلذ  مھفت  تنأ  .ملحی  يبلق  "

حمسی مل  ردقلا  كمالحأ ، يف  اھكِرشأ  .لیشار  ىلإ  ثدحت  .بوقعی  نبا  ای  اھعم  ّملكت  "
". لسعلا معط  نم  ریثكلاب  انبعشل 

.انقرتفاو



(6)

لوأ نع  يكحی  يداشو   ● قشمد يف  نیدلا  حالص  بابش  تایركذ  ● 
عامجلا ّةذل  ناطلسلا  اھیف  قّوذت  ةرم 

سلجو ماق  تلخد  امدنعو  اًیقلتسم ، ناك  .ناطلسلا  مون  ةفرغ  ىلإ  مداخلا  عبتأ  نأ  ُتغلُبأ 
ھقلحو الیقث  هردص  ناك  .ةنھاو  ةماستبا  مستبا  .لكشو  نول  لك  نم  دئاسو  ىلع  ائكتم 

مدع ىلع  ارصُم  ةدشب  ھسأر  زھ  ھنكلو  نسحتلاب ، رعشی  امدنع  دوعأ  نأ  تضرع  .ابھتلم 
.مویلا ةعاضإ 

ءانثأ يف  انم  يدنج  يأ  لجأ  يھتنی  نأ  هللا  ءاشی  دق  .بوقعی  نبا  ای  ةریصق  ةایحلا  "
". برحلا

ىتح لیبجنزلا  يلغب  مھدحأ  ماق  .ءاودلا  ھل  نوزّھجی  مدخلا  دھاشأ  انأو  اتماص  تفقو 
يناثلا مداخلا  امأ  .ًادیعب  ھھجو  لّوح  مث  ناطلسلا  ھقشنتسا  .دوسألل  جیزملا  نول  لاحتسا 
حارو ھنیبج  ضیرملا  بّطق  ةرملا ، هذھ  .لحنلا  لسع  نم  ةریبك  ةیمكب  جیزملا  ةیلحتب  ماقف 

امھ امنیبو  افرصناو ، نامداخلا  ىنحنا  .ءاعولا  كرتب  مھیلإ  راشأ  مث  ءطبب ، فشتری 
.ناطلسلا ةھبج  سّسحتی  حارو  يداش ، لخد  ناجرخی 

الف بوقعی  نبا  ای  كل  ةبسنلاب  امأ  .ھلك  جیزملا  برشب  كیلع  .مومحم  ریغ  تنأ  میظع ! "
". مویلا ھناسل  حیری  نأ  يغبنی  .كروضح  نم  للقت  نأ  َّدب 

! ھنعلو مستبا  يذلا  ناطلسلا  در  عمسی  نأ  لبق  يداش  فرصنا 

... ...



.قشمد يف  ةریغصلا  يتفرغ  تركذت  ضرملاب  ترعش  املك  ةمیدقلا ! ةنیدملا  دقتفأ  مك 
تنك امنیب  .ةعلقلا  نع  اریثك  دعبی  ال  ةنیدملا ، نم  يبرغلا  ءزجلا  يف  لزنم  يف  شیعن  اّنك 
لخد ھسفن ، ناطیشلا  لعف  نم  اھنأكو  تدب  ىمحب  اضیرم  موی ، تاذ  يشارف  يف  ادقار 

ای كتوق  دعتستلف  : " ينذأ يف  سمھ  مث  يتھبج ، سسحتو  اًمامت  نآلا  لعف  املثم  َّيلع ، يداش 
". كتوق دعتسا  .بویأ  نبا 

ةدیج ٍلاح  يف  نكأ  مل  .انتلئاع  تباصأ  ةبیصمب  ىغالبإ  يف  ةصاخلا  ھتقیرط  تناك  كلت 
تناك سمشلا  قورش  عمو  .ةلیللا  كلت  ةئیدر  امالحأ  تملح  يننأ  ركذتأو  ةلاسرلا ، مھفأل 

دق يّتدج  نأ  ينغلبیل  يتفرغ  ىلإ  يدلاو  ءاج  ھسفن  مویلا  كلذ  يف  .اھلعف  تلعف  دق  ىمحلا 
ىلوألا ةرملا  يھ  هذھف  .ھقامعأ  ّزھ  دق  يئاكب  نأ  َّدب  الو   ، عومسم توصب  تیكب  .تیفوت 

.غلاب ونحب  يرعش  دّسمیو  ھیعارذ ، نیب  اھیف  يدلاو  ينّمضی  يتلا 

دق اھنإو  ًادیدم ، اًرمع  اھیلع  غبسأ  دق  ھلضف ، نم  نإ هللا ، لاق : .تاملكلا  ضعبب  يناساو 
اھنإ يبأ : لاق  .ينب  ای  كنع  يل  اھتاملك  رخآ  تناكو  .ةمدان  ریغ  ایندلا  ةایحلا  كلت  ترداغ 

ةمیمتلا كلت  سسحتی  ھلك ، كلذب  ينربخی  وھو  ذخأ ، .يلبقتسمبو  يب  ھمامتھا  ةلقل  ھتخَّبو 
.يردص ىلع  ةّقلعم  اھارت  يتلا 

امنیب طیخلا ، لیطتل  ماع  لك  ھنع  اھعلخت  تناكو  ھتبقر ، لوح  ىتدج  اھتّقلع  ةیادبلا ، يف 
ينبھت يك  ةصاخلا - رئاعشلا  كلت  يف  هللا  وعدت  اھعمسأ  مل   - ةلوھجم ةھلآل  ىقرب  متمتت 

لبق .ينم  اءزج  كلذك  تحبصأ  اھنأ  الإ  اھببسب ، اھب  زتعأ  .دیعسلا  ظحلا  ةمیمت  اھنإ  .ةوقلا 
، يردص ىلع  اھكحأو  يتضبق  يف  اھب  كسمأ  ةكرعم ، لك  يفو  ةكرعم ، يأ  يف  كراشأ  نأ 

.انرصنی يك  اتماص  ىلإ هللا  عرضتأ  نأ  لبق 

تناك .ىلوألا  رھشألا  يف  كبلعب  ةیرحل  تقتشا  .الجر  ُتحبصأو  ُتربك  قشمد ، يف 
وأ مھم ، صخش  لایتغا  نع  اربخ  عمسن  نأ  نود  موی  رمی  نكی  مل  .راطخألاب  ةئیلم  قشمد 

.رارفلاب ذولی  صخش  نع 

حبصأ كلذب  .ةعلقلاب  قشمد  كباتأ  ھیلإ  دھع  .اریثك  ھتدعاس  ةداعلاك ، يدلاو ، عابط 
نایعألا نم  نیریثك  ءادعأ  ھل  قلخ  ئجافملا  هدوعص  .ةنیدملا  ةیامح  نع  الوئسم  يدلاو 
نورظنیو ةحارص  ھنوداعی  اوناك  لئاوألا ، نینمؤملا  لسن  نم  مھمظعم  ناكو  نییلحملا ،

داركأ نیرماغم  نم  رثكأ  مھل  ةبسنلاب  هوكریش  يمعو  يبأ  نكی  مل  .راقتحاب  اعیمج  انیلإ 
نأ راكنإ  بعصلا  نم  .رثكأ  عفد  نمل  مھحاورأو  مھتامدخ  اوعاب  ةرھم ، نییزاھتناو 



.ةقیقحلا نم  ءيش  ىلع  يوطنی  ناك  انل  مھراقتحا 

میظنت دیعی  نأ  يدلاو  نم  بلط  دق  ناكو  ُْرُنأ ، نیدلا  نیعم  قشمد  مكحی  ناك  انئج ، امدنع 
اًودع نیدلا  نیعم  ناك  .ھتداق  نیب  ةدیازتملا  تاقاقشنالا  ھتجعزأ  نأ  دعب  ةنیدملا ، تاعافد 
ةرمإ تحت  لمعی  ایركسع  ادئاق  هوكریش  يمع  ناكو  نیدلا ، رون  ھنباو  يكنز  ناطلسلل 
هدیسو ُرُنأل  صلخم  ينامكرت  يأ  نم  لعجیل  الإ  رمألا  اذھ  ناك  ام  .ةرشابم  نیدلارون 

يبأ ناك  .ةطبارتم  ةریشع  اننأ  ءافخإ  بعصلا  نم  ناك  ةیاھنلا ، يف  .اًبضاغ  اًطخاس  ْكبیأ 
نأ الإ  .نیمصخ  امھنوك  نع  رظنلا  فرصب  فیسلاو ، ضبقملا  لثم  نیطبارتم  ھقیقشو 

يقُبی نأب  كبیأ  ناطلسلا  حصن  انل - لیق  امك   - ھضرم شارف  ىلعو  .يدلاوب  قثی  ناك  ُرُنأ 
.يدلاو تامدخ  ىلع 

لھسلا نمو  .ءاسن  ریزو  ذیبن ، بیِّرش  .افیعض  الجر  ناك  .امامت  اعنتقم  كبیأ  نكی  مل 
، اذھك فقوم  يف  فرتعأ ، نأ  بجی  يننأ  نم  مغرلا  ىلع  .ءوسلا  وراشتسم  ھب  بعالتی  نأ 

عفریس يدلاو  ناكأ  قشمد ، مجاھ  نیدلا  رون  نأ  ولف  .ساسأ  الب  نكت  مل  مھفواخم  نأب 
.راھن لیل  مھقّرأ  يذلا  لاؤسلا  وھ  كلذ  هوكریش ؟ هوخأ  اھدوقی  شویج  دض  حالسلا 

دیجی ناك  ھنأ  يأ  .اًمیظع  طالب  لجر  ناكو  ةعنقألا ! ءادترا  يف  اًعراب  يدلاو  ناك 
: الئاق مستبا  لاُقی  امب  كبیأ  هربخأ  امدنع  .اریثك  ملكتی  الو  ماتلا  عامتسالا 

ریغب سبنأ  مل  مویلا  ىلإ  .دیحولا  مكحلا  كنكلو  يئالو ، يف  مھكش  يف  نّیقحم  اوناك  امبر  "
نأ درجمب  .ادغ  يترسأو  انأ  لحرأ  نأل  دادعتسا  ىلع  انأف  كقلقی  يدوجو  ناك  اذإو  قدصلا ،

". كرمأ ردصت 

، ھشرع ھتّفلك  ةطلغ  كلت  .يدلاو  تامدخ  ىلع  يقُبی  نأ  قشمدل  ىلعألا  دئاقلا  راتخا 
.جنرفلا نم  انضرأ  ھیف  دیعتسن  يذلا  مویلا  تبّرقو  نینمؤملا ، تدّحو  اھنكلو 

نأ نكمی  ناك  امع  كسفن  نیبو  كنیب  لءاستت  .بوقعی  نبا  ای  كسأرب  رودی  ام  فرعأ 
نوكتس تناك  ةیئاھنلا  ةجیتنلا  نأ  يف  اریثك  كشأ  ال  .قشمد  نم  اندرُط  انك  ول  ثدحی 

ھتحلصم نم  عفادب  يبأ  تافرصت  نكت  ملف  .ةریثك  ءامد  كفس  لبق  سیل  نكلو ، ...ةدحاو 
يف تناك ، نینمؤم  دض  نونمؤم  اھضاخ  يتلا  بورحلاو  .بسحو  ھترسأ  ةحلصمو 
انیلع تضُرف  ًادویق  تاموصخلا  كلت  جئاتن  نم  ناك  لب  .ھسفن  ىلع  ةضیغب  ةقیقحلا ،

انورذحو .ًالیل  ةنیدملا  يف  لوجتلا  انیلع  مّرُحو  .اندرفمب  انلویخب  ریسلا  نم  انعنُم  .اًضرف 
.هرماوأ انفلاخ  نحن  نإ  دلجلاب  يبأ  انّددھو  تاراّمخلا ، دایترا  نم 



لداعلا يخأو  انأ  انررق  . (1)" ةفحجلا  " ةبعل تفرع  ّيلع ، ةضورفملا  ةبحصلا  مكحبو 
قورش دنع  انلویخ  ىلع  جرخن  انك  .انیلع  نیضورفملا  نیریثكلا  سارحلا  نم  دیفتسن  نأ 
ةبجوو ةریصق  ةحارتسا  دعبو  فیسلاب ، ةزرابملا  دونجلا  انملعی  ةیباجلا ، باب  نم  سمشلا 

مھمیلعتب انسفنأ  يلسن  انك  بیردتلا  اذھ  دعبو  لیخلا ، نوتم  ىلع  لاتقلا  اننوملعی  ةفیفخ 
.ةفحجلا

هروعش ّلقی  رثكأ ، ھسفن  قھرأ  املك  ءرملا  نأ  بوقعی ، نبا  ای  ةبیجع  ةقیقح  تسیلأ 
لاوط ناصحلا  رھظ  ىلع  ىقبأ  نأ  نكمی  ناك  لیخلا ، بوكر  نم  نیتعاس  دعبف  بعتلاب ؟

لسكلاب رعشأ  تنك  لزنملا ، ةرداغم  يتعاطتساب  نكی  مل  يتلا  مایألا  يف  امأ  .مویلا 
، مسجلا يف  مدلا  قفدتب  ّقلعتی  ھلك  رمألا  نأل  نودمحی هللا  يئابطأ  .مویلا  لثم  .قاھرإلاو 

؟ نوفرعی العف  لھ  نكلو ،

تاحیقنتلا ضعب  يرُجأ  تذخأ  مث  نمو  ریكفتلا ، يف  قرغتسا  ھنأ  تننظ  .ناطلسلا  تكس 
ناتقبطم هانیع  .انلمع  فنأتسنل  ھیلإ  ترظن  ةزھاج ، ةشیرلا  تناك  امدنعو  صنلا ، ىلع 

.قیمع تابس  يف  قرغتسا  دقل  .اًمامت 

مل .طقف  ةدحاو  نیعب  ىری  ناك  بویأ  نب  نیدلا  حالص  نأ  ىلإ  ریشأ  نأ  لبق ، نم  ينتاف ،
.رمألا ةیساسح  ىلإ  ينّھبن  دق  نومیم  نبا  ناكو  ىرخألا ، دقف  فیك  دعب  ينربخأ  دق  نكی 
طبضنم بتاك  يننإ  ثیحو  .فورظلا  تناك  امھم  ھیلإ  ریشأ  نأ  ةسایكلا  نم  سیلف  مث  نمو 

ام اًردانو  ھبویع ، ىلع  ًاداتعم  تحبصأ  يننأ  ةقیقحلاو  .ينھذ  نع  لوضف  لك  تدرط  دقف 
.كلذ يف  رّكفأ  تنك 

فصن ھنأ  ىلإ  ّلیُخ  ةحوتفم ، ةضیرملا  ھنیعو  مونلا  يف  اًقرغتسم  ھتیأر  امدنع  يننأ  الإ 
.ءيش لك  ىریو  ظقیتسم 

يف كلذ  ثدح  لھ  .ھنیع  دقف  ىتمو  فیك  فرعأ  نأ  تدرأ  .بیرغ  روعش  ينرمغ 
ىلع ھتردق  يف  ھلك  كلذ  رَّثأ  فیكو  كلذ ؟ نع  لوئسملا  نمو  فیكف ؟ ناك ، نإو  ھتلوفط ؟

.يلقع ىلع  رمھنا  ةلئسألا  نم  لالش  لاتقلا ؟

ىلإ يفتك  ىلع  ةتبر  ينتّھبن  .مئانلا  ناطلسلا  يف  ّقدحأ  انأو  تقولا  نم  رم  مك  ِردأ  مل 
ىلع ةمالع  ھیتفش  ىلع  اًعبصأ  عضو  .ناكم  لك  يف  اًمئاد  هدجت  يذلا  يداش  دوجو 

.ةفرغلا جراخ  ىلإ  ھعبتأ  نأب  َّيلإ  راشأو  تمصلا ، ةرورض 



لجفلا مضقأو  نبللا ، يف  زبخلا  سمغأ  ءاتشلا ، سمشب  عتمتسأ  ءانفلا  يف  سلاج  انأو 
.تححلأ .بُجی  ملو  مستبا  .نیعلا  كلت  نع  يداش  تلأس  لصبلاو ،

". ھیف ّثدحتن  يذلا ال  رمألا  وھ  اذھ  .ھسفنب  نیدلا  حالص  كربخیس  "

"؟ ملو ال "

يسفنل تلق  .أَّشجتو  ھبراش  ىلع  نم  نبللا  راثآ  حسم  ھنأ  الإ  مھللا  .تمصلا  لجرلا  مزل 
ةمرُح تناك  .ًائطخم  تنك  يننكلو  .ھقیاضی  ائیش  لعل  .مالكلاب  ھل  حمست  ةلاح ال  يف  ھلعل 

.ھیلع ادب  يذلا  سرخلا  ببس  ةدحاولا  نیعلا  نع  مالكلا 

ةیاكحلا يف  قشمد  ىلإ  ھترسأو  بویأ  لوصو  ةیاكح  ىلإ  انلصو  دق  انك  اذإ  ام  ينلأس 
ھتارماغم نع  نذإ  ناطلسلا  كربخأ  : " ةثیبخ ةماستباب  لاقف  .يسأرب  تأموأ  .اھنِّودأ  يتلا 

!". ةیبابشلا

!". دعب سیل  "

.اًكحاض رجفنا  مث  اًرخاس  ينّدلقی  حار  دعب "! سیل  دعب ! سیل  "

نم نكلو  ةدیدش ، ةلوھسب  مھیضام  نوسنی  .اًمئاد  ئطخت  نّینسملا  ةركاذ  .كربخی  نل  "
، الوأ نأضلا  محل  نم  الیلق  لوانتنلف  .اًیح  لاز  ام  يداش  نأ  مامھلا  بتاكلا  اھیأ  كظح  نسح 

". ىرخأ ةرم  میظعلا  انناطلس  اھرّكذتی  نل  يتلا  قشمد  تایاكح  كیلع  ّصقأس  اھدعبو 

.ملكتی خیشلا  أدب  انماعط ، نم  انغرف  نأ  دعبو 

... ...

... ...

ءافلخلا ناك  ثیح  يومألا ، دجسملل  ىلوألا  انتارایز  نع  انتایاكحب  كرجضأ  نل  "
ةیواعم كسمأ  امدنع  اًبضغ  دشتحملا  عمجلا  فجترا  ثیحو  ةعمجلا ، بطخ  نوقلی  ماظعلا 

". ناطلسلل ھلك  كلذ  كرتأس  .لوتقملا  نامثع  ةفیلخلا  مدب  بّضخملا  صیمقلاب 

ءانثأ يف  كحضی  ناك  ام  اًریثك  .ةتكن  لاق  امنأك  عومسم  توصب  يداش  كحض 
يتلا ةلیوطلا  موللا  ةرظن  ىدافتأل  بدأ  يف  تأموأو  تمستبا  .كلذ  ىلع  تدتعا  ھتاقیلعت ،

نم رخآ  اًناجنف  برش  نأ  دعبو  .ةكحاضلا  تاراجفنالا  كلت  بقع  اھل  ضّرعتأ  ام  اًریثك 



حار اتوص ، ًاثدحم  ھناسلب  ھبراشو  ھیتفش  ىلع  نم  ةّفلختملا  راثآلا  حسمو  نبللا ، ضیخم 
.ھتیاكح يكحی  ىرخأ  ةرم 

ناك .ةحارلل  اًسامتلا  اوعجھ  دق  عیمجلا  ناكو  يفیص ، ءاسم  تاذ  اًراح  تقولا  ناك  "
فلاخو وجلا  ةرارح  لغتسا  .الیلق  رغصأ  امبر  وأ  هرمع  نم  ةرشع  ةعبارلا  يف  كناطلس 
ةنیدملا رداغو  جرس  نود  لّضفملا  هداوج  ىطتما  .لبطسإلا  ىلإ  بھذو  ھیبأ  تامیلعت 

تناك .دحأ  فرعی  نأ  نود  ةباوبلا  نم  جرخی  نأ  نكمی  ّھنأ  ھشیطل ، رّوصت ، .هدرفمب 
حامج حبكی  نأ  عیطتسی  يذلا  اذ  نم  نكلو  .ةنیدملا  نوئلمی  ھیبأ  ءادعأ  نأ  امب  ةرطاخم ،

؟ بابشلا

مھدحأ نكلو  مھدرفمب ، نوجرخی  بویأ ال  ءانبأ  نأ  نوفرعی  اوناك  .ةباوبلا  سارح  عدُخ 
ًادیعس ادب  ھنأ  بیرغلا  .رمألاب  هوغلبأو  بویأ  اوظقیأ  .ھجورخ  نع  غلبأو  لزنملا  ىلإ  قلطنا 

.مستبی ھتیأر  .ھنبا  نایصع  نم  اًبضاغ  ھنم  رثكأ 

تناك .مات  ءودھ  يف  نكلو  نیدلا ، حالص  ءارو  يناصحب  جرخأ  نأ  ينم  بلط 
سّسجتأ ..ىرخأ  ةرابعب  .دُعب  ىلع  نم  نكلو  ..بھذ  امثیح  ھبقارأو  ھعبتأ  نأ  تامیلعتلا 

.ناك دقو  .رعشی  نأ  نود  ھیلع 

كذخأی امدنع  ىرتس  امك   - ةیباجلا باب  جراخ  .هرثأ  ءافتقا  بعصلا  نم  نكی  مل 
كینیع للغزت  ةعلقلا ، راوسأ  ىلع  فقت  امدنع  .رھن  ھعطقی  ریبك  نادیم  دجوی  ھعم  ناطلسلا 

.رخافلا ریرحلا  نم  ءارضخ  ةریبك  ةداجسب  ھبشأ  نادیملا  حبصیو  ةبراغلا  سمشلا  ةعشأ 
ناّملعتیو لویخلاب  ناقباستی  اناك  كانھو  .ةفحجلا  نابعلی  ھقیقشو  نیدلا  حالص  ناك  كانھ 

.روحلا راجشأ  نم  ةریبك  ةكیأ  رھنلاب  طیحی  ناك  .مھسلاو  سوقلاو  فیسلا  مادختسا 

لزنیو ھناصح  مجلی  ھتیأر  مث  .ةیامح  نود  سأرلا  رساح  حمری  ھتیأر  دُعب ، ىلع  نم 
يك ال رذحب  يبصلا  وحن  ترس  مث  ةرجش ، يف  يناصح  تطبرو  ھلثم  تلعف  .ھقوف  نم 

.يناری الو  هارأ  تنك  انھ  نم  .تاریجشلا  ضعب  فلخ  اًعقوم  تدجو  نأ  ىلإ  يناری ،
نم ءاھتنالا  ىلع  تكشوأ  يننكلو  يلثم ، قمحأ  زوجع  عم  دفنی  أدب  دق  كربص  نأ  فرعأ 

.ةیاكحلا

ةرم ھسكعو  ةّرم ، رایتلا  عم  حبسی  ذخأ  .ءاملا  يف  زفقو  ھبایث  نیدلا  حالص  علخ 
وھ هدیری  ام  لك  نأب  انربخی  مل  اذامل  بیرغ ! يبص  نم  ھل  ای  .يّرس  يف  تكحض  .ىرخأ 

.ةصقلا يھتنتو  .يھتنی  نأ  ىلإ  سارحلا  ضعب  ھبحصیس  ةحابسلل ؟ بھذی  نأ 



اھنأو َّدب  ال  ةأرما ، ةأجف ، ترھظ ، امدنع  ھّتیحتل  رھنلا  ّةفض  ىلإ  بھذأ  نأ  تكشوأ 
مث اھتوطو  اْھتَلمح  .ھبایث  كرت  دق  ناك  ثیح  ىلإ  ریست  اھتیأر  .ىرخألا  يھ  ھبقارت  تناك 

ّنیبتأ مل  .ائیش  اھل  لاقو  ئطاشلا  وحن  حبس  .ةحابسلا  نم  يھتنی  ىتح  هرظتنت  ْتسَلج 
.اًرصم ناك  .اھسأر  ّزھتو  كحضت  اھتیأر  .اھتحمل  امدنع  ُتدعتبا  دق  تنك  يننأل  تاملكلا 

.ءاملا يف  ھعم  زفقتو  اھبایث  اھنع  علختو  موقت  اھتیأر  ةأجفو 

كرودقمب يقابلا  .اًبیرقت  هرمع  فعض  يف  بوقعی ! نبا  ای  ..ادج  ةلیمج  ..ةأرما  تناك 
ةرحاسلا كلت  تطتما  مث  سمشلا ، يف  امھیسفن  اففج  ةحابسلا  نم  ایھتنا  نأ  دعب  .ھّلیختت  نأ 
نارعشی انوكی  مل  بوقعی ! نبا  ای  ناحبس هللا  .لجرلا  نوكی  فیك  ھّملعت  تحارو  انَّیبص ،

لثم نافّرصتی  اناك  هالع ، يف  هللا  رصب  تحت  ةیفاصلا ، ءامسلا  تحت  .لجخ  يأب 
.تاناویحلا

.يدیس ينرمأ  امك  ينھذ  يف  ءيش  لك  لّجسأ  نأ  لواحأ   ، اًرباص رظتنأ  تنك 
هذھ دنع  .ھبایث  ىدترا  مث  ةریصق ، ةدمل  كانھ  اًیقلتسم  لظف  وھ  امأ  .الوأ  يھ  ْتفرصنا 

تمقتنا دق  نوكأ  اھتعاسو  .يسفن  نع  فشكأ  نأ  نكمی  ناك  كل ، ودبی  دق  امك  ةلحرملا ،
نود ةنیدملا  ىلإ  ادئاع  يناصح  تبكر  .تامیلعتلا  تذَّفن  ينكلو..كبلعب  ثداح  نم  يسفنل 
نأب هابأ  ُتنأمط  لزنملا ، ىلإ  تدع  امدنعو  .ھنزاوت  نیدلا  حالص  دیعتسی  ىتح  رظتنأ  نأ 

.ماری ام  ىلع  ءيش  لك 

ءيش لك  ھل  لوقأ  نأ  يننكمی  ناكو  .ءيش  لك  فرعی  نأ  ةمحر هللا ، ھیلع  بویأ ، دارأ 
اھنكلو مامھلا ، بتاكلا  اھیأ  راصتخاب  ةصقلا  كل  تیور  دقل  .رورس  لكبو  ..لیصفتلاب 

.اھلیصافت لكب  ينھذ  يف  ةرضاح  كاذنآ  تناك 

تناك اھنأل  حارتسا  ّھلعل  .كحضلا  يف  رجفناو  ھیدی  اتلكب  بویأ  ّقفص  امدنع  تشُھد 
ينّددھو ةداتعملا  ھتمارص  ھھجو  بستكا  مث  هدونج ! دحأ  وأ  ..ةریغص  ةرھم  نكت  ملو  اّیغب ،

.نیدلا حالص  عماسم  تغلب  ةدحاو  ةملك  نأ  ول  بعرم ، ریصمب 

، يبصلا نم  بیرق  يننأ  اًمئاد  رعشأ  تنك  .اتماص  ىقبأ  نأ  َّيلع  لھسلا  نم  نكی  مل 
ءيش كانھ  ناك  نكلو  .تامیلعتلا  فلاخیو  ةفلتخم  فقاوم  يف  يناسل  ّلزی  نأ  نكمی  ناكو 
". دیدشلا ءارغإلا  مغر  ھتعطأ  دقو  هرماوأ ، ةفلاخم  ّةبغم  نم  ينّرذحی  بویأ ، ةربن  يف  ام 

"؟ نكمم اذھ  لھ  نآلا ؟ ىتح  ثدح  امم  ائیش  فرعی  ناطلسلا ال  نأ  ينعتأ   " ھتلأس



.ةضیرع ةماستبا  يداش  مستبا 

، اًریثك كحضو   ، ةجھب ةلاح  يف  ناك  .ھفافز  ةلیل  ھتربخأ  .ةبسانملا  ةظحللا  ترظتنا  "
يسن ھنأ  دقتعأ  تنكو  رھش ، دعب  .كلذ  نم  رثكأ  ھب  ةیارد  ىلع  نوكأ  نأ  بجی  ناك  نكلو 

اًیأ نأل  ھتشھد  ىدبأ  .ھتربخأ  .نیبجلا  بّطقم  ناك  .ثدح  امل  اًریسفت  ينم  بلط  ھلك ، رمألا 
!". كلذب انأ  ينأش  امو  .يفتك  تززھ  .رمألا  يف  ھعم  ّثدحتی  مل  ھیدلاو  نم 



(7)

يح يف  ّلظلا  لایخل  نجام  ضرعو  ةرھاقلا ، يف  عیبرلا  دیع  ● 
نامكرتلا

ةملك ينلصت  مل  .دعب  عیبرلا  تأی  مل  كلذ  نم  مغرلا  ىلعو  ءاتشلا ، ّىلوو  عیباسأ  تّرم 
يبلق بیذعت  نع  تّفقوت  .ًادیور  ًادیور  ىشالتی  يفطاعلا  ھلولا  ذخأو  ةمیلح ، نم  ةدحاو 

دقف لیشار  امأ  .اھیلع  يانیع  عقت  ملو  مایأ  تَّرم  .نومیم  نبا  ةحیصنب  المع  اھیلإ  نینحلاب 
.دیدج ماظن  ىلع  انتایح  تّفیكت  .اھتیویح  تداعتسا 

كلذ .سدقلا  ریرحت  ةطخ  شقانی  ةرسألا ، ءاضعأ  نم  ةقثلا  لھأ  عم  ناطلسلا  لغشنا 
ةیرس ىلع  اًظافح  كلذو  .ھسلجم  ةفرغ  لوخد  ھیف  َّيلع  روظحملا  دیحولا  تقولا  وھ 

ناطلسلا ناك  امك  قمحأ ، ٍهابت  وأ  شیط  يأف  .صاخ  زارط  نم  تاثداحم  اھنإ  .تالوادملا 
مل يننإ  تلق  ول  بذكأ  يننكلو  .ًادوقع  انتیضق  رّخؤیو  ھلماكب  اًشیج  انّفلكی  نأ  نكمی  لوقی ،

ظحال ناطلسلا  نأ  َّدب  الو  مكاحلا ، ةقث  لحم  تحبصأ  يننأ  دقتعأ  تنك  .كلذل  ًءاتسم  نكأ 
: ًالئاق ةحیرجلا  يئایربك  نم  ئدھی  نأ  لواح  ھنأل  كلذ ،

كل تنذأ  ول  .نورخآ  صاخشأ  ةثالثو  يضاقلا  ھفرعی  ھبتكت  ام  بوقعی ، نبا  ای  "
دقتعی دق  .ھتروطخ  كلذل  نوكیسو  نوكت ، نَم  لكلا  فرعیس  يركسعلا  انسلجم  روضحب 

نوّفیزی مث  كنولتقی ، وأ  كنوّبذعی  دق  .يتفالخ  رسب  ظفتحت  كنأ  يمع  ءانبأ  وأ  يتوخإ  دحأ 
"؟ تمھف لھ  .سانلا  ھّقدصی  نأ  نودیری  ام  اھیف  نوّعدی  قئاثو 

.ھتاملك باوصب  اًفارتعا  يسأر  تینحأو  تأموأ 

.نینسلا تائم  نم  مھتداعك  عیبرلا  يف  ركابلا  حابصلا  بابض  ةرھاقلا  لھأ  لبقتسا 
ذیمالت .عیبرلا  مایأ  لوأ  سانلا  نیب  قراوفلا  ىشالتت  .اھلھأ  ةضبق  يف  ةنیدملا  تحبصأ 
نوئیجی امإو  ءاسملا ، تالافتحال  نودعتسی  اھجراخ  نوقبی  مھنأ  امإ  دھاعملاو  سرادملا 



ىلع دوقنلا  قفُنت  .ةیدف  ىلع  اولصحی  نأ  ىلإ  نئاھر  مھب  نوظفتحیو  مھیملعم  نوفطخی  اھیلإ 
.مویلا لاوط  اًناجم  ءارقفلا  ىلع  عّزوی  يذلا  بارشلاو  ماعطلا 

ضعب ىقلأ  نأ  ذنم  ّةقدلا  ھجو  ىلعو  عراوشلا ، ّبنجتأ  تنك  ةریخألا ، تاونسلا  لاوط 
نكت مل  .ّةلتبملا  اھبایث  تحت  حوضوب  اھردص  اوری  يكل  ةیقسف ، يف  لیشار  نیدبرعملا 
ةماع عم  ھلك  مویلا  ءاضق  ىلع  ماعلا  اذھ  مزعلا  تدقع  يننكلو  يلثم ، ةیوق  اھتاضارتعا 
ىلع لضافلا  يضاقلا  اوفدھتسا  دقل  ماعلا ؟ اذھ  مھحازم  ةّدام  نوكیس  ىُرت  ای  نم  .سانلا 

ھنوّدلقیو ھّفلكت ، نم  نورخسیو  هراعشأ  ىلع  نوكحضی  ةریخألا ، ثالثلا  تاونسلا  ىدم 
.ةمكحملا ةعاق  يف  ّملكتی  وھو 

ةیلزھلا ةمكاحملا  نأب  فرتعا  دقف  .دیعلاب  دحاو  لافتحا  نع  فّلختی  ملف  نومیم  نبا  امأ 
عمتسا نأ  دعب  .كحضلا  يف  ھتقرغأ  خویشلا ، دحأ  ىلع  لّوبتلاب  مّھتم  رامحل  اھودقع  يتلا 
سّرُجی .ھمكح  ردصأ  رامحلا ، بوجتساو  ءاعدالا  ىلإ  يضاقلا  رودب  موقی  يذلا  ذیملتلا 

مث .ناھُملا  خیشلل  مدُقتو  ریبك  قبط  ىلع  ُّصَُرت  ءازجأ ، ةسمخ  ىلإ  ھبیضق  عطُقی  مث  رامحلا 
رامحلا لئُس  املو  .مویلا  يف  لقألا  ىلع  تارم  سمخ  قلخلا  مامأ  قھنی  نأ  رامحلا  ىلع  نإ 

! ةریبك ةطرض  طرض  مكحلا  يف  ھیأر  نع 

، لاح يأب  ةقیمع  تسیل  مھلاعفأو  مھراكفأ   " نإ ةبسانملا  كلت  يف  نومیم  نبا  يل  لاق 
". ىمعأ وأ  مصأ  ىوس  اھتیبعش  ركنی  نكلو ال 

مھو اًحرم  عراوشلا  نابشلا  ألم  .ریبكلا  بكوملا  عّمجتیس  ثیح  ىلإ  لیشارو  انأ  تبھذ 
ذاوحتسالل نوذوعشملاو  يعافألا  ةاوح  ىرابتی  انیب  .ةببدم  ىحل  مھنوقذ  ىلع  نوعضی 

ناكم لك  يف  لافطألا  حرمو  .ةرحسلاو  تاناولھبلاو  تابوركألا  يبعال  عم  مامتھالا ، ىلع 
.سانلا نم  نیروقولا  نیب  ىتح  ةجھبلا ، نم  اًوج  عیشی 

لك نم  ةعَّنقم  ىرخأ  رومن  طسو  انفقوو  انھوجو ، انیّطغو  رومن ، ةعنقأ  انیرتشا 
.لیشار ردص  سّسحتی  أدبو  ھیدی ، رومنلا  دحأ  ّدم  امدنع  ةیحتلا  لدابتن  انأدب  .ماجحألا 

! ًادیعب رمنلا  ىرجف  نیدیلا  تبرض 

ظحال نم  لوأ  لیشار  تناك  ماعلا ؟ اذھ  زورینلا  دیع  ریمأ  بقلب  زوفیس  ىُرت  ای  نم 
ذخأ دقو  .ًادحاو  ًادحاو  مھّمدقی  أدبو  فاتكألا ، نم  اًطئاح  باش  ّقلست  .ةرامإلل  نیحّشرملا 
باش ریتُخا  قیفصتو  لیلھت  طسوو  .رخآلا  ولت  دحاولا  مھیف  ھیأر  نع  رّبعی  روھمجلا 

نیتخیطب هردص  يفو  ةخراص  اًناولأ  ھھجو  ىلع  عضی  ةصقار ، بایث  يف  ركنتم 



رفصألاو رمحألاب  تغبُص  يتلا  لافتحالا  ةلغب  وحن  هوداتقا  .اًریمأ  نوكیل  نیتریغص ،
! رضخألاب اھلفك  اونّولی  نأ  اوسنی  ملو  ةبسانملا ، كلتل  يناوجرألاو 

، عیمجلا ءانغو  صقر  طسو  ةلغبلا  بكریل  هدی  يف  ةحورمب  اًكسمم  لافتحالا  ریمأ  ءاج 
رح ّنأكو  ھیف ، غلابم  لكشب  ةحورملاب  ھسفن  ىلع  يِّوھی  ریمألا  ذخأ  .لیشارو  انأ  مھیف  نمب 
نم الإ  ةارع  لاجر  ةعبرأ  نوللھی ، سانلاو   ، ماحزلا طسو  نم  جرخ  ةأجف ، .ھقنخی  فیصلا 

نالمحی امھنم  نانثا  .ضیبألا  نوللاب  ةنوھدم  مھداسجأ  مھتاروع ، رتست  ةطیسب  رزآم 
ءانإ نم  ھنایقسیف  نارخآلا  امأ  ریمألا ، اھب  نوقرغی  درابلا ، ءاملا  قیرابأو  جلثلا  عطق 

! دربلا نم  ھتیامحل  ةیناطبب  ھیفتك  اّوفل  مھنأ  فیرطلا  .نخاس  ءاسح 

دحاو لك  .طارضلا  اوأدبو  لافتحالا  ةلغب  مامأ  مھنكامأ  ةعبرألا  ذختا  سقطلا ، ءاھتنا  دعب 
نحنو تمصلا  َّمعو  .ھقباس  نم  اًجیجضو  ةوق  رثكأ  ةطرض  ردصی  نأ  يف  دھتجی  مھنم 

طارضلا اذھ  نیبوھوملا ! نیطرضملا  ىقیسوم  ةعباتمل  عمسلا  خیصنو  انناذأ  دھجن 
دقف اعم ، هوثدحأ  يذلا  يماتخلا  راجفنالا  امأ  تابسانملا ، كلت  يف  ّمدقی  ام  مھأ  ىقیسوملا 

حارف اًیدعُم ، ادب  مھءادأ  نأ  بیرغلا  .كحضلاو  فاتھلاو  قیفصتلا  نم  ریثكلاب  يظح 
ملو ًادودحم  مھحاجن  ناك  دمحلا  ، .ءاسملا  ةیقب  نفلا  اذھ  دیلقت  نولواحی  راغصلا  دالوألا 

.وجلا ریھطتل  ءامسلا  نم  ةمسن  لسریل  وعدن هللا  نأل  نیرطضم  نكن 

ةصرفلاو تقولا  نیكراشملا  دّمعتملا  ءطبلا  ىطعأو  .كرحتلا  يف  بكوملا  أدب  اًریخأ 
انك .قیرطلا  يبناج  ىلع  ةعابلا  نم  ذیبنلا  نم  ةریغص  تاجاجز  كالھتساو  ءارشل 
يھ كلت  عومجلا ؟ ّيیُحیو  رھظی  لھ  .ناطلسلا  رصق  وحن  ریبكلا  نادیملا  ىلإ  نیھجتم 

.اذھك لافتحا  ءانثأ  يف  ةرھاقلا  يف  اھیف  ًادوجوم  نوكی  يتلا  ىلوألا  ةرملا 

ھلبقتسیل ةریصق  ةدمل  اًیزمر  لضافلا  يضاقلا  رھظ  تضم ، تاونس  ذنمو  ةرم ، تاذ 
مدُقی مل  .عمجلا  يف  بطخی  نأ  ضفرو  اًعیرس ، يضاقلا  بحسنا  .بیضق  فلأ  نم  ضرع 
كرتی نأ  لّمحتی  ال  .ةرھاقلا  يف  ناطلسلا  دوجول  ماعلا ، اذھ  ةرماغملا ، ىلع  يضاقلا 
ةقباسلا ةلیللا  يف  عراوشلا  يف  اورھظ  دق  هوّشتفم  ناك  .ةدبرع  ىلإ  لّوحتی  لافتحالا 

سفن ىلع  سانلا  در  ءاجو  .ةبقاعلا  ءوس  نیلفتحملا  اوّرذح  نیذلا  نودانملا  مھبحصی 
.ریمألا هولعجیل  ًاّثنخم  اوراتخا  دقف  فنعلا ، نم  ةجردلا 

تقو يف  رعش  دق  لكلا  نأكو  ةبلجلا  تتفخ  رصقلا ، جراخ  نادیملا  ىلإ  انلصو  امدنع 
برتقا امدنعو  .يصخشلا  ھسرح  ھب  طیحی  ھناصح ، يطتمی  ناك  .ناطلسلا  روضحب  دحاو 



ىوس اھعمسی  مل  تاملك  الدابت  .ھلباقیل  هداوج  ىلع  نیدلا  حالص  ّمدقت  لافتحالا ، ریمأ 
ىلإ دوعیو  مستبی  ناطلسلا  انیأر  .ءاسملا  كلذ  تایاكحلا  تائم  تددرت  اھدعب  ّثنخملا ،

.رصقلا

اوناك انم  نیریثكلا  نكلو  لیللا ، نم  ةرخأتم  ةعاس  ىتح  اھسوقط  ةدبرعلا  لصاُوت 
.بورغلا ىلإ  لیمت  سمشلاو  لزانملا ، ىلإ  نیدئاع  انقیرط  قشن  انأدبف  نیعئاجو ، نیقھرم 

، لزنملا ىلإ  انعم  هذخأنل  ذیبنلا  ضعب  انیرتشاو  انیعانق  لیشارو  انأ  تعزن  نأ  دعبو 
: سمھو ينذأ  ىلع  ىنحنا  .يل  اًفولأم  ادب  ھجو  ينم  برتقا 

يح ىلإ  بھذا  بوقعی ، نبا  ای  ةلیللا  هذھ  ةیقیقح  ةیلست  دھاشت  نأ  دیرت  تنك  اذإ  "
نوكیس لظلا  لایخ  ماعلا ، اذھ  ةلیوز  باب  ىلإ  بھذت  .ةرشابم ال  رھزألا  فلخ  نامكرتلا 

". يداع ریغ  ائیش 

؟ لبق نم  ھتیأر  نیأ  يل ؟ افولأم  ھھجو  ناك  اذامل  .ىفتخا  دق  لجرلا  ناك  ّدرأ ، نأ  لبقو 
، انءاشع لوانتن  نحنو  كلذ  دعب  ھترّكذت  .ينجعزی  أدب  ءيش  يأ  دیدحت  نع  يزجع 

ھتیأر .میرحلا  حانج  يف  لمعی  ساملأ ، ھمسا  .نایصخلا  دحأ  ناك  .ثھلأ  ىركذلا  ينتلعجو 
هولسرأ اًسوساج  نوكی  نأ  َّدب  .ناطلسلا ال  نذأ  يف  سمھی  وأ  يداش ، عم  ّثدحتی  ةّرم  تاذ 

انك ول  امك  ٍمتكتب  ينّثدح  دقل  .مھضورع  نع  هریرقت  ّمدقیو  لظلا ، لایخ  يبعال  بقاری 
ناك ناطلسلا ؟ نم  رمأب  ةسومھملا  ھتلاسر  تناك  لھ  ىُرت  .ام  رمأ  ىلع  نیئطاوتم 

؟ ام ءيش  نع  يندعبی  نأ  دیری  ساملأ  ناك  لھ  .ةلیوز  باب  مامأ  نوضرعی  ةداع  نوبعاللا 
.ھتحیصنب لمعأ  نأ  ترّرقو  تملستسا ،

ةءاضم عراوش  نم  ةھاتم  ربع  ریسأ  انأو  ةیعیبطلا ، اھتیاھن  نم  تالافتحالا  تبرتقا 
ءيش نأ ال  ىلإ  انئمطم  نامكرتلا ، يح  ىتح  يریس  تلصاو  .ةلیوز  باب  وحن  حیباصملاب 

امع نوّثدحتیو  نوبرشیو  نولكأی  سانلاو  ءاضم  نادیملا  تیأر  .كانھ  يرجی  يداع  ریغ 
.مویلا اذھ  ىرج 

نإ لأسو  ریمألا ، ةنیز  نیدلا  حالص  ىرطأ  يحلا ، كلذ  يف  ةرثرثلا  تایاكح  لوقت  امك 
ةطقنلا هذھ  دنع  .سدقلل  رظتنملا  ریرحتلاب  لافتحالا  روضح  هؤاقدصأو  وھ  عیطتسی  ناك 

.رحاس ةرضح  يف  لفطك  ھسأرب  أموأو  ابیرقت ، ھناسل  ّثنخملا  اندئاق  دقف  ةجرحلا 

.ًادبأ ةئیس  تسیل  ةبسانملاب  يھو  ةفلتخم ، نكامأ  نم  يلوح  شیشحلا  ةحئار  تثعبنا 
نییقیسوملا فایطأ  اھفلخو  شاشلا ، نم  ةریبك  ةراتس  تیأر  ينم  ةبیرق  ةفاسم  ىلعو 



.ءاسملا ضورع  لوأل  نّودعتسی  نیلثمملاو 

اھجوز اھأجاف  ةلیمج  ةاتف  نع  ةصقلا  تناك  .لیللا  فصتنم  دنع  ةیحرسملا  تأدب 
اًفطاعتو ىسأ  نودّھنتی  بوركملا  روھمجلا  دارفأ  ذخأ  .اھقیشع  ناضحأ  نیب  يھو  بضاغلا 

.ىضمو ھتجوز  بحسو  قیشعلا ، حبذب  جوزلا  ماق  امدنع 

بضاغ لادج  نادیملا  ّزھ  .ةحارتسالا  لالخ  شاقنلا  ىلع  ةجوزلا  ریصم  رطیس 
ةطلغلا تناك  امنیب  قیشعلا  لتق  اذامل  اًضیأ ؟ اھجوز  اھلتقی  نأ  يغبنی  ناك  لھ  .بخاص 
فرعت ال  ةیماس  ةفطاع  بحلا  الصأ ؟ لتقلا  اذامل  مث  لوألا ؟ ماقملا  يف  ھتجوز  ةطلغ 

.رخآل صخش  لیم  عنمی  نأ  ىلع  رداقلا  وھ  ىلاعتو  ھناحبس  هللاو  انوناق ،

لك فرعأ  تنك  يننأك  .ةیداع  ةصق  نكی  مل  هدھاشن  انك  ام  نأ  تكردأ  ءاسملا  ّمدقت  عم 
روھمجلا لاعفنا  نكل  يل ؟ ھِّبُشَف  لمعی  يذلا  وھ  يلایخ  ناك  ىُرت  مأ  .تایصخشلا  كلت 

.ھل ھِّبُش  يذلا  دیحولا  تسل  .ةفداصملا  كلت  فشتكا  يذلا  دیحولا  نكأ  مل  يننأ  ينعی  هّرتوتو 

دنع اًنلع  دلجلاب  جوزلا  ىلع  مكُح  .ضرعلا  نم  يناثلا  ءزجلا  ةیادب  عم  يكوكش  تّددبت 
كلذ .ةدحاولا  نیعلا  بحاص  جرعألا  ظعاولا  ىلإ  ةئطاخلا  ةجوزلا  تلسُرأو  ةلیوز ، باب 

َّلظ اندھاش  .ةوقب  ّزتھت  ةراتسلا  تأدب  ةظحللا  هذھ  يفو  .اھظعی  نأ  نم  الدب  اھاوغأ  يذلا 
جْرَف ىلإ  زمرت  نیطقی  ةرمثو  ظعاولا ، بیضق  ىلإ  زمرت  رایخ  ةرمث  .ةعجاضم  ةیلمع 
كلت لثم  لصت  امدنع  كحضلاو  قیفصتلاب  روھمجلا  كراشی  ام  اًبلاغ  .ھّتیحض 

نویقیسوملا حار  .كلذ  نم  ءيش  ثدحی  مل  ةّرملا  هذھ  .قوسفلا  ةورذ  ىلإ  تایحرسملا 
.ًادیعس اًجاوز  نكی  مل  ھنإ  انل  نولوقی  امنأك  يزئانج ، نحلب  نوندندی 

نكت مل  .اًسمھ  سانلا  ّثدحتی  .ًاتبكو  اًموجو  رثكأ  ةیناثلا  ةحارتسالا  ءانثأ  يف  وجلا  ادب 
ظعاولا نأ  عیمجلل  اًحضاو  ناك  ةنیدملا ، اھتداتعا  يتلا  بئاصملا  ةیقب  لثم  ةبیصم  كلت 

نم يتآل  يصخلا  يناعد  يذلا  ببسلا  وھ  كلذ  .ناطلسلل  ةیرّكنت  ةروص  الإ  سیل  روعألا 
ساملأ ھجو  دجأل  تردتسا  يفتك ، ىلع  دیب  ُترعش  ةمیلح ؟ ماقتنا  كلذ  ناكأ  .ةلیللا  هذھ  ھلجأ 

.مستبملا

"؟ ةیلیثمتلا يف  مرتحملا  انملاع  يأر  ام  "

"؟ نَم اھبتك ؟ يذلا  نَم  "

"؟ نّمخت نأ  كنكمی  الأ  "



.يسأر ُتززھ 

". ضرعلا ةیاھن  لبق  حّضتیس  فّلؤملا  نأ  دقتعأ   " لاق

نأ َّدب  ال  يننأب  ترعش  .يدسج  يف  ةریرعشقب  ينرعشأ  ھمالك  ةقیرط  يف  ام  ءيش 
تنك يننأ  الإ  يھتنتس ، فیك  فرعأ  نأ  ّدوأ  تنك  .ةیاھنلا  رظتنأ  الأو  اًروف ، فرصنأ 

.كلذك اًفئاخ 

اًریرقت ھل  ّمدقأ  ملو  ةیحرسملا  كلت  اًرضاح  تنك  يننأ  فشتكا  ول  .يب  ناطلسلا  قثی 
غلبأ نأ  َّيلع  نوكیس  ةیاھنلا  ىلإ  تیقب  نإ  .كش  َّلحم  ھل  يئالو  حبصأ  امبرلف  ًالّصفم ،

الو ةئیدر ، ةیحرسم  اھتدجو  يننأ  ىلع  اًیفاك  الیلد  كلذ  نوكیس  تفرصنا  اذإ  .ناطلسلا 
.اھلوح ریرقت  میدقت  قحتست 

.تفرصناو ھتشھد ، يفُخی  نأ  عطتسی  مل  يذلا  ساملأ  ىلإ  اًعادو  تأموأ 



(8)

ىتح ھقیشع ، نم  جاوزلا  ىلع  ھتخأ  ربجأ  يذلا  خیشلا  ةیاكح  ● 
كلذل ةیثراكلا  بقاوعلاو  لزنملا ، يف  ھعم  ھیقبتسی 

كراظتنا يف  ناطلسلا  .بوقعی  نبا  ای  تالباقملا  ةعاق  ىلإ  كروف  نم  ھّجوتت  نأ  نُسحی  "
". حابصلا اذھ  اًقئار  سیل  ھجازمو 

.ةیحرسملا يروضح  بنذ  ھلعل  .ًائیش  ھینیع  نم  مھفأ  مل  يننكلو  يداش ، ةجھل  ينتقلقأ 
يضاقلا ناك  .هدرفمب  نكی  مل  ھنكلو  لعفلاب ، اًمّھجتم ، ناطلسلا  ادب  .ھتجھل  ریسفت  تأسأ 

تحت يناكم  تذختاو  ُتینحنا  .تننأمطاف  يلوخد ، دنع  امستبا  .ھتلابق  اًسلاج  لضافلا 
.ةرشابم ناطلسلا  شرع 

لصفلا ىتح  رظتنت  مل  كنأل  دیعس  انأ  بوقعی ، نبا  ای  مالسلا  كیلعو  : " ناطلسلا لاق 
كقوذ برغتسن  لضافلاو  انأ  تنك  .نامكرتلا  يح  يف  سمأ  ةلیل  ضرع  نم  ریخألا 

". كمكحو

مستبا .ھنع  ّينیع  لّوحأ  مل  يننكلو  ةرشابم ، يوحن  ةمّھجتملا  ھترظن  يضاقلا  بَّوص 
.نیتدماج هانیع  تیقبو  ھیتفشب 

ىرتس ءاسملا  اذھ  تیّشمت  اذإ  .حابصلا  اذھ  مدُعأ  ناطلسلا  ةقث  ناخ  يذلا  ّيصخلا  "
". ةلیوز باب  ّنیزی  ھسأر 

قمحألا ساملأ  رارصإ  ببس  نع  امھلأسأ  نأ  يغبنی  لھ  .اًناسحتسا  يسأرب  تأموأ 
رصتنا اتماص ؟ ّلظأ  نأ  لضفألا  نم  ىُرت  مأ  ھسأر ، عطق  ىلإ  ىدأو  لعف ، ام  لعف  ىلع 

.لضافلا ىلإ  ترظن  .لوضفلا 



 ...". ساملأ ررق  اذامل  "

ةدع ھترجز  دق  تناكو  رمحألا ، رعشلا  تاذ  ةیوغملا  كلت  ھتنتف  .ةیحرسملا  يف  ةباجإلا  "
". اھكالتمال دیحولا  ھقیرط  ناك  لایخلا  .تارم 

اھیأ أدبا  .اھشقانن  يك  مھأ  ىرخأ  رومأ  انیدل  : " اسباع نیدلا  حالص  لاق   "، ىفك "
". ةباتكلل دعتسا  تنأو  لضافلا ،

يف ناك  ول  امك  ةدحاو ، ةعفد  ھعرجو  ھیتفش ، ىلإ  عانعنلاب  ياشلا  بوك  يضاقلا  عفر 
ماظن نأ  نومیم  نبا  ينربخأ  .ةدیج  ةّحص  يف  لضافلا  نكی  مل  .ةقاطلا  نم  دیزم  ىلإ  ةجاح 

ناك مویلاو  ھیتبكر ، مّروت  نم  وكشی  ناك  امك  ریثكب ، ھنس  قوفی  ھنزو  .اًیّحص  سیل  ھئاذغ 
.ملكتی وھو  ھسافنأ  طقتلیل  اریثك  فّقوتی 

نیعباتلا نیشتفملا  دحأ  ىلإ  دعب ، نیرشعلا  غلبت  مل  ةباش ، ةأرما  ّلُس  تمِ ةلیلق  مایأ  لبق  "
اھنكلو اًقیشع ، اھل  نأب  تفرتعا  ةأرملا  .انزلاب  ةمّھتم  اھجوز ، دلاو  قیرط  نع  يل ،
اًرّربم كلذ  ربتُعی  ال  انتعیرش ، يف  .اھتعماجم  اھجوز  ضفر  وھ  ببسلا  نأ  ىلع  تّرصأ 

". توملا ىتح  مجرلاب  اھقیشعو  يھ  اھیلع  تمكح  اذل  .انزلل 

يبلق ألمت  ةصق  اھنإ  .ءالجألا  انخویش  دحأ  يراخبلا ، دیسلل  ىرغصلا  ةقیقشلا  اھنإ  "
دقل .كرارق  يراخبلا  خیشلا  رظتنی  .كلف  يئاھنلا  رارقلا  امأ  ناعجشلا ، ریمأ  ای  ةرسح 

، ھنم ةصقلا  ىلإ  عمتست  نأ  لضفألا  نم  نوكی  امبرو  .انھ  ىلإ  ھب  ئجأ  نأب  يسفنل  تحمس 
."؟ ناطلسلا لّضفی  اذام  .ھمف  نم  ربكأ  لقث  ھتاملكل  نوكیس  .ينم  الدب 

نم ناك  اذإ  ام  ركفی  ناك  ھلعل  ىُرت ؟ ای  میف  نكلو  .رّكفی  ناك  .ًاتماص  نیدلا  حالص  يقب 
اًرارق نوكی  ال  دق  ام  ىلع  مولملا  وھ  نوكی  ىتح  يضاقلل  رمألا  كرتی  نأ  لضفألا 

.اًیِضرُم

". ھّتیضق ىلإ  عمتسن  فوس  .يراخبلاب  اوتِئا  "

هرعشب اًیباصتم  ادب  .ةینبلا  يوق  ةماقلا  لیوط  الجر  ةعاقلا  اولخدأ  قئاقد  دعب 
.ھسأرب ناطلسلا  يمدق  سملیل  اًعكار  َّرخ  .غوبصملا 

تلز ام  .يراخب  ای  فورظلا  هذھ  يف  يقتلن  نأ  ينفسؤی  : " ئداھ توصب  ناطلسلا  لاق 
لحم كاذنآ  ھتلق  ام  ناك  .تاونس  لبق  ةیئاسملا  انشاقن  تاسلج  كروضح  ًادیج  رّكذتأ 



يغبنی اذامل  يل  حرشا  .يسفنب  كتّصق  ىلإ  عمتسأ  نأ  تقفاو  دیدحتلاب  ببسلا  اذھلو  يریدقت ،
". میحرلا انیضاق  مكح  امك  ُكتخأ ، بقاعت  الأ 

يوری أدب  امدنع  ةنیزح  ةماستبا  ھھجو  ىلع  ترھظو  انتمم ، ھمكاح  ىلإ  خیشلا  رظن 
: ھتصق

دیحولا انأ  .انأ  لب  يتخأ ، سیلف  ناطلسلا  يدیس  ای  باقعلا  قحتسی  نم  كانھ  ناك  اذإ  "
ةفرغلا بیرغ  رئاز  لخد  تاونس  سمخ  لبق  اھب ، تلزن  يتلا  ىربكلا  ةبیصملل  مولملا 

ھحماس هللا! .ربكألا  يدج  اھاور  يتلا  ثیداحألا  ىلع  ّقلعأو  حرشأ  تنك  ثیح  ةمحدزملا 
دفاولا تفل  .میظعلا  يفلس  ةعمس  ثّولأ  نأ  كشو  ىلع  تنك  يننأب  ةركف  ىندأ  َّيدل  نكی  مل 

نائیضت نآلألتت ، ناتیدامر  نانیع  .ةعلطلا  يھب  اًباش  ناك  .نیرضاحلا  لك  هابتنا  دیدجلا 
؟ وھ نَم  .تماص  لاؤس  نینمؤملا  هوجو  ىلع  حال  .ةطنحلا  نول  هرعش  .بحاشلا  ھھجو 

ارجات ناك  هوبأو  .جنرفلا  دالب  نم  ةیراجت  ةنیفس  رھظ  ىلع  الفط  ةرھاقلا  ىلإ  ءاج  دق  ناك 
يف میتی ، عم  راحبإلاف  .ھتیلوئسم  اولمحتی  نأ  ةنیفسلا  ةراحب  ضفر  .ةأجف  تام  ةونج  نم 
نم ةنماثلا  وأ  ةعباسلا  يف  ناك  يذلا  دلولا ، ّىنبت  .ةجذاس  تافارخ  .ئیس  لأف  مھفرع ،

رجاتلا ةجوز  ھب  تینعو  ھتدھعت  .فویسلا  راّجت  عراش  يف  راّجتلا  دحأ  كاذنآ ، هرمع 
نم ناك  .ةرسألا  ءانبأ  نم  نباك  هللا ، ءاش  ام  أشنف  .لافطأ  اھیدل  نكی  مل  يتلا  ىلوألا 

موقیل مكوّمس  قالح  لایناد  يبأ  تامدخ  ىلع  ةدیدجلا  ھترسأ  تلصحو  نتتُخی ، نأ  يعیبطلا 
.كلذب

مسالل ةیلصألا  ةغیصلا  وھ  مسالا  كلذ  نأ  ذإ  اریثك ، كلذ  هدعسأو  لیربج  هومسأ 
نع اًریثك  ّينبتلاب  ھمأ  ھتّثدح  انتغل ، ّملعت  نأ  درجمبو  .هدلوم  روف  ھب  هوّمس  يذلا  لییرباج 
ىلإ ةدوعلا  ھل  اونّمؤی  نأ  هودعو  .اریثك  نھدقتفی  ناك  يتاللا  ھتاقیقش  نعو  ةیقیقحلا  ھمأ 
سیل ھنإ  لوقلا  بعصلا  نم  حبصأ  ام  ناعرسو  اًیقار ، اًمیلعت  ملعت  .ربكی  امدنع  ةونج 

.انم ًادحاو 

ھفغش .سلدنألا  يف  انئاقدصأ  تاباتك  اریثك  ھبذتجت  اًیكذ ، قطنم  ملاع  حبصیل  ّبش 
عیطتسأ يننأ  نودقتعی  اوناك  .يتارضاحم  ىلع  ھنّولدی  هءاقدصأ  لعج  يذلا  وھ  قطنملاب 
.نسحلا قئاف  اًباش  ناك  ھنأ  الول  انكمم ، ناك  كلذ  نأ  ةقیقحلاو  ةقطرھلا ، ءاد  نم  هءافش 

.ينایك بلق  ئجافملا  هروھظ 

ھینیعب اھب  قطنأ  ةملك  لك  بّرشتی  يمدق ، تحت  سلجیو  عوبسألا  يف  نیترم  يتأی  ناك 



يناُرت مأ  يل ، رّوص  يذلا  وھ  يلایخ  ناك  لھ  .اًمئاد  نیتلئاستملا  نیتظقیلا  نیتعماللا 
؟ نیتیدامرلا نینیعلا  نیتاھ  يف  باذع  ةحمل  ةرم  تاذ  ترصبأ 

ةیاھن يف  رومألا  ضعب  حاضیتسال  ةبذھم  ةلئسأ  نوحرطی  نورخآلا  ناك  امنیبو 
رّیُغت ھتلئسأ  نع  ةباجإلا  لعجی  وحن  ىلع  ينلأسی  ریغصلا  لیربجلا  كلذ  ناك  يثیدح ،

.يریكفت ةبیكرت 

اوناك .مھتیأر  امدنع  لوھذلا  ينباصأ  .سردلا  ىلإ  نیرخأتم  مھلك  اوءاج  موی  تاذ 
ھنأ ھیلع  ودبی  نكی  ملو  نوكحضی ، هؤالمز  ناك  .اًمامت  اًیراع  لیربج  ناكو  نیرومخم ،
ذحش اولواح  اعیمج  مھنإ  لاق  رمألا  رّسفی  نأ  ھنم  تبلط  امدنع  .كحضلا  ببس  ھنأ  كردی 
ىلع ةرطیسلا  نورخآلا  دقف  .رّمخملا  وجاكلا  زوج  عیقن  نم  ةیوق  ةعرج  برشب  مھتاركاذ 

.ریرسلا يف  ھتعضوو  ةءالمب  ھتیّطغ  .اًنزتم  يقبف  لاق ، امك  وھ ، امأ  .مھسفنأ 

نأب فرتعأ  نأو  َّدب  الو   ، میظعلا ھیضاق  ىلع  الو  ناطلسلا ، ىلع  بذكأ  نأ  عیطتسأ  ال 
ھل يمالكب  ھّجوتأ  يننأكو  ملكتأ  اًرضاح  نوكی  امدنع  .ينرحس  يبصلا  كلذ  فّرصت 

.هدحو

ةدبع نوینانویلا  انملاع  ىلإ  ھب  ءاج  يذلا  میدقلا  ضرملا  كلذ  ةرطیس  تحت  تنك 
ام لكل  اًردصم  دوصقم ، ریغ  أطخ  لالخ  نم  لیربج ، حبصأ  .نیعالملا  مورلاو  مانصألا 

اذامل لأسأو هللا  عكرأ  تنك  لامتحالا ، قوف  اًعادص  يل  ببسی  ناك  ھبایغ  .سؤب  نم  ھیف  انأ 
؟ ةوسقلا هذھ  لكب  كدبع  ّبذعت 

لك يھجو  ىلع  ترھظ  دق  نوكت  نأ  نم  َّدب  الو  لزنملاب ، يدحو  تنكو  موی  تاذ  ءاج 
.يوحن هرعاشمب  حاب  .ادیج  ھلعف  در  ناك  .اھحبك  لواحی  يبلق  ناك  يتلا  فطاوعلا 
ءامسلا ىلإ  ينلمحی  ناك  .ينریثی  ناك  ھتبغر  جّجأت  .نیقیشع  انحبصأ  ..هللا  ينحماسیلف 
.مھی ام  كانھ  دعی  مل  .رارق  الب  ةیواھ  انریمض  حبصأ  .ةمّرحملا  ةھكافلا  انقذ  ..ةعباسلا 

ضیفتسأ نل  .زازئمشالا  ىوس  ریثت  يتحارص ال  نأ  لّجبملا  انیضاق  ھجو  ىلع  ىرأ 
.رمألا كلذ  يف 

يمھف الواحت  نأ  وجرأ 

.رارمتساب لیربج  عم  شیعأ  نأ  نكمی  فیك  ركفأ  تأدب  .ھنود  شیعلا  عیطتسأ  دعأ  مل 
نأ يل  اًحضاو  ناك  .ةلیمج  ةاتف  .يتخأ  عم  ثدحتی  ھتیأر  امدنع  موی  تاذ  ةركفلا  ينتءاج 



شیعی نأ  نكمی  اذكھ  اھجوزتی ؟ ملف ال  .هوحن  ينع  اًریثك  فلتخت  لیربج ال  وحن  اھرعاشم 
عم ھماستقا  ّدوأ  تنك  ةقیقحلا ، امتئش  نإو  .ءوسلا  ةنسلأ  نم  فوخ  نود  نلعُم  لكشب  انعم 

.يتخأ

عوبسألا ذنم  ةدیعس  ریغ  يتخأ  تدب  .انلزنم  ىلإ  لقتنا  .فافزلا  َّمت  .ةركفلا  لیربج  ِلبَق 
ىتح الو  .ءاسنلا  وحن  لیم  يأب  رعشی  نكی  مل  .ًادراب  ًءازع  لیربج  اھحنم  .جاوزلل  لوألا 

انأ تمعنو  اًقیشع ، يتخأ  تذختا  .ةاسأملا  هذھل  يسیئرلا  ببسلا  نمكی  انھ  .ةلیئض  ةرارش 
.ةریبك ةداعسب  لیربجو 

ءيش كانھ  نكی  مل  .رسحنت  نأ  لدب  ةعاس  لك  دیازتت  انتینانأ  تناك  انسفنأل ، شیعن  انك 
اھضعب موجنلا  دراطت  دق  انقولح ! ّفجت  دق  انیسأر ! قوف  لامرلا  نیسامخلا  عضت  دق  .انّمھی 
.اھبیبح نم  ةیلاتلا  ةلاسرلا  رظتنت  كابشلا  يف  ةرباص  سلجت  يتخأ  لیللا ! ءامس  يف  اضعب 

حابن انوفص  رّكعی  مل  .لیللا  دربب  ًادبأ  رعشن  مل  .ریطم  ءاتش  ھعبتی  .بھذیو  فیرخلا  يتأی 
.لاثتمالاو عوضخلا  لئاضف  ينملعو  بحی ، فیك  فرعی  ناك  .بالكلا 

يف ةحصلاب ، ھعَّتم هللا  میحرلا ، يضاقلا  لسرأ  امدنع  يبلق  برطضا  فیك  ملعی هللا 
.ھنافرعت امتنأ  يقابلاو  يبلط ،

.ٍضار ھب  انأ  كباقع  .ءاشت  ام  ھب  لعفا  نیمحارلا ، دیس  ای  كیمدق  تحت  ھعضأ  يسأر 
". يتئیطخ ءاّرج  ریثكلا  تناع  دقل  .يتخأ  نع  َّلذلا  عفرت  نأ  اب  كفلحتسأ  نكلو 

.خیشلا ھفصو  يذلا  بحلا  ردقب  رثأتلا ، ھیلع  ادب  .ضرألا  يف  اّقدحم  ناطلسلا  قرطأ 
نأ بلطی  لھ  ةیضقلا ؟ هذھ  يف  لصفیس  فیك  .رخآلل  انالك  رظنن  انكف  يضاقلاو  انأ  امأ 

؟ رصقلا يف  اًمداخ  ھلعجیو  لیربج  ىری 

.باقعلا قحتست  ال  كتخأ  .يراخبلا  دیسلا  اھیأ  يل  ةبسنلاب  حضاو  ءيش  كانھ  "
فوس ّھبحت  يذلا  لجرلا  نأ  نم  دّكأتیس  امك  .مویلا  اھنع  جارفإلا  نم  دّكأتی  فوس  يضاقلا 
كلعل .ًادیقعت  رثكأ  ةلأسملاف  لیربجو  تنأ  كل  ةبسنلاب  امأ  .ھتكرب  ىلعو  مامأ هللا  اھجّوزتی 

يف اندیفی  نأ  نكمی  ام  ثیداحألا  نیب  كانھ  لھ  .يندعاست  نأ  نكمی  نید  لجر  كرابتعاب 
يف قباوس  كانھ  نأ  دقتعأ  الو  ثیداحألا ، مظعم  تسرد  يسفن  انأ  كتیضق ؟ يف  لصفلا 

.نأشلا اذھ 

ّيفوت يكل  ناح  دق  تقولا  نأ  دقتعأ  ءاملعلا ، نم  يریغ  يتفتستو  يبلط ، يف  ركفت  امنیبو 



كلذ نكیلو  .ھتاقیقش  ىریل  ھسأر  طقسم  ىلإ  ةلحر  يف  ھلسرتف  ھل ، اھدعوب  لیربج  ةرسأ 
"؟ حضاو هدصقأ  ام  لھ  .الیوط  اًبایغ 

ّعقوتو .مجرلا  نم  ھتخأ  ذاقنإ  ىلع  مزعلا  ًادقاع  رصقلا  ىلإ  ءاج  دق  يحتلملا  انخیش  ناك 
ھیتنجو ىلع  نافرعلا  عومد  تلاثنا  .كلذك  باشلا  ھقیشع  سأرب  امبرو  ھسأرب ، يّحضُی  نأ 
.نیدلا حالص  يمدق  ّلبقی  ىنحنا  .ھنع  افع  دق  ناطلسلا  نأ  كردأ  امدنع  ھتیحل  قرغتل  الالش 

ءادغلا تقو  ءاج  .دحأ  قطنی  مل  نانئمطالا ، ةیاغ  نئمطم  وھو  خیشلا  فارصنا  دعب 
.امھعم ءادغلا  لوانتل  ءاقبلاب  ناطلسلا  ينرمأ  امدنع  تشھدناو  .انذأتسم  ُتضھنو 

اعفدنم مدقت  .ناطلسلا  ءانبأ  ربكأ  لضفألا  انلبقتسیل  ةملظملا  ھبش  ةعاقلا  نم  انجرخ 
.ھجولا مّھجتم  نیدلا  حالص  ادب  .يلو  لضافلل  ينحنی  نأ  لبق  هدلاو ، نضتحی 

"؟ لیخلا بوكرل  مویلا  جرخت  مل  اذامل  "

". ينود اوجرخ  نورخآلاو  اًمئان ، تنك  "

نم الیس  نامثعو  يداش  ىلع  تقلطأ  كنأ  يل  لیق  .تعمس  يتلا  ةصقلا  يھ  كلت  تسیل  "
"؟ مأ ال حیحص  .كظاقیإل  اءاج  امدنع  مئاتشلا 

.لضافلا كحض 

امنیب يسأر ، ىلع  دراب  ءام  ّبصب  يظاقیإ  لواح  نامثع  .حیحص  ریغو  حیحص  "
نأ وأ  يناسل ، كسُمأ  نأ  بعصلا  نم  يبأ  ای  هذھك  فورظ  يف  .اًمستبم  هءارو  يداش  فقو 

". لیخلا بوكرل  امھعم  بھذأ 

فشكتسی ةرشابم  هدلاو  ينیع  يف  لضفألا  رظن  ..ركمب  ناتظقیلا  يبصلا  انیع  تعمل 
.ھنبا سأر  دّسمو  نیدلا  حالص  مستبا  .لعفلا  در 

". ةعلقلا ىلإ  يعم  يتأتس  ءاسملا  اذھ  "

"؟ يبأ ای  يھتنتس  ىتم  "

"؟ مھفتأ .اھلامكتساب  لفتحت  فوس  ءاش هللا ، نإ  يناكم  سلجتو  تومأ  نأ  دعب  "

ىلإ ھھّجوو  ناطلسلا  ھنضتحا  .ھسأرب  أموأو  هدلاو  دیب  كسمأ  .يبصلا  ھجو  ّرھفكا 



.ةعاقلا جراخ 

سانلا ناك  .لاوحألا  نم  لاح  يأب  ةمیلولاب  انمامأ  عضُو  يذلا  ماعطلا  فصو  نكمی  ال 
ةرھاقلا ماكحب  ةنراقم  ىتح  وأ  دادغب ، يف  ءافلخلاب  ةنراقم  ناطلسلا  قوذ  فّشقت  نوحدتمی 

، لداعلا ھقیقش  ةصاخبو  لزنملا ، لھأ  ناك  دقف  .اًماع  نكی  مل  باجعإلا  اذھ  نكلو  .نیقباسلا 
ةدحاو ةرم  لكأی  ناك  .نایحألا  مظعم  يف  ماعطلا  ھنوكراشی  الو  ھتطاسب ، ىلع  نومّكھتی 

.ءاسملا يف  ةدحاو  ةرم  مویلا ، يف 

، لیبزنجو موثو  لصبو  رایخ  ھب  اًقبطو  ایلوصافلا  ءاسحو  حمقلا  زبخ  ضعب  انل  اوّمدق 
ھل احومسم  نكی  ملو  نمزم ، مضھ  رسع  نم  يناعی  يضاقلا  .كلذ  نم  رثكأ  ءيش  الو 
انأ تلكأ  امنیبو  .ھتلكشم  مقافتت  ال  ىتح  .نومیم  نبا  تامیلعت  بسح  ایلوصافلا  لوانتب 

رمتلا ریصع  نم  اًبوك  برشو  ةرایخ  مضقو  ةمقل  يضاقلا  رسك  ةیھشب ، ناطلسلاو 
.يدنھلا

ماعطلا عّونت  مدع  ناك  اذإ  ام  ناطلسلا  ھلأس  .لكأن  نحنو  ام  دح  ىلإ  ًءاتسم  يضاقلا  ادب 
.ببسلا وھ 

اًیئاذغ اًماظن  يل  عضو  دقل  ةیبطلا ، نومیم  نبا  تامیلعتب  مزتلأ  يننأ  فرعی  ناطلسلا  "
امنإ ببسلا ، وھ  ماعطلا  سیل  .ماعط ال ! نم  لوانتأ  ام  ةیمك  لیلقت  ىلع  ينمغری  اًمراص 

". دئازلا كومس  مرك 

.ةئیس ةقباس  كرتی  وفعلا  نأب  رعش  .يراخبلا  دیسلا  نع  وفعلاب  ًادیعس  يضاقلا  نكی  مل 
مل .ریبك  ةھكاف  قبط  انمامأ  َعِضُوو  ةلواطلا ، تفُظن  .هاوكش  ىلإ  ًاتماص  ناطلسلا  عمتسا 

.فرصناو ىنحناف  تمصلا  لقثب  يضاقلا  رعش  .دحأ  اّنم  ّملكت  الو  ّدر  دق  ناطلسلا  نكی 
.اًكحاض نیدلا  حالص  رجفنا  ةفرغلا  نم  ھجورخ  ةظحل 

لھ .انرارقب  دیعس  ھنأ  ةقیقحلا  لب  يراخبلا ، ةلأسم  سیل  ھقلقی  ام  .اھلك  ھلیح  مھفأ  "
ناك يراخبلا ؟ سورد  رضحی  ام  ةداع  ناك  لضافلا  يضاقلا  نأ  بوقعی  نبا  ای  فرعت 

يضاقلا دّھنتی  فوسف  ةطاسبب ، اذكھ  َكُِرت  دق  خیشلا  نأل  سانلا  رّمذت  اذإ  نكلو  .ھنم  اًبیرق 
رثكأ بلقلا  بیط  نوكی  انایحأ  .ناطلسلا  يھ  ةلكشملا  نإ  الئاق : ھعم  نوثدحتی  نم  قفاویو 

.انتطلس دیكأتل  ًادعاصف  نآلا  نم  مزحب  لماعتن  نأ  ىلع  ّرصی  فوس  ھنأ  امك  مزاللا ، نم 

ماعط نم  نآلا  هانلوانت  ام  ناك  لھ  قدصلا ، لقتلو  بوقعی ، نبا  ای  ينرّبخ  نآلاو ،



". بوقعی نبا  ای  ..قدصلا  فورخ ؟ ذخف  ماھتلا  يف  يداش  سفانت  نأ  لّضفت  تنك  مأ  اًیفاك ،

.بذكأ نأ  تررق 

ةفیظولا ھسفنب ! نومیم  نبا  اّھدعأ  ةبجو  اھنأك  .دوجلاو  مركلا  ریمأ  ای  ٍفاك  نم  رثكأ  "
انكراشی امدنع  .ةیدسجلاو  ةیلقعلا  انتحص  انیلع  ظفحی  نأ  يھ  هرظن  يف  ماعطلل  ةدیحولا 

". ًادبأ محللا  يتجوز  ّمدقت  ماعطلا ال 

.نیدلا حالص  مستبا 



(9)

ھنع ّتلخت  امدنع  ةناحلا  يف  هرْكُسو  نیدلا ، حالص  ىتفلا  ةیاكح  ●
يف ھبحطصی  هوكریش  ھّمع  اًنس ●  ھنم  ربكأ  لجر  لجأ  نم  ھتبیبح 

ریزولا حبصی  نیدلا  حالص  ھنع ●  اًحیورت  رصم  حتفل  ةریصق  ةمھم 
يمطافلا ةفیلخلا  طالب  يف 

كلت بح  ىلع  ُتأشن  دقف  قشمد ! كرتأ  نأ  دیرأ  تنك  ام  بوقعی ؟ نبا  ای  ّقدصتأ 
ىلع اًنایحأ  يخأ  ةبحصبو  تقولا  ةلیط  يدرفمب  يح ، لكو  عراش  لك  تفرع  .ةنیدملا 

انعرد جذاسلا  رّكنتلا  كلذ  ناكو  نیلئاج ، ةعاب  بایث  انیرتشا  .يدلاو  تاریذحت  نم  مغرلا 
.ءاشأ امتقو  ةنیدملا  يف  لوجأ  تنك  اذكھ  .نیّعقوتملا  ةلتقلا  دض 

ةافح الاّمع  دھاشأ  تنك  يومألا ، دجسملا  ّةبق  قوف  ردب  رمقلاو  فیصلا ، يلایل  يف 
ءانبب نوموقی  اوناك  مھنأو  َّدب  .مھسوءر ال  قوف  ةیبشخلا  حاولألا  ىلع  قوباطلا "  " نولمحی
هایملا فراصم  يف  راجحألا  ءاقلإ  ّبحأ  تنك  .راّجتلا  دحأل  قباوط  ةسمخ  نم  لزنم 

عاُبت رحبلا  ءام  لثم  ةیفاصلا  نیعألا  تاوذ  ءاسنلا  تیأر  .قشمد  راوسأ  جراخ  ةمیدقلا 
يھ ّكش ، نود  قشمد ، نكلو  يبلق ، يف  ةرھاقلا  .ریناندلا  نم  بئاقحب  قوسلا  يف  ىرتُشتو 

.يمومھ اھمومھو  يفواخم  اھفواخم  تحبصأ  .انملاع  بلق 

، ببسلا فرعت  كّلعلو  .تّلدبت  اھنكلو  لّضفملا ، ينطوم  يھ  كبلعب  تلاز  ام  نآلا ، ىتح 
.اًجرحم ودبت  .لوألا  ّيبح  ةیاكح  يداش  كل  ىكح  دقل  ّبیطلا ؟ بتاكلا  اھیأ  كلذك  سیلأ 

نأ موی  وھ  ادیج  هرّكذتأ  ام  .ةمئاغ  تحبصأ  يتركاذف  ينم ، الدب  وھ  اھیكحی  نأ  تلّضف 
يرجی ناك  ةھفاتلا  انتایح  نم  ةیمھأ  رثكأ  ائیش  نأل  اّمنإو   ، ينتقراف اھنأل  ال  .يْنتَكََرت 

.ةنیدملا جراخ 



فیك ينتّملعو  ةداعسلاب  ينترمغ  .رثكأ  وأ  اًبیرقت ، تاونس ، رشعب  ينربكت  تناك 
امدنع يننأ  الإ  سمشلا ، قورش  دعب  يقتلن  نأ  اندعاوت  موی  تاذ  .ةأرما  دسجب  عتمتسأ 

نكی مل  .ترظتناو  ترظتنا  .كانھ  اھدجأ  مل  رھنلا ، راوجب  ةباغلا  ىلإ  يناصح  تبكر 
.ءاكبلا نم  خفتنم  اھھجوو  ةثھال  تءاج  امدنع  فارصنالا  كشو  ىلع  تنك  .اھل  رثأ  كانھ 

الجر ْتدجو  دقل  .ينیع  مث  يتنجو ، تّلبق  .ىھتنا  دق  يسنامورلا  نحللا  كلذ  نأ  تكردأ 
.ھیلإ سایقلاب  اًریغص  ودبأ  تنكو  .رمعلا  يف  اھبراقی 

مل يملأ ؟ نكسأ  يك  لعفأ  نأ  نكمی  ناك  اذام  نكلو  ءایتسالاب ، رعشأ  نأ  يعیبطلا  نم 
نأ ال كاذنآ ، ھشیعأ  تنك  يذلا  مالحألا  ملاع  يف  نظأ ، تنكو  .دحأل  يّرسب  حوبلا  عطتسأ 

.صاخلا انّرس  ناك  .يّرس  فرعی  دحأ 

تیكب .ةریغلاو  بضغلاب  روعش  ينّكلمتی  قشمد  ىلإ  ادئاع  يناصح  تبكر  اذكھو 
.رخآ ءيش  يأب  رعشأ  الو  لابلا ، لوغشم  نھذلا  دراش  تنك  .نزحلاو  بضغلا  عومدب 
يتلا ةنیدملا  يف  ةدیحولا  ةناحلا  ىلإ  انبھذ  .يخأ  ُتظقیأو  يبایث  ُتّلدبو  لزنملا  ىلإ  تبھذ 

يأ اولأسی  مل  .يحیسملا  يحلا  يف  نمرألا  ضعب  اھریدی  ناك  .ءادغلا  لبق  اھباوبأ  حتفت 
هدروتسی يذلا  عونلا  كلذ  نم  نكی  مل  .قشمد  يف  ذیبن  لضفأ  انل  اوّمدق  مھنإ  لب  ةلئسأ ،

سرغ ةكم ، مرَكب  جوزمملا  فئاطلا  بنع  نم  ًاذوخأم  ناك  ھنكل  .جنرفإلا  دالب  نم  راجتلا 
.ًادرام مزقلا  لعجی  .يوق  فئاطلا  ذیبن  نإ  لاُقی  .ةیلبجلا  اھتاعفترم 

نم لیلق  رفن  ىوس  كانھ  نكی  مل  .اًبیرقت  ةیلاخ  ةناحلا  تناك  لداعلاو  انأ  تلخد  امدنع 
ملف نیلمث  اوناكو  ةنیدملاب ، ام  ناكم  يف  ةبعص  ةلیل  دعب  اوحیرتسیل  اوءاج  نایصخلا ،

.انب مھسفنأ  اولغشی 

لأسی نأ  ؤرجی  مل  ھنكل  ينزح ، لداعلا  ظحال  .نآرقلا  ھمّرح  يذلا  ذیبنلا  يستحن  انأدب 
.فرعی ناك  .ينیساوی  ھنأك  يعارذ  اھدعب  ّتبری  ةعیرس  تارظن  سلتخی  ناك  .ببسلا  نع 
فزاعب ّقلعم  ھبلقو  روكذلا ، ریخاوم  ىشغی  تعمس ، امك  ّھنأل ، .يلاح  نع  ھتربخأ  ھترطف 
يقیقحلا ببسلا  فرعی  نكی  مل  ھنكل  يتاسأمب ، رعشی  نأ  عیطتسی  ناك  ھنأ  دصقأ  .باش  يان 

.ينزحل

مل اذام ؟ مأ  ىرأ  لازغأ  .ينیع  مامأ  ّلدبتی  ةلدانلا  لكش  أدب  .ھلعف  ذیبنلا  لعف  ام  ناعرس 
.يلوح نم  رودی  امب  رعشأ  دعأ 

لكأن انك  .يضاقلا  ءایتساو  نھقاشع  ماقتناو  تانئاخ  ءاسن  نع  تاینغأ  لجترن  انذخأ 



مك رّكذتأ  .ةرملا ال  هذھ  نایصخلا  انیلإ  مضناو  ءانغلا  انلصاو  .لكأن  اذام  فرعن  نأ  نود 
ينّزھی وھو  سراحلا ، يكالم  يداش ، رّكذتأ  نأ  عیطتسأ  يننأ  الإ  كانھ ، انیقب  تقولا  نم 

ھھجو ىرأ  تلز  ام  يندجأس  نآلا ، ينیع  تضمغأ  يننأ  ول  .ينظقویل  يعارذ  نم  ةوقب 
تقو ناح  دقل  ..نیدلا  حالص  فسوی  ..نیدلا  حالص  فسوی  : " سمھی ھعمسأو  برطضملا 

". لزنملا ىلإ  ةدوعلا 

رون نأل  بوقعی ؟ نبا  ای  اذامل  فرعتأ  .الجخ  دعترأ  ينلعجت  ىركذلا  هذھ  تلاز  ام 
باوبأ ىلع  ذئموی  ناك  يكنز ، لوتقملا  سرافلل  ربكألا  نبالا  میظعلا ، بلح  ناطلس  نیدلا 

دوقی لخادلاب  بویأ  ىبأ  ناكو  .هوكریش  يمع  ھقفاری  ةنیدملا ، ىلع  يلوتسی  نأ  دیری  قشمد 
.قشمد ماكح  ھئادعأ  شویج 

ناك نیلجرلا  الك  .يبأ  ّھبنی  يك  نیعوبسأ  لبق  اًرس  الوسر  لسرأ  دق  يمع  ناكو 
ّبنجت وھ  ةداعلاك ، يبأ ، لاب  لغشی  ناك  ام  لكو  .اًضعب  امھضعب  ابراحی  نل  امھنأ  فرعی 

ّملست .مدلا  تامامح  نم  انتلفأو  قشمد ، مكاح  اھلبقی  ةیوست  ىلع  ضوافتف  .ءامدلا  ةقارإ 
ّرتجأ يركُس  يف  قراغ  انأو  يرجی  ناك  كلذ  لك  .دحأ  ھعزانی  نأ  نود  ةنیدملا  نیدلا  رون 

.ينازحأ

يف تننظ ، .ةعلقلا  راوسأ  ىلع  يبأ  قناعی  هوكریش  ىرأل  بسانملا  تقولا  يف  تعجر 
نأ ةجردل  ةوقب ، يننضتحیل  ضرألا  ىلع  نم  ينلمح  يمع  نكلو  نافیط ، امھنأ  ةیادبلا ،

هرّكذتأ ام  لك  .ھیمدق  ىلع  تأّیقتف  فئاطلا  ذیبن  ينلذخ  .نایثغب  ترعش  .ةدشب  ينتملآ  ينطب 
.يداش ةھقھقو  يبأ  ھجو  ىلع  علھلا  ةرظن  وھ 

نمؤی ناكو  .جنرفلا  درطو  نیملسملا  دیحوتل  ةطخ  كلتمی  مكاح  ّلوأ  نیدلا  رون  ناك 
جنرفلا لظی  فوسف  اھلك ، تاطلسلل  اًردصم  نوكی  دحاو  ةفیلخ  كانھ  نكی  مل  ام  ھنأب 

فالتخالا مامت  اًفلتخم  نیدلا  رون  ناك  .تاموصخ  نم  اننیب  ام  ىلعو  انفعض  ىلع  نوبعلی 
ریشتسی ھنبا  ناك  هدوقت ، نأ  ھترطفل  كرتی  يكنز  ناك  امنیبف  .يكنز  ریھشلا  هدلاو  نع 
لّصوتی نأ  لبق  اصیصخ  ھل  دُعت  يتلا  طئارخلاو  ..لیصافتلا  لك  سردی  .هءارمأو  ھتداق 

.ھیتفش ثّولت  ةدحاو  ذیبن  ةرطق  كرتی  مل  ھیبأ ، فالخ  ىلعو  .رارق  ىلإ 

ناك فدھلا  اذھ  ققحی  يكلو  میلشروأ ، ةكلمم  ىلع  ءالیتسالا  ىلع  مزعلا  نیدلا  رون  دقع 
يدصتلل يفكی  امب  اًیوق  اھمكاح  نوكی  اھیلع ، دامتعالا  نكمی  ةیوق  رصم  ىلإ  ةجاح  يف 

ماكحو ةمیظع  ةورث  اھیدل  رصم  تناك  .ةرھاقلا  ىلع  ءالیتسالا  جنرفلا  تالواحمل 



.سیرع راظتنا  يف  ةلیمج  سورع  .فاعض 

"؟ رصم نم  رابخأ  كانھ  لھ   " هوكریش يمع  لأسی  ناك  ام  اًریثك  ناطلسلا  نأ  رّكذتأ 
ای كانھ  نم  ةّبیط  اًرابخأ  عقوتت  ال  : " بیرغ ریبعت  ھھجو  ىلعو  ھسأر  ّزھی  هوكریش  ناكو 

تّادجو تاھمأ  ھب  طیحتو   ، ریخاوملاو وجنابلا  نمدأ  يعَّدملا ، كلذ  دضاعلا ، مھتفیلخ  .يدیس 
ھفلخی بلاغلا  يفو  ..مكحی  يذلا  وھ  ریزولا  .تقولا  لاوط  اضعب  نھضعبل  ندكیو  نرمآتی 

". ھلتقی نم 

جایتھا ثدح  امدنع  ماعلا 1163م  فیص  يف  انك  .رصم  نم  رابخأ  تءاج  موی  تاذو 
وھ برھ  ریصق ، تقو  لبق  حیُزأ  دق  ناك  يذلا  رواش ، ریزولا  نأ  نلُعأ  .رصقلا  يف  ریبك 
نم ةلاسر  لمحی  ةرھاقلا  نم  يمسر  لوسر  ءاج  ةلیلق ، مایأ  دعب  .قشمد  ىلإ  ھتجوزو 

عّصرملا جاعلا  نم  اًریبك  اًقودنص  الماح  لوسرلا  ءاج  .ماغرض  دیدجلا  ریزولا 
.انتنیدم يف  ھنم  لمجأ  وھ  ام  ىلع  كانیع  عقت  يذلا ال  ساملألا  نم  عطق  ھب  رھاوجلاب ،

.ةلودلا ةنازخ  ھَعِدُوی  نأب  تامیلعت  عم  هدعاسمل ، قودنصلا  ىطعأو  نیدلا  رون  مستبا 
.رواش میلستب  موقی  نأ  قشمد  ناطلس  تدشانو  ىرخأ ، تاّیرغم  ةقفرملا  ةلاسرلا  تضرع 
.رصم ىلع  ءالیتسالل  ناح  دق  تقولا  نأ  نظأ   " .رواشتلل يمعو  يبأ  نیدلا  رون  ىعدتسا 
نوّمدقی دق  مھدناسن ؟ نأ  اعولخم - اریزو  سیلو   - اھماكح اندشانی  ةلود  ّلیختن  نأ  نكمی  ال 
..هوكریش .ودعلا  لبق  ةیردنكسإلاو  ةرھاقلا  ىلإ  لوصولا  نم  َّدبال  .جنرفلل  ضرعلا  سفن 

". لبج دسأ  ةعاجشب  اندونج  دوقت  فوس 

يف ةلیوط  ةریسم  يف  ةراصعلا  ةریثك  ةرمت  عم  رفاسم  لماعتی  امك  رواش  لِماع 
حمق ثلثب  اندعو  دقل  .رّخأتت  .ةاونلا ال  ظفُلت  امك  ھظفلا  ھنم ، يھتنت  نأ  درجمب  .ءارحصلا 

". هدعوب هّدیق  .ھناسل  نم  ھطبرا  .ةرھاقلا 

.لاتقلا ةركف  هركأ  تنك  يننأل  سیل  .ًاددرتم  تنك  .ھعم  ينذخأی  نأ  هوكریش  مّمص 
.تایسمألا مظعم  ءاقدصألا  نم  ةعومجم  ءاقل  ىلع  تدتعاو  تأشن  دق  تنك  يننأ  ةقیقحلا 

ناكم ىلإ  اًرس  بھذأ  يلایللا  ضعب  يفو  .راعشألا  دشننو  ةیقطرھ  راكفأ  يف  ملكتن  انك 
ةأرما عم  الیلق  كلذ  نم  رثكأ  وھ  ام  لمعو  رظنلا ، سلتخأ  ةماعلا  تامامحلا  نم  برقلاب 

.اھجّوزتأ نأ  ىعسو  يف  سیل  ةباش 

.عداولل تقو  كانھ  نكی  مل  .يمع  بلط  ىلع  ةسّمحتملا  يبأ  ةقفاوم  ام  اًعون  ينتقیاض 
ةثالث لالخ  ةرھاقلا  ىلإ  انقیرط  انذخأ  .ةدحاو  ةظحل  يداش  يرظان  نع  بیغأ  نكأ  ملو 



ھنكل رھُقی ، ال  لبجلا  دسأ  .امھضعب  نالمكی  هوكریشو  يبأ  ناك  .رارقلا  ذاختا  نم  مایأ 
ھلضفب .نؤملاب  دادمإلا  میظنت  دیجی  .اًمئاد  ظقی  ھنكلو  ركامف  يبأ  امأ  .رذحلا  لیلق  رّوھتم 

مزلی ام  لك  دوجو  نم  دّكأتی  ناك  .هوكریش  تاجایتحاب  مایخلاو  فویسلا  وعناص  يفی 
.ةلمحلا

يف حزمی  ناك  ام  اًصخش  نأ  ول  .رصقلا  اذھ  يف  اًریخأ  تھتنا  يتلا  ةلحرلا  تأدب  اذكھو 
لاوط ناكحضی  يداشو  يمع  ّلظل  موی ، تاذ  ناطلسلا  نوكأس  يننإ  لوقیو  تقولا  كلذ 

.رصم ىلإ  قیرطلا 

ةعاجشو ةنیعم ، ةھجو  انھّجوی  .بوقعی هللا  نبا  ای  هریصم  يف  مّكحتلا  عیطتسی  دحأ  ال 
ىلع فّقوتی  رمألا  رخآ  يف  ریثكلا  نكل  ةكرعم ، راسم  رّیغت  نأ  نكمی  انتداق  ةراھمو 

وھ لاتقلا  ھیلع  يضمیس  يذلا  راسملا  لاتقلا ، نادیم  يف  وجنی  نمو  شیعی  نم  .رادقألا 
.ىلوألا يتلمح  ءانثأ  يف  اھتّملعت  ةیلوألا  ةقیقحلا  هذھ  .ریبك  دح  ىلإ  انریصم ، رّرقی  يذلا 

رحبلا ىلع  ةبقعلا  ىلإ  میدقلا  يداولا  قیرط  نیذختم  اًموی  نیرشعو  ةسمخ  انرس 
.ةرھاقلا وحن  ّمدقتلا  لبق  ةفقو  لوطأ  انفقو  كانھو  رمحألا ،

نم مھلثمو  لجر ، فالآ  ةعست  نم  رثكأب  ریست  نأ  بوقعی  نبا  ای  الھس  اًرمأ  سیل 
بلسلاب موقت  يتلا  جنرفلا  زرافم  مھّبنجتو  ةرھاقلا ، ىلإ  قشمد  نم  لامجلاو  لویخلا 

.انتمھم رّخؤیو  انلغشی  نأ  ھنأش  نم  ناك  كلذ  نكلو  مھمزھن ، نأ  ناكمإلاب  ناك  .بھنلاو 

رشع ةسمخ  انشیج  ّمضی  .ءارحصلا  ربع  تاّقدملاو  قرطلا  لك  ودبلا  نم  انّتلدأ  فرعی 
.مھدشرت يكل  ءامسلا  يف  موجن  ىلإ  الو  مھیدیأ  يف  طئارخ  ىلإ  ةجاح  يف  اوسیل  .الیلد 

بَرِق ءْلَم  دیعن  نأ  لیحتسم  كلذ  ریغبو  ءام ، رئب  رغصأ  ىتح  ..ةحاو  لك  عقوم  نوفرعی 
امبر .كلذ  يف  نّوقحم  مھو  ودعلا  نوشخی  امم  رثكأ  شطعلا  نوشخی  مھلك  دونجلا  .ءاملا 
كلت ءانثأ  يف  نكلو  لیصافتلا ، لك  كل  فصأ  نأ  وأ  يعدتسأ  نأ  نآلا  اًرجضم  نوكی 

لاجرلا .مھعم  نولتاقی  نیذلا  لاجرلا  نع  ةریثك  قئاقح  نوّدیجلا  ةداقلا  فشتكی  تاریسملا 
.مھلویخ ةجزمأ  ىلع  فرعتلا  ةقیرط  ىتح  نوفشتكیو  ةریثك ، ءایشأ  نوّملعتی  اضیأ 

رعشی نأ  نكمی  ىتم  فرعی  نأ  ھنكمی  مویلا ، ىلإ  .لیخلاب  ىنعأ  فیك  يداش  ينّملع 
نأ ول  ّلیخت  .بیرغ  وحن  ىلع  نیتمئاغلا  ھینیع  مامأ  رودی  ملاعلا  ىریو  راودلاب  ناصحلا 
نم اًراردمو  اًولح  اًبیلح  رطُقأ  فیك  كلذك ، يداش ، ينّملع  ةكرعملا ! طسو  ثدح  كلذ 

.ةرھُمل نیتئفاد  نیتملح 



ينأ عمو  .ّةیونعملا  انحور  نم  عفرن  يك  ينغن ، اھلوح  سلجنو  اًران  دقون  لیللا ، يف 
نیذلا دونجلاو  ودبلا  ءالدألا  دسحأ  تنك  يننأ  الإ  لاجرلا ، مظعم  لثم  ةمیخ  يف  مانأ  تنك 

ذیبن نوبرشیو  لامرلا ، ىلع  نومانیو  نیطاطبلاب ، مھسفنأ  نوطغی  مھو  مھترمإ  تحت  اوناك 
ءارحصلا نع  تایاكحلا  مھضعبل  نووریو  لامجلا ، دلج  نم  ةعونصم  تایمزمز  نم  حلبلا 

.مھابج ىلع  عطسی  رمقلا  ءوضو  نومانی  اوناك  .اّنیبن  تاراصتنا  لبق 

يرھاقلا ریزولا  راصنأ  انرظتنا  .اندصقم  ىلإ  لصن  نأ  لبق  اًموی  رشع  ةسمخ  انرس 
هوكریش يمع  صرحو  .سیبلب  نع  موی  فصن  ةریسم  دعبت  يتلا  ةطسب  ّلت  دنع  ماغرض 

نأش كلذ  نإ  ثیح  رواش "  " لاق ل .قحتسی  ببس  نود  ھلاجر  نم  اًیأ  دقفی  الأ  ىلع  كّنحملا 
- هوكریش  – وھ امأ  ةكرعملا ، ھعابتأو  وھ  ّىلوتی  نأ  يعدملا ، هرابتعاب  ّدب ، الف  يرصم ،

لخد .ماغرض  ةرھاقلا  يف  ةفیلخلا  لزعو  .رواش  رصتنا  .ةرورضلا  دنع  الإ  لّخدتی  نلف 
نیدلا رون  ھعقوت  ام  ققحتی  أدب  طقف ، كاذنیح  .اًریزو  داعو  ةلیوز  باب  نم  ةنیدملا  رواش 

.ھتكنحو ھئاكذب 

ول لضفألا  نم  ناك  .رواشب  ّدبتسی  اندوجو  نم  قلقلا  أدب  ةطلسلا ، يف  حبصأ  نأ  درجمب 
نیدلا رون  ىلع  بعصلا  نم  نوكیس  اھتعاس  .ةقفصلا  بجومب  ھیلع  بجی  ناك  ام  ّذفن  ھنأ 

كلذ نم  الدب  رّوصت  سوواطك ، رورغملا  قمحألا  رواش ، نكل  .قشمد  ىلإ  انیعدتسی  الأ 
وھو میلشروأ ، كلم  كیرلامأ  ىلإ  ةلاسرب  ثعب  .انتمیزھل  جنرفلا  عم  فلاحتی  نأ  نكمی  ھنأ 

قلتخی ھسفن  تقولا  يف  ذخأو  .ماغرض  دوكنملا  عم  دئاكم  يف  كلذ ، لبق  طّروت ، لجر 
يف رظتنی  ناك  يذلا  هوكریش ، لعتشاو  .ةرھاقلا  انتاوق  لخدت  يك ال  راذعألا  نم  ریثكلا 
ىلع ریُغیف  برحلا  ةكنح  لھاجت  ىلإ  لیمی  ناك  .اًظیغ  رمجلا ، نم  ّرحأ  ىلع  طاطسفلا 

..ةریبك تناك  كلتك ، ةیلمعل  ةیرادإلاو  ةیداملا  تاجایتحالا  نكل  .رواش  رسأیو  ةنیدملا 
َّيلإ رظن  ةرماغملا ، كلت  ىلع  اوقفاوی  مل  ھتداق  .كلذك  ةریبك  انرئاسخ  نوكت  نأ  نكمی  ھیلعو 

"؟ نیدلا حالص  ای  كیأر  ام  تنأو ، : " ينلأسو طونق  يف 

تنك ةیاھنلا  يفو  ادیج ، تركف  .فرصتلا  نسحو  يلئاعلا  ءالولا  نیب  اقّزمم  تنك 
.ھل قار  يلقعت  ّلعل  لب   ، ھبضغ ةروس  لعتشت  نأ  نود  يیأر  ّلبقت  اّمل  تشھدنا  .هدض 

.سیبلب وحن  ّمدقتت  كیرلامأ  ةدایقب  ةیجنرفإ  ةوق  نع  رابخأب  لوسر  ءاج  ثدحتن  نحن  امنیبو 

دقف رصم ، ىلع  ِلوتسی  مل  نإ  ھنأ  نیدلا ، رون  كردأ  املثم  طبضلاب  جنرفلا ، كلم  كردأ 
نم نوشخی  جنرفلا  نكی  ملو  .میلشروأ  يف  ھتكلمم  ةیاھن  نوكت  كلذبو  اھیلع ، نحن  يلوتسن 
ناك دقف  .باوص  ىلع  اوناكو  .نیدلا  رون  نوشخی  املثم  ًادحأ  انئارمأو  اننیطالس  لك  نیب 



يتلا ّةیمحلاو  ةریغلا  ھترعشأو  .انیضارأ  نم  جنرفلا  درط  ىلع  مزعلا  لك  اًمزاع  نیدلا  رون 
.ھل ةیصخش  ةناھإ  لالتحالا  نأ  ھحناوج  نیب  مرطضت 

فصن ذخآ  نأب  هوكریش  ينرمأ  .انعم  اھدقع  يتلا  ةقفصلا  بسح  هدعوب  رواش  فی  مل 
يب قحلو  هدعاسی ، يك  كیرلامأ  ىلإ  رواش  أجل  .ترُمأ  امك  تلعف  .سیبلب  لتحأو  انتاوق 

لوخد نم  جنرفلا  عنمن  نحنو  بوقعی  نبا  ای  ةلماك  رھشأ  ةثالث  .شیجلا  ةیقب  عم  هوكریش 
.سیبلب

كردأ نأ  دعب  .ةدیعسلا  ةایحلا  نع  يرّوصت  كلذ  نكی  مل  .سیبلب  يف  ةلماك  رھشأ  ةثالث 
ةعلق جراخ  مھھجاوو  جنرفلا  أجاف  كلذ ، نم  رثكأ  مواقن  نأ  عیطتسن  نل  اننأ  نیدلا  رون 
ةرشع ةبارق  اودقف  نیذلا  جنرفلا  انقحس  .اًریبك  اًراصتنا  ناك  .ةیكاطنأ  نم  برقلاب  مراح 
رابخأ .انیدیأ  يف  ىرسأ  سلبارط  تنوكو  ةیكاطنأ  بحاص  نیودلوب  عقو  .لجر  فالآ 
نیدئاع لبجلا  دسأ  انداق  .انتمارك  ىلع  انظفاح  .ملسلل  حنجف  كیرلامأ  تفاخأ  مھتمیزھ 

.قشمد ىلإ  نیرصتنم 

تّملعت شیجلا  دوقی  هوكریش  تیأر  نأ  دعب  .كلذ  لبق  برحلا  ىنعم  فرعأ  نكأ  مل 
يف يتدوعل  لوألا  عوبسألا  مایأ  مظعم  تیضمأ  .اقھرم  تنك  يننكلو   ، ةریثك ءایشأ 
دعب بیرغ  ءيش  ثدح  مث  .ةناحلا  يف  ذیبنو  رعش  ءاسملا  يفو  .تیزلاب  مّمحتأ  تاماّمحلا ،

.يتایح صّغنی  أدب  يمویلا  يدوجول  فدھ  دوجو  مدع  .اًقلق  تحبصأ  .بوقعی  نبا  ای  كلذ 
لك ةأجف  َّيلإ  دوعت  نآلاو  ھجول ، اًھجو  جنرفلا  تیأر  دقل  .لاتقلا  تاحاسل  قوتأ  تحبصأ 

رادقألا انتمطح  فیك  .اھّولتحاو  انیضارأ  اوزغ  نأ  ذنم  اھتعمس  يتلا  ةلوفطلا  صصق 
! ةروثنملا ایاظشلاك  انرثُعب  جاجز ؟ نم  عطق  اننأك 

ءانبأ ای  ةّرعملا  يف  جنرفلا  لعف  اذام  نوردتأ   " افئاخ سمھی  يداش  توص  ترّكذت 
اوماق .يلغملا  ءاملاب  ةءولمملا  خبطلا  يناوأ  يف  مھوعضوو  نینمؤملاب  اوكسمأ  دقل  بویأ ؟

تمھتلا يتلا  ةسرتفملا  شوحولا  مھنإ  .مھولكأو  دوفسلا  ىلع  راغصلا  لافطألا  يشب 
". اندالب

عیضن الف  انفیخی ، يك  كلذ  لوقی  ناك  ھنأ  تننظ  .يداش  ّقدصأ  مل  ةقیقحلا ؟ كل  لوقأ 
.ءاّعدا يأ  اھفیزی  مل  يتلا  ّةقحلا  ةقیقحلا  .ةقیقحلا  اھنكلو  .ةیسورفلا  سورد  نم  سرد  يأ 

؟ كلذك سیلأ  .اًضیأ  تنأ  اھفرعت  كنأ  َّدب  الو  .راّفكلا  يخّرؤم  تافلؤم  تأرق  دقل 

لوأل جنرفلا  تیأر  امدنع  يردص  ألمی  ناك  يذلا  بضغلا  ةوق  مھفت  تنأ  نذإ  میظع !



الو ..فئاطلا  ذیبن  الو  ..تیزلاب  يمسج  كیلدت  ھنم  فّفخی  مل  بضغلا  اذھ  .رصم  يف  ةرم 
.ماھم نم  ينرظتنی  امب  ةنراقم  ائیش ، ودعی  ھلك ال  كلذ  نأ  رعشأ  تنك  .ءاسنلا 

ةّحلملا ةرورضلاب  رعشی  ناطلس  كانھ  نكی  مل  قشمد ، ىلع  نیدلا  رون  يلوتسی  نأ  لبق 
ناك نیدلا  رون  لبق  .باتكلا  لھأل  نامیلس  لكیھو  ةرخصلا  ةبق  ةداعتساو  جنرفلا  درطل 

ال يتلا  دیلا  - " بوقعی نبا  ای  نولوقی  امكو   - ودعلا ةملاسمب  ءادعس  اننیطالسو  انؤارمأ 
لقی ملأ  .انیبن  كولس  نكی  مل  كلذ  نكل  اھعطقی ." نأ  عداو هللا  ..اھِلّبَق  اھعطقت  نأ  عیطتست 

؟" لّكوتو اھلقعا  "

... ...

... ...

، كلذ لبق  كحضی  ھتیأر  دق  نوكأ  نأ  يعیبطلا  نم  .ھسفنب  اًحرف  اًكحاض  ناطلسلا  رجفنا 
يذلا يبنلا  لوق  .ھتیجس  ىلع  كحضی  ناك  نآلا  .ریمأب  قیلی  امبو  ظفحتم  وحن  ىلع  نإو 

ىلإ داع  امدنع  .ھھجو  ىلع  عومدلا  تلاثنا  .كحضیو  كحضی  ھلعج  يل  ةبسنلاب  اًریثم  ادب 
: لوقی ام  حّضوی  أدب  ھتیحلو ، ھھجو  ىلع  نم  ھعومد  حسمو  ھسفن 

يف تقربو  كلذ ، لوقی  يبنلا  لعج  دق  نوكی  امیف  تركف  .بتاكلا  اھیأ  اًشھدنم  ودبت  "
يف مھلامِج  اوكرت  .ةالصلل  اوعمتجا  دق  اوناك  نیذلا  لئاوألا  نینمؤملا  كئلوأل  ةروص  ينھذ 

يّوقیل نكی  مل  اذھك  ثداح  .تقرُس  اھنأ  كلذ  دعب  اوفشتكیل  هللا ، ةردق  يف  ةقث  جراخلا ،
؟ بتاكلا اھیأ  كلذك  سیلأ  .اب  مھنامیإ 

يضاقلا عم  بئارضلا  عفد  يف  رّخأتلا  ةلكشم  شقانأ  نأ  َّدب  ال  مویلا ! اذھ  انیفكی 
". دالبلا ّددُھت  ةثراك  اھربتعی  ھنإ  لضافلا ،

ودبی ناطلسلا  ةیاور  ھیف  ریست  يذلا  طخلا  ، " ىرخأ ةدحاو  ةعاس  ينیطعی  نأ  ھتوجر 
ءزجلا اذھ  ىلإ  دوعن  دق ال  نآلا ، يدیس  ای  انّفقوت  اذإ  اننأ  ىشخأ  اًحضاوو ، اًمیقتسم  مویلا 

"؟ ةرھاقلا ىلإ  كتدوعو  رواش  طوقس  ىتح  لمكن  نأ  نكمی  الأ  .ىرخأ  ةرم 

سفنب سیل  نكلو  ّرمتساو ، ھسأرب  أموأ  مث  .ةبیطقت  ھنیبج  تربعو  نیدلا  حالص  دّھنت 
.ھقحالت يك  يعباصأ  عرست  نأ  نم  َّدب  ناكو ال  ةعرسب ، ثدحتی  أدب  .داتعملا  ءاخرتسالا 

نأ دعبو  ناطلسلا ، تاملك  اونّودی  يكل  ةبتك  ةسمخ  ىلإ  ةداعلا ، يف  جاتحی ، اذھك  رمأ 



.اذھ لكب  موقأ  تنك  يدحو  .ةدحاو  ةغیص  ىلع  نوّرقتسی  مث  هوبتك ، ام  نیب  نونراقی  يھتنی 

... ...

... ...

انمدختسا زعاملا  حكان  رواشلا  اذھ   " ّددری ناك  .طق  رواش  ةنایخ  هوكریش  سنی  مل 
". انّدیحی يكل  جنرفلا  مدختساو  ةطلسلا ، ىلإ  لصیل 

دوعی يك  تقولا  ناح  دقل  برحلا  سلجم  بطاخی  وھو  نیدلا  رون  لاق  موی  تاذو 
يف يمسا  اھیف  ركذی  يتلا  ىلوألا  ةّرملا  يھ  كلت  تناك  .رصم  ىلإ  نیدلا  حالصو  هوكریش 
ىلع ھصرح  مغر  اًمیظع ، اًرورس  يبأ  َّرُس  .اًوھز  يردص  خفتنا  .ءارمألا  عیمج  روضح 

.رُمأ امب  اًعداص  هوكریش  ىنحنا  .داتعملاك  ھتالاعفنا  نامتك 

.اندض كیرلامأ  عم  ةقفص  دقع  رواش  نأ  اننویع  انتغلبأ  .ىربكلا  انترماغم  تأدب  اذكھو 
رواش عمج  .نینمؤم  دض  رافك  عم  نوفلاحتی  نونمؤم  ىقیدص ! ای  انملاع  لاح  وھ  كلذ 

.ةرھاقلا جراخ  انراظتنا  يف  اوناكو  امھتاوق  كیرلامأو 

لتاقی نأ  ضفر  .اًعراب  ًادئاق  برحلا ، نع  فرعأ  ام  لك  ينّملع  يذلا  هوكریش ، ناك 
، ةرھاقلا نم  لامشلا  هاجتا  يف  انرس  .لینلا  انربع  كلذ  لدبو  .اھوراتخا  يتلا  ضرألا  ىلع 

.مھنیبو اننیب  لصفی  میظعلا  رھنلاو  ةزیجلا ، مارھأ  نم  برقلاب  انمایخ  انبرضو 

رأزی ناك  .نآلا  يمامأ  هارأ  يننأك  .رواش  ىلإ  ةلاسرب  هوكریش  ثعب  عقوملا  اذھ  نم 
.الوأ دونجلا  ىلع  ةلاسرلا  أرقی  وھو  دسألا  لثم 

يضقنل انتاوق  دّحونلف  .مھدعاوق  نع  نوعوطقم  مھنإ  .انتمحر  تحت  جنرفلا  انؤادعأ  "
تقو لبق  ىرخأ  ةرم  ةصرفلا  هذھ  لثم  انل  حولت  ال  امبرو  تقولا ، ناح  دقل  .مھیلع 

". لیوط

، تارمو تارم  ةیلاع  ربكأ » هللا   » ةیحص تددرتو  .ةقفاومو  اناسحتسا  انلاجر  رأز 
لك ّدوو  .اھیود  طرف  نم  تّزتھا  مارھألا  نأكف  ةیّودم ، ةحیص  .مویلا  كلذ  يل  ادب  اذكھ  وأ 

هراتخی مھنم  نمف  .علطتت  تناك  نیعألا  لك  .رواش  ىلإ  هوكریش  لوسر  نوكی  نأ  يدنج 
؟ هوكریش

ناتداحلا هانیع  باش ، يدرك  ٍمار  وھو  رصان ، يصخشلا  ھسراح  ىلع  هرایتخا  عقو 



.تارمو تارم  هوكریش  ةایح  اتذقنأ 

ىلع نھربی  يكلو  .كیرلامأ  ھفیلح  ىلع  هروف  نم  اھضرعو  ةلاسرلا  رواش  ّملست 
يننأ دقتعأ  .ثورلا ال  يف  اقراغ  هوكریش  ىلإ  ھسأر  داعأو  رصان ، مدعأ  جنرفلل ، ھئالو 

دونجلاو بورغلا  ىلإ  لیمت  سمشلا  تناك  انیبو  .مویلا  كلذ  ھتیأر  املثم  اًبضاغ  يمع  تیأر 
ةعطق نم  الإ  اًیراع  ناك  .مھءوضو  هوكریش  مھیلع  عطق  .برغملا  ةالصل  نوؤضوتی 

ناك .لكلل  اھیُری  نونجملاك  اھب  يرجی  ذخأو  رصان  سأر  فطخ  .ھتروع  رتست  شامق 
.ءاسملا كلذ  لینلا  هایم  ھب  تضاف  ریزغ  ٍعمدب  نیعألا  ھتكبف  .اًبوبحم  رصان 

هوكریش ىطتما  .رصان  سأرب  اكسمم  لاز  ام  وھو  ركسعملا  ةیودملا  تاحیصلا  تّزھ 
اذھ سأرب  امسق  : " اًبضاغ حاص  هرعش  غبصی  سمشلل  عاعش  رخآ  ناك  انیبو  .ھناصح 

جنرفلا .دحأ ال  ھتایح  يمحی  نل  .رواش  سأرب  ّنحیطأل  لابجلا  نم  يلثم  ءاج  يذلا  باشلا 
". لعفأ مل  نإ  میحجلا  ىلإ  يحور  بھذتلو  اعیمج ، مكمامأ  مسقأ  .ھتفیلخ  الو  نایصخلا  الو 

، رصان توم  انرطاوخ  يف  ّرم  .ھتاملكب  نیذوخأم  فقن  نحنو  قبطم ، تمص  نار 
نمف برحلا  رواش  نلعأ  دقل  .انسفنأ  يف  كلذك ، انركف ، .نطولا  قارفو  ردقلا  ةوسقو 

نوددری ودبلاو  ءاضفلا ، يف  نیزح  يان  توص  باسنا  ّھلك  كلذ  يف  ركفن  انیب  اھبسكیس ؟
.ىرخأ ةرم  لینلا  هایم  تضافو  رصان ، ىلع  اًعّجفت  ًءاثر ،

اباھذو ةئیج  ضرألا  عرذی  هوكریش  يمع  انیأر  ةلیللا ، كلت  ءاشعلا  نم  انغرف  نأ  دعب 
بقارأو قشمدب  ملحأ  لامرلا  ىلع  اًسلاج  تنك  .نونجلا  نم  ّسم  ھباصأ  نمك  ھتمیخ ، مامأ 

َّيلع عطق  .مارھألا  حفس  تحت  ایقلتسم  رظنأ  انأو  كلتك  ءامس  يتایح  يف  رأ  مل  .موجنلا 
.هوكریش يمع  يناعدتسا  .ىدورش  لوسر 

تسلج .ٍلاخ  ٍناكم  ىلإ  هوكریش  راشأ  .نیعمتجم  ءارمألاو  ةداقلا  ناك  تلصو  امدنع 
رواش ھجاوی  نل  ھنأ  عیمجلا ، ةشھد  طسو  هوكریش ، انغلبأ  .يرجی  ام  سدحأ  نأ  نود 

يف كلذ ، نم  الدب  ركف ، .انركسع  ثیح  انھ ، ىتح  الو  ةرھاقلا ، جراخ  كیرلامأو 
ذخأ .هرّوھتو  ھتراسج  طرفل  عیمجلا  قھش  .ءانیملا  ةنیدملا  ةیردنكسإلا ، ىلع  ءالیتسالا 
ٍلكل ةلّصفم  تامیلعت  يطعیو  لمرلا  ىلع  ھتطخ  مسری  حیباصملا ، ءوض  ىلع  هوكریش ،

نأ َّدب  ال  اننأ  هوكریش  كردأو  .انرمدیو  انقّوطی  يك  ّمدقتی  كیرلامأ  نأ  فرعی  ناك  .انم 
رقھقتلاب رماوأ  عم  طسولا ، ةدایقب  تفلُك  .ةیردنكسإلا  ىلإ  لصن  نأ  لبق  ةكرعم  ضوخن 

ای اذل ، .ةفداصملل  ًائیش  كرتی  يفالخب ، هوكریش ، نكی  مل  .موجھلاب  ودعلا  موقی  نأ  ةظحل 



، ھیلإ سایقلاب  ُتسلو ، .ةبطاق  نییركسعلا  انتداق  مظعأ  ناك  ھنأ  دقتعأ  تلز  ام  بوقعی ، نبا 
.اًروكذم ًائیش 

ترھاظت َّيلع ، موجھلاب  ھناسرفو  كیرلامأ  َّمَھ  امدنعو  نیبابلا ، ةیرق  دنع  ودعلا  انلباق 
اونوكی مل  .ةدراطملا  تأدب  .يدحتلا  اولبقو  مھتایار  جنرفلا  درف  .انرقھقتو  فوخلاب ،
ٍةراشإ دنع  .مھقیوطت  نم  امھنكمی  عضو  يف  اتناك  انشیج  يف  ةرسیملاو  ةنمیملا  نأ  نوكردی 

مھنأ اوفشتكا  ام  ناعرس  .ناسرفلا  ةھجاومل  انردتساو  انتاوق  فّقوتب  ترمأ  اھیلع ، ٍقفتم 
لیلق رفن  ىوس  برھلا  نم  نّكمتی  مل  .تاف  دق  ناك  تقولا  نكلو  نولوزعمو ، نوفوشكم 

.مھنیب نم  ناك  كیرلامأ  نأ  فسأ  نمو  مھنم ،

يف الامش  انفحز  أدب  ھسفن  مویلا  كلذ  يفو  .رصنلاب  لافتحالاب  هوكریش  انل  حمسی  مل 
تسلجل ينوكرت  ولو  .رحبلا  اھیف  ىرأ  يتلا  ىلوألا  ةرملا  تناك  .ةیردنكسإلل  ماعلا  هاجتالا 
نیقھرم انك  .ضرتعا  هوكریش  نكل  .ھلامج  بّرشتأو  هءاوھ  قشنتسأ  تاعاسلاب  كانھ 

انلخد .ىرخأ  ةرم  ةنیكسلا  َّيلإ  تداع  .انبعتو  انّرتوت  رحبلا  فّفخو  .اًینھذو  اًیدسج 
عم رواش  فلاحت  راثأ  دقف  .فاتھلاو  روھزلاب  اھلھأ  انلبقتسا  .ةلیلق  مایأ  دعب  ةیردنكسإلا 

.دیدشلا مھءایتسا  جنرفلا 

، ينیع يف  عومدلاو  هوكریش ، ھجو  ىلع  سفنلاب  دادتعالاو  وھزلا  وھ  هرّكذتأ  ام  لك 
فرعی .مویلا  كلذ  يف  اًریثك  ّملكتی  مل  .هرّكذتأ  ام  لك  وھ  كلذ  .نیذقنمك  انلابقتسال  حرفلاو 
لسری نأ  َّدب  الو  .انمودقب  بیحرتلل  اھیبأ  ةركب  نع  تجرخ  ةنیدملا  نكل  .قیض  تقولا  نأ 

وھو مونلا  نم  ةنِس  ھیفكی  ناك  .نیتلیل  ذنم  منی  مل  .ًادھجم  ھھجو  ادب  .لمأو  ّدو  ةلاسر  اھیلإ 
ّملكتو دشحلا  تمص  .ةعلقلا  جراخ  روس  ىلع  فقو  .ھظقیأ  سانلا  دھشمو  .ھناصح  ىلع 

: هوكریش

لك عیطتسی  اعیمج  ھلعفن  امو  ھلعفأ  ام  مكھابج ، قوف  موجنلا  ىرأ  مكیلإ  رظنأ  امدنع  "
مكیلإ ّثدحتأ  .جنرفلا  يھتنیس  ةریسیلا  ةقیقحلا  هذھ  انبعش  مھفی  امدنع  .ھب  موقی  نأ  دحاو 

يف جنرفلا  نكلو  مكیمحن ، فوسو  يتیاعر ، تحت  مكلك  .طقف  نینمؤملا  ىلإ  سیلو  مكلك 
". اضیأ دعتسنل  نكلو  لفتحنل ، .لعفلاب  قیرطلا 

ينتبلغ .ریبكلا  ىزغملا  تاذ  ةلیلقلا  تاملكلا  كلتب  ثَّدحت  يذلا  يمع  وھ  كلذ  ناك 
ّمدقتی ھنإ  لاق  .ةبیط  تاملكب  ينذأ  يف  سمھ  .ھیتنجو  تّلبقو  ھتقناع  لزن  امدنع  يرعاشم ،

يف تیلبأ  امب  روخف  ھنإ  لاق  .ھناكم  لتاقأ  يك  رودلا  َّيلع  يتأیس  ام  ناعرسو  رمعلا  يف 



رابخأب لسُرلا  تءاج  نأ  الول  كلذ ، نم  رثكأ  لوقی  نأ  نكمی  ناك  اذام  فرعأ  .لاتقلا ال 
.جنرفلا نع 

اناكو لامشلا ، ىلإ  بونجلا  نم  اھب  انلقتنا  يتلا  ةعرسلا  نم  كیرلامأو  رواش  برطضا 
نم ىلإ  ةجاح  يف  ناك  .يبأ  دوجو  هوكریش  دقتفی  نآلا  .انقحسل  اًراّرج  اًشیج  نادشحی 

ماعطلا نیمأتو  جنرفلا ، راصح  ةھجاومل  ریبادتلا  ذّختیو  ةنیدملا ، نع  عافدلل  ططُخی 
نم جنرفلا  نفس  عنمیل  ءانیملا  نم  اھعقاوم  يف  بھللا  تافذاق  دوجو  نم  دّكأتیو  ھعیزوتو ،

.ماھملا كلت  لكب  يبأ ، بایغل  انأ ، ّلُك  تفِ .انطوطخ  فلخ  ناسرفلا  لازنإ 

ىوس ھفیضأ  ام  َّيدل  سیل  .خیراتلا  راصحلا  اذھ  لخد  دقف  بوقعی ، نبا  ای  لوقت  امكو 
نفس انتقّوط  .يلابأ  دعأ  ملو  فوخلا  ينلیاز  .توملل  ادعتسم  تنك  يننأب  كل  فرتعأ  نأ 

.راجحألاو رانلا  قلطی  قینجنملاو  ةنیدملا ، راوسأ  جراخ  مھناسرفو  فلخلا ، نم  جنرفلا 
نأ دیرأ  نكأ  مل  .انشیج  دارفأ  نم  درف  لك  ّىنمتی  ناك  املثم  ةلیبن ، ةتیم  تومأ  نأ  تدرأ 
ةرم .للشلاب  تبیُصأ  نأ  دعب  ةنیدملا  يف  امھراثآ  تّشفت  دقو  اًضرم ، وأ  اًعوج  تومن 

ءاقرخ ةكرعم  ضوخ  وأ  مالستسالا ، يف  ریكفتلا  ضفر  يذلا  وھ  هوكریش  ناك  ىرخأ 
.يددعلا مھقّوفت  ببسب  اھیف  انلك  كلھن 

لضفأ نم  نیتئام  ذخأ  مث  يتدایق ، تحت  ةنیدملا  كرت  .ریظن  هوكریش  ةراسجل  نكی  مل 
ودعلا فوفص  نیقرتخم  ةعرس  ىصقأب  اودع  اوقلطنا  .لیللا  حنج  تحت  جرخو  انیلتاقم 

هوكریش باھذ  نع  يكحی  ناكو  مھعم ، يداش  ناك  .ةرھاقلا  بوص  نیھّجتم  ةشوھدملا ،
لثم امھنأب  كیرلامأو  رواش  افصاو  اھنوبحیو ، اھنومھفی  ةجھلب  مھعم  ّملكتی  نیحالفلا  ىلإ 

.ھشیجب اوقحتلی  نأب  مھنم  بابشلا  عنقأ  اذكھو  نوكحضی ، اوناكف  لیخلاو ، لامجلا  ثور 

ةیردنكسإلا نحن  انرداغو  راصحلا ، عفر  ىلع  اوقفاو  رّوطتلا ، اذھ  جنرفلا  قلقأ  نأ  دعب 
مھنأ كردی  ناك  يذلا  هوكریش  امأ  جنرفلا ، بحسنا  كلذك  .ًادحاو  ایدنج  رسخن  نأ  نود 
رون ىلإ  ھّمدق  يذلا  هریرقت  يف  هوكریش  أّبنت  .قشمد  ىلإ  اعیمج  انب  داع  دقف  ًاددع ، اننوقوفی 
امكو  - دحاو ماع  نوضغ  يف  نالتاقتی  فوس  كیرلامأو  رواش  نأب  يروضح ، يف  نیدلا 

.دوعن يك  بسانملا  تقولا  نوكیس  كلذ  نإف  لاق -

ررقو اھب ، هدعو  يتلا  ةمینغلا  كیرلامأل  عفدی  نأ  رواش  ضفر  دقف  ھتاّعقوت ، تقدص 
.اًسرد ھّنقلی  نأ  يجنرفلا 

فوفص يف  هوكریش  ھعرز  اًسوساج  ناك  .ةرھاقلا  نم  لوسر  لصو  موی  تاذو 



سیبلب ذخأی  نأ  يجنرفلا  بلط  ذإ  كیرلامأو ، ریخألا  اذھ  نیب  تاضوافملا  دھشو  رواش ،
.اندض رواشل  اھّمدقیس  ناك  يتلا  ةدعاسملا  لباقم 

ةعطق سیبلب  نظت  لھو  ھیف : خرص  كیرلامأ ، ةحاجب  ھتبضغأ  ىذلا  رواش ، نبا  نكل 
.دبز ةرھاقلاو  نبج  سیبلب  طبضلاب ! كیرلامأ : ھیلع  ّدرو  اھمھتلت ؟ نبج 

لتقف سیبلب ، كیرلامأ  ذخأ  دقف  ركذت ! ةءورم  نع  ھنباو  رواش  بضغ  رفسی  ملو 
رواش لطعی  يكلو  .ةرھاقلا  ىلع  ءالیتسالل  قلطنا  مث  اھلماكب ، اھقرحأو  اھلھأ ، دبعتساو 
نحن ثیح  ىلإ  سانلا  َّرف  .اًمامت  ةمیدقلا  طاطسفلا )  ) ةنیدملا قارحإب  ماق  ىمادقلا ، هءافلح 

نأ رواش  دارأ  .الماك  اًموی  نیسمخ  ةمرطضم  نارینلا  تلظ  .دیدجلا  ةرھاقلا  طسو  نآلا ،
رّیغی مل  ھنكلو  دالبلا ، يف  هدی  قالطإبو  بھذلاب ، هارغأف  ىرخأ ، ةرم  كیرلامأ  يضرتسی 

.ھیأر

ينربخأو نیدلا  رون  يناعدتسا  .انناطلس  ىلإ  الوسر  دضاعلا  ةفیلخلا  لسرأ  كلذ  دنع 
ىلإ ةدوعلاب  انرمأ  انعجر  امدنعو  هوكریش ، رضحأل  صمح  ىلإ  ينلسرأف  .رودی  ناك  امب 
نكأ مل  .ةیردنكسإلا  لھأ  هوجو  ىلع  ةاناعملا  ىرأ  تلز  ام  تنك  .اددرتم  تنك  .ةرھاقلا 

: اًبناج هوكریش  يب  ىحتناف  .رخآ  اًراصح  دھشأ  نأ  دیرأ 

فوس ةرملا  هذھ  ةاناعملاب ؟ عتمتسأ  يننأ  نظت  لھو  بلك ؟ نبا  مأ  يخأ  نبا  تنأ  لھ  "
". كلیخ زّھجو  بھذا  .يعم  كدیرأ  .ةرھاقلا  ىلع  يلوتسن 

نأ كردأ  نأ  دعب  باحسنالا ، رّرق  انقالطناب  كیرلامأ  عمس  امدنع  .ترُِمأ  امك  تلعف 
ةنیدملا انلخد  .رواش  بیعالأ  نم  مغرلاب  طخلا ، لوط  ىلع  ھنومواقی  فوس  ةرھاقلا  يلاھأ 

يتلا دایجلل  اوّمدقو  انب ، اوبّحر  ماع ، لبق  ةیردنكسإلا  يف  ثدح  امكو  .م  ماعلا 1169 ءاتش 
ةعاقلا هذھ  يف  رواش  انلباق  .ماعطلا  بیطأ  ةرھاقلا  ىلإ  انقیرط  يف  يمعو  انأ  اھیطتمأ  تنك 

نكلو انب ، بیحرتلاب  رھاظتو  هوكریشو ، انأ  انلخد ، امدنع  فقو  .اھیف  سلجن  يتلا  اھسفن 
.هوكریش يمدق  ّلبقی  ضرألا  ىلع  َّرخ  .يمع  ينیع  يف  رظنلا  ىلع  ناؤرجت  مل  هانیع 

.باجیإلاب تمص  يف  ھسأرب  أموأو  انراظتنا ، يف  ةفیلخلا  ناك  اذإ  ام  هانلأس 

". زعاملا حكان  ای  نذإ  ھیلإ  انذخ  : " هوكریش لاق 

تناك .ةیلاخ  اھلك  ةّنیزم  ةریثك  تاعاقو  ةببقم  تارمم  ربع  ةفیلخلا  رصق  ىلإ  انذخأ 
ةریغص دوسأ  اھب  ةقیدح  ربع  انررم  .ةبخاص  اتاوصأ  ردصت  ةنّولم  ةیقیرفإ  رویط  كانھ 



امب هوكریش  لابی  مل  .ةرجش  يف  ناطوبرم  ناریغص  نادوسأ  نارمنو  بدو  ةسنأتسم ،
مدعب رخآلا  انأ  رھاظتأو  يمع  ّدلقأ  نأ  تلواح  .رھبنأ  مل  ىننإ  لوقلا  بعصی  نكلو  .ىأر 

ةراتسب ةموسقم  ةعاقلا  تناك  .ببقم  فقس  تاذ  ةریبك  ةعاق  انلخد  اھدعب  .ثارتكالا 
ةدحاولا تارھوجمو  صلاخلا ، بھذلا  نم  رئاود  اھیلع  نكادلا ، رمحألا  ریرحلا  نم  ةكیمس 

.ةضیبلا مجحب 

تعفترا .ھلثم  لعفن  مل  .ضرألا  ىلع  ھفیس  عضوو  ةراتسلا ، مامأ  رواش  ىنحنا 
.دضاعلا رھظو  ءطبب ، ةراتسلا 

نیتنكادلا ھینیعب  داكلاب ، ةرشع  ةنماثلا  غلبی  يذلا  ةقفشلل ، ریثملا  روعذملا  صخشلا  اذھ 
اذھ .شحافلا  خذبلا  رھاظم  لكو  نایصخلا  ھب  طیحی  فرتلا ، يف  طارفإلا  لئالد  امھّللظت 

، فارصنالاب رواش  ةفیلخلا  رمأ  .يسفن  نیبو  ينیب  ترّكف  اذكھ  يمطافلا ! ةفیلخلا  نذإ  وھ 
.نتن بلك  لثم  موزھملا  ریزولا  بحسناف 

بلطأ رخآ ، ءيش  يأ  لبق  نحن ! اھو  ةرھاقلا ، ذقنن  نأ  َتبلط  : " اتقو هوكریش  عضُی  مل 
". انبعش ىلع  بارخلاو  توملا  بلج  يذلا  وھ  .رواش  سأر 

.ھسارح ةیقب  لثم  يصخم  ھنأك  قونخم  توصب  ّملكت  .ھسأرب  يمطافلا  ةفیلخلا  أموأ 

". انل اًریزو  مكنییعت  انّرسیو  ةرھاقلا ، يف  مكب  الھسو  الھأ  "

، مھتفیلخ نم  بوتكم  نذإبو  يلاتلا  مویلا  يف  .رصقلا  انرداغو  الوبق  هوكریش  ىنحنا 
يبلق ناك  .هوكریش  يمدق  تحت  ھب  تیقلأو  ھیفتك ، نع  رواش  سأر  لصفب  يسفنب  تمق 
انرأث نآلاو  : " ھتامر لضفأ  ىركذ  ھتنھوأ  توصب  لاق  .نیتیوق  اتناك  َّيادی  نكلو  فجتری 

". رصانل

يمع تام  .ةبیصم  انتلئاع  تباصأ  .ءامسلا  ترھفكا  مویلا ، كلذ  نم  نیرھش  دعب 
ناك .دنجلا  فوفص  نیب  ربخلا  رشتنا  امدنع  ىكب  يذلا  دیحولا  صخشلا  نكأ  مل  .هوكریش 
ةغلب ھمالك  ةقیرط  نم  نورخسی  اوناك  نیذلا  قشمد  ءارمأ  ىتح  .اًبوبحم  ًادئاق  هوكریش 

؟ لبجلا دسأ  ّيفوت  نأ  دعب  نآلا  اندوقیس  نم  .نزحلا  مھرمغ  هرھظ ، ءارو  نم  نآرقلا 

مل هوكریش  توم  نكلو  ةظحل ، يأ  يف  توملا  لابقتسال  نیدعتسم  انلك  نوكن  انتایح ، يف 
تاعاس ثالث  ةدمل  لكأی  سلجف  ةمیلول  يُعد  .ھتایحب  ھّتیھش  تدوأ  .اًیرورض  نكی 

لماك فورخ  ماعطلا : بیاطأ  نم  ھّلیختت  نأ  نكمی  ام  لك  ھمامأ  اوعضو  .ةلصاوتم 



تناك ریغص  لفط  وھو  ىتح  .اًمج  اًبح  ماعطلا  بحی  هوكریشو  .ناّمسو  زعام  يوشم ،
ىھابتی ناك  .ھتافرصتو  ھتاداع  بقارأ  انأو  ھترّكذت  اذھ  لك  .لكألا  نع  ةوقلاب  ھعنمت  يتدج 

نأ عیطتسی  نكی  مل  .ھشیج  يف  رخآ  لجر  يأ  نم  رثكأ  برشیو  لكأی  نأ  عیطتسی  ھنأب 
، اًسمھ هّرذح  .ھفقوی  نأ  تارم  ثالث  يداش  لواح  .سئابو  نیزح  دھشم  نم  ھل  ای  .فقوتی 

ھلعجو هرھظ  ىلع  ةوقب  يداش  ھبرض  .ماعطلاب  قنتخا  .صاخلا  ھملاع  يف  ناك  يمع  نكلو 
انیكبو يداش  تنضح  .اننیعأ  مامأ  تامو  ىعولا  دقف  .تاف  دق  ناك  تقولا  نكلو  فقیل ، موقی 
دفاوت .طیسب  ریرس  ىلع  عضوو  نفُكو  لّسُغ  يذلا  هدسج  سرحن  نحنو  لیللا  لاوط 

تاعامج يف  لفط ، انأو  هراوج  ىلإ  اولتاق  نیذلا  نیبراحملا  ىمادق  نم  مھمظعمو  هدونج ،
نیذلا ءّادشألا ، دنجلا  كئلوأ  ىرت  نأ  اًبیرغ  ًادھشم  ناك  .ھیلع  ةریخأ  ةرظن  ءاقلإل  ةریغص 

.لافطألا لثم  نوكبی  يمویلا ، مھلمع  نم  اًءزج  توملا  ناك 

يكبی ذخأو  دلُوأ ، نأ  لبق  اًمیدق  ًاثدح  يداش  ركذت  .اندحو  انوكرت  لیللا ، فصتنم  دعب 
ينغی وھو  كحضلاب  نیتئلتمملا  نیتعماللا  ھینیع  تركذت  .هوكریش  ترّكذت  .ىرخأ  ةرم 
ىشغأ يننأ  فشتكا  امدنع  ةرم ، تاذ  .ةلوجرلا  ّنس  نم  برتقن  نحنو  انلو  ھلافطأل 

"؟ برشتأ : " ةدحب لاق  .تفخ  .اًمراص  ھھجو  ناك  .ھترجح  ىلإ  يناعدتسا  اًرس ، تاناحلا 
، انیس نبا  لوق  ّددری  حارو  اًكحاض ، رجفنا  .تأموأ  دلو ." ای  بذكت  ال  ، " يسأر تززھ 
مس هریثكو  قایرت  ھلیلق  فیصح ، قیدصو  شئاط  ودع  ذیبنلا  : " هءارو هددرأ  ينلعجو 

". ربكأ ةدئاف  داصتقالا  يفو  ریبك ، ررض  ھیف  طارفإلا  نابعث ،

لوانت يف  ھطارفإل  ھعفد  يذلا  نمثلا  وھ  توملا  ناك  .ھتمكح  نم  ظّعتی  مل  ھنأ  ةقرافملا 
ةرفوب محللا  دوجو  نم  رفنأ  تحبصأ  ھیف  تومی  ھتیأر  يذلا  مویلا  كلذ  ذنم  .ذیبنلاو  محللا 

نبا ای  نزاوتم  يئاذغ  ماظن  عاّبتا  ىلع  ّرصأ  اذامل  تمھف  لھ  ..نآلاو  .يتدئام  ىلع 
شقانن فوس  لاح  ةیأ  ىلع  .كبجعی  مل  ماعطلا  نأ  اًعم  لكأن  انك  موی  ترعش  دقل  بوقعی ؟

.لمكنل .رخآ  تقو  يف  كلذ 

نوعّمجتی اوناك  .ينع  نیدعابتم  هوكریش  نفد  دعب  قشمد  ءارمأ  يقب  يلاتلا ، مویلا  يف 
رخأتم تقو  ىتح  مھئاضر ، مدع  ببس  فرعأ  نكأ  مل  .نوسماھتیو  ةریغص  تاعامج  يف 

.ءاسملا كلذ  يف 

يف تنك  .فیعض  ةربخلا  لیلق  ریغص ، يننأ  ىلع  يمطافلا  ةفیلخلا  وراشتسم  َّيلإ  رظن 
بقلب ىلع  معُْنأو  رصقلا  ىلإ  تیعُدتسا  .طالبلا  ھب  بعالتی  نأ  نكمی  اًصخش  مھرظن 
ةبعل اودجو  مھنأ  نیدقتعم  مھنیب ، امیف  نوكحاضتی  اوناك  مھنأ  نم  َّدب  ال  رصانلا ." كلملا  "



.هوكریش نود  عایضلاب  رعشأ  تنك  يننأ  الإ  فیرشتلا ، اذھل  اكردم  ُتنك  .مھیدیأ  يف 
.دیدجلا دھشملا  بقرأ  انأو  هاجتالل ، دقاف  هارجم ، رّیغت  رھن  يننأ  ترعش 

.قشمد يف  نیدلا  رون  عم  ناك  يذلا  يبأ  عم  وأ  هوكریش ، عم  ّملكتأ  نأل  ةجاح  يف  تنك 
ناك .يتیقرتب  ملعی  امدنع  میظعلا  انناطلس  ھلوقی  نأ  نكمی  امع  يسفن  نیبو  ينیب  تلءاست 
نم اًطیسب  اّیدرك  نأل  ءایتسالا  يدیدش  ةلیبنلا  ةلالسلا  ءانبأ  نم  نوسرطغتملا  هؤارمأ 

تمزع .رصم  ریزو  حبصأ  اّدیج ، نآرقلا  ةغلب  ّثدحتی  نأ  مھیأر  يف  عیطتسی  ال  لابجلا ،
رون ناك  .يمطافلا  ریمألا  يدئاق ال  ھنأ  اھیف  ھل  دكؤأ  نیدلا ، رون  ىلإ  ةلاسرب  ثعبأ  نأ  ىلع 

ةزّرطملا ءاضیبلا  ریزولا  ةمامعف  .يدض  نوكی  نأ  هدیرأ  ملاعلا  يف  صخش  رخآ  وھ  نیدلا 
ةرھمو .يدی  يف  عضُو  رھاوجلاب  عصرم  فیسو  .سأرلا  اذھ  ىلع  تعضُو  بھذلاب 
يلافتحا بكر  سأر  ىلع  ترس  .يل  تیطُعأ  رھاوجلاب  نیعّصرم  ماجلو  جرس  تاذ  ةلیمج 

يتلا ةعاقلا  هذھ  ىلإ  رصقلا ، اذھ  ىلإ  ةیاھنلا  يف  انئج  .ىقیسوملاو  ءانغلا  نم  ریثك  طسو 
نبا ای  هدنع  مویلا  انلمع  يھُْنن  مئالم  تقوو  ھیف ، نوكنل  ّدیج  ناكم  اذھ  .نآلا  اھیف  سلجن 

.بوقعی

كعباصأ نأ  ىرأ  يننكلو  .دیدحتلاب  ةصقلا  هذھ  نم  يھتنن  نأ  ىلع  كرارصإل  دیعس  انأ 
لضافلا نأ  نم  َّدب  الو  ةلیللا ، هذھ  مھرملاب  كل  اھّكلدت  نأ  كتجوز  ىلع  نوكیس  .تسّبیت  دق 

.اذكھ الیوط  رظتنی  ھتلعج  نأ  قبسی  مل  .ينم  بضغیس  يفولا 



(10)

 ● اھتّصق ىلإ  عمتسأل  اًرس ، ةمیلح  تیقتلا  امدنع  ىرج  ام  ركذ  ● 
ةناطلسلا ءاكذو  قلأت  نعو  كلمرحلا ، يف  اھتایح  نع  يكحت  ةمیلح 

ةلیمج

يتجوزل ىرخأ  ایادھو  ةھكاف  ةلس  لمحی  ناك  .رصقلا  نم  لوسر  ءاج  يلاتلا ، مویلا  يف 
ةرتفب يل  حمُسو  نیموی ، وأ  مویل  ةنیدملا  يضاقلاو  ناطلسلا  رداغ  .يل  ةلاسرو  يتلفطو 

نأ نیب  ریّخأ  نأ  بجی  ناك  ھنأ  يل  ادب  .ءيشلا  ضعب  تبرطضا  .يئابعأ  نم  ةحار 
حالصب ترثأتسا  يننأل  ينبقاعی  نأ  دارأ  يضاقلا  َّلعل  اذاملو ؟ ابھذ ؟ نیأ  .ال  وأ  مھبحصأ 

نم دعبتُسأ  تنك  اذإ  ناطلسلل  ةیقیقحلا  ةصقلا  بتكأ  نأ  نكمی  فیك  .سمأ  ةلیوط  ةدمل  نیدلا 
؟ وحنلا اذھ  ىلع  يمویلا  ھلمع  لودج 

عیباسأ ذنم  میرم  تیأر  دق  نكأ  مل  .رصقلا  لوسر  فارصنا  دعب  لزنملا  حرفلا  َّمع 
عیباسأ لبق  رشاعلا ، اھدالیم  دیع  لفح  نع  يرخأتل  ًادیدش  اًبضغ  اھمأ  تبضغو  اًبیرقت ،
.ةتقؤملا يتزاجإب  عبطلاب ، لیشار ، تحرف  .كلذ  ىلع  ينّخبو  نومیم  نبا  ىتح  .ةلیلق 

نم مغرلا  ىلعو  .رصقلا  يف  يئاقب  لوطل  ةءاتسم  تلظ  اھنكلو  اھتعیبطل ، انتقالع  تداع 
رصقلا نكی  مل  ٍعاد ! نودو  ٍعادب  ماظتناب  انلزنم  ىلإ  لصت  يتلا  ایادھلاب  بّحرت  تناك  كلذ 

دنع ةوظحلا  يوذ  نم  يننأ  نودقتعی  طالب  لاجرو  راّجت  امنإو  ایادھلا ، هذھ  لسری  يذلا  وھ 
.ناطلسلا

وأ ماعطلا  ىلع  ًادحاو  اًرانید  قفنن  مل  نیدلا  حالصل  اًیصخش  اًبتاك  يلمع  تأدب  ذنم 
امأ .سانلا  نم  انلاثمأ  لوانتم  نع  ًادیعب  ناك  يذلا  ناتاسلاو  ریرحلا  نع  كیھان  تیزلا ،

تكحض ھلك  كلذب  لیشار  تھجاو  امدنع  .طالبلا  ءالبن  لثم  ناسبلت  میرمو  لیشارف  نآلا 



، انلاصفنا ملأ  نم  نّوھی  ایادھلا  هذھ  لثم  ّيقلت  نأ  ّكش  ال   " تلاقو جرحلاب  روعش  يأ  نود 
تعضوو قوسلا ، يف  ةریبك  نازیم  ّةفك  يف  كتعضو  ول  يننأ  دقتعأ  تلز  ام  يننأ  عم 

". كتفك تحجرل  ىرخألا  ةفكلا  يف  ایادھلا 

يف تاضورعملا  دھاشن  ھسفن ، مویلا  ءاسم  عراوشلا ، يف  ةثالثلا  نحن  لّوجتن  انك 
ةعرسم تلسناو  ةریغص ، ةقرو  اھیلع  فّرعتأ  مل  ةأرما  ينتلوان  امدنع  ةفلتخملا ، تالحملا 

ىلإ روضحلا  ىلع  يّنثحت  تناك  اھنكلو  ةّعقوم ، ةلاسرلا  نكت  مل  .اھلاؤس  نم  نكمتأ  نأ  لبق 
يداش نم  ةلاسرلا  نوكت  نأ  لیشارو  انأ  ترّوصت  .يلاتلا  مویلا  يف  رصقلا  ةبتكم 

ينلخادی ناك  .لوسرلا  رایتخا  رمأ  نم  ةریح  يف  تنك  يننكلو  ناطلسلا ، نم  تامیلعتب 
.ناطلسلا وأ  يداش  اھردصم  سیل  ةلاسرلا  نإ  لوقی  ام  سجاھ 

مل لضافلاو  نیدلا  حالص  نأ  مدخلا  دحأ  ينربخأ  يلاتلا ، مویلا  يف  ةبتكملا  تلخد  امدنع 
يفلخ تعمس  ةقرولا ، يل  لسرأ  يذلا  صخشلا  رظتنأ  سلاج  انأ  امنیبو  .دعب  ادوعی 
ىلإ ُتْوَطَخ  .ّزتھت  ناردجلا  دحأ  ىلع  ةیبشخلا  ففرألا  ىرأل  تردتساف  ةفیفخ ، ءاضوض 

دعصی اًفیطو  ضرألا  تحت  ملسلا  جرد  نم  ةعومجم  يمامأ  دجأل  ام ، اعون  اًّرتوتم  مامألا 
يذلا يصخلا  ساملأ ، ناك  .ةماستبا  نع  رغثلا  ةرتفم  ةمیلح  اھتدجو  اّمل  تشھدناف  .ءطبب 

، دضاعلا ّدج  هانب  ةبتكملاو  كلمرحلا  نیب  يرس  رمم  دوجوب  اھربخأ  دق  ناطلسلا ، ھمدعأ 
.ةبتكملا ىلإ  قیرط  ھتایظحم  وأ  ھتاجوزل  نوكی  نأ  عنامیل  نكی  مل  يذلا  ةفیلخلا  كلذ 

ةفرغ يف  ًءاسم  يقتلن  نأ  يف  اھتبغر  ةمیلح  تدبأ  .ةبتكملا  يف  ّملكتن  نأ  رطخلا  نم  ناك 
دعب ةلاسرلا  ينتّملس  يتلا  ةأرملا  سفن  ينلباقتس  .ةیمومعلا  تامامحلا  نم  برقلاب  قیدص 

.ناكملا ىلع  يّنلدتل  ةلیلق  تاعاس 

تحت يسأر  عضُوی  دق  .جاومألا  رداھ  رحب  طسو  يسفنب  يقُلأ  يننأ  ول  امك  رمألا  ادب 
انأ نإ  ةایحلا  دیق  ىلع  ةمیلح  لظت  لھو  .ناطلسلا  غلبأ  ملو  اھتلباق  نإ  اًروف  فیسلا  دح 

؟ نیدلا حالص  تربخأ 

ءاجف يداش ، تیأر  ءانفلا  يف  ریسأ  تنك  امنیبو  .ةوعدلا  لھاجتأ  نأ  يغبنی  ناك  امبر 
نیدلا حالص  نأل  ًءاتسم  رخآلا  وھ  ناك  .ةّدم  ذنم  ھتلباق  دق  نكأ  مل  .يقیقح  ءفدب  ينقناعو 

.ءاسملا اذھ  رصقلا  ىلإ  دوعیس  ھنإ  لاق  ھنكلو  ھنود ، نم  بھذ 

، نیدلا حالص  باتك  نع  ينلأس  .نامیمح  ناقیدص  اننأك  ّملكتن ، سمشلا  يف  انسلج 
تایركذلا تراثأ  .هوكریش  ةافو  نع  نیدلا  حالص  ةیاور  يل  دكأ  .انلصو  نیأ  ھتربخأف 



، ةمیلحب يئاقل  رمأب  يداش  تغلبأو  يفك  ىلع  يردق  ُتلمح  .ّنسملا  لجرلا  ناجشأ 
.ھسفن نیبو  ھنیب  كحضی  ھتدجو  اّمل  تشھدناف 

، اھفرعت نأ  لبق  اھبكرتس  .ةرطخ  اھنإ  ِراذح ! .بوقعی  نبا  ای  ةَرْھُملا  كلت  نم  ِراذح  "
نإ كل  لقأ  ينعدو  يدرك ، اھمد  .اھرھظ  ىلع  طوبرم  تنأو  ىراحصلا  يف  كب  حمرتسو 
نلف ناك  ایأ  نكلو  كل ، رمُضت  اذام  فرعأ  .ةیوق ال  ةدارإ  تابحاص  تایلبجلا  ةوسنلا  كلت 

". نھفقوی نأب  دحأل  نحمسی  ال  ائیش ، نلعفی  نأ  اھتالیثم  ررقت  نیح  .مواقت  ككرتت 

.يتءاربو ةمیلح  ةءارب  ھل  تدّكأ 

ةنجاملا ھترظن  تحصفأ  يلمع "؟ كلذ  سیلأ  .اھتصق  يل  يكحت  نأ  وھ  هدیرت  ام  لك  "
.ھعانتقا مدع  نع 

يننأ تضرتفاو  ينتربخأ  كنإ  ھل  لق  فرع  اذإ  .ناطلسلا  شخت  ال  .اھلباقو  بھذا  "
فشتكا اذإ  ھنأ  وھ  رمألا  يف  ام  لك  .نیدلا  حالص  جعزت  رومألا ال  هذھ  لثم  .ربخلا  تغلبأ 

اھنإ .يقیدص  ای  اًرذح  نكف  تنأ  امأ  .رطخ  يف  ةمیلح  نوكتس  رسلا ، اذھ  میرحلا  يف  دحأ 
". ناطلسلا نبا  يف  كلذك  لماح  اھنكلو  ..ًادج  ةلیمج 

، اًمیرك ناك  امھم  مكاحل ، نوكی  اذامل  .ةریغو  بضغ  ةجوم  يف  تقرغ  .ربخلا  ينلھذأ 
نعمی وھو  يداش  تظحال  تقؤم ؟ لكشب  ةبوغرم  اھدجی  ةأرما  يأ  دسج  كالتما  يف  قحلا 
اًمدان يسفن  تكلامت  .مّھفتو  فطاعت  ةماستباب  ھسأر  ّزھیو  ةمودصملا ، يتنحس  يف  رظنلا 
يننأ ىلإ  ِلّیُخ  رصقلا ، ةباوب  وحن  ھجتم  دئاع  انأو  .ربخلا  ءازإ  يقطنملا  ریغ  يلعف  در  ىلع 

.لایخ درجم  ِراذح "! بوقعی ! نبا  ای  ِراذح  : " ينذأ يف  سمھی  يداش  عمسأ 

ىری ھنإف  دیدش ، يفطاع  لاعفنا  ةلاح  يف  نوكی  امدنع  ءرملا  نأ  نومیم  نبا  دقتعی 
لّضفملا ھناصح  لُتق  لجر  نع  ةرم  يل  ىكح  .ھتلاحب  ةطبترم  ةّلیختُم  ءایشأ  عمسیو 

، بحت نم  عم  رمألا  كلذك  .كانھو  انھ  ھفیط  ىری  لجرلا  ذخأف  .میدق  باسحل  ةیفصت 
يف ئجافم ، وحن  ىلع  بغرأ ، دعأ  مل  يننأ  ریغ  .ھمدع  وأ  كلذب  حوبلا  نع  رظنلا  فرصب 

رثكأ ىلع  ةلیلق  قئاقد  ىوس  روعشلا  اذھ  رمتسی  مل  .تتام  اھنأ  ول  تّینمت  .ةمیلح  ةیؤر 
عراش فلخ  ةیمومعلا  تامامحلا  نم  برقلاب  ّددحملا  ناكملا  يف  رظتنأ  فقاو  انأو  ریدقت ،

.يسفن نم  لجخلاب  تسسحأ  .بتكلا  يّدلجُم 

، ىطخلا ةعیرس  تناك  .اھتعبتف  َيلإ  تراشأو  دیعب  نم  لوسرلا -  – ةأرملا ينتأر 



يحلا نع  ةركف  يأ  َّيدل  نكت  مل  .تكلس  لیبس  يأ  ردأ  ملف  يرظان ، نع  بیغت  نأ  تیشخو 
، ةریغص ةفرغ  ىلإ  ينتھّجو  .اًیلاخ  لزنملا  ناك  .ةعضاوتملا  ھلزانم  دحأ  ءانف  تلخد  يذلا 
نع ھیلإ  رظنأ  مل  .ءام  قیربإ  مداخ  يل  ّمدق  سفنلا ، عوطقمو  يقرع  يف  اقراغ  تنك  يننألو 

.اّیصخ ناك  امبر  ھنأ  رّوصتأ  ينلعج  بیرغ  توصب  ّملكت  ىتح  بثك 

"؟ الیلق حیرتست  نأ  دوت  لھ  "

". ریخب انأ  ال ! "ال !

تفلكت يننكلو  ھتحاقو  ينتجعزأ  .ينفرعی  ھنأك  َّيف  قدحی  مداخلا  رمتسا  .ترظتنا 
لئاملا ةمیلح  رعش  نع  فشكیل  ھسأر  ءاطغ  علخو  اكحاض  وھ  رجفنا  .ةنھاو  ةماستبا 

.لجر يز  يف  ةرّكنتم  تءاج  دقل  .ةرمُحلل 

تنك امدنع  رصقلا  يف  مویلا  كلذ  الیوط  َّيف  تقدَّح  نم  ای  بوقعی  نبا  ای  تنأ  ىتح  "
". المأ ينیطعی  لاح ، يأ  ىلع  اذھ ، ينفرعت ؟ مل  تنأ  ىتح  ؟  يتصق يورأ 

ةقیمع ةكحض  تكحض  مث  .اھتداعس  نع  اًریبعت  لافطألاك ، اھیدیب  ّقفصت  تحار 
دعب ةدمل  تباغ  اھنأل  ًادیعس  تنك  .يبلق  ّتاقد  ةعرس  تداز  .لالش  لثم  اھعاقیإ  ينرمغ 
ةرم ينترَّكذ  .ينزاوت  دیعتسأ  ىك  تقولا  ضعب  ىلإ  ةجاح  يف  تنك  كلذك  .دھشملا  اذھ 

رضخألا ریرحلا  نم  ىّشوم  ءادر  يف  تداع  امدنع  تایروطسألا  زاقوقلا  تاریمأب  ىرخأ 
فیكو .اھءاقل  قبس  يذلا  بضغلا  ينلیاز  .ةیبھذ  رواسأو  ةعساو  مامكأبو  قرزألاو ،

؟ لامجلا اذھ  ةرضح  يف  اًبضاغ  ءرملا  ّلظی 

."؟ بتاكلا اھیأ  سرخلا  كباصأ  لھ  "

.يسأر تززھو  تمستبا 

"؟ كروضح تبلط  كیأر ، يف  اذامل  "

يعم يتاودأ  ترضحأ  دقف  نیرت  امكو  ينلصی ، نأ  نیدیرت  ائیش  كانھ  نأ  ترّوصت  "
". ةملك لك  نّودأ  يك 

.يمالستساو يعوضخ  رھاظم  َّلُك  َْتلھاجت 

لبق تفرصنا  كنأ  ساملأ  ينربخأ  لظلا ؟ لایخ  ةیحرسم  ةیاھن  ىتح  رظتنت  مل  اذامل  "



". ریخألا لصفلا 

.تدھنت

". ھمارتحاو ّھبح  ىلع  تأشن  دقل  .ألملا  ىلع  ناطلسلا  ةناھإ  يانذأو  يانیع  تركنأ  "

نیتنوحشملا اھینیع  نم  تجرخ  قربلا  لثم  تاضمو  ينتقرحأ  .اھھجو  ّلدبت  ةأجف ،
مث ءاملا  ضعب  تفشترا  .اھبضغ  مامأ  سرخلا  ينباصأ  .میمصلا  يف  ينتقرحأ  .بضغلاب 

ةقرلاو ةنیكسلا  تداع  تأدھ  نأ  دعبو  نیدیلا ، عباصأ  ىلع  ایضرع  اعطقم  نیثالث  تددع 
.الالد دّوأتت  تناك  .اھحمالم  ىلإ 

."؟ بتاكلا اھیأ  دوعلا  ىلع  فزعت  لھ  "

.يسأر تززھ 

ریرخ لثم  دوعلا  توص  ودغی  انیزح ، ءرملا  نوكی  امدنع  .نذإ  ٌةروصنم  انل  فزعتس  "
". ءارحصلا يف  ناشطع  رفاسمل  ءاملا 

تناك .ّملكتت  ةمیلح  تأدب  مث  .ةیرحس  ةنیكس  ةفرغلا  ّمعتل  راتوألا ، بعادت  اھتمداخ  تأدب 
مل يننأ  ةجردل  ةوشنلا  نم  ةلاح  يف  تنك  .اھتاملك  عم  مات  عاقیإب  كرحتی  يملقو  ءطبب  ّملكتت 

.تلاق ام  ىوحف  تمھف  دق  نكأ  مل  لزنملا  ىلإ  تدع  نأ  ىلإو  اًبیرقت ، ھلوقت  ام  يعأ  نكأ 

... ...

... ...

ةبغرب ينعماجیو  يتفرغ  لخدی  نیدلا  حالص  ناك  .كلذ  دعب  ٍلایل  ةدع  مونلا  ينافج 
مئانلا هدسج  كرتأ  يھتنی  نأ  دعبو  .ھیف  ةدیدش  ةبغرب  رعشأ  ال  انأو  ىتح  ينریُثت  ةیوق 

.ھنم لمحأ  نأ  دیرأ  نكأ  مل  .لستغأل  موقأو 

ينبكری امدنع  ينیع  ضمغأ  تنك  ىلوألا  يلایللا  دعب  .ةقیقحلا  لوقأ  نأ  نم  َّدب  ال 
مدع نأ  نظت  كارت  مأ  .بتاكلا  اھیأ  اًمودصم  ودبت  .دوعسم  ھنأ  ّلیختأو  نیدلا ، حالص 

؟ كتایح كّفلكی  دق  يماشتحا 

كقلقی ىُرت  مأ  .ءيش  لك  فرعت  نأ  كدیرأ  يننكلو   ، انئاقل نع  ةملكب  سبنأ  نل  .قلقت  ال 
جاتو يدیس  حبصأو  يتایح  ذقنأ  دقل  اذامل ؟ ماقتنالاب ؟ ملحأو  كناطلس  نم  ةرّمذتم  ينارت  نأ 



.لجر يأ  لثم  لجر  يشارف  يف  ھنكلو  كلذل ، ةنتمم  انأ  .يسأر 

انھ ناك  ول  .ھتوم  مغر  ّھبحأ  تلز  امو  .دوعسم  وھ  قحب ، ھتببحأ  يذلا  دیحولا  لجرلا 
انأ يسفن  ةرارق  يف  تّینمت  .ىرخأ  ةرم  ھیعارذ  نیب  مانأ  يك  كتایحو  يتایحب  ترماغل 
اھیأ نزحلا  نم  بھذلا  يفشی  نأ  نكمی  لھ  .نیدلا  حالصل  لفطلا  بسنأ  مث  ھنم  الماح  نوكأ 

يعراذ نیب  ةنجلا  يف  ھّلیختب  يسفن  ّبذعأ  .دوعسم  يف  تقولا  لاوط  رّكفأ  انأ  بتاكلا ؟
ّضقت .قرتفن  مل  اننإ  اًمئاد  يسفنل  لوقأ  .يبلقب  ھعم  تلز  ام  .ةنتفو  ءارغإ  رثكأ  ةیروح 

لك .يدسج  دّسمت  يھو  ھیدی  ةسمل  ةیفاصلا ، ھترظن  ناتمستبملا ، هانیع  .اریثك  يعجضم 
.ددبتی نل  ھنأ  فرعأو  يمالحأ  نكسی  كلذ 

عمسأ تنك  امدنع  لیللا  نم  ریخألا  عیزھلا  يف  ىلوألا ، ةلیلقلا  عیباسألا  يف  كلذ  ناك 
نورخسی اوناك  .َّيلعو  مھلبقتسمو  مھتایح  ىلع  نیقلق  لاع  توصب  نوّثدحتی  نیرخآلا 

يف ھسفن  ّيذغیل  لقتنی  امدنع  ھنأو  ناطلسلا ، بحأ  يننأ  نّونظی  اوناك  مھنأ  دقتعأ  .ينم 
اوناك مك  .يبلق  حارج  دّمضأ  ةدیحو  ىقبأو  للشلاب ، ينبیصتس  ةبرضلا  نإف  دیدج ، ىعرم 

ای طقف  عیباسأ  ةتس  لبق  كلذ  ناك  ةركابلا ! مایألا  كلت  يف  يب  مھتفرعم  لقأ  امو  نیئطخم !
.دبأ اھنأك  ..بوقعی  نبا 

میرحلا يف  ةیظحم  ثدحأ  عضو  نأ  نم  مغرلا  ىلع  ةبوذع ، يف  ىلوألا  عیباسألا  ترم 
ةدیس اھنكلو  موقلا ، ةیلع  نم  ىلوألا  نیدلا  حالص  ةجوز  ..ةمجن  .ةراس  ةبرجت  سیل 
عضی نأ  نم  ھعنمیل  نكی  مل  كلذ  نكلو  ةرّفنم  اھنإ  يل  لوقی  ناك  .نیدلا  رون  ةنبا  .ةحیبق 

، دحاو فدھ  ھل  ناك  .ةعتملا  ھب  دوصقملا  نكی  مل  ّلیختت - نأ  نكمی  امك   - جاوزلا .اھیف  ھترذب 
ّتدأ دق  اھنأب  يھ  ترعش  كلذك  .يلاوتلا  ىلع  ءانبأ  ةثالث  ھل  تدلو  امدنع  كلذ  ققحتو 

.قشمد حربت  ملو  اھبجاو ،

ءيجملا نع  فّقوت  تلمح  امدنعو  دمحلاو  ، لقأف  لقأ  نیدلا  حالص  تارایز  تحبصأ 
ھنأ ال تدجوو  میرحلا  تلخد  امدنع  تشھد  .ةّدوم  رثكأ  انحبصأ  ةلحرملا  هذھ  دنع  .امامت 

ةبسنلاب اننیب  يقیقح  زییمت  الب  ناتجوزو ، يریغ  ةیظحم  نونامث  كانھ  .تاریثكلا  مضی 
امنیب انتاجایتحا ، ىلع  رھسلل  مدخلا  نم  ةتس  انم  لكل  ھنأ  ىوس  طالبلا ، ایازمب  عاتمتسالل 

.ةعست وأ  ةینامث  ةجوز  لك  ىدل 

يھ ةأرملا  هذھ  .میرحلا  حانج  ىلع  ةنمیھم  ةأرما  كانھ  نأ  لوألا  عوبسألا  يف  تفشتكا 
، ھل ةیدھ  ناطلسلا  قیقش  اھلسرأ  .ةیبرعلا  ةریزجلا  نم  لصألا  ةمیرك  دوع  ةفزاع  ةلیمج ،



ينعدف بوقعی ، نبا  ای  اھارت  نل  كنإ  ثیحو  .نیدلا  حالص  اھتاراھمو  اھلامجب  ترحسف 
.محاف دوسأ  اھرعش  .ءارمس  .يلثم  ةلیوط  تسیل  اھنأ  يأ  لوطلا ، ةطسوتم  .كل  اھفصأ 

اھماوقل ةبسنلاب  امأ  .امھل  كتیؤر  عقوم  بسحب  رضخألاو  يدامرلا  نیب  ّلدبتی  اھینیع  نول 
فزع ناك  ولو  .فقوتأس  ىرخأ ! ةرم  كابترالاب  باصتس  لوقأ ؟ نأ  نكمی  اذامف 
.اھدی يف  قطنی  دوعلا  .ةلیمج  فزع  ىلإ  عمتست  نأ  نم  َّدب  الف  كبل ، بلخ  دق  ةروصنم 
ةلیمج .اھیدی  نیب  اًیوس  اًرشب  لثمتی  ھنأكف  .يكبن  انیزح  نوكی  امدنع  مستبن ، كحضی  امدنع 

ىلع مّمصو  اھب ، اًنوتفم  ناك  .اًرینتسم  اًناطلس  اھوبأ  ناك  .انلوقع  يف  ةایحلا  ثبت  يتلا  يھ 
.هایإ انملعت  نأ  لواحت  ھتملعت  امو  اھملعت ، دییقتل  ةلواحم  يأ  ضفر  .اھئاقشأ  لثم  ّملعتت  نأ 

، میرحلا نحن  انع  سیل  .ءيرج  بولسأب  انع  ملكتت  تأدب  امدنع  ُتشعتناو  ُتجھتبا 
تناكو يسلدنألا ، دشر  نبال  ةطوطخم  اھاطعأ  دق  اھوبأ  ناك  .ءاسنلا  نحن  انع  امنإو 

فاشتكا يف  اندالب  لشف  دشر  نبا  دقتنا  فیك  انل  تور  .لالجإو  مارتحاب  ھنع  انّثدحت 
باجنإلا ضرغب  كلذ ، لدب  تمدختُسا ، ةأرملا  نإ  لوقی  ناك  .ءاسنلا  تایناكمإ  لالغتساو 

ریبعت نمو  يتایح ، ةلیط  مالكلا  اذھ  لثم  تعمس  دق  نكأ  مل  .لافطألا  ةیبرتو  ةعاضرلاو 
.بتاكلا اھیأ  تنأ  الو  ..لوقأ  كھجو 

ىعُدیو تاونس ، ةدع  ذنم  ةرھاقلا  يف  نییمطافلا  ءافلخلا  دحأ  نإ  ةلیمج  انل  تلاق 
اًرمأ هروف  نم  ردصأو  .رورشلا  لك  ردصم  نھ  ءاسنلا  نأ  نلعیل  ھمون  نم  ماق  مكاحلا ،" "
رظح نھتویب  يف  نیقبیس  نھنأ  نم  دكأتی  ىتحو  .تاقرطلا  يف  ریسلا  نم  ءاسنلا  عنمب 

، صافقأ يف  رصقلا  يف  تایظحملاو  تاجوزلا  لك  ةئبعتب  ماق  مث  .ءاسنلا  ةیذحأ  ةعانص 
نإف ھلقع ، دقف  دق  ناك  مكاحلا  نأ  نم  مغرلا  ىلع  ھنإ  ةلیمج  انل  تلاقو  .رھنلا  يف  نھب  ىقلأو 

.دیدحتلاب ءاسنلا  دض  اھجوم  ناك  ھنونج  نأ  ةشھدلل  ریثملا 

اھرارسأ ّقدأ  .ىرخألا  نع  ائیش  انادحإ  يفخت  ال  .نیتقیدص  ةلیمجو  ُتحبصأ 
يتأی ام  اًردانو  نیلفط ، نیدلا  حالصل  ةلیمج  تدلو  .اھرارسأ  يرارسأ  ّقدأو  يرارسأ ،

يھ مك  .ءيجی  امدنع  ارجض  دّھنتت  نآلا  اھنكلو  يلثم ، تءاتسا  ةیادبلا  يف  .اھاریل  نآلا 
ةیوق دوعسم  ىركذ  نكت  مل  ول  يروعش  نوكی  نأ  نكمی  فیك  فرعأ  ال  انفطاوع ؟ ةّبلقتم 

ىلع ظفاحأ  يك  ھتیذغتو  ھشاعنإب  موقأ  حماج ، لایخ  درجم  دوعسم  نأ  دقتعت  ةلیمج  يلخادب ؟
يل ثدحی  مل  كلذ  نكلو  بلقلا ، ىلع  ھترطیس  ةوق  دقفی  يضاملا  نأ  فرعأ  .يلقع  ھمالس 
اھل نكی  مل  ثیح  كلذ ، ىلع  ينعّجشت  انایحأ  .ملحأ  ھسفن  تقولا  يف  ينكرتت  ةلیمجو  دعب ،

.يتناع رعش  ةلازإ  نع  فقوتلا  ىلع  كلذك  ينعّجشتو  دوعسم !



نأ لبق  نم  .ةلیوط  ةّدم  ذنم  میرحلا  يف  عبقی  .ّيصخلا  ساملأ  وھ  رخآلا  دیحولا  يقیدص 
! بوقعی نبا  ای  اھیوری  ناك  يتلا  كلت  ..صصق  نم  اھل  ای  .انھ  ىلإ  نیدلا  حالص  يتأی 

تنك كنأ  ول  عیطتسأ  تنك  امبر  ..كل  ىتح  ..اھراركت  ىلع  ؤرجأ  ال  انظفحا ! مھللا 
.اذكھ كعم  ملكتأ  نأ  يقح  نم  سیل  اوفع ! .ةقامح  كلت  نكلو  ..اّیصخ 

لایخ ةیحرسم  بتك  اذامل  .ھكلمت  ناطیش  يأ  مھفأ  تلز ال  ام  .قحب  اًرعاش  ساملأ  ناك 
ىرخألل میرحلا  تالیزن  ىدحإ  بح  فصو  ھنأ  كلذ  ةقیقحلا ، لاق  ھنأل  َِلُتق  دقل  كلت ؟ لظلا 

كتساح اھارت  مأ  هدھاشت ، نأ  كنبج ، طرفل  تیشخ ، يذلا  لصفلا  ریخألا ، لصفلا  يف 
دقتعأ .اھتمداخل  تایظحملا  ىدحإ  بح  فصو  ارطخ ؟ نوكیس  ھنأب  كتّرذح  يتلا  ةعباسلا 
يننأل ةدوصقملا  انأ  نكأ  مل  يننأ  دكؤملا  .اًریثك  رھظی  دوعلا  نأل  ةروصنم  دصقی  ناك  ھنأ 
نضح ىوس  نوكی  نلف  تلعف  نإ  يننأ  نم  مغرلا  ىلع   ، دعب هاجتالا  اذھ  يف  كرحتأ  مل 

يننأ ىلع  اھل  ةراشإ  يف  يدسج  رعش  ةلازإ  نع  تّفقوت  .ينحیری  ام  وھ  ئفادلا  ةلیمج 
.يضقنت نأ  نزحلا  مایأ  تكشوأ  .رارقلا  ذاختا  نم  برتقأ  انأ  .هذھك  ةوطخ  ذاختال  ةدعتسم 

ای كلثم  اًّكنحم  الجر  نأ  دكؤملا  نم  .كھجو  ىلع  زازئمشالا  تامالع  ىرأ  اذ  انأ  اھ 
ةئیلم دادغب ، نع  كیھان  قشمدو ، ةرھاقلا  .لیصافتلا  هذھ  لثم  ھمدصت  ال  بوقعی  نبا 

اذھ لك  .تابغر  نم  رّوصتت  ام  لك  نوعبشی  دْرُم  نابش  اھاشغی  يتلا  روكذلا  ریخاومب 
كسم نمّمشتی  ءاسن  كانھ  نأ  ركذ  درجمل  ضرألا  ىلع  قبطنت  ءامسلا  نكلو  .ھب  حومسم 

.اًضعب نھضعب 

نبا كقیدص  ينحماسی  نلو  اًبضغ ، قنتخیس  نمك  ودبت  .فّقوتأ  نأ  بجی  يننأ  نظأ 
.كضرم يف  تّببست  نإ  نومیم 

.ىرخأ ةرم  كوعدأ  نل  يننأ  دقتعأو  بتاكلا ، اھیأ  كیف  ينظ  باخ  دقل 

يقلأ يك  تردتسا  .ةرشابم  ءانفلا  ىلإو  بابلا  ىلإ  ةروصنم  ينتبحص  بیجأ ، نأ  لبق 
ةبیرغلا ةرظنلا  كلت  وھ  اھنم  هرّكذتأ  ام  رخآ  .اھل  اًرثأ  دجأ  ملف  ةمیلح ، ىلع  ةریخأ  ةرظن 

.ينتّعدو اذكھ  .ءاردزالاب  ةبوشملا 

! جازملا دساف  ىدھ ، ریغ  ىلع  قیرطلا  يف  ترس 
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ىلع نیدلا  حالص  ّبلغت  فیكو   ● ىمعألا خیشلا  ةصقو  يداش  ● 
ھیسفانم

دیعتسأ تحر  امدنع  يننكلو  ناھتمالاب ، ترعش  .يقامعأ  ّزھ  ةمیلحب  يّرسلا  يئاقل 
، لاجرلا سنج  ةعطاقمب  اھرارق  نأ  َّدب  .ءایتسالا ال  قحتسی  ام  اھیف  دجأ  مل  ةقدب ، اھتاملك 

ةبانإلاب امودصم  تنك  .اًیصخش  اًرمأ  يلعف  در  نكی  مل  .يسفن  نع  ينلھذأ  دوعسم ، دعب 
.يسفن يساوأ  تنك  لقألا  ىلع  اذكھ  وأ  لاجرلا ، لك  نع 

ناطلسلا داع  .رصقلا  يف  اًقلق  ينرظتنی  ناك  .ةلوھسب  نوعنتقی  نمم  يداش  نكی  مل 
، ةمیلحب يئاقل  رابخأ  فرعی  نأ  يداش  دارأ  .ءاسملا  يف  كلذ  دعب  الإ  يناریل  نكی  مل  ھنكلو 

.جاعزنا وأ  قلق  ةرداب  يأ  ھیلع  دبت  مل  .ناك  دقو 

تومت كلعجی  ام  میرحلا  نع  صصقلا  نم  كل  يكحأ  نأ  يعسوب   " كحضی وھو  لاق 
نیب نم  ابلقت  رثكألا  رشبلا  نحن  اننأ  فرعأل  الیوط  تشع  دقف  انأ  امأ  نھنع ، ةباین  الجخ 

ةمیلحو ةلیمج  عد  .بوقعی  نبا  ای  ءاسنلا  تالكشمب  كبلق  لقثت  ال  .اعیمج  هللا  تاقولخم 
". كلثم وأ  يلثم  نیتّرح  فاطملا ، ةیاھن  يف  َّنكی ، نلف  .ةداعس  يف  نشعی 

.ءيش لك  ھل  تلق  .كلذك  ةحارلاب  ترعش  يننأ  الإ  متھملا ، ریغ  يداش  فقوم  ينشھدأ 
، ةلماك ةلیل  قرأ  دعب  يفوخ ، ّددبت  يدحو ! ينمولی  نلف  انّرس ، ناطلسلا  فشتكا  ول 

ھجاھتبا ببس  نع  ھتلأس  امدنع  .ھسفن  نیبو  ھنیب  كحضی  يداش  تیأر  .يحرم  ُتدعتساو 
.ملكتی نأ  لبق  لاع  توصب  قصب 

خیش .ةلیوز  باب  نم  ةلیلق  لایمأ  دعب  ىلع  غراف  مالكب  سانلا  ظعی  ىمعأ  خیش  كانھ  "



نم لاجرلا  ءاضعأ  لك  سّسحتیل  ةعیرذ  هامع  ّلغتسی  .نیدلاب  بّسكتی  يذلا  عونلا  كلذ  نم 
..ةریثك ایادھ  ھل  نوكرتی  سانلا  .ثیداحألا  ّددُری  تقولا  لاوطو  ةمعانلا ، تاوصألا  يوذ 

الاش راجتلا  دحأ  ھل  رضحأ  رھشأ  ةتس  لبق  .تارھوجم  انایحأو  ًادوقنو ، سبالمو  ةمعطأ 
ھبذجی مث  ةریغص  ةقلح  يف  ھفارطأ  دحأ  عضی  ناك  .لاشلا  ھبجعأ  خیشلا  .ءاسملا  يف  ھّئفدی 

لجر لخد  ءاسم ، تاذ  .ةزاتمملا  فوصلا  ةیعون  هذیمالت  ىری  يكل  ةوقب ، اھلالخ  نم 
ھتحبسمب بعلی  میدق  طاسب  ىلع  اسلاج  خیشلا  ناك  .ھتالص  نم  ىھتنا  دق  ناك  نأ  دعب  ھلزنم 

.جذسلاو ءاطسبلا  ھب  عدخی  يذلا  لجدلا  كلذ  رخآ  ىلإ  لقوحیو ، لمسبیو 

، بیرغلا ُخیشلا  لأس  .خیشلا  يمدق  تحت  ةّرص  عضوو  ةیعدألا  ضعبب  رئازلا  متمت 
: الئاق ةھینُھ  دعب  بیرغلا  ّملكت  .ةباجإ  قلتی  مل  ھنكلو  ھمسا ، نع  ةیدھلاب ، اًحرف 

"؟ اقح ىمعأ  تنأ  لھ  انخیش ، ای  يل  لق  "

.ھسأرب خیشلا  أموأ 

"؟ امامت ىمعأ  "

.ةرملا هذھ  ًءاتسم  ةوقب  خیشلا  أموأ 

فرعت نلف  نذإ  كیفتك  قوف  نم  لاشلا  تذخأ  يننأ  ول  : " قثاو ئداھ  توصب  لجرلا  لاق 
"؟ انأ نم 

نم فرصنیو  لاشلا  ذخأی  مادقملا  صللا  ناك  امنیب  مستباو ، خیشلا  ةركفلا  تشھدأ 
.اًشحف تافصلاو  ظافلألا  رثكأب  ّھبسی  وھو  هاصعب  هءارو  خیشلا  عفدنا  .ءودھ  يف  لزنملا 

يتلا ةّرصلا  نأ  حضتا  دعب ، امیف  .كعمسم  ىلع  اھرّركأ  نأ  دیرأ  ال  تارابعو  تاملك 
.شقلاب ىّطغم  مامح  لبزب  ةئیلم  تناك  خیشلل  صللا  اھكرت 

مدع سدح  ھنكلو  تمستباف ، َّيلإ  كحضلا  ىودع  تلقتناو  ةیناث ، كحضی  يداش  ذخأ 
يف ّقدح  مث  ھناجھتسا ، نع  اًریبعت  يسأر  قوف  نم  قصبو  قیاضتف  .ةصقلاب  ىباجعإ 

.اننیب ءافصلا  داعو  تكحض  زمغو ، ينیع 

ام ھتلأس  امدنعو  جازملا ، قئار  ناك  .يدوجو  ءاسملا ، يف  ظحالو ، ناطلسلا  فّطعت 
.دّھنت ةحجان ، يضاقلا  عم  ھتلحر  تناك  اذإ 

ىلع ّرصأ  لضافلا  نكلو  ةلودلل ، بئارضلا  عفدب  سانلا  عانقإ  يتابجاو  نیب  نم  سیل  "



رثألا كانھ  يروھظل  ناك  .ائطخم  نكی  مل  لاح  يأ  ىلعو  لامشلا ، يف  يدوجو  ةرورض 
لمكن انعد  ..نآلاو  نیماع ، ةدمل  ةرخأتم  تناك  بئارض  نیموی  يف  انعمج  .بولطملا 

؟ انفقوت نیأ  .انتصق 

.رصم ریزو  حبصأ  فیك  ھترَّكذ 

... ...

... ...

مھدسح نوفُخی  اوناك  ام  اردان  .نیدلا  رون  ناطلسلل  قشمد  ءارمأ  ضعب  لیلضت  ينقلقأ 
دعب درلا  ءاج  ّ.درلا  ُترظتناو  نیدلا  رون  ىلإ  ةلاسرب  تثعب  دق  تنك  .يل  مھءاردزاو 

ال تنك  .رصم  يف  يدیعصت  ببسب  ھباصعأ  رتوت  نع  باطخلا  ةجھل  تفشك  .عوبسأ 
رون ھنأ ، اھیف  ھل  دكؤأ  ةلاسر  تلسرأ  روفلا ، ىلع  .شیجلا  دئاق  نیدلا  حالص  ریمألا  لازأ 

نأ كلذك  ھتوجر  .هدحو  هرماوأ  ىوس  عیطأ  ال  يننأو  يناطلس ، وھ  هاوس  سیلو  نیدلا ،
مھنود نم  رعشأ  تنك  .ةرھاقلا  يف  يعم  شیعلل  اوئیجی  نأ  انترسأ  ةیقبو  بویأ  يبأل  حمسی 

ماع ذنم  يمأو  يبأ  تیأر  دق  نكأ  مل  .يئاجرل  باجتسا  رھشأ  ةدع  دعبو  .ةبرغلاو  ةدحولاب 
.هللا قیفوتب  انلمش  عامتجاب  اریثك  انحرف  .اًبیرقت 

يف بغر  ام  اذإ  ةطلسلاو ، بصنملا  نع  ھل  ّيلختلل  دادعتسا  ىلع  يننأب  يدلاو  تربخأ 
ىلع ضارتعالا  أطخلا  نمو  َّيلع ، عقو  دق  هللا  رایتخا  نأ  ىلع  ارصم  ضفر ، .كلذ 
نمف .اھحاتفمو  ةطلسلا  ّرس  نزاخلا ، نوكی  نأب  كلذ ، نم  مغرلا  ىلع  ھتعنقأ ، .ھتئیشم 

اًریزو ينوراتخا  مھنأ  ذإ  .ةنازخلا  ىلع  ةرطیسلا  نود  ةیقیقحلا  ةطلسلا  كالتما  بعصلا 
بّرستت ةطلسلا  نأ  اورعش  نأ  اوثبل  ام  مث  ةیصخش ، عامطأ  يل  تسیلو  اًفیعض  يرابتعاب 

ھب بعالتی  ةفیعض  ةیصخش  ناك  ىذلا  دضاعلا  ةفیلخلا  فالخب  .ًائیشف  ائیش  مھیدیأ  نم 
.دضاعلا دنع  لضفم  .ھنول  لثم  دوسأ  ھبلق  حجان ، ھمسا  يبون  يصخ  اّمیسال  .نایصخلا 

.ةبذاكلا ریراقتلاو  نویفألاب  هدیس  دّوزی 

نوكی دق  ھنأب  رعش  ھنكلو  ریزولا ، ھسفن  وھ  حبصی  نأ  حمطی  ناك  ةفیلخلاف  كلذ ، عمو 
نیذلا سیساوجلا ، ينغلبأ  ءاسم  تاذ  .يلالخ  نم  طالبلا  يف  ةطلسلاب  ظفتحی  نأ  لھسألا  نم 

مھنم بلط  .جنرفلا  ىلإ  ةیّرس  ةلاسرب  ثعب  حجان  يبونلا  ّيصخلا  نأ  لضافلا ،"  " مھعرز
مھتاقالمل جرخأ  نأ  ىلع  ةرھاقلا  ىلع  موجھلاب  اورھاظتی  نأ  ھتلاسر ، يف  ةفیلخلا ،

.فلخلا نم  نییبونلا  نم  ھناوعأو  حجان  ىنتغابیف 



نكلو .ةعرسلا  ھجو  ىلع  ھلتقب  لضافلا ، ةحیصنب  المع  حجان ، نم  صّلختأ  نأ  ترّرق 
فرعت نأ  َّدب  .ةریثك ال  لكاشم  ریثی  نأ  نود  رصقلا  يف  وھو  كلذ  ذیفنت  بعصلا  نم  ناك 

ھل ناك  ھنأ  انفشتكا  اننأ  الإ  .ھلإ  ھنأكو  نییبونلا  نم  فولألا  تارشع  هءارو  ناك  حجان  نأ 
ةظحللا انرظتنا  .رصقلا  نع  دیعب  يفیر  تیب  يف  ماظتناب  هءاقل  داتعا  روكذلا ، نم  قیشع 

.میحجلا ىلإ  امھب  يدُوأ  دق  ھقیشعو  حجان  ناك  تقولا  ناح  املو   ، ةبسانملا

.الیوط اشیاعتی  نأ  نكمی  نیفلتخم ال  نیدئاق  ةرمإ  تحت  نیشیج  نأ  ينّملع  دق  يبأ  ناك 
ناك مایألا  كلت  يف  .هللا  ةئیشمب  الجآ  وأ  الجاع  رخآلا  ىلع  امھدحأ  يضقی  نأ  َّدب  ال 

اولصتا دق  ھلاجر  نأب  يمطافلا  ةفیلخلا  تغلبأ  .هّدشأ  ىلع  يرجی  ةطلسلا  ىلع  عارصلا 
يناطلس نأ  ھتغلبأ  امك  .ھمادعإ  متو  ھیلع  ضبقلا  يقُلأ  دق  حجان  ّيصخلا  نأو  اّنیبن ، ءادعأب 

میقملا دیحولا  يقیقحلا  ةفیلخلل  رھزألاب  ةعمجلا  ةبطخ  يف  ءاعدلا  نوكی  نأ  دیری  نیدلارون 
.دادغبب

ھل لقأ  مل  .قطنی  مل  .ھناسل  فوخلا  دقع  .دعتری  نیكسملا  يبصلا  أدب  كلذ ، عمس  امدنع 
.ءاطبإ نود  ھنم  صّلختأ  نأ  يندیری  نیدلا  رون  نإ 

مھفویس تناك  .نیرصقلا  نیب  نیحلسم  يل  نویبونلا  ّىدصت  يلاتلا ، مویلا  حابص 
، نوریثك دوس  دونج  انلاجر  نیب  ناك  .يدونج  نونیھی  اوأدبو  سمشلا  يف  عملت  ةفوقعملا 

كئلوأب ينذخأت  الأ  يبأ  ينحصن  .بابسلاو  تاناھإلا  انیلإ  اوھّجو  داغوألا  نییبونلا  نكلو 
نوفتھی مھدونج  أدب  مھتاقالمل ، اًجراخ  يناصح  ىلع  ينوأر  امدنع  .ةمحر  نیطایشلا 

". لعتشم محف  دوسلا  لك  محش ، ضیبلا  لك   " نوددری مھتعمسو  دقحب ،

ناك اذإ  تلءاستو : نییبونلا  ىلإ  ةلاسرب  تثعب  يننأ  الإ  مھماھس ، قالطإل  انتامر  دعتسا 
.هللا مامأ  ةیساوس  انلك  اننوخیو ؟ جنرفلا  عم  حجان  رمآتی  نأ  نكمی  فیكف  اًمحش ، ضیبلا 
لاس  ، ھھجو ىلع  يلوسر  نیدرمتملا  دحأ  مطل  .مكقحسنس  الإو  مكتحلسأ  ّلسو  اومِ اومِلستسِا 

.ةكرعملا تأدبو  مدلا 

يك عراوشلاو  لزانملا  يف  رانلا  نومرضی  نویبونلا  ناك  .نیلماك  نیموی  لاتقلا  ماد 
انقرحأ نأ  دعبو  .رخآ  اًرصن  انبھو  نأ هللا  اًحضاو  حبصأ  ثلاثلا  مویلا  يف  .انّمدقت  اوئطُبی 
.ةقامح تتاب  ةمواقملا  نأ  اوكردأ  نییبونلا ، مظعم  ھنطقی  ناك  يذلا  يحلا  كلذ  ةیروصنملا ،
رصم نأل  اھاندقف ، ٍسَْفن  لك  قحتست  تناك  ةأفاكملا  نكلو  بوقعی ، نبا  ای  اًیلاغ  اًرصن  ناك 

.امامت انترطیس  تحت  تحبصأ 



ةفیلخلل يروفلا  انءالو  نالعإو  يمطافلا  ةفیلخلا  طاقسإ  يف  مھتبغر  انؤارمأ  ىدبأ 
ھلعج هرذح  .دارفنا  ىلع  يبأ  ترشتسا  يننكلو  مھعم  تفطاعت  .دادغب  يف  يعرشلا 
عضو يذلا  وھ  دضاعلا  ةفیلخلا  نأب  ينرَّكذ  .ءامدلا  ةقارإ  نم  دیزملا  يدافتب  ينحصنی 

نم میرك  ریغ  اًفرصت  نكلو  ةفیرش ، ریغ  ھفادھأ  تناك  امبر  .يسأر  ىلع  ریزولا  ةمامع 
، يدلاو ىلع  تححلأ  .ھتركفب  امامت  اعنتقم  نكأ  مل  .انتعامجل  ةءاسإ  رثكأ  نوكیس  انبناج 
: ينذأ يف  سمھ  ةفرغلا ، جراخ  عمسلا  قرتسی  نكی  مل  ًادحأ  نأ  نم  دكأتلا  دعبو  ةیاھنلا ، يفو 

.سفنلا نع  عافدلا  عضو  يف  نیدلا  رون  لظی  نأ  يف  دعاسی  فوس  سئابلا  ةفیلخلا  اذھ  "
اذإ بلحو ، قشمد  ناطلس  نیدلا ، رون  نظیس  اذام  .ناطلسلا  حبصت  يك  ةفیلخلا  ىلع  ضقا 

رغصأ نم  دحاول  ىَّنستی  فیك  ھسفن ، لأسی  فوس  .ًادیج  ھفرعأ  انأ  ةزفقلا ؟ هذھب  تمق 
ةمعنلا َِثدحمل  ّىنستی  فیك  يباّجح ، نم  ھمعو  هوبأ  يبص ، لابجلا ، نم  ّدرُك  يِ يئارمأ ،

.ينب ای  اًروبص  نك  الوأ ؟ َّيلع  ھضرعی  نأ  نود  ناطلسلا  بصنم  ھسفنل  يّعدی  نأ  اذھ 
نأ نم  َّدب  ال  كّمع  ءانبأو  كناوخإ  كتطلس ، تیبثت  تقو  وھ  نآلا ، .كحلاص  يف  تقولا 
نم ةریبك  ةبجو  يمطافلا  ةفیلخلا  لوانتی  امدنعو  ةلودلا ، يف  ةساّسحلا  بصانملا  اولغشی 

لقتنت ةفالخلا  نأ  دكأتن  نأ  نم  َّدب  تقولا ال  كلذ  يف  ھنم ، ةظقی  يذلا ال  مونلا  مانیل  نویفألا 
". ءودھ يف 

"؟ ةفالخ يأ  "

ورمع عماج  ربنم  ىلع  نم  نلعیو  ةفالخلا  هذھ  يغلت  فوس  تومی  نأ  ةظحل  .كتفالخ  "
، ھمساب نوكتس  ةبطخلا  .دادغب  يف  میقملا  كلذ  وھ  .ادحاو  ةفیلخ  مویلا  كانھ  نأ  صاعلا  نب 

". رصم يف  ھناطلس  نیدلا  حالص  تنأو ، ھل ، نوكیس  ءاعدلاو 

.ةفیلخلا ضرم  .اًقحم  ناك  ھنأ  ىرخأ  ةرم  تبث  .امھلم  اًحصان  ھمحر هللا ، يبأ ، ناك 
يف ءاعدلا  حبصأ  مویلا  كلذ  نم  اًرابتعا  .ءاعدلا  رییغتب  تامیلعتلا  يروف  نم  تیطعأو 
نم تّیقلت  .اًریبك  اًحرف  ناكو  دادغب ، ىلإ  رابخألا  ترفاس  .دیحولا  يعرشلا  ةفیلخلل  انتنیدم 

.اًریبك اًفرش  ناك  .اًیمسر  اًفیسو  ءادوسلا  ةیسابعلا  ةیارلا  ةفیلخلا 

لاجرلا ىكذأ  دحأ  شوقارقل ، يتامیلعت  تیطعأ  .نییمطافلا  ءافلخ  رخآ  تام  نیموی ، دعب 
دق مھدھع  َّنأ  دضاعلا  ةرسأ  ّلبی  غِ نأب  َّيدل ، نیراشتسملا  دحأو  تقولا ، كلذ  يف  ةرھاقلا  يف 

مساب كلذ  اولعف  .دلبلا  اذھ  نویمطافلا  ءافلخلا  مكح  اًبیرقت ، نورق  ةثالث  ىدم  ىلع  .ىضقنا 
.ھلوسرو ركش   ةالص  انمقأو  مھتلود  تلاد  اًریخأ  .ةقطرھملا  ةیعیشلا  مھّتلم 



نیدلا رون  ّلبقت  .دادغب  يف  ةفیلخلا  نم  بوتكم  موسرم  بجومب  ناطلسلا  ُتحبصأ 
يف ھئاقلل  نیءاعدتسا  تّیقلت  .ًادیعس  ناك  ھنإ  تلق  نإ  ةغلابم  نوكت  اّمبر  نكلو  يدوعص ،

تحبصأ امدنع  دیدش  جاعزنا  ةلاح  يف  اوناك  .جنرفلا  لاتقب  الوغشم  تنك  يننكلو  قشمد ،
ةعلق يھو  ةبقعلا ، كلذ  يف  امب  مھعالق ، نم  ددع  ىلع  تیلوتسا  .انمكح  تحت  رصم 

.ةكم ىلإ  جیجحلا  قیرط  نّمؤت  ةیسیئر 

، جنرفلا عم  تاشوانمب  يسفن  لغُشأ  يننأب  ھیلإ  نیدلا  رون  يراشتسم  ضعب  ىحوأ 
جنرفلا جعزنا  دقف  .ّكش  الو  ةیدیك  ةرثرث  .قشمد  ىلإ  ةدوعلاب  ھتامیلعت  ةعاطإ  نم  اًبّرھت 
.ةقیدص ٍدیأ  يف  امھنودیری  اوناك  نیذللا  نیءانیملا  طایمدو ، ةیردنكسإلا  ىلع  رطیسن  اننأل 
عطقل ئناوملا  هذھ  ىلع  انترطیس  لغتسأ  نأ  نم  مھفوخ  يف  نّیقحم  اوناكو  نیفئاخ ، اوناك 
بارت ىلإ  مھلّوحتو  انیضارأل ، مھلالتحا  ءاھتنا  كلذ  ىنعم  نوكیس  .ابوروأب  مھلاصتا  طخ 

نأ انملع  .اًیوق  نكی  مل  انعضو  نكلو  ًاتغابم ، اًموجھ  شوقارق  حرتقا  .بسانملا  تقولا  يف 
.طایمد راصحل  دونجلاب  ةلّمحم  ةنیفس  يتئام  نم  رثكأ  لسرأ  دق  لوبنطسا  يف  روطاربمإلا 

نعو راصحلل ، ًادادعتسا  ةلقنتملا  جاربألا  نم  ریثكلا  ءانبب  مھمایق  نع  ریراقتلا  تلاوتو 
، تامولعملا كلت  لك  ةحص  نم  اندّكأت  نأ  دعبو  .كیرلامأ  ةرمإ  تحت  نیذلا  ناسرفلا  ددع 

.قشمد ىلإ  اھب  انلسرأ 

امبر .ةجرحلا  تاظحللا  يف  يفكی  امب  اًمزاح  تسل  يننإ  بوقعی  نبا  ای  انایحأ  ينع  لاُقی 
يفوفص يف  نوریثك  كانھو  يبأ ، نع  صرحلاو  رذحلا  تثرو  دقل  .اًحیحص  كلذ  ناك 

، بیعلا اذھ  يعأ  انأ  .ھمادقإو  هوكریش  يمع  ةراسج  تثرو  دق  تنك  يننأ  ول  نولّضفی  نمم 
يف رثؤت  تارارق  ذّختت  نأ  اًمئاد  لھسلا  نم  سیل  .نیتفصلا  نیب  عمجأ  نأ  انایحأ  لواحأو 

.سانلا نم  ریثك  ةایح 

، ةمھم ةدحاو  ةقیقح  مھف  ىلع  ھتردق  وھ  قحب ، اًمیظع  ًادئاق  نیدلا  رون  نم  لعج  ام 
ىتحو .طق  مالس  يف  انبعش  ایحی  نل  ةمساح ، ةقحاس  ةمیزھ  جنرفلاب  عقوی  مل  ام  ھنأ  يھو 
ةلأسم كلتف  ينم ، ھقلق  امأ  .دیحولا  فدھلا  اذھل  اًسّركم  ءيش  لك  ناك  كلذ ، نم  نكمتن 

.ةیمھأ لقأ  ةیبناج 

ّدعأ .ةظحل  ّددرتی  مل  انّددھتی ، يذلا  رطخلاب  هوغلبأو  قشمد  ىلإ  يلسر  لصو  امدنع 
، نیطسلف يف  جنرفلا  ىلع  انمجھ  شیجلا  اذھ  لضفبو  .رصم  ىلإ  ھلسرأو  اًمخض  اًشیج 

قارغإ ىلع  ةئجافم  ةدیدش  ةفصاع  تدعاس  .رصنلا  انبھو هللا  .طایمد  نع  مھلّوحن  يك 



ةینانویلا ةماعنلا  تءاج  .كیرلامأ  تخأ  جوزو  لوبنطسا  روطاربمإ  اھلسرأ  يتلا  نفسلا 
امم مظعأ  الجر  نیدلا  رون  ناك  .نینذأ  الب  ةرطضم ، تداعف ، نینرق  نع  ًاثحب  انھ  ىلإ 

.ھیف لضفلاب  ھل  نیدم  انأ  ھتققح ، ام  لكو   ، ّىنمتأ تنك 

... ...

... ...

نزحلاو دسحلاو  وھزلاو  ةجھبلا  نم  اًجیزم  تناك  ةبیرغ ، ةماستبا  ھھجو  ىلع  تحال 
نوكی نأ  ةیرخسلل  وعدی  ٌرمأ  ھنأ  فیك  ركفی  ناك  ّھلعل  .ةریخألا  تاملكلا  هذھب  قطنی  وھو 

ناك .مكاحلا  ریبكلا  هدیس  سیلو  میلشروأ ، ىلع  ءالیتسالل  ّدعتسی  يذلا  نیدلا ، حالص  وھ ،
.نینمؤملا ةیاعر  ىلإ  اھدیعیو  ةرخصلا  ةبق  دنع  ّيلصی  نأ  ھیلع  يذلا  لجرلا  كلذ 

ادب نكلو  نیدلا ، رون  نع  ھلأسأ  نأ  ّدوأ  تنك  .ةریثك  ةلئسأ  ھیلع  حرطأ  نأ  ّدوأ  تنك 
.يراكفأ َّيلع  عطق  ةأجفو  ىرخأ ، رومأب  ھلاغشنا  ھھجو  ىلع 

ىلإ رھظلا ، دعب  يعم ، بھذتس  ادیعب ، بھذت  نكلو ال  يداش ، عم  ماعطلا  لوانتل  بھذا  "
". ةعلقلا

مغرف .لجرلا  ةطاسبب  ًاذوخأم  ءانفلا  ىلإ  تاعاقلا  ُربعأ  انأو  تنك  .ُتجرخو  ُتینحنا 
.ءافلخلا اھعنطصا  يتلا  طالبلا  سوقط  نع  ّىلخت  ھب  طیحت  يتلا  ةمعنلاو  ءارثلا  بابسأ 

ةماعلا نم  يلاثمأ  ىری  نأ  دیری  ناك  ھنأك   ، كانھ لازت  ةطلسلاو ال  فرتلا  رھاظم  تناك 
كلت رِّیغی  نأ  نكمی  ءيش  الو  نامیدق  نافیلح  اًعم  امھنإ  .اًعم  اًمئاد  ناتبولطم  نیتنثالا  نأ 

.ةقیقحلا

ناك امك  هدونج ، نیب  ھتیبعش  بابسأ  دحأ  كلذ  ناكو  .ھمركب  نیدلا  حالص  رُھتشا 
دجملا مالحأ  لعشی  ءيش  ال  .جرس  نود  لّضفملا  هداوج  ءاطتما  ىوھی  .اًطیسب  ھسبلم 

ىلع وھو  ھیتأت  ةیركسعلا  هراكفأ  نإ  ةرم  تاذ  يل  لاق  .ناصحلا  قرع  سملم  ردق  رظتنُملا 
امك ناصحلا ، ودَع  عاقیإ  نأك  .ىراحصلا  وأ  جورملا  ربع  حمری  يراعلا ، ھناصح  رھظ 

.هراكفأ تابثو  عم  مغانتی  لاق ،

عم وھطملا  نأضلا  محل  نم  نّوكملا  ماعطلا  يداشو  انأ  لوانتأ  تسلج  ةریصق ، ةّدم  دعب 
.ةیھشلا ةبجولا  هذھ  عنص  يف  لضفلا  بحاص  ھنأ  يداش  يّعدا  .دبزلاك  ّةیرطلا  ءالزابلا 

محللا ناك  مك  .ىرخأ  ةرم  غضملا  ریسع  اًمحل  اوّمدق  مھ  نإ  تیزلا  يف  مھقلسب  ةاھطلا  ّددھ 



! قاذملا بیط  يرطلا 

تبلطو  ، نیدلا رون  نع  ملكتی  ناك  امدنع  ةبیرغلا  نیدلا  حالص  ةماستباب  يداش  تربخأ 
.بلقلا لقثم  ناصح  لثم  لجرلا  لھص  .كلذل  اًریسفت  ھنم 

مل .اًیقن  الجر  ناك  .نیدلا  رونب  نیبجعم  انك  انلك  .اًركام  انناطلس  نوكی  نأ  نكمی  انایحأ  "
ناك كلذ  نأ  نظأو  ةرم ، تاذ  .ھتطلس  تقمی  ناك  نیدلا  حالص  نكلو  .ءيش  ھفرش  ثّولی 
ىلإ انناطلس  داعو  ھسفنب  نیدلا  رون  انیلإ  مضنا  ةیجنرفلا ، عالقلا  ىدحإ  راصح  يف 

.نیدلا رون  نم  بّرھت  ..ةطاسبب  .نییمطافلا  ایاقب  نم  درمت  رطخ  كانھ  نأ  ىّعدا  .ةرھاقلا 
ىلإ ةدوعلاب  هرمأی  دق  نیدلا  رون  نأ  ملعی  ناك  ھنأل  مل ؟ .ھجول  اًھجو  هءاقل  ىشخی  ناك 

فّرصتی عبات  .فقوملا  ىری  ناك  اذكھ  .نیدلا  رون  تقیاض  نیدلا  حالص  ةفالص  .قشمد 
.ةرھاقلا ىلإ  فحزی  نأ  ررق  .اًسرد  ھنیقلت  نم  َّدب  ناك ال  ّ.دن  ّھنأك 

انغلبأ امدنع  بویأ  ناك  كلذكو  اًرضاح ، تنك  دقل  يقیدص ، ای  ائیش  كل  لقأ  ينعد  نآلا ،
ّمع نبا  حاص  .قیرطلا  يف  نیدلا  رون  نأ  شیجلا ، ةداقو  ءارمأل  عامتجا  يف  ناطلسلا ،

.امامت جنرفلا  مواقن  املثم  نیدلا  رون  ةمواقم  نم  َّدب  ال  اعفدنم : ھیلإ  برقُملا  نیدلا  حالص 
دلولا ىدان  يقشمد ، فیس  ةدحب  بویأ ، نكلو  ھمع ، نبا  ًادواھم  نیدلا  حالص  مستبا 

كل لقأ  ينعد   " نیدلا حالصل  لاقو  فقو  مث  .لكلا  مامأ  اذكھ  .ةدشب  ھھجو  ىلع  ھعفصو 
يناصح ىلع  نم  لزنأ  فوسف  انھ ، ىلإ  نیدلا  رون  انناطلس  ءاج  اذإ  دلولا ، اھیأ  ائیش 

.كمدب يعومد  تطلتخا  ول  ىتح  ددرت ، نود  لعفأس  كسأر  عطقب  ينرمأ  اذإ  .ھیمدق  ّلبقأو 
لسُری ھعد  .نیدلا  حالص  ای  مویلا  ةلاسرب  ھل  ثعبا  .ھمدخ  نحنو  ھیضارأ ، يضارألا  هذھ 

اوفرصنا نآلا ، .وھ  ثیح  ىلإ  كقنع  لوح  لبح  نم  ھیلإ  كداتقی  لمج  ىلع  الوسر  كیلإ 
". ءاشی ام  انب  لعفی  نأ  ھنكمیو  نیدلا ، رون  دونج  نحن  ًادحاو ، ًائیش  اومھفتلف  نكلو  مكلك ،

هراھظإل فنعب  بویأ  ھّبَنأ  .نیدلا  حالصو  انأ  ادع  ام  عامتجالا ، نم  لكلا  فرصنا 
نیدلا حالص  ادب  .ھبصنم  نم  ھتحازإ  ردق  ًائیش  نّونمتی  ال  نیذلا  ءارمألا  مامأ  ھحومط 

.داؤفلا َحورجم  ھكرتو  ُهرجھ  ابیبح  َّنأكو  اًسئاب ،

لَّبق .َھقناعو  ماق  مث  ھَحمالم ، نّولی  سؤبلا  اًكرات  تقولا ، ضعبل  ھبقاری  بویأ  ّلظ 
اھل نوكیس  كِعوضخ  َةلاسر  َّنأ  ُبِسحأ  .ًادیج  نیدلا  َرون  ُفرعأ  انأ   " سمَھو َھتھبج 

". كعم لتاقأس  ھتئدھت  يف  ببس  ِّيأل  تلشف  اذإ  .اھریثأت 

امبر ناطلسلا ، ھجو  ىلع  ةماستبالا  كلت  تیأر  امدنع  بوقعی ؟ نبا  ای  مھفت  لھ  نآلاو ،



مل هوكریش  .هللا  ةّمذ  يف  حبصأ  بویأ  .نآلا  هدحو  ھنإ  .ھیبأ  ةفاصح  يف  اًضیأ  ركفی  ناك 
ّىقبت ام  تنأ  : " لوقی حابصلا  يف  عانعنلاب  ياشلا  ھیلإ  لمحأ  امدنع  انایحأ ، .ًادوجوم  دعی 

" .كلذك تنأ  ينع  تومتو  بھذت  الأ  .يداش  ای  میدقلا  لیجلا  نم 

يتلا ةنیدملا  .سدقلا  ىرأ  نأ  دیرأ  ..دیرأ  تنك  ول  امك  ...بوقعی  نبا  ای  دیرأ  يننأك 
انأ ال .ةرخصلا  ةبق  دنع  يلصن  نحنو  هراوج  ىلإ  نوكأ  نأ  دیرأ  .میلشروأ  كبعش  اھیّمسی 

املثم تآ  ھنأ  يدنع  ّكش  .مویلا ال  كلذ  يف  يلصأ  فوس  يننكلو  فرعت ، امك  اریثك  يلصأ 
ىلع ءالیتسالا  ىلع  مزعلا  دقاع  نیدلا  حالص  .اھبورغو  سمشلا  قورش  يف  ّكشأ  ال 

فرعیو .جنرفلا  رارقتسال  بلقلا  يف  ةبرض  نوكتس  اھنأ  فرعی  .نمثلا  ناك  امھم   ، ةنیدملا
نونمؤملا ركذتی  فوس  ةبرتلا ، انماظع  يرُثت  نأ  دعب  .ًادبأ  هوسنی  نلف  حجن  اذإ  ھنأ  كلذك 

رون مسا  ركذیس  نم  .موی  تاذ  فیسلا  مدختسی  فیك  ھتّملع  يذلا  جرعألا  يبصلا  كلذ  مسا 
"؟ نیدلا



(12)

دنارترب ءاقلل  ھترایز  عطقی  ھنكل  ةدیدجلا ، ةعلقلا  روزی  ناطلسلا  ● 
ًءاّقتا میلشروأ ، نم  ّرف  يذلا  يحیسملا  قطرھملا  زولوت ، بحاص 

لكیھلا ناسرف  بضغل 

ھتالوج يف  يباحطصال  اًسمحتم  ناطلسلا  نكی  ملف  لیخلا ، بوكر  دیجأ  ال  ينأل 
نكی مل  .كلذ  ھجعزأ  .ةدیدجلا  ةعلقلا  ءانب  ىلع  فارشإلل  ةمظتنملا  ھتارایز  يف  وأ  ةیّدقفتلا ،

بوكر ةراھمل  ًادقتفم  اندحأ  نوكی  نأ  ھبجعی  نكی  مل  .يتیصخش  يف  بناجلا  اذھ  ھبجُعی 
نع يروضح  يف  اًریثك  ثدحتی  نكی  مل  ّمث  نمو  .ھتدایق  يف  ةبغرلل  ًادقاف  وأ  ناصح ،
ام اًریثكو  .ثیداحألاب  ھتیارد  ىوس  اھیھاضی  ال  ةعساو  لویخلاب  ھتیارد  تناك  .لیخلا 
يف ذخأیو  نمیلا ، يف  ھقیقش  نم  ةیدھ  هءاج  ھنیعب  اًناصح  فصی  يك  ھتایاكح  عطقی  ناك 

دوعیو كحضیو  دھنتی  يرصبب  تدرش  يناری  امدنعو  ھتلالسو ، ھلصأ  نع  مالكلا 
.ھتیاكحل

ينطاحأ نأ  دعب  ةنیدملا ، ربع  ھتیشاح  نمض  بكار  انأو  يسأرب  راكفألا  هذھ  تراد 
، كلذ نم  ءيش  ثدحی  مل  .ةأجف  يناصح  حمری  نأ  ةیشخ  نیبناجلا  نم  ةرھم  ناسرفب 

ةیاھن ينملؤی  فوس  يرھظ  نأ  فرعأ  .ةبرجتلا  قاشم  ىلع  ًاداتعم  تحبصأ  ام  ناعرسو 
.ھتبحصب تبكر  ينأل  دیعس  يننأ  الإ  مویلا ،

ّثدحتأ امنإ  برح ، ناصحل  ھتسایس  كلذب  دصقأ  انأو ال  .اًسّرمتم  اًسراف  ناكف  وھ ، امأ 
ھفلكتی ام  ھتدایق  يف  نیدلا  حالص  فّلكتی  ال  عونلا  اذھو  .لقأ  ةبترم  نم  ناصح  نع 

ال ةداتعملا ، ھتعرسب  كرحتی  نأ  ناصحلل  كرتی  لجرلاف  .ھیجوت  وأ  هابتنا  نم  بكارلا 
انرطضی ناك  امم  ھتعرس ، نم  ناصحلا  دیزی  ھبعك  نم  ةفیفخ  ةزخوبو  .ًائیطب  الو  اًعیرس 



كلت لثم  دحاو ، قولخم  ھبكارو  ناصحلا  نأ  انل  ودبی  ناك  انایحأ  .ھتاراجم  ىلإ  انلك 
.مھراعشأ يف  قیرغإلا  اھب  ّىنغتی  ناك  يتلا  ةّلیختُملا  تاقولخملا 

عراس .سانلاب  ةمحدزم  عراوش  ربع  انررم  ةریصق  ةّدم  دعبو  ةلیوز ، باب  نم  انأدب 
رھاظم عّجشی  نكی  مل  ھنكلو  مھمكاح ، اویحیل  وأ  اونحنیل  مھیدیأب  ام  ءاقلإ  ىلإ  سانلا 

نیلسوتملا ّبنجتی  نأ  دارأ  .ءاطبإ  نود  اندصقمل  يضمن  نأ  لّضفی  ناكو  عونخلا ،
.عراوشلا مھب  تألتما  نیذلا  راّجتلا  ةقبط  نم  نیقفانملاو 

ناوعأ نویبونلا  دونجلا  فقو  ثیح  ةیروصنملا ، يف  لالطأب  انررم  ریصق ، تقو  دعب 
مدھملا يحلا  كُرت  ناطلسلا  رمأبو  .ةنیدملا  نم  مھدرط  لبق  ةریخألا  مھتفقو  حجان  يصخلا 

.لبقتسملا يف  ةنایخلا  ھسفن  ھل  لّوست  نم  لكل  ةربِعو  اًریذحت  ھتلاح  ىلع 

لقنل طالبلا ، بّاتك  نم  ةثالثو  انأ  ينّمضی  بْكَرلا  ناك  .ھناصح  حامج  حبك  ةأجفو 
مھراتخا اًیصخش  اًسراح  نیرشع  ىلإ  ةفاضإلاب  .لضافلا  يضاقلل  ناطلسلا  تامیلعت 

نیمأتل ةرسألا  ءانبأ  وأ  داركألا  يف  الإ  قثی  ةقیقحلا ، يف  يداش ، نكی  ملو  .ةیانعب  يداش 
: ھب قحلأ  نأ  اًكحاض ، ناطلسلا ، َّيلإ  راشأ  .ناطلسلا 

نأ َّدب  ال  يداش  نأ  دقتعأ  يننكلو  بوقعی ، نبا  ای  اًناصح  بكرت  كتیؤرب  دیعس  انأ  "
نیكستل ةلیللا ، هذھ  صاخ  مھرمب  كرھظ  كتجوز  كّلدت  نأ  َّدب  .سوردلا ال  ضعب  كیطعی 

". كماھم ءادأ  نع  ةلحرلا  هذھ  كقوعت  الأ  ىنمتأ  .كترخؤم  ملأ 

نیاع مث  اًیضار ، مستبا  .ةقفاوم  يسأر  تززھو  حیملتلا ، اذھل  ٍلاع  توصب  كحض 
.ھجازم رّیغتو  قرتحملا  يحلا 

ةلاحلا هذھ  .اًمامت  ةصقلا  ترّیغتل  انوأجاف  ول  .درمتلا  اذھ  نم  انوجن  انظح  نسحل  "
مامأ نیدّحتم  نوكن  الأ  انردق  ّنأك  .نینمؤملا  ىلع  ناطیشلا  ةنعل  يھ  نیقی  اللا  نم  ةمئادلا 

، لاؤسلا اذھ  نع  بیجی  نأ  عاطتسا  خیراتلا  اولّجس  نمم  وأ  انتفسالف  نم  دحأ  ال  ودعلا !
". ءاسم تاذ  انئاملع  عم  رمألا  اذھ  شقانن  فوسلو 

لیلق دعب  .ةلحرلا  لصاونس  اننأ  ىلإ  ةراشإ  يف  ھناصح  ةبقر  دّسمی  جرسلا  ىلع  ىنحنا 
.دعب نع  انمامأ  حولت  مطقملا  لابج  ةلسلس  يباور  تناكو  ةمحدزملا  عراوشلا  انكرت  دق  اّنك 

ةطساوب لقُنت  ةلئاھ  راجحأ  .ةدیدجلا  ةعلقلا  نوّدیشی  لحنلا ، ةیلخ  لثم  نوؤانبلا ، ناك  انھ 
.ءانبلا يف  نولمعی  اوناك  لاّمعلا  فولأو  فولأ  .ریمحلاو  رشبلا 



يف ةمیدقلا  راثآلا  كلت  روفلا  ىلع  رّكذتیس  ةعلقلا  ىریس  نم  لك  نأ  يلاب  ىلع  رطخ 
.ةمیظعلا ةعلقلا  هذھ  ءانبب  نآلا  نوموقی  نم  فالسأ  ّكش ، الو  مھ ، اھتاُنب  نأ  كلذ  .ةزیجلا 

نیدلا حالص  قثی  يذلا  شوقارق ، ریمألا  ناطلسلا ، روای  وھ  لمعلا  نع  لوئسملا  ناك 
يف اًنایحأ ، ءانبلا ، ىلع  فارشإلاو  ةلّصفملا ، ةیرامعملا  ھتامیلعت  ذیفنت  ىلع  ھتردق  يف 

تحت ھناصح  سمل  ىرخأ  ةرم  .ةداعسلاب  نیدلا  حالص  لامعلا  دھشم  رمغ  .ھبایغ  لاح 
.ھساّرح ىوس  اھیف  هراجی  مل  ةعرسب  قلطنیل  ھتدارإل ، ناصحلا  عاصناو  ھتبقر ،

مدخ نیذلا  طبقلا ، نم  طالبلا  بّاتك  ذخأ  .ةلوقعم  ةعرسب  ةثالثلا  بّاتكلاو  انأ  مھانعبت 
ٍقلمب يعم  نوّثدحتیو  يل ، نومستبی  نورق ، ىدم  ىلع  نییمطافلا  ءافلخلا  مھدادجأو  مھؤابآ 

.مھّدیس نم  يبُرق  مھقلقأو  مھظاغأ  .مھرودص  لكأت  ةریغلا  تناك  انیب  .ةنھادمو 

نحنو يلجر  ينتملآ  .ناصحلا  قوف  نم  لزنأ  ينآر  امدنع  ةماستبا  نیدلا  حالص  متك 
ریمألا عم  دیمرقلا  لامعأ  شقانی  ناطلسلا  فقو  انھ  .هؤانب  لمتكا  ًادیدج  اًجُرب  دعصن 
كیلامم دحأ  موی  تاذ  ناك  محفلا ، نولب  رعشلاو  ةرشبلا  يذ  دراملا ، ّيصخلا  اذھ  .شوقارق 
ةحیصن تناك  امك  ًادج ، ھتاراھم  ّردقی  هوكریش  ناك  .اًریمأ  ھلعجو  هّدیس  ھقتعأ  .هوكریش 

.ریزولا بصنم  ىلع  نیدلا  حالص  لوصح  ءارو  يمطافلا  ةفیلخلل  شوقارق 

حرشیو ةزیجلا ، تامارھأ  نم  ةراجحلا  ضعب  اورضحأ  فیك  فصی  شوقارق  فقو 
يل لوقیل  يوحن  رادتساو  ًادیعس ، ناطلسلا  ادب  .يلحملا  يریجلا  رجحلاب  تجزتما  فیك 
يأ مواقی  عینم  نصح  ةماقإ  وھ  ةدیدجلا  ةعلقلا  هذھ  دییشت  ببس  .بتاكلا  اھیأ  اذھ  لجس  "

ظحالت فوس  جاربألاو  ناردجلا  میمصت  ةقیرط  ىلإ  َترظن  اذإ  كنكلو  .ةیجنرفإ  ةرماغم 
ةمیزھلا كشو  ىلع  اّنك  فیك  سنأ  مل  .ةلوھسب  يلحم  دّرمت  يأ  ةمواقم  كلذك  عیطتسن  اننأ 

انتغابی نأ  نكمی  ال  انھ  .انتتغابمل  مھدوشح  نویبونلا  كیلامملاو  نایصخلا  مّظن  امدنع 
". دحأ

مل .انوحن  نیمداق  نیسراف  رابغ  انیأر  ثیح  لفسأ  ىلإ  شوقارق  راشأ  ّثدحتن ، انك  امنیب 
نینثال ھتامیلعت  ىطعأو  ھنیبج ، بّطق  .عقوتملا  ریغ  ّلفطتلا  كلذ  ھقیاضو  ًادحأ ، رظتنی  نكی 

.نیدلا حالص  كحض  .ةعلقلا  حفس  دنع  نیسرافلا  ارظتنی  نأب  ناطلسلا  سرح  نم 

"؟ ينلاتغی نم  اولسرأ  دق  لابجلا  نم  ىمادقلا  انءاقدصأ  نأ  دقتعت  لھ  .ّرتوتم  شوقارق  "

ساّرحلا موقی  نأ  ربصلا ، غرافب  رظتنا ، ناسرافلا  لصو  امدنع  .شوقارق  ّدری  مل 



مل ةقباسلا  لایتغالا  تالواحم  ىلإ  ةیكذلا  ناطلسلا  ةراشإ  .ھیلإ  امھدایتقاو  امھباوجتساب 
نم نینثا  اناك  .اًءودھ  رثكأ  انلك  اّنك  ناسرافلا  برتقا  امدنع  .روایلا  هابتنا  لیوحت  يف  حلفت 
نم ةلالسب  نیدوزملا  قربلا ، لثم  لیخلا  بوكر  ىلع  نیبّردملا  لضافلا  يضاقلا  ةاعس 
عمو .ةلجاعلاو  ةئراطلا  فورظلا  يف  امھمادختسا  ّمتی  ناك  .ضرغلا  اذھل  قابسلا  لویخ 

.امھءارو نوكی  دق  امم  اًقلق  امھتیوھ  ةفرعمل  انرمغ  يذلا  حایترالا  جزام  دقف  كلذ 

ناطلسلل ةلاسر  نالمحی  اناك  .ھیلع  فقن  اّنك  يذلا  جردلا  طسبنم  ىلإ  الصو  اًریخأو 
تأدبو ّةیویحلاب ، ھھجو  ألتما  ةلاسرلا ، ةءارق  يف  نیدلا  حالص  أدب  امدنع  .يضاقلا  نم 

.ساّرحلاو ةاعسلا  فرص  مث  .ًادیعس  ادب  .لینلا  يف  ةكمس  لثم  ةعرسب  ناكرحتت  هانیع 
: لوقت تناك  يتلا  ةلاسرلا  انارأ 

ھیدلو كیرلامأ ، ركسعم  نم  ءاج  .ءوجللا  ابلاط  ةرھاقلا  ىلإ  لكیھلا  ناسرف  دحأ  لصو  "
نأ ضفریو  ضماغ ، هرارف  ببس  .مھططخو  مھتاكّرحت  صوصخب  ةریثك  تامولعم 

ریمألا نكلو  قداص ، ّھنأ  ھتافرصت  نم  ودبی  .مكّومس  بایغ  يف  دحأل  هرارسأب  حوبی 
، ھعم ّثدحتی  نأ  بجی  مھفعض ، طاقنو  رشبلا  عئابط  ىلع  مكحی  نم  ریخ  وھو  شوقارق ،

(. لضافلا يضاقلا  مكمداخ  ". ) ناطلسلا تامیلعت  رظتنأ  .ھلباقت  نأ  لبق 

... ...

... ...

نیطلاب ىطغملا  ّرمملا  ربع  ضكرو  انیعارذ ، نم  يبو  شوقارقب  نیدلا  حالص  كسمأ 
.نونجلا نم  ّسم  ھباصأ  نمك  فّرصتی  اًرتوتم  ادب  .نیطوبرم  ناناصحلا  ناك  ثیح  ىلإ 
ھنوقحالی اوذخأ  نیذلا  ھساّرح  عم  رصقلا  ىلإ  ًادئاع  اًعرسم  قلطناو  هداوج  ىطتما 

.ةبوعصب

ھتناطبو ھتقفارمب  يل  حمسو  ًابّرجم  اًسراف  نكی  مل  شوقارق  ریمألا  نأ  يندعسأ ، ام 
زونكو ةرھاقلاب  ةلئاھلا  ھتفرعم  ينتلھذأ  .ھعم  ثدحتلا  يل  قبس  دق  نكی  مل  .نودئاع  نحنو 

ًادیعس تنكو  نیخّرؤملل ، ةدئافلا  ةدیدش  نوكتس  اھب  موقأ  يتلا  ةمھملا  نإ  يل  لاق  .اھتابتكم 
.ریدقت ةرظن  َّيلإ  رظنی  لضافلا ، يضاقلا  فالخ  ىلع  ّھنأل ،

نیرضاح شوقارقو  انأ  نوكأ  نأ  دارأ  .انلصو  امدنع  انراظتنا  يف  ناطلسلا  اندجو 
نكلو .تارواشملا  ریخأت  دیری  نكی  مل  ھنأ  حضاولا  نم  ناك  .يجنرفلا  بوجتسی  وھو 



مث لستغن  يك  رصقلا  مامح  ىلإ  انروف  نم  ھجوتلاب  انرمأ  .بورغلا  ىلإ  لیمت  تأدب  سمشلا 
ةماخف نم  رفنی  نیدلا  حالص  نأ  فرعن  اننأل  انمستبا  .ةیمسرلا  تالباقملا  ةفرغ  ىلإ  دوعن 
ةماخفب يجنرفلا  سرافلا  رھُبی  نأ  مویلا ، كلذ  يف  دیری ، ناك  ھنأ  حضاو  .ةفرغلا  هذھ  ةھبأو 

.ھطالب

نولمحی كیلامملا  ناك  ثیح  فرغلا ، ربع  ءطبب  تدع  مامحتسالا ، انشعنأ  نأ  دعب 
اًیدترم ةداع  نیدلا  حالص  سلجی  انھ  .تالباقملا  ةفرغ  ىلإ  قیرطلا  ةرانإل  حیباصملا 
.ةردانلا ةنیمثلا  راجحألا  اھیلع  عملت  يتلا  ناطلسلا  ةمامع  ھسأر  ىلعو  ةیمسرلا ، ھبایث 

سلجو ھبناجب ، شوقارق  سلج  .ةرشابم  ناطلسلا  شرع  تحت  ناكم  يل  َددُحو  تینحنا 
.رخآلا بناجلا  يف  لضافلا 

ناك ةدیدشلا  يتداعسلو  ةرئاد ، فصن  لكش  ىلع  ةنیدملا  ءاملع  سلج  ضرألا ، ىلع 
ىلع يبنجألا  ئجاللا  نأ  نلعت  لبط  تاقد  انعمس  ةلیلق  قئاقد  دعب  .نومیم  نبا  مھنیب  نم 
وحن مدقتو  لخد  اًفوقعم ، اًفیس  لمحی  سرح  عم  يجنرفلا  ّمدقت  .اعیمج  انتمص  .لوصو 
َنُِذأ نأ  دعب  الإ  ھسأر  عفری  مل  .ىنحناو  ناطلسلا  يمدق  تحت  ھفیس  عضو  .ةرشابم  شرعلا 

.سولجلاب شوقارق  ھل  راشأ  .ھل 

". زولوت بحاص  دنارترب  ای  كلابقتساب  دیعس  ناطلسلا  "

يضاقلا ّملكت  اذكھ  .ةقرلا  تاربن  نم  اًیلاخ  ددرتی  نآلا  ھنكلو  ھفرعأ ، توصلا  كلذ 
لدعلا میقی  وھو  ملكتی  نأ  بجی  ناك  يدلخب ، راد  امك  اذكھو ، .ينتشھدأ  ةطلسو  تابثب 

.نیبنذملا بقاعیو 

كنأل ءادعس  نحن  .نینمؤملا  فیسو  رصم  ناطلس  بویأ  نب  فسوی  ةرضح  يف  تنأ  "
". انھ تنأ  اذامل  عمسن  يكل  ةیغصم  ناذآ  انلك  .كیكر  وحن  ىلع  ناك  نإو  انتغل ، ملكتت 

رثكأ ھلعجت  نوتیزلا ، نولب  ةرشب  ھل  لوطلا ، طّسوتم  زولوت  بحاص  دنارترب  ناك 
رسیألا هدخ  ىلع  ةحیبق  ةبدن  نكلو  ناّتینب ، نانیعو  دوسأ  رعش  .انناطلس  نم  ةرمُس 

يذلا حرجلا ، ادب  .ىرخألا  ھحمالم  ىلع  زیكرتلا  بعصلا  نم  تلعجو  ھھجو ، تھّوش 
.اًبیرقت عوبسأ  نم  رثكأ  ھیلع  ّرمی  مل  ًاثیدح ، فیس ، ةبرض  رثأ  نم  ناك  امبر 

، اًیداع ادب   ، ھتعمس امك  ھتوص ، .نیدلا  حالص  ّملكت  امدنع  بیجی  نأ  دنارترب  كشوأ 
.كلذل ًادیعس  تنكو 



نإ فرعأ  نأ  دیرأ  مالكلا  يف  أدبت  نأ  لبق  نكلو  .كئیجم  ببس  ةفرعمل  نوفھلتم  انلك  "
"؟ انزبخ تلكأ  لھ  .يبایغ  يف  كب  اوبّحر  دق  اوناك 

.ةفیفخ ةءانحنا  عم  ھسأرب  دنارترب  أموأ 

". حلملا ضعب  كل  ّمدقنلف  نذإ  "

، ھعباصأب الیئض  اًرادقم  دنارترب  ذخأ  .حلم  ھیلع  ایّضف  انحص  مدخلا  دحأ  ھل  ّمدق 
.ھناسل ىلع  ھعضوو 

.سولجلاب ھل  نذأی  وھو  ناطلسلا  لاق  اذك  دنارترب ،" ای  ّملكتت  نأ  نكمی  نآلا  "

، ةماستبالا تفتخا  ام  ناعرس  نكلو  شجأ ، نشخ  توصب  ةیبرعلا  ّملكتی  دنارترب  ناك 
.انتغل نم  ھنّكمت  نیدوجوملا  لكل  اًحضاو  ادب  امدنع 

بحاص دنارترب  لعفلاب  انأ  .يب  ةقثللو  يلوصو  روف  يلابقتسال  مكومسل  نتمم  انأ  "
ةیعمجلا عم  تنك  ةیضاملا  ةسمخلا  مایألا  ىدم  ىلع  .لكیھلا  ناسرف  ةیعمج  وضع  زولوت ،
مكفرعیو ھنوفرعت  يذلا  كیرلامأ  انكلم  ةدایق  تحت  نحن  .سدقلا  اھنوّمست  يتلا  میلشروأ  يف 

.ًادیج

لوخدو يتكلمم  نم  برھلاب  نیترم  يتایحب  يترطاخم  ببس  وھ  اعیمج  ھنوبرغتست  ام 
نأ اوداك  .نیتلیل  لبق  لیللا  حنج  تحت  ةیعمجلا  نم  يرارفب  تناك  ىلوألا  ةرملا  .مكتكلمم 

فیس ناك  ينّجش  يذلا  فیسلا  .يھجو  ىلع  حرجلا  كلذ  ةیرحلا  نمث  ناكو  يب ، اوكسمی 
لتقلا رطخل  يضّرعت  تناك  ةیناثلا  ةرطاخملا  .ھسفن  ریبكلا  دیسلا  نم  اًبیرق  فقی  سراف 

نإو مكتغلب ، يّثدحت  .يدر  اورظتنی  وأ  اولأسی  يك  اوربصی  الأ  نكمی  ناك  نیذلا  كلاجر  نم 
.كطالب ىلإ  املاس  لصأ  نأو  ةلحرلا ، لالخ  ةاجنلا  ىلع  يندعاس  ناقتإب ، نكی  مل 

اًبولسأ ةقطرھلا  تناك  اذإو  .قطرھم  يتسینك  رظن  يف  انأ  .فارتعاب  يتصق  أدبأ  ينعد 
.ةقیقحلا هذھب  روخفو  قطرھم  لعفلاب  انأف  يقیقحلا ، ھلإلا  لجأ  نم  لاضنلا  نع  ریبعتلل  رخآ 

اًرّشبم ظعیو  انتسینك  دقتنی  ناك  نھاكب  تّرثأت  كانھو  زولوت ، يف  ةریغص  ةیرق  نم  انأ 
، ةنھك ىلإ  رقتفی  دشحلاو  دشح ، ىلإ  رقتفت  ةسینكلا  نإ  اًمئاد  لوقی  ناك  .برلل  ةدیدج  ةیؤرب 

.حیسملا ىلإ  نورقتفی  نییحیسملا  نإف  ةیاھنلا  يفو  راقولاو ، ةلیضفلا  ىلإ  نورقتفی  ةنھكلاو 
نیتاھ نیب  اًرمتسم  اًعارص  كانھ  نإو  رش ، ھلإو  ریخ  ھلإ  نیھلإ ، كانھ  نإ  لوقی  ناك 



.نیتیواستملا نیتیدبألا  نیتوقلا 

حور لثمی  سدقلا  حورلا  رشلل ، ٍلجت  نییحیسملا  دنع  ّسدقملا  ثولاثلا  نإ  لوقی  ناك 
نإ لوقی  ناك  .ھسفن  ناطیشلا  ىوس  سیل  بألاو  نارسخلا ، راد  نبا  وھ  نبالاو  رشلا ،
وھف ضرألا  ىلع  ىذلا  حیسملا  امأ  ریخ ، تاومسلا  يف  يذلا  حیسملا  نْیَحیسم ، كانھ 

نادمعملا انحوی  نأو  يضرألا ، حیسملا  ّةیظحم  تناك  ةیلدجملا  میرم  نإ  لوقی  ناك  .ریرش 
ودع  بیلصلاو  حیسملل ، رغصألا  قیقشلا  ناك  ناطیشلا  .دضلا  حیسملاب  ارّشبم  ناك 

.اھتدابع سیلو  اھمیطحت  يغبنی  ةنوقیأ  وھف  اذكھو  .باذعلاو  مالآلل  زمرو 

، نھاكلا كلذ  ىلإ  تمضنا  اًبیرقت - صخش  ةئامثالث  نع  ةرابع  تناكو   - ةیرقلا لك 
كانھ نیرخآ  اوفشتكا  مھتشھدل  .ةرواجملا  ىرقلا  يف  ھتاملك  رشن  يف  اھلھأ  دعاسو 

هذھ عم  نوفطاعتم  زولوت  تاتنوك  نأ  انفرع  ام  ناعرسو  .راكفألا  سفن  مھنوكراشی 
لبق رمعلا ، نم  ةرشع  ةسماخلا  يف  تنك  امدنع  .انتیرق  ةمیزع  نم  كلذ  ىّوقو  راكفألا ،

وأ ھقرحن  انك  .هدجن  نأ  نكمی  بیلص  يأ  مّطحن  انك  اًماع ، رشع  ةسمخب  رھشلا  اذھ 
نم أوسأ  انلعج  ھتاذ  دح  يف  لعفلا  اذھ  .ةیرقلل  ةدیفم  نوكت  دق  تاودأ  عنصل  ھبشخ  مدختسن 
نحن انك  امنیب  .بیلصلا  فاخت  هذھ  مالظلا  تانئاك  نأل  شیفافخلا ، وأ  تیرافعلا 

.ایدحتو ةقافص  رثكأ  نیقطرھملا 

.نیعمتسمك أدبن  .ایقیقح  انمؤم  ءرملا  حبصی  يك  لحارم  ثالث  انتفئاط  يف  كانھ 
انموصخل ةبسنلاب  ةقفانملاو  ةرظانملل  جودزملا  نفلا  ّملعتنو  ةدیدجلا  ةقیقحلا  بّرشتن 

انتءافك تبثن  نأ  انیلع  نوكی  ھیلع  ءانبو  .نمؤملا  ةلحرم  يھ  ةیناثلا  ةلحرملا  .نییحیسملا 
حبصن ًادیدج  اًعمتسم  نیسمخ  انبسك  دق  نوكن  نأ  دعب  .انّتیضقل  ددج  نیعبات  بسكب 
سلجم رایتخا  يف  كراشن  نأ  نكمیو  لامكلا ، دح  اوغلب  نیذلا  نییفرحلاب ، نیفورعم 

.ةمھملا تارارقلا  لك  ذختی  يذلا  ةسمخلا 

مھلیمتسأ نأ  لكیھلا ، ناسرف  نم  ةعامج  قرتخأ  نأ  سلجملا  ينم  بلط   ، يفرح انأ 
سیئر مظعألا  دیسلا  ّتثح  دق  ةینیطنطسقلا  تناك  .انتیضق  بناج  ىلإ  مھبسكأو  مھّقلمتأو 
انسلجم ناكو  ةقیقحلا ، ران  يف  ةقطارھلا  كئلوأ  فیزو  لیطابأ  قرحی  نأ  ىلع  لفحملا 
ةیاھنلا نم  انعابتأ  ّرذحن  يكل  ةعامجلا  هذھ  لخاد  نیلَّثمم  نوكن  نأ  يغبنی  اننأب  رعشی 

.ةقدحُملا

عامجلا نأ  نودقتعی  .سلجملا  لبق  نم  ھب  احومسم  سیل  لوحكلاو  سنجلا  يف  طارفإلا 



.قارتخالل نیلباق  حبصنف  انتمیزع  نافعضی  بارشلاو 

ناك .لفحملا  سیئر  دیسلل  عبات  دوجول  كردم  ریغ  برشی ، اسلاج  ناك  عمتسم  ينناخ 
ببسب .باذعلا  يقالیل  نجسلا  لخد  نأ  دعب  الإ  كلذ  فرعأ  مل  .انحاجنب  رخافتیو  ىھابتی 

.نیرخآ نینثاو  يمساب  ىوس  حبی  مل  میظنتلا ، يف  انبولسأ 

تفرع .عمس  ام  ّقدصی  ملو  يمسا  رُكذ  امدنع  ةدشب ، بضغ  لفحملا  سیئر  نإ  يل  لیق 
تنك يننأ  تفرع  .لفحملا  سیئر  ةناطب  يف  نینمؤملا  دحأ  قیرط  نع  ظحلا  نسحل  ھلك  كلذ 

.انعابتأب يتلص  تعطقو  ةبقارملا ، تحت 

ققحملا ناكو  ةلصتم ، تاعاس  سمخ  باوجتسالل  تعضخو  ينولقتعا  ةلیلق  مایأ  دعب 
ةلماكلا يتقث  نع  ترّبعو  سلجملاب ، يل  ةلص  لك  تركنأ  .ایصخش  لفحملا  سیئر  وھ 

مھنأ ودبی  ناك  .ينع  اوجرفأ  امدنع  مھتعنقأ  يننأ  تننظ  .ةینیطنطسقلاو  امور  ةسینكب 
.يتاوطخ ةبقارمو  يعبتت  نع  اوّفقوت 

ةرداغملاب ينوحصنو  ةلیل  تاذ  انیقتلا  .میلشروأ  يف  نیرخآ  نییفرح  ةثالث  كانھ  ناك 
جرسأ تنكو  يلاتلا ، حابصلا  يف  سمشلا  قورش  لبق  تمق  .ةرھاقلا  ىلإ  ءوجللا  بلطو 

ىوس ھفرعت  ال  اًیّرس  افیس  مدختسا  .َّيف  كشی  ناك  .سراف  ينمجاھ  امدنع  يناصح 
لبق ھیلع  تددرو  ينأجاف  .ةثالثلا  نینمؤملا  بیذعتب  ھیلع  لصح  ھنأ  اًحضاو  ناك  انتفئاط ،
ىلع ةمالع  ھفیسب  كرتی  نأ  لبق  سیل  نكلو  ھتلتق ، .ھفیس  بحس  .مالظلا  يف  ھفیس  ىرأ  نأ 

.ةلتق رش  ينولتقل  يب  اوكسمأ  مھنأ  ول  .يدیس  ای  حیرلا  لثم  يناصحب  تقلطنا  .يھجو 

فورعملا  ، نیدلا حالص  میظعلا  ناطلسلا  ةمحر  تحت  انأ  نآلاو  يتصق ، ةیاھن  يھ  هذھ 
". ةفاكلل ھمرك 

ناطلسلا .ةدماج  تیقب  هوجو  ةثالث  ىوس  كانھ  نكت  مل  ملكتی ، درانرب  ناك  امنیب 
اھاحل يدیألا  تسّسحت  .تارظنلا  انلدابت  مھنم ، انأو  روضحلا ، ةیقب  .لضافلاو  شوقارقو 

.اھباحصأ بضغ  نونكسی  مھنأكو  ةیبصعب  اھودّسم  .ةقطرھلل  ھفصو  ءانثأ  يف 

دعتسم تنأ  لھف  زولوت ، بحاص  دنارترب  ای  مامتھاب  كیلإ  انعمتسا  دقل  : " ناطلسلا لاق 
"؟ انئاملع ةلئسأل 

". يدیس ای  رورس  لكب  "



ةقطرھ ةسینكلا  هربتعت  ام   " ةرملا هذھ  لوسعم  توصبو   ، نیلئاسلا لوأ  يضاقلا  ناك 
ةدابعب ضری  مل  كلذك  اّنیبن  .تانوقیألل  مكؤادعو  سدقملا  ثولاثلل  مكتضراعم  وھ 

"؟ مالسلا ھیلع  انیبن  ةلاسر  فرعت  لھ  نآرقلا ؟ تأرق  لھ  .روصلا  وأ  تانوقیألا 

: لاق امدنع  زولوت ، بحاص  دنارترب  لفجی  مل 

.مّكیبن دوجو  يف  ٌدحأ  ّكشی  نأ  ةلاحتسا  يھ  مكاوس ، نَم  ىلع  مكل  يتلا  تازیملا  ىدحإ  "
، براح بجنأ ، جّوزت ، شاع ، .ھل  ةجودزم  تافص  ةبسن  بعصلا  نم  ھیلعو  .اًیقیقح  ناك 

مكیبن ةیؤر  جاتن  نم  ..مكلكو  ..ةعئارلا  ةنیدملا  هذھ  .فورعم  ھخیرات  تام ،  ، ازغ
.ةزیمتملا

ّملكتأ نأ  نم  َّدب  ال  يننأ  الإ  ھعم ، ھیف  قفتأ  يذلا  ریثكلا  كانھو  عبطلاب ، نآرقلا  تأرق 
نوعیطتست مكنأ ال  متكردأ  مكنألو  .ةیویندلا  عتملا  نم  ادج  ابیرق  مكنید  يل  ودبی  ..ةحارصب 

مكح ىلع  كلذ  مكدعاسی  يك  ثیداحألا  عارتخا  ىلع  متعّجش  هدحو ، باتكلاب  شیعلا 
يذلا اذ  نم  اًضعب ؟ ثیداحألا  ضعب  ضقانی  الأ  نكلو ، .اھومتبسك  يتلا  تایروطاربمإلا 

"؟ ھب نونمؤت  ام  ررقی 

ناطلسلا نكی  مل  ثیداحألا ،" ةساردل  نوغرفتم  ءاملع  انیدل  : " ةعرسب ناطلسلا  ّدر 
..ةداعس لكب  ثیداحألا  سردأ  تنك  باش  انأو  ، " شاقنلا ىلع  ھیضاق  رطیسی  نأ  دیری 

ءاملع انیدل  اذل ، .ریسفت  نم  رثكأ  مامأ  ةحتفنم  ثیداحألا  .كعم  انأ  .كلذك  ةریبك  ةیانعبو 
اذھ نود  نم  .اھجاتحن  زولوت ، بحاص  درانرب  ای  اھجاتحن  نحن  .اھتحص  ىدم  نم  ققحتلل 

". دوجولل الماك  انوناق  نوكی  نأ  اننید  عیطتسی  ثارتلا ال 

نینمؤملا فوفص  نیب  دجوی  امنیب  ةایحلل  الماك  انوناق  نید  يأ  نوكی  نأ  نكمی  لھو  "
مكراكفأ مكنوكراشی  ال  الثم ، نییمطافلا ، ءافلخلا  عابتأ  لیوأتلاو ؟ ریسفتلا  يف  ریبك  نیابت 

عضی مكحی  نم  .دوھیلا  نید  وأ  اننید  ىلع  قبطنی  ھسفن  ءيشلا  .دادغب  يف  ةفیلخلا  راكفأ  الو 
". نیناوقلا

نم لأسی  يكل  راشأو  يقیدص ،"! ای  لیصأ  قطرھم  تنأ  : " لاقو نیدلا  حالص  كحض 
.دیری

برقأ فیعض ، حوحبم  توصب  ّملكت  رھزألا ، نم  الّجبم  املاع  ناك  ّنسم ، لجر  فقو 
: ةملك لك  اوطقتلیل  تاصنإلا  ىلع  عیمجلا  ربجأ  ھنكمت  نكلو  سمھلا ، ىلإ  نوكی  ام 



يذلا ریبكلا  فوخلا  .ةدحاو  ةقیقح  انفیضل  حرشأ  نأ  دیرأ  میركلا ، ناطلسلا  يل  نذأیلف  "
.اعیمج انكلمتی  فوخ  اذھ  .توملا  ةیشخ  وھ  ھنید ، نع  رظنلا  فرصب  ناسنإ  لك  قّرؤی 

اھلبق امبرو  ةیلھاجلا ، يف  .اھیف  انلبقتسم  ىرن  ةثج ، نیفكتو  لیسغتب  اھیف  موقن  ةرم  لك  يف 
الأ نولضفی  اوناك  سانلا  نم  ریثكلا  نأ  ةجردل  ادیدش ، فوخلا  كلذ  ناك  لیوط ، نمزب 
نم فوخلا  اذھ  رسك  مالسإلا  .رخآ  ملاع  ىلإ  ةلحر  ھنوربتعی  اوناك   ، ةقیقح توملا  اوربتعی 

ال فوخلا  اذھ  رسك  نود  ذإ  ةمیظعلا ، انتازاجنإ  دحأ  هرابتعا  نكمی  هدحو  اذھ  .توملا 
نیرخآلا لبق  ةلأسملا  هذھ  ةیمھأ  كردأ  يذلا  وھ  انیبن  .نیرخأتم  لظن  .مدقتن  نأ  نكمی 

بلق ىلإو  ةراقلا  هذھ  دودح  ىلإ  اندونج  لصو  زولوت ، بحاص  دنارترب  ای  اذل  .اعیمج 
سدقلا ىلع  ءالیتسالا  نع  ناطلسلا  اذھ  فقوی  نأ  ءيش  يأ  عیطتسی  اضیأ ال  اذلو  مكتراق ،

". میلشروأ ةكلمم  اھنوعدت  يتلا 

.شوقارق ّملكت  مث 

يف وھ  ام  .ًادحاو  الاؤس  زولوت  بحاص  دنارترب  لأسأ  نأ  دیرأ  .ناطلسلا  يل  نذأیلف  "
."؟ انیبن تادقتعمو  مكتادقتعم  نیب  قراف  مھأ  مامھلا ، سرافلا  اھیأ  كیأر 

". انزلا : " لاقو ةظحل ، دنارترب  ددرتی  مل 

.مستبا نیدلا  حالص  نكلو  ءاملعلا  ىلع  ةشھدلا  تدب 

". زولوت بحاص  دنارترب  ای  حصفأ  "

تّملعت نأ  ذنمو  دالبلا ، هذھ  ىلإ  يئیجم  ذنم  .كوّمس  رارصإل  اعایصنا  حصفأس  "
يتلا طورشلاو  انزلا ، نأ  يل  ودبی  .نآرقلا  ریسافت  ضعبو  ثیداحألا  سردأ  انأو  مكتغل 

يف .اریثك  ھعابتأو  يبنلا  تلغش  دق  ھعوقو ، مدع  وأ  ھعوقول  اھنم  ققحتلا  متی  نأ  يغبنی 
، يدیلقتلا يبرعلا  مَّرحملا  اذھ  عامجلا ، ةركاذلا - ينخت  مل  نإ   - ةرقبلا ةروس  طقست  نآرقلا ،
لك بیصن  ردق  دق  نإ هللا  لاق  ھنأ  مكیبن  نع  يورت  ثیداحألا  ضعب  .مایصلا  ءانثأ  يف 

خیشلا انل  حرش  دقو  .ردقو  ءاضقب  نذإ ، طارفإ ، لك  .ھب  موقیس  يذلا  عامجلا  نم  لجر 
يف كلذ ، سیلأ  .ھعابتأ  لوقع  نم  توملا  نم  فوخلا  لازأ  دق  مكنید  نأ  لیلق  لبق  ملاعلا 

ةیسح رثكألا  يھ  مكتنج  سودرفلا ؟ ّةنجل  مكرّوصتب  اطبترم  لقألا ، ىلع  ھنم  ءزج 
باصتنا ةنجلا ؟ يف  عتملا  ىھشأب  داھجلا  يف  مكدونج  نم  تومی  نم  دعوی  ملأ  .ةیناوھشو 

راھنأ نم  نوفشری  مھو  نھنیب ، نم  نوراتخی  تایروحلا  نم  ھل  رصح  ال  ددعو  مئاد 
يذلا وھ  ھساوح  دقف  يذلا  لجرلا  هدحو ، .ةیویندلا  تامرحملا  لك  حیبت  مكتنج  رمخلا ؟



". ھسفنب مكیبن  ةقث  نم  عبان  كلذ  لك  .توملا  ىشخی 

يف كش  كانھ  نكی  مل  .زولوت  بحاص  دنارترب  ای  مدو  محل  نم  اقولخم  انیبن  ناك  "
انلك .الماك  الجر  ناك  انیبن  .عماللا  فیسلا  يأ  رھفلا "  " ھمسا ناك  ھفیس  ىتح  .ھتلوجر 

ام لثمب  انیلع  معنأ  ول  ىتح  انبعش ، ئفاكی هللا  ھتنسب  نوكسمتم  اننألو  .ھلامعأب  نوروخف 
امنإو عامجلا ، تسیل  اننیدل  ةعفادلا  ةوقلا  .ائطخم  كنظأ  يننأ  الإ  تیم ! وھو  ھب  ھیلع  معنأ 
ملاعلا ىلإ  رظنلا  يف  انبولسأ  نإ  لوقت  نأ  تئش ، نإ  كنكمی ، .نمؤملاو  نیب هللا  ةقالعلا  يھ 

لكف راّجتلا ، خیش  لثم  نإ هللا  لوقن  نأ  نكمی  .اشھدنم  ودبت  .راّجتلاب  ریبك  دح  ىلإ  رثأتم 
ةراجت ةایحلاو  ّردقم ، ءيش  لك  .بوسحم  ءيش  لك  .هّردقی  يذلا  وھ  ملاعلا  اذھ  يف  ءيش 

ىتح رشلا ، ينجی  رشلا  لعفی  نمو  ریخلا ، ينجی  ریخلا  لمعی  نم  .رساخلاو  بساكلا  اھیف 
ناكم زجحل  امدقم  عفدی  وھ  رخآ  ىنعمب  انسح ، اضرق  ضرقی هللا  نمؤملا  .ضرألا  ىلع 
يدی نیب  باسحلا  رتفد  نم  رشبلا  لامعأ  أرُقت  يماتخلا ، باسحلا  دنع  .نیملسملا  ةنج  يف 

.انملاع ریثأت  نیبی  وھو  .اننید  وھ  اذھ  .قحتسی  ام  ىلع  ٌّلك  لصحیو  ةقدب ، نزُوت  .هللا 
.ھحاجن رس  وھ  اذھو  ةموھفم ، ةغلب  ثدحتی  يقیقح  ملاع 

ططخب انربختس  ادغ  .برشنو  لكأن  انوعد  .ءاسملا  اذھ  توھاللا  يف  امالك  يفك 
رانلا قالطإ  تاحتفو  جاربألا  نع  ةفشاكلا  ةلئسألا  نم  ریثكلا  كلأسن  فوسو  كیرلامأ ،

". انئاملع نم  ابیذھت  رثكأ  يئارمأ  نأ  فشتكتس  .سدقلا  راوسأ  يف 



(13)

دنارترب ىلع  سسجتلاب  انزلل  يرّھطتلا  ءادعلا  ربتخی  يداش  ● 
يبنلا ّةنس  نیدلا  حالص  فلاخ  فیك  يورت  ةلیمجو  زولوت ●  بحاص 

اھنطب ىلع  ھینم  فذقب 

رصقلا ءانفو  حابصلاب ، عتمتسن  ماعطلا ، لوانت  نم  انیھتنا  نأ  دعب  يداشو ، انأ  انسلج 
دنارترب اھب  ءاج  يتلا  ةیركسعلا  رارسألا  نع  ثدحتی  ذخأ  .عیبرلا  لئاوأ  سمش  يف  محتسی 
تاراشإب الإ  رارسألا ، كلت  ةعیبط  يل  حضوی  مل  .ناطلسلل  تّغُلبو  زولوت  بحاص 

.انتنیدم لثم  ةلیمج  سدقلا  نأ  ىلإ  تاحیملتو 

تدنُسأ يذلا  يداشو  ةقثلا ، عضوم  ھئارمأ  نم  ةتسو  ناطلسلا ، ىلع  عامتجالا  رصتقا 
بیذاكأ كانھ  نأب  يجنرفلا  عانقإ  يداش  لواح  .يجنرفلا  سرافلا  نوئشب  ةیانعلا  ةمھم  ھیلإ 

ةبذك ءایبنأ  .ةدیقع  يأ  لّكشت  يتلا  لَِحنلاو  َللِملا  لك  يف  ًاداسفو  نید ، لك  يف  تافارخو 
نأ ةركف  يجنرفلا  ضفر  .قشمدو  ةرھاقلا  قاوسأ  يف  مھؤارش  نكمی  نوظعاوو  ءابطخو 

.وحن يأ  ىلع  لالحنالاب  ةسینكلا ، هایإ  مھتحنم  يذلا  مسالا  راھطألا ، مھُتی 

تامداخلا لمجأ  نم  ةدحاو  لسرأف  انزلل ، راھطألا  ءادع  ربتخی  نأ  يداش  لواح 
ام اذإ  ّةیخس  تآفاكمب  اھدعو  نأ  دعب  كلذو  .سرافلا  ءاوغإل  میرحلا  يف  ءاھد  نھرثكأو 

.ھتفرغ نم  ةسایك  لكب  اھدرطو  ةوقب ، اھرحس  دنارترب  مواق  امل  يداش ، ظاتغا  .تحجن 
هذھ .بیحرت  لك  لحم  ناك  يذلا  ناطلسلا  فیضل  ىرخأ  ةلواحم  رّبد  ركاملا  يداش  نكل 

ثیحو .موقلا  ةیلع  ىلع  روصقم  صاخ  روخام  نم  ةدحاو  ةلیلل  اًنجام  اًركذ  اوبلج  ةرملا 
.رصقلا يف  ربخلا  عاذ  دقف  ھتطخ  ىلع  ةاھطلا  سیئر  نمتئا  دق  ناك  يداش  نإ 

هاجتاب يداش  ينداق  .دغلا  رجف  راظتنا  يف  ران  ىلع  عیمجلا  ناكف  كلمرحلا ، يف  امأ 



ىلع لصح  ةلیمج ، ةناطلسلا  نم  بلطل  ةباجتسا  .ماعطلا  لوانت  نم  انئاھتنا  روف  میرحلا 
.میرحلل ةرواجم  ةصاخ  ةفرغ  يف  ةریصق  ةدمل  ينایقتلت  نأ  ةمیلحلو  اھل  ناطلسلا  نم  نذإ 

نم برتقن  نحنو  مھددع  دیازت  نیذلا  نایصخلل  زمغیو  متمتی  وھو  كانھ  ىلإ  ينذخأ 
.كلمرحلا

، ھلك اھھجو  تءاضأ  ةماستبا  ةیداع ، ةماستبا  نكت  مل  .ينتأر  امدنع  ةمیلح  تمستبا 
اھراوج ىلإ  فقت  ىتلا  ةأرملا  اھتداعس  ببس  ناك  نإو  ىتح  يبلق ، تاقد  اھلجأل  تعراستو 

ىلإ كشلا  ىقری  ال  .قحب  ةنتاف  ةأرما  .ةلیمج  ةناطلسلا  دصقأ  .فیعضلا  يصخش  ال 
اھیبجاحو اھینیع  داوس  عم  قسانتم  اھرعش  .ناطلسلا  نم  لوطأ  يرظانل  تدب  .اھلامج 

يف ام  ءيش  كانھ  ناك  نكلو  .اًمامت  ةمیلح  اھتفصو  امك  ةرشبلا  ءارمس  تناك  .نیسّوقملا 
، اھب ملكتت  تناك  يتلا  ةقیرطلاو  ةقدحملا  يترظن  اھب  تلباق  يتلا  ةقیرطلا  .اھتكرح  ةقیرط 

ىلع ھتننظ  ام  اذھ  وأ  .میرحلا  ةوسن  دنع  هدجن  اّملق  ةطلسلاو  ةقثلاب  ًادئاز  اًروعش  سكعت 
لوزعملا نھحانجل  ةلیمجو  ةمیلح  اھتمسر  يتلا  ةروصلا  .عبطلاب  ائطخم  تنك  .لقألا 

.دبألا ىلإ  يلقع  نم  ةمیدقلا  روصلا  تددب 

ةاتفلا هذھ  بتاكلا ، اھیأ  ھبتنا  لوقی : اھلاح  ناسلو  تمستباو  ادًمع  ةلیمج  َّيلإ  ترظن 
.امھل تینحنا  امدنع  ةمیلح  تكحض  .كنع  ھفرعأ  نأ  دیرأ  ام  لك  يل  تلاق  ةریغصلا 

نأ نكمی  لاؤس  رخآ  اذھ  .ھب  ترعش  يذلا  دیدشلا  جرحلا  ببسب  سرخلا  ينباصأ 
ىلع ترّرك  .ةباجإلا  ىلع  ينعّجشت  اھسأرب  تأموأو  يننئمطتل  ةمیلح  تمستبا  ھعقوتأ !

.كحضلاب اترجفناو  ةلیمج ، اھتمجرتو   (2) يلعل دنارترب  اھبسنی  يتلا  ةرابعلا  امھعماسم 

"؟ حاكنلا لیصافتب  الوغشم  اننید  نوربتعی  جنرفلا  نأ  حیحص  لھ  "

.ًادكؤم يسأر  تززھ 

ناحزمتو ناكحضت  امھو  نیتأرملا  نیتاھ  كولس  تظحال  .ىرخأ  ةرم  كحضلل  اتداع 
ىرأ نأ  بیرغ  رمأ  .میعنلا  نم  ىلوألا  رھشألا  يف  نیقشاع  ةداعس  نادعست  امھنأك  اعم ،

: ىرخأ ةرم  لاؤسلاب  ينترداب  يتلا  ةینمیلا  ةنتفلا  كلتب  ةذوخأم  ةیوقلا  ةدارإلا  تاذ  ةمیلح 

"؟ دنارترب تاظحالمل  اًجھتبم  نیدلا  حالص  ناك  لھ  "

ةلوحفلا كلت  لثمب  يبن  مھل  نوكی  نأ  نینمؤملل  فرش  ھنإ  لاقو  كحض  .يتدیس  ای  معن  "
". ھثیدح ضرعم  يف  ھفیس  مسا  ركذ  ھنإ  ىتح  ةملكلا ، ىنعم  لكب  لجر  .ةلوجرلاو 



.تاونس ىدم  ىلع  مالكلا  سفن  ھل  تلق  املاطلف  كلذ ، عامسل  ةدیعس  انأ  : " ةلیمج تلاق 
ایحص سیل  اذھو  نأضلا ، محل  معط  لمجلا  محلل  حبصیل  انخیرات  نوخبطی  انئاملع  ضعب 

، رَّكذتأ .دیكأتلاب  يلثم  سیل  نكلو  ثیداحألاب ، املم  كناطلس  نوكی  امبر  .انراكفأل  ةبسنلاب 
، شارفلا يف  ةرم  تاذ  اعم  انك  نأ  ریصق ، تقوب  ھتجوز  تحبصأ  نأ  دعب  كلذ  ناكو 
نأل تشھد ، .ينطب  ىلع  ھینم  فذقیل  ةمساحلا  ةظحللا  يف  ابحسنم  ّينع  ةأجف  لصفناو 

.نینثا ىتح  وأ  انبا  ھل  بجنأ  يك  انئاقلل ، يسیئرلا  فدھلا  ناك  لمحلا 

ىلإ ھسأرب  ىقلأ  مث  ةیادبلا  يف  ئجوف  .يوبن  ثیدح  عم  ضراعتی  لزعلا  نإ  ھل  تلق 
يننأ نظ  .ىرخأ  ةرم  كلذك  كحضی  ھلعجأ  نأ  عطتسأ  مل  .كحضیو  كحضی  ذخأو  ءارولا 
مقرب ملسم  حیحص  يف  دوجوم  ثیدحلا  نإ  ھل  تلق  .لوسرلل  ھتبسنو  ًاثیدح  تّقفل 

.ينّقدصی مل  نیدلا  حالص  نكلو  .كلذ  ركذأ  تلز  ام  ". 3371"

مل بوقعی ؟ نبا  ای  روصتت  لھ  .لضافلا  ىلإ  ةریصق  ةلاسرب  ھلسرأو  ةاعسلا  دحأ  ىدان 
باب قدی  يعاسلا  لیختت  لھ  .موجنلاب  ةعّصرم  لازت  ءامسلا ال  تناك  .علط  دق  راھنلا  نكی 

ول اذام  لزعلاب ؟ صاخ  ھنیعب  ثیدح  نأشب  ناطلسلا ، نم  لجاع  لاؤسب  لّجبملا ، يضاقلا 
نوضغ يف  ةظحللا ؟ كلت  يف  ةیعرشلا  ریغ  ةسرامملا  كلتب  الوغشم  ھسفن  يضاقلا  ناك 

.يتامولعم ّةقد  لضافلا  دكأ  .درلاب  يعاسلا  داع  ةعاس 

جزتما .ةلضفملا  ھترھم  يننأكو  ينبكری  نیدلا  حالص  ناك  نییلاتلا  نیماعلا  رادم  ىلع 
، نآلا لعفی  امك  انایحأ  يتأی  ناك  .ةدیحو  ينكرت  اھدعب  .رخآ  مث  انبا  ھل  تبجنأ  .اًریثك  انؤام 

تلعج امنأك  .میمح  ءيشل  سیل  نكلو  ..ثیداحألا  وأ  رعشلا  وأ  ةلودلا  نوئش  ةشقانمل  نكلو 
". الجر ھینیع  يف  تحبصأف  ھل ، ًادن  ّينم  ةفرعملا 

"؟ لزعلا ىلإ  جنرفلا  ریشی  فیك  فرعت  لھ  "

ةراشإ ءامسلا  ىلإ  يدی  تعفرو  رومألا ، كلت  لثمب  ةفرعم  َّيدل  نكی  مل  ھنأ  فسأ  نم 
.ةلیمج تمستبا  .يلھجب  يفارتعا  ىلع 

". ةكئالملا قیلحت  .انم  ةیرعاش  رثكأ  مھنإ  "

امم ماستبالا  نم  يسفن  عنمأ  نأ  بعصلا  نم  ناكو  َّيلإ ، كحضلا  ىودع  تلقتنا 
.ةأرملا كلت  رحس  تحت  ةمیلح  تعقو  اذاملو  فیك  تمھف  ةطقنلا ، هذھ  دنع  .اعم  امھدعسأ 
.افیظن الوسغم ، يبلق  حبصأو  توبكنعلا  تویب  تلاز  .ةأجف  شوشتلا  ينلیاز  .امھترذع 



قیدصك يب  قوثولا  نكمی  ھنأ  نآلا  اتكردأو  رّیغت ، نم  ينارتعا  ام  اتظحالو  َّيلإ  اترظن 
.نمتؤم

مل ةثلاث  ةأرما  نع  ةمیلح  تلأس  ةلیمج  .اعم  ناثدحتت  اتحارو  ةھرب ، يدوجو  اتلھاجت 
.لافطأب اھقزری  مل  نأل هللا  ةسعت ، اھنأ  ودبی  .لبق  نم  اھمساب  تعمس  دق  نكأ 

دعت مل  اھنأل  اھعطقی ، نأ  باطحلل  لسوتت  يتلا  لاقتربلا  ةرجشب  ھبشأ  يھ  : " ةمیلح تلاق 
". ارامث لمحی  يذلا ال  اھلظ  ةیؤر  لمحت  ىلع  ةرداق 

.َّيلإ ةلیمج  ترظن  امھتقیدص ، نع  ملألا  فیفختل  ھلمع  نكمی  ام  لوح  اتشقانت  نأ  دعب 

"؟ بوقعی نبا  ای  توملا  دعب  ةایح  كانھ  نأ  دقتعت  لھ  "

هذھ يف  انّثدحت  دق  نومیم  نباو  انأ  تنك  .ةرغ  نیح  ىلع  ةناطلسلا  ينتذخأ  ىرخأ  ةّرم 
ناكرأ يف  كشلاف  .اًزمر  ملكتن  نأ  ىلع  صرحن  انك  اندرفمب  نحنو  ىتح  نكل  ةلأسملا ،

، ةقدحم ةرشابم  ينیع  يف  ترظن  .نونجلا  ىلإ  برقأ  وھ  لب  .ةقطرھلا  نم  عظفأ  نیدلا 
.ةصاخلا يكوكش  نع  حصفأ  نأ  ينّادحتت  اھنأك  ةزفتسم  ةرظن 

، اھب ریكفتلا  ىلع  ىتح  ةماعلا  ؤرجی  ال  ةلئسأ  نیحرطت  تنأ  ةناطلسلا ، يتدیس  ای  "
نإ .ةرخآلا  ةایحلاب  نمؤن  .باتكلا  لھأ  نم  انلك  .مھنم  دصق  نود  مھراكفأ  مھنوخت  نأ  ةیشخ 

دادغب يف  مكتفیلخو  ةیحیسملا  تاوابابو  انتاماخاح  لعجی  نأ  نكمی  اذھ  لثم  لاؤس  حرط 
". ھنولتقی مث  الوأ  ھبحاص  ناسل  نوعطقی 

.يرذح اھبجعی  مل 

.دویق نود  توملاو  ةایحلا  لئاسم  شقانأ  تنك  ریرحنلا ، بتاكلا  اھیأ  يدلاو  طالب  يف  "
؟ اذكھ كّرتوی  يذلا  ام 

كلذ يف  امب  ةلءاسملا ، عضوم  ءيش  لك  عضی  ناك  يرعملا  ءالعلا  وبأ  میظعلا  انرعاش 
ىلع ادویق  عضت  نأب  ةطلس  يأل  ادبأ  حمسی  نكی  مل  .بلح  يف  الیوط  ارمع  شاع  .نآرقلا 

.ھلقع ناطلس 

اوناك ةینانویلا  ةفسلفلا  اوروطو  اومھفو  اوسرد  نیذلا  سلدنألا ، يف  ھقافرو  دشر  نبا 
بورض دحأ  وھ  ةمیظعلا  ةمیدقلا  انبتك  لك  يف  سدقملا  يحولا  .كشلا  ىلإ  كلذك  نولیمی 
انوناق نوكتو  اھبجومب  شیعن  يتلا  دعاوقلا  نم  ةعومجم  قلخل  ثارتلا  ىلع  دمتعی  .ةمكحلا 



ةمكح يھو  ىمادقلا ، نوینانویلا  انملع  امك  ةمكحلا  نم  رخآ  ابرض  كانھ  نكلو  .كولسلل 
لزنملا يف  يملعم  يل  لاق  امك  ةمكحلا ، هذھ  .ءامسلاب  ةناعتسالا  نود  لكلل  اھنایب  نكمی 

؟ بوقعی نبا  ای  كلذك  سیلأ  اریثك ، نامداصتی  لقعلاو  نامیإلا  .لقعلا  ىمست  موی ، تاذ 
نأ يغبنی  كلذل  .اھتابثإ  نكمی  ال  لقعلا ، فالخ  ىلع  ةیھلإلا ، ةقیقحلا  .ناقفتم  اننأ  ةدیعس 

.انامیإ نوكی  نلف  الإو  اًمئاد ، ىمعأ  نامیإلا  ىقبی 

هارت ام  توملا ؟ دعب  ءيش  دجوی  ھنأ ال  ىلع  قفاوت  لھ  يساسألا : يلاؤس  نع  بجت  مل 
تالحر .المر ال  وأ  ابارت  نوحبصی  توملا  دعبو  نوتومیو ، نوشیعی  ءاسنو  لاجر  وھ 

"؟ بوقعی نبا  ای  قفاوت  لھ  .رانلا  وأ  ةنجلا  ىلإ  ةلیوط 

كانھ نأب  نینمؤتو  ةئطخم  ينوكت  نأ  حیرملا  نم  ھنأ  دكؤملا  .يتدیس  ای  ادكأتم  تسل  "
". میظعلا مكیبن  اھنع  ثدحت  يتلا  كلت  ةعباس ، ءامس  ةنج ،

: ةبضاغ تدرو  ةمیلح  انیع  تعمل  ةرملا  هذھ 

باصتنا ھل  نوكیس  كانھ  ىلإ  يداش  بھذ  اذإ  .لاجرلل  .بوقعی  نبا  ای  لاجرلل  ةنج  "
نآرقلا ..امھیلك  نكلو  ةرجشلا ، نم  تاحافت  لثم  راكبأ  نیب  رایتخاو  تاونس ، عبس 

ىلإ لّوحتن  نأ  نكمی  ال  .ءاسنلا  نحن  انل  ثدحی  فوس  ام  ةلأسم  نع  اتمص  ثیدحلاو 
نأ يف  ّكش  ال  اضعب ؟ انضعبل  كرتنس  مأ  انل ، نوحاتم  بابش  كانھ  نوكیس  لھ  .راكبأ 
اذام مث  .كلمرحلا  يف  انتاقیدص  مظعمل  سیل  نكلو  يلو ، ةلیمجل  ةبسنلاب  اًعئار  نوكیس  كلذ 

"؟ مھل ثدحیس  اذام  نایصخلا ؟ نع 

.ناطلسلا توص  انأجاف 

"؟ ةثالثلا متنأ  نوثدحتت  مع  نایصخلل ؟ ءيش  ثدحی  نأ  نم  َّدب  اذاملو ال  "

.يتیحان رادتسا  مث  ناطلسلا  ھجو  أدھ  .اھیلع  يدرو  اھتلأسم  ةلیمج  تصّخل 

"؟ ةرھاقلا يف  ملاع  يأل  ادن  نوكت  نأ  نكمی  ةلیمج  نأ  ىلع  بتاكلا  اھیأ  قفاوت  الأ  "

". يالوم ای  كلذك  امیكح  امكاح  نوكت  نأ  نكمی  لب  "

.ةلیمج تكحض 

نبا .ھب  ضوھنلا  نم  عمتجملا  فصن  دعبتسن  اننأ  يھ  میظعلا  اننید  تالكشم  ىدحإ  "



دالب تحبصأل  لمعلاو ، ةباتكلاو  ریكفتلاب  ءاسنلل  حمُس  اذإ  ھنأ  ىلإ  ةرم  راشأ  دشر 
". ملاعلا يف  ىنغألاو  ىوقألا  نینمؤملا 

.ركفی ناطلسلا  حار 

، ةرجات تناك  انیبن  تاجوز  ىلوأ  ةجیدخ  نإ  اولاق  .رمع  ةفیلخلا  نمز  كلذ  لیق  "
ھتجوز ةشئاع  تلمح  ھتافو ، دعب  .ھجوزتت  نأ  لبق  ةدمل  اھیدل  لمعی  يك  يبنلا  ترجأتساو 

ضراعت ةریثك  ثیداحأ  كانھ  نكلو  .تقولا  كلذ  يف  الوبقم  كلذ  ناك  تلتاقو ، حالسلا 
" ....و هذھ  رظنلا  ةھجو 

رظتنی يذلا  خفلا  نع  ثدحتن  انأدب  .لھسأ  عوضوم  ىلإ  ثیدحلا  لقتناو  كحضی ، ذخأ 
.رصقلا ءاجرأ  يف  يداش  اھرّبد  يتلا  ةلیحلا  رس  عاذ  دقف  .ةلیللا  زولوت  بحاص  دنارترب 
سرافلا ناك  اذإ  ام  ةفرعم  اتدارأ  .ناطلسلا  ناك  كلذكو  نیتفوغش ، ةلیمجو  ةمیلح  تناك 

.ال مأ  ریخألا  يداش  خف  يف  عقیس 

نیتیواز نم  اھلغاش  ىلع  سسجتلا  نكمی  ثیحب  سرافلل ، تدُعأ  يتلا  ةفرغلا  تزّھُج 
نھو ھتایظحم  ةبقارمب  عتمتسیل  نییمطافلا  ءافلخ  دحأ  ةفرغلا  ىنب  .اھل  ةرواجملا  ةفرغلا  نم 
امیف نمدُعی  نك  تاسئابلا  ةوسنلا  كلت  نأ  نم  مغرلا  ىلعو  .نھقاشع  عم  سنجلا  نسرامی 

.نھایإ ھبوكر  نم  رثكأ  هریثتسی  ناك  رظنملا  نإف  دعب ،
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نیدلا حالص  ةصرفو  نیدلا  رون  ناطلسلا  توم  ● 

دق ناطلسلا  ناك  .يسیردإلل  ملاعلا  ةطیرخ  ةسارد  يف  اكمھنم  رصقلا  ةبتكم  يف  تنك 
ھیلع اھضرعأ  نأو  اھیلع ، ةّنیبُم  زولوت  تناك  اذإ  امم  دكأتلل  ةطیرخلا  ةساردل  ينلسرأ 

.كانھ تناك  ام  اذإ  اًروف 

.ةریرش راصتنا  ةرظن  ھھجو  ىلعو  يداش  لخد  امدنع  يلمع  نم  تیھتنا  دق  نكأ  مل 
.ھتأّنھ .دنارترب  عم  ةدارإلا  عارص  يف  زاف  دق  ھنأ  احضاو  ناك 

، ریبك بتاكو  ملاع  تنأ  .بوقعی  نبا  ای  كمدصأ  نأ  دیرأ  ال   " روقو توصب  لاق 
ةفرغ يف  ةیضاملا  ةلیللا  ثادحأ  دنع  الیوط  فقوتأ  نل  .ةایحلا  بیلاسأ  نم  ریثكلا  لھجتو 

نابشلا ىوھی  ھنأب  كغلبأ  نأ  بعصلا  نم  .سدقلا  نم  مداقلا  انسراف  نآلا  اھلغشی  يتلا  مونلا 
باشلا كلذ  دسج  كھُنا  .مھمدختسی  نأ  لبق  فینع  سقط  ىلع  رصی  ھنكلو  راغصلا ،

نم َّدب  ناكو ال  هدلج ، ىلع  طایس  راثآو  تامدك  كانھ  .سمأ  ةلیل  ىدم  ىصقأ  ىلإ  نیكسملا 
ةبیرغلا بیلاسألا  ببسب  كلذ  لك  .ھیلع  قفتملا  غلبملا  فاعضأ  ةثالث  ةنازخلا  ھل  عفدت  نأ 

" ...ابغار تنك  اذإو  ..لیصفتلاب  ثدح  ام  انل  اوفصو  انسیساوج  .ءالؤھ  لكیھلا  ناسرفل 

ءاقل ىلإ  ينیعدتسی  ناطلسلا  مدخ  دحأ  رھظ  ھترابع ، زوجعلا  انناطیش  يھنی  نأ  لبق 
تلشف نأ  دعب  ناطلسلا ، ءاقلل  اعرسم  تلورھو  يداش  ةزمغ  تلھاجت  .ءاطبإ  نود  هّومس 

، ھلمأ باخ  .لیصافتلاب  ةئیلم  تناك  اھنأ  مغر  يسیردإلا ، ةطیرخ  ىلع  زولوت  دجأ  نأ  يف 
.َّيلع يلُمی  يكل  أدھ  ام  ناعرس  نكلو 

تارماغم نع  ھتیاكحب  يمامتھا  مدع  نم  ًءاتسم  ناطلسلا  ةفرغ  ىلإ  يداش  ينعبت 
دنع فقوتلل  بسانم  ریغ  تقولا  نأ  مھف  ناطلسلا ، ھجو  ىلع  ةرظن  نم  .ةیلیللا  دنارترب 



نیدلا حالص  لھاجت  .نیمأ  بلك  لثم  نكرلا  يف  عبق  .زولوت  بحاص  دنارترب  تاداع 
.ملكتی أدبو  هدوجو 

... ...

... ...

نم اجاعزإ  لقألا  وھ  لاتقلا  نادیمو  بوقعی ، نبا  ای  ةدیدع  بیلاسأب  انئجافی  توملا 
لصاوت تنأف   ، دعب نحت  مل  كتعاس  نأ  ّردق  دق  ناك هللا  اذإ  .توملا  عقوتت  تنأ  كانھ ، .اھنیب 

.رخآ موی  يف  تومتو  ..لتاقت  يكل  ةایحلا 

ھئارمأ دحأ  نإ  لاقی  ناجوشلا ، بعل  ءانثأ  يف  اضیرم  نیدلا  رون  میظعلا  انناطلس  طقس 
قشمد يف  ةعلقلا  ىلإ  هولمح  .ھیلع  يمغأو  ةدشب  بضغ  ناطلسلا  نأو  ةبرض ، يف  ھّشغ 
ّدتعملا میظعلا  لجرلا  نكلو  ةماجح  ھل  يرُجی  نأ  دیری  يصخشلا  ھبیبط  ناك  .قفی  مل  ھنكلو 

دقل .ةلیلق  مایأ  دعب  تام  مث  دصفی ،" نیتسلا ال  يف  لجر   " عفرت ةرظنب  لاقو  ضفر ، ھسفنب 
أدب نم  لوأ  وھ  .يبنلل  نییقیقحلا  نیعباتلا  دحأو  امیظع  اكلم  ناك  .هدقفب  ریثكلا  انملاع  رسخ 

دئاكملاو نئاغضلا  عانص  ينءاج  ام  اریثكو  .اریثك  انبعش  ّھبحأ  كلذلو  رافكلا ، دض  داھجلا 
يردق نم  ّطحلاو  ةرھاقلا ، ىلع  ءالیتسالل  اًرارج  اًشیج  نیدلا  رون  زیھجت  نع  صصقب 
ةقیقحلل تمت  تاعئاش ال  درجم  هرابتعاب  ھلك  كلذ  تلھاجت  يننكلو  ھل ، عبات  درجم  حبصأل 

.ةلصب

نأ فرعی  ناك  .ةسفانملا  وأ  ةموصخلا  باب  نم  نكت  مل  اھنكل  تافالخ ، اننیب  تناك  معن 
موقن يذلا  موجھلا  ةعیبط  ىلع  ناك  انفالتخا  .جنرفلا  حلاص  يف  الإ  نوكت  نل  يدض  برحلا 

ھل تلق  .ربصلا  دفان  اَمِرَب  ناك  ھنكلو  الداعو ، امیرك  اكلم  ناك  نیدلا  رون  .ودعلا  ىلع  ھب 
اھلك انتیضق  نإف  انأطخأ  نإ  .ةقد  لكب  اًبوسحم  نوكی  نأو  َّدب  ةبرضلا ال  تیقوت  نإ  اًرارم 

تافالتخا تناك  امنإ  .نیودع  نیب  تافالخ  كلت  نكت  مل  ناك  امھم  .رامدلل  ةضّرعم  نوكتس 
.نینمؤملا ركسعم  راطإ  يف 

َرَّیَغ ھتوم  نكلو  فراولا ، ھلظ  تحت  ھتایح ، يف  نوكأ ، نأ  يرخف  يعاود  نم  ناك 
نع كلذ  جنرفلا  لغتسی  فوسف  نیتطبارتم ، ریغ  قشمدو  ةرھاقلا  تلظ  نإ  .ھلك  دھشملا 

مھناكم يننأ  ول  .امھنورمدیو  ىرخألا  نع  ةنیدم  نولزعیس  .برحلاو  ةوشرلا  قیرط 
وأ تاملكلاب  ةیبرح  وأ  ةیسایس  ةكرعم ، لخدأ  نأ  لبق  يننإ  .بولسألا  سفنب  تركفل 

ةطشنأ ھیف  لِّصفی  فلم  دادعإب  موقی  لضافلا  .ودعلا  ركف  لخاد  اًمئاد  يسفن  عضأ  فویسلا ،



نع ھفعضو ، ھتوق  نماكم  نع  ریراقت  ىلع  لصحن  نحن  .ھتاقالمل  دعتسن  يذلا  ودعلا 
فرعن .نوركفی  فیك  فرعن  .ھبراقأو  ھیراشتسم  ءامسأب  ةمئاق  انیدل  .ھفادھأو  ھتعیبط 

ودعلا ناكم  يسفن  عضأ  يسأر ، يف  تامولعملا  هذھ  لكب  .مھنیب  تافالخلا  نع  ءيش  لك 
يذلا ردقلاب  نكلو  ةرم ، لك  باوصلا  ينفلاحی  .انیلع ال  اوقّوفتی  نأ  نولواحیس  فیك  ركفأو 

.اھعبتأ نأ  قحتست  ةقیرطلا  كلت  نأ  فرعأ  ينلعجی 

قشمد يف  .ًادوجوم  دعی  مل  نیدلا  رون  نآلا ، .طقف  ركف  .بوقعی  نبا  ای  ركف  نآلاو ،
نم ھیسفانم  ةحازإل  ططخلا  عضوب  هوفلخی  نأ  نودیری  نم  موقی  لصوملاو  بلحو 

.ةرھاقلا يف  ىقبأس  يننكلو  ةزانجلا ، روضحل  قشمد  يف  يننورظتنی  .مھقیرط 

نولواحی .اًیبص  لاز  ام  نیدلا  رون  نب  حلاصلا  .ىلوألا  ةوطخلا  نوذّختی  مھكرتأس 
.ًادیعب تلز  ام  انأ  .شرعلا  باصتغال  ھمادختسا 

امك نیدلا ، رونل  تاقثلا  نیراشتسملا  دحأ  نیدلا ، دامع  نم  ةلاسرب  لوسر  ينءاج  كاذنآ 
ةھرشلا نیعألا  يوذ  روسنلا  نم  يبصلا  يمحأ  نأ  يندشانت  ةلاسرلا  يل ، ةبسنلاب  نآلا  وھ 

.نیدلا رون  نبال  يئالو  نلعأ  قشمد  ىلإ  اًریفس  تلسرأ  .راھن  لیل  ةعلقلا  بقرت  يتلا 
.ةكلمملا يف  لقالق  يأ  اوراثأ  ام  اذإ  يفیس  ةبضغ  نوھجاویس  مھنأب  قشمد  ءارمأ  ترذح 

ةنعل يھ  لھ  .ةفیعض  ةلالس  اًمئاد  ءایوقألا  ماكحلا  فلخی  اذامل  يسفن  لأسأ  ام  اًریثك 
متی نكی  مل  لئاوألا  ءافلخلا  انردق ؟ ةمئادلا  ىضوفلاو  قلقلا  نوكی  نأب  اننید  تباصأ 

نویومألا اھسسأ  يتلا  رسألا  .يبنلا  ةباحص  نم  رارقب  امنإو  ةثارولاب  مھرایتخا 
.مھئانبأ لجأ  نم  كلامملا  يف  ءارمألاو  نیطالسلا  عّسوتی  .ثراوك  ىلإ  ّتدأ  نویسابعلاو 

؟ يبنلا ةافو  ذنم  اًریثك  انیأر  امك  مكحلا  ىلع  نیرداق  ریغ  ءانبألا  كئلوأ  ناك  ول  اذام  نكلو 
دامعو لضافلا  لثم  الاجر  مضی  ءامكح  سلجم  انیدل  نوكی  نأ  ةرورض  يف  رّكفأ  انایحأ 

نأ نكمی  ءامكحلا  كئلوأ  نأ  دقتعت  .مستبت  كارأ  .ةفالخلا  نوررقی  ءامكحلا  كئلوأ  .نیدلا 
نكلو اقحم ، نوكت  امبر  .بسانملا  تقولا  يف  دافحألاو  ءانبألا  نم  مھرسأل  نانعلا  اوقلطی 

! مونلا يف  حار  يداش  انقیدص  .رخآ  تقو  يف  ثیدحلا  اذھ  لمكنل 

... ...

... ...

هریكفت نأ  فرعأ  تنك  .حارتقالا  اذھ  تمواق  عومسملا ، يداش  ریخش  نم  مغرلا  ىلع 



نم اھیلع  لصح  يتلا  تامولعملا  .سدقلا  حتف  ةداعإ  .دحاو  فدھ  ىلع  نآلا  ازّكرم  ناك 
.كیرلامأ مزھی  نأ  عیطتسی  ھنأ  ىری  ناك  نآلا  .ھتقث  تّوق  زولوت  بحاص  دنارترب 

لك ىلع  ّبلغت  امدنع  قشمد  يف  هراصتنا  ةصق  لمكن  نأ  انیلع  نوكی  امبر  ھنأ  تحرتقا 
كراعم لخدیس  ام  ناعرسف  .ھلوسرو  اب  نینمؤملا  نیب  مكاح  ىوقأ  حبصأو  ھیسفانم ،

.ةقباسلا تاھجاوملا  تایركذ  عیضت  دقو  تقولا ، نم  يفكی  ام  انیدل  نوكی  نلو  ةدیدج 

.يیأر ىلع  اًقفاوم  ھسأرب  نیدلا  حالص  أموأ 

اذكھو ةكرعملا ، يف  لتقأ  دق  .بوقعی  نبا  ای  رخآ  الامتحا  ركذت  نأ  دیرت  الو  قبل  تنأ  "
نأ مغر  لمكن ، انعد  .كرظن  ةھجول  ةریثك  ایازم  كانھ  .ىورت  الو  ةصقان  كتّصق  ىقبت 
ناك .ةریثك  رعاشم  تراثأ  ثادحأ  نع  ملكتأ  نآلا  انأ  .ھیلإ  كّھبنأ  نأ  نم  َّدب  اًرطخ ال  كانھ 

مھرظن يف  تنك  .حومطلا  اھیلإ  ينعفد  الامعأ  اھرابتعاب  يتاوزغ  نع  نوّثدحتی  يئادعأ 
.يتریشعل ةورث  ققحأ  نأو  ةرسأ  كرتأ  نأ  وھ  يمھ  لك  لابجلا ، نم  عّرستم  يدرك  درجم 

لأست نأ  ةیرحلا  قلطم  كلف  عادخلا ، ضرأ  يف  ھئات  يننأب  ترعش  اذإ  كنأل  كلذ ، كل  لوقأ 
"؟ حضاو اذھ  لھ  .دیرت  امك 

.لمكأو يسأرب ، تأموأ 

كرت .نسلا  ریبك  يدنج  ةئیھ  يف  موی  تاذ  ينتءاج  قشمد  نم  اجاعزإ  رابخألا  رثكأ 
ءارحصلا عطقو  ھّصخی ، ام  لكو  ھلبإ  عیطقو  ھترسأ  بحطصاو  اھب ، دلو  يتلا  ةنیدملا 

دمتعی اعاجش  ایدنج  ناك  .رصقلا  مامأ  ًاثیغتسم  موی  تاذ  يداش  هآر  .ةرھاقلا  ىلإ  ءاجو 
.يبأ صخشب  اطبترم  ناكو  ھیلع 

مل ھنأ  مغر  ھترسأل ، اناكم  اندجو  .ينلباقیل  روفلا  ىلع  ھب  ءاجو  .اتقو  يداش  عضی  مل 
.افورعم بلطیل  تأی 

.مھتقث بسكل  جنرفلل  بھذلا  نم  اریثك  اوعفد  قشمد  يف  ءارمألا  نأ  لجرلا  ينغلبأ 
نم اھیف  نوبلطی  اوناك  يتلا  لئاسرلا  لدابت  يف  تارملا  تائم  اذھ  ةنایخلا  لعف  فعاضت 

مھتطلس نادقف  نوشخی  اوناك  بوقعی ؟ نبا  ای  كلذ  ّلیختت  لھ  .يدض  مھتدعاسم  جنرفلا 
طیسبلا اھبعش  ّعدو  يتلا  اھسفن  ةنیدملا  .ودعلل  ةنیدملا  میلست  نولّضفی  اوناك  مھنأ  ةجردل 

كلذ نم  انیضارأ  صیلخت  يھ  ةمھم  لوأ  نأ  انلك  انّملع  يذلا  نیدلا  رون  ارخؤم ، نیدلا  رون 
.اًعم نیتقصتلم  بشخلا  نم  نیتعطقو  تانوقیألا  دبعی  يذلا  دارجلا 



جنرفلا لخدی  الأ  نامض  نم  َّدب  ھنأ ال  تررق  ةظحللا  كلت  يف  .بضغلا  ةمق  يف  تنك 
قشمد ثالثلا ، ىربكلا  ندملا  تمسُق  نیدلا  رون  ةافو  ذنم  .كلذ  يف  ردقلا  اندعاسو  .قشمد 

ارجح ھلعجو  نیدلا  رون  نبا  فطتخا  بلح  مكحی  ناك  يذلا  يصخلا  .لصوملاو  بلحو 
دقل .قشمد  ءالبن  دعترا  .ھیبأ  ةكلمم  موی  تاذ  تناك  يتلا  جنرطشلا  ةعقر  ىلع  افیعض 

الوغشم ناك  ھنكلو  لصوملا ، يف  نیدلا  فیسب  اوثاغتسا  .مھسفانم  حلاصل  رجحلا  اورسخ 
.مھدعاسی نأ  ضفرو  ھنوئشب 

درب يف  ءارحصلا  ربع  انلویخ  يطتمن  نأ  انیلع  ناك  .َّيلإ  اوھّجوت  ةطقنلا  هذھ  دنع 
مھانرتخا يدنج  فلأ  اھماوق  ةوق  انزّھجو  يتداق  تیعدتسا  .الھس  ارمأ  كلذ  نكی  ملو  لیللا ،

.ةیانعب

طیسب ریخأت  يأو  .ةیمھألا  غلاب  اًرمأ  تیقوتلا  نوكی  ةجرحلا  تاظحللا  كلت  لثم  يف 
انقیرط يف  اننأكو  يلاتلا  مویلا  يف  انقلطنا  .ةمیزھ  ىلإ  راصتنالا  لیوحتب  الیفك  نوكی 
انسفنأ ال  تاناویحلا ، ةحارإ  نم  اننكمی  امب  يدنج  لكل  يطایتحا  ناصح  انعم  ناك  .ةنجلل 
تاباوب ىلإ  تلصو  دق  تنك  مایأ  ةعبرأ  نوضغ  يف  .لویخلا  قوف  نحنو  مانن  انك  .بسحو 

نكمی مھذقنأ  نأ  مھتنحم  يف  ينودشان  نیذلا  كئلوأ  .يتعرس  ببس  بتاكلا  اھیأ  ىرت  .قشمد 
.ةنیدملا راوسأ  مامأ  رھظ  جنرفلا  لثم  رخآ  الیدب  نأ  ول  اھسفن ، ةلوھسلاب  مھیأر ، اوریغی  نأ 

.ةصرفلا هذھ  مھیطعأ  نأ  دیرأ  نكأ  مل 

تھّجوت يبابش ! ةنیدم  كلت  .ةنیدملا  لخدأ  انأو  ينیع  نم  ةریزغ  عومدلا  ترفط 
سانلا للھ  .انلوصوب  احرف  اوفتھ  نیذلا  سانلاب  عراوشلا  تألتما  .يبأ  لزنم  ىلإ  ةرشابم 
نونحنی لامجلا  تارخؤم  لثم  ةدماجلا  مھھوجوب  اھؤالبنو ، قشمد  نایعأ  امنیب  اوربكو ،

.ينلع لكشب  سیل  نإو  كیرلامأ ، عم  ءيشلا  سفن  اولعفی  نأ  نكمی  .يدی  نوّلبقیو  يمامأ ،
ثدحتأ انأ ال  .ةنیدملا  اولخد  نیذلا  مھ  جنرفلا  نأ  ول  لزانملا  يف  انبعش  ئبتخی  نأ  نكمی  ناك 

يف نییحیسملا  ىمَاُدق  ىتح  مكبعش ، نع  كلذك  .بوقعی  نبا  ای  طقف  نیملسملا  نع  نآلا 
.لكیھلا ناسرف  لابقتسا  يف  نیبغار  اونوكی  مل  طبقلاب ، مھسفنأ  نومسی  نیذلا  قشمد 

نم فئاخلا  نیدلا ، دامع  .يئاقلل  ىمادقلا  ءاقدصألا  نم  ریثك  ءاج  .حرف  موی  ناك 
وھ ھبلط ، يف  تلسرأ  .دادغب  ىلإ  أجلو  ةنیدملا  كرت  دق  ناك  مھسئاسدو ، مھدئاكمو  ءارمألا 

لاجر ھیدل  امكاح  نأ  ول  .يلقعو  يریمض  امھ  ناعئارلا  نالجرلا  ناذھ  .قشمد  لضافو 
، قشمد نع  الوئسم  نیكتغط ، رغصألا ، يخأ  تكرت  .امكح  لضفأ  ملاعلا  ناكل  امھلثم 

.نیدلا رون  ةكلمم  دیحوت  ةداعإ  ةمھم  .يسفنل  اھتددح  يتلا  ةمھملا  ةلمكتل  تبھذو 



يننكلو باضھلاو ، داجنلا  ىلع  ةرثكب  جولثلا  طقاست  نع  رابخأ  .ءاتشلا  ةأطو  تدتشا 
نوكی ام  ةداع  .تقولا  نم  دیزملا  عیضأ  الأ  تررق  .قشمد  بعش  ةوافحو  معدب  المث  تنك 
مھفلكی دق  ركبملا  لافتحالا  نأ  ىلإ  نوھبنتی  الو  ام ، رصنب  لافتحالاب  نیلوغشم  انماكح 

.مھتكلمم

... ...

... ...

ادب .ھیلإ  ترظنو  ةباتكلا  نع  كلذك  انأ  تفقوت  .مالكلا  نع  ناطلسلا  فقوت  ةأجف ،
لھ .هدورش  ببس  ةفرعم  بعصلا  نم  .ریكفتلا  يف  قرغتسم  وھو  ھھجو  ىلع  قاھرإلا 
ناك يذلا  هوكریش ، يف  ركفی  ناك  هارت  مأ  ءامدلا ؟ نم  دیزملا  كفسو  برح  ىركذ  تناك 

؟ ةلحرملا هذھ  يف  ةدیفم  ھتروشم  نوكت  نأ  نكمی 

، دیعب ناكم  ىلإ  رظنی  ناك  ھنكلو  ينفرصی ، نأ  ارظتنم  ةكرحلا  ىلع  ىوقأ  تسلج ال 
نأب راشأ  .يفتك  ىلع  يداش  دیب  ترعش  امدنع  نھذلا  دراش  تنك  .يدوجو  يسن  دق  ھنأكو 

.نیدلا حالص  قارغتسا  عطقن  يك ال  دیدش  ءودھب  انللسنا  .ةیكلملا  ةفرغلا  جراخ  ىلإ  ھعبتأ 
.ھتحص ىلع  اقلق  تنك  ..ةدماج  ..ةبیرغ  ةماستبا  ھیتفش  تربعو  نیجراخ  انآر 

.اذكھ ھتیأر  نأ  قبسی  مل 

دق تنك  .مویلا  لمع  ةجیتن  دیدشلا  قاھرإلاب  كلذك  انأ  ترعش  تیبلا  ىلإ  تلصو  امدنع 
يف ىنمیلا  يدیو  ياعارذو  ياقاس  .تاعاس  عبرأ  ةدمل  فقوت  نود  بتكأ  اصفرقم  تسلج 

..لیوط تقو  دعبو  .يعباصأ  كیلدتل  زوجلا  تیز  ضعب  لیشار  تأفدأ  .ةیانع  ىلإ  ةجاح 
.امھنیب اوخر  الماخ  دقری  ناك  ام  ظقوتو  ..نیتبعتملا  يلجر  مالآ  نكستل  دیزملا  تأفدأ 



(15)

يواسأملا ّھبح  ةصقو  يداش ، نزح  بابسأ  ● 

انأ .اضیرم  طقس  دق  نیدلا  حالص  نأ  دقتعت  تنك  .بوقعی  نبا  ای  سمألاب  اقلق  َتنك  "
نھذلا يفاص  لجر  اذھ  .هریكفت  برطضی  امدنع  كلذ  ھل  ثدحی  .ھھجو  ىلع  كلذ  ترصبأ 

لثم ةوفغ  يف  لخدی  ناك  اریغص  الفط  ناك  امدنع  ىتح  .انایحأ  ھباتنت  كوكشلا  نكلو 
.رھطت دق  ھنأكو  نسحتلاب  رعشی  مث  قیفی  .ءارحصلا  يف  نییفوصلا 

امم رثكأ  فرعی  لابجلا  نم  الھاج  اجرھم  هربتعت  يذلا  قمحألا  زوجعلا  اذھ  معن !
". يقیدص ای  فشكی 

.ينتجعزأ نزح  ةرظن  ھینیع  يف  تقرقرت  .حابصلا  اذھ  ھتداعك ، اًحرم ، يداش  نكی  مل 
صخش يأ  نم  رثكأ  ھمكاح  فرعی  ناك  يذلا  خیشلا  اذھ  نم  برقلاب  رعشأ  تحبصأ  دقل 

عم ھتفلأ  تریح  يذلا  يداش ، نكل  .ھبحی  ناطلسلا  نأ  حضاولا  نم  .ةایحلا  دیق  ىلع  رخآ 
نأ ھناكمإب  ناك  .ادبأ  ھعقوم  لغتسی  نكی  مل  يضاقلا ، مھیف  نمب  نیریثكلا  نیدلا  حالص 

نیدلا حالص  نم  ھبرق  يف  ھتداعس  .اطیسب  الجر  ناك  ھنكل  .هانمتی  ءيش  يأ  ىلع  لصحی 
.ھنزح ببس  نع  ھتلأس  .ھنبا  لثم  هربتعی  يذلا 

.اھیلع يكبی  افتك  دلولا  اذھ  دجی  نلو  لحرأس ، ام  ناعرس  .موی  لك  رمعلا  يف  مدقتأ  انأ  "
، يلصأ ام  اردان  انأ  فرعت ، امك  .ادینعو  قمحأ ، تحبصأ  كنإ  ھل  لوقی  ادحأ  دجی  نل 

الیلق يرمع  يف  دمیو  ةوقلا  ينبھی  نأ  هللا  توعدو  تیلصو  الیلق  تّحبس  مویلا  يننكلو 
ضعب ينجعزی  ةبغرلا  هذھ  ققحتت  الأ  نم  فوخلا  .سدقلا  لخدی  وھو  نیدلا  حالص  ىرأل 

". ءيشلا

.ةرغ نیح  ىلع  ةئجافملا  ھتقافإ  ينتذخأو  ھتمص ، ينّزھو  ةھرب  تمص 



يكنز ةثرو  عضخی  ناك  امدنع  ھبعاتم  نع  كلذ  نم  رثكأ  نیدلا  حالص  ثدحتی  نل  "
روصتت الأ  بجی  نكلو  ةبعص  اتاقوأ  تناك  .ھملؤت  مایألا  كلت  ىركذ  نأ  دقتعأ  .نیدلا  رونو 

يف ثدح  امب  ئجوف  ھنأ  روصتی  سمألاب  ثدحتی  وھو  ھیلإ  عمتسی  نم  .امامت  ائیرب  ناك  ھنأ 
.احیحص سیل  .ةیاھنلا 

بویأ ركذتأ  .نیدلا  رون  ھیف  تومی  يذلا  مویلل  ربدتو  ربصب  هّدعأ  دق  بویأ  هوبأ  ناك 
امبر نیدلا  رون  ةكلمم  ىلع  ءالیتسالا  يف  يورتلا  مدع  نإ  ھل  لوقیو  هّرذحی  وھو  ادیج 

وأ ىفوتملا ، ناطلسلا  ةحلصم  عم  قفتی  امب  رارمتساب  لمعی  نأ  ھیلع  ناك  .التاق  نوكی 
تقولا ناح  امدنعو  نسملا ، ھیبأ  ةحیصن  بعوتسا  .نورعشی  سانلا  لعجی  نأ  بجی  اذكھ 
نوقلیو حرفلا  عومدب  نوكبی  سانلا  ناكو  قشمد  انلخد  موی  .ادیج  لمعو  .اھبجومب  لمع 
دالبلا هذھ  نامضل  ةدیدش  ھتجاح  تناك  .ناح  دق  بسانملا  تقولا  نأ  رعش  روھزلاب ، انیلع 

.ودعلا عم  ىربكلا  ةكرعملل  دادعتسالاو 

.بلحو لصوملل  ةدحتملا  شویجلا  مزھی  نأ  لامكلاو  مامتلاب  تاونس  رشع  لبق  عاطتسا 
ىلع نیدلا  حالص  ضرع  تقولا  بسكی  يكلو  تارم ، سمخب  اددع  اننوقوفی  اوناك 

ضرعب نوملحی  اوذخأ  .مھیدیأ  يف  تحبصأ  انسوؤر  نأ  اونظ  مھنكلو  حلصلا ، انموصخ 
ألتما .ناطلسلا  بضغف  ةندھلاب  انضرع  اوضفر  .قشمد  يف  سانلا  ىلع  انناطلس  سأر 
نیلتاقم ادونج  اوناكو  ھلاجر  ىلإ  ّثدحت  .ىقمحلا  كئلوأل  ًءاردزاو  اًبضغ  ھلك  ھھجو 
راصتنا نأ  مھربخأ  .جنرفلا  دض  ةریثك  ابورح  اوضاخ  قشمدو ، ةرھاقلا  نم  نیبرجم 

ةیضق اوناخ  نیرخآ  نینمؤم  نولتاقیس  مھنإ  مھل  لاق  .جنرفلا  ریصم  ایئاھن  ررقیس  مویلا 
هذھ رھطیو  ءارضخلا  ءادوسلا  يبنلا  ةیار  ملستی  فوس  نیدلا ، حالص  ھنإو ، نیدلا ، رون 

.ةرباربلا نم  دالبلا 

نیدلا حالص  توص  ىّود  ثیح  ةامح ،" نورق  فرعی ب" لالتلا  ىلع  اعقوم  انللتحا 
رصنلا نم  نیقثاو  اوناك  بلحو  لصوملا  سیواوط  نكل  .هدونج  لیلھتب  اًطلتخم  يداولا  يف 

ّرف .مھانرمدف  ردحنملا  قیضلا  يداولا  ربع  مھتاوق  اوداق  .ةیركسعلا  ریبادتلاب  اومتھی  ملف 
يذلا نیدلا  حالص  نم  حفصلا  نوموزھملا  مھتداق  بلط  .انیلإ  اومضناو  مھدونج  نم  ریثكلا 

ام دیری  ام  لك  ىلع  حلصلا  اذھب  لصح  .حلصلا  لبقف  هرذحو ، ھیبأ  صرح  امامت  يعی  ناك 
.دعب امیف  نكلو  ھل ، نوكتس  اضیأ  هذھ  .بلح  ةعلق  ادع 

يف مكاح  ىوقأ  انناطلس  نم  لعج  دقل  .مامھلا  بتاكلا  اھیأ  ایداع  اراصتنا  كلذ  نكی  مل 
تبرُض .ماشلاو  رصم  ىلع  اًناطلس  ھسفن  ھیف  نلعأ  يذلا  تقولا  وھ  كلذ  ناكو  دالبلا ،



ىلع ةیعرشلا  يفضت  يتلا  میسارملا  دادغب  يف  ةفیلخلا  ھل  ردصأو  ھمساب ، ةیبھذلا  ةلمعلا 
.ةنطلسلا بوث  ھیلإ  لسرأ  امك  دیدجلا ، ھبصنم 

ةحیرجلا ءایربكلا  .ةیاھنلا  نع  نیدیعب  لازن  ال  انك  ًادبأ..ةصقلا ! ةیاھن  كلت  نكت  مل 
اوثعب .نیلفطتملا  داركألا  نم  اوصلختی  يكل  ةریخأ  ةلواحمب  نوموقی  مھتلعج  بلح  ءالبنل 

لاجرلا نم  ةرمز  لجرلاب  طیحی  ناك  .لابجلا  يف  شیعی  يذلا  يعیشلا  نانس  خیشلل  ةلاسرب 
ةلواحمل ھبابسأ  ھیدل  تناكو  نییمطافلا  عابتأ  نم  ناك  .دارفألا  لتقو  بقعت  ىلع  نیبردملا 

.انناطلس لتق 

نییمطافلا ایاقب  نم  سیلو  ةنسلا  رابك  نم  ءاج  ناطلسلا  ةیفصت  بلط  نإ  ثیحو 
، ام اموی  ھلباقت  نأ  ىنمتأ  يذلا  نیدلا ، دامع  .هذیفنت  ىلع  امیمصت  دشأ  نانس  ناك  ةعیشلا ،
وأ وجنابلا  نم  ةریبك  ةیمك  اونخدی  نأ  اودوعت  نانس  خیشلا  عابتأ  نأب  ناطلسلا  غلبأ 

ةوشن طسو  بایغلاو  ردخلا  ةلاح  اھدحو  .ةصاخلا  مھماھم  ذیفنتل  اوقلطنی  نأ  لبق  شیشحلا 
كئلوأ ماق  .مھخیش  رمأب  لتقلا  ةسرامم  ىلع  نیرداق  نیشاشحلا  ءالؤھ  لعجت  تاذلملا 

، ھشارفب اوطاحأو  ھسارح  اومزھ  ةرم  .ناطلسلا  ةایح  نیفدھتسم  نیتلواحمب  نوشاشحلا 
ةرتس يدتری  نیدلا  حالص  نكی  مل  ولو  رطخلاب ، راذنإلا  تاراشإ  ظقی  يدنج  قلطی  مل  ولو 

.مھیلع ضبقلا  لبق  دحاو  رجنخ  ھسمل  .لُتقل  ءارحصلا ، يف  لیللا  درب  نم  ةیاقولل  ةكیمس 

تاذ ثدحو  .ةندھ  ىلع  اقفتاو  نانس  خیشلا  ناطلسلا  ىقتلا  هذھ ، لایتغالا  تالواحم  دعب 
رركی ملف  .ھنع  عافدلل  ادونج  انلسرأف  ھموصخ ، دحأ  نم  ارطخ  ھجاوی  خیشلا  ناك  نأ  ةرم 

ناك خیشلا  نإ  لوقی  اھضعب  .ةندھلا  نع  ةفلتخم  صصق  ترشتنا  .ىرخأ  ةرم  ھتالواحم 
، رخآلا ضعبلا  لاقو  .يئرم  ریغ  ھسفن  لعجی  نأ  اھتطساوب  عیطتسی  ةیرحس  ىوقب  عتمتی 

لثم .ةحلسألا  لك  نم  ھیمحت  ةضماغ  ىوقب  ھسفن  طیحی  خیشلا  نإ  اندونج ، هرصاح  امدنع 
ءيش كانھو  .مھرھق  ةیناكمإ  مدع  لوح  ریطاسأ  قلخل  نوشاشحلا  اھرشنی  صصقلا  هذھ 
ةءافك ىلع  اوناك  نانس  خیشلا  لاجر  نأ  ّكش  ال  بوقعی ، نبا  ای  كل  ھلوقأ  نأ  نم  َّدب  ال 

انلك .ةنجلاب  ملحلا  وأ  شیشحلا  لضفب  كلذ  ناك  ءاوس  فدھ ، يأ  قیقحت  ىلع  نوردقیو 
.رخآلا امھنم  لك  مرتحی  نأ  خیشلاو  نیدلا  حالص  ررق  امدنع  اندمحو هللا  ءادعصلا  انسفنت 

ةعضاخلا يضارألا  لك  ىلع  اناطلس  ھب  فرتُعاو  بلح  ناطلسلا  لخد  ةلیلق ، رھشأ  دعب 
حلاصلا مع  نبا  نیدلا  فیس  ّتبثو  .بلح  ىلع  امكاح  نیدلا  رون  نبا  حلاصلا ، نیع  .ھل 

رثكأ ارذح  ناك  ھنظأ  .تاونس  تس  ةملاسملا  رارمتسا  ىلع  قفاوو  لصوملا ، ىلع  امكاح 
يف ناك  ھنأ  دقتعأ  تنك  يننكلو  هوبأ ، ھحصنی  نأ  نكمی  ناك  امك  فرصتی  ناك  .مزاللا  نم 



، حلاصلا علخی  نأ  يغبنی  ناك  .فورظلا  كلت  يف  هوكریش  ھمع  حور  نم  دیزملا  ىلإ  ةجاح 
روبق ىلع  لوبتلا  نع  نوعروتی  ال  ءاثبخ  اموق  اوناك  دقف  لصوملا ، بالك  لتاقی  مث 

.مھتاھمأ

اذھ .يفكی  كلذ  ناكو  ةملك  ىطعأ  دقل  .هدلاو  ةماستبا  مستبا  ھنكلو  كلذ ، ھل  تلق  معن ،
.كلذ نولغتسی  اوناك  هءادعأ  نأ  نم  مغرلا  ىلع  ىتح  طق ، ھتملك  رسكی  مل  ناطلسلا 

نینمؤملل ىطُعی  دعو  يأ  نأ  نوبیط - نویحیسم  مھنأ  مغر   - نودقتعی اوناك  الثم ، جنرفلا 
امدنع دوھعلا  نورسكی  اوناك  تانوقیألا ، ةدبع  ءالؤھ ، انزلا  ءانبأ  ھیطعی ، نمل  امزلم  سیل 

داركألا ال ةملك  لابجلا ، يف  .اھبتنم  ناك  كلذكو  افیرش ، ناك  انناطلس  .مھبسانی  كلذ  ناك 
اذھ ىلإ  مالسلا  ھیلع  يبنلا  يتأی  نأ  لبق  نم  .نینسلا  فالآ  هرمع  ثارت  اذھو  اھنع ، عوجر 

.لیوط نمزب  ملاعلا 

ناكو اماع ، رشع  ةعبرألا  وذ  نیودلاب  ھنبا  ھفلخو  تام ، دق  سدقلا  كلم  كیرلامأ  ناك 
مع دنومیر ، نع  تامولعم  زولوت  بحاص  دنارترب  انل  مدق  .ماذجلاب  اباصم  انیكسم  ایبص 

نیدلا حالص  دقع  .جنرفلا  ةكلمم  يف  ةیقیقحلا  ةوقلا  حبصأ  يذلا  سلبارط  تنوكو  يبصلا 
معدی وھو  رصم  يف  دحأ  ھیلع  فتلی  نأ  دیری  نكی  مل  .نیماع  ةدمل  نیودلاب  عم  احلص 

.ایروس

ھسرح ةبحصب  ناطلسلاو  انأ  تدعو  اھنع ، الوئسم  قشمد  يف  هاش  ناروت  انكرت 
لضافلا يضاقلا  ناك  .ةلكشم  يأ  كانھ  نكی  ملو  نیماع ، ةدمل  ادیعب  انیقب  دق  انك  .يصخشلا 

.ناطلسلا بایغ  يف  ةلودلا  نوئش  ریدی 

اھیأ يل  لق   " ھئنھی وھو  ھلأس  ناطلسلا  نإ  ىتح  دیج ، وحن  ىلع  كلذب  لضافلا  ماق 
زاتمم وحن  ىلع  راُدت  ةلودلا  هذھ  نأ  يل  ودبی  ناطلسل ؟ ةیقیقح  ةجاح  كانھ  لھ  لضافلا 

!". مكاح نود 

ھتطلس نود  نم  ھنأ  ناطلسلل  دكأ  ھنكلو  وھزلاو ، ةداعسلاب  رعشی  وھو  لضافلا  ىنحنا 
.ءيش يأ  لمعی  نأ  نكمی  ناك  ام  ھتباھمو 

اینیمرأ يف  فرعتأ ؟ .قح  ىلع  ناك  امھیلك  نأ  دقتعأف  بوقعی  نبا  ای  يل  ةبسنلاب  امأ 
اناك .مھنم  امھنأ  نوفرعی  اوناك  مھنأل  سانلا  ءالوب  هوكریشو  بویأ  دلاو  يظح  ًالثم 

.ةرواجملا ىرقلا  نم  مھیلع  نیریغملا  نم  مھتیشامو  مھمانغأ  نایمحیو  مھنع  ناعفادی 



اذإ كنأ  يل  ودبی  نكلو  اجذاس ، تحبصأ  دق  نوكأ  امبرو  رمعلا  يف  مدقتأ  يننأ  فرعأ 
.ناك ایأ  كسفنل  ھحنمت  يذلا  بقللا  مھی  الف  كبعش ، يمحتو  مالسلا  ىلع  ظفاحت  نأ  تعطتسا 

نأ ذنم  تفعاضت  دق  امنأك  ودبت  ھھجو  دیعاجت  تناك  بثك ، نع  لجرلا  كلذ  ىلإ  ترظن 
ھنذأب عمسی  نكی  ملو  ھمف ، يف  ةیقبتم  نانسأ  ةعبس  وأ  ةینامث  كانھ  نكی  مل  .ةرم  لوأ  ھتیأر 

نم اھملعت  دق  ناك  قئاقحب  ةیفاصلا ، ةمكحلا  نم  دوقعب  ارماع  ناك  ھسأر  نأ  الإ  .ىرسیلا 
.اكلم الو  اناطلس  مرتحی  ال  اًمئاد ، اتلاف  ھناسل  ناك  .ةیرثلا  ةایحلا  ةبرجت 

..ھنع ينغتسی  نیدلا ال  حالص  تلعج  يتلا  يھ  ھل  نعی  ام  لك  لوق  ىلع  ةردقلا  هذھ 
ةطلسلا عضوم  يف  نونوكی  نیذلا  سانلا  نأ  اًمئاد  ضرتُفی  .هوكریشو  بویأ  ھلبق  نمو 
ماكحلا ىلع  طقف  اذھ  قبطنی  .ةقیقحلا  نولوقی  نم  ىلع  نیقفانملاو  نیقلمتملا  نولضفی 

.مھایاعر تاجایتحا  نع  كیھان  مھسفنأ  اومھفی  نأ  نوعیطتسی  نیذلا ال  لاجرلاو  ءافعضلا 

هوحن ترعش  ءاتشلا ، سمش  يف  ءطبب  زوللا  ضعب  غضمی  وھو  ھبقارأ  تنك  امنیب 
فرعأ تنك  .ھنع  دیزملا  فرعأ  نأ  دیرأ  يسفن  تدجو  ةأجف  .ينحاتجی  ةبحملا  نم  ضیفب 

نم ادحاو  ناك  هارت  مأ  موی ؟ تاذ  لافطأ  ھل  ناك  لھ  جاوزلا ؟ ھل  قبس  لھ  ..نكلو  ھبسن ،
ةلئسألا هذھ  تددرت  املاطل  يوثنأ ؟ روضح  يأ  ىلع  مھتروكذ  نولضفی  نیذلا  كئلوأ 

تلق .ھب  ھل  ةقالع  ام ال  ببسل  يلوضف  ظقیتسا  مویلا ، .اھب  رھاجأ  مل  يننأ  ریغ  يلخادب !
"؟ موی تاذ  ةأرما  كتایح  تلخد  لھ  ..يداش  : " ئداھ توصب 

.َّيف قدح  .لاؤسلا  هأجاف  .سمشلا  يف  ءاخرتسا  يف  اسلاج  ناك  نأ  دعب  لجرلا  ھبتنا 
: ةدحب لاق  هدعب  .تاظحلل  قبطم  تمص  داس  مث  ةریبك ، ةبیطقت  ھھجو  ىلع  ترھظ 

"؟ نم ينع ؟ ائیش  دحأ  كل  لاق  لھ  "

كتلأس ریخ ، لكب  الإ  كنع  يعم  دحأ  ثدحتی  مل  زیزعلا ، يقیدص  ای  يقیدص ، ای  "
اذإ .ةرسأ  كلثم  ةمكحلاو  ةیویحلا  هذھ  لكب  صخش ، نّوَُكی  مل  اذامل  يردأ  يننأل ال  الاؤس ،

". كلاحل ككرتأسو  يلوضف  يل  رفغاف  املؤم ، عوضوملا  اذھ  ناك 

.مستبا

رعشأ تلز  ام  يننأ  الإ  اماع ، نیعبس  لبق  ثدح  ثدح  ام  .بتاكلا  اھیأ  ملؤم  وھ  معن ، "
مل .لعتشملا  محفلا  لثم  رذحب  ھعم  لماعتلا  نم  َّدب  ال  .شھ  يضاملا  .يبلق  يف  انھ  ملألاب 

، كتوص يف  بحلا  لكب  ينتلأس  كنكلو  تاونسلا ، كلت  لك  ثدح  امع  طق  دحأ  عم  ثدحتأ 



.ءيش يف  رثؤت  الو  ياوس  ادحأ  مھت  اھنأ ال  مغر  يتصق ، كل  يورأ  فوس  يننأ  ةجردل 

ةصق تسیل  اھنأ  ىلإ  كّھبنأ  نأ  نم  َّدب  يننكلو ال  فرعی ، يذلا  دیحولا  وھ  هوكریش  ناك 
قثاو تنأ  لھ  .كلذ  دعب  أربی  ملو  يبلق  قرح  ثدح  ام  نأ  ةطاسب  لكب  ةیاكحلا  .ةیداع  ریغ 

"؟ ينعمست نأ  دیرت  كنأ  نم 

.ةلباذلا هدی  ىلع  تطغضو  يسأرب  تأموأ 

نع ثحبأل  بھذأف  ةوھشلا  ينكلمتت  عیبر ، لك  .رمعلا  نم  ةرشع  ةعساتلا  يف  تنك  "
الإ رخآ ، صخش  يأ  نع  كلذ  يف  افلتخم  نكأ  مل  .ةیغاطلا  يتبغر  عبشأل  ةیرقلا  نم  يغب 

نوبھذی اوناكو  ةأرما  اودجی  نأ  مھیلع  بعصلا  نم  ناك  نیذلا  نابشلا  كئلوأ  نع  عبطلاب 
ينتلأس .كسفن  كلامت  .بوقعی  نبا  ای  امودصم  ودبت  .زعاملاو  منغلا  نع  اثحب  لابجلا  ىلإ 
ربخن نأ  انتداع  نم  ناك  الافطأ  انك  امدنع  .يتقیرط  ىلع  نكلو  ةمداق  يھ  اھو  يتصق  نع 
ازعام عماجی  نم  امأ  اریبكو ، ازنتكم  ھبیضق  حبصی  ةجعن  عماجی  نم  نأ  اضعب  انضعب 

.الیوطو اعیفر  حبصی  ھبیضق  نإف 

ةرھاقلا يف  اھنع  ةفلتخم  لابجلا  يف  ةایحلا  نكل  كل ، قورت  دق ال  هذھك  اًرومأ  نأ  كردأ 
نم ةعومجم  ضرفو  انتیئاقلت ، میجحت  يھ  ىربكلا  ندملا  هذھل  ةیساسألا  ةفیظولا  .قشمدو 
انك .انتیرق  نم  برقلاب  لابج  ةثالث  كانھ  ناك  .قالطنا  لابجلا  .انكولس  ىلع  دعاوقلا 

.ةعیبطلل انسفنأ  نیكرات  سمشلا  بورغ  بقرنو  يقلتسنو  كانھ  ىلإ  بھذن 

.ھتمینغب داعو  ةراملا  لفاوقلا  ىدحإ  ىلع  كناطلس ، ّدج  يقیقحلا ، يبأ  راغأ  موی ، تاذ 
ةرشاعلاو ةنماثلا  يف  ةوخإ  ةثالث  .راغصلا  دیبعلا  نم  ةعومجم  ةمینغلا  نیب  نم  ناك 

نم تتأ  ةیدوھی  ةرسأ  اوناك  .اماع  رشع  ةعبس  اھرمع  مھل  ةقیقشو  ةرشع ، ةیناثلاو 
عاطق مھمجاھ  قشمد  نم  برقلاب  ةرفاسم  ةلئاعلا  تناك  امنیبو  .سلدنألا  يف  سخروب 

.مھتاغوصم راجتلا  بھنو  قیرطلا ، يف  لاخلاو  مألاو  بألا  لُتق  .مھورسأو  قرطلا 
.ةرصبلا قوس  يف  اوعابیل  لافطألاب  اوءاجو 

وأ لبق  نم  رخآ  ءيش  ينّزھی  مل  امك  تنبلا  ينیع  يف  قرقرتی  ناك  يذلا  نزحلا  ينّزھ 
مھل اوّمدق  .اھریصم  رظتنت  يھو  اھردص  ىلإ  مھّمضتو  اھئاقشأب  ثبشتت  تناك  .دعب  نم 

اوضاخو داركأك  لافطألا  أشنو  انتریشع  مھتنبت  .شارفلا  ىلإ  مھوذخأو  سبلملاو  ماعطلا 
.يمامأ اھارأ  تلز  ام  لوقأ ؟ نأ  ياسع  اذامف  بوقعی ، نبا  ای  تنبلا  نع  امأ  .انبورح 

اھانیع .ءارحصلا  لمر  لثم  بحاشلا  اھھجو  .اھرصخ  ىتح  لدسنملا  دوسألا  اھرعش 



، مستبت كلذ ، نم  مغرلا  ىلع  تناك ، .خف  يف  تعقو  اھنأ  كردت  ةیبظ  ينیعك  ناتنیزحلا 
برقلاب نونوكی  نیذلا  نیظوظحملا  لك  بولق  ئضیو  رّیغتی  ھلك  اھھجو  ناك  كاذنیحو 

.اھنم

انحبصأ ةدم ، دعب  ملكتن ، انأدب  امدنع  نكلو  دعب ، ىلع  نم  اھب  میھأ  تنك  ةیادبلا  يف 
يكحن ةرطعلا  كلیللا  روھز  نم  برقلاب  لودجلا ، نم  برقلاب  سلجن  انك  .ءاقدصأ 

نكأ مل  .تاباصعلا  لاجر  مھلتق  نیذللا  اھیدلاو  تركذت  املك  يكبت  تناك  .انضعبل  تایاكحلا 
.ضفرتو مستبت  تناك  اھنكلو  جاوزلا  اھنم  تبلط  .بوقعی  نبا  ای  رخآ  ءيش  يف  ركفأ 

نوكت نأ  دیرت  اھنإ  لوقت  تناك  .اذھك  مھم  رارق  ذاختال  دعب  نحی  مل  تقولا  نإ  لوقت  تناك 
لك لوقت  تناك  .اھتوخإ  ىعرت  نأ  دیرت  اھنإ  لوقت  تناك  .ءيش  يأ  ررقت  نأ  لبق  ةّرح 

.ينبحت اھنأ  ادع  ام  ءيش 

ادعابتمو ادراب  تحبصأ  .اھتمواقمل  اجعزنم  تنك  يننكلو  ّيف ، ةبغار  اھنأ  فرعأ  تنك 
يل ترضحأ  امدنع  اھتلھاجت  .ملكتت  نأ  لواحتو  يتأت  امدنع  اھلھاجتأ  .نایحألا  مظعم  يف 

يتباجتسا نكلو  لوطأ  تقو  لجأ  نم  اھینیعب  لسوتت  اھارأ  تنك  .شمشم  ریصع  ةجاجز 
يف ام  مھأ  لبجلا ، ءانبأ  نحن  انل  ةبسنلاب  ةماركلاو  ةحیرج ، يتمارك  تناك  .ةیصع  تلظ 

.ریرحنلا بتاكلا  اھیأ  دوجولا ،

يتلا تایصخشلا  كلت  لثم  اھبحب  اًنونجم  ينوربتعا  .اھب  يمارغ  يئاقدصأ  لك  فرع 
يئاقدصأ أدب  .ملاعلا  وزغ  نع  ثدحتن  انك  امدنع  ةیرمقلا  فیصلا  يلایل  يف  اھنع  ينغن  انك 

.اھرعاشمو اھسیساحأ  حرج  ىلع  ارارصإ  كلذ  يندازو  انیلع  نومكھتی 

، هوشملا دسجلا  اذھو  بلقلا ، اذھو  سأرلا  اذھ  ضرألا ، كلت  ءامسلا ، هذھ  تنعل  ةرم  مك 
يفطاوع اھتفاخأ  .اھتیامحو  اھدھعت  يغبنی  ةقیقر  ةرھز  تناك  اھنأ  مھفأ  مل  يننأل  يدسج !

اھھجو ئلتمی  برتقأ ، امدنع  .نزح  ىلإ  يتیؤرل  اھتجھب  تلوحت  ام  ناعرسو   ، ةحماجلا
تأدب نیرشعلاو ، ةسماخلا  يف  لازأ  ال  تنك  يننأ  مغر  .نزحلل  ارئاط  تحبصأ  .ملألاب 

.قیقرو ریغص  وھ  ام  لك  ىلع  مؤش  يننأ  رعشأ 

انأو يدی  شعترت  فیك  ظحالت  الأ  نكلو  يقیدص ، ای  دیعب  تقو  ذنم  ھلك  كلذ  ثدح 
ضرألا ينعلتبت  نأ  ىنمتأ  .يتوق  دقفأ  تأدب  يننأ  امك  يبلق  يف  ةفجر  كانھ  اھنع ؟ ثدحتأ 

ىلإ لصأ  نأ  دفان  ربصب  رظتنت  كارأ  .هللا  نذإب  ابیرق  ثدحیس  كلذ  نأ  ودبیو  .تومأو 
متخأ نأ  لواحأل  نذإ  .امومھم  ودبت  .مویلا  انكمم  كلذ  ناك  نإ  ادكأتم  تسل  يننكلو  ةیاھنلا ،



.اًعیرس يتصق 

" ةیرمخلا  " ينغنو حلبلا ، ذیبن  رمتلا ، برشن  نابشلا ، نم  ةعومجم  انك  ءاسم  تاذ 
ءامسلا .ةئفادلا  فیصلا  يلایل  نم  ةلیل  تناك  ةساعت ، رثكأ  انأ  نوكأو  اركس  رثكأ  حبصنل 

ىتح ةعومجملا  نع  ادیعب  ترس  .ءاملا  يف  سكعنم  بحاشلا  رمقلا  ءوضو  موجنلاب  عملت 
، ةدوجوم اھلیختأ  تنك  ةلھو ، لوأل  .ملكتنو  يقتلن  نأ  يھو ، انأ  اندتعا ، ثیح  لودجلا  ةفاح 

تناك .اھبایث  نم  تدّرجتو  ءاسملا ، ةرارحب  رعشت  تناك  اھنأل  يناعدخت ، مل  يانیع  نكلو 
نأب ترعش  .يسأر  رظنملا  رادأ  .رمقلا  ءوض  يف  محتست  يھو  اھمأ  اھتدلو  مویك  ةیراع 
كلت يف  تلعف  ام  ىلع  ينحماسی هللا  نل  .بوقعی  نبا  ای  ينرداغت  ..ينع  ىلختت  يساوح 

.ةلیللا

يف تنك  .يقیدص  ای  قحم  تنأ  معن ! .ثدح  ام  تنّمخ  دق  كنأ  نیتفئاخلا  كینیع  نم  ىرأ 
اھتذخأ .اھضعبب  ةمحر  رثكأ  تاناویحلا  مظعم  نأ  نم  مغرلا  ىلع  يناویح ، راعُس  ةضبق 

فوخ ..اھھجو  ىلع  ةرظنلا  كلت  ىسنأ  نل  يننكلو  خرصت ، مل  .ةونع  .اھتدارإ  ریغ  ىلع 
.اھتثج اودجو  ةلیلق  مایأ  دعب  .ةیرقلا  ىلإ  تدعو  لودجلا  راوجب  كانھ  اھتكرت  ..ةشھدو 
جوزتو ىرخأ  ةأرما  دجوو  هدشر  ىلإ  باث  دق  يلثم  اناویح  نأ  تننظ  امبر  .اھسفن  تقرغأ 

دق يبلق  نأ  دكؤملا  .اھتومب  كلذك  تام  دق  يلخادب  ناویحلا  نوكی  امبر  .نیعئار  ءانبأ  بجنأو 
.اینیمرأ لابج  يف  ریغصلا  لودجلا  نم  برقلاب  كانھ  انوفدم  هروصتأ  اھل ، عقو  ام  ھل  عقو 

، لوحكلاو .كلذ  دعب  ىرخأ  ةأرما  ىلإ  رظنأ  مل  .لامب  ردقی  ازنك ال  تدقفو  ..ُتفشتكا  دقل 
". يباقع يف  ھبیلاسأ  .يتایح   نم  جرخ  كلذك ،

بیجیو لیصافتلا ، نم  دیزملا  شقانی  ھصصق  ىدحإ  نم  غرفی  نأ  دعب  يداش  ناك  ةداع 
.الف مویلا  امأ  زوللا ، قوحسم  عم  نبللا  وأ  ئفادلا  ءاملا  نم  ابوك  اعم  لوانتن  .ةلئسأ  نع 

يعدتسی ھتلعج  يننأل  ھلخادب  يننعلی  ناك  امبر  .ادیعب  لسناو  فقوو  ءطبب ، ماق  مویلا ،
ریشی ھنأ  ترعش  دعتبی  هرھظ  ىرأ  تنك  امنیبو  شھ ، يضاملا  نإ  لاق  .ةملؤم  تایركذ 

.تاملكلا هذھب  ھسفنل 

يداش ھلزنأ  يذلا  باقعلا  نكلو  اعئاش ، ارمأ  ءاسنلا  باصتغا  ناك  .ھتصق  ينتلھذأ 
.يدنع ھب ، تقلعت  يذلا  خیشلا ، اذھ  ةلزنم  تداز  دقل  .قحب  ھعون  نم  دیرف  ھسفنب 



(16)

ةیئانثتسالا ھتركاذ  ينتشھدأو  نیدلا ، دامع  ةمَّالعلاب  تیقتلا  امدنع  ●

.ّيل ناطلسلا  ءاعدتسا  ارظتنم  يتداعك -  - بتكلا ضعب  حفصتأل  رصقلا  ةبتكم  تلخد 
نیدلا دامع  خرؤملا  ةمالعلا  ناك  .مویلا  ھیلإ  ينبحصیل  ءاج  يذلا  لجرلا  تیأر  امل  تئجوف 

نم برتقی  ناك  ھنأ  مغر  ھتیحل  وأ  ھسأر  يف  ةرثكب  رشتنا  دق  ضیبألا  رعشلا  نكی  مل  .ھسفن 
ةدیرخ  " ھباتك ناك  .ناطلسلا  نمو  ينم  ةماق  لوطأ  ةعلطلا  بیھم  ًالجر  ادب  .نیتسلا  ھماع 

دق ھل ، رصاعملا  يبرعلا  رعشلا  نم  ةرینتسم  تافطتقم  وھو  رصعلا ،" ةدیرجو  رصقلا 
.اریبك اناسحتسا  يقلو  ریصق ، تقو  لبق  رھظ 

يف دعاسی  يك  ةرھاقلا  ىلإ  هاعدتسا  ناطلسلا  نكل  قشمد ، يف  شیعلا  لضفی  ناك 
باحصأ نم  ًادحاو  ربتعی  نیدلا  دامع  نأ  كلذ  .دیدجلا  داھجلل  ةیئاھنلا  تاریضحتلا 

ھتافقوب انرحسی  الاقم ، أرقی  وأ  رعشلا  يقلی  امدنع  .ةباطخلا  يف  ةزیمتملا  بیلاسألا 
نم لجرلاف  .ةباتكلا  يف  ةطاسبلا  لضفأ  تنك  نإو  دیعب ، دح  ىلإ  ھلمع  مرتحأ  .ھتاریبعتو 
يك ةسالسلا  اھصقنی  ناك  .ةفلكتملاو  ةلوقصملا  ةقنأتملا ، ةیوغللا  تابیكرتلا  باحصأ 

.طیسبلا يقوذل  قورت 

نأ ىنمتی  ھنإو  ينع ، اریثك  ابیط  امالك  عمس  ھنإ  فرغ  ةدع  ربع  رمن  نحنو  يل  لاق 
.ناطلسلا تاملك  نم  ھتنود  ام  موی  تاذ  أرقی 

دمأ نیدلا ، حالص  .بوقعی  نبا  ای  اھنودت  تنأو  ىتح  انمكاح  تاملك  َنِّسَُحت  نأ  ىنمتأ  "
ىلإ تجتحا  اذإ  .يقیدص  ای  كرود  اذھ  .بولسألاب  اریثك  متھی  ال  دبألا ، ىلإ  ھمكح  يف  هللا 

". كلذ بلط  يف  ددرتت  يتدعاسم ال 

ملاع نیدلا  دامع  نأ  َّكش  ال  .ىبضغ  ایرادم  ةءامیإو  ةماستباب  ھضرع  ھل  تركش 



ھب دھع  يذلا  ناطلسلل  ادج  يصخشلا  عورشملا  ىلع  ھسفن  ضرفی  قح  يأب  نكلو  ریبك ،
.يداش ىوس  كانھ  نكی  مل  نكل  ناطلسلا ، ةفرغ  ىلإ  انلصو  يدحو ؟ َّيلإ 

يف نیدلا  حالص  اوبلط  دقل  احیرتسا ، الضفت ، : " ھیفتك زھی  وھو  زوجعلا  لجرلا  لاق 
". ام ةمزأ  يف  تببست  ةلیمج  نأ  ودبی  .كلمرحلا 

نل يداش  نأو  لأسأ ، الأ  ينعی  طبحملا  نیدلا  دامع  دوجو  ناك  .جرحم  تمص  مَّیخ 
نأشب متھی  ال  نیدلا  دامع  نأ  فورعملا  نم  .ةلیمج  صوصخب  تامولعم  يأب  عّوطتی 

.هدنع يقیقحلا  يفطاعلاو  يركفلا  ءاذغلا  ردصم  مھ  مھدحو  لاجرلا  .ةرملاب  ءاسنلا 

يف صخشل  ھبتنن  نأ  اندیری  ھنأ  كلذ  نم  تمھفو  انرتوت ، سدح  ھنأك  نیدلا  دامع  لعس 
نود عومسم  توصب  طرضف  بلاغلا ، يف  ادحأ  مرتحی  نكی  مل  يذلا  يداش ، امأ  .هردق  لثم 

.ریبكلا ملعملا  ةبحص  يف  يدحو  تحبصأ  اذكھ  .ةفرغلا  كرتی  وھو  ظفحت 

اذھ عم  اًراوح  اھب  أدبأ  يك  ةقیرط  نع  ينھذ  يف  شتفأ  انأو  جرحلاو  فوخلا  ينباتنا 
نأ ول  .ادبأ  هاسنی  الف  ءيشلا  عمسی  وأ  ىری  ھنإ  نیدلا  دامع  نع  لاُقی  ..عماللا  ملاعلا 
ام ناعرسف  هروضح ، يف  اھرركیل  داعو  اھیسن  مث  تاونس  لبق  ةصق  ھل  ىور  اصخش 

ملكتملا عضی  امم  نیتیاورلا ، نیب  تافالتخالا  ىلإ  اًروف  ریشیو  ةقدب  ةیلصألا  ةصقلا  ركذتی 
الیل كلذ  ناكأ  ءاوس  ةعاسلاب ، ام  ثدح  ھیف  عقو  يذلا  تقولا  ركذتی  نكی  مل  .دیدش  جرح  يف 
الوأ ركذتی  نأ  يھ  ھتقیرط  نإ  ةرم  تاذ  لاق  .ھتاسبالم  كلذك  ركذتی  لب  بسحف ، اراھن  مأ 

، ةصقلل نوعمتسی  اوناك  نم  وأ  اھلظ ، يف  سلجی  ناك  يتلا  ةرجشلا  لثم  لیصافتلا ، ضعب 
لك يتأی  كلذ  دعبو  مویلا ، نم  تقولاو  رحبلا ، ئطاشو  اھیف ، اوناك  يتلا  براقلا  ةلحر  وأ 

ُتنُتف .ھنّودأ  نأ  عطتسأ  مل  يننكل  تضم  روھش  ذنم  اذھ  ھثیدح  ترضح  .حوضوب  ءيش 
ءيش يأ  تیسن  يننأ  ةجردل  باذجلا  معانلا  ھتوصب  تذُخأو  مالكلا  يف  نیدلا  دامع  ةقیرطب 

.رخآ

ناوید يف  ادعاسم  حبصت  نأ  نكی  مل  كدصق  نإ  لاقی  يدیس ، ای  مارتحالا  لك  عم  "
نوكی نأ  نكمی  لھف  ةصاخلا ، كلامعأ  ةباتكل  كتوق  لكو  كتاطلس  زیكرت  امنإو  ناطلسلا ،

"؟ احیحص ضارتفالا  اذھ 

نأ ریغ  ينم ، ردب  ام  ىلع  تمدن  ةرشح ! درجم  يننأ  ھعم  تسسحأ  روتفب ، َّيلإ  رظن 
.يسواسو ددب  دودولا  ھتوص 



يف لضافلا  اھّجبد  يتلا  لئاسرلاو  صوصنلا  تسرد  امدنع  .اًحیحص  سیل  .ال  "
نوكیس كلذ  نأ  دقتعأ  تنك  .قشمد  يف  ھسفن  ءيشلا  لعفن  نأ  نكمی  اننأ  تكردأ  ةرھاقلا ،

تاباطخلا جیبدت  يف  ةمیدقلا  بیلاسألا  لك  نع  تّیلخت  .يعم  ناك  نكلو هللا   ، ةبعص ةمھم 
..سرفلا ناطلس  لثم  اماكح  لھذأ  يزیزع ، ای  اذھ  .امامت  ادیدج  ابولسأ  تعبتاو  ةیمسرلا 
.فِرشُملا ينلعجف  يلمعب  ًادیعس  ناك  ةمحر هللا ، ھیلع  نیدلا  رون  ناطلسلا  .امور  اباب  ىتح 

يننأ نودقتعی  اوناك  نمم  نیریثك  رودص  كلذ  رغوأ  .ةلودلا  يف  ةرادإلا  نع  لوئسملا  تنك 
.يقیرط يف  لیقارعلا  اوعضو  .يقرتلا  يف  مھتیّطخت  دق 

َّيلع تّوف  .نیدلا  رون  ىلإ  دادغب  يف  ةفیلخلا  نم  ةلاسرب  ءاج  اثوعبم  نأ  ةرم  ركذأ 
رمأ .يبایغ  كّنحُملا  ناطلسلا  ظحال  .ثوعبملا  كلذ  ةاقالم  ةصرف  قفألا  ُوِقّیَض  يئادعأ 

لوئسملا نكلو  اھأرقأ ، يك  ةلاسرلا  ناطلسلا  يناطعأ  .رضحأ  ىتح  تاءارجإلا  لك  فقوب 
تذخأ يننكل  ھتریاس ، .يدی  نم  ةلاسرلا  عزتنا  مویلا  كلذ  يف  ریزولا  ناكم  ناك  يذلا 

امل كحض  نیدلا  رون  نأ  ركذتأ  .ّلض  املك  هدشرأو  ھتءارق ، ءانثأ  يف  هءاطخأ  ھل  حّحصأ 
كحض ھنكلو  ةحزملا ، قّوذتی  ناك  ام  اًردان  ھنأ  حیحص  .كلذ  دعب  اندرفمب  نحنو  ثدح 

". ةیسامولبدلا يتاراھم  ىلع  ىنثأو  مویلا  كلذ  اریثك 

، تینحناو تفقو  .ناطلسلا  لوخدب  تئجوف  امدنع  ھثیدح ، لصاوی  نأ  كشو  ىلع  ناك 
.مایقلا نع  ھینثی  يك  نیدلا  دامع  يفتك  عفد  نیدلا  حالص  نكلو 

"؟ بوقعی نبا  ّلُعت  مِ تنك  "

". بسحف يخیراتب  ّقلعتی  مھف  ءوس  ضعب  حّحصأ  تنك  دقل  يدیس ، ای  "ال 

.ناطلسلا مستبا 

ءایشأ ركذتت  نأ  لواحت  كنأ  انایحأ  رعشأ  .نیدلا  دامع  ای  كتركاذ  قھرت  الأ  يغبنی  "
تنأ .اھیف  طقسأ  دق  .اھضوخ  ىلع  كشون  يتلا  بورحلل  ّادعتسم  نوكت  نأ  كجاتحأ  .ةریثك 
نیب اھراشتنا  نم  دكأتتو  داھجلا ، لیصافت  لك  رّكذت  ىلع  اًرداق  نوكتس  يذلا  كدحو 

". نینمؤملا

ةرم اندحو  انحبصأ  امدنعو  .فارصنالاب  ناطلسلا  ھل  راشأو  ھسأر ، دعاسملا  ىنحأ 
.ملكتی نیدلا  حالص  أدب  ىرخأ ،

انایحأ برغتسأ  يننأ  الإ  .قراخلا  اھءاكذو  ةلیمج  ةناطلسلا  ّدقأ  رِ انأ  فرعت ، امك  "



اتلزع ةمیلحو  اھنأ  ودبی  هذھك ؟ ةطرو  يف  اًببس  اھتفاصح  يف  ةأرما  نوكت  نأ  نكمی  فیك 
ءاسن عبس  وأ  تس  نم  ةعومجم  اھیدل  ةلیمج  .تایرخألا  ءاسنلا  مظعم  نع  امھیسفن 

ال ةمیلحو  ةلیمج  نإ  ثیح  ءادعو ، اًرتوت  قلخی  اذھ  .اھتقیرط  ىلع  نھبّردتو  نھّملعت 
لامعإ ضفرب  ةایحلا  تاذلمب  عاتمتسالا  نلضفی  نمل  امھراقتحا  ءادبإ  نع  ناعروتت 

.طقف ةعتملاو  ةعتملا  لجأ  نم  نشعی  نھنإ  .نھلوقع 

تنك .نھبقاعت  نأ  ةلیمج  دیرت  اذلو  دشر ، نبا  ةفسلفب  الو  داھجلاب  نھیدل  مامتھا  ال 
ىلع تّلبقت ، .تایرخألا  ىلع  اھتدارإ  ضرفت  الأ  ىلع  رارصإلاو  اھبینأتل  اًرطضم 

، بوقعی نبا  ای  َّكش  نكلو ال  كلذ ، دعب  يروف  نم  ُتفرصنا  .نھمامأ  اھل  يرجز  ضضم ،
لبقت ال  ةأرملا  هذھ  .عوبسألا  اذھ  يھتنی  نأ  لبق  كنذأو  ينذأ  صرقت  نأ  لواحتس  اھنأ 

.ادغ لمكن  .مویلا  ءالمإلاب  حمست  ةلاح  يف  تسل  .ةمیزھلا 

ودبت .يتفرغ  ىلإ  شوقارقو  نیدلا  دامعو  لضافلا  لسری  نأ  يداش  غلبأ  كقیرط  يف 
". ةمداقلا ةلیلقلا  مایألا  يف  ذخُتتس  ةمھم  تارارق  كانھ  ةشھدلا ، كیلع 

.ھیف ركفأ  ام  تلق  ةرم  لوألو  فارصنالا ، ينم  بلط  اّمل  تنزح 

يذلا انأ  .كلذك  انأ  ىقبأ  نأ  ةیقطنم  رثكأ  ودبی  دق  ّھلعل  نكلو  كومس ، بلطت  امك  لعفأس  "
عجاری نأ  نكمیو  طاقنلا ، نّودأ  اتماص ، ىقبأ  فوس  .ناطلسلا  تاركذم  ةباتكل  يرایتخا  مت 

". كلذ دعب  اھتقد  يضاقلا 

.جرسلا نع  ھحازأ  دق  ھیدل  لّضفملاو  مّھطملا  هداوج  َّنأكو  اًطبتغم ، ادب 

مدعل كردم  ریغ  يننأ  رّوصتت  .لاقت ال  الأ  لضفألا  نم  بوقعی  نبا  ای  ءایشأ  كانھ  "
ةلودلا نوئش  اھیف  شقانت  يتلا  تاعامتجالا  لبق  فارصنالا  كنم  بلطأ  امدنع  كحایترا 
ينلباقت كنأ  نوفرعی  يئادعأ  لك  .اننمأ  لجأ  نم  وھ  امك  كتمالس  لجأ  نم  اضیأ  اذھ  .ایلعلا 

نم ةیلاتلا  ةلحرملل  ططخن  امدنع  ةفرغلا  نم  كفرص  متی  ھنأ  كلذك  نوفرعی  .موی  لك 
.داھجلا

لصتس ةلیلق  تاعاس  نوضغ  يف  .اًرس  لظی  رصقلا  اذھ  يف  ثدحی  امم  ءيش  ال 
كنأ َفِرُع  اذإ  .ةنیدملا  ىلإ  ةعرسب  تاعئاشلا  لقتنت  كانھ  نمو  كلمرحلا ، ىلإ  رابخألا 

.ببسلا وھ  اذھ  .رطخ  يف  كتایح  تحبصأ  امبرلف  ةلودلل ، يلخادلا  سلجملا  نم  اًءزج  تنك 
سلجتو ةلیللا  ىقبت  نأ  كنكمی  اذل  .ةرملاب  ھل  اطّطخم  نكی  مل  ةلیللا  عامتجا  لاح ، يأ  ىلع 



دامع امنإو  اھّققدیس ، نم  وھ  لضافلا  نوكی  نل  نكلو  طاقنلا ، نّودتو  ظحالت  ةفاسم ، ىلع 
". ءيش لك  رّكذتی  ھنإ  .نیدلا 

.تفرصناو ينانتما  نع  اًریبعت  تینحنا 

اذھ نإف  حضاو  ریغ  ببسلو  .هرارق  ةھجاومل  ةعاجشلا  تدجو  يننأل  ًادیعس  تنك 
تاھیجوتب ھتغلبأو  جراخلا  يف  يداش  تلباق  .يتداعس  فعاض  ریغصلا  راصتنالا 

، ءاطبإ نود  رصقلا  ىلإ  اودوعی  يكل  ةثالثلا  لاجرلا  غالبإل  ةاعسلا  دحأ  ىعدتسا  .ناطلسلا 
.يوحن رادتسا  مث 

"؟ نیدلا دامع  رّقوملا  دیسلا  ریبكلا ، انِمِلاع  يف  كیأر  امو  "

". ھسفن وھ  ّردقی  املثم  سیل  امبر  نكلو  هّردقأ ، انأ  "

.يداش كحض 

". ھقیشع نعو  ھنع  ةدیدج  ةینغأ  بتك  اذھ  ينارھولا  ةبحقلا  نبا  "

"؟ ھقیشع نم  "

ھمسا نأ  دقتعأ  دصقأ ؟ نم  فرعتأ  .ينغملا  .دعجلا  رعشلا  وذ  لیمجلا  يبصلا  كلذ  "
.ھمسا اذھ  ..معن  .ىضترملا 

: لوقت ةینغألا  لاح  يأ  ىلع 

، فرعی نیدلا  دامع  میظعلا  انملاع 

، ىضترملا وھ  هدنع  لّضفملا  صنلا  نأ 

.بایث نود  نكلو 

، بالكلاك ناعجاضتی 

، عبرأ ىلع  امھالك 

". باحقلاو يراوجلا  تاملح  نم  ذیبنلا  ناّبعیو 

عم ثیدحلا  يف  كمھنم  وھو  نیدلا  دامع  انب  رم  ةینغألا ، تاملك  نم  كحضن  انیب 



ترفط ىتح  كحضی  لظ  ةرطیسلا ، نع  جرخ  يداش  كحض  نكلو  تیھتنا ، .يضاقلا 
ةفرغ ىلإ  ادئاع  نیلجرلا  تعبتو  لاحلا ، كلت  ىلع  ھتكرت  .ھیدخ  قرغتل  ھینیع  نم  عومدلا 

، تنك ثیح  ىلإ  لصو  ىتح  ترظتناف  شوقارق ، ىطخ  عقو  يئارو  تعمس  .ناطلسلا 
.ناطلسلا ةفرغ  ىلإ  اًعم  انرسو 

باھذ يھ  اھمسح  بولطملا  ةلأسملا  تناكو  مایأ ، ةدع  ذنم  اًرمتسم  شاقنلا  ناك 
دالبلا ةیقبو  ةرھاقلا  يف  رومألا  تماد  ام  ھنأب  ماع  روعش  كانھ  .قشمد  ىلإ  ناطلسلا 
ةجاح يف  ةریطخ  تالكشم  ثحبل  قشمد  ىلإ  ناطلسلا  بھذی  نأ  بسانملا  نمف  ةّرقتسم ،

.لولح ىلإ 

نسُحی ال  قشمد ، نع  لوئسملا  نیدلا  حالص  مع  نبا  هاشخورف ، نإ  نیدلا  دامع  لاق 
ذّختیو ماع ، لكشب  داھجلا  تاجایتحا  يف  ركفی  نأ  ضفری  فالتم  ّرذبم  وھف  .ةرادإلا 
لاقتنا ةرورض  نع  ةدشب  نیدلا  دامع  عفادو  .سالفإلا  ةجرد  ىلإ  ةنازخلا  تقھرأ  تارارق 

.قشمد ىلإ  ةرھاقلا  نم  طالبلا 

لشف نأ  دعبو  .ھضفرب  ًادحأ  عنُقی  نأ  ةوطخلا ، كلت  دض  ناك  يذلا  شوقارق ، عطتسی  مل 
هدوجو الول  ھنإ  الئاق  ناطلسلل  حیدملا  لیكب  ىفتكا  ھیأر ، ریربتل  داج  ببس  يأ  مدقی  نأ  يف 

.دالبلا تعاضل  انھ  يماسلا 

نأ ىلإ  اًریشم  ةدحب ، شوقارق  رھن  دقف  َّمث  نمو  .ناطلسلا  قیاضت  ءارآلا  هذھ  لثم 
ةمیزھ نم  كلذ  انبّرقی  لھ  دحاو : لاؤس  نع  ةباجإلا  وھ  مھم  رارق  يأل  دیحولا  ساسألا 

.ىرخأ تارابتعا  يأ  كلذب  اًضفار  سدقلا ؟ ىلع  ءالیتسالاو  ودعلا 

وھ نوكیس  ءارآلا  ىلع  مكحلل  ناطلسلا  سایقم  ناك  اذإ  ھنأ  حرش  .لضافلا  ّملكت  مث 
سدقلا ىلع  ءالیتسالا  متی  نل  .ایمتح  حبصی  قشمد  ىلإ  لاقتنالا  نإف  دیحولا ، سایقملا 
ثدحی دق  امل  قلقلا  ضعب  ھسفن  تقولا  يف  ىدبأ  ھنكلو  تایلمعلل ، ازكرم  ةرھاقلا  مادختساب 

.ناطلسلا بایغ  يف  انھ 

.هدی نم  ةراشإب  مھثیدح  عطقی  نأ  لبق  ةدمل ، نوملكتی  نیدلا  حالص  مھكرت 

ال .ھیلع  ضارتعالا  نكمی  ال  ىرخألا  ماشلا  ندمو  قشمد  ةیوقتب  يأرلا  نأ  دقتعأ  "
ةنایخلا انبعشل ، اھتلق  املاطلو  انونوخی ، نل  نینمؤملا  نأ  لمأب  الو  ظحلاب  قثن  نأ  نكمی 

فوس بوقعی  نبا  ای  تنأ  .نآلا  نم  مایأ  ةرشع  دعب  قلطنن  فوس  .انتدیقع  تباصأ  ةنعل 



.دوعن ىتم  ملعألا  وھ  هدحو  اف  كتنباو ، كجوز  عم  قشمد ، ىلإ  انعم  يتأت 

كلتب نوتفم  انأ  .كلذ  لبق  سیلو  ءاش هللا ، نإ  انتمھم  ققحن  نأ  دعب  ةرھاقلا  ىلإ  دوعنس 
". ةزیزع ةریثك  تایركذ  كانھ  .ةنیدملا 

نوكتس .يتدوع  روف  يھتنی  فوس  ةعلقلا  يف  لمعلا  نأ  نم  دكأتلا  شوقارق  ای  كتمھم  "
". ةمیدقلا روصقلا  كلتب  ةدشب  اقلعتم  تسل  فرعت  امك  انأف ، يتماقإ ، رقم 

شعترا ملكت  امدنعو  .نیدلا  دامع  ھجو  تدبرأ  ةباحس  نكلو   ، نیرضاحلا لك  مستبا 
.بضغ ةربنب  ھتوص 

نأ وجرأ  يننكلو  ناطلسلا ، يدیس  ای  عالقلا  يف  لضفأ  وحن  ىلع  مانت  كنأ  ملعی  لكلا  "
ضعب .رصقلا  تابتكم  يف  بتكلا  لك  عیبب  لوغشم  ھنإ  .ةرطیسلا  تحت  شوقارق  عضت 

.اھاوتحم ىلإ  رظنلا  نود  نزولاب ، اھنورتشی  مھنأ  ةجردل  ءالھج  اھنورتشی  نیذلا  ىقمحلا 
نع ةعومجم  لمكأ  انیدل  دجوی  .انثارت  وھ  ھعیبی  ام  نكلو  ملعلا ، هركی  شوقارق  نأ  فرعأ 

" ...و اھدحو ، رصقلا  اذھ  ةبتكم  يف  ةفسلفلاو  بطلا 

.ناطلسلا ھعطاق  ھتنی  نأ  لبق 

يأ عیب  لبق  نیدلا  دامع  يأر  ةفرعم  نم  دكأتت  نأ  وجرأ  .كلذ  بحأ  انأ ال  شوقارق ، "
". ىرخأ بتك 

.تامیلعتلا ّىقلتی  وھو  ھسأرب  شوقارق  أموأ 

فوس .هدلب  ىلإ  ةدوعلا  يف  ھتبغر  زولوت  بحاص  دنارترب  ىدبأ  دقل  رخآ ، رمأ  كانھ  "
دحأ ھقفاری  نأو  ھتدوع ، اونّمؤت  نأ  دیرأ  .جنرفلا  ةداق  تاكرحتب  انغلبیو  كانھ  نم  اندعاسی 
اھیأ كسفنب  كلذ  ىلع  فرُشت  لھ  .ھیلإ  جاتحی  ام  لك  هوطعأ  .ةیراجت  ةنیفس  ىلع  ھتسارحل 

". ھترسأ ىلإ  سرافلا  اذھ  دوعی  نأ  دیرأ  يضاقلا ؟

اھتفلأ ىتلا  مھھوجوب  مدخلا  نم  ةثالث  ءاج  .ھیدیب  ناطلسلا  ّقفصو  رمألا ، لضافلا  ّىقلت 
انل اوّمدق  .ةدئاملا  اّودعأو  اولخد  .رمتسم  لكشب  ناطلسلا  ةفرغ  مامأ  اونوكیل  مھنییعت  ذنم 

ثدُحی مل  .ةقولسملا  ءالزابلا  نم  عاونأ  ةثالثو  زبخ  .اھتانّوكم  عقوتأ  تنك  ةعیرس  ةبجو 
.ةداتعملا لكألا  ةمئاق  يف  اًرییغت  اًفورعم ، لكألا  يف  ھقوذ  ناك  يذلا  نیدلا ، دامع  دوجو 

.ھفویض رھُبی  دیدج  فنص  كانھ  نوكی  اًبلاغو  ةریثك ، فونص  نم  نّوكتت  ھمئالو  تناك 



ناطلسلا يكاحی  ناك  .ّددحم  ریبعت  يأ  ھیلع  رھظی  مل  .میظعلا  انخّرؤم  ھجو  بقارأ  تنك 
: ھیلإ ناطلسلا  رظن  .ءالزابلا  ءاسح  يف  هزبخ  سمغیو  میظعلا ،

"؟ نیدلا دامع  ای  ةبجولا  هذھ  كل  قورت  لھ  "

ھئاضر نع  اًرّبعم  ھبلق  ىلع  هدی  عضو  میظعلا  لجرلا  نكلو  ةباجإ ، كانھ  نكت  مل 
: لضافلل سمھی  ھتعمس  طقف ، ةفرغلا  انرداغ  امدنع  .ھنانتماو 

نأ دیری  ناك  وأ  كاسمإلاب ، اًباصم  ناك  اذإ  الإ  نیدلا  حالص  عم  دحأ  لكأی  الأ  يغبنی  "
". ھئاعمأ يف  ام  غرفی 
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نبا دجأل  ّعقوت ، ریغ  ىلع  يتیب  ىلإ  ُتدع  امدنع  ىرج  ام  ركذ  ● 
يتجوزب ينزی  نومیم 

وھ اھ  .تیبلا  ىلإ  دوعأ  ال  الیل  تقولا  رخأتی  امدنعو  رصقلاب ، ةفرغ  يل  ْتصّصُخ 
نومیم نبا  عم  رواشتلا  لمكی  مل  ھنإ  لوقی  لضافلا  تعمس  يننأ  الولو  .فصتنا  دق  لیللا 
.لزنملا ىلإ  كلذ  نم  الدب  ُترس  .رصقلا  يف  تیقب  دق  تنكل  ناطلسلا ، عم  عامتجالا  ببسب 

لوقأ امدنع  اًرضاح  نوكی  نأ  هدیرأ  تنكو  ةلیوط ، ةدم  ذنم  نومیم  نبا  تیأر  دق  نكأ  مل 
.اعیمج قشمد  ىلإ  لقتنن  فوس  اننإ  لیشارل 

لخادلا ىلإ  ُتّللستف  ةءاضم ، حیباصملاب  تئجوف  يلزنم ، ءانف  نم  تبرتقا  امدنع 
ةفرغلا تلخد  امدنع  ةأجافملا  عقو  ّلیختت  نأ  كل  .يفیض  وأ  يترسأ  ظقوأ  ىتح ال  ءودھب 
يطغی ھنطب  قوف  ام  ىلإ  ارّمشم  ھبوثو  هرھظ ، ىلع  ًاددمم  ًادقار  نومیم  نبا  ىرأل  ةّببقملا 

، نیقاسلا ةجرفنم  ھقوف  ةسلاج  اھمحلو ، اھمحشب  يتجوز  لیشار  ..لیشار  امنیب  ھھجو ،
ةیراع تناك  .سنأتسم  ناصح  ىلع  ةھزن  يف  تناك  ول  امك  الوزنو ، ًادوعص  كّرحتت 
لجخلاو فوخلاو  بضغلا  .الولشم  ُتفقو  .اھدسج  عاقیإ  ىلع  ناكرحتی  اھادھن  اًمامت ،

يف امئان  تلز  ام  لھ  اًسوباك ؟ لایخ ؟ فیط  كلذ  نوكی  نأ  نكمی  لھ  بعر ! .لوھذلاو 
؟ رصقلا يف  يتفرغ 

مث ةرمتسملا ، ةعجاضملا  ةیلمع  بقارأ  ًاتماص  ةفرغلا  نم  ملظملا  نكرلا  يف  ُتفقو 
تضكرو ھسفن ، ناطیشلا  تأر  اّھنأك  تخرص  .الوأ  ينتأر  يتلا  يھ  تناك  .ُتلعس 

.بصتنملا ھبیضق  ةیطغتب  عراس  يذلا  ریبكلا  انفوسلیف  نم  ُتبرتقا  .ةفرغلا  نم  ةجراخ 

اًءزج ایلمع  اھل  حرشت  َتنك  لھ  لیشار ؟ كب  ّتبحر  لھ  .نومیم  نبا  ای  كیلع  مالسلا  "



"؟ ھنم دیفت  يك  نیرئاحلا " لیلد   " كباتك نم  اصاخ 

توصب اًرذتعم  متمتی  أدب  مث  ةلیوط ، ةدمل  انیأ  ّملكتی  مل  .ھیفكب  ھھجو  اًیفخُم  سلج  ّدری ، مل 
.قونخم

اذام .ًادیدش  اًباقع  اھیلع  قحتسأ  ّةلز  اھنإ  ةرفغملاو ! وفعلا  .بوقعی  نبا  ای  ينحماس  "
"؟ كلذ نم  رثكأ  لوقأ 

"؟ كلذك سیلأ  .يفرش  ّدرأل  كتیصخ ، عطقأ  نأ  َّيلع  بجی  امبر   " ءودھب ھتلأس 

كتعد ةمیلح  نأ  ول  عنامت  تنك  لھ  .رشب  نحن  .بوقعی  نبا  ای  ةئیطخ  الب  انم  دحأ  "ال 
"؟ اھشارفل

ھب تكسمأو  تّمدقت  يسفن  كلامتأ  نأ  لبقو  ةحاقولا ، هذھل  اًبضغ  ُتطشتساو  تئجوف ،
تكرت يكبی  أدب  امدنعو  رخآلا ، ىلع  مث  ھیدخ  دحأ  ىلع  ھھجو ، ىلع  ھتعفصو  ھتیحل ، نم 

.ةفرغلا

طرفل ؤرجت ، مل  .تلخد  امدنع  ةیناطبب  اھدسج  فلت  ةبترملا  ىلع  ةسلاج  لیشار  تناك 
، يتنبا ةفرغ  تلخدو  ةفرغلا  ُتكرت  .ينسرخأو  بضغلا  ينألم  .ّيلإ  رظنت  نأ  اھلجخ ،

.اھتلت ىتلا  ةلیللاو  ةلیللا ، كلت  مونلا  ينافج  .اھتبترم  راوجب  ضرألا  ىلع  يسفنب  تیقلأو 

يننكلو اھتحماس ، يننأ  بیرغلا  .اھحماسأ  نأ  َّيلإ  لّسوتتو  نیموی ، يكبت  لیشار  ّتلظ 
ينم بلط  ناطلسلا  نأ  طقف ، اھتغلبأ ، .قشمد  ىلإ  يعم  بھذت  نأ  دیرأ  يننأ ال  فرعأ  تنك 
يذلا لاؤسلا  اھتلأس  مث  .اھسأرب  تأموأ  .ةّددحم  ریغ  ةدمل  بیغأ  فوس  يننأو  ھبحصأ  نأ 

.نومیم نبا  قوف  اھتیأر  نأ  ذنم  يلقع  قرحأو  ينقّرأ 

!". ةأرما ای  يبیجأ  ىلوألا ؟ ةرملا  يھ  هذھ  تناك  لھ  "

.يكبت تذخأو  اھسأر  تّزھ 

مل يتنبا  تدلو  نأ  دعب  يننأ  يتطلغ  تناك  لھ  اًنبا ، كل  بجنأ  مل  يننأ  ادبأ  يل  رفغت  مل  "
؟ ىرخأ ةرم  لمحأ 

ردصم نومیم  نبا  حبصأ  .رصقلا  يف  لمعللو  ناطلسلل  تغّرفتو  ينع  تّیلخت  دقل 
"؟ مھفت الأ  .ةدیحو  تنك  .دیحولا  ياولس 



اھیلع تلھنال  ةفرغلا  رداغأ  مل  ول  .ينؤلمی  يمعأ  بضغ  .قطنأ  مل  .ينایك  ّزتھا 
رطیسأو يسفن ، ئدھأل  ءاملا  نم  نیبوك  تبرشو  خبطملا  ىلإ  يقاس  تررج  .تامكللاب 

تیقلأ سفنلا ، ةئدھتل  نومیم  نبا  تافصو  ىدحإ  كلت  نأ  ترّكذت  نأ  دعب  مث  .يباصعأ  ىلع 
.ضرألا ىلع  مّطحتیل  بوكلاب 

نأ ترّكف  .اھناسل  يناسل  بطاخی  مل  رفسلل ، ّدعتسأ  تنك  امنیب  يلاتلا ، عوبسألا  لاوط 
.يسأر نم  ةركفلا  هذھ  ترّخبت  ام  ناعرس  نكلو  اھكیرش ، نومیم  نبا  مھتأو  انزلاب  اھمھتأ 

فیك تاّبلقتلا ، هذھ  رمأ  بیرغ  .تأدھ  مث  نینثالا ، لتقل  لاجرلا  ضعب  راجئتسا  يف  تركف 
.ةلیلق رھشأ  ىدم  يف  أدھتو  روفت  نأ  نكمی  ماقتنالا  ىتحو  ةریغلاو  بضغلا  رعاشم  نأ 

.الیوط اھتلمھأ  ةقیقحلل ، يتلا ، میرم  .اعیبر  رشع  ينثالا  تاذ  يتنبا  میرم  تّعدو 
.بثك نع  اھیلإ  ُترظن  .ةقرحب  تكبو  رھاظلا ، نانحلا  اذھل  ةشھدنم  يھو  ةوقب  ينتنضتحا 
اجوز دجت  نأ  تینمت  .احضاو  ھبشلا  ادب  .اھّمأ  لثم  ةلیمج  ةأرما  نوكتل  اھقیرط  يف  تناك 

.نینثا وأ  ماع  نوضغ  يف  ابسانم 

ثدحتن لیشارو  انأ  انسلج  .يتمص  نع  تجرخ  .ةرھاقلا  يف  يل  ةریخألا  ةلیللا  تناك 
.میرم تدلو  موی  نع  .اًضعب  انضعبل  اّنبح  نع  .يضاملا  نع  انّثدحت  .لیللا  فصتنم  ىتح 

انحبصأ انّثدحت  امدنع  .انتیب  ءانف  يف  ّددرتی  ناك  يذلا  كحضلا  نع  .ءاقدصألا  نع 
.صاخلا يعورشم  ىلع  ناطلسلا  بلاطم  تّمدق  يننأل  ينتعَّرق  .ىرخأ  ةرم  ءاقدصأ 

نم تعستا  دق  ةصاخلا  يقافآ  نأ  فیك  اھل  تحرش  يننكلو  اھتاداقتنا  ةّحصب  تفرتعا 
ىلع نآلا  تنك  .ةدكار  ةایح  شیعأ  يننأب  اًمئاد  ينمھتت  تناك  .رصقلا  يف  يتایح  لالخ 
اھبلط يف  لسرأ  نأب  اھتدعو  .صاخ  لسوت  اھینیع  يف  ناكو  تمستبا ، .رفاسأ  نأ  كشو 

.ءاقدصأ انقرتفا  .سدقلا  ىلع  ناطلسلا  يلوتسی  نأ  درجمب  میرمو  يھ 

لدابتل ناجرھم  ىلإ  ةرھاقلا  نع  ھلیحر  لّوحتی  نأ  ادبأ  بحی  ناطلسلا  نكی  مل 
بابسأل اّرصأ ، نیدلا  دامعو  لضافلا  نكلو  نلعم ، ریغ  الیحر  لضفی  ناك  .تالماجملا 
ءاملعلاو ءارعشلاو  طالبلا  لاجر  عّمجت  .اًماع  ًاثدح  كلذ  نوكی  نأ  ىلع  ةلودلا ، ّصخت 

يف اونوكیل  ةمیدقلا  ةریحبلا  نم  برقلاب  ةماعلا  نم  ةمراع  تاجوم  نع  كیھان  خویشلاو ،
امب ھتناطبو  ناطلسلل  رصقلا  نم  احوتفم  اًرمم  ھلاجرو  شوقارق  كرت  .ناطلسلا  عادو 

.عبطلاب يداشو  انأ  اھیف 

ةدم بیغیس  نیدلا  حالص  نأ  فرعی  لكلا  .اًحضاو  يغاطلا  روعشلا  اذھ  ببس  ادب 



نودیری سانلا  ناك  ام  ردقبو  .میلشروأ  تاباوب  مامأ  جنرفلا  مزھی  نأ  لبق  دوعی  نل  .ةلیوط 
امك باصی  وأ  ناطلسلا  لتُقی  دق  .ةمھملا  ةروطخ  نوفرعی  اوناك  ام  ردقب  مھناطلسل  رصنلا 
داعو هاطتما ، المج  ناطلسلا  دجو  اھتقو  .ودعلا  عم  تاشوانملا  ضعب  يف  ماع  لبق  ثدح 

.نیلتاقملا نم  لیلق  ددع  عم  ةنیدملا  ىلإ 

ءافلخلا فالخ  ىلع  عضاوتلاو  ةطاسبلا  ھیف  اوفرع  .مھناطلس  نّوبحی  ةرھاقلا  لھأ  ناك 
ناك .ةیصخش  ةورث  ّسدكیل  سانلا  نم  بئارضلا  عمجی  نیدلا  حالص  نكی  مل  .نییمطافلا 

بابسألا هذھل  .دالبلا  ةعاجملا  برضت  الأ  ىلع  نوصیرح  ھلامع  .هدونج  عم  اّیخس 
.دیعب وھو  نیدلا  حالص  مھركذتی  نأ  نودیری  مھّونغمو  مھؤارعشو  سانلا  ناك  اھریغلو 

.ھتدوع نودیری 

ریمأل رصنلا  "، " ربكأ هللا   " سانلا ّددر  رصقلا ، نم  عراوشلا  يف  دایجلا  بكرن  نحنو 
كلذ ّزھ  اًرصتنم ." دوعیس  نیدلا  حالص  "، " لوسر هللا دمحم  الإ هللا ، ھلإ  ال  "، " ناعجشلا

.هاعسم ةكرابمو  ھباكر  سملل  ةصرف  ةماعلا  يطعنل  ءطبب  انكّرحت  .نیدلا  حالص  قامعأ 

.مھللح ىھبأ  يف  كانھ  نیعمتجم  طالبلا  ءالبن  اندجو  ةمیدقلا ، ةریحبلا  ىلإ  انلصو  امدنع 
ھناصح فقوأ  .سوقطلا  كلتب  اًعرذ  قاض  ھنأ  احضاو  ادب  .ىطخلا  نیدلا  حالص  عرسأ 
ةعفترم ةّصنم  ىلع  نقذلا  قیلح  باش  فقو  .عیدوتلا  تاملك  تیقُلأ  .ةفاجلا  ةریحبلا  بلق  يف 

.ةحارلل اًسامتلا  أّشجتی  ذخأف  يداش ، ھلّمحتی  نأ  نكمی  ام  قوف  فقوملا  ناك  .ةدیصق  يقلی 

: ةیتآلا تاملكلا  ىلإ  عمتسی  وھو  ءيش  نع  ناطلسلا  ھجو  حصفی  مل 

الو ةّرُم ، اًسأك  كتایح  لعج  الو  كمانم ، يف  قلقلا  كنع  دعبأو  مھلا ، كنع  لازأ هللا 
.نزحلا نم  كبلق  باذأ 

.كءادعأ مزھتل  ةوقلا  كبھو هللا 

.كتدوع الإ  اھلمح  فّفخی  نل  ةلقثم  بولقب  كّعدون 

ىلتعا سمشلا ، ءوض  يف  عملت  ءاضیب  ھتیحل  انس ، ربكأ  لجر  ماق  ھل ، ةسفانم  يفو 
: لوقی حارو  ةصنملا 

، ماعلا نّولی  يذلا  لصفلا  وھ  عیبرلا 

، مئادلا انعیبر  نیدلا  حالص  فسویو 



، ھبلق مكحی  صالخإلا 

.ھلقع مكحی  دیدحلاو 

نیعأ يف  عومد  تقرقرت  .ةرداغملل  ناح  دق  تقولا  نأب  لضافلل  ناطلسلا  راشأ  انھو 
ادب .ھیدی  ّلبقی  حارو  ریبك  خیش  لبقأ  فرصنن  نحنو  .رعشلا  نم  رثكأ  ةیقیقح  ةریثك 

حالص زفق  .ناطلسلا  باكر  ىلإ  لصی  نأ  نم  فعضأ  ناك  ھنأ  ةجردل  نسلا  يف  انعاط 
ءيشب لجرلا  سمھ  .ریخلا  ھل  ىنمتی  ناك  يذلا  كلذ  قناعو  ھناصح  رھظ  ىلع  نم  نیدلا 

نأ نود  مستباو  بثك  نع  لجرلا  ىلإ  رظن  .رّیغت  دقو  ناطلسلا  ھجو  تیأرف  ھنذأ ، يف 
.ناطلسلا وحن  ھناصحب  يداش  راس  .ًائیش  نّمخن  نأ  عیطتسن 

."؟ خیشلا اذھ  لاق  اذام  "

.اًسّكنم نیدلا  حالص  ھجو  ناك 

ةرم هارأ  نل  يننأ  بوتكم  ھنإ  ثیح  الیمج ، اعادو  لینلا  ّعدوأ  نأ  َّدب  ال  يننإ  لاق  "
". ىرخأ

تغط دق  ةمغنلا ، ةرفانتم  ةحمللا  كلت  نأ  حضاولا  نم  ناك  ھنأ  دیب  .ءاردزا  يداش  رخش 
نیذلا كئلوأ  ىتح  ماّكحلا ، لك  جعزی  ئیسلا  لأفلا  .ةبیط  تاّینمت  نم  اھقبس  ام  ىلع 

انقلطناو ةدحب  ھناصح  نیدلا  حالص  رادأ  .لیحرلا  انلّجعت  .كلذب  نونمؤی  مھنأ ال  نومعزی 
.ةنیدملا نم  نیجراخ 

.تاونسل نیدلا  حالص  راوج  ىلإ  اوبراح  دونجلا  مظعم  .لجر  فالآ  ةثالث  انقیرف  مض 
دوجو تظحال  .لیخلا  روھظ  قوف  نم  لاتقلا  نودیجی  نیبرجم  ماھسو  فویس  لاجر  اوناك 
كانھ نوموقی  اوناك  .انلیحر  ىتح  فویسلا  يعناص  ةسردمب  نیقحلم  نیلتاقم  ةثالث 

نم مھتثالث  .فویسلا  ةعانصل  ةمزاللا  تاراھملاو  فیسلاب  لاتقلا  نونف  ىلع  بیردتلاب 
.مھِرَُسأ ىلإ  ةدوعلاب  ءادعس  اودبو  قشمد ،

ءامإلا نأ  نم  مغرلا  ىلع  مایأ ، ةثالث  لبق  ةیشاحلا  عم  ةرھاقلا  ةمیلحو  ةلیمج  ترداغ 
نكی مل  ركفی ! ناك  فیك  تبجع  .قشمد  ىلإ  ھنبحصی  مل  نیدلا  حالص  لافطأ  نبجنأ  يئاللا 
ھّمع نع  سیلو   ، ھیبأ نع  اھثرو  ةداع  كلت  .ھناصح  دوقی  وھو  اریثك  ملكتی  ناطلسلا 
تناك ایأ  ھسفنل  هراكفأب  ظفتحی  نأ  يف  ةبوعص  دجی  يداش - لوقی  امك   - ناك يذلا  هوكریش 

.فورظلا



ىلع مھدونج  ناكو  ثدحی ، ام  لكب  ملع  ىلع  جنرفلا  ناك  .اًرس  انلیحر  رابخأ  نكت  مل 
اقیرط اورّبدی  نأ  ودبلا  نیدلا  حالص  رمأ  اذل  .انیلع  اوّضقنی  يكل  اننورظتنی  دودحلا 

وأ ھتوق  راھظإب  ھل  حمست  لاح  يف  نكی  مل  .مھنئامك  يف  عوقولا  بنجتن  يك  مھادافتی 
رظتنی نأ  نكمی  كلذ  ادع  ام  لك  .ةدحاو  ةركف  ھكلمتتو  ھسأر  ألمت  الجر  ناك  .اھضارعتسا 

.ةركفلا كلت  ققحتت  نأ  ىلإ 

ریرحت ىلع  زیكرتلاب  يضاملا ، سورد  انتّملع  امك  ةیلخادلا ، تافالخلا  حمست  ال 
.سدقلا

حالص ىعدتسا  ىتح  تیبملل ، انركسعو  ءاسملا  يف  ءارحصلا  فراشم  انغلب  نإ  ام 
يف ّنسملا  لجرلا  ادب  .موجنلا  لمأتن  انسلج  يداشو  انأ  يدحو  .ھتمیخ  ىلإ  ءارمألا  نیدلا 
نأ دعبف  .انثیدح  اھذختا  يتلا  ةھجولا  ينتشھدأ  كلذ  نم  مغرلا  ىلعو  ءافصو ، ءودھ  ةلاح 

.ةأجف ثیدحلا  ةھجو  رَّیَغ  كیشولا ، ھتوم  نع  انّملكت 

اًرمأ سیل  انزلا  نأ  فرعأ  .بوقعی  نبا  ای  لعفلاب  كتجوز  َتحماس  دق  نوكت  نأ  ىنمتأ  "
مل نومیم  نباو  اھنیب  ثدح  ام  نأ  مھفت  نأ  نم  َّدب  انتایح ال  يف  نكلو  نازیم هللا ، يف  اًنیھ 

.كلذ تفرع  فیك  كسفن ، نیبو  كنیب  لءاستت  كلذك ؟ سیلأ  كتأجاف ، .ةریبك  ةیمھأ  اذ  نكی 
ھنأ ودبی  .فرعت  امك  ھتیامح  فدھب  ریبكلا  بیبطلا  تاكرحت  بقاری  يضاقلا  سیساوج  دحأ 
رمأ .يروضح  يف  ناطلسلا  غلبأ  يذلا  يضاقلل  اریرقت  بتكو  مزاللا ، نم  رثكأ  ھبقار 

.كجاعزإ دیری  نكی  ملو  اًریثك ، كّردقی  ھنإ  .كلذ  ىلع  مسقأ  ينلعج  .كغلبن  الأ  نیدلا  حالص 
". ىرخأ ةجوز  كل  دجن  نأ  ةرم  تاذ  انرّكف 

، يداش نأشب  اقلق  نكأ  مل  .ينع  ءيش  لك  نوفرعی  سانلا  كئلوأ  .ًائداھ  .ًاتماص  ُتنك 
نأ يف  مھل  قح  يأ  اوفرع ؟ اذامل  ناطلسلاو ! يضاقلا  ..نكلو  .يسفنب  ھغلبأ  نأ  نكمی  ناك 

تسسحأ .ينتناخ  اھنأل  لیشار  يرس ، يف  تنعل ، .بضغلا  ينّكلمت  سانلا ؟ ىلع  اوسّسجتی 
يداش تنذأتسا  .كلذك  اثوید  تحبصأ  مھرظن ، يف  بسحو ، بتاك  درجم  دعأ  مل  .راعلاب 

.يدحو ترس  .تمقو 

يذلا هاجتالا  يف  يئارو  ترظن  .ىرخأ  اًموی  نوثالث  انمامأ  .انتلحر  يف  موی  لوأ  اذھ 
تكسمأ لیللا ! يف  اھدرب  سراق  وھ  مك  ءارحصلا ! يف  مالظلا  فیثك  وھ  مك  .ھنم  انئج 

.ةرھاقلا نم  رارفلا  يف  نعُمأ  يننأك  يسأر  تیّطغو  يلوح ، ھمكحأ  ماَرِحلاب 



قشمد
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مھیلإ تعمتساو  نیلّضفملا ، ناطلسلا  مع  ءانبأب  تیقتلا  امدنع  ● 
میلشروأ ریرحت  نع  نوّثدحتی 

َّدب ناك ال  نكلو  نیعوبسأ ، ذنم  انھ  اننأ  ةقیقحلا  .ةلیلق  تاعاس  ذنم  قشمد  انلصو  اننأك 
.انلوصو تقبس  يتلا  ةعبرألا  عیباسألا  باذع  نم  قیفأ  يك  تقولا  كلذ  لك  ّرمی  نأ  نم 

سیل نكلو  ..نیرخآلل  ةبسنلاب  ةراثإ  يأ  لمحت  مل  ثادحألا ، نم  ةیلاخ  ةلحرلا  تناك 
نكی مل  طاشنلا  كلذ  نكلو  ھیلع ، رطیسأ  نأو  اناصح  بكرأ  نأ  عیطتسأ  نآلا ، .يل  ةبسنلاب 

نم انؤالدأ  ھلمحی  ناك  يذلا  مھرملا  الولو  ..يھجو  سمشلا  تقرحأ  .يل  ةبسنلاب  اًعتمم 
.ملألا ينلتقل  ودبلا 

ناكل مالسإلا  يبن  عابتأ  نم  يننأ  ول  .اًیدوھی  تدلُو  يننأل  يعلاط  ركشأ  نأ  نم  َّدب  ال 
يف مویلا  يف  تارم  سمخ  ّيلصأو  ةكم ، بوص  يھجو  ّيلوأ  نأ  دونجلا ، مظعم  لثم  َّيلع ،
ىلع اًظفاحم  ھتدجو  ّنیدتلا ، قیمع  صخش  ھنأ  دقتعأ  نكأ  مل  يذلا  ناطلسلا  .ءارحصلا  ظیق 
.لھس لیدب  لمرلا  .ةلكشُم  ءوضولل  ءام  دوجو  مدع  نكی  مل  .تاوقلل  دئاقك  ھنید  سوقط 
نیدلا حالص  ىأر  امدنع  .ةعامجلا  ةالص  رضحی  يكل ال  نسلا  ربكب  عّرذتی  يداش  ناك 
رظنم نإ  .انھ  نم  نوبیرق  جنرف  دجوی  ھنأ ال  دمحلا   : " يل سمھ  موی ، تاذ  نیملسملا  مؤی 

". الھس اًفدھ  نوكی  نأ  نكمی  اذكھ ، ءاوھلا  يف  مھتارّخؤم  نمؤم ، فالآ  ةثالث 

ةمیخ يف  سولجلل  تررطضا  ةلحرلل ، ةینامسجلا  بعاتملا  نع  رظنلا  فرصبو 
نع اًصصق  بیترلا  ھتوصب  يوری  وھو  نیدلا  دامع  ىلإ  عمتسأل  ةّرم ، نم  رثكأ  ناطلسلا 
ناك يتلا  تایاكحلا  نأو  اًصوصخ  باذع ، هدعب  ام  اًیلقع  اًباذع  كلذ  ناك  .دادغب  ءافلخ 

.يل ةفورعم  لامعأ  نم  ةقورسم  اھّددری 



باتك و" بھذلا " جورم   " نأ معزی  نأ  لواحی  مل  نیدلا  دامع  نإف  افصنم ، نوكأ  يكلو 
وھ يكحلا  يف  ھبولسأ  نكلو  يدوعسملا ، امھفلؤم ، حدتمی  ذخأ  .ھلامعأ  نیب  نم  اناك  ھیبنتلا "

.ةیمھألاب اًبذاك  اًروعش  انیلإ  لقن  يذلا 

يل قوری  نكی  مل  كلذلو  راھنلاب ، اقھرم  تنك  يلعل  .كلذ  يل  رّوص  يذلا  وھ  يلایخ  ّلعل 
.كاذنآ ھصصق  ىلإ  عمتسأ  نأ 

، موی لك  ّمحتسأ  نأ  ةیناكمإ  .اًمامت  يناشعنأ  ندملا  لمجأ  يف  ةماتلا  ةحارلا  نم  ناعوبسأ 
دیرأ اذام  ..سمشلا  نم  ةحارلاو  ةعلقلا ، خباطم  موی  لك  انل  ھّمدقت  يذلا  ماعطلا  ةعورو 

! كلذ نم  رثكأ 

ادب اًضیأ  وھ  .يئودھل  يتداعتساو  يشاعتناب  اًمامتھا  ھبلق - شعنأ هللا   - ناطلسلا رھظأ 
ّملعت انھ  .تاونس  ةّدعل  ھنطو  ناك  انھ  .ةفلتخم  بابسأل  نكلو  قشمد ، يف  هدوجول  ًادیعس 

سانلا ىدل  ةیوقلا  ھتلزنم  انفرع  .ةنیدملا  كلت  يف  نامألاب  رعشی  .بحلا  بعلو  برحلا  نونف 
لھأ نأ  يداش  ينربخأ  .يومألا  دجسملا  يف  ةالصلا  ّىدأ  امدنع  يضاملا ، ةعمجلا  موی 
دعب مھتلصو ، .سنجلاو  تاناحلا  عتم  وھ  ھّمھ  لك  اضغ ، اباش  ھنوربتعی  اوناك  قشمد 
ادئاق مھرظن  يف  حبصأ  .امامت  فلتخم  صخش  نآلا  وھ  .دیعب  نم  ھتاحوتف  رابخأ  كلذ ،

.نیدلا رون  بوبحملا  دئاقلا  نم  مظعأ 

ةیحللا وذ  خیشلا  .ةعمجلا  ةالص  ءانثأ  يف  ةریثك  هوجو  ىلع  هابتنالاو  ةراثتسالا  تیأر 
ءاقلإ ىلع  هدعاسی  نأو  نیدلا ، حالص  رمع  لیطی  نأ  اعد هللا  ربنملا ، دعص  يذلا  ءاضیبلا 

اوّددرف عمجلا  ناسحتسا  يقل  امم  مالسإلا " فیس  ناطلسلا ب" ىلإ  راشأ  .رحبلا  يف  جنرفلا 
". لوسر هللا دمحم  الإ هللا ، ھلإ  ال   " دحاو توصب 

نم يتنیدم ، يف  .ةرھاقلا  لھأ  نم  اًروھتو  اًعافدنا  لقأو  ةاعارم  رثكأ  انھ  سانلا  ادب 
نوبطاخی لظلا  لایخ  وبعالو  ھسفن ، ناطلسلل  ىتحو  يضاقلل  تاداقتنا  عمست  نأ  فولأملا 

يباب قرط  امدنع  امھلھأ ، عئابطو  نیتنیدملا  نیب  قورفلا  يف  ترّكف  .عسوأ  اًروھمج 
.يتفرغ لخدو  ھفرعأ  صخش ال 

ةفلأب ىلإ  تحوأ  ھھجو  ىلع  تمسترا  يتلا  ةرظنلا  نأ  الإ  .مدخلا  دحأ  ھنأ  ھسبلم  نم  ادب 
ةحص يف  ودبیو  ..ًادج  ..ةماقلا  لیوط  ناك  مالسإلا ." دجمأ  : " ھسفن مدقو  ىنحنا  .ينتشھدأ 

يف ناك  نأ  ذنم  ناطلسلا  ةمدخ  يف  لمعی  ھنأ  ينربخأ  .براشلاو  ةیحللا  قیلح  ..ةدیج 
.ملاعلا اذھ  يف  ھفرعی  ام  لك  ھّملع  يذلا  وھ  يداش  ّمعلا  نإ  لاقو  هرمع ، نم  ةرشاعلا 



كل لوقیو  ةبیط ، ةیھش  كل  ىنمتی  يداش  ّمعلاو  ةلیللا ، ھعم  ىّشعتت  نأ  كدیری  ناطلسلا  "
". كعم دغلا  ماعط  لوانتیس  ھنإ 

.يداش ةلاسرل  تمستبا  .يتفرغ  ھسفن ، نم  قثاولا  مستبملا  دجمأ ، كرت  تاملكلا  هذھب 
ھنكلو قشمد ، ىلإ  ةرھاقلا  نم  انتریسم  ءانثأ  يف  ةیعیبطلا  ھتلاح  يف  زوجعلا  لجرلا  ناك 
ریخب ھنأ  تفرع  امدنع  تدعس  .ھحانج  مزلو  انلصو ، ذنم  جازملا  داسفو  قاھرإلا  يناعی 
يباتكل ءارحصلا  نع  الصفم  افصو  بتكأ  نأ  يف  تركفو  تمّمحت  .ھئاقلل  تّعلطتو 

.ىرخأ ةرم  يطاشن  َّيلع  عطقی  نیدلا  حالص  وھ  اھ  نكلو ، ..ھتباتكب  موقأ  يذلا  صاخلا 

امھنأ امھكولس  نم  ادب  .انلصو  نأ  ذنم  ھتقفرب  امھتیأر  ام  اریثك  نیلجر  عم  اًسلاج  ناك 
.ناطلسلا ةمومع  ءانبأ  نیب  نم  نالّضفملا  نیدلا  يقتو  هاشخورف  .لعفلاب  اناك  كلذك  .ءارمأ 

ةرشاعلا يف  نیدلا  حالصو  ّيفُوت  يذلا  ناطلسلل  ربكألا  قیقشلا  هاشنھاش ، ءانبأ  .ناقیقش 
نیدایم يف  ةراسجلا  يف  رخآلا  سفانی  امھالك  ناكو  امّھبحی ، نیدلا  حالص  ناك  .هرمع  نم 

.ھتقثو ھبحب  نایظحی  اناكو  هوكریشب ، ھنارِّكذی  اناك  .لاتقلا 

.يناقناعی يك  امھالك  فقوو  يلاوتلا ، ىلع  امھیلإ  ينّمدق 

اناسنی فوسف  ءوسب  انع  َتبتك  اذإ  كیلع ، فّقوتی  انلبقتسم  : " اكحاض نیدلا  يقت  لاق 
ثری هللا نأ  ىلإ  انتریشع  ھتعنص  ام  ىركذ  ىقبت  فوسف  قدصب  تبتك  اذإ  امأ  عیمجلا ،

". اھیلع امو  ضرألا 

تایاور لقنتأ  ةقلطم ؟ ةقیقح  كانھ  لھ  بتاكلا ، يدیس  ای  ينرّبخ  : " لأسف ھقیقش  امأ 
، اًریخأو الوأ  بتكت ، ام  بتكت  تنأ  ؟  ردصم نم  رثكأ  ریشتستأ  ھسفن ؟ ثدحلل  ةفلتخم 

اھیف باخ  يتلا  ثادحألا  كلت  نع  عبطلاب ، ثدحتی ، نل  وھو  لّجبملا ، انّمع  مالك  ىلإ  ًادانتسا 
". ھسفن يف  ھلمأ 

.كحضلا يف  رجفنا  يذلا  ناطلسلا  ىلإ  ترظن 

.يبویع حلصی  يكل  ھیلع  دامتعالا  نكمی  اعیمج ، فرعن  امك  يداش ، نكلو  ..انأ ال ! "
.ناناطیشلا ال اھیأ  امتنأ  امھ  ناربخم ، بوقعی  نبا  ىدل  نوكیس  قشمد ، يف  نحن  نآلاو ،

". انأ يتارّكذم  يھو  ..يتاركذم  ةباتكب  لوغشم  ھنأ  ایسنت 

ةبتكلا لعفی  امك  تمستبا  .ھل  موزل  ال  يبناج  نم  درلا  لعج  يرُسألا  راوحلا  اذھ 
يھجو ىلإ  ناباشلا  رظن  .ةدیدج  ةلقن  ناك  ماعطلا  لوصو  .اتماص  ُتیقبو  انایحأ ، نوبذھملا 



لدابت .كحضلا  يف  ارجفناو  انمامأ  عضُوت  تناك  يتلا  ماعطلا  فونص  بقرأ  انأو 
.ىنعم تاذ  ةرظن  يعم  هاشخورف 

لوانتی فوس  .انّمع  ةدئام  ىلع  موحللا  ةیؤر  ىلع  ًاداتعم  تسل  كنإ  لوقأ  نأ  عیطتسأ  "
.يوشمو باشعألاب ، ّلبتم  نأض  محل  انمامأ  دوجوملا  .ةھكافلا  ضعبو  ءاسحلا  نم  ءاعو 
ھصّصخن .ھتافو  ىركذ  مویلاو  هوكریش ، ریبكلا  انمع  يدل  لّضفملا  قبطلا  وھ  كلذ 

". ھلّضفی ناك  يذلا  وحنلا  ىلع  هرّكذتن  يك  انسفنأل 

.شیطلا اذھل  ناطلسلا  ھجو  مّھجت 

وھو ھتیأر  دقل  .ھتافو  موی  اویحت  نأ  نم  الدب  هدالیم ، ىركذ  موی  هولوانتت  نأ  لضفألا  "
اوّبنجت نكلو  مادقم ، براحمو  میظع  دئاقك  ھتردق  اوكاح  .اًملؤم  ًادھشم  ناكو  تومی 

". ءيش يأ  يف  طارفإلا  نم  نوّرذحی  انیدل  بطلا  ءاملع  لك  .ھلئاذر 

نكلو تمص ، يف  تقولا  يقاب  رم  .اناعذإ  امھیسأر  اینحأ  .نیدلا  حالص  قیض  نم  اقافأ 
راشأ مالكلل  ناطلسلا  أّیھت  امدنع  .اًضراع  ءاقل  نكی  مل  كلذ  نأ  تكردأ  ةدئاملا  فیظنت  دعب 

.يملق زّھجأ  نأب  َّيلإ 
يف ىفوتملا ، يخأ  ينبا  هاشخورفو ، نیدلا  يقت  نع  ھلوقأ  ام  نوكی  نأ  دوأ  "
سیل .يتلئاع  يف  امھاوس  نم  رثكأ  برقلاب  نیلجرلا  نیذھ  وحن  رعشأ  يننإ  .امھروضح 

.نییركسعلا ةداقلا  ةریخ  نم  نانثا  كلذك ، امھنأل ، نكلو  يخأ  ءانبأ  امھنأ  درجمل 

هاشخورفو نیدلا  يقت  مھیمحی  نأ  رظتنملا  نمف  يل ، ءيش  ثدح  ولو  .راغص  يدالوأ 
دیرأ ابیرق ، ّتم  اذإ  .انتنیدم  اھانلعج  يتلا  ةنیدملا  لوح  موحلا  يف  أدبتس  يتلا  روسنلا  نم 

نأ يغبنی  ىرخألا  نكامألا  .قشمد  هاشخورف  مكحی  نأو  ةرھاقلا ، يف  نیدلا  يقت  رقتسی  نأ 
نم .انتكلممل  ناتیقیقحلا  ناترھوجلا  امھ  قشمدو  ةرھاقلا  نكلو  مھئانبأو ، يناوخإ  نیب  مّسقت 

.جنرفلا درط  نم  اننانكمتس  ناتللا  ناتنیدملا  امھنإ  .ءيش  حبصن ال  امھنود 

، ةسرتفملا شوحولاك  اندالب  لوح  نوموحی  جنرفلاو   ، ابیرقت اماع  نیعست  ىدم  ىلع 
يف اوؤاج  امدنع  .دحأ  كلذ  ركذی  امبرو ال  انھ ، ھیف  اونوكی  مل  اتقو  نوركذی  نم  نولیلق 
لجأ نم  اًضعب  انضعب  ناخو  انعِدُخ ، .رعذ  انباصأ  .مھل  نّیدعتسم  نكن  مل  ىلوألا  ةرملا 
رون ناطلسلاو  يكنز  ناطلسلا  ناك  .انناوخإ  دض  جنرفلا  عم  انفلاحت  كلذ  دعب  .بساكملا 

وھ امكو   - نیدّحتم نوكن  نأ  يھ  مھدرطل  ةدیحولا  ةلیسولا  نأ  نافرعی  میظعلا  نیدلا 



.ةریثك ءامدب  ةیحضت  نود  ققحتت  ةدحولا ال  نإف  فورعم -

ةفاضإلاب رحبلا  نم  برقلاب  ندم  ةّدع  جنرفلا  ّلتحی  فوس  .مویلا  عضولا  ىلإ  ارظنا 
يتدایق تحت  ..ةكسامتم  میظنتلا  ةّدیج  تادحو  ثالث  ىلإ  انشویج  مّسقأ  نأ  دیرأ  .سدقلا  ىلإ 

ناك نإو  لصوملا ، وأ  بلح  ىلع  ءالیتسالا  ىلع  يزیكرت  نوكیس  .ناعجشلا  يمع  ينباو 
، ھسفن تقولا  يف  .هذھ  اندالب  يف  ىوقألا  كلذ  انلعجیس  .نیتنثالا  ىلع  ءالیتسالا  لّضفی 

كلذ نأ  نودقتعی  مھعد  .نیطسلف  يف  ..جنرفلا  بلق  يف  برضت  نأ  نیدلا  يقت  ای  كدیرأ 
، مھمزھا .اھنّوبحی  يتلا  میلشروأ  ةكلمم  وأ  سدقلا  ىلع  ءالیتسالل  ةریبك  ةمجھ  نم  ٌءزج 
، امامت اولغشنی  نأ  مھدیرأ  .مھبولق  يف  بعرلا  ِقلأ  .دحاو  ناكم  يف  الیوط  رخأتت  نكلو ال 

.لصوملاو بلح  يف  انئادعأ  ةدعاسم  يف  ریكفتلل  ىتح  تقولا  مھیدل  نوكی  الف 

ریراقت ينتلصو  دقل  .كتایحب  اھدودحو  ةنیدملا  هذھ  يمحت  انھ  ىقبتس  تنأ  ..هاشخورف 
ةرم ىوكشلا  هذھ  لثم  عمسأ  نأ  دیرأ  ال  .ةنیزخلا  سالفإ  نم  كبارتقاو  كریذبت  نع 

ةصاخبو سانلا ، مارتحا  بسكی  يك  ءرملا  نأ  تّملعت  .نیعونق  اناك  كّدجو  كوبأ  .ىرخأ 
َّدب .هاشخورف ال  ای  عّرشُن  نیذلا  نحن  .مھلثم  سبلیو  لكأی  نأ  ملعتی  نأ  نم  ھل  َّدب  ال  اندونج ،

.ءيش لك  تحضوأ  دق  نوكأ  نأ  ىنمتأ  .ةودق  نوكن  نأو  نیناوقلا  مرتحن  نأ  نم 

برعلا أدب  طقف ، نآلا  .ءالخد  اننوربتعی  اولاز  ام  سانلا  نأ  مكحن - اننأ  مغر   - ایسنت ال 
.امكمكح بولسأو  امكفرصت  ةیفیك  ىلع  فّقوتی  انتلئاع  لبقتسم  .مھیلع  اناطلس  يب  نولبقی 

.ھلعف وھ  لجرلا  نأ  ًادبأ ، ایسنت  ال 

مھل اوجرخا  انتعافد ، رابتخال  ةیعالطتسا  تالمح  نولسری  جنرفلا  نأ  امتعمس  اذإ 
نوضغ يف  لیحرلل  نیدعتسم  انوك  نكلو  ادغ ، ىرخأ  ةرم  ثدحتن  فوس  .مھورمدو 

.عوبسأ

اذإ .انتھجوب  امكیتجوز ، ىتح  ًادحأ ، اربخت  نأ  دیرأ  ال  .ارس  اندصقم  لظی  نأ  َّدب  ال 
يف قشمدل  دیدھت  يأ  لاح  يفو  ركفی ،" لاز  ام  ناطلسلا   " ةباجإلا نكتلف  لئاس ، امكلأس 

.ةنیدملا هذھ  دقفن  الأ  يغبنی  .ءاطبإ  نود  كلذب  يناربختلف  لوطی ، الأ  ىنمتأ  يذلا  يبایغ ،
". دارفنا ىلع  بوقعی  نبا  عم  ملكتأ  نأ  ّدوأ  .احیرتستل  ابھذا   ، نآلاو

ىلع يلاوتلا  ىلع  امھمع  الّبقو  ناطلسلا ، تاملك  امھترّھط  ناذللا  خألا  انبا  ىنحنا 
.افرصناو يناحفاص  .امھنم  الك  نضتحاو  ماق  .ھیتنجو 



ينبحصی ناك  .يداش  ةحص  ىلع  قلق  يننأ  الإ  بوقعی  نبا  ای  يعم  نوكت  نأ  دوأ  تنك  "
ھباحر ىلإ  هذخأی  دق  نإ هللا  .موی  لك  فعضیو  ربكی  ھنإ  ىرت ، امك  نكلو  يتالمح  يف  اًمئاد 

ىلع وھو ، .اولحر  مھلك  نورخآلا  .اًنس  ربكألا  لیجلاب  ةدیحولا  يتلص  وھ  .موی  يأ  يف 
يف ریبك  رثأ  ھل  ناك  .ھنع  ةدیعس  تایركذ  َّيدل  .ّيدج  نبا  فرعت ، امك  ءيش  لك  نم  مغرلا 

الاجر ءایوقأو ، نیدیج  نیراشتسم  ينقزر  نإ هللا  .ھیلع  دمتعأ  تنك  ام  اًریثكو  يبابش ،
نم نودجی  مھنكلو  كلذ ، نم  رثكأ  ناطلس  يأ  بلطی  نل  نیدلا ، دامعو  لضافلا  لثم 

.ةیقطنملا ریغ  يتارارق  ضعب  اوضراعی  نأ  انایحأ  بعصلا 

، دینعلا شحجلاب  انایحأ  ينوعدیو  ةقیقحلا ، لوق  ىشخی  ال  يذلا  وھ  يداش  هدحو 
يداش .يسأر  يف  تششع  دق  نوكت  يتلا  ءاقمحلا  میھافملا  ضعب  نم  صّلختأ  ينلعجیو 

ةسایسلا رومأ  يف  أطخلاو  باوصلاب  اًیوق  ایرطف  اساسحإ  ھیدل  نكلو  اًملاع ، سیل 
.برحلاو

ءاسعت وأ  بحلا ، يف  ءادعس  ریغ  اھیف  نوكن  دق  بوقعی  نبا  ای  انتایح  يف  تاقوأ  كانھ 
، هذھك تاقوأ  يف  .لضفملا  انناصح  اندقف  دق  نوكن  وأ  ةكرعم ، يف  لُتق  ام  اقیدص  نأل 
نأ نكمی  نیراشتسملا  نم  نیقلمتملاو  ىقمحلا  نإف  ةیواھ ، ةفاح  ىلع  اننأب  رعشن  امدنع 

كئلوأ .كلذ  مھنم  ثدحی  يداش ال  لثم  لاجر  .ةفاحلا  ىلع  ْنِم  مھنم  دصق  نود  انوعفدی 
يسفن نم  يداش  ينذقنأ  دقل  .انملاع  يف  ةلق  مھنأ  فسأ  نمو  ةھازنلاب ، نوفورعم  سانأ 

.َّيدلاو نم  رثكأ  ..ریثكلا  يل  ينعی  ھنإف  كلذل  .ةرم  نم  رثكأ 

لاز ام  يداش  نإ  ثیح  ھلوقأ ، اذامل  لءاستت  كلعلو  كلذ ، لوقأ  يننأل  اشھدنم  ودبت 
، كلثم ركفأ  نأ  تدتعا  دقل  .انلك  انم  لوطأ  رّمعی  امبرو  ..ةلحرلا  ةقشم  نم  ىفاعتیو  انَعَم 

ةركفلا .يداش  تومی  امدنع  ًادیعب  نوكأس  يننأب  ينرذنی  يلخادب  اقیمع  ام  ائیش  نكلو 
كذخآ نل  كلذلو  كل ، ھمارتحاو  ھبح  ىدم  فرعأ  .بوقعی  نبا  ای  ریبك  دح  ىلإ  ينجعزت 

"؟ مھفتأ .ھعم  نوكتس  كنأل  ھیلع ، لھسأ  هذخآ  الأب  يرارق  لعجی  اذھ  .يعم 

.يسأرب تأموأ 

نم يتلاسر  كیلإ  لمح  يذلا  يصخلا  دجمأل ، يتامیلعت  تیطعأ  دقل  .حیرتسی  نأ  هدیرأ  "
.يمامأ لوئسملا  وھ  هاوس ، سیلو  دجمأ ، .دیعب  انأو  ائیش  جاتحی  نل  ھنأ  نم  دّكأتی  نأب  لبق ،

مرتحی يداش ال  ناسل  نأل  اذامل ؟ يردتأ  .امھضعب  نم  نیبیرق  اسیل  هاشخورفو  يداش 
اًصخش سیل  الثم  هاشخورف  .بجی  امك  هرظن ، ةھجو  نم  نوفرصتی ، نیذلا ال  صاخشألا 



ناھأ .نیرخآ  ءارمأ  روضح  يف  كلذ  ناك  .ھناسلب  يداش  ھقلس  نأو  قبس  كلذ  عمو  ًائیس 
نأ نكمی  لھ  ھلعفأ ؟ نأ  نكمی  ناك  يذلا  ام  نكلو  ةرارمب ، هاشخورف  يل  اكش  .ھتمارك 
نم قثاو  انأ  .نآلا  ىلإ  ةناھإلا  سنی  مل  هاشخورف  نأ  ةلكشملا  يداش ؟ ّخبوأ  يننأ  رّوصتت 

لجرلا ھجاتحی  ام  .ةلكشملا  يھ  هذھ  تسیل  نكلو  يداش ، ّرضی  نأ  نكمی  ائیش  لعفی  نل  ھنأ 
.مامتھالا نم  ریثكلاو  ..ءاقدصألا  وھ  تقولا  اذھ  يف  ّنسملا 

دوعأ امدنع  انھ  يداش  نوكی  نأ  هللا  وعدأو  .يفواخم  يف  ائطخم  نوكأ  نأ  ىنمتأ 
كلذو .يتلمح  ءانثأ  يف  اھتبكترا  يتلا  ءاطخألا  لیصافتب  اًملم  قشمد ، ىلإ  ىلاعت  ھتئیشمب 

.امكل اھلقنب  ماق  دق  نیدلا  دامع  نوكی  نأ  دعب 

.يب میحر  ..نآلا هللا  ىلإ  .يتحص  امنإو  بسحف ، يداش  ةحص  سیل  كلذك ، ينقلقی ، ام 
ناكو يلثم ، ةددعتم  بورح  يف  اشیج  َتدق  اذإ  كنكلو  ةرم ، نم  رثكأ  توملا  نم  توجن  دقل 

وأ كبلق  مھس  قرتخی  نأ  لبق  تقو ، ةلأسم  حبصت  ودعلل ، يسیئرلا  فدھلا  وھ  كصخش 
.كسأر ٌفیس  ّجشی 

، ةرھاقلا يف  ةیاعر  ّلحم  كترسأ  نأ  فرعت  نأ  كدیرأ  .بوقعی  نبا  ای  نھولاب  رعشأ 
، انفدھ ّققُحن  نأ  دعب  .انھ  تنأو  ماظتناب  كرجأ  كل  اوعفدی  نأب  تامیلعت  تیطعأ  دقل 

اذإو .ةبوبحملا  سدقلا  يحاوض  يف  ةریغص  ةیعاطقإ  كیلع  علخأ  فوس  هللا ، ينیجنیو 
". تبغر امنیأ  ةیرق  ىَطُعت  نأب  نیدلا  دامعو  لضافلل  تامیلعت  كانھف  نادیملا ، يف  تطقس 

الو الوھجم  ناطلسلا  مرك  نكی  مل  .يتنجو  ىلع  لاثنت  عومدلاب  رعشأ  تنك  يتشھدل ،
، ھّعدوأل تمق  امدنع  .ينّزھ  يلبقتسم  يف  هریكفت  .ریغص  بتاك  درجم  تنك  يننكلو  اًرس ،

: ریخأ رمأب  ينذأ  يف  سمھو  ينقناعو  ماق 

". زوجعلا لجرلا  ةایح  ىلع  ظفاح  "
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هاشخورف توم  و  ةمیلح ، نبا  ناتخ  سقط  سأری  يداش  ● 

ةرارحلاو ھتورذ  يف  فیصلا  .ناطلسلا  جورخ  ىلع  عیباسأ  ةثالث  نم  رثكأ  ّرم  دق  ناك 
دجمأ ءاج  اذھك ، موی  يف  .ناویحلاو  ناسنإلا  ..لظلا  نع  ثحبی  لكلا  .لمتُحت  قشمد ال  يف 

نأ ينغلبیل  ينظقوی  وھو  مستبی  ناك  .يمانم  اًقلقم  رھظلا  دعب  ينكسم  ىلإ  اعفدنم  يصخلا 
امھیف ركفأ  تنكو  انئیجم ، ذنم  ةمیلح  وأ  يھ  اھتیأر  دق  نكأ  مل  .ينیعدتست  ةلیمج  ةناطلسلا 

.ببسلا تناك  امبر  قشمد  يف  ةمراصلا  ةیعامتجالا  دیلاقتلا  نأ  ترعش  يننكلو  .رارمتساب 
.ةرھاقلا نم  اًحاتفنا  لقأ  قشمدف 

انبا ةمیلح  تدلو  .ساعنلاب  رعشأ  تلز  ام  انأو  كلمرحلا ، ىلإ  ىمعألاك  دجمأ  تعبت 
تحت يداش ، ولتی  ثیح  راظتنا  ةفرغ  ىلإ  ينوذخأ  مھنكلو  عبطلاب ، اھرأ  مل  .نیدلا  حالصل 

لامجلاو نسحلا  ةقئاف  ةباش  ةعضرم  تلمح  .دولوملا  نذأ  يف  ةملكلا " ، " ةمیلح رصب 
نب نیدلا  دسأ  ناطلسلا ، ءانبأ  رشاع  لفطلا ، يمُس  .لبق  نم  اھتیأر  دق  نكأ  مل  لفطلا ،

دیزت ىتح ال  ناطلسلا ، ِينَم  حبكی  نأ  هللا  ةداتعملا ، ةیرطفلا  ھتءاذبب  يداش ، اعد  .فسوی 
ىلع ةقفاوم  تسمھو  لاع ، توصب  ةلیمج  تكحض  .ًاددع  روھزلا  نع  ةراضلا  باشعألا 

.لجرلا تاملك 

ىلإ داع  ھنأ  ھیلع  ادب  .ناتخلا  لفح  دعب  ةدیج  ةیونعم  ةلاح  يف  لازی  ال  يداش  ناك 
ًادیدج اًفدھ  هاشخورفو  نوّیلحملا  ءارمألا  حبصأ  .ریخألا  رفسلا  قاھرإ  دعب  اًمامت  ھتعیبط 

الأو ٍلاع ، توصب  كحضلا  نع  كسفن  كسمت  نأ  بعصلا  نم  ناكو  .ةعذاللا  ھتیرخسل 
نكلو اھرّربی ، ام  اھلو  ةحیرصو ، اًمئاد ، ةئیرب  يداش  تاداقتنا  تناك  .هابتنالا  كیلإ  تفلت 
ھلوقی ام  لقن  نم  لضفأ  ائیش  نودجی  نیذلا ال  ةعلقلا  يف  ةاشولا  ةرثك  وھ  ينقلقی  ناك  ام 
كحض يسجاوھب ، ھل  تحّرص  امدنع  .مھاضر  نوبسكی  مّھلعل  مھیلإ ، ةداسلا  نع  يداش 



.اًفختسمو اھقھقم 

لبقی نأ  بعصلا  نم  ناكو  طالبلل ، ةیلخادلا  رئاودلا  نم  يلثم  هودعبتسا  امدنع  بضغ 
يف اًبارغأ  انحبصأ  .ناطلسلا  بایغب  رعشی  ناك  انالك  .ھمع  نبا  نم  ھتبارق  مكحب  كلذ 
ىتح تاونس  سمخ  نم  رثكأ  ھتمدخ  يف  تیضمأ  دق  نكأ  ملف  اذھ ، يروعش  ينشھدأ  .ھبایغ 
ھنم اًبیرق  داتعملا  ھناكم  نم  نامرحلاب  هروعشل  يداش  ّرثأت  ىدم  ىرت  ای  نوكی  مكف  .نآلا 

انایحأ يندجأ  تنك  اذل  ھتاداع ، نم  ءرملا  صّلختی  نأ  بعصلا  نم  برحلاو ؟ ملِسلا  يف 
دوعأ مث  ناطلسلا ، ةفرغ  وحن  ھجتأ  لوھذلا ، ىلإ  برقأ  ةلاح  يف  نھذلا ، دراش  لوجأ 

.ھبحاص ھلمھأ  بلك  لثم  يتفرغ ، ىلإ  ءطبب  يجاردأ 

، ةفلتخم تایوتسم  ىلع  نیدلا ، حالص  لوح   ، ةریخألا تاونسلا  يف  اھلك ، انتایح  تراد 
.ناك امنیأ  هراوجب  انسل  اننأ  وأ  ةعلقلا ، يف  ادوجوم  سیل  ھنأ  رّوصتن  نكن  مل  اننأ  ةجردل 

لئاسر بتكی  يذلا  وھ  نخاس  حطس  ىلع  فقی  يذلا  سوواطلا  كلذ  نوكی  نأو  َّدب  "ال 
كناصح يطتمت  اذامل ال   " يداش يل  لاق  اًمویو  نیدلا ." دامع  نوكی  نأو  َّدب  .ناطلسلا ال 

ھل لوقت  نأ  نكمی  .قشمد  ةرداغم  ىلع  كتربجأ  يننإ  لوقت  نأ  نكمی  نیدلا ؟ حالصب  قحلتو 
". يتعاس نیحت  نأ  ىلإ  يراوجب  كجاتحأ  دعأ  ملو  ينافاع ، دق  نإ هللا  اضیأ 

نإو ىتح  .ةحضاو  ریغ  نیدلا  حالص  تاكرحت  لازت  الف  .ةلوھسلا  هذھب  رمألا  نكی  مل 
عیباسأ ال ترم  .ھیلإ  لصن  امتقو  ةیلك  رّیغت  دق  نوكی  امبرلف  ھناكم ، فرعی  نم  كانھ  ناك 

انتلصو نیموی  لبق  .ام  دح  ىلإ  اقلق  هاشخورف  ناكو  لوسر ، الو  مامح  .ربخ ال  الو  سح 
مداخ ءاج  ّملكتن  يداشو  انأ  انك  امنیبو  .قشمد  نم  برقلاب  جنرفلا  طاشن  نع  ىرخأ  ریراقت 

ةعامج عم  ةشوانم  دعب  مویلا  كلذ  اركبم  داع  يذلا  هاشخورف ، ةفرغ  ىلإ  انیعدتسی 
.قشمد نم  ةعاسلا  فصن  ةدعبم  ىلع  جنرفلا  ناسرف  نم  ةریغص 

يتلا ةیمسرلا  تالباقملا  ةعاق  ىلإ  ناھجتم  نحنو  ءامسلا ، رمغی  رمقلا  ءوض  ناك 
تینحنا .انلخد  امدنع  نیعمتجم  ءارمألا  اندجو  .نیدلا  حالص  لیحر  ذنم  اھنم  اندعبتُسا 

يخأ نبا  يف  يداش  ّقدح  .مایأ  ذنم  مونلا  معط  قذی  مل  ھنأك  اًقھرم  ادب  يذلا  هاشخورف  مامأ 
.روتفب ينلبقتسیل  ءاجو  اًمامت ، زوجعلا  لجرلا  هاشخورف  لھاجت  .ناطلسلا 

تامیلعت اھبو  يّمع ، نم  وتلل  ةلاسر  ينتلصو  دقل  .بوقعی  نبا  ای  كئیجمل  دیعس  انأ  "
". سلجملا ىلع  اھتءارق  ءانثأ  يف  نیرضاح  يداش  زوجعلاو  تنأ  نوكت  نأب 



.ھقیر علبو  عومسم ، توصب  ءاردزا ، قھشف  يداش  امأ  اًركاش ، ىرخأ  ةرم  تینحنا 
ال امبر  بادھألا ، لیوط  رعشلا ، يبھذ  رقشأ ، میسو ، طالبلا ، باتك  نم  يبص  ریتُخا 

.ةلاسرلا ةءارقل  ةرشع ، ةنماثلا  هرمع  زواجتت 

ءاج ھلعل  ءایحلا ! ةمیدع  ةرجافلا  كلت  ىلإ  رظنا  : " بتاكلا ىلإ  رظنی  وھو  يداش  لاق 
". اناھلو ھیلإ  ونری  لاز  امو  ةرشابم ، هاشخورف  شارف  نم  انھ  ىلإ 

.روسكم توصب  ملكتی  دلولا  ناك 

!". يصخ : " يداش مغمغ 

حالص انناطلس  نم  ةلاسر  ةوالت  ءانثأ  يف  تمصلا  يغبنی  ًاتمص !  " هاشخورف حاص 
". طالبلا ىلع  بویأ  نب  نیدلا 

دامع بولسأ  أدب  امدنع  رثكأ  ةقثب  مث  ةیادبلا ، يف  ظوحلم  يبصع  رتوتب  ملكتی  بتاكلا  أدب 
.ھمخز ضرفی  نیدلا 

.قشمد يف  ءایفوألا  انئارمأ  لكو  هاشخورف  زیزعلا  يخأ  نبا  ىلإ  ةھّجوم  ةلاسر  هذھ  "
لتقی نمؤم  ةیؤر  ّبنجتن  نأ  يف  اًمئاد  اّنك  امك  ةبغر  انلكو  بلح ، باوبأ  ىلع  نآلا  نحن 

نم اقثاو  تسل  .ةعلقلا  لتحن  نأ  طرشب  افرشم  احلص  ءارمألا  ىلع  تضرع  دقل  .انمؤم 
مالكب لواح  .انلباقی  يكل  سمألاب  مھدحأ  جرخ  .انتمركم  اوردقی  يكل  يفكی  امب  ءایكذأ  مھنأ 
نآرقلا ىلع  مسقأو  ةیخس ، ازونك  اضراع  باحسنالاب  يئارغإ  رھاظ  ءاعداو  لوسعم 

كلذ يف  كراوج  ىلإ  نوكنسو  میظعلا  ناطلسلا  اھیأ  كؤاقدصأ  نحن   " الئاق مئادلا ، ءالولاب 
". انیضارأ نع  جنرفلا  درطتو  سدقلا  ذخأت  موی  بیرقلا ، مویلا 

، طقف مایأ  ةثالث  لبق  انوغلبأ  دق  انسیساوج  نأ  امب  انیف ، ریثأت  يأ  تاملكلا  هذھ  كرتت  مل 
مھیلع نیضراع  لابجلا ، يف  نیشاّشحلاو  جنرفلل  ةلجاع  لئاسرب  اوثعب  بلح  نایعأ  نأ 

.ةنیدملا لوخد  نم  ينوعنمی  نأ  يف  اوحجن  مھ  نإ  لاومألا 

: يل لق  نكلو  ةسدقم ، ةقث  يدنع  ةقادصلا  .يقیدص  كنأ  معزت  تنأ   " يلی امك  يدر  ناك 
، ينعت يدنع  ةقادصلا  .كءاقدصأ  يمسأس  انأو  نییقیقحلا  كءادعأ  يل  مس  كؤادعأ ؟ نم 

"؟ قفاوت لھ  .ةكرتشم  تاءادع   ، ءيش يأ  لبق 

.جنرفلا ىلإ  هدیس  اھب  ثعب  يتلا  ةلاسرلا  نم  ةخسن  ھتیرأ  انھو  ھسأرب ، قمحألا  أموأ 



، ھیف هللا  كراب  يداش  ناك  .يبضغ  ىلع  ترطیس  يننكلو  دعتریو ، اقرع  ّببصتی  أدب 
يننكلو كلذل ، بیجتسأس  تنكو  بلح ، ىلإ  دغولا  كلذ  سأر  ةداعإب  ّيلع  ریشی  نأ  نكمی 

.اًمھم اًرمأ  رّرقی  نأ  ءرملا  ىلع  نوكی  امدنع  اًبیط  اًروعش  سیل  ظیغلا  .يظیغ  تمظك 
انمامأ نوكی  نلف  مھّیدحت ، يف  اورمتسا  اذإ  مھنأب  دیدش  راذنإ  عم  بلح  ىلإ  ریمألا  اندعأ 
فوس مھینطاوم  لك  نأ  اوروصتی  نأ  نم  مھتّرذح  .ةوقلاب  مھتنیدم  ىلع  يلوتسن  نأ  ىوس 

.فورظلا هذھ  لثم  يف  مھنع  عافدلل  نوبھی 

، اھئافلح نم  ةموعدملا  لصوملا  شویج  تررق  نأ  دعب  ةلاسرب  مكیلإ  ثعبن  نأ  ّدون  انك 
.لئاط نود  مھانرظتنا  اننكلو  ةرشابم ، نیدرام  تحت  عقاولا  مزراح  لھس  ىلع  انلباقت  نأ 

، كلذ نم  الدب  ينكلو ، مھدراطن ، نأ  اندرأ  .ءاسنلاك  اوفتخا  لاجرلاك  اومدقتی  نأ  نم  ًالدبو 
.ةرواجملا ندملا  نع  امامت  مھلزعأ  نأ  تررق 

اتقو اوذخأ  اندونج  نأ  مغر  ركذت ، ةمواقم  نود  ةیدامألا  ىلع  انیلوتسا  نیموی ، لبق 
زونكلا ببسب  احرفم  ارصن  كلذ  ناك  .ةلئاھلا  ءادوسلا  تلزابلا  راوسأ  اوقرتخی  يك  الیوط 
ةحلسأ ىلع  ءالیتسالا  يف  انحجن  راصتنالا ، اذھل  ةجیتن  .ةنیدملا  يف  ةدوجوملا  ةشھدملا 
دامعو راصحلا  يف  انعم  ناك  يذلا  لضافلا  امھالك ، .نیدیدج  نیشیج  زیھجتل  يفكت  ةریثك 
نیعبس ىلع  بتكلا  انلمح  .دلجم  نویلم  ىلع  يوتحت  يتلا  ةبتكملاب  امامتھا  رثكأ  اناك  نیدلا ،
بوقعی نبا  نوكی  نأ  يغبنی  .ةلاسرلا  هذھ  بتكأ  انأو  نآلا ، قشمد  ىلإ  اھقیرط  يف  المج ،

خسن ثالث  اھنیب  دجوت  .نیدلا  دامع  ةدوع  نیحل  نامأ ، يف  انتبتكم  اھعادیإ  نع  لوئسملا  وھ 
.رمع ةفیلخلا  رصع  ىلإ  دوعت  نآرقلا  نم 

هذھل يسیئرلا  ببسلا  وھ  اذھو  مھضرع ، ةمواقم  ىلع  نیرداق  جنرفلا  نوكی  نل 
نولواحی فوس  مھنأ  دقتعأ  .ریبك  شیج  زیھجت  نم  يعنم  وھ  مھفدھ  نوكیس  .ةلاسرلا 

نأ مكیلع  نوكیس  يتاعقوت  تحص  نإ  .انراظنأ  فرصل  ةرھاقلاو  قشمد  ىلع  موجھلا 
.موجھلاب اوردابت 

، ةریخألا كتاراصتنا  نع  ةلّصفم  ریراقت  َّيدل  .هاشخورف  ای  انسح  ءالب  تیلبأ  دقل 
درطن نأ  دیرن  انك  اذإ  انترطیس ، تحت  لصوملاو  بلح  نوكت  نأ  ىلإ  ةجاح  يف  اننكلو 

.مھملاع ىلإ  ..رحبلا  ىلإ  مھتداعإو  انملاع  نم  جنرفلا 

نوفرعی دونجلا  .انبعت  ّددبو  انشعنأ  لبجلا  ءاوھ  .بلح  ىلإ  ریسملا  دواعن  فوس  ادغ ،
اھیلإ لصنس  بلح ، يف  انعم  نوكیس  نكلو هللا  منھج ، رانب  ھبشأ  لوھسلا  يف  سمشلا  نأ 



، طقف ذئنیح  .ةرملا  هذھ  ةنیدملا  ىلع  يلوتسن  فوس  ءاش هللا  نإو  اموی ، رشع  ةسمخ  دعب 
نم ئجافملا  موجھلا  رذحا  .داھجلل  ةریخألا  انتاریضحتب  موقنل  قشمد  ىلإ  دوعأ  فوس 

". جنرفلا

، ةفرغلا ةرداغمل  يداشو  انأ  تمق  امدنعو  ىھتنا ، دق  عامتجالا  نأ  ىلإ  روایلا  راشأ 
ھنأ كلذك  ھساّرح  ظحال  ةأجف ، انل  ادب  أطخ  ام  ائیش  نأ  الإ  .هاشخورف  هاجتا  يف  انینحنا 
اوناك نیذلا  ءارمألا  لكل  بسُحی  .ءابطألا  يعدتُساو  ةفرغلا  تیلُخا  .ھیلع  ىمغُم 

.مكاحلا ضرم  دنع  اًمئاد  روثت  يتلا  علھلا  وأ  فوخلا  رعاشمب  اوباصی  مل  مھنأ   ، نیرضاح
.ناطلسلا بئان  ةباثمب  وھ  امنإ  اًناطلس ، نكی  مل  هاشخورف  نأ  ىلإ  كلذ  عجری  امبر 

.دجلا لمحم  ىلع  هذھ  ضرملا  ةلأسم  ذخأی  نأ  اًضفار  اًّقدصم ، يداش  نكی  مل 

يذلا قمحألا  دلولا  كلذب  ثبعی  وھو  ھسفن  قھرأ  وأ  بارشلا ، يف  طرفأ  دق  نوكی  امبر  "
". بوقعی نبا  ای  مانت  يك  بھذا  .نیدلا  حالص  ةلاسر  أرق 

تجرخو يبوث  تیدتراو  تمق  .كلذ  نم  يننكمی  مل  قلقلا  نكلو  مانأ ، يك  لعفلاب  ُتبھذ 
ةفرغ وحن  ءطبب  تّمدقت  .اھنكامأ  ترّیغ  موجنلاو  باغ  دق  رمقلا  ناك  .ةفرغلا  نم 

الإ أوسألا ، تیشخ  .لافطألا  لثم  عومسم  توصب  يكبی  ھسراح  يمامأ  دجأل  هاشخورف 
.ءامغإلا ةلاح  مغر  ةایحلا  دیق  ىلع  لاز  ام  ناك  ھنأ 

يف ناطلسلا  ناك  امدنعو  .فاعتی  مل  .اًءوس  هاشخورف  ةلاح  تداز  يلاتلا ، حابصلا  يف 
نع انالعإ  قشمد ، يف  ةعلقلا  ءاجرأ  يف  نایّودی  لیوعلاو  خارصلا  ناك  بلح ، ىلإ  ھقیرط 

.ھبحن ىضق  دق  ھیخأ  نبا  نأ 

لب نایعألاو ، ءالبنلل  عّمجت  درجم  نكی  مل  .میركت  نم  ھب  قیلی  امب  يلاتلا  مویلا  يف  هاّنفد 
يكل اوءاج  نیدرشتملاو  راطشلاو  نیرایعلا  تائم  كلذ  يف  نمب  ةماعلا ، نم  فالآلا  نإ 
نكی مل  امبر  ّتیملا  لجرلل  يداش  ءادع  نأ  ىلع  لیلد  غلبأ  كلذ  ناك  .هربق  راوجب  اّولصی 

.ھلحم يف 
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ةبتكملا يف  حابصلا  مظعم  يضقأ  .ناطلسلا  بایغ  يف  يمویلا  يلمع  ماظن  فلتخا 
دجوت قشمد  يف  انھ  .ھفیلأتب  موقأ  يذلا  باتكلاب  ةّقلعتملا  تاطوطخملا  ضعب  ةساردل 
رمعلا نم  غلبی  نامیلس ، نب  میھاربإ  وھ  ریبك  ملاع  ةزوح  يف  تاطوطخملا  نم  ةعومجم 
هرّكذت درجم  صخش ، نم  ةرم  لوأل  ھتبتكم  نعو  ھنع  تعمس  .اًبیرقت  اًماع  نیعست 
دوعأ ينتیل ال  .يتجوز  دسج  نم  ھتابغر  عبشی  ناویح  نم  رثكأ  هرّوصتأ  نكأ  مل  .ينملؤی 

.ّىنمتأ اذكھ  وأ  ىرخأ ! ةرم  هركذل 

انأو ابیرقت  موی  لك  ھتیؤر  تدتعا  انس ، ةنیدملا  تاماخاح  ربكأ  نامیلس  نب  میھاربإ  ناك 
نكی مل  .مایألا  مظعم  يف  كانھ  هدجأ  تنك  .ھفلخ  ةبتكملا  دجوت  يذلا  دبعملا  ىلإ  يقیرط  يف 

نع ھلأسأ  نأ  اھیف  جاتحأ  تنك  يتلا  ةلیلقلا  تارملا  يف  .ةیلقعلا  ھتاكلم  يف  رثأ  دق  نسلا  ربك 
نزحلا نم  ةجردب  رعشأ  ينلعجی  امب  لقع ، ةحاجر  نع  يل  فشكی  ناك  ام ، ءيش 

، ھمسا ركذأ  نأ  ّدوأ  يذلا ال  لجرلا  قفأ  ةعس  نع  ریثكلا  عمس  دق  میھاربإ  ناك  .صقنلاو 
نبا نع  ءيش  لك  فرعی  نأ  دیری  ناك  دقف  ھعم ، الیلق  سلجأ  نأ  موی  تاذ  ينم  بلطو 

.نومیم

لب ىرخأ ! ةرم  تاحفصلا  هذھ  نوعلملا  لجرلا  دّوس  اذكھ  ةیقرلا ! لوعفم  لطب  اذكھ 
، تامولعم نم  فرعی  نأ  دیری  ناك  امم  ءيش  يأب  نامیلس  نب  میھاربإ  ىلع  ّنضأ  مل  يننإ 

.اماع رشع  ةینامث  رمعلا  نم  ھل  ملاع  فغشب 

ناك يذلا  لمعلا  نعو  نومیم  نبا  نع  تثدحت  ينم  ةبغر  ریغ  ىلع  اًضیأ ، اذكھو ،
اذامل ھل  تلق  .میركلا  میظعلا  لجرلا  كلذ  بلق  ىلإ  ةداعسلا  لخدأ  نأ  درجمل  ھب ، الوغشم 



ةطیرخلا كلت  ھھجو ، ةحفص  تناك  ّملكتأ  تنك  امنیبو  نیرئاحلا ." لیلد   " باتك بتك 
وھ كلذ  .ينّزھ  ھیلع  أرط  يذلا  رّیغتلا  كلذ  نأ  ةجردل  ةیفاص ، ةماستبا  اھؤلمت  ةّدعجملا ،

.ةیقیقحلا ةمكحلا  ھجو 

ملو ھب  موقأ  نأ  دوأ  تنك  ام  بتكی  نم  كانھ  .دیعس  انأو  بوقعی  نبا  ای  تومأس  نآلا ، "
بتاكك كعضو  مدختست  نأ  كنكمی  .ةلاسرلا  كیطعأو  نومیم  نبا  ىلإ  بتكأ  فوس  .ھققحأ 

نم ائیش  ةلاسرلاب  قفرأ  فوس  .روفلا  ىلع  ةرھاقلا  ىلإ  اھلسرتو  ناطلسلا  يدل  لضفم 
"؟ ادیج ھفرعت  لھ  .ادیفم  هدجو  امبرلف  عوضوملا  اذھ  يف  يلمع 

ىرخأ ةرم  ّيلع  ىلوتسا  .ينھذ  يف  ددرتیو  ددرتی  لاؤسلا  لظ  ادیج ؟ ھفرعأ  لھ 
ةفصاع لثم  ةبیھرلا  ةلیللا  كلت  ىركذ  ترجفنا  .ھتزواجت  يننأ  دقتعأ  تنك  دیدش  بضغ 
ينّمضو ھیدیب  میھاربإ  اھحسم  .يھجو  ىلع  لاثنت  يھو  عومدلا  ىلإ  ھبتنأ  مل  .اًوت  ينتقرغأ 

.ھیلإ

"؟ انزح كل  ّببس  لھ  "

.يسأرب تأموأ 

نأ عیطتسأ  ال  دق  ينأ  نم  مغرلا  ىلع  كلذ ، يف  تبغر  نإ  ينربخت  نأ  كنكمی  "
". كدعاسأ

عمتسا امك  عمتسی  سلج  .سیبح  ملأ  نم  ھیف  ناك  امب  ماخاحلا  كلذل  يبلق  ضاف  اذكھو 
.ھئانبأ مالآل  موی  تاذ  ىسوم 

نل ھنأو  ةرملا ، هذھ  دبألا  ىلإ  ىفتخا  ھنأ  ترعش  .لاز  ملألا  نأ  ترعش  تیھتنا  نأ  دعب 
.دوعی

ناتیكذلا ناتظقیلا  هانیع  .ھھجو  ىلع  ةبوتكم  يسفن  يف  میھاربإ  اّھثب  يتلا  ةحارلا  تناك 
ّرم يتلا  ةاناعملا  نازیم  يف  .تمھف  .ائیش  لوقی  نأل  ةجاح  يف  نكی  مل  .نفج  امھل  فرطی  مل 

ىحوأ ام  وھ  كلذ  .رثكأ  الو  لقأ  .لمر ال  ةرذ  دّرجم  ةیصخشلا  يتبرجت  تدب  انبعش ، اھب 
تدعتساو ملألا ، ایاقب  تلاز  ةزجعمب  امنأك  امامت  ایفاص  يسأر  حبصأ  .بسحف  هدوجو  ھب 

دیرأ تنك  .نورق  هرمع  فلتخم  روظنم  نم  ءيش  لك  ةیؤر  نكمی  ناك  .يلخادلا  ينزاوت 
.رّیغت نم  ينارتعا  ام  وھ  ظحال  .يسفن  تحبك  يننأ  الإ  لاع ، توصب  كحضأ  نأ 



ةباحسلا نوكت  نأ  ىنمتأ  .كتھبج  ىلع  نم  دیعاجتلا  تلاز  .بوقعی  نبا  ای  افص  كھجو  "
". سمشلل اھناكم  تلخأ  دق  كسأر  يف  ءادوسلا 

.مستبا .يسأرب  تأموأ 

قرعلا ذخأ  .يئادر  قرتخی  اھبیھل  ناكو  اھجوأ ، يف  سمشلا  تناك  ةعلقلا ، ىلإ  دئاع  انأو 
يروف نم  تھجتا  ىتح  يدصقم  تغلب  نإ  ام  .قاھرإلاب  تسسحأو  يمسج  نم  ّببصتی 

لحم ةحارلاب  ئداھلا  روعشلا  ّلح  .ةلیوط  ةّدم  درابلا  ءاملا  يف  تدقر  تاماّمحلا ، ىلإ 
تبرش .ماتلا  شاعتنالا  نم  ةلاح  يف  يتفرغ  ىلإ  تدعو  يسفن  تففج  .ةرارحلاو  قاھرإلا 

.ةلولیقلا مون  ءانثأ  يف  اًمئاد  نوكت  امك  تقارو  يمالحأ  تفص  .ةحارلل  تدلخو  ءاملا  ضعب 

، ةرھاقلا يف  ةّببقملا  ةفرغلاب  ملحأ  تنك  .ءافص  رثكأ  ةركاذلا  حبصت  فیفخ ، مونلا  نألو 
ادب فیك  امأ  .امھضعب  قوف  ھناّبصی  ءام  ھب  ءاعو  مامأ  نیتسلاج  يتنباو  يتجوز  تیأر 

يصخلا ھجو  دجأل  ّينیع  تحتفف  ينظقوی ، ام  اصخش  تدجو  .يردأ  تسلف  ملحلا  ةیقب 
.اًمستبم دجمأ 

". بوقعی نبا  ای  كارت  نأ  دیرت  ةناطلسلا  "

.وھ امك  انكاس  يقب  ھنأ  الإ  ابضاغ ، ھب  ّقدحأ  انأو  شارفلا  يف  تسلج 

؟ ةناطلس يأ  : " ھتلأس

.ھعبتأ نأ  طقف  َّيلإ  احملم  بیجی ، نأ  ھتداعك  ضفر 

.ةرھاقلا يف  ةسعت  ةیاھن  يقل  يذلا  ساملأ ، يصخلاب  ام  دح  ىلإ  ينرِّكذی  ناك 

دجمأ تفرص  .كلمرحلا  ىلإ  ةیدؤملا  ةیبناجلا  ةفرغلا  يف  يراظتنا  يف  ةلیمج  تدجو 
تناك .ناتنیزح  ناتنھاو  نانیع  .اھتداعك  ةّدقوتملا  ةلیمج  يھ  نكت  مل  .اھنیع  نم  ةزمغب 
ةأرملا كلت  نزحأ  دق  نوكی  نأ  نكمی  يذلا  ام  .لایل  ذنم  ادیج  منت  مل  اھنأ  اھیلع  ودبیو  يكبت 

نأ نود  ةلیوط  ةدمل  َّيف  قدحت  تحار  ھسفن ؟ ناطلسلا  اھتیصخش  ةوقو  اھؤاكذ  بلخ  يتلا 
.ملكتت

ًادیفم نوكی  نأ  ةناكملا  عضاوتم  بتاك  عیطتسی  لھ  .لوھذو  ةریح  يف  ةریمألا  ودبت  "
"؟ وحن يأ  ىلع 



اھیف تدجو  دق  يننأ  دقتعأ  تنك  .بوقعی  نبا  ای  يتقث  تناخ  ةمیلح  ةمیدقلا  كتقیدص  "
مل .ةدع  اًروھش  ملعت  امك  قرتفن  مل  .انتایح  بولسأ  داقتنا  ينتكراش  .ةقثلاب  اًریدج  اًقیدص 

رعشلاو ةیسلدنألا  ةفسلفلاب  عتمتست  فیك  تّملعت  .اعم  اھانیضق  يتلا  مایألا  بسحن  نكن 
تناك انتاءادع  ىتح  .اھسفن  ءایشألل  كحضن  انك  .قشمدو  ةرھاقلا  يف  انئافرظل  رخاسلا 
نكلو ةقیقرلا ، كرعاشم  حرجأ  نأ  ةیشخ  اعم  انیلایل  تناك  فیك  كل  فصأ  نل  .ةدحاو 
يان لثم  اعم  فزعن  انك  .ينّزھت  اھب  رعشأ  كلذ  لوقأ  امدنع  بوقعی ، نبا  ای  ينقدص 

، مستبت تناك  َّيلإ ، رظنت  تناك  امدنع  كلذ ؟ نم  رثكأ  لوقأ  نأ  نكمی  يذلا  ام  .ةراثیقو 
ھئام نم  يوتریل  ءانحنالاب  ءرملا  يرغیو  لامجلاب  عشی  فاص  عبن  لثم  اھھجو  ضیفیف 

.اھعم مستبت  ایندلا  تناك  .شعنملا 

ّبنجتت .بیرغ  وحن  ىلع  فرصتت  تحبصأ  .ام  ءيش  اھرَّیَغ  اھنبا  تدلو  نأ  ذنم 
فدھب انبولق  يف  بعرلا  ءاقلإ  وھ  نھلمع  لك  تارحاس  فیراخت  ىلإ  عمتست  .يتبحص 
اھسأر نألم  دق  كلمرحلا  يف  نسلا  رابك  نم  تامداخلا  ضعب  نإ  دجمأ  يل  لوقی  .انعاضخإ 
اھنبا نإو  يدالوأ ، ىلع  اھنبا  لّضفی  ناطلسلا  نإ  اھل  نلق  نھنإ  لوقی  .عون  لك  نم  ءارھب 

، راض رثؤم  يننإ  اھل  نلق  .يب  اھتقالع  تعطق  ام  اذإ  موی  تاذ  اناطلس  حبصی  نأ  نكمی 
.ّيضام نع  بیذاكأب  اھسأر  اوألم  .ھلوسرو  هللا  قیرط  نع  اھدعبأو  اھللضأ  يننإو 

.اھب قوثوم  رداصم  نم  ھلك  كلذب  دجمأ  ينغلبأ 

تامداخلا ىدحإ  لأست  اھتعمس  سمألاب  .نیطایشلاب  ئلم  ملاعلا  نأ  دقتعت  تأدب  ةمیلح 
نبا ای  راضوألا "  " اذھ ام  فرعتأ  .لافطألا  بیصی  نأ  نكمی  راضوألا "  " ناك اذإ  ام  قلقب 

؟ بوقعی

.ءارحصلا يف  مھیسفانم  ھب  اوفیخیل  نورق  لبق  ودبلا  ھعرتخا  ءيش 

سیل نكلو  ءارحصلا ، سمش  مھیوشت  يكل  مھكرتیو  لاجرلا  بصتغی  شحو  ھنإ  لاقی 
قدصی نأ  درجم  جرشلا ! ةحتف  يف  اشع  اھسفنل  تعنص  دق  نادیدلا  نأ  نم  دكأتی  نأ  لبق 
اھّملعأ ةلماك  اروھش  تیضمأ  يننكلو  .كحضأ  ينلعجی  ءارھلا  اذھ  لك  يف  لھاج  صخش 

ام قدصت  تحار  كلذ  نم  الدب  اھنكل  .تمھف  اھنأ  دقتعأ  تنكو  .ةفسلفلا  نم  ةیقارلا  بناوجلا 
نأك .الالضو  افیز  انیس  نباو  دشر  نبا  ةفسلف  تتاب  لب  .تافارخ  نم  اھعماسم  ىلع  ىقُلی 

.عشقنت نأ  ضفرتو  اھلقع  تسمط  ءادوس  ةباحس 

وأ ناطیش  يننأك  فوخلا  امھؤلمی  نینیعب  ىلإ  رظنت  اھعم  ّملكتأ  نأ  تلواح  املك 



لك نإ  تضم  ٍلایل  ثالث  ذنم  تلاق  .اھسملأ  نأ  ضفرت  .اھنبا  لمحأ  نأ  ضفرت  .ةرحاس 
ةمحر تحت  انعضیو  انبقاعی  فوس  نإو هللا  اًرّفنمو ، اًمثإو ، اًرش ، ناك  اعم  هانلعف  ءيش 

يكل ةوقب  اھّزھأ  نأ  اھرعش ، دشأ  نأ  اھیف ، خرصأ  نأ  تدرأ  املاطل  .نیطایشلاو  نجلا 
.اھل ثدح  ام  مھفأ  نأ  كلذ  لدب  تلواحو  يسفن ، تكلامت  يننكل  .قیفت 

انأو اھدرفمب  تناك  .مامحلا  يف  اھتأجاف  امدنع  اھتفرع  يتلا  ةمیلح  تدب  ةدحاو  ةرم 
ةعطق تلوانت  .ةملكب  انالك  سبنی  مل  .اھراوج  ىلإ  مامحلا  تلخدو  يبایث  تعلخ  .كلذك 
ضعب جاھأ  دق  كلذ  نوكی  نأ  َّدب  الو  قفرب ، نیتقیقرلا  اھیفتك  دّسمأ  تحرو  شامق 

.تایركذلا

عملت اھنانسأ  تناك  .تمستبا  مث  َّيلإ ، رظنتل  يوحن  ترادتسا  روھش ، ذنم  ةرم  لوأل 
، يبلق باذ  .اھفرعأ  يتلا  ةمیلح  تیأر  .ىرخأ  ةرم  اھھجو  ءاضأو  لوقصملا ، جاعلا  لثم 

.اھردص كعدأ  يكل  يعارذ  ضفخأ  نأ  لبق  اھسأر  تدَّسمو 

.ةضفتنم تماق  مث  بضغب ، َّيلإ  ترظن  .اھھجو  مّھجتو  ترّیغت ، .اھباصأ  اًسم  نأكو 
نبا ای  مامحلا  يف  تسلجف  انأ  امأ  فشانملاب ، اھوحن  نعفدنا  يئاللا  اھتافیصو  يف  تخرص 

.مامحلا ءام  قوف  باسنم  ءام  يعومدو  بوقعی 

اذھو لقع ، رّوصتی  امم  دعبأ  معن ! .لایخلا  قوفی  ينزح  .ةنیزح  بلقلا  ةریسك  انأ  نآلا ،
ةینالقعلا راكفألا  نع  ادیعب  ينفرجی  ام  ائیش  كانھ  نأ  كلذك  رعشأ  يننأل  ينملؤی ، ام 

.قیمعو رھاط  يقن  بح  نع  ةئداھلا ،

يف نیدلا  حالص  فعض  كلذ  يف  امب  ءيش  لك  يف  ّملكتن  انك  .يتاقیدص  برقأ  تناك  "
ةبیرق اًرومأ  ھعم  شقانأ  نأ  عیطتسأ  نم  دجأ  ال  ةمیلح ، نع  ةدیعب  انأو  نآلا ، .مونلا  ةفرغ 

كنإ لوقتو  ریخلاب  كنع  ثدحتت  تناك  .موی  تاذ  اھقیدص  تنك  كنأل  كیف  ترّكف  .يبلق  نم 
.الھس ارمأ  سیل  مایألا ، هذھ  ایكذ  اعمتسم  دجت  نأ  الھس  اًرمأ  سیل  .اضیأ  دیج  عمتسم 

! ناطلسلا نم  اجوزتم  تنك  اذإ  اًصوصخ 

دقل .لفط  ةدالو  ةجیتن  نوكی  نأ  نكمی  ال  كلذ  نأ  دكؤملا  ةمیلح ؟ رّیغت  رّسفت  فیك 
ملاع يف  ایحت  نأ  نكمی  فیك  .كلذ  لثم  يل  ثدحی  ملو  نییوق  نیدلو  نیدلا  حالصل  ُتبجنأ 

"؟ اذھك ماھوألا  نم 

يل ناطلسلا  اھفصو  يتلا  ةأرملا  كلت  نأ  ّقدصأ  نأ  بعصلا  نم  .ةلیمج  ةصق  ينتلھذأ 



كلذ حبصت  نأ  نكمی  لیصأ ، ناصح  لثم  ةّرح  ةدارإ  تاذ  ةأرما  اھنإ  الئاق : موی  تاذ 
.ةلیمج ھفصت  يذلا  فئاخلا  سئابلا  نئاكلا 

ةیعیبطلا ریغ  اھتقالعل  ةیاھن  عضت  نأ  ةمیلح  ترّرق  امبر  .ةركف  ينھذ  يف  تقرب 
ضفرت نأ  وھ  كلذ  اھب  لعفت  نأ  نكمی  يتلا  ةدیحولا  ةقیرطلا  تناكو  ةریبكلا ، ةأرملاب 

تناك امل  كلذك  لاحلا  نأ  ولو  .ملاعلا  اذھ  يف  ھنع  عفادت  ام  لكبو  ھینعت ، ام  لكب  ةلیمج 
مأ .ةریرشلا  حاورألاو  شوحولاب  نمؤت  يك  دحلا  كلذ  ىلإ  طبھت  نأ  ىلإ  ةجاح  يف  ةمیلح 

؟ ةعجر الب  ترّیغت  اھنأبو  امھتقالع ، ةیاھنب  ةلیمج  عنقتل  كلذ  تّعدا  اھارت 

كلذ ّرس  مھفأ  نأ  لواحأ  ةناطلسلا ، يتدیس  ای  ریكفتلا  يف  اقرغتسم  ُتنك  دقل  : " تلق
ھل كلذ  نأ  نظأ  .ةبوبیغ ال  يف  ةمیلح  نأك  .ِھِتُلق  ام  ّلبقت  عیطتسأ  .ھتفصو ال  يذلا  لوحتلا 

میمست نلواح  دق  نكتقالع  ىلع  تادقاحلا  كئلوأ  نوكت  امبر  .ةدالولاو  لمحلاب  ةقالع 
". اھینذأ

ةفینع تاملكب  نّھدصت  تناك  اھنكلو  بوقعی ، نبا  ای  اضیأ  ةرھاقلا  يف  كلذ  نلواح  دقل  "
يف انھ  اھیلع  ریثأتلا  لھسلا  نمو  ةفیعض  تحبصأ  اذاملف  .نھعماسم  يذؤت  ةحقوو ،

؟ قشمد

ام لكو  يمایھو ، ّيبح  نع  اھیف  اھل  رّبعأ  رعش  دئاصقو  لئاسرو  اصصق  اھل  تبتك 
ىنمتأ انأ ، ام  انأ   " تاملكلا هذھ  اھیلع  عیباسأ  لبق  قرولا  نم  ةریغص  ةصاصق  اھنم  ھتیقلت 

عبتأو هدحو  بحأ هللا  .لفاوقلا  راّجت  لثم  ةداعسلا  يف  رجاتأ  دعأ  مل  .ينم  لضفأ  ىرخأ  كل 
". ھیبن قیرط 

، بلقلا يف  ةنعطب  ھبشأ  ھنإ  .اضیأ  يل  الو  .ال  بوقعی ؟ نبا  ای  ائیش  كل  كلذ  ينعی  لھ 
!". يتوم  " لوقت اھعمسأ  داكأو 

تنك اذإ  ام  كسفنب  ىرتو  كلضف ، نم  ةمیلح  عم  ّثدحتت  نأ  نكمی  لھ  .ءاجر  َّيدل 
يف ةمیلح  وأ  انأ  كیقتلأ  نأ  عنامی  ناطلسلا ال  .ھیف  انأ  تلشف  امیف  حجنت  كلعل  مأ ال ؟ ةئطخم 
عنام كیدل  نكی  مل  اذإ  .اًرس  ءاقللا  اذھ  رمأ  نوكی  نلو  فورعم ، ءيش  اذھ  .دیرن  تقو  يأ 

". ددحملا تقولا  يف  دجمأ  كربخی  فوسو  كلذ ، بترأ  فوسف 

.ءاجر سیلو  نذإ ، ارمأ  ناك  .ةفرغلا  نم  ةعفدنم  تجرخ  ةقفاوملاب  بیجأ  نأ  لبق 

اھتاملك تكرت  .ينباصأ  ةلیمج  نزح  نأك  .الوھذم  ریسأ  انأو  رثكأ ، وأ  عوبسأ  لاوط 



ةدحلا هذھب  ةمیلح  لّوحت  نأ  قدصأ  نأ  عطتسأ  مل  كلذ  نم  مغرلا  ىلع  .يسفن  يف  اًقیمع  اًرثأ 
.تلاق امك 

ينتجعزأ .ينع  ثحبی  حابص  تاذ  ءاج  يذلا  دجمأ  يصخلا  ترظتنا  ربصلا  غرافب 
.رتوت لیلد  تناك  .اھنم  ھسفن  عنمی  نأ  عیطتسی  ھنأ ال  تظحال  يننكلو  ةداعلاك ، ھتماستبا 

.مایأ لبق  ةلیمج  تلباق  ثیح  ةیبناج ، ةفرغ  ىلإ  لیوط  رمم  ربع  فغشب  ھتعبت 

ةماستبا تمستباو  ينتأر  .بصقلاب  ةزرطم  ةریبك  ةیشح  ىلع  ةسلاج  ةمیلح  تدجو 
.نیترئاغلا اھینیع  نع  تبھذ  دق  ةایحلا  نأك  ھجولا ، ةبحاش  تدب  .اھرھظم  ينلھذأ  .ةنھاو 

.افیعض ناك  اھتوص 

"؟ بوقعی نبا  ای  ينلباقت  نأ  تبلط  لھ  "

.تمص يف  تأموأ 

"؟ ملو "

، لأسأ نأ  نكمی  لھو  كلغاشمو ، كراكفأ  نع  لأسأو  كنبا ، دلومب  كتئنھت  دوأ  تنك  "
"؟ ةریسع ةدالولا  تناك  لھ  كیلع ؟ ودبی  يذلا  رّیغتلا  اذھ  رس  نع  يتأرج ، يل  ِترفغ  ول 

تناك معن ، : " اھتاملك ّنیبتأل  يعمس  دھجأ  تنك  يننأ  ةجردل  نھاو  توصب  تباجأ 
ةیح دلج  اوطبرو  ملألا ، فیفختل  صاخ  عون  نم  ارجح  يدی  يف  اوعضو  ادج ، ةبعص 
ينبا .ترّیغت  انأ  .بوقعی  نبا  ای  ترّیغت  دق  تنك  اذإ  ام  لأست  .ةدالولا  عیرستل  يذخف  لوح 

نع ّيلختلا  ةرورضب  ىقرلا  ينتمزلأ  .نیوادملا  دحأ  اھبتك  َىقُر  ثالث  لضفب  امیلس  دلو 
هذھ نكت  مل  ول  ىتح  .اًمامت  ةدالولا  ينترّیغ  .ةلیمجب  يتقالع  اًصوصخ  ھلك ، ّيضام 

ھقیرط نع  فارحنالا  مدعب  كلذو  الفط ، ينبھو  ھنأل  ركشأ هللا ، نأ  يف  تبغرل  َىقُرلا ،
.مالسلاو ةالصلا  ھیلع  انیبن  لالخ  نم  انل  ھمسر  يذلا 

حزمن .اعم  ھلك  انتقو  يضقن  ةلیمجو  انأ  تنك  .يل  ةبسنلاب  الھس  رمألا  نكی  مل 
ھلوقت تناك  ام  ضعبب  يضاقلا  تغلبأ  دق  تنك  يننأ  ول  .دحاو  سفن  يف  فّدجنو  كحضنو 

.اھتبقر ذقنی  نأ  ھسفن  ناطلسلا  رودقمب  ناك  امل  مالسلاو ، ةالصلا  ھیلع  انیبن  نع 

نإ لوقت  تناك  .هللا  مالك  يف  كّكشتأ  نأ  يندیرت  تناك  .اًبذك  ناك  هایإ  ينتّملع  ام  لك 
.هللا باتك  يف  يتلا  كلت  قوفت  انیس  نباو  دشر  نباو  يّرعملا  تاباتك  يف  ةدوجوملا  ةمكحلا 



.ةئطاخ دعأ  مل  .بوقعی  نبا  ای  ةمدان  انأ  .ءارھلا  اذھ  ىلإ  عمتسأ  تنك  يننأل  ينحماسیلف هللا 
ةبسنلاب امأ  .ينبا  سرحیو  ينع  وفعی هللا  فوسو  مویلا ، يف  تارم  سمخ  نآلا  ّيلصأ  انأ 
.ئطاخلا ّيضامب  ةمئاد  ةركذت  اھدوجو  .ھسفن  ناكملا  يف  اعم  نوكن  الأ  ىنمتأف  ةلیمجل ،

!". تتام اھنأ  ول  ىنمتأ  يننكلو  ..كمدصی  فوس  اذھ  نأ  فرعأ 

تناك ةریخألا  اھترابع  ىتح  .ةفطاعلا  نم  دّرجم  رتاف  توصب  ھلك  كلذ  ةمیلح  تلاق 
تبلق دقل  .ةقادص  ءاھنإب  رارقإ  ةلاح  دّرجم  نكت  مل  .اًقیمع  ةمیلح  رّیغت  ناك  .اًنیزح  اًسمھ 

.ةریخأ ةلواحمب  تمق  .بقع  ىلع  اسأر  اھلك  اھتایح 

.تكحضل امامت  ترّیغت  دق  كنإ  يل  لاق  يذلا  وھ  رخآ  اًصخش  نأ  ول  ةمیلح ، ةدیس  ای  "
كّملعت ملأ  .ارش  ةلیمج  ةناطلسلا  كتّملع  ام  لك  سیل  نأب  يفرتعت  نأ  نم  َّدب  كنأ ال  دكؤملا 

يتلا يھ  اھنأل  ةدساف  تناك  ةرھاقلا  يف  اھینغت  كتعمس  يتلا  يناغألا  لھ  رعشلا ؟ قوذت 
"؟ اھایإ كتّملع 

ام ناعرس  نكلو  اھفرعأ ، يتلا  ةمیلح  نم  ةفطاخ  ةحمل  تقربو  اھھجو ، افص  ةظحلل ،
.ىرخأ ةرم  اھحمالم  تمّھجت 

وھ هدیرت  تناك  ام  لك  نكلو  ينبحت  اّھنظأ  تنك  .اًریرشو  اًیغاط  اھریثأت  ناك  "
نبا ای  يسفن  كلم  نوكأ  نأ  َّدب  ال  .اھدحو  اھل  اًكلم  حبصأ  نأ  يندیرت  تناك  .يكالتما 

". ىرخأ ةرم  يسفن  نوكأ  نأ  يف  يتبغر  مھفت  نأ  عیطتست  كنأ  دكؤملا  نم  .بوقعی 

نیركذتت الأ  دوعسم ؟ ِتیسن  لھ  .ةلیمجب  يقتلت  نأ  لبق  نم  كفرعأ  يننأ  نیسنت  تنأ  "
حیحص .ةرھاقلا  يف  رصقلا  ىلإ  يضاقلا  كب  ءاج  موی  ناطلسلا  عم  نیثدحتت  تنك  فیك 

، نجاملا  (3) ةدالو رعش  ىلإ  الو  ةیسلدنألا ، ةفسلفلا  ىلإ  ِتفّرعت  دق  ينوكت  مل  كاذنآ  كنأ 
ةیؤر ىلع  كتدعاسو  كلذ  ظحالت  تناك  اضیأ  ةلیمج  .قالطنالل  ادعتسم  ناك  كلقع  نكلو 

". فلتخم ملاع 

". دوع ةلآ  يننأكو  َّيلع  فزعت  تناك  ةلیمج  "

.ةناطلسلا نع  عافدلا  يبجاو  نم  نأ  ترعشو  اًحیحص ، كلذ  نكی  مل 

يتلا ىقیسوملا  .ادیج  فزعت  تناك  اھنإف  كیلع ، اھتوطسل  ِتأتسا  دق  ِتنك  نإو  ىتح  "
يف امكنع  نوثدحتی  نایصخلا  ناك  .رصقلا  يف  نم  لك  دسح  عضوم  تناك  اھنافزعت  امتنك 
فیك نوفصی  اوناك  .ةقیقحلا  ىوس  ءيش  امھمھی  ال  نیتكلم  نع  نوثدحتی  .ةنیدملا  لك 



ةیفارخلا تانئاكلاو  نجلاب  ءاسعتلا  نامیإ  نیركنتست  تنأو  نالعتشت  كانیع  تناك 
كلذ كل  لوقأ  انأ  .ةمیلح  ای  ةیرحلا  نم  اعون  كلذ  ناك  .قافآلا  تقبط  كترھش  .ىرخألا 

". ةقیدص كتفصب 

اذامل .طقف  ّھیبنو  رماوأ هللا  يف  ةدوجوم  ةیقیقحلا  ةیرحلا  .بتاكلا  اھیأ  قمحأ  مالك  اذھ  "
ربتعن امنیب  ةقیقحلا  لوقن  نم   - ةلیلق ّةلق  نحنو   - اندحو اننأ  ضرتفنو  اذكھ ، نیرّبكتم  نوكن 

؟ زیحتلاو ىوھلل  ءانجس  كشلا  نوضفری  نیذلا  نینمؤملا  نم  ةیبلغألا 

ودبت .منھج  نم  ةحفل  لثم  ناك  ةلیمج  فیدجت  نأ  فرعأ  نآلا  .ائیش  كل  لقأ  ينعد 
"؟ انیبن لبس  مھفی  نأ  يدوھیل  فیكف  ينشھدی ، اذھ ال  بوقعی ! نبا  ای  اًمودصم 

هذھ يف  اھنیبو  ينیب  ءيش  لك  ىھتنا  .ةقدحملا  اھترظن  ينع  تلّوح  .اھھجو  يف  ترظن 
نوشیعی نیذلا  كئلوأ  بّصعت  اھعدخ  امك  ةلوسعملا ، نیلاجدلا  تاملك  اھتعدخ  دقل  .ةظحللا 

.مئامتلاو َىقُرلا  ىلع 

.اًبضاغ تنك  .ةفرغلا  تكرتو  ةغلابملا ، نم  ریثكلا  ھیف  لكشب  اھمامأ  تینحناو  تمق 
بیبح فسأو  نزح  درجم  نكی  مل  .ةلیمج  سأی  مھفأ  نآلا  .ةعئاض  اًحور  ةمیلح  تدب 

ام لك  نأل  نكلو  امھنیب ، تعستا  يتلا  ةوھلا  درجمل  ةنیزح  ةلیمج  نكت  مل  .ذوبنم  روجھم 
.اًنجھتسم حبصأ  ملاعلل  مھفو  ةفرعم  نم  اھتقیدصل  ھتّملع 

أمظ بضن  .رّیغتلا  انكردأ  ةلیمجو  انأ  انالك ، .ثدح  بیھر  ام  ءيش  .اھلك  امھتقالع 
.ءانغلا نع  رویطلا  تّفقوتو  روھزلا  تتام  ةفرعملل ، ةمیلح 

تلواح .رارمتساب  ينھذ  يف  رودت  اھتاملك  تناك  .مایأ  ةدع  ثیدحلا  اذھ  يف  ركفأ  تللظ 
يتنحم تلقن  .عاقلا  يف  ترقتساو  تقرغ  ةنیفس  ةمیلح  نأك  .لئاط  نود  كلذل  ىنعم  دجأ  نأ 
روعش ھعنص  براقت  ثدح  يضاملا ، يف  ةَدقتفم  تناك  ةرصآ  اننیب  ْتََمنو  ةلیمج ، ىلإ 
ةجردب ةیفسلف  ةلاح  تناك  .ةمكحلا  ھیف  ترّجحت  قیدص  نم  نامرح  دقفلاب ، كرتشم 

.ةشھدم

قیدص دقف  نأ  وھو  جاتنتسا ، ىلإ  تلصوو  بوقعی ، نبا  ای  اًریثك  رمألا  يف  تركف  دقل  "
لاصتالا نامرح  نم  ىسقأو  دشأ  ةبرض  ھیف  قثوو  ءيش  لك  ءرملا  ھكراش  میمح 

اذإ ام  وأ  لعفلاب ، كلذ  ّقدصأ  تنك  اذإ  ام  يسفن  لأسأ  كلذ  كل  لوقأ  انأو  ىتح  .يدسجلا 
بحلا نم  ةمیق  رثكأ  ءاقدصألا  نیب  بحلا  نأب  يسفن  عنقأ  نأ  كل ، كلذ  يلوقب  لواحأ ، تنك 



يلطصی يلقع  نأ  اھیف  رعشأ  تاقوأ ، .سكعلا  اھیف  قدصأ  ادج  ةلیلق  تارم  كانھ  .يسنجلا 
نم ةقادصلاب  اھیف  يحضأ  نأ  نكمی  تاقوأ  .يدسج  ىلإ  دتمی  فوس  بھللا  نأو  میحجلا ، يف 

.ةدقتم ةریخأ  ةمض  لجأ 

لقألا ىلع  ھسفن  نم  اقثاوو  ایوق  يلثم ، اصخش ، نأ  فیك  بوقعی  نبا  ای  ىرت  اذكھ 
لوقی امك  نونجلل ، ءرملاب  يدوی  نأ  نكمی  دیدش  ضرم  ھنإ  .بحلاب  ىلتُبی  نأ  نكمی 

ىلع نزحلا  نم  ةلالغ  ىرأ  كلذلأ  اضیأ ، اھبحت  اموی  تنك  كنأ  فرعأ  .اًمئاد  انؤارعش 
"؟ كھجو

اھانیعو دوعسمل ، اھبح  نع  عفادت  اھتّوق  جوأ  يف  اھتیأر  يتلا  ةمیلح  ىركذ  نكت  مل 
كلت نكت  مل  يضاقلا ، روضح  يف  انزلا  باكتراب  ناطلسلل  فرتعت  يھو  بحلاب ، ناتدقتم 
ىلع رظتنت ، تناك  يتلا  ةلیمج  رظنمل  بارطضالاب  ترعش  .ينتمھد  يتلا  يھ  ىركذلا 

.اھلاؤس ىلع  يدر  ران ،

مل ةمیلحل  ّيبح  .ةناطلسلا  يتدیس  ای  يننزُحی  ام  يھ  ةسئابلا  لاحلا  هذھ  يف  كتیؤر  نإ  "
يف لجرل  يدایتعا  رمأ  وھو  لانملا ، دیعب  ءيش  يف  ةیلوفط  ةبغر  تناك  .الیوط  رمتسی 

نّیلظت اذامل  وھ  ھنع  اًمئاد  يسفن  لأسأ  ام  نإ  .روھش  ذنم  اھل  ّيبح  ىوذ  دقل  .ينس  لثم 
ایأ نأ  مغر  ھمھفأ ، نأ  نكمی  كلذ  لك  ..ماقتنالا  يف  ةبغر  ةرارم ، بضغ ، اذكھ ؟ ةنیزح 

لّوحت صخش  ىلع  دادحلا  میًقت  نأ  كئاكذ  يف  ةأرماب  قیلی  .كب ال  اقئال  نوكی  نل  كلذ  نم 
ةمیلح يھ  كلت  تناك  اذإ  ام  لءاستیو  ةقباسلا ، ھماكحأ  لئاسی  ءرملا  لعجی  امب  اًمامت ،

ةعنقألا كلت  نع  فلتخی  الو  كداعسإل ، ممُص  عانق  درجم  تنأو  انأ  هانیأر  ام  لھ  .ةیقیقحلا 
؟ ةرھاقلا يف  لظلا  لایخ  وبعال  اھمدختسی  يتلا 

امبر .رخآ  ءيش  وھ  مأ  ةقادصلاو  بحلا  وھ  ھنیدقتفت  ام  ناك  اذإ  ام  لءاستأ  كلذك  انأ 
، ةنیمث ةّرد  ةمیلح  .ِكل  اكلم  ھنیربتعت  ِتنك  ائیش  ِتدقف  ِكنأ  وھ  لعفلاب  ِكملؤی  ام  نوكی 
نم ریثكب  عسوأ  ملاعل  ةیؤر  اھئاطعإو  فاوحلا  هذھ  میعنت  يف  ةداح ! فاوح  تاذ  نكلو 

كلذب ِتنك  روظحم  ٌءيش  دجوی  ثیح ال  راكفألا  نم  شھدم  ملاع  ةنیدملا ، امبرو  رصقلا ،
كلذ مھشھُدی  ناك  ناطلسلا ، كلذ  يف  نمب  اعم ، امكآر  نم  لك  .اھیف  ام  لضفأ  نیزرُبت 

- كتاكلتمم نمثأ  يھ  تحبصأ   - ىرخأ ةرابعب  .امكتقادص  زّیمی  يذلا  میمحلا  فلآتلا 
ِكملؤی ام  وھ  كلذ  نوكی  نأ  نكمی  لھ  .ِكنم  عیضت  نأ  حومسملا  نم  سیل  يتلا  تاكلتمملا 

"؟ لعفلاب



.ىرخأ ةرم  اھفرعأ  يتلا  ةلیمج  تیأرو  ملألا ، ّددبتف  اھانیع ، تجّجأت 

كئلوأ الو  يداش ، زوجعلا  دردألا  بلكلا  كلذ  الو  تنأ  ال  .بتاكلا  اھیأ  عمسا  "
تناك يتلا  ةقالعلا  لكش  نع  ةركف  ىندأ  ھیدل  مكنم  دحأ  ال  ھنوعبتی ، نیذلا  ءاسعتلا  نایصخلا 

نع تّملعت  ریثكلا ، اھنم  تّملعت  دقل  .دحاو  بناج  نم  ةقادص  نكت  مل  .ةمیلح  نیبو  ينیب 
.مھی دعی  مل  كلذ  ىتح  نكلو  .ىوتسم  ينم  لقأ  مھ  نم  شیعی  فیك  نع  ىرخأ ، ملاوع 

.انملاع نامھفت  امتنأ ال  راصتخاب ، .يروكذ  ملاع  يف  ناشیعت  بوبحملا  كناطلسو  تنأ 
ةلیل ىلع  نسفانتی  ءاسنلا  .انھ  هروذج  ّدمی  نأ  نكمی  ءيش  .ءارحصلاب ال  ھبشأ  كلمرحلا 
الیل نھفرغ  ىلإ  نوّللستی  نیذلا  نایصخلا  ضعبب  نھطابحإ  نع  نسفنی  انایحأ  .ناطلسلا  عم 

.ةعتملا قیقحت  نع  اًمئاد  ھقوعی  نل  ایصخ ، ھنوك  ...و 

يبأ ناك  .لجر  عم  ةداج  ةقادص  ةأرما  يأ  دجت  نأ  لیحتسملا  نم  لاوحألا  هذھ  لثم  يف  "
ارومأ ھعم  شقانأ  نأ  عیطتسأ  يل ، اًیقیقح  اًقیدص  حبصأ  يمأ ، ةافو  دعب  .كلذ  نم  ءانثتسا 
.دجلا لمحم  ىلع  ينذخأی  ھنأ  فرعأ  .نیدلا  حالصب  ةمرغم  ادیج  فرعت  امك  انأ ، .ةریثك 

كلذ نم  مغرلا  ىلعو  القع ، يل  نأ  كردی  ھنإ  .رخآل  نیح  نم  اھیلع  دقری  محل  ةموك  تسل 
اذھك نمز  يف  كلذك  نوكت  نأ  نكمی  فیكو  .ةقیمع  انتقادص  نأ  ةنامأب  يّعدأ  نأ  نكمی  ال 
كلذل سیل  .تایوتسملا  عیمج  ىلع  ةلماك  ةقادصب  معنأ  تنك  ةمیلح ، عم  .هذھك  فورظو 

.ناطلسلا تاكلتمم  نم  انلك  رمألا ، رخآ  يف  .كّلمتلاب  ةقالع 

ىلإ امنإو  يل  سیل  .موی  تاذ  عجرتس  اھنأ  دقتعأ  تلز  ام  بوقعی ، نبا  ای  ىرت  امك 
نوكی نل  كلذبو  هایإ ، اھتملع  ام  تایرخأ  ءاسن  ّلعت  مِ نأ  يلمأ  .ایفاك  كلذ  نوكیس  .اھدشر 

دعی مل  .رثكأ  ءيش  .ائیش ال  اھنم  دیرأ  انأ ال  نآلا ، .ءابھ  عاض  دق  اعم  هانشع  يذلا  تقولا 
فوس الجأ  وأ  الجاع  .يدحو  نزحأس  .يل  ةبسنلاب  تتام  .ءيش  لك  ىھتنا  .ينعمسی  يبلق 
"؟ مھفتأ .ىرخأ  ةرم  ةدیعس  نوكأس  .يتنیكس  َّيلإ  دوعتس  .ةیسؤملا  اھتمكحب  ةدحِولا  يتأت 

، ءطبب ةفرغلا  رداغت  يھو  ةنیزح  ةماستبا  اھھجو  ىلع  ترھظو  يسأرب ، تأموأ 
.اھملأ عقوم  ىلإ  دوعت  الأ  دیرت  اھنأكو  ةبوسحم ، تاوطخب 

نیقیدص انحبصأ  دق  انكل  افلتخم  انملاع  ناك  ول  .ءاقللا  اذھ  دعب  اًریثك  ةلیمج  يف  تركف 
، اھتلباق ىرخأ  ةأرما  يأ  نم  رثكأ  يھ ، تناك  .ةبرجتلا  نم  دیفتسملا  انأ  تنكلو  نیمیمح ،

نوك اھقوعی  ھلوسرو ، اب  نونمؤی  نم  ملاوع  نأ  نم  دشر  نبا  ىوكش  نع  رّبعم  ریخ 
.ةلودلا نوئش  وأ  ةراجتلاب  لمعلا  نم  ادعبتسم  ءاسنلا ، يأ  اھبوعش ، فصن 



لّوحت لثم  اثادحأ  نإف  ةعلقلا ، جراخ  ملاعلا  يف  ثدحی  امع  اًعوطقم  ءرملا  نوكی  امدنع 
مھسبالمب ةاعسلا  لوصو  ةظحل  امامت  يتیفاع  تدعتسا  .اھقحتست  ةیمھأ ال  بستكت  ةمیلح 

داع .لاتق  نود  تطقس  دق  بلح  نأب  انغلبت  لئاسر  نولمحی  ةرّبغملا ، مھھوجوو  ةیمسرلا 
مواق يذلا  قمحألا  .ةّبیطلا  رابخألاب  انءاج  لوسر  لوأ  عیمجلا  قناع  .ھناكم  ىلإ  ءيش  لك 

.ھسأر طقسم  راشنش  ىلإ  ةدوعلاو  رارفلا  ىلع  سانلا  هربجأ  ناطلسلا 

الالجإ ةینحم  مھسوؤر  ناطلسلا ، مامأ  نوّرمی  ةنیدملا  ةسارح  دونج  ناك  بلح ، جراخ 
اوناك مھنكلو  ھتفیلخل ، ءایفوأ  اّولظو  نیدلا  رون  نّوبحی  بلح  يلاھأ  ناك  .اریدقتو  ھل 

نأ ضفریو  مھتنیدم ، نعو  مھنع  عفادیس  اًحتاف  نیدلا  حالص  يف  اودجو  دق  مھنأ  نوفرعی 
.داھجلا قیرط  يف  ءيش  يأ  فقی 

تألتما .عراوشلا  يف  تالافتحا  .اھلك  قشمد  يف  حرفلا  نم  ةجوم  بلح  طوقس  ثدحأ 
ادب .ةلامثلا  ىتح  برشلا  ىلع  اوّرصأ  نیذلا  بابشلاب  ةنیدملا  عراوش  لك  يف  تاناحلا 

ىوقأ نآلا  انناطلس  حبصأ  .سانلا  رعش  اذكھ  .رابخألا  هذھل  رّیغت  دق  ھنأكو  ھلك  انملاع 
.دالبلا يف  مكاح 

تام .دبألا  ىلإ  ٌدیرف  ٌتوص  تكس  .ةئیس  رابخأ  يتحرف  تطبحأ  يلاتلا ، مویلا  يف 
ىسقأ ىتح  .هابأ  ٌنبا  يكبی  امك  ھتیكب  يننأ  الإ  انتقادص  ةثادح  مغر  .مئان  وھو  میھاربإ 

، ةصاخلا ھتبتكم  نم  ةریغص  ةعومجم  يل  كرت  .يلاتلا  مویلا  يف  ھتزانج  يف  ھتكب  هوجولا 
.يتفرغ يف  دارفنا  ىلع  ءاسملا  يف  الإ  اھأرقأ  مل  ةرّكذم  اھعمو 

! بساكم نود  ةقیقحلا  ةمدخ  يضقنت  دقو  اھبساكم ، ماظعلا  كولملا  ةمدخل  نوكی  دق  "
". ریثكب ربكأ  اھتمیق  نإف  ببسلا  اذھلو 



(21)

دیعتست نأ  لمأ  ىلع  اھیبأ  تیب  ىلإ  دوعتو  قشمد  رداغت  ةلیمج  ● 
ىلإ نوكأل  ھیلإ  عرھأ  انأو  اًضیرم ، عقی  نیدلا  حالصو   ● اھتنیكس

هراوج

ابغار الو  امستبم  نكی  مل  .ةلیمج  نم  ةلاسر  الماح  نیموی ، دعب  دجمأ  يصخلا  ينءاج 
.ةفرغلا كرتو  يدی  يف  ةلاسرلا  عضو  نأ  وھ  ھلعف  ام  لك  .تامولعم  يأ  ءاطعإ  يف 

، فورحلا مسر  يف  لامجلا  اذھ  لثم  يتایح  يف  تیأر  نأ  قبسی  مل  .اھّطخ  لامج  ينلھذأ 
وأ نانف  دی  ىلع  ةباتكلا  تّملعت  دق  نوكت  نأو  َّدب  .رابكلا ال  نفلا  كلذ  ةداس  لامعأ  يف  ىوس 

يننأك اھتاملك  لقنأ  انأو  ىتح  .روطسلا  هذھ  بتكأ  انأو  يمامأ  ةلاسرلا  .مھلسن  نم  طاطخ 
.ةرم لوأ  اھل  ةمیلح  ينتّمدق  موی  ھعمسأ  تنك  املثم  يفاصلا ، اھتوص  ىرخأ  ةرم  عمسأ 

.يلایخ نیعب  ةحضاو  اھحمالم  ىرأ  .يعمسم  يف  ددرتی  اھتوص 

، بوقعی نبا  زیزعلا  قیدصلا  "

دوعأس .رثكأ  اّمبرو  ..رھشأ  ةدعل  قشمد  رداغأ  فوس  يننأ  فرعت  يك  كل  بتكأ 
يف بغرأ  .ةّدم  ذنم  ةدیج  ةحصب  سیلو  نآلا ، نینامثلا  غلبی  يذلا  يدلاو  عم  ةّدم  يضمأل 

.يرفس مامأ  تابقع  يأ  ھبلق ، دعسأ هللا  ناطلسلا ، عضی  مل  .يضقی  نأ  لبق  هارأ  نأ 

فیقثتل ةرایز  كلت  تناكو  دادغب ، يف  تقولا  ضعب  تیضمأ  تاونس ، لبق  ةرم ، تاذ 
ام .لقعلا  ةمیق  ھیدی  ىلع  تّملعت  .ریبك  رعاشو  فوسلیف  سورد  روضحل  تبھذ  .يلقع 

ذاعمو يبنلا  نیب  راد  يذلا  راوحلا  اذھ  يل  يوریو  ءاضیبلا ، ھتیحل  دّسمی  وھو  هارأ  تلز 
.نمیلا يضاق  لبج  نب 



؟ ام ةلأسم  يف  سانلا  نیب  يضقتس  فیك  يبنلا :

.هللا باتكب  يضقأ  - : 

؟ دجت مل  نإو  : 

.ھیبن ةنسبف  - : 

؟ دجت مل  نإو  : 

.يلقع مّكحأ  - : 

ھلماعت دنع  اّمیسال  ھنم  دیفتسی  لجرلا  ذخأو  .ھلك  اذھل  نیدلا  حالص  تّھبن  تدع ، اّملو 
، ام ائیش  تّققح  يننأ  ترعش  .ةرھاقلا  يف  نییمطافلا  ءافلخلا  ىدل  توھاللا  ءاملع  عم 

.يتركاذ يف  اًمئاد  ةلحرلا  كلت  ّتلظو 

نم ةقث  يلكو  ةیساق ، ةبرض  نم  تیناع  دقل  ةینھذلا ، يتلاح  دیعتسأ  يك  ةبھاذ  انأ  نآلا ،
.رمد يف  ينجعزت  نل  قشمدو  ةرھاقلا  تایركذ  نأ 

طیحیو يدلاو ، اھأشنأ  يتلا  ةدیرفلا  ةقیدحلا  يف  روھزلا  ریبع  ىرخأ  ةرم  ّمشأ  نأ  دیرأ 
تنك .راھزألاو  تاتابنلا  لمجأ  ھیلع  تبنت  روس  .يتایح  يف  ھتیأر  روس  لمجأ  اھب 

.انتقیدح لثم  نوكتس  ةنجلا  نأ  اًمئاد  رّوصتأ 

ةمداق يھو  رویطلا  دھاشأ  راجشألا ، نیب  تمص  يف  تاعاسلا  يضقأ  نأ  تدتعا  انھ 
.يعیبط ھنأك  ودبی  يك  مّمُص  يئام  يرجم  نم  برشت  يك  روسلا ، نم 

لءاستأ ملحأو ، تاعاسلاب  لظلا  يف  سلجأ  نأ  يتداع  نم  ناك  .يمالحأ  تلّكشت  انھو 
نع نوّثدحتی  راجتلا  ناك  .رمد  جراخ  ملاعلا  لكش  نوكی  نأ  نكمی  فیك  يسفن  نیبو  ينیب 
يف ثدحت  يتلا  ةبیجعلاو  ةبیرغلا  ءایشألا  نعو  اتكلكو ، ةرصبلاو  قشمدو  ةرھاقلاو  دادغب 

، ربكأ امدنع  اًرجات  نوكأ  نأ  دیرأ  ھل : لوقأو  يدلاو  ىلإ  ةعفدنم  يرجأ  تنكو  ندملا ، كلت 
.نیصلا ىتح  اضرعو  الوط  رفاسأ  ىتح 

انایحأ بھذن  انك  .يدلاو  عم  يناصح  ىلع  جرخأ  تنك  ةرشع ، ةعبارلا  يف  تنك  امدنع 
يدلاو .ةعیبطلا  عدب  لّمأتتو  ةمعانلا  جاومألا  دھاشت  نأ  حیرم  وھ  مك  .رحبلا  ةدھاشمل 

.فلخلا يف  انیقفارم  نیكرات  يناصح  راوج  ىلإ  ھناصحب  ریسی  نأ  ھتداع  نم  ناك  اضیأ 



ةمخض ةكمس  ةئیھ  ىلع  نجب ، نوكسم  ھنأ  نودقتعی  مھنأل  ءاملا ، ىشخی  ناك  مھمظعم 
ةلحضلا هایملا  ربع  يناصح  بكرأ  مث  لمرلا ، ىلع  ودعأ  تنك  فیك  ركذتأ  .رشبلا  مھتلت 

.َّيلع اھذاذر  طقاستی  يتلا 

، اندعب نوؤیجیس  نم  دعبو  اندعب  ىقبیس  انھ  ءيش  لك   " لوقیو َّيلإ  رظنی  يدلاو  ناك 
لامج مھرحسی  فوسلو  نینسلا ، تائم  دعب  سانأ  ھب  رعشی  فوس  ھسفن  میسنلا  اذھ 

". ةیدبألا توص  يتینب  ای  اذھ  .نآلا  ثدحی  امك  ةعیبطلا 

نوكی نأ  ةظوظحم  تنك  مك  تكردأ  كاذنیح  دعب ، امیف  الإ  هدصقی  ناك  ام  اًمامت  مھفأ  مل 
نونمؤی اوناك  سانلا  نم  ریثك  .هؤانبأ  ربكی  نأ  لبق  يھتنیس  ملاعلا  نأب  نمؤی  نكی  مل  بأ  يل 
نوأرقیو مھتالجس  نوحتفی  فوس  ةكئالملا  نأو  ملاعلا ، يھنی  فوس  هللا  نأب  قحب ،

.افلتخم ناك  يبأ  .انتایح  نع  مھتاباسح 

حالصل ناك  الو  .رایخ  يل  نكی  مل  نكلو  يئاقدصأو ، يدلب  تكرت  يننأل  ةنیزح  تنك 
ةمحر ھیلع  نیدلا  رون  ناطلسلا  ھكرابو  يرورض ، ھنأ  هوبأو  يبأ  دجو  افلاحت  ناك  .نیدلا 

دعبو نینبا ، ھل  تبجنأ  .جاوزلاب  ادبأ  عتمتسأ  مل  يننكلو  نیدلا ، حالص  ةقفر  تببحأ  .هللا 
! ينجعزی مل  كلذ 

، طقف ةیصخشلا  يتبرجت  كلت  .يعم  لیللا  يضمی  نأ  نع  ھینُثأ  تنكو  ءاقدصأ ، انحبصأ 
ھسندیل اًقولخم  يدسج  نكی  مل  امبر  .رخآ  لجر  يأ  عم  ھسفن  ءيشلا  لعفأل  تنك  اّمبرلو 

تنأ ةمیدق  ةصق  كلت  ..طقف  ةمیلح  عم  امھتدجو  ةیقیقحلا  ةداعسلاو  يقنلا  بحلا  .لجر  يأ 
.اھفرعت

يھو رھشأ  ةدع  ّتلظ  نیدلا ، حالص  نم  نیدلا  رون  ةلمرأ  تمصع  تجّوزت  امدنع 
، بجاولا عفادب  امبر  اھبكری  ناك  يذلا  نیدلا ، رون  دھازلا  دعب  اھنأ  دقتعأ  .ةّقدصم  ریغ 
نأ ًادبأ  فرعت  نكت  مل  اھنإ  يل  تلاق  نأ  موی  رّكذتأ  .حماجلا  ناصحلا  نیدلا  حالص  تدجو 

.ةذللا كلت  لك  اھل  ّققُحی  نأ  نكمی  عامجلا 

.يتبرجت ىلع  ءانب  لاجملا  اذھ  يف  كناطلس  ءادأ  ىلع  مكحت  ال  يك  كلذ  كل  لوقأ 
يف تایرخأ  تایاكحو  تمصع ، عم  ھتبرجت  ىلإ  دانتسالا  نكمی  .ھل  ملظ  كلذ  يف  نوكیس 

ةجردل ةیوق  دوعسم  ىركذ  تناك  اھل ، ةبسنلاب  .ةیئانثتسا  ةلاح  ةباثمب  تناك  ةمیلح  .میرحلا 
ضمغت تناك  ةرم ، لوأل  اھذخأ  امدنع  ناطلسلا  نأ  يل  تفرتعا  .ةحیرص  تناك  اھنأ 

.اھسفن ىلع  ءبعلا  نّوھت  يك  كلذ  لعفت  تناك  ..دوعسم  ھنأ  ةرّوصتم  اھینیع 



وأ عئاض ، ٍضام  نع  ثحبأ  نأ  ثبعلا  نم  نوكیس  امبرو  رمد ، يف  الیوط  ىقبأ  دق ال 
.ىرخأ ةرم  هابصو  ھتلوفط  شیعی  نأب  رضاحلا  ملأ  جلاعی  نأ  نكمی  ءرملا  نأ  رّوصتأ 

دنع میدقلا  ةایحلا  بولسأل  رمتسملا  سیدقتلا  .يل  قورت  رمد ال  يف  ةایحلا  نم  بناوج  كانھ 
ةعیبطلا ىلع  ودبلا  تاراصتنا  نع  اھیف  غلابملا  صصقلا  .رجضلاب  ينبیصی  ودبلا  لئابق 

عّجشی ناك  الو  كلذ ، ھل  قوری  نكی  مل  اضیأ  يبأ  .ينّزھت  ال  رشبلا  نم  مھئادعأ  ىلعو 
يتلا دئاصقلا  ةباتك  يف  نوسمغنم  طالبلا  لاجرو  دوجوم ، وھف  كلذ  نم  مغرلا  ىلعو  .ھیلع 

بائذلا ھب  طیحت  اًیودب  اًمیخم  وأ  لالكلا ، فرعت  ال  يتلا  ةلیصألا  لبإلا  وطخ  حدمت 
.قونلا نبل  معطو  فافجلاو  عوجلا  وأ  عابضلاو ،

، اھتافو دعب  ينتدّھعت  يتلا  يمأ  ةقیقش  .مھارأ  نأ  دیرأ  سانأ  كانھ  كلذ ، نم  مغرلا  ىلع 
اھل يكحأس  انأو  اھبعاتمو ، اھرارسأ  لكب  يل  حوبت  فوس  .يل  ةمیمح  ةقیدص  تحبصأو 

ةمیلحب ةّمیتم  تنك  يننكلو  ةرم ، تاذ  ةرھاقلا  يف  يترایزل  تءاج  .يمومھ  نع  يرودب 
يننأ دقتعت  يھو  ةنیزح  تداع  .ةنیكسملا  يتلاخل  تقو  َّيدل  نكی  ملو  مایألا ، كلت  يف 

.كاذنآ يتلاح  اھل  حرشأو  َّيف ، اھتقث  دیعتسأ  نأ  ىنمتأ  نآلا ، .ةسرطغتم  ةحقو  تحبصأ 

يفو كلذ ؟ يف  يعم  تسلأ  .بوقعی  نبا  ای  هرعاشم  سیبح  ءرملا  ىقبی  نأ  ءيس  رمأ 
ىلإ يتدوع  نوكت  فوس  هذھ  رظنلا  ةھجو  نم  .اھنم  رّرحتی  نأ  بعصلا  نم  ھسفن  تقولا 
انأ سلجنس  .ىلوألا  يتاذ  ةدیعتسم  لضفأ ، لاح  يف  قشمد  ىلإ  دوعأ  فوسو  ةدیفم ، رمد 

يونی نیدلا  حالص  ناك  اذإ  .موی  لك  امھشیعن  نیذللا  خیراتلاو  ةفسلفلا  يف  شقانتنو  تنأو 
مالسلا .انھ  ككرتت  نأ  ىلع  تّرصأ  ةلیمج  نإ  ھل  لق  ةدیعب ، انأو  ىرخأ  ةرماغمب  مایقلا 

.مكیلع

قاھرإلاو ءطبب ، ةفرغلا  يداش  لخد  ىتح  ةلیمج ، ةلاسر  يف  ریكفتلا  يف  عرشأ  دكأ  مل 
كحضی حار  ھنكلو  ةئیذب ، ةلئسأ  ىلع  درلا  ىدافتأ  ىتح  ھنع  ةلاسرلا  تیفخأ  .ھیلع  ٍداب 

.اھقھقم

امبر .نذإ  ةبھاذ  يھ  .ةیمھأ  تاذ  تسیل  .ةلاسرلا  نومضمب  دجمأ  يصخلا  ينغلبأ  دقل  "
اھناسل ىشخی  ناك  دقف  حایترالاب  نیدلا  حالص  رعشی  فوس  .رمد  يف  ىرخأ  ةأرما  اھیدل 

"؟ كتجعزأ لھ  انایحأ ، طیلسلا 

يف لاق  ھظحالن ، نأ  نود  ةفرغلا  ىلإ  ّللست  يذلا  بجاحلا  ينعطاق  بیجأ ، نأ  لبق 
: ئداھ توص 



كملقو كعاتم  مزحت  نأ  كیلع  نأب  كربخأل  تئج  .بوقعی  نبا  ای  ةفسؤم  رابخأ  َّيدل  "
ھتدوع قیرط  يف  وھو  ىرقلا ، ىدحإ  يف  اًضیرم  ناطلسلا  طقس  .كتاساركو  كرابحأو 
..انلك ..انئاعدتسا  يف  لسرأ  دقل  .اًّبیط  اًرمأ  سیل  .نیموی  ةریسم  انھ  نع  دعبت  يتلا 

". ةلیلق تاعاس  نوضغ  يف  لحرنس 

ناطلسلا اھیف  دقر  يتلا  ةیرقلا  ىلإ  انقفاری  نأ  ىلع  ارصُم  ءاكبلا  يف  يداش  طرخنا 
الوأ دیدجلاب  هربخأ  نأب  ھتدعو  .ھبلط  انضفرف  ھیلع ، ودبی  ناك  فعضلا  نكلو  .اًضیرم 
ناك ام  نكلو  لیخلا ، بوكر  ىلع  اداتعم  تحبصأ  دق  تنك  .يعاتم  مزحل  تعرسأو  لوأب ،

.ةعتم لك  ينبلس  يلاب  لغشی 

.تارشحلا ضعب  نینط  نم  الإ  اقبطم  تمصلا  ناك  .قسغلا  ةأدھ  يف  قشمد  انرداغ 
.انتسارحل اولسُرأ  نیذلا  دونجلا  نم  مھنم  ةینامث  .ابكار  رشع  ينثا  نم  انّوكم  انعمج  ناك 

.ةلحرلل مزاللا  ماعطلا  نالمحی  مدخلا  نم  اناك  بجاحلاو  انأ  يریغ  نارخآلا  نانثالا 

نأ نكمی  ناك  ثیح  قشمد ، ىلإ  ھلقن  يف  نیدلا  حالص  ءابطأ  لشف  وھ  ينقلقی  ناك  ام 
ھنأ وھ  كلذل ، لمتحملا  دیحولا  ببسلا  .نیرخآ  ءابطأ  فارشإ  تحتو  ةحار  رثكأ  نوكی 
يل ھلاسرإ  ببس  نم  ةریح  يف  تنك  .ةكرحلاب  ھل  حمست  ال  ةجردل  اضیرم  ناك  امبر 
نأ دیری  ناك  ھنأ  ول  .اھلك  ةریخألا  ھتلمح  ءانثأ  يف  ھعم  ّلظ  نیدلا  دامع  مادام  ينیعدتسی ،

.ةریخألا هدیس  تابغر  نیودت  ىلع  ينم  ردقأ  ریبكلا  ملاعلا  نإف  ةیصو ، يلُمی 

رداق ریغ  اًبعتم  تنك  .ةریغص  ةحاو  يف  ركسعنل  لیللا ، نم  ریخألا  عیزھلا  يف  انّفقوت 
بسانتی ناطلسلل ال  دیدشلا  هؤالو  ناك  يذلا  بجاحلا  عم  مالكلا  وأ  برشلا  وأ  لكألا  ىلع 

لیخلا ةدیحولا : ھتامامتھا  نإ  ثیح  ھیلإ  عامتسالا  ملؤملا  نم  ناك  ھنأ  ةقیقحلا  .ھئاكذ  عم 
.يل ةبسنلاب  ةیبذاج  يأ  لثمی  نكی  مل  امھالكو  ..ریخاوملاو 

يف .دونجلا  شھدی  كلذ  ناكو  قشمد  يف  ابیرغ  اًروخام  فصی  ذخأ  انتلحر ، ةیادب  يف 
مھنئابز موقیو  لسالسلاب ، تارعادلا  نوّدیقی  اوناك  بجاحلا ، ىكح  امك  روخاملا ، اذھ 
قیقحتب الیفك  ناك  يذلا  رمألا  .راودألا  نولدابتی  مث  نھوررحی ، نأ  لبق  طایسلاب  نھدلجب 
ةحیبقلا ھتماستبا  يل  تدكأف  بثك ، نع  بجاحلا  ىلإ  ترظن  .فارطألا  لكل  عابشإلا 

ىلع تمزعو  .روخاملا  كلذ  يف  اًنوبز  ناك  ھنأ  َّدب  .ينھذ ال  يف  ددرتی  ذخأ  يذلا  لاؤسلا 
.يتدوع دنع  بجاحلا  اذھ  نع  يداش  لأسأ  نأ 

ةیرقلا انلصو  امل  تشُھد  .انتلحر  انلصاوو   ، سمشلا قورش  لبق  نیركبم  انظقیتسا 



نأ وھ  ثدح  امو  .لقألا  ىلع  ىرخأ  تاعاس  تس  ریسن  نأ  تّعقوت  دقف  .راھنلا  فصتنم 
.اًرصتخم اقیرط  انب  اكلس  اھسفن  ةیرقلا  ءانبأ  نم  نایدنج 

ناك انھ  .ریغص  لزنم  ىلإ  انروف  نم  انوذخأو  ران ، ىلع  انلوصو  نورظتنی  اوناك 
ھنع ناّشھی  نامداخ  هراوج  ىلإو  ضیبألا ، نیلسوملا  نم  ةءالمب  ىطغم  ناطلسلا  دقری 
ھتوص جرخ  .ھھجو  ىلع  ادب  يذلا  رّیغتلل  تلُھذ  يننكلو  نیتضمغم ، هانیع  تناك  .بابذلا 

.افیعض

ةرورض كانھ  نكت  مل  .ىھتنا  أوسألا  نكل  بوقعی ، نبا  ای  كنھذب  رودی  ام  فرعأ  "
امدنعو بلح ، يف  نیدلا  دامع  .ًادغ  مكعم  دوعأسو  ریبك ، نّسحتب  نآلا  رعشأ  .مكتلحرل 

يك داھجلل  ةقیقدلا  يططخ  عضأ  نأ  تدرأ  .الیوط  شیعأ  نل  يننأ  دقتعأ  تنك  كتیعدتسا 
لضفب كلذو  اّیح  تلز  ام  يننأ  ظحلا  نسحل  .يدعب  نم  ءاش هللا  نإ  اھذیفنتب  يتفیلخ  موقی 
يِّصم ببسب  توجن  يننأ  دقتعأ  .عوبسأ  لبق  ةیرقلا  هذھ  يف  ءارمأ  ةعبرأ  اَّنفد  دقل  هللا ،

لثم اضیرم  تنك  يننإ  ثیح  رخآ ، اًببس  دجأ  .جراخلا ال  يف  انھ  ةدوجوملا  ةرجشلا  نومیل 
يل ىرجأ  ھنأل  تیفش  دق  يننأ  دقتعی  يبیبط  يفشُی ؟ نومیللا  نأ  دقتعت  لھ  .اوتام  نم  لك 
نمو ھیأر ، ھلأساو  نومیم  نبال  بتكا  .اضیأ  اوتام  نیذلا  ءارمألل  كلذ  لعف  ھنكلو  .ًادصف 

". تبھذ امنیأ  نومیل  كانھ  نوكی  نأ  نم  َّدب  نآلا ال 

نع ھلاق  ام  لك  تربتعا  ينأ  عمو  .اجن  دقل  .ھشارف  يف  سلاج  وھو  ناطلسلا  مستبا 
.ةقیقح كلذ  ناك  اذإ  ام  يسفن  نیبو  ينیب  تلءاست  دقف  ىمح ، نایذھ  دّرجم  نومیللا  ةراصع 

مل املك  اًقیاضتم  ادبو  لیصافتلا  نع  ينلأس  .قشمد  يف  ثدحی  ام  فرعی  نأ  دارأ 
نم نكمتأ  مل  ھبایغ  يف  يننأ  فیك  ھل  حرشأ  نأ  تلواح  .ھتلئسأ  نع  ةباجإلا  عطتسأ 
داز .ةرشابم  ىلإ  لُقن  ام  دودح  يف  يتامولعم  تناك  كلذلو  سلجملا ، تاعامتجا  روضح 

تناك يتلا  تاعامتجالا  نم  يداعبتسا  ببس  نع  لأسی  بجاحلا  ىعدتساف  ھقیض ، نم  كلذ 
.كلذ سكعب  تامیلعت  ھئاطعإ  نم  مغرلا  ىلع  ةلودلاب ، ةصاخ  ةمھم  تارارق  اھیف  شقانت 

داترم سرخلا  باصأ  .لجخو  تمص  يف  ھسأر  ىنحأو  رذع ، يأ  بجاحلا  ىدل  نكی  مل 
.ةبضاغ ةراشإب  ناطلسلا  ھفرصف  ةأجف ، ریخاوملا 

مجح داز  .سمشلا  بورغ  ءدب  عم  قشمد  ىلإ  ةدوعلا  ةلحر  انأدب  يلاتلا ، مویلا  يف 
ام لوأ  ناكو  ينیعدتسی ، ناطلسلا  لسرأ  لیللا  ءاضقل  انركسع  امدنعو  .اًریثك  انتعامج 
، ةخوخیشلا نھو  وھ  ھنم  يناعی  ناك  ام  لك  نإ  ھل  تلق  امدنع  .يداش  ةّحص  وھ  ھنع  لأس 



اتناك امھنإ  لیبق  نم  ةماع  تارابعب  بیجأ  نأ  َّيلع  ناك  لھ  ىرت  .ةلیمجو  ةمیلح  نع  لأس 
مأ ةیاھنلا ؟  يف  يعادخ  فشتكی  امدنع  دیدشلا  ھبضغ  ھجاوأ  فیك  نكل  ةحصو ، ریخب 

؟ امھنع ھفرعأ  تنك  ام  لكب  فرتعأ  نأ  َّيلع  يغبنی  ناك  ىرت 

لاقف يّددرت ، ظحال  .ّعقوتأ  تنك  امم  رثكأبو  ةھیدبلا ، عیرس  ناطلسلا  ناك  ظحلا ، ءوسل 
: ةمیخلا عومش  ءوض  يف  َّيلع  ناتتبثم  هانیعو  مساح  توصب 

". ةقیقحلا ..بوقعی  نبا  ای  ةقیقحلا  "

.ھتربخأف



(22)

ویتاش بحاص  دلونیر "  " مئادلا ل ھضغب  نع  ناطلسلا  فشك  امدنع 
يداش توم  ● 

.ةنیغض وأ  دقح  ىلع  يوطنی  ناك  الو  .ماقتنالل  اًبحم  الو  ایذؤم  نیدلا  حالص  نكی  مل 
ماقتنالا يف  ةبغرلا  نم  عفادب  فرصتلا  نإ  لوقی  ةرم  تاذ  ھتعمس  .رأثلا  دض  ناك  ام  اًمئاد 

نیب قرفی  الو  قرخأ  لمع  ماقتنالا  .ریسكإلا  برش  لثم  اًنامدإ  حبصی  رطخ ، رمأ 
بقاعی نكی  مل  ھنكل  .راكفألا  هذھ  لثم  نع  ءودھب  رّبعی  ناك  ام  اًریثك  .ةرباربلاو  نینمؤملا 

مھرعاشم يف  مكحتلا  نوعیطتسی  الو  ھتروشم  نوفلاخی  امدنع  ھشویج  ةداقو  هءارمأ 
. هرمأ  ضوفی  ھنأكو  ةریح ، يف  ھسأر  ّزھیو  دّھنتی  ناك  .ةفینعلا 

حالصل ةبسنلاب  دیحولا  ءانثتسالا  يجنزلا  سرافلا  طانرأ )  ) نویتاش ود  دلونیر  ناك 
دعن مل  اننأ  املاط  .ھل  نیدلا  حالص  ةیھارك  نع  بتكأل  ناح  دق  تقولا  نأ  نظأ  .نیدلا 

سَِعتلا اذھب  يقتلنس  ام  ناعرسو  .جنرفلا  دض  ناطلسلل  ةریخألا  كراعملا  نع  نیدیعب 
.اًیصخش

وأ فطعلا  وأ  وفعلا  رعاشم  ھللختت  اًھرك ال  .اًصلاخ  اًھرك  دلونیر  نیدلا  حالص  هرك 
امأ .لجرلا  ادب  نیطالسلا  راقتحا  ىتح  قحتست  ال  يتلا  ةدودلاك  .رورغلا  ىتح  وأ  مركلا 

نیدلا حالص  تعمس  ينذأب ، انأ ، .رجحب  اھسأر  قحس  قحتست  ةماس  ّةیح  ناك  دقف  دلونیر 
تحنس ام  اذإ  ھفیسب  لجرلا  كلذ  قنع  برضی  نأب  ھل  سلجم  مامأ  ةرم  تاذ  اب  مسقی 

.ةصرفلا

مھنأ نورعشی  اوناك  .نیدلا  حالص  ءارمأ  ةداعلا ، يف  ّرست ، تاحیرصتلا  هذھ  لثم 
نأ ذنم  جنرفلا  نأ  ةقیقحلا  .مھرعاشم  نم  ةبیرق  رعاشم  نع  رّبعی  امدنع  مھریمأ  ىلإ  برقأ 



انُضعب لَّثمتف  انتایح ، يف  اوّرثأ  ةیربربلا ، مھدیلاقتو  مھتاداعب  ایندلا  اولھذأو  اوءاج 
.ةئیسلا مھتاسرامم 

ءانجسلا ضعب  ّيشب  جنرفلا  ماق  راصحلا ، لالخ  ماع ، ةئام  ىلع  دیزی  ام  ذنمو 
راعلاو ةمدصلاب  روعشلا  َّمع  ندملا ، لك  ىلإ  رابخألا  لاقتنا  عمو  .مھقمر  اّودسیل  مھولكأو 

دحأ بقاع  میظعلا  هوكریش  نأ  الإ  .لبق  نم  كلذ  لثم  انفرع  دق  نكن  مل  .هرسأب  انملاع 
عمتجا ام  ناعرسو  مھمحل ، قّوذتو  جنرفلا  نم  ىرسأ  ةثالث  ِّيشب  حمس  ھنأل  ھئارمأ 

.ةیوبنلا ةنسلل  اًفلاخم  هرابتعاب  ھنوّمثؤیو  ھنوركنتسیو  عقو  امب  اوفرتعیل  ءاملعلا 

لاق .ةلأسملا  لوح  رئادلا  لدجلا  مسح  يذلا  وھ  بلح  يضاق  هادبأ  يذلا  يأرلا  ناك 
جنرفلا ماد  ام  نینمؤملا ، دنع  مارح  جنرفلا  محل  لكأ  نإ  ةعمجلا : ةالص  بقع  يضاقلا 

اذھ نأ  بیرغلا  .ثولم  مھمحل  نأ  ينعی  ام  وھو  ریزنخلا ، محل  نم  ةریبك  تایمك  نوكلھتسی 
ثیداحألاب ریكذتلا  نم  رثكأ  تاسرامملا ، هذھ  لثم  فقو  يف  ربكألا  ریثأتلا  ھل  ناك  يأرلا 

وعدت امدنع  ةدیدج  تاداع  فاشتكا  ةرورضو  ةدجتسملا  تاداعلا  نع  ةعرولا  ّةینیدلا 
.كلذل ةجاحلا 

مایقلا ّمتحتی  ةریعش  اھنأك  .دلونیرل  ناطلسلا  ةیھارك  بابسأ  نع  ائیش  دحأ  يل  لقی  مل 
.میظعلا لجرلا  لوصو  رظتنأ  تسلجو  نیدلا  دامع  ةبتكم  تلخدو  تأّرجت  موی  تاذ  .اھب 

.ةبیطلا عانق  ىدترا  امدنع  ھھجو  رّیغت  ام  ناعرس  نكلو  ةلھو  لوأل  سبع 

نم لیئض  ردقب  َّيلع  لّضفتت  نأ  وجرأو   ، يدیس ای  وحنلا  اذھ  ىلع  يلفطتل  ةرذعم  "
". سیفنلا كتقو 

.نیتدماج هانیع  تیقبو  ھیتفشب  مستبا 

نبا ای  كتمدخ  يف  انأ  صاخلا ؟ ناطلسلا  بتاكل  ءاجر  ضفرأ  نأ  عیطتسأ  لھو  "
". بوقعی

اذھ رّصُبت  نأ  نكمی  لھ  .نیمثلا  كتقو  نم  ریثكلا  ذخآ  نلو  يدیس ، ای  ينتمركأ  دقل  "
"؟ ویتاش بحاص  دلونیرل  دیدشلا  ناطلسلا  هرك  بابسأب  عضاوتملا  بتاكلا 

هّرسی ناك  امك  يلھج ، هدعسأ  .قامعألا  نم  ةیقیقح  ةكحض  .اھقھقم  نیدلا  دامع  كحض 
.رخآ رمأ  يأ  هّرسی  امم  رثكأ  تامولعملا ، هذھب  ينفعسُی  نأ 



يذلا انأ ، ىتح  نكلو  انناطلس ، ةعیبط  بوقعی  نبا  زیزعلا  يقیدص  ای  مھفت ، َتأدب  دقل  "
ةبسنلاب ةقیرطلا  .ام  رارق  ىلإ  لصی  فیك  انایحأ  ينشھدی  ھعم ، كنم  لوطأ  ةدم  تیضمأ 
ھتزیرغو يتقیرط  تقتلا  اذإ  .ةزیرغلا  ..ةزیرغلا  ..ةزیرغلا  يھف  ھل  ةبسنلاب  امأ  ةمھم ، يل 
اراشتسم يرابتعابو  .ھتزیرغ  رصتنت  كاذنیحو  انایحأ ، ناضراعتت  امھنكلو  سأب ، الف 

.ھتدارإل ينحنأ  ایفو 

.ھیلع انفلتخا  نأ  ثدحی  مل  رمأ  كلذف  داھجلا ، ةیلمع  يف  جنرفلا  عم  لماعتلا  ةیفیك  نع  امأ 
عم ةمئاد  برح  ةلاح  مھل  ةبسنلاب  داھجلا  ينعی  نیذلا  نیعفدنملا  ىقمحلا  ضعب  كانھ 
انلثم  - ودعلا نأ  فرعی  نیدلا  حالص  .يأرلا  كلذ  عم  نكی  مل  نیدلا  حالص  نكلو  .جنرفلا 

فالخلاو رحانتلا  نم  انعنمی  مل  ھلوسرو  اب  اننامیإ  نأ  امكو  .ھسفن  ىلع  مسقنم  امامت -
مھئالو نم  مغرلا  ىلعو  مانصألا ، نودبعی  مھنأ  نم  مغرلا  ىلع  جنرفلا  نإف  كلذك  .دیدشلا 

.مھنیب امیف  تاعازنلاو  تافالخلا  نع  نوّعفرتی  مھنإف ال   ، ھنوعبتی يذلا  ابابلل 

كانھ تارفلا  ىلإ  لینلا  نم  .لصوملاو  بلحو  قشمدو  ةرھاقلا  مكحی  ناطلسلا  نآلا ،
اننأ الإ  .ھنم  ىوقأ  مكاح  كانھ  سیل  .جنرفلا  اھمكحی  يتلا  قطانملا  ءانثتساب  ةدحاو  ةطلس 
يذلا كیرلامأ ، نبا  موذجملا ، نیودلاب  عم  ةندھ  ىلع  قفاوی  هدجن  انتوق  نم  مغرلا  ىلع 

ناطلسلا نأ  فرعی  .لقعلا  يوق  ھنكل  مسجلا ، فیعض  نیودلاب  نوكی  امبر  .سدقلا  مكحی 
ةیرحب لقنتت  تحبصأ  انلفاوق  نأ  ةندھلا  ةجیتن  تناك  .كلذك  ھل  دیفم  ملسلا  نأو  ھتملك  دنع 

.اھعئاضب عیبت  يك  جنرفلا  ىرق  يف  اًریثك  فقوتتو  قشمدو ، ةرھاقلا  نیب 

نأ مّمص  دق  ناكو  نیكسملا ، موذجملا  كلملا  تام  فرعت ، امك  رھشأ ، ةعبرأ  لبق 
انسیساوج .سماخلا  نیودلاب  مساب  شرعلا ، ىلع  تاونس  تس  رمعلا  نم  غلابلا  ھنبا  عضوی 

.هللا ءاش  نإ  انل  دوعتس  يتلا  ةنیدملا  نم  ةیعوبسأ  ریراقت  انل  نولسری 

يف جنرفلا  لخاد  نیتیسیئر  نیتفئاط  كانھ  نأ  فرعی  .ةدیج  تامولعم  ھیدل  ناطلسلا 
ناس  " دافحأ دحأ  يلیجنصلا  دنومیر  نب  دنومیر  سلبارط  تنوك  اھدوقی  امھادحإ  .سدقلا 

ھل .ناطلسلا  ةرشب  نم  ةرمس  رثكأ  ھترشب  .ایقشمد  اًریمأ  تیأر  كنأكف  ھتیأر  اذإ  لیج ."
.ةحاصفب انتغل  ّثدحتیو  رقصلا ، راقنم  لثم  فنأ 

ىتح اننأ  ملعت  لھ  .ةوقلا  عارص  يف  رصتنی  نأ  ىنمتیو  ھب ، باجعإلا  دیدش  ناطلسلا 
، ةفلتخم تاقوأ  يف  مھانرسأ  دق  انك  سلبارط ، نم  ناسرفلا  نم  ددع  حارس  انقلطأ  هدعاسن ،

عارصلل ناطلسلا  اھّیلوی  يتلا  ةیمھألا  ىلع  لیلد  اذھ  ةیضاملا ؟ ةلیلقلا  تاونسلا  ىدم  ىلع 



 . بوقعی نبا  ای  اعم  ملكتن  نحنو  ىتح  نآلا ، ةرئاد  ةكرعم  يھو  ةنیدملا ، يف  يفئاطلا 

ٌشحو دلوی  مل  ویتاش ، بحاص  دلونیر  .كلذ  لبق  ھتحرط  يذلا  لاؤسلا  ىلإ  يتأن  نآلاو 
رشع ينثا  ىضمأو  نیدلا ، رون  هرََسأ  .ھسفن  جنرفلا  ملاع  يف  الو  ھلثم ، ءامدلل  شطعتم 
ةریبك ةیدف  جنرفلا  عفد  .نیدلا  رون  ةافو  دعب  الإ  ھحارس  قلُطی  مل  .بلح  يف  نجسلا  يف  اماع 

.لامرلا يف  جرحدت  دق  ناك  ھسأر  نأ  ول  لضفألاو  .ھتیرح  لباقم 

دقتعی .بوقعی  نبا  ای  راغصلا  لتق  يف  ةدیدش  ةعتم  دجی  .لتقلل  لتقلاب  عتمتسی  لجر  وھ 
َّيدل .هداقحأ  نم  ةیناثلا  ةبترملا  يف  يتأن  نحن  .سطالیبل  ىسیع  اوعاب  نیذلا  مھ  دوھیلا  نأ 

.بالكلل اھماعطإو  دوھیلا  ءانجسلا  ءاشحأ  جارخإ  يف  صّصختم  ھنأب  تامولعم 

ھنإف ناطلسلا ، بضغأ  دق  نكی  مل  ول  ىتح  ھنأو  رمألا ، ّردقت  يكل  ھلك  كلذ  كل  لوقأ 
يتلا ةندھلا  طورش  رسك  امدنع  نیدلا  حالص  جعزأ  ھنكلو  .ةیھاركلاو  دقحلل  ریثم  صخش 

.موذجملا نیودلاب  عم  نیدلا  حالص  اھیلع  قفتا 

لك لتق  .ةمركملا  انتنیدم  ةكم  ىلإ  اھقیرط  يف  تناك  راجتلل  ةلفاق  مجاھ  نیماع ، لبق 
نم ناك  .فعض  لیلدو  ةئیطخ ، دلونیر  رظن  يف  ةمحرلا  .مھعم  نیرفاسملا  لكو  راّجتلا 
نأ ىنمتت  تناكو  اماع  نینامث  رمعلا  نم  ةغلابلا  رَمَس ، مویلا ، كلذ  يف  مھتایح  اودقف  نم  نیب 

ةدیحولا ةّمعلا  تناك  .جنرفلل  حیبقلا  ھجولا  ناك  ھتأر  ام  .تومت  نأ  لبق  ةكم  روزت 
.ھیبأل ىرغصلا  ةقیقشلا  .ةایحلا  دیق  ىلع  ةیقابلا  ناطلسلل ،

بقاعی نأ  ھنم  انبلطو  موذجملا  نیودلاب  ىلإ  ھمساب  ةجھللا  ةدیدش  ةلاسر  ُتَْبتَك   (4)

نأكو .ھیلع  ةرطیسلا  ىلع  ةردقلا  مدعو  ھفعضب  نیودلاب  فرتعا  .شحوتملا  ھعبات  مجلیو 
ھلویخ تناك  .سدقملا  انمرح  ّسندو  اھتاذ ، ةكم  ىلع  ةلمح  دلونیر  داق  يفكی ، نكی  مل  كلذ 

يف مھتلھذأو  نیملسملا  تمدص  ناكملا  ةمرحل  كاھتنالا  اذھ  رابخأ  .اھثورب  دجسملا  ثّولت 
ىلإ سلدنألا  يف  ىرخأ  ندم  نمو  ةطانرغ ، نم  ةبضاغلا  لئاسرلا  تءاج  .ملاعلا  ءاحنأ  لك 

.يجنرفلا شحولا  كلذب  كاسمإلل  لاجرلاو  لاملاب  ةدعاسملا  ضرعت  دادغب  يف  ةفیلخلا 
.دلونیر سأرب  ..صاصقلاب  ةبلاطم  تاوصألا  تلاعتو  دجاسملا  يف  تاولصلا  تمیقأ 

نم َّدب  ال   " ةدحاو ةلمج  نم  ةرھاقلا  يف  لداعلا  ھیخأل  ةلجاع  ةلاسر  ناطلسلا  ثعب 
ةكم ىلإ  مھوذخأو  نیمرجملا  مظعمب  اوكسمأ  .ھنم  بلط  امك  لعفف  نیمرجملا ،" ةبقاعم 

، انتاسدقم ةمرح  كاھتنا  ىلع  اوأّرجت  نیذلا  كئلوأل  اباقع  انلع ، مھسوؤر  تعطق  ثیح 
رارشألا ربكأ  دحأ  دلونیر ، نأ  فسأ  نمو  .ىرخأ  ةرم  كلذ  يف  ركفی  دق  نمل  اًریذحتو 



.انیدیأ نم  اجن  جنرفلا ، نیب  نیعالملا 

يل ناطیشلا  اذھ  ىقبأ  دق  نإ هللا  : " لاق .كلذب  ھغالبإ  دنع  ناطلسلا  مستبا  نیح  تشھدنا 
". يدیب ھلتقأس  يذلا  انأ  .نیدلا  دامع  ای 

"؟ بوقعی نبا  ای  كلاؤس  نع  ةباجإ  كلذ  يف  لھ 

ای اھلك  ةكلمملا  يف  رخآ  صخش  يأ  ھب  بیجی  نأ  نكمی  ناك  امم  ىفوأ  .ةیفاش  ةباجإ  "
". يدیس

.فارصنالا يف  تنذأتساو  ھتركشف  لطی ، مل  يئاقب  نكلو  ءارطإلا ، اذھب  ًادیعس  ناك 
.ھتوص ينفقوأ  بابلا  ىلإ  تلصو  امدنع 

كل عفدتسو  ةنازخلا ، نم  اھقحتست  يتلا  ةحفنلاب  رمأ  دادعإ  نم  يوتل  تیھتنا  دقل  "
اننألو ضِرَم ، ھنكلو  عیباسأ ، ةدع  لبق  هزیھجتب  ناطلسلا  ينرمأ  .كتایح  لاوط  ماظتناب 
نیذلا ءانجسلا  لیصافتو  ءامسأ  لیجستب  الوغشم  تنك  يننألو  برحلا ، ةرمغ  يف  انك 
دقتعأو مویلا ، كراظتنا  يف  ىرخأ  ةأجافم  كانھ  .لامھإلل  ةرذعمف  .كرمأ  تیسن  مھانرسأ ،

بجاحلا َتیأر  اذإ  .ناطلسلا  نم  رشابم  رمأ  بجومب  كلذك  يھو  اھل ، ّرست  فوس  كنأ 
ضار ھنأ  َّدب  الو  ناطلسلا ، مھت  كتحلصم  .لیصافتلاب  كدّوزی  فوسف  جراخ  تنأو 

". كنع

تنك ينارت  مأ  ةریخألا ؟ ھتاملك  اھب  لاق  يتلا  ةقیرطلا  يف  دسح  ةحمل  كانھ  تناك  لھ 
بجاحلا رابخأ  نأل  ھتایساسحو ، نیدلا  دامع  يف  ركفأل  ریثك  تقو  َّيدل  نكی  مل  كلذ ؟ ّلیختأ 

ةقداص ناطلسلا  عفاود  تناك  .ءاملا  ضعب  برشأل  تسلجف  سرخلا ، ةجردل  ينتلھذأ 
.اھلبق يعم  رواشت  دق  ناك  ھنأ  ول  تینمت  يننكلو  ةصلخمو ،

ریغص لزنم  يف  قشمد ، ىلإ  ةرھاقلا  نم  يبتكو  يتاّقلعتم  لكو  يتنباو  يتجوز  تلقتنا 
ریسأ تنك  .ھناكم  ىلع  يّنلدی  يك  مداخ  ءاجو  انفرصت ، تحت  عِضُو  ةعلقلا  نم  برقلاب 
ةعلقلا نم  ءاج  يذلا  مداخلا  ينكرت  .ھتقاط  نم  ربكأ  وجنابلا  نم  ةیمك  نّخد  نم  لثم  الوھذم 

.ةریھظلا دعب  ام  سمش  ھئیضت  ءانفلاو  اًحوتفم ، بابلا  ناك  .لزنملا  مامأ 

اھتیأر دق  نكأ  مل  .يننضتحت  يك  ةعرسم  تلزنو  ذفاونلا ، ىدحإ  نم  الوأ  میرم  ينتأر 
يك قفرب  اھتحزأ  مث  َّيلإ ، اھّمضأ  انأو  يتیحل  ىلع  عومدلا  تلاثنا  .ابیرقت  تاونس  عبرأ  ذنم 

، ةرشع ةسداسلا  يف  ةیبص  يمامأ  تیأر  .يھ  امك  اھنكلو  میرم ، تجضن  .ترّیغت  مك  ىرأ 



دق تنك  .ابیرقت  ضرألا  ىلإ  لصی  محافلا  دوسألا  اھرعش  .ّىفصملا  لسعلا  نول  اھانیع 
.لبق نم  كلذ  تیأر 

يھو ةرم  لوأل  اھیلع  تسسجت  امدنع  لیشار ، اھمأ  نم  لصألا  قبط  ةروص  تدب 
ىلع ةسملب  ترعش  رظنملا ، ةجھبب  ذوخأم  انأو  .عبنلا  نم  ءاملا  بلجل  اھتاقیدص  عم  ریست 
قفخ .اھرعش  بیشملا  نَّوَلو  اھھجو  نَّضََغت  .لیشار  نضتحأ  يك  تردتسا  .ينتقرحأ  يفتك 

نم امیكح  افّرصت  ناك  .اھینیع  ُتلبَّقف  لاز  دق  ناك  ةرارم  نم  يلخادب  ام  نكلو  يبلق ،
نم تیناعو  امھئیجم ، تضفر  دق  تنك  امبر  .امھلسری  نأ  لبق  ينلأسی  الأ  ناطلسلا 

.ریثكلا يضفر 

فرت ىلع  ًاداتعم  ُتحبصأ  دقف  .ىرخأ  ةرم  لزنم  يف  شیعأ  نأ  بیرغلا  نم  نوكیس 
نكأ مل  يننأ  الإ  .ةطلسلا  نم  يبرق  مكحب  يتاجایتحا  لك  رفوتت  ثیح  ةعلقلا  يف  ةایحلا 

حبصأسو ریصق ، تقو  دعب  جّوزتت  فوس  میرم  .يتایح  يف  ةدیدج  ةلحرم  ءدب  نم  ءاتسم 
انك مایألا ، كلت  يف  .میرم  دلوت  نأ  لبق  تاونس  عبرأ  ةدمل  انك  امك  اندحو ، لیشارو  انأ 

میرم تناك  ءانعلا  اذھ  لك  .ةصرف  لك  دنع  عجاضتن  انكف  لفط ، انل  نوكی  نأ  ةدشب  بغرن 
؟ تیبلا میرم  كرتت  نأ  دعب  لعفنس  اذام  .نباب  قزُرأ  مل  .ةدیحولا  ھترمث  يھ 

ينعزتنا نكلو  ةرشابم ، لیشار  ءيجم  دعب  لاؤسلا  اذھ  يسأر  قرطی  نأ  ابیرغ  ناك 
.ةرباص لیشار  تمستبا  .اروف  دوعأ  نأ  َّدب  .ةعلقلا ال  نم  لوسر  ریكفتلا  نم 

قبت ال  نكلو  بھذا  .قشمد  يف  هدباكنس  ةرھاقلا  يف  ھیناعن  انك  ام  رّیغت ، ءيش  "ال 
يف لالھ  لمجأ  ىرأ  تنك  سمألا  ةلیلو  تاونس ، ذنم  اعم  ىلوألا  انتلیل  هذھ  .الیوط  كانھ 

". ءارحصلا ةلفاق  يف  نحنو  ءامسلا 

لجرلا ناك  .يداش  راوج  ىلإ  نوكأل  تیعدتسا  دقف  ةلیللا ، كلت  يف  تیبلا  ىلإ  دعأ  مل 
.نھوب مستبا  ةفرغلا  تلخد  امدنعو  ةایحلا ، ّعدوی 

"؟ ةریخألا تاعاسلا  هذھ  يف  يعم  سیل  ينبا  اذامل  نیدلا ؟ حالص  نیأ  "

.قفرب اھدّسمأ  تحرو  هدیب  تكسمأ 

ولو قبا  .انكرتت  ال  كوجرأ ، يداش ، زیزعلا  يقیدص  ای  جنرفلا  براحی  ناطلسلا  "
". رھشأ ةعضب 



نم لخدتو  سدقلا  طقست  امدنع  عمسا ، ..نآلا  ينعمسا  نكلو  اًریخأ ، ينادان  هللا  نإ  "
.ناطلسلا راوج  ىلإ  ابكار  ينّلیخت  .بوقعی  نبا  ای  يدلو  بناج  ىلإ  تنأو  ينرّكذت  اھتاباّوب ،

نأ يل  بتكی  مل  .ىلوألا  ھتكرعم  ضوخی  وھو  لعفأ  تنك  امك  اًعّجشم ، ھنذأ  يف  سمھأ 
ىلإ نوكأ  نل  يننأ  نم  قثاو  انأ  امك  قثاو ، .ٍتآ  ھنأ  نم  قثاو  يننكلو   ، يدلو راصتنا  دھشأ 

"؟ يداش رّكذتیس  نم  نكلو  دبألا ، ىلإ  ىقبیس  ھمسا  .كانھ  هراوج 

". كاسنن نل  .هركذتأس  انأو  هركذتیس ، وھ  "

.يتنجو ىلع  رمھنت  عومدلاو  تسمھ 

اذھ .يداش  ىضق  .فوخلا  نم  اقبطم  يقلح  ناك  .يدی  يف  ةدراب  هدیب  ترعش  ّ.دری  مل 
.تام ..يتایح  ىرثأ  يذلا  لجرلا  ىصُحت ، تاعاس ال  ھتبحص  يف  تیضمأ  يذلا  خیشلا 

ىلع ّدرأ  فیك  فرعأ  ال  ام ، دح  ىلإ  ھنم  فوخلاب  رعشأ  تنك  .اننیب  ٍءاقل  لَّوأ  ترّكذت 
نأ ىنمتأ  تنك  انل ، ةثداحم  لوأ  ةیاھن  يف  ..مویلا  كلذ  يف  ىتح  يننأ  الإ  .ةطلسلا  يف  هدھز 

.بویأ تیبو  نیدلا  حالصل  يرسلا  خیراتلل  نیمث  ردصم  ھنأ  تكردأ  .رخآ  ثیدح  انل  نوكی 

نأ تلواح  .ًادبأ  انضعب  نع  لصفنن  نل  .يلخادب  شیعیس  ھنكلو  انعم ، يداش  دعی  مل 
ةّفلغملا ھحورو  رخاسلا ، ھبولسأو  ھتكحضو ، ھتوص ، .لبقتسملا  يف  رظنلا  نعمأ 
ھتاكنو نیرورغملا ، نیدلا  ءاملع  وأ  ىقمحلا  عم  نواھتلا  ھضفرو  اًمئاد ، ءایربكلاب 
نوكتس .تییح  ام  ھتوص  عمسأ  فوس  هاسنأ ؟ فیك  .ةیواسأملا  ّھبح  ةّصقو  ..ةرجافلا 

.ھنمزو نیدلا  حالص  ناطلسلا  تایلوح  لمكأ  انأو  يلیلد  هاركذ 

نیذلا نیعیشملا  ناطلسلل  ربكألا  نبالا  لضفألا  ّمدقت  .يلاتلا  مویلا  حابص  اًركاب  هاّنفد 
.اھجراخ نم  نیدیحولا  دجمأ  يصخلاو  انأ  تنك  .ةبیرقلا  ناطلسلا  ةرسأ  ىلع  اورصتقا 

وھ .ةریخألا  ةلیلقلا  رھشألا  يف  ھتاجایتحا  ىلع  رھسیو  يداش  ىعری  يذلا  وھ  دجمأ  ناك 
نحنو ھنم  برقلاب  ةرم  لوأل  ترعش  .دیدش  ءاكب  ةبون  يف  طرخناو   ، ةدشب ّرثأت  اضیأ 

.اًضعب انضعب  يساون 

يتجوز نأ  ىلع  تدمح هللا  .ةزانجلا  ةالص  دعب  لزنملا  ىلإ  ُتدع  .لیللا  لاوط  منأ  مل 
.يداش قارف  ملأ  كلذ  ينع  ففخیس  .قشمد  يف  يتنباو 

عیباسألا يف  اًریثك  ھنع  تّثدحت  دق  تنك  .يل  ةبسنلاب  يداش  ھینعی  ام  لیشار  فرعت 
.ناطلسلا ال ةیشاح  يف  دیحولا  يقیقحلا  يقیدص  ھنأ  فرعت  .ةرھاقلا  يف  يلمع  نم  ىلوألا 



.اھنضح يف  يكبأ  انأو  تمن  ..يل  ةبسنلاب  يداش  ھینعی  ىذلا  ام  لوقل  يب  ةجاح 
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تایاكحو ةھفات  راكفأب  ناطلسلا  يّلُسی  ةماسأ  نئاخ ●  مادعإ  ● 
ةعیلخ

ثدحب لوسر  ھغلبأ  .يداش  ةافو  نم  مایأ  ةرشع  دعب  قشمد  ىلإ  نیدلا  حالص  داع 
هرماوأ ىطعأ  نأ  دعب  دحأ ، عم  ھتداع - ریغ  ىلع   - ثدحتی مل  ربخلا  ّىقلت  نأ  ذنمو  .ةافولا 

، يداش ربق  دنع  يلصیل  فّقوت  امدنع  هدرفمب  نوكی  نأ  ىلع  ّرصأ  .ةدوعلاو  راصحلا  عفرب 
.ةعلقلا لخدی  نأ  لبق 

ىلإ داع  امدنعو  .ىكبو  ينقناع  امدنع  تشھدناو  .ءاسملا  يف  ھتفرغ  ىلإ  تیعُدتسا 
.عومسم ریغ  نوكی  داكی  نزحلاب  لقثم  توصب  نكل  ّملكت  ھتعیبط 

انسوؤر يّطغن  انك  امنیبو  .رطمت  تأدبو  ءامسلا  تملظأ  راصحلا ، ءانثأ  يف  ةلیل  تاذ  "
ّرصأ .ةماقلا  لیوط  دوسأ  ریسأب  نوكسمی  مھو  دونجلا  ضعب  ينم  برتقا  نیطاطبلاب 

نم ًاُدب  يلاجر  دجی  مل  .يمامأ  ھسفن  نع  عافدلا  ىلع  نینألا ، نع  فّقوتی  مل  يذلا  ریسألا ،
ھیلع موكحم  ریسأ  يأ  .نأشلا  اذھب  ةمساح  لاتقلا  يف  يرماوأ  نإ  ثیح  .ھبلط  ىلع  ةقفاوملا 

.ھمادعإ ىلع  نوّرصی  اذامل  مھتلأس  .ةرشابم  ناطلسلا  ىلإ  مكتحی  نأ  ّھقح  نم  مادعإلاب 
لجرلا اذھ  ناعجشلا ، ریمأ  ای   " الئاق ةامرلا  لضفأ  ناكو  ةماقلا ، ریصق  يدنج  باجأ 
". دلونیر ةعلق  ىلع  انیلوتسال  هالولو ، .ودعلا  دنع  انناخ  كلذ  نم  مغرلا  ىلعو  نمؤم ،

نكلو حایرلاو ، راطمألا  تفقوت  دقو  ضرألا ، يف  ھھجو  ناك  يذلا  ریسألا  ىلإ  ترظن 
انأو ّةثكلا  ةیحللاو  نیعللا  ھجولا  كلذ  ىلإ  ترظن  .اھیف  موجن  ال  ءادوس ، تلاز  ام  ءامسلا 

.اظیغ لعتشأ 



حافسلا ناطیشلا ، ةرصنل  نینمؤملا  كناوخإ  تنخو  .داھجلا  تنخ  دقل  .ریقح  .دترم  تنأ 
دقل .كتایح  ذقنأ  نأ  ينم  بلطتو  أّرجتتو  .ةمحر  نود  انلافطأو  انءاسنو  انلاجر  لتق  يذلا 

.يفطع ىلع  كلاعفأب  ترداص 

ناك امنیبو  ملكتی ، نأ  ضفر  .ھفقوم  حّضوی  نأ  ىرخأ  ةرم  ھنم  تبلطف  .ًاتماص  يقب 
اھیف برضی  يتلا  ةظحللا  سفن  يف  : " نئاخلا سمھ  ھسأر ، عطقیل  ھفیس  زّھجی  دالجلا 

". كیلع زیزع  صخش  تومیس  يقنع ، كفایس 

بوقعی نبا  ای  تملع  .يروضحب  ھتوم  فِّرَُشأ  نأ  اًضفار  تیشمو  اًبضغ  ُتطشتسا 
يل ةبسنلاب  ناك  .ةمداقلا  ةغرافلا  مایألا  ّدعن  اندحو  انكرتو  ھتاذ  ءاسملا  يف  تام  يداش  نأ 

.نیعأ عبرأ  ھل  نمك  تنك  .ةكرعم  يف  يراوجب  ھعقوم  كرتی  مل  تاونس  ذنم  .بأ  نم  رثكأ 
يل لوقی  نأ  نع  عروتی  الو  املعمو  احصانو  اقیدص  ناك  .دسألا  لثم  ينسرحی  ناك 

توملا مھسل  ةیحض  طقس  نآلا ، .ال  مأ  ينیضرتس  تناك  اذإ  امع  رظنلا  فرصب  ةقیقحلا 
! ةایحلل هدیعت  انعومد  تیل  .ضّوعی  الو  ردان  ھلثم  .يساقلا 

دحأ تومیس ؟ يداش  نأ  هللا ، ىلع  بذكی  يذلا  هللا ، ىلع  فّدجملا  كلذ  فرع  فیك 
ىلع مدقأ  هانمدعأ  يذلا  ریسألا  نأ  قشمد ، ىلإ  انتدوع  قیرط  يف  نحنو  ينغلبأ ، دونجلا 

اولعفیل نیرخآ  ةئامب  يتأی  نأب  هّددھو  ھینیع ، مامأ  ھتجوز  بصتغا  دلونیر  نأل  ةنایخلا 
ىلع مدنأ  مل  يننأ  الإ  ةصقلاب ، تعمس  اّمل  عبطلاب ، تنزح ، .اھلتقی  نأ  لبق  ءيشلا  سفن 

، ھتمرتحا .بتاكلا  اھیأ  ةیحضت  يأل  نّیدعتسم  نوكن  نأ  نم  ّدب  ال  برحلا ، يف  .باقعلا 
دقل .بقاعیس  اضیأ  دلونیر  .ھسفنب  ھتجوز  ةنحم  نع  ّملكتی  مل  ھنأل  كلذ ، نم  مغرلا  ىلع 

.هللا مامأ  تمسقأ 

.يتبقر لوح  الیلكإ  حبصأ  توملا 

ىلع وأ  انّیلسی ، ھعدو  ةماسأ  بلط  يف  لسرأ  .بتاكلا  اھیأ  ةلیللا  هذھ  ّىلستأ  نأ  دیرأ 
.مانأ نأ  دیرأ  .بورغلا ال  دعب  ةلیللا  هذھ  ةسلج  انل  نكیل  .ةباتك  ةسلج  .انلوقع  ّھبنی  لقألا 
مامأ ھمد  ةفخ  بّرجی  نأ  بحی  ناك  .اًمئاد  هدعسی  ناك  ءيش  لمعب  يداش  ركذتن  انعد 

؟ انھ دادغب ؟ جھابمب  معنیل  بھذو  انكرت  مأ  قشمد  يف  دوجوم  لجرلا  لھ  .ةماسأ  ةعارب 
ةلاح يف  يننأب  رعشأ  .امكدحو ال  اًعم ، امكماعط  الوانتت  نأ  ىلع  ھبلط  يف  ثعبا  نسح !

!" كل قار  دق  رمألا  نأكو  ودبی  .سرتفم  شحو  لثم  محللا  مھتلی  ھتیؤرب  يل  حمست 

.ھتاذ دح  يف  ةحار  ھتبجو  ناطلسلا  ةكراشم  مدع  .ةفرغلا  رداغأل  ينحنأ  انأو  تمستبا 



خیشلا نوكی  نأ  ىشخأ  تنكو  ناطلسلا ، رمأ  امك  ذقنم  نب  ةماسأ  راضحإل  بجاحلا  تلسرأ 
هرمع نم  نیعستلا  غلب  .ریصق  تقوب  دالبلا  هذھ  ىلإ  جنرفلا  ءيجم  دعب  ةماسأ  دلو  .ابعتم 
هرھظ ةءانحنا  مغر  ربِكلا  لئالد  ھیلع  ودبت  .سونبأ ال  ةرجش  لثم  بلصو  كسامتم  ھنكلو 

.يداش ةبحصب  ناك  ھتیأر  ةرم  رخآ  .قیمعو  يوق  توصب  ملكتی  .ةفیفخلا 

.ھبارش يف  ھیراجن  اننأك  ّةیلغم  اباشعأ  يستحن  انك  انیب  رمخلا  برش  يف  اًقراغ  ناك 
مل .وجنابلاب  اوشحم  اًنویلغ  تقولا  لوط  نّخدی  وھو  ذیبنلا  نم  ةلماك  ةنینق  ةماسأ  برش 

اوناكو جنرفلا  نم  ھئاقدصأ  نع  رداونب  لیللا  لاوط  انعتمأو  هركُس ، مغر  ھیعو  دقفی 
ةبیرغلا تایاكحلا  نم  ریثكب  دوعی  ناكو  مھعم ، سولجلل  ھنوعدی  اوناك  ام  اریثك  .نیریثك 

.ةبیجعلاو

رعش ةلازإ  مدع  دصقأ  .ةحیبقلا  جنرفلا  ةداع  نع  ةرھاقلا ، يف  ةلیللا  كلت  انل ، ىكح 
" ةیبرأ  " ىرتل ھتجوز  يجنرفلا  ھفیضم  ىدان  امدنع  مامحلا  يف  ًادھشم  انل  فصو  .ةناعلا 

رعشلا امھل  قلحیل  اًقالح  ایعدتسا  مث  .رظنملل  نانثالا  شھدنا  .ةقولحم  ةفیظن  يھو  ةماسأ 
اھتناع رعش  ةیراع ، ةأرما  رظنم  كرُثی  ملأ  : " لأس دق  يداش  ناك  .يرورضلا  ریغ 

: لاقو يداش  ىلإ  رظنو  ھنویلغ  ثفنف  ةماسأ ، رّیح  لاؤسلا  نأ  ودبیو  "؟  يریمأ ای  قولحم 
انیأر نأ  ىلإ  كحضلا  يف  يداشو  انأ  ترجفنا  ةیبذاج ." رثكأ  ناك  اھجوز  .ينرثی  مل  "ال 

.امامت اداج  ةماسأ  ادب  .انحرمل  ھتشھد 

ًاّدیس نبالا  أشن  اذلو  رزیش ، ریمأ  ناك  هوبأ  .دتحملا  میرك  لیبن  لصأ  نم  ةماسأ 
نم .اناطلس  نیدلا  حالص  حبصأ  امدنع  ةرھاقلا  يف  ناكو  اضرعو  الوط  رفاس  .التاقمو 
رمع نم  ةدافتسالل  نیدلا  حالص  تالواحم  لك  نكلو  .نیقیدص  نالجرلا  حبصأ  اھموی 

.لشفلاب تءاب  ةیلاتقلا  جنرفلا  بیلاسأ  مھف  يف  ھتربخو  ةماسأ 

ةكرعم ضخی  مل  ھنأب  ةماسأ  ھیف  فرتعا  موی ، ناك  نأ  ىلإ  هرمأ ، يف  ناطلسلا  راتحا 
الیبنو ةلاحر  ناطلسلا - لوق  دح  ىلع   - ناك .ءيش  نع  رفسی  مل  ھبیردت  نأو  ھتایح ، يف 
لّجسی اماع  نیثالث  ىدم  ىلع  ناكو  ةفلتخملا ، بوعشلا  دیلاقتو  تاداع  ةظحالم  بحیو 

.ھتایح تایركذ  نع  اًباتك  بتكی  ھنإ  لاقو  ھتاظحالم ،

نم ةزمغب  يناّیحو  ءاسملا ، يف  ةماسأ  لصو  امدنع  يضاملا  تایركذ  يف  اًقراغ  تنك 
تیضمو لكألا  ةركف  نع  تیلخت  .هءاشع  لوانت  دق  ناك  ھنكلو  اعم  لكأنل  ھترظتنا  .ھنیع 
هءانحنا نأ  نم  مغرلا  ىلع  اًریثك  رّیغت  دق  نكی  مل  .ءاسملا  يف  ناطلسلا  تالباقم  ةعاق  ىلإ 



ىنحنا .امھضعب  ناھركی  نالجرلاف  .نیدلا  دامع  ىأر  امدنع  سبع  .اًحوضو  رثكأ  حبصأ 
.ھقناعو ماقف  ناطلسلا  مامأ 

نأ بجی  ناك  لقألا ، ىلع  يلبق ، تام  يداش  نأل  نیزح  انأ   " ناطلسلا ابطاخم  لاق 
". اعم بھذنل  ينرظتنی 

ىلإ عمتسی  نكرلا  اذھ  يف  اًسلاج  ھّلیخت  اننیب ، لاز  ام  ھنأ  رّوصتنل  : " نیدلا حالص  لاق 
نب ةماسأ  ای  كصصق  ىلإ  ةجاح  يف  لعفلاب  انأ  ةلیللا ، .ةدقان  ةماستباب  اھلوقت  ةملك  لك 

". طقف كحض  .بح  صصق  نود  سآم ، نود  نكلو  ذقنم ،

اذامل مث  كحض ، اھقبسی  ال  بح  ةصق  كانھ  سیل  ھنأل  ةبعص ، ناطلسلا  تامیلعت  "
لوقأ نأ  نم  َّدب  دیدشلا ال  يمارتحا  عم  اذل ، كحضلا ! فقوت  اھنأل  ًةاسأم ؟ ُةاسأملا  ربتُعت 
مزتلأس يننإف   ، طقف كحضلا  ىلع  ارصُم  تنك  اذإ  .اھقیقحت  نكمی  ھتابغر ال  نإ  ناطلسلل 

". تمصلا

.كحضو ءامسلا  ىلإ  ھیدی  ناطلسلا  عفر  .زوجعلا  رخاسلا  نم  ةحجان  ةیادب  تناك 

". ءاشی امك  فّرصتی  نأ  ذقنم  نبا  ىلعو  طقف ، حرتقی  ناطلسلا  "

.لادجلا نم  دیزم  نود  أدبو  زوجعلا ، ءاَّكحلا  لاق  نسح " "

"، ھقَفأ  " نم برقلاب  ةریغص  ةعلق  يف  شیعی  ناك  جنرفلا  نم  ٌلیبن  تاونس  لبق  يناعد  "
ىلع ّلُطتو  ریغص ، لت  ىلع  ةماقم  ةعلقلا  تناك  .میھاربإ  رھن  نع  اریثك  دعبت  ال  يتلا 

.اعیدب ھلك  رظنملا  ناكو  زرألا ، راجشأ  نم  ةباغ  كانھ  تناك  لتلا ، بناجب  .رھنلا 

عونلا نم  ذیبنلا  ناك  .ءودھلاب  اعتمتسمو  رظنملاب  ابجعم  تنك  ىلوألا ، ةلیلقلا  مایألا  يف 
"؟ كلذ نم  رثكأ  دیرأ  اذامو  زاتمم ، فنص  نم  شیشحلاو  ّدیجلا 

". لیمج ریغص  باش  كیلع : درل  انھ  ناك  يداش  نأ  ول   " ناطلسلا متمت 

.ھمالك لصاوو  ناطلسلا  قیلعت  ةماسأ  لھاجت 

، ادج ضیرم  اًماع  نیرشع  رمعلا  نم  غلابلا  ھنبا  نأ  يفیضم  ينغلبأ  ثلاثلا ، مویلا  يف  "
ھیدلاو نم  اللدم  ناك  .ّھبحأ  ملو  كلذ  لبق  باشلا  كلذ  تلباق  دق  تنك  .هارأ  نأ  ينم  بلطو 

لك لعفی  يك  ھقَفأ ،"  " لھاعل ثیروو  نباك  عضولا  اذھ  لغتسی  ناكو  ادیحو ، انبا  هرابتعاب 



.هانیع اھیلع  عقت  ّيغب  يأ  عم  دیری  ام 

تاذ امھتقیقش  فرش  ةیامح  الواح  نیحالفلا ، نم  نییبص  لتق  رھشأ ، ةدعب  كلذ  لبق 
كلذ ناكل  ھیبأ ، دنع  نولمعی  نیذلا  ءارُجألا  نم  اھوركم  ناك  ھنإ  انلق  ولو  .اًعیبر  نیرشعلا 
ةیرق ىلإ  ةیرق  نم  ھنع  اھولقانت  يتلا  تایاكحلا  ضعب  نوكت  امبر  .ریثكب  ةقیقحلا  نم  لقأ 

.كلذ صوصخب  ائیش  لوقأ  نأ  بعصلا  نم  .ال  امبرو  ریثكلا ، اھیلإ  فیضأ  دق 

، ابّرجم ابیبط  نكأ  مل  .يبصلا  ىرأ  نأب  يقیدص  بلط  ضفرأ  نأ  بعصلا  نم  ناك 
ریھاشم نم  ءاقدصأ  يل  ناكو  ةیبطلا ، تافصولا  بتك  لك  تأرق  دق  تنك  يننكلو 
يتفرعم تناكو  ةیجالع ، رومأ  يف  يتراشتسال  نوتأی  سانلا  ناك  مھتافو  دعبو  ءابطألا ،

.ایصخش انأ  ينشھدت  ماع  لكشب  ةحجانلا  يتافصوو 

جاَّرُخ نم  رثكأ  تیأر  .يراعلا  هدسج  صحفب  تمقو  يبصلا  نع  ءاطغلا  فشكب  ترمأ 
ناك .ةمساح  ةیساق  تاءارجإ  ذَخَُّتت  مل  نإ  عیباسأ ، لالخ  ھیلع  ءاضقلاب  ةلیفك  نیقاسلا  يف 
نإ يبصلا  دلاول  تلق  .امراص  ایئاذغ  اماظن  ضرفن  وأ  تادامك  عضنل  رّخأت  دق  تقولا 

تاخرص تناك  .يقیدص  ىكب  .ذخفلا  نم  نیقاسلا  الك  رتب  يھ  هذاقنإل  ةدیحولا  ةلیسولا 
.بولقلا بیُذت  ھتجوز 

رمأ وھو  يبصلا  ىلع  يمُغأ  .نیقاسلا  رتب  ىلع  تفرشأو  بألا ، قفاو  ةیاھنلا  يف 
نأب رعشی  نل  ھیعو  ىلإ  دوعی  نأ  درجمب  ھنأ  ةقباسلا ، يتربخ  نم  فرعأ  تنك  .يعیبط 

لأسأ نأ  بألا  ينم  بلط  .ام  وضع  رتب  دعب  ةلیلق  امایأ  رمتسی  مّھوت  كلذ  .اتعُطق  دق  ھیقاس 
.قافأ ىتح  انرظتناف  .ھل  ھّققُحی  يك  ھیف  بغری  ملاعلا  يف  ءيش  يأ  نع  نیكسملا  يبصلا 
تسمھ .لاز  دق  ناك  میدقلا  ملألا  نأل  مستبا ، ھینیع  حتف  امدنعو  ةعاس ، نم  رثكأ  انرظتنا 

"؟ ملاعلا اذھ  يف  هدیرت  ام  رثكأ  ام  ينب ، ای  يل  لق  : " ھنذأ يف 

لاق .ينذأ  يف  سمھی  يكل  ھیلع  تینحنا  .ةرعاد  ةماستبا  ھھجو  ىلع  ترھظو  مستبا ،
..ثبُخلا ھبوشی  ھتوص  ناك  لاحلا ، كلت  يف  وھو  ھنأ  ينشھدأو  ...ّيدج ،" ای  : " ةیرخسب

". يلجر نم  ربكأ  بیضق  رخآ ، ءيش  يأ  نم  رثكأ  هدیرأ  ام  ..ّيدج  ای  "

". دیرت ام  كیدل  ..ينب  ای  كیدل  : " لجخلا ضعبب  تبجأ 

ةصقلا نأ  ىرأ  تنك  .كحضی  حار  مث  ..بعر  يف  ةماسأ  ىلإ  ناطلسلا  رظن  ةیادبلا ، يف 
قیمنتلا ضعبو  ةریخأ  تاسمل  كانھ  نأ  ةماسأ ، دسج  ةكرح  نم  احضاو ، ناك  .دعب  ھتنت  مل 



نأ لواحی  ةماسأ  ناكو  لواحی ، ناك  .فقوتی  مل  ناطلسلا  كحض  نكلو  انراظتنا ، يف 
انأ كحضأ  تنكف  َّيلإ ، كحضلا  ىودع  تلقتنا  .ةیناث  ناطلسلا  كحضلا  بلغی  مث  ..لمكی 

لظتس ةصقلا  نأو  ةمات  ھتلزع  نأ  ةماسأ  دجو  دحلا ، اذھ  دنع  .طالبلا  يف  اننأ  ایسان  اضیأ 
.حرملا انكراشی  نأو  ةیاھنلا  ىسنی  نأ  ررقف  ةیھتنم ، ریغ 

.ھتعیبط ىلإ  داع  نأ  دعب  ناطلسلا  مستبا 

نأ نكمی  ناك  ام  هارث ، ّبیط هللا  يداش  ىتح  ذقنم ! نب  ةماسأ  ای  عراب  ءاَّكح  نم  كل  ای  "
لھ .رخآ  ءيشب  ةكوبحم  نوكت  امدنع  ةیلسم  نوكت  ةھاكفلا  نأ  كردأ  نآلا ، .كحضلا  مواقی 

"؟ ءاسملا اذھ  انل  رخآ  ءيش  كیدل 

ذخأ .ھتداعس  اًیدبُم  مستبی  وھو  ھھجو  دیعاجت  تفعاضت  .ةماسأ  دعسأ  ناطلسلا  حیدم 
.ةلیوطلا ھتایح  نم  رخآ  اثدح  ركذتی  وھو  هانیع ، تدرشو  اقیمع  اسفن  زوجعلا  لجرلا 

يف ةناح  يف  ءاسم  تاذ  يسفن  تدجو  ناطلسلا ، اھیأ  دلوت  نأ  لبق  تاونس ، ةدع  لبق  "
ةریبك ةجرد  ىلع  تاعوضوم  تبس  لك  شقاُنت  تناك  ثیح  قشمد ، يف  يحیسملا  يحلا 

نأ وھ  ھیلإ  ىعسأ  تنك  ام  لك  .ابیرقت  نیرشعلا  وأ  ةرشع  ةعساتلا  يف  تنك  .يقرلا  نم 
ذنم يلاب  لغشت  ةیحیسم  تنب  يف  ىرخأ  ةرم  ركفأو  ذیبنلا ، نم  ةنینق  برشب  عتمتسأ 

.روھش

ةسینكلا نم  ةجراخ  يھو  ةاتفلا  كلت  ىرأ  نأ  .دحاو  ببسل  يحلا  كلذ  ىلإ  تئج  دق  تنك 
حاشولا نول  ناك  اذإ  .دیحولا  ببسلا  نكی  مل  كلذ  نكلو  .تارظنلا  لدابتنل  .اھترسأ  عم 

اذإ امأ  .مویلا  كلذ  يف  يقتلن  نأ  عیطتسن  نل  اننأو  ةئیس ، ارابخأ  كانھ  نأ  هانعمف  ضیبأ 
لزنم يف  ءاسملا  يف  يقتلن  نأ  نكمی  اننأ  ىلع  ةمالع  كلذ  نإف  انولم ، احاشو  ةیدترم  تناك 

.نیتماص اضعب  انضعب  يدیأب  نیكسمم  سلجن  انك  كانھ ، .تاجّوزتملا  اھتاقیدص  ىدحإ 
تناك .مساحلا  دصلاب  لباقت  تناك  اھیتفش  لیبقت  وأ  اھرعش  دیسمتل  يبناج  نم  ةلواحم  يأ 

وھ ام  ىلإ  يضملل  ةرتافلا  يتلواحمل  ةئفادلا  ةباجتسالاب  يضاملا  عوبسألا  يف  ينتأجاف  دق 
ئفادلا اھردص  سّسحتت  يكل  يدی  تھجو  اھنكلو  ينلبقت ، نأب  فتكت  مل  .دیلا  كسم  نم  دعبأ 

ةلاح يفو  اطبحم  ينتكرتو  اھءافطإ  تضفر  يساوح ، يف  رانلا  تلعشأ  نأ  دعب  .شعترملا 
.دیدش سأی 

يف تسمھ  نأ  دعب  اذكھ ،"؟ عّرستم  تنأ  اذامل  ةماسأ ! ای  ةرملا  يف  ةدحاو  ةعلق  يفكت  "
اھفقوم يف  رّیغتلا  كلذ  .يسفن  ئدھأ  نأ  لواحأ  ينتكرتو  تفتخا ، ..تاملكلا  كلتب  ينذأ 



رعشلا ةباغ  ءارو  ةیفتخملا  ةعلقلا  وزغأ  نأ  تیون  .ةصاخ  ةیمھأ  مویلا  كلذ  يطعأ 
.اھیقاس نیب  ةرطعملا 

نم ابجعتم  تفرصناو  تارظنلا  انلدابت  .انولم  احاشو  ةیدترم  ةسینكلا  نم  تجرخ 
يف توصلا  ولعب  حیصأ  نأ  زفقأو ، زفقأو  زفقأ  نأ  دیرأ  تنك  .يسفن  يف  مكحتلا  ىلع  يتردق 

يذلا صخشلا  دعسأ  ام  .ءاسملا  اذھ  يراظتنا  يف  ةغلاب  ةعتم  نأب  عراشلا ، يف  ..سانلا 
بحلا جھابمب  عتمتسی  نأ  عیطتسی  يذلا  وھ  ھنأل  ةیمویلا ، ةایحلا  فطاوعو  تاباذعب  ّرمی 

.ةریسیلا

ةھّجوم ةلاسرب  مداخ  ءاج  نیتعاس  دعب  .تأت  مل  اھنكلو  اھتقیدص  لزنم  يف  اھترظتنا 
، ةریغلا اھتبلغ  يتلا  ىربكلا ، اھتخأل  اّھبحب  حوبلا  أطخ  يف  تعقو  دق  تناك  .اھتقیدص  ىلإ 

راجتلا دحأ  نبا  نم  اھجیوزتب  عرست  نأ  نكمی  اھترسأ  نأل  قلقلا  اھكلمت  .كلذب  اھمأ  تغلبأف 
.اھنم ةلاسر  رظتنأ  نأو  ةنوعرب ، فرصتأ  الأ  ينتجر  .ةقطنملا  يف 

راكفألا ةناح  ىشغأو  ةعئاض  احور  عراوشلا  يف  میھأ  .اسئاب  ایوطنم ، تحبصأ 
مایأ ذیبنلا  نوّمدقی  مھنأ ال  تدجو  امل  تشھدنا  .ينازحأ  قرُغأ  نأ  ..ةدحاو  ةركفب  ةیماسلا 

نوزمری ةینثولا ، مھتسینك  سوقط  نم  ٌءزج  لوحكلا  نإ  ثیح  ابیرغ ، كلذ  تدجو  .تبسلا 
.ىسیع مد  ىلإ  ھب 

ةدیدش ةطاسبب  .نیدلاب  ھل  ةقالع  عنملا ال  نأ  دراب  توصب  ينوغلبأف  يضارتعا ، تیدبأ 
ترظن .ةعسلاو  بحرلا  ىلع  ةحوتفمف  ةرواجملا  تاناحلا  امأ  .ةیماسلا  راكفألا  موی  مویلا 
.اًصخش نیسمخ  نم  رثكأ  كانھ  ناك  .صاخ  زارط  نم  كلذك ، نئابزلا ، نأ  دجأل  يلوح 

نأ دقتعأ  .يئانثتساب  نسلا ، رابك  نم  ةیبلغألا  .ةأرما  ةرشع  يتنثاو  لاجرلا ، نم  مھمظعم 
.الثم نیعبرألا  يف  نوكی  نأ  َّدب  نیدوجوملا ال  رغصأ 

تلأس .نیح  ىلإ  ولو  ةصاخلا  يمومھ  نع  ينفرصو  سانلا ، ءالؤھ  ءالعتسا  ينبذج 
، يبلط ىلع  ةقفاوم  سوؤرلا  نم  تاءامیإب  اّودرو  مھشاقن ، يف  كراشأ  نأ  نكمی  ناك  اذإ  ام 

بلك يننأكو  ثارتكا ، نودو  دوربب  َّيلإ  نورظنی  اوناك  ..نورخآلا  .ءاسنلا  نم  ةصاخ 
.ةمظع نع  ثحبی  لاض 

ءافجلا ةباحس  قرتخأو  مھدورب  بیذأ  يك  ءاقبلا  تررق  .ةمارك  ةلأسم  رمألا  حبصأ 
سیل الحض ، اباش  يننوربتعی  مھنأ  مھھوجو  ریباعت  نم  تمھف  .ةلاھلا  لثم  مھب  طیحت  يتلا 

نأ يف  ةبغرلا  دیدش  تنكو  ينقیاض  كلذ  نأ  الإ  .نّیقحم  اوناك  مھلعل  .هایإ  مھملعی  ام  ھیدل 



ترعش اذلو  مویلا ، اھتیقلت  يتلا  ةبرضلا  نع  ادیعب  يندشی  رمألا  اذھ  أدب  .مھأطخ  مھل  تبثأ 
.نانتمالا نم  ردقب 

، يتالكشمب ةلص  اذ  ودبی  ءاسملا  اذھ  ةشقانملا  عوضوم  ناك  .ضرألا  ىلع  تسلج 
.سلدنألاب ایسنلاف  نم  خّرؤمو  ةلاّحر  دیز ، نبا  وھ  ثدحتملا  ناك  .قلقلا  نم  صّلختلا  وھو 

حیرشت نوعیطتسی  نیذلا  مھ  مھدحو  نویسلدنألا  .كلذب  ملع  ىلع  نوكأ  نأ  يغبنی  ناك 
مھلوقع ىطعأ  ةكم  نع  مھدُعب  .اھللع  ىلع  نحن  اھذخأن  يتلا  تاملكلاو  میھافملا  يناعم 

.انؤاملع اھیلع  مھدسحی  ةیرح 

میظعلا انملاع  ىتح  انئاملع ، لك  ھب  فرتعی  رمأ  ھلوقأ  ام  نكلو  سبعی ، دق  ناطلسلا 
ةفورعملا ةقیقحلا  هذھ  دكؤی  ةایحلا ، يف  يبولسأو  يتاداع  ىلع  ضرتعی  يذلا  نیدلا  دامع 

سیل نكلو  ناطلسلا ، نم  رماوأب  مدُعأ  مھدحأو  نیككشتملا  ضعب  انیدل  نأ  حیحص  .ادیج 
ةیأ ىلع  رخآ  موی  يف  ةیكوكشلا  شقانن  نأ  نكمی  .سلدنألا  يف  دوجوملا  ىوتسملا  ىلع 

.لاح

رخاوأ يف  دیز  نبا  ادب  .ةنیزحلا  يبابش  ةصق  لمُكأ  فوس  ناطلسلا ، يل  حمس  اذإ 
، ةیسلدنأ ةنكلب  انتغل  ّملكتی  .ةلیلق  ءاضیب  تاریعش  ھتیحل  يف  لعتشت  .رمعلا  نم  تاینیعبرألا 

تقولا يف  اقیمعو  اّیجش  لینلا ، ىلع  يبكارم  توصب  ھبشألا  ھتوص  ادب  كلذ  ةبارغ  مغرو 
.ھسفن

عابطلا ةفسلف  ىلع  دمتعی  ھنكلو  الیصأ ، سیل  مویلا  ھّمدقیس  يذلا  ثیدحلا  نإ  ھلوقب  أدب 
ھل تناك  دیز  نبا  نأ  عمو  .ةلآضلاب  ھمامأ  لوقعلا  مظعأ  رعشت  يذلا  مزح ، نبال  كولسلاو 
ھیلع تماق  يذلا  ساسألا  رجح  ةباثمب  ناك  ھلمع  نإف  .ّملعملا  ذاتسألا  لمع  ىلع  ھتاداقتنا 

.هدعب نم  عابطلا  ةفسلف 

صّلختلا يف  ةبغرلا  دحاو ، فدھ  مھھّجوی  رشبلا  لك  نأ  مزح  نبا  بتك  فیك  نع  ّثدحت 
ءاسنلا لھاجلاو ، ملاعلا  كولمملاو ، ناطلسلا  ریقفلاو ، ينغلا  نیب  كلذ  يف  قرف  .قلقلا ال  نم 

نوموری لكلا  .داھزلاو  ةیرسلا  جھابملاو  ةیّسحلا  رعاشملا  نوسمتلی  نمو  نایصخلاو ،
.قلقلا نم  ررحتلا 

نم صلختلا  يف  ةبغرلا  نكلو  .كلذ  قیقحتل  اھسفن  قیرطلا  نوعبتی  نیذلا  مھ  نولیلقو ،
.ضرألا هذھ  ىلع  ترھظ  ذنم  ةیناسنإلل  كرتشملا  فدھلا  يھ  قلقلا 



، تارم ةدع  هأرق  ھنأ  ودبی  بھذم  فالغب  اباتك  ةریغصلا  ھتبیقح  نم  جرخأ  كلذ ، دعب 
باتكلا يطعی  ءيش  نأ ال  نافرعی  نیدلا  دامعو  بوقعی  نبا  .نوللا  تھاب  ادب  فالغلا  نأل 

، عونلا اذھ  نم  مزح  نبا  ةفسلف  باتك  ناك  .ىرخأ  ىلإ  دی  نم  ھلاقتنا  نم  رثكأ  ةعتمو  ةھكن 
.ةبیرغلا ھتیبرعب  اھؤرقی  حار  ةنیعم  ةرقف  دنع  ةمالع  عضو  دق  ناكو 

ّىتح تارم ، ةّدع  ةرقفلا  كلت  تأرقو  باتكلا  نم  ةخسن  ىلع  اضیأ  انأ  ُتلصح  كلذ  دعب 
.سدقملا انباتك  نم  ةرقف  اھنأك  يلقع  يف  ةعوبطم  تحبصأ 

نم فوخلا  مھحاورأ  نع  اوعفدی  يكل  طقف  ھنع  نوثحبی  امنإ  ءارثلا  نوسمتلی  نم  نإ  "
مھضعب .راقتحالا  نم  فوخلا  نم  مھسفنأ  اوررحیل  دجملا  نوسمتلی  نورخآ  .رقفلا 

درطل ةفرعملا  نوسمتلی  مھضعبو  نامرحلا ، ملأ  نم  اوبرھی  يك  ةیسحلا  عتملا  نوسمتلی 
درط كلذب  نولواحی  مھنأل  ثیداحألاو  رابخألا  عامس  مھعتمی  نورخآو  لھجلا ، كوكش 

، فقس تحت  شیعیو  بعلیو  جوزتیو  برشیو  لكأی  ناسنإلا  راصتخاب ، .ةلزعلاو  ةدحولا 
قلقلا وأ  كلذ ، ضیقن  وھ  ام  درط  وھو  دحاو ، ٍفدھب  انكاس  لظی  وأ  يشمیو  بكریو 

". ھنم رفم  دیدج ال  قلق  ةدالول  محر  اھرودب  لاعفألا  هذھ  نم  الك  نأ  الإ  .ماع  لكشب 

.ةلماك ةرقفلا  ولتأ  نأ  عیطتسأ  تنك  تاونس  لبق  يننأ  مغر  مویلا ، هركذتأ  ام  لك  وھ  اذھ 
ءاشتنا رثكأ  حبصن  دیزملا ، انعمس  املك  انكو  مزح ، نبا  ةركف  رَّوَط  يسلدنألا  انتلاَّحر 

لاجر اھربتعی  اذامل  تفشتكا  ةأجفو   ، ةفسلفلا نم  تبرتقا  دق  نكأ  مل  كلذ  لبق  .ةداعسو 
.افاعز اّمس  توھاللا 

وھو طیسب  ببسل  رونلل  جرخی  نل  مزح  نبا  ةفسلفل  دیز  نبا  دقن  نأ  حضتا  ام  ناعرس 
نأ ةفاصحلا  نم  نأ  دقتعی  ناك  ھنكلو  مزح ، نبا  لامعأب  اعلوم  ناك  .دقن  يأ  ھیدل  نكی  مل  ھنأ 

.ءاقللا رابخأ  لقنل  سیساوجلا  ضعب  يضاقلا  لسری  امبر  ذإ  اھنم ، ھسفن  ئربی 

نأ طقف ، ھلاعفأ  لالخ  نم  عیطتسی  ناسنإلا  نأ  هداقتعا  يف  نمكی  مزح  نبا  ةفسلف  رھوج 
". ةدعاسم يأ  ىلإ  ةجاح  يف  سیل  ھنأو  .قلقلا  بورض  لك  نم  ھسفن  صلخی 

"؟ ةفسلفلا هذھ  يف  ھلوسرو  نیأ هللا  فیدجت ، ةقدنز ، : " ناطلسلا حاص 

.ةماسأ لاق  ناطلسلا ،" يدیس  ای  طبضلاب  اذكھ  "

كلذ نكلو  .دجاسملا  مامأ  مزح  نبا  لامعأ  نوقرحی  مھو  توھاللا  لاجر  ھلاق  ام  اذھ  "
، امدقت رثكأ  انفراعم  تحبصأ  نآلا ، .انیضارأ  جنرفلا  ثولی  نأ  لبق  .ةدع  تاونس  لبق  ناك 



يف مزح  نبا  أطخ  اوتبثی  نأ  مھنكمی  نیدلا ، دامع  لثم  ماظعلا ، انءاملع  نأ  نم  قثاو  انأو 
". قئاقد

.ملكتی ملو  .حضاو  دقحب  ةماسأ  يف  ّقدحو  نیدلا ، دامع  ىلع  دیدشلا  بضغلا  ادب 

ةیحیسملا تنبلا  ىلع  تلصح  لھ  ةماسأ ؟ ای  ةصقلا  هذھ  ىزغم  امو  : " ناطلسلا لأس 
"؟ ةیاھنلا يف 

هدیری ناك  ام  لك  امنیب  ناطلسلا ، مامأ  ةیبرعلا  ةفسلفلا  بیاطأ  عضو  دقف  .خیشلا  كحض 
! تنبلا ةیاكح  وھ  ناطلسلا 

راكفألا ةناح  يف  مویلا  كلذ  ةیاھن  نكلو  ناطلسلا ، يدیس  ای  تنبلا  ىلع  لصحأ  مل  "
". ةصقلا لامكإب  يل  تنذأ  ول  كئجافتس ، امك  ينتأجاف  ةیماسلا 

.اقفاوم ھسأرب  ناطلسلا  أموأ 

يكل كلذكو  ةقیقح ، يمامتھا  راثأ  يسلدنألا  نأل  ةلئسأ ، ةدع  تلأس  عامتجالا  ةیاھن  يف  "
ارمأ نوكیس  .ةعتملا  ىلع  طقف  اصیرح  الھاج ، قمحأ ، تسل  يننأ  نیرضاحلل  تبثأ 

ام اردان  نیدلا ، دامع  نم  سكعلا  يلعو  .يصخشلا  يراصتنا  نع  يكحأ  نأ  ارجضم 
.دیز نبا  يف  اًقیمع  اًریثأت  ترثأ  يتاقیلعت  نإ  لقأ  ينعد  نكلو  .يتاھجاوم  نع  ائیش  لّجسأ 

راكفألا نم  ةیلاعف  رثكأ  ابارش  ّمدقت  ةناح  ىلإ  انلقتنا  ام  ناعرسو  ةیویح ، رثكأ  حبصأ 
هدی دم  كاذنیح  لدتعملا ، ركُسلا  نم  ةلاح  يف  انالك  ناك  .لیللا  لاوط  ملكتن  انسلج  .ةیماسلا 

.ھھجو ىلع  ادب  يذلا  ریبعتلا  ينأجاف  .ةوقب  يبیضق  كسمأو 

"؟ انحاورأ نع  قلقلا  درط  ةرورض  ىلع  قفتن  ملأ  ریغصلا ، يقیدص  ای  اقلق  ودبت  "

طرخناو اّرصم ، نكی  مل  اروف ." يبیضق  تكرت  ام  اذإ  طقف  ّددبتی  فوس  يقلق  : " تبجأ
.ءاكبلا يف 

، كانھ .اّنیح  ىلإ  دوعنو  يحیسملا  يحلا  نم  جرخن  يكل  ھتبحص  ةقفشلا ، نم  عفادب 
ركذت لھ  .ةعلقلا  نم  نوریثكلا  اھیلإ  بھذی  يتلا  ةیروكذلا  ةناحلا  كلت  يف  ًادیعس  ھتكرت 
ةبیرض هذھ  .ةیناث  يننوخت  يتركاذ  نیدلا ؟ دامع  ای  ةناحلا  كلت  ھیف  دجوت  ىذلا  عراشلا 

". نسلا ربك 

.ةماسأ ًائنھم  كحضی  أدب  ناطلسلا  نكلو  نیدلا ، دامع  ّدری  مل  ىرخأ ، ةرم 



نأ لھسلا  نم  ةیماسلا  ئدابملا  باحصأ  نأ  فیك  نایبت  وھ  كتصق  ىزغم  نأ  دقتعأ  "
"؟ ذقنم نبا  ای  قحم  انأ  لھ  .ةعیضو  ةیّسح  يف  اوطرخنی 

.ناطلسلا يأر  ىلع  قیدصتلا  نع  مجحأ  ھنكلو  حیدملا ، اذھب  ةماسأ  حرف 

". ةمكحلا ریمأ  ای  دراو  ریسفت  اذھ  دیكأتلاب ، "
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ھتقابلب نیدلا  دامع  ّهدعأ  يذلا  ناطلسلا  ّدرو  ةفیلخلا ، ةلاسر  ● 
بحلا نع  ةلیمج  باطخو  ھئاكذو ● 

ةّصنم ىلع  قاس  ىلع  اًقاس  اًعضاو  اًسلاجو  يمسرلا  ھیز  اًیدترم  ناطلسلا ، ناك 
مل نكلو  اركاب ، تیِعُدتسا  دق  تنكو  اذوفن ، مھرثكأو  قشمد  لاجر  ىوقأ  ھب  طیحی  ةیلاع ،

.مسارملا ءدب  ارظتنم  نكر  يف  تفقو  .يعم  ّثدحتی  يكل  تقولا  ھیدل  نكی 

عكر نأ  دعبو  دادغب ، يف  ةفیلخلا  ریفس  نیدلا  دامع  لخدأف  نیترم ، ھیدیب  بجاحلا  ّقفص 
مل .ةضفلا  نم  ةینیص  ىلع  هّدیس  نم  ةلاسر  ھّملسو  ءطبب  ماق  ناطلسلا  مامأ  ھیتبكر  ىلع 

.ةلاسرلا مَّلستو  ریفسلل  ىنحناف  نیدلا ، دامع  ىلإ  راشأ  ھنكلو  ناطلسلا  اھسملی 

ددعل ةفورعم  حبصت  يك  طالبلا  ىلع  ٍلاع  توصب  أرُقت  هذھك  ةلاسر  تناك  ةداع ،
ھقیض نع  اًریبعت  امبر  طالبلا ، فرصو  دیلقتلا  كلذ  عبتی  مل  نیدلا  حالص  نكلو  دودحم ،

.ءاقبلا طقف  نیدلا  دامع  نمو  ينم  بلط  .دادغبب 

: ةلودلا ریزو  ھجو  يف  سبع  .حابصلا  كلذ  ةدیج  ةیسفن  ةلاح  يف  ناطلسلا  نكی  مل 

". ةلاسرلا يوتحم  فرعت  كّنظأ  "

.ھسأرب نیدلا  دامع  أموأ 

الوغشم وأ  اضیرم  نوكی  نأ  ّدب  نیدلا ال  فیس  نأ  ينعی  ام  وھو  ..ادیج  ةبوتكم  تسیل  "
كرابتعاب كیلإ  ریشت  .ءاقرخلا  تارابعلاو  جفلا  قافنلاب  ةئیلمو  ةلیوط  ةلاسرلا  .ام  رمأب 
نینمؤملا ریمأ  .ةدحاو  ةلمج  يف  حضاو  فدھلا  نكلو  عضاوم ، ةعبرأ  يف  نامیإلا " فیس  "



تقولا دجتس  تنك  اذإ  ام  لأسی  امك  .رافكلا  دض  داھجلا  ددجت  نأ  يونت  ىتم  فرعی  نأ  دیری 
". ةبعكلا لبقتو  ماعلا  اذھ  ةكم  ىلإ  جحلل 

.ناطلسلا ھجو  رھفكا 

انیدل نوكی  يكل  بوقعی  نبا  ای  كلذك  تنأو  ..لوقأ  ام  بتُكا  ..نیدلا  دامع  ای  يدر  كیلإ  "
نراقنس اذلو  لسعلاب ، يتاملك  فّلغی  فوس  نیدلا  دامع  نأ  فرعأ  .لاحلا  يف  ىرخأ  ةخسن 

"؟ نادعتسم امتنأ  لھ  .تقولا  رّسیتی  امدنع  نیتغیصلا 

.رباحملا يف  مالقألا  انسمغو  انأموأ 

، بویأ نب  نیدلا  حالص  عیطملا  ھمداخ  نم  نینمؤملا  ریمأ  ىلإ  "

سیل ھنأ  نم  ًادّكأتم  نوكأ  امدنع  بیجأ : .جنرفلا  دض  انبرح  ّددجأ  نأ  يونأ  ىتم  لأست  "
رذنتل ھلوسرو  كایإ هللا  اھبھو  يتلا  ةطلسلا  مدختست  امدنعو  انركسعم ، لخاد  قاقش  كانھ 

يتلا مھلاعفأ  نع  ّفكلاب  ةھفات  بساكم  لجأ  نم  جنرفلا  عم  نونواعتی  نیذلا  نینمؤملا  لك 
عالقلا باحصأ  ءارمألا  ضعب  ةلامتسا  تلواح  يننإف  ادیج ، فرعت  امكو  .انتیضقب  ّرضت 
ةدودمم مھیدایأ  تناكو  انتاطلسب ، لوبقلا  نوضفری  ةرم  لك  يف  اوناك  .تارفلا  نم  ةبیرقلا 
كئلوأ ىلع  رطیست  نأ  عیطتست  تنك  اذإ  .انئادعأ  نم  ةدعاسملاو  لاومألا  بلطل  اًمئاد 

كلذ دلونیر ، امأ  .مداقلا  ماعلا  نوضغ  يف  سدقلا  ىلع  يلوتسأ  نأ  عیطتسأ  يننإف  ماوھلا ،
تكسأ يذلا  هرصب ، تحت  انلافطأو  انئاسن  نم  ریثكلا  لُتق  يذلا  میحجلا ، نم  مداقلا  رئازلا 

، ایح لاز  ام  ھنإف  نیدرمتملا ، نیعرازملا  باھرإل  ھمسا  مدختسُی  يذلاو  ریطلا ، ھبعر 
اندونج نإ  .ةندھلا  طورش  مارتحا  ضفری  يج ،"  " كلملاب وعدملا  سدقلا ، يف  ھتیمد  امنیب 

نیب ھیلع  قافتالا  مت  ام  لكل  حضاو  قرخ  يف  كركلا ، نوجس  ةیبقأ  يف  نونفعتی  اولاز  ام 
.نیبناجلا

نیذلا مھ  نونمؤم ، مھنإ  نولوقی  نم  ضعب  نأ  نینمؤملا  ریمأ  كردی  يكل  كلذ ، لوقأ 
ىلع نومسقنم  كلذك ، جنرفلا ، نأ  انظح  نسح  نم  .ماعلا  اذھ  انفادھأ  قیقحت  نم  ينوعنم 

لسرأ موی ، تاذ  انمؤم  حبصی  نأ  ىنمتأ  يذلا  سلبارط ، بحاص  دنومیر  ریمألا  .مھسفنأ 
ریمأ موقی  نأ  طرشب  ادج ، ابیرق  فنأتسی  فوس  داھجلا  نأ  دكؤت  .ةریثك  تامولعمب  ّيلإ 

.ةلمحلا يف  هرودب  نینمؤملا 

بلطأ يننإ  .ةكم  ىلإ  جحلاب  مایقلا  ىلع  نآلا  ىتح  يتردق  مدع  نأشب  قلقلا  ككراشأ  يننإ 



تقولا دجأ  يننأ ال  ةجردل  نامیإلا ،" فیس   " يرابتعاب لوغشم  انأف  ةالص  لك  يف  وفع هللا 
، سدقلا ىلع  ءالیتسالا  دعب  اعیرس  ّةلزلا  هذھ  حلصأ  فوس  .ةبعكلا  ّلبقأ  يكل  نآلا  ىتح 

". ةحصلاب كل  وعدأ هللا  .ةرخصلا  ةبق  دنع  ركشو هللا 

: نیدلا دامع  رجفنا  ىتح  ھتجاح ، يضقیل  ةفرغلا  رداغی  ناطلسلا  دكی  مل 

ىلإ ةیادبلا  نم  ھتغایص  ةداعإ  نم  ّدب  ال  .راعو  بوقعی ، نبا  ای  يزخ  باطخلا  اذھ  "
عساولا ذوفنلا  بحاص  ةفیلخلا  ةفیلخلا ، ىلإ  دالبلا  يف  ناطلس  ىوقأ  نم  اباطخ  نإ  .ةیاھنلا 

.نیدلا حالص  عضو  بسانی  امب  انیصر  نوكی  نأ  ّدب  ال  ةفیعضلا ، ةوقلاو 

ھبولسأ ةفاج ، ةغلب  غاصم  ھنإ  .ارثؤم  نوكی  نل  ھنكلو  قیضلا  ىلع  ثعبیس  ھبتك  ام 
رثكألا ھیراشتسم  جعزت  دق  امنیب  ةفیلخلا ، عدخت  نأ  نكمی  يتلا  ةیرخسلا  نم  لاخ  ّظف ،

.ءاكذ

بحاص دنومیر  تنوكلاب  نوتفم  انناطلس  ریطخ ، يلمع  أطخ  ىلع  يوطنی  ھنأ  امك 
ناك ھنأل  دیدحتلاب ، كلذب  ماق  ھنكلو  يضاملا ، يف  اندعاس  دنومیر  نأ  حیحص  سلبارط ،
ّىدأو احلص  مربأ  ھنإ  لوقت  انتارابختسا  ریراقت  نإ  .ودعلا  عم  نواعتلابو  ةنایخلاب  امّھتم 
غالبإ نم  ّدب  ال  .اندض  حالسلا  لمحی  نأب  دھعتو  میلشروأ ، كلم  وعدملل  ءالولا  نیمی 

اًغلاب ریدقت  ءوس  ربتُعی  نأ  نكمی  دنومیر ، لیوحت  يف  ناطلسلا  لمأ  .ةقیقحلا  هذھب  ةفیلخلا 
دادعإب موقأو  اضیأ  كتخسن  ذخآس  بوقعی ، نبا  ای  عنام  كیدل  نكی  مل  اذإ  .فورظلا  هذھ  يف 

". ادغ ةزھاج  نوكت  ىرخأ  ةغیص 

يتخسن ھتلوان  .ةمَّالعلا  قطنم  ةمواقم  عطتسأ  مل  ناطلسلا ، تامیلعت  نم  مغرلا  ىلع 
ھجاوأ يدرفمب  ينكرتو  رصتنملا ، ةماستبا  ھھجو  ىلعو  ةفرغلا  نم  جرخ  .مالستسا  لكب 

يتلا ةلیمج ، ةناطلسلا  ةقفرب  يظح  نسحل  ناك  نیدلا ، حالص  داع  امدنع  .يدیس  بضغ 
مستبا .مویلا  قباس  تقو  يف  دجمأ  يصخلا  نم  قشمد  ىلإ  اھتدوع  ربخب  تفرع  دق  ُتنك 

تینحنا .نیدلا  دامع  بایغب  أجافی  مل  ھنأب  يحوی  امبو  فرعی ، نم  ةماستبا  ناطلسلا 
ىلع نم  تلاز  قلقلا  دیعاجت  نكلو  ةرمس  رثكأ  تدب  .اھترشب  سمشلا  تحّول  يتلا  ةناطلسلل 

.اھینیع تحت  نمو  اھتھبج 

". كنود نم  ةملظم  ةعلقلا  ةریمأ ، ای  كتمالس  ىلع  ادمحو   كب ، ابحرم  "

، ةمیدقلا ةكحضلا  .ةمیلح  ةنایخ  مالآ  نم  تأرب  اھنأ  تكردأ  ام  ناعرسو  تكحض ،



.َّيلإ رظنت  يھو  نیفتكلا ، ةزھو 

اضیأ انأ  .ةحئارلا  ّبیط  لمج  ةردن  ردان ، ءيش  بوقعی  نبا  يقیدص  ای  كنم  ءارطإ  "
يأ نم  رثكأ  ةنیفدلا  انحارجل  ءافش  ھیف  ملألا  نع  دُعبلا  نوكی  نأ  عئار  ءيش  .يتدوعب  ةدیعس 

"؟ كلذك سیلأ  رخآ ! ءيش 

يف اھتحارصل  تشُھد  يننأ  مغر  اھتدوعب ، ٌدیعس  ناطلسلا  نأ  حضاولا  نم  ناك 
.يراكفأ أرق  .هروضح 

هذھ تناك  اذام  فرعت  لھ  .رارسأ  اننیب  سیل  .بتاكلا  اھیأ  ..نآلا  ءاقدصأ  ةلیمجو  انأ  "
"؟ اھیبأ رصق  يف  أرقت  ةأرملا 

.امارتحا يسأر  تززھ 

!". كش ةنوعلم ! ةفسلف  رفك ! "

.ةلیمج تمستبا 

نأب يزیرغلا  يداقتعا  يّوقت  اھنإ  .يبارافلا  بتك  مھتلأ  تنك  قحم ، وھ  ةرملا  هذھ  "
نم اعانقإ  رثكأ  ھلامعأ  نإ  .اننید  كلذ  يف  امب  ةینیدلا ، دئاقعلا  لك  نم  ىوقأ  يناسنإلا  لقعلا 

". مزح نبا  لامعأ 

.ىقبأ نأ  ينم  بلط  ھنكلو  فرصنی ، نأ  لبق  ھھجو  تامسق  ناطلسلا  ىول 

انتدیقع نأ  تبثأ  يكل  بوقعی ، نبا  ای  ةریخألا  داھجلا  ةكرعم  رماوأ  دادعإب  نآلا  موقأ  "
نم كرذحأ  يننكلو  ةلیمج ، صصق  ىلإ  عمتست  نأ  يف  رح  تنأ  جنرفلا ، ةدیقع  نم  ىمسأ 

". سوؤر جرحدتت  دقف  ..ثدح  نإ  .اھب  عنتقت  نأ 

!". زیزعلا انناطلس  ای  وار  درجم  انأ  "

.يھجو ىلع  ةشھدلا  ریبعتل  مستبت  يھو  وجناب ، نویلغ  ةلیمج  تلعشأ 

امدنع كلذ  نم  رثكأ  رمألا  ناك  .عوبسألا  يف  ةرم  سامغنالا  اذھب  يسفنل  حمسأ  "
، ءاخرتسالاب رعشأ  ينلعجی  اذھ  .ملألا  دأو  ىلع  كلذ  يندعاسو  يبأ ، رصق  ىلإ  تلصو 
نأ بعصلا  نم  دجأ  .ائیطب  يریكفت  حبصی  عوبسألا  يف  نویلغ  نم  رثكأ  تنخد  اذإ  يننكلو 

". باتك يف  زكرأ  نأ  وأ  ركفأ 



ىنمتأ .قباسلا  يف  تناك  امك  ىرخأ  ةرم  كحضت  ةناطلسلا  عمسأ  نأ  بیط  رمأل  ھنإ  "
". يضاملا نم  ائیش  حبصأ  دق  ملأ  نم  كب  َّملأ  ام  نوكی  نأو  امامت ، تأرب  دق  ينوكت  نأ 

.اًرثأ َّيف  كرت  اھرمأب  يمامتھا 

يف يسفن  تلیخت  ةّرم ، تاذ  .كانھ  انأو  اًمئاد  كیف  رّكفأ  تنك  دقل  .يقیدص  ای  اًركش  "
ةیبلقلا انرعاشم  نوكت  نأ  بیرغ  ءيش  .ةنیكسلا  ىلع  ثعبی  ام  كلذ  يف  ناكو  كعم  راوح 
ىرجم لّوحت  اذإ  يسرافلاو  يبرعلا  نیبدألا  يف  .وحنلا  اذھ  ىلع  تافاسملل  ةرباع  ةقیمعلا 

يذلا قشاعلا  .نونجلا  نم  ٍداوب  رمی  نأ  نم  فورظلا ، مكحب  ّدب ، الف  يقیقحلا  بحلا  رھن 
.نوناعی .اضوفرم  مھبح  نوكیو  نّوبحی ، سانلا  ءارھ ! اذھ  .هدشر  دقفی  ھبیبح  نم  مرُحی 

لایخ هارت  مأ  كلذ ؟ ثدح  لھ  هدشر ؟ صخش  يأ  اھیف  َدَقف  ةدحاو  ةلاح  فرعت  لھ 
"؟ ءارعش

.اھلاؤس قمعب  ةباجإ  ينرضحت  نأ  لبق  ركفأ  ةلیوط  ةدم  تثكم 

لخدی تالاح  تفرع  .ءودھب  بلقلا  ىلإ  لقتنت  مث  الوأ  حورلا  اھعمست  ىقیسوم  بحلا  "
اعادص يناعی  .امامت  ھتایح  بولسأ  لّوحتیو  قیمع ، روھدت  يف  مورحملا  قشاعلا  اھیف 

". يداش موحرملا  ..كئلوأ  نم  .دقفلا  رعاشم  ھلقع  ردخت  ھكرتی ، املؤم ال 

.ينتعطاق

رعشك بحلا  نع  ّثدحتت  تنأ  بوقعی ! نبا  ای  ًادودح  كانھ  نكلو  ھتومل ، ةنیزح  انأ  "
ةحزم يھ  لھف  قرخألا ، يلبجلا  سیتلا  كلذ  يداش ، نع  ثدحتت  ھسفن  تقولا  يفو  حورلل ،

"؟ ينم رخست  لھ  ةجف ؟

تضاف اّھبحأ  يتلا  ةدیحولا  ةأرملا  نأ  فیكو  يداشب ، ّتلح  يتلا  ةاسأملاب  اھتربخأ 
.ةصقلا اھتشھدأ  .ةعینشلا  ھتطلغ  لباقم  ھعفد  يذلا  نمثلا  نعو  ھتكرتو ، اھئراب  ىلإ  اھحور 

انأ .ةیقیقحلا  ھتّصقب  ملع  ىلع  نوكت  نأ  نود  موی  لك  اًصخش  ىرت  نأ  بیرغلا  نم  "
كنأ دكؤملا  نكلو  نذإ ، بلق  ھل  زوجعلا  سیتلا  .بوقعی  نبا  ای  كلذب  ينتربخأ  كنأل  ةدیعس 

ھتردق ھنع  ةدكؤملا  ءایشألا  دحأ  .نونجلا  ىلإ  ھب  ِدُوی  مل  ھبحل  مئادلا  دقفلا  نأ  ىلع  يعم  قفتم 
كلذ نإ  .ةیلابم  ةینالقعب ال  مھیلإو  اھیلإ  رظنلاو  سانلاو ، ثادحألا  نع  ھسفنب  يأنلا  ىلع 

". ءالقعلا تامس  نم 



قشاعلل ةروص  نومسری  انؤارعش  ةناطلسلا ، يتدیس  ای  لاكشأ  ةدع  ذّختی  دق  نونجلا  "
سلجی وأ  ھسفن ، ّملكی  ءارحصلا  يف  میھی  ناوألا ، لبق  بیشلا  ھبرض  رعشلا ، لیوط  اًباش 

.عئاضلا ھبح  ةروص  ھتحفص  ىلع  ىری  ةیاھن ، الب  ءاملا  يف  ّقدحی  لودج  ةفاح  ىلع 
.يساقلا ماقتنالا  يف  ركفی  ءرملا  لعجی  دق  نونجلا  نأ  ينم ، رثكأ  نیفرعت  امك  ةقیقحلاو ،

ھلخاد نأ  الإ  نكی ، مل  ائیش  نأكو  ھئاقدصأ  عم  ثدحتی  .بذھم  عانقب  هرعاشم  يفخی  ءرملا 
ران يف  مھقرحیو  دوفس  ىلع  هوملآ  نم  بعتی  نأ  دیریو   ، ةریغو اطخسو  ابضغ  يلغی 
ھتوق ءانب  دیعیو  ھباذع  نم  ففخی  كلذو  ھلایخ ، يف  ھلك  كلذ  لعفی  نأ  عیطتسی  .ةمرضم 

". ءطبب

.ةیناث ةنیزحلا  ةماستبالا  ترھظو  َّيلإ  ترظن 

"؟ يقیدص ای  نومیم  نبا  َتقرحأ  ةرم  مك  "

! ھعم يتصق  فرعت  نذإ  ىرخألا  يھ 

ةلاح .رخآ  الاثم  كیطعأ  فوس  ةناطلسلا ، يتدیس  ای  يسفن  نع  ثدحتأ  نكأ  مل  "
كلذ نم  مغرلا  ىلعو  رمعلا ، نم  ةرشع  ةعساتلا  يف  ناك  يذلا  رمع ، نبا  باشلا  انرعاش 

سوؤكلا .هراعشأ  ّينغت  قشمد  لك  .نوكبی  نسلا  رابك  لعجت  يتلا  راعشألا  بتكی  ناك 
". ھتغلب مھتابیبح  ىلإ  نوثدحتی  بابشلا  .تاناحلا  لك  يف  ھتحص  يف  عفرت 

"؟ ھل ثدح  اذام  ..يبصلا  كلذ  نع  ءيش  لك  فرعأ  : " ةرجض تلاق 

اھب ھمامتھا  تعّجش  .ةّدع  تاونسب  هربكت  ..ةجوزتم  ةأرما  ىوھ  يف  عقو  ةدیعب ، ِتنأو  "
طیسب لح  .مسلا  اھل  ّسدف  اھجوز  رمألا  غلب  .نیقشاع  احبصأ  .ةیمتحلا  ةاسأملا  تعقوو 

موی تاذ  .ربق  يف  رسلا  نفُدی  نأ  ھئاقدصأ  نم  ةعامجو  رمع  نبا  ضفر  .ةطیسب  ةلكشمل 
ىتح ابرض  هوعسوأو  بیطلا ، جوزلل  انیمك  اوبصن  .ماقتنالل  اوططخ  نوبرشی ، مھو 

.ءيش لكب  فرتعا  يذلا  رمع ، نبا  ىلع  ضبقلاب  يضاقلا  رمأ  .عراشلا  يف  توملا 

، رعاشلا حارس  قالطإ  نودیریو  نیعبرألا  نس  تحت  اوناك  نم  نیب  ةنیدملا  تمسقنا 
نأ ىلإ  ةباتكلا  يف  رمتسا  .هریصمب  اثرتكم  نكی  ملف  رمع  نبا  امأ  .ھمادعإب  نوبلاطی  نمو 

". ناطلسلا لّخدت 

". كلذ نع  ينربخأ  ..معن  ىضق ! يذلا  وھ  نیدلا  حالص  : " كحضت يھو  تلاق 



". لیلخلا نم  برقلاب  شیجلا  يف  ناطلسلا  نباب  قحلیل  رمع  نبا  لاسرإ  مت  "

ناك اماع ، نیرشع  لبق  .رعشلاب  ھمامتھا  دقف  ناطلسلا  ، " تمھمھ ةیجذومن ،" ةروص  "
يش لثم  بورحلا  ىلإ  ءارعشلا  لاسرإ  .يقیقح  ساسحإب  ةلماك  دئاصق  ولتی  نأ  نكمی 

". يبصلا كلذ  دیعأ  فوس  .لبالبلا 
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برحلل طّطُخی  ناطلسلا  يداشب ●  تملح  امدنع  ● 

نإ لاقی  ذإ  اھبلح ، دنع  ةرقبلا  لبھم  اوّصمی  نأ  لابجلا ، يف  رقبلا  ةاعر  ةداع  نم  ناك  "
دھاشن يكل  بھذن  نأ  لافطأ  نحنو  انتداع  نم  ناك  امك  بیلحلا ، ةیمكو  ةیعون  نّسُحی  كلذ 

؟ اھردص بوقعی ؟ نبا  ای  كل  ةراثإ  رثكأ  كتجوز  يف  ءزج  يأ  .ةراثإلا  انكلمتتف  كلذ ،
"؟ اھترخؤم

اكحض كحضی  ذخأ  ةرملا  هذھ  .ةباجإ  رظتنی  الو  لاؤسلا  لأسی  يداش ! وھ  كلذ 
.اظف ابخاص ،

ةیوق تاقرط  نأ  وھ  ھفاتلا  ملحلا  كلذ  ركذتأ  ينلعجی  يذلا  دیحولا  ببسلا  .ملحأ  تنك 
شارفلا نم  ةئجافملا  يتزفق  نكلو  ةمئان ، تلاز  ام  لیشار  تناك  .ھتعطق  بابلا  ىلع  ةّحلُم 

نأ مغر  دعب ، ّسفنت  دق  حبصلا  نكی  مل  .ةذفانلا  عارصم  تحتف  .كرحتت  تأدبف  اھتجعزأ 
ربع تعرسأو  يئادر  تذخأ  .قیقر  رمحأ  طیرش  لكش  يف  قفألا  يف  ةرھاظ  رجفلا  رداوب 

.بابلا حتفأل  ءانفلا 

، بلاغلا يف  ينجعزت ، يتلا  ةماستبالا  كلت  ةداتعملا ، ھتماستباب  دجمأ  يصخلا  ينلباق 
.ةرملا هذھ  ةنئمطم  تدب 

"؟ ينبحصتس لھ  .راھنلا  عولط  لبق  سلجملا  يف  كدیری  ناطلسلا  "

ای ةرذعم   " .لاحلا يف  كلذ  ىلع  تمدنو  يونأ ، تنك  امم  نشخأ  توصب  ھتبجأ  "ال ،"
فوس .ناطلسلا  ءاقلل  ّدعتسأو  قیفأ  يك  ةلیلق  قئاقد  جاتحأو  يوتل  تظقیتسا  دقل  دجمأ !

". اروف كعبتأ 



يف ىلوألا  عیباسألا  يف  .موجھلا  ھجاوی  ناك  ام  اًردان  ھنأ  بیرغلا  .فرصناو  مستبا 
مغرلا ىلع  .ھھجو  ریباعتل  حیرتسأ  نكأ  مل  يننأ  ىوس  ءيشل  ھعم ال  افینع  تنك  قشمد ،
ينعفد يذلا  وھ  ضقانتلا  كلذ  .امامت  ھیف  قثت  ةلیمج  تناك  امك  ھبحی ، يداش  ناك  كلذ ، نم 

.ھنم يفقوم  رییغت  ىلإ 

.ءام برشت  شارفلا  يف  تسلج  .ةظقیتسم  لیشار  تدجو  مونلا  ةفرغ  ىلإ  تدع  امدنع 
.ملحلا اھیلع  تصصق  .كحضأ  ينتلعج  كرحتت  يھو  نازتھی  اھییدث  ةیؤر  .اھیرع  ينراثأ 

اھیعارذ ّتدمو  تمستبا  .اھدسج  ةیقب  نع  ةءالملا  تحازأف  ينیع  يف  ةدیدشلا  ةبغرلا  تأر 
.رثكأ امبرو  ..يننضحت  يكل  ةبھأتم 

.ينتعطاق اھنكلو  ارذتعم ، تأدب  ينرظتنی ،" ناطلسلا  "

بصتنم ناطلسلا   " يقاس نیب  اھدی  عضتو  شارفلا  نم  زفقت  يھو  تلاق  كلذ ،" ىرأ  "
". ةكرعملا لجأ  نم  ھسرف  ءاطتمال  دعتسمو 

.يئراق ای  تملستسا 

... ...

... ...

اوناك نیّنذؤملا  نأ  مغر  ةمئان ، ةنیدملا  لازت  ال  .ةعلقلا  ىلإ  قیرطلا  ةیقب  تضكر 
بالكلا ضعب  تحبن  ..ةالصلل  نینمؤملا  ةوعدل  ادادعتسا  ةحنحنلاب  مھرجانح  نوكلسی 

.ناطلسلا ىلإ  عرسم  انأو  كانھو  انھ  ةرشتنملا 

انع كرَّخأ  بوقعی ، نبا  ای  ترّخأت  : " ءایتسالل رھظم  يأ  نود  نكلو  ناطلسلا  لاق 
"؟ كتجوز نضح 

تحت سلجأ  يك  راشأ  مث  ةماستباب  يراذتعا  ِلبَق  تمص ، يف  ارذتعم  ھمامأ  تینحنا 
.ھیمدق

ينباصأ يرصبب ، ةفرغلا  يف  تلّوجت  امدنع  يننأ  الإ  ناطلسلا ، ىلع  يانیع  ترقتسا 
لك ناك  نیدلا ، دامعو  لضافلا  بناج  ىلإ  .ایداع  اعمج  نكی  مل  .نیرضاحلا  ببسب  لوھذلا 

.كانھ يربكوك  الو  نیدلا  يقت  نكی  مل  .مھلك  سیل  .نیرضاح ال ! ناطلسلا  شویج  ءارمأ 
يف ھبولسأ  كلذ  .ةوق  الب  امھنود  ھنأو  هاعارذ "  " امھنأ ىلإ  كلذ  لبق  راشأ  دق  ناطلسلا  ناك 



.نیلجرلا يف  ھتقث  نع  نالعإلا 

، نیدلا حالصل  لّضفملا  خألا  نبا  ناك  .نیدلا  يقتل  ةبسنلاب  ةأجافم  رمألا  يف  نكی  مل 
نیدلا يقت  دوجو  نأ  ةقیقحلاو  .اًیصخش  وھ  ھلماعی  هوكریش  ھمع  ناك  امك  ھلماعی  ناكو 

ھنإ موی  تاذ  يل  لاق  .بویأ  ھیبأ  نع  ھثرو  يذلا  يرطفلا  هرذح  نع  ّىلختی  ناطلسلا  لعجی 
امھدحأ راصتنا  امأ   ، هوكریشو بویأ  نیب  ةكرعم  اًمئاد  ھلخادب  موقت  تامزألا ، تاعاس  يف 

ھفلخی نأ  ّىنمتی  ناك  ام ، وحن  ىلعو  ھبابشب ، هرّكذی  نیدلا  يقت  ناك  امك  .ظحلا  ىلع  دمتعیف 
ناك .ربخلا  َّيلإ  يداش  بّرس  ام  ناعرسو  يداشل  كلذب  حاب  .لضفألا  ھنبا  سیلو  ھیخأ  نبا 

.نیدلا حالص  يأر  نم  ھیأر 

تاونس عبرأ  وأ  ثالث  لبق  ثدح  .امامت  ةفلتخم  ةصقلاف  يربكوك ، ریمألل  ةبسنلاب  امأ 
دّطوی ناك  نأ  تقو  كلذ  ثدح  .ھیلع  ضبقلاب  رمأو  ھیف ، نیدلا  حالص  ّكش  نأ 

يربكوك ةدعاسمبو  مایأ ، ةثالث  ةدمل  .ناح  دق  ناك  يذلا  مویلل  ادادعتسا  ھتیروطاربمإ 
كانھو نارح  وحن  كاذنآ  مدقت  .تارفلا  ربع  ھتاوق  لقنی  نأ  ناطلسلا  عاطتسا  ھلاجرو 
سرحلا ماق  بعللا ، ىھتنا  امدنع  .ھفیضم  عم  ناجوشلا  بعل  يف  تاحابصلا  دحأ  ىضمأ 

ىلإ رابخألا  لجازلا  مامحلا  لقنو  يربكوك ، ریمألا  لاقتعاب  نیدلا  حالصل  يصخشلا 
.ةرھاقلا

.رابخألا ھتأجاف  ةرھاقلا  لوح  ةیشیتفتلا  لضافلا  يضاقلا  تالوج  ىدحإ  ءانثأ  يفو 
يكل ةلاسرلا  كلت  نم  ةخسن  يناطعأو  .نیدلا  حالص  ىلإ  ةیوق  ةدشانم  هروف  نم  بتكو 

: لوقت ةلاسرلا  تناك  .يباتك  اھنّمضأ 

، میركلا زیزعلا  ناطلسلا  "

.ھیلع ضبقلاب  ترمأو  يربكوك ، ىلع  بضاغ  كنأ  نیدلا  دامع  نم  ةلاسر  نم  تملع 
نأ يف  ریبك  كش  َّيدل  سیلو  اعیمج ، انیلع  ناّرثؤی  نیذللا  نارح  رابغو  ةرارح  اّدیج  ركذتأ 

، كراوجب نیدلا  دامع  نأ  فرعأ  .كبضغ  ىلع  ةیاھنلا  يف  نابلغتی  فوس  كمركو  كفطع 
ينع درطأ  فوسف  ایرورض  وأ  ادیفم  نوكی  دق  اضیأ  يروضح  نأ  ىرت  تنك  اذإ  نكلو 
نوكأ يكل  ةمیخ  نود  ةدیدشلا  ةرارحلا  لمحتأو  يتلغب  ىلع  يقیرط  قشأس  .نارحل  يھرك 

نأ دقتعأ  .ھعمسأ  امل  ةریحلاو  قلقلا  ةیاغ  يف  يننإ  .ةعرسلا  ھجو  ىلع  كراوج  ىلإ 
.ریدقتلا أطخأ  دق  ناطلسلا 

عنقأ نأب  كلذ  ىلع  نھرب  دقو  اًمئاد ، ایفو  ناك  دقل  .ًادلاو  كربتعی  يربكوك  ریمألا  نإ 



ةدوملاو كتیضق ، ةمدخ  دیری  نم  لكل  اجذومن  ناك  .لصوملا  يلاوم  دض  كمعدی  يكل  هاخأ 
هدّسمی يذلا  ریغصلا  ورجلاب  ھبشأ  ھنإ  .ھیف  ارثأ  تكرت  دق  نوكت  نأ  َّدب  هوحن ال  اھتیدبأ  يتلا 

.بضغلا نع  اھنم  رثكأ  بحلا  ضیف  نع  رّبعت  ةضعلا  نأ  الإ  .انایحأ  ھّضعیف  اریثك  هدیس 
ھنإ .انحلاصم  نوخی  يربكوك  نأ  تبث  ول  دالجلا  لصنل  يتبقر  ّمدقأ  نأل  دادعتسا  ىلع  يننإ 

.كراوج ىلإ  لاتقلا  يف  كلذ  تبثی  نأ  دیریو  حومطو ، نسلا  ریغص 

رانید فلأ  نیسمخ  میدقتب  دعو  دق  ناك  يربكوك  نأل  مقتنت  كنأ  نیدلا  دامع  يل  بتك  دقل 
مل ھل  ثوعبم  نم  ادعو  ناك  كلذ  نأ  ایعدم  هدعوب ، ثكن  مث  نارح ، كلوصو  موی  ةنیزخلل 

نكلو كلذ ، كبضغأ  مك  فرعأ  داھجلا ، لجأ  نم  لاملا  نإ  ثیحو  .رمألا  يف  هرشتسی 
ةقث يلكو  ھنع ، فعا  .انیضارأ  يف  قفدتی  يذلا  لالزلا  يقنلا  ءاملا  لك  ردصم  وھ  كمرك 

". سردلا يعی  فوس  ھنأ  نم 

عیطملا كمداخ 

لضافلا

كلذ درجم  نكت  مل  ةلكشملا  نكلو  كلذ ، دعب  ناطلسلا  بضغی  ملو  يربكوك  نع  وفعلا  مت 
ناك يربكوك  .اًرطخ  دشأ  ناك  رمألا  نإ  يل  لاق  ناطلسلا  .رانید  فلأ  نیسمخلا  لوح  طغللا 

دیزملا ىلع  يربكوك  لصح  ھئالو ، لباقم  يفف  .ناطلسلاو  لیبرأ  ریمأ  ھیخأ  نیب  طیسولا 
يربكوك حرتقا  ةقطنملا ، ىلع  ةرطیسلا  قلطم  ناطلسلل  ناك  ثیحو  .ھقیقشل  يضارألا  نم 

لعشأ حارتقالا  اذھ  .ةصاخلا  ھتاكلتمم  ىلإ  ھقیقش  اھیلع  لصح  يتلا  يضارألا  فاضت  نأ 
ىدمل امساح  ارابتخا  ھل  ةبسنلاب  ةرسألل  ءالولا  ناك  يذلا  نیدلا  حالص  ناطلسلا  بضغ 

ءالو ىدم  لوح  هرواست  كوكشلا  تأدبو  ءاردزاب ، حارتقالا  ضفرف  صخشلا ، ءالو 
.ھل يربكوك 

ریبكلا ملاعلا  نأ  وھ  طیسب ، ببسل  لضافلا  يضاقلل  نیدلا  دامع  اھِشُفی  مل  قئاقحلا  هذھ 
ىلإ لیمی  نكی  مل  ھنأ  مغر  ةماسولل  اجذومن  ةقیقحلل ، ناك ، .نارح  ریمأب  انوتفم  حبصأ 

.مرتحملا بتكلا  قشاع  يدل  ةلضفملا  عتملا 

.ىرخأ ةرم  نیدلا  حالص  عوط  نع  جرخی  مل  .يربكوك  نع  وفعلا  مت  ةلیلق ، رھشأ  دعب 
لك نم  نمثأ  ایندلا  هذھ  يف  ءایشأ  كانھ  نأ  ھتمكحب ، لضافلا  يضاقلا  عقوت  امك  ّملعت ،
يف وھو  ودعلاو ، قیدصلل  دھعلاب  ءافولا  اھنیب  نم  ناطلسلل ، ةبسنلاب  دنھلاو  نیصلا  زونك 

.كلذ ریغب  دحأ  ھعنقی  نأ  نع  كیھان  ىراُبی ، كلذ ال 



يقتو وھ  ناك  سلجملا ، اذھ  يف  نوعمتجم  نحنو  نآلاو  ھناطلس ، ةقث  يربكوك  داعتسا 
، امھنكمی .نیدلا  حالص  لوصو  ربصلا  غرافب  نارظتنی  لیلجلا  يداو  يف  ناركسعی  نیدلا 

.امھططخ نم  ءاھتنالا  طقف ، كاذنیح 

ّملكتی ناطلسلا  ناك  .برحلل  اسلجم  رضحأل  ةرم ، لوأل  اوعدم ، تنك  يننأ  تكردأ 
بولسأب مھعانقإ  لصاوی  حار  مالكلا ، يلوصو  عطق  نأ  دعبو  تقولا ، ضعبل  حوضوب 

: ءارطإلاو رفلاو  ركلا  نیب  عمجی 

.نیدلا دامع  مكل  حّضویس  امك  ةایحلا  قئاقح  نم  كلذو  اًمئاد ، انتابغر  لذخی  عقاولا  "
، ةلق اوسیل  مھو  يئادعأ ، .ققحت  دق  ھنونمتی  اوناك  ام  نإ  لوقلا  نوعیطتسی  نم  انم  نولیلق 
ام لك  نإ  نولوقی  .رافكلا  ىسنیو  انمجاھی  نأ  لضفی  نیدلا  حالص  نإ  ةفیلخلل  نولوقی 
نأ دقتعأ  .ھنولعفی  امب  يننومھتی  .تاورثلا  سیدكتو  ةطلسلا  نم  يترسأ  نیكمت  وھ  ينمھی 

سرخن فوس  ماعلا ، اذھ  يھتنی  نأ  لبق  اننأ ، الإ  .مھتریرجب  ينومھتی  نأ  مھیلع  لھسلا  نم 
.دبألا ىلإ  ةنسلألا  كلت 

امبر دیدحتلاب ، تقولا  اذھ  يف  جنرفلا  ىلع  موجھلا  يف  ددرتم  مكضعب  نأ  فرعأ 
فصتنم ىتح  نوریسیو  الیلق ، نوناوتی  نیذلا  كئلوأ  نكلو  مكقلق ، يف  قح  ىلع  نونوكت 

.مھیدیأب مھروبق  نورفحی  مھو  ةداع  رمألا  مھب  يھتنی  قیرطلا ،

يف يل  ىقبت  امب  ملعأ  هدحو  .كلذ هللا  نم  رثكأ  تقو  انیدل  دعی  مل  .حوضوب  ملكتأ  ينوعد 
نسلا يف  اوربك  ةریثك ، كراعم  اوضاخ  الاجر  رصبأ  نآلا  مكیلإ  رظنأ  انأو  ةایحلا ، هذھ 

نم ریثكلا  قبتی  مل  .اعیمج  مكاَحِل  وزغی  ضیبألا  رعشلا  ىرأ  ةعیبطلا ، لعفب  ناوألا  لبق 
.انم يأل  تقولا 

، سراف فلأ  رشع  ةسمخ  ىلإ  رشع  ينثا  نیب  ام  مھیدل  جنرفلا  نإ  نولوقی  انسیساوج 
شیج زیھجت  نم  ّدب  ال  .میلشروأ  ةكلمم  نع  عافدلل  ةاشملا  نم  يدنج  فلأ  رشع  ينثاو 
يكل ربكأ " هللا   " ةحیص دكؤیو  سدقلا  راوسأ  دعصی  نینمؤملا  نم  شیج  .مھرھظ  مصقی 

.ةمیظعلا ةنیدملا  كلت  ءاجرأ  يف  ىرخأ  ةرم  ددرتت 

ةرم اودوعی  الو  انیضارأ  اوكرتی  يك  ةقحاس  ةمیزھ  مھب  لزُنن  نأ  نم  ّدب  ةرملا ال  هذھ 
ءاكذ انبھو  دق  نأل هللا  سیل  .فدھلا  اذھ  ققحی  نأ  نكمی  يذلا  دیحولا  وھ  انشیج  .ىرخأ 

ام يھ  انتمیزع  .فدھلا  كلذ  لجأ  نم  ىعسن  نیذلا  اندحو  اننأل  امنإو  رثكأ ، ةوق  وأ  ربكأ 
نِم انتمیزھ  راع  وحمن  فوس  الجاع ، .انتیار  تحت  نوبراحی  نمل  ةوقلا  يطعی  فوس 



طوقس ببس  وھ  كلذ  نأل  فئازلا  رخافتلا  ةاعد  نم  تسل  .دبألا  ىلإ  ةرباربلا  كئلوأ 
.ةقثلاب ءيلم  يننكلو  نینمؤملا ،

نوكی نأ  نآلا  دیری  لكلا  نكلو  ودعلا ، اومزھی  نأ  نكمی  طقف  ماشلاو  رصم  نم  اندونج 
يف نیلَّثمُم  اونوكی  نأ  نودیری  مھلك  نارحو ، لیبرأو  راجنسو  لصوملا  ءارمأ  .انعم 
دض اوناك  يضاملا  يف  .دونجلا  نم  ددعب  ةلجد  ءارو  لابجلا  يف  داركألا  اَندَعَو  دقل  .انشیج 

ةكرعم يف  انعم  اونوكی  نأب  مھسفنأ  ىلع  ادھع  اوذخأ  نآلا  هوكریش ، يمعو  يبأ  ةیالو 
ىلإ نولتاقی  فوس  مھنأب  ينغلبأو  مھلوسر  سمألاب  ينءاج  .اھلیبس  يف  اوتومی  نأ  وأ  سدقلا 
دامع ای  احیحص  سیلأ  بیرغ ! رمأ  .ةنیدملا  لخدی  نم  لوأ  اونوكی  نأب  مھل  َحِمُس  اذإ  انبناج 

"؟ اعیرسو ادیعب  رشتنت  حاجنلا  ةحئار  نأ  نیدلا 

.امئان نكی  مل  ثیدحلا  مظعم  نیتضمغم  هانیع  تناك  يذلا  ریبكلا  ملاعلا 

، راصتنالا ریمأ  ای  انیلإ  مھلسرت  يتلا  يھ  مھمیشایخ  يف  رصنلا  ةحئار  درجم  تسیل  "
نأ نودیری  ھعنص ، داُعی  نأ  كشو  ىلع  خیراتلا  نأب  مھسفنأ  ةرارق  يف  نورعشی  مھنإ 

مویلا كلذ  يف  نیدلا  حالص  ناطلسلا  عم  اوبراح  مھنإ  مھدافحألو  مھئانبأل  اولوقی 
". دوعوملا

.نیدلا دامع  قیلعتل  ءایتسا  دبی  مل  قافنلا ، نع  اًمئاد  ھینذأ  ّمصی  يذلا  نیدلا ، حالص 

يف كرحتنس  انلك  .ةریخألا  انتمھمل  دشتحی  يذلا  شیجلاب  قحلأل  قشمد  رداغأس  ادغ ، "
.ةنمكألا ضعب  انل  اّودعأ  دق  جنرفلا  نوكی  امبر  ذإ  ةفلتخم ، قرط  ربعو  ةفلتخم ، تاتیقوت 

نزحلا يف  تقو  يأ  اوعیضت  نأ  دیرأ  ال  اھئانثأ ، يف  وأ  ةكرعملا  لبق  ءيش  يل  ثدح  اذإ 
نأ نكمی  درف  توم  نأ  دقتعی  ودعلا  اوكرتت  الو  ھب ، انّفلك هللا  يذلا  لمعلا  اولمكأ  .دادحلاو 

.رصنلا ال قیقحتل  اھجاتحن  يتلا  ةوقلا  مكحنمی هللا  نأ  ىسع  اوفرصنا  نآلاو ، .انتاوق  كبُری 
". لوسر هللا دمحم  الإ هللا ، ھلإ 

ءاھتنا دعب  .ھیتنجو  اوّلبقو  ناطلسلا  اوقناعو  اوّمدقت  نأ  دعب  نكلو  ءارمألا ، قّرفت 
.َّيلإو نیدلا  دامعو  لضافلا  يضاقلا  وحن  ناطلسلا  رادتسا  مسارملا 

بلطت يتلا  لئاسرلا  بتكیل  نیدلا  دامع  .يراوج  ىلإ  مكلك  اونوكت  نأ  مكدیرأ  "
نباو انئارمأ ، عم  لماعتلا  يف  ءاطخأ  بكترأ  يننأ ال  نم  دكأتی  يكل  لضافلاو  مالستسالا ،
نلف ةمیزھ ، وأ  ارصن  انل ، ھبتك هللا  ام  ناك  ایأ  .قرلا  ىلع  ءيش  لك  لّجسی  يكل  بوقعی 



". مھلبقتسم لجأ  نم  ھب  انیّحض  ام  اندافحأو  انؤانبأ  ىسنی 

.نیدلا دامعو  لضافلا  يمسا  عم  يمسا  ناطلسلا  اھیف  ركذی  ةبسانم  لوأ  يھ  كلت  تناك 
يننأب رعشأل  يفكی  هدحو  كلذو  يتمیقب ، فرتعا  دقل  .میركتلا  اذھل  ةداعسلا  ةیاغ  يف  تنك 
نكلو لیشار ، غالبإل  لزنملا  ىلإ  عفدنأ  الأ  وأ  راظتنالا  عیطتسأ  نكأ  مل  .ءامسلا  يف  ّقلحأ 

.الیوط اقارف  نوكیس  كلذ  نأ  تكردأ  امدنع  تأطبأ  يتاوطخ 

.كحض .تھّوأت  .دجمأ  يصخلا  حبش  يمامأ  رھظ  ةعلقلا ، رداغأ  نأ  لبق 

لاق تحمس ." اذإ  ينعبتا  .كدیرت  ةناطلسلا  .ةلیمج  ةناطلسلا  ينتعدتسا  ةرملا  هذھ  "
.دجمأ

يمھفو ملاعلاب  يتفرعم  ىلإ  اًمئاد  فیضت  يتلا  ةلیمج  عم  ثیدح  ىلع  ادبأ  مدنأ  مل 
نأ يتناكم ، ومسب  اًحرف  ریطأ  داكأ  انأو  مویلا ، كلذ  تدرأ  يننكلو  .ةیناسنإلا  رعاشملل 

بتاك نم  رثكأ  نكأ  مل  يننأ  الإ  .قارفلا  ةعول  اذھك  ربخ  ففخی  دق  .يتحرف  لیشار  كرشأ 
ةصاخلا ةفرغلا  ىلإ  دجمأ  يصخلا  تعبت  نیمأ ، بلك  لثم  اذكھو ، .رماوألا  عیطی  نأ  ّدب  ال 

.تلخد امدنع  تمستباو  ةداعسلاب ، ًائلتمم  اھھجو  ادب  .اھیرئاز  اھیف  ةناطلسلا  لبقتست  يتلا 
ةیناثلا ةبسانملا  يھ  كلت  .اھترایز  تلقثتسا  يننأل  بنذلاب  ترعشو  يبلق ، اھتماستبا  تباذأ 

.اًمامت تیفُش  اھنأ  نظأ ، امك  يل ، تدكأ  يتلا  بونجلا  نم  اھتدوع  ذنم 

نوقفاریس نیذلا  ةثالثلا  لاجرلا  دحأ  كنأ  ينغلب  دقل  .يتئنھتو  بوقعی ، نبا  ای  ابحرم  "
!" ةقیرط يأب  ..ةدیحولا  ةأرملا  نوكأس  انأ  .كراعملا  مأ  دھشت  فوس  كنأو   ، ناطلسلا

.كحضت تأدبو  يھجو  ىلع  تدب  يتلا  ةرظنلا  تأر 

يتمیخ يل  نوكیس  .كناطلس  نذإ  َّيدل  .ةیاھنلا  يف  ترصتنا  يننكل  مواقو  مواق  دقل  "
نیبّردملا كیلامملا  نم  ددعو  دجمأ ، ةدایق  تحت  نایصخلا  نم  صاخلا  يسرحو  ةصاخلا 

". ًادیج

اذإو ىرغصلا ، يتخأ  نم  جوزتم  ھنأ  فرعت  .لصن  ىتح  يربكوك  فرعی  الأ  يغبنی 
نأ نم  ينعنم  نیدلا  حالص  نأ  الإ  .يتمیخ  ينكراشت  نأ  لواحتو  ایندلا  بلقتس  تفرع 

ھیورأل ریثكلا  َّيدل  .ةباتكلاب  الوغشم  نوكت  امدنع ال  اًعم  نوكنس  اننأل  كاوس ، ًادحأ  ربخأ 
.اًبیرقت راھنلا  فصتنم  ادغ  رداغنس  .ةلحرلا  ءانثأ  يف  كلذك  ثدحتن  نأ  نكمی  اننكلو  كل ،

". كتنباو كتجوز  عم  تقولا  ضعب  يضمت  نأ  نم  ّدب  ال 



رخآ ءيش  اھیدل  ناك  .ىرخأ  ةرم  ملكتت  تأدب  فارصنالل  بّھأتأ  انأ  امنیبو  اھتركش ،
.اھیمدق دنع  ةداسولا  ىلع  تسلج  .ھب  ينغلبت  نأ  دیرت 

ثیح ةرھاقلا ، ىلإ  اھنبا  ذخأت  نأ  اھل  نُذأ  .اعم  ءاشعلا  انلوانت  .سمأ  ةلیل  ةمیلح  تلباق  "
مل كلذ  نكلو  يتلباقم ، بلطت  ةلاسرب  يل  تثعب  امدنع  تشھد  .ناطلسلا  ةبغر  رظتنت 

"؟ لبق نم  يل  تلق  امك  رعاشملا  نع  نومیم  نبا  كقیدص  بتك  اذام  .ينجعزی 

.رخآلا انأ  ائداھ  تیقب  يننكلو  لوھذ ، ينباصأ  نومیم  نبا  مسا  تعمس  امدنع 

ّيدؤتو دسجلا  يف  ّرثؤت  حورلا  رعاشم  نأ  هانعم  ناك  رعاشملا  نع  ھبتك  ام  نأ  دقتعأ  "
قیضلا ببست  يتلا  رعاشملا  أدھت  مل  اذإ  .ةیحصلا  انتلاح  يف  ةعساو  تارّیغت  ىلإ 

". انلوح نم  عمو  انسفنأ  عم  قیض  ةلاح  يف  لظن  بارطضالاو ،

.ىرخأ ةرم  تكحض 

نأ نكمی  .انحاورأو  انبولق  قامعأ  سملی  ھنإ  .ریبك  فوسلیف  اذھ  نومیم  نبا  كقیدص  "
يحور تقزم  يتلا  رعاشملا  .ىرخأ  ةرم  ةدیج  ةلاحب  يننأ  رعشأ  انأ  .قحم  ھنأب  ھغلبت 

.ایئاھن تفتخا 

..اھنم ھعقوتأ  ام  فرعأ  نكأ  مل  .فرصتأ  فیك  فرعأ  نكأ  مل  ةمیلح  تلباق  امدنع 
.بوقعی نبا  ای  امامت  ةدراب  ينتكرت  .بیرغ  صخشب  ءاقل  ھنأك  ناك  ھنأ  ثدح  ام  .ينمو 

.انأش میرحلا  يف  نَم  لقأو  اھئاقدصأو  اھمدخ  مامأ  َّيلع  ءارتفالا  نع  الیوط  رذتعت  تلظ 
نإ اھلوقب  يبلق  ىلإ  لصت  نأ  تلواح  اھل ، ىثُری  ةماستبابو  .ءاقدصأ  دوعن  نأ  تدارأ 

.اھتعیبط ىلإ  تداع  اھنإو  ایئاھن ، اھلقع  تكرت  نیطایشلا 

اھل تلقو  تمستبا  اذھلو  يثارتكا ، مدعب  ىھابتأ  نأ  وأ  ةیساق ، نوكأ  نأ  يف  بغرأ  مل 
اھانیع تألتماو  نزحلا  اھیلع  ادب  .عاض  ام  دیعن  نأ  عیطتسن  ال  اننكلو  تمھف ، يننإ 
الوغشم حبصأ  يتایح  يف  موی  تاذ  ھتألم  يذلا  ناكملا  .َّيف  رثؤی  مل  كلذ  نكلو  عومدلاب ،

دجت نأو  ریخ ، لك  اھل  تینمت  اذكھو  .ةمیظعلا  يبارافلا  لامعأ  كلذ  يف  امب  ىرخأ ، ءایشأب 
هذھب .اّملعتم  الیمج  اناسنإ  حبصی  يكل  اھنبا  ّيبرت  نأو  ةرھاقلا ، يف  نیدیج  ءاقدصأ 
". ةحارصب ملكت  .ينقفانت  ال  بوقعی ؟ نبا  ای  ةفاج  تنك  يننأ  دقتعت  لھ  .اھتقراف  تاملكلا 

.ةقیقحلا تلق  مث  ةظحل  تركف 



ِتنك فیك  تیأر  .ةداعسلا  ةورذ  يف  امتنأو  امكتفرع  يننإ  ثیح  يلع ، بعصلا  نم  "
تنأ ينوكت  مل  اھلقع ، يف  تبیصأ  نأ  دعب  مث  .امكدسحأ  تنك  .كعم  تناك  فیكو  اھعم 

يضاملاب اھرّكذأ  تنك  يننأل  اھتاباسح  نم  ينتطقسأ  انأ  كلذك  .ھتَضَفَر  ام  لك  كدحو 
نلو تسل  يننكلو  ةناطلسلا ، يتدیس  ای  ھسفن  ءيشلا  تلعفل  كناكم  تنك  ول  .يناطیشلا 

". ءاقدصأ ىلإ  ةجاح  يف  اھنإ  .اھدوب  يدو  تلصول  ينم  تبلط  اھنأ  ول  .كناكم  نوكأ 

لحرنس ادغ ، .اھّعدوت  يكل  كجوز  ىلإ  بھذتلف  نآلاو  بتاكلا ، اھیأ  بیط  لجر  تنأ  "
". رجفلا دنع 

نم صلختی  مل  يسأر  .يلزنم  ىلإ  ةعلقلا  نم  دئاع  انأو  ةلیمجو  ةمیلح  يف  ركفأ  نكأ  مل 
دعی مل  .ةمیدقلا  حارجلا  أكنی  نآلا  ھنكلو  .ھنیح  يف  ينذؤی  مل  ھمسال  ةلیمج  ركذ  .نومیم  نبا 

.اھاوغأ يذلا  مرتحملا  ىلإ  امنإو  لیشار ، وحن  اھّجوم  دیدشلا  يبضغ 

ةركفلا هذھ  ينتجعزأ  .ھسأر  تججشو  ارجح  تطقتلال  قیرطلا  يف  ھتیأر  يننأ  ول 
.لزنملل يجراخلا  ءانفلا  ىلإ  تلصو  امدنع  ھسفن  تقولا  يف  ينتأدھ  اھنأ  الإ  اریثك ، ةفینعلا 

تنك .دبعملا  يف  لیتارتلا  ةقوج  دئاق  نبال  تبطُخ  انتنبا  .رابخأب  لیشار  ينتلبقتسا 
لمعی ھنأب  لیشار  ينتربخأ  دقف  نبالا ، نع  امأ  .دیج  ئراقو  يكذ  لجر  .ادیج  بألا  فرعأ 

.بتكلا دیلجت  يف 

"؟ هدیلجتب موقی  ام  أرقی  لھو  "

". كتنبا لس  "

نأ دیرأ  تنك  ام  لك  فرعأ  ينلعجت  نأب  ةلیفك  تناك  میرم  ھجو  ىلإ  ةدحاو  ةرظن 
اًروعش ناك  .ھل  موزل  ال  يلاؤس  حبصأ  كلذلو  اھمأ ، رایتخاب  ةدیعس  تنبلا  تدب  .ھفرعأ 

تیب ىلإ  بھذتو  انتیب ، انتایح  روحم  تناك  يتلا  تنبلا  هذھ  رداغت  فوس  الجاع ، .اًبیرغ 
عطتسأ مل  قرتفنس ؟ مأ  ..اعم  ربكن  لھ  لیشارب ؟ يتقالع  يف  كلذ  رثؤیس  فیك  .رخآ  لجر 

، يرابخأب مھتغلبأ  دق  نكأ  مل  .باشلا  ةلباقمل  بھذأ  نأ  ىلع  اوّرصأ  مھنأل  الیوط  رّكفأ  نأ 
.يتنبا ذخأیس  يذلا  باشلا  كلذ  ىرأل  بھذأ  نأ  يرورضلا  نم  ناك  يلیحر  مكحب  نكلو 

.ينبحصت نأ  نم  لیشار  تعنم  ةغلاب ، ةبوعصب 

ھتنبا تّمدق  ثیح  ھتیب ، ىلإ  ينذخأ  .دبعملا  تلخد  امدنع  نیدشنملا  ةقوج  دئاق  تقناع 
ّدب .تیبلا ال  نع  ةلوئسملا  يھ  ىربكلا  تنبلا  تحبصأو  تاونس  لبق  مألا  تتام  .انل  ياشلا 



هایإ باشلا  عفدنا  ىتح  ياشلا  برش  نم  غرفن  دكن  مل  .تعاذ  دق  يئیجم  رابخأ  نوكت  نأ  نم 
.ھھجو ىلع  ةیداب  ةبیطلا  تناك  .ھتقناعو  تمق  .كارح  الب  يمامأ  فقیل  تیبلا  لخاد 

املك : " ينذأ يف  نطت  تناك  يداش  تاریذحت  نأ  الإ  بیط ، باش  ھنأ  ةزیرغلاب ، ترعش ،
جنرفلا دصقی  ناك  زوجعلا  لجرلا  نأ  الإ  ارش ،" رثكأ  نونوكی  ةبیطلا ، مھیلع  ودبت  تناك 

.انل قیدص  نبا  ناكف  باشلا  امأ  ھمالكب ،

يننأب لیشار  تغلبأ  ةراثإلا ، تلاز  نأ  دعب  .لزنملا  يف  ةبطخلا  ىلع  تقفاو  دعب ، امیف 
مألا ينتقناع  .رطاخ  بیط  نع  رابخألا  ّتقلت  .ناطلسلا  نم  ةلجاع  تامیلعتب  دغلا  يف  لحار 

اورظتنی نأ  مھیلع  سیل  .نكمی  ام  عرسأب  فافزلا  متی  نأ  ىلع  تممص  امدنع  تنبلاو 
.يتدوع

نوكی نأ  ّلیختت  نأ  نكمی  لھ  : " ينذأ يف  لیشار  تسمھ  ..شارفلا  يف  ..ةلیللا  كلت  يف 
ةقثاو انأ  ..الجاعو  ..لعفت  فوس  میرم  نكلو  اًنبا ، كبھأ  نأ  عطتسأ  مل  يجوز ؟ ای  دیفح  كل 

". كلذ نم 

لتقأ دق  برح  ىلإ  يباھذ  رابخأ  ثدحت  مل  اذامل  تمھف  قیرطلا ، يف  دافحأ  رّوصت  عم 
.ملألا نم  ردقب  رعشأ  مل  يننإ  تلق  يننأ  ول  ابذاك  نوكأس  يننكلو  .تمھف  .ادیدش  انزح  اھیف ،



میلشروأ
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ھتیروطاربمإ ءاجرأ  لك  نم  نودفاوتی  دونجلاو  رِكسُعی  ناطلسلا  ● 

نكمی ءيش  .نیموی ال  دعب  ارتشع  انلصو  .ةمھم  ثادحأ  وأ  تآجافم  الب  ةلحرلا  انعطق 
ةرارحلا تناك  .قشمد  ىلإ  ةرھاقلا  نم  انتلحرب  انمق  امدنع  مالآ  نم  تیناع  امب  ھتنراقم 

ددع ذخأ  قشمد ، جراخ  راھنألاو  ءارضخلا  لوقحلا  نع  اندعتبا  نأ  درجمب  .لامتحالا  قوف 
دوجو مدع  وھ  ءارحصلا  يف  ام  أوسأ  .ءوست  ةیسفنلا  يتلاح  تأدب  .ایجیردت  ّلقی  راجشألا 

أدبی امامت ، ظقیتسا  دق  ءرملا  نوكی  نأ  لبقو  ةأجف ، حبصلا  يتأی  .رجفلا  لبقتست  ریفاصع 
! حفاللا سمشلا  رح 

لوھس اھب  طیحت  ةریغص  ةدلب  يھو  ارتشع ، يف  انركسعم  بصنن  نأ  ناطلسلا  رمأ 
نم ةریبك  تایمك  انیدل  نوكی  نأ  نكمیو  ةیروص ، كراعمب  موقن  نأ  نكمی  انھ  .ةریثك 

ةسمخلا ىدم  ىلع  .برحلا  تقو  فعاضتت  انتجاح  نكلو  اًمئاد ، مھم  رابتعا  وھو  ءاملا ،
.ةمداقلا كراعملل  دعتسن  انك  ةیلاتلا  اًموی  نیرشعلاو 

ربكی انركسعم  ذخأ  .ةیروطاربمإلا  ءاجرأ  لك  نم  نودفاوتی  ماھسلا  ةامرو  دونجلا  أدب 
ماعط دادعإ  ىلع  موقی  ناك  .اھطسو  يف  ترشتنا  يتلا  مایخلاب  ةدلبلا  تألتما  نأ  ىلإ  ربكیو 

عیمجلا لكأی  نأ  ىلع  ناطلسلا  ّرصأ  .نیدعاسملا  نم  ةئامثالث  مھنواعی  خابط ، ةئام  شیجلا 
ةیادبب انركذت  ةریسیلا  ةدعاقلا  كلت  نإ  نیدعاسملاو  ءارمألل  لوقی  ناكو  .ماعطلا  سفن 

يف مامأ هللا  ةیساوس  لكلا  نأ  ودعلاو  قیدصلا  ىری  نأ  يرورضلا  نم  .مالسإلا  روھظ 
.داھجلا

نأ موتكم  توصب  متمتی  حار  .ھقیض  يفُخی  نأ  نیدلا  دامع  عطتسی  مل  ءارمألا ، ةشھدل 
نوفرعتی جنرفلا  كرتن  نأ  مھملا  نمف  مویلا  امأ  اھنامز ، حارو  ّتلو  دق  نیدلل  ىلوألا  مایألا 



بحاص نیدلا  دامع  .ثبعلا  اذھل  ادح  عضو  ناطلسلا  مّھجت  .يقشمدلا  خبطملا  عونت  ىلع 
دقف نیرخآلل ، ةبسنلاب  امأ  .قشمد  يف  طقف  نیناكم  ةاھط  ىوس  اھعبشی  ال  ةصاخ ، ةیھش 

نوثالث مھنم  لك  ىدل  نیخابطلا  تارشع  كانھ  ناك  .ءيش  لك  ىلع  يوتحی  ركسعملا  ناك 
كلذ بناج  ىلإ  .منغ  سوؤر  ةعست  يوتحی  نأ  نكمی  رِدق  لك  .ھفرصت  تحت  اًریبك  ارِدق 

نم ةمھم  دونجلا  ةحصو  ةدعم  نأ  ناطلسلا  كردأ  .نیطلاب  تنُطب  ةصاخ  تاماّمح  ترفُح 
.مھتایونعم عافترا  ىلع  ظافحلا  لجأ 

شیجلا يف  نوطرخنی  ددجلا  نومداقلا  ناكو  لوألا ، مویلا  ذنم  ركسعملل  ماظن  عضُو 
نینذؤملا تاوصأو  لوبطلا  تاقدو  قاوبألا  ظقوت  سمشلا  قورش  عمو  .مھلوصو  ةظحل 

مول الف  دوھیلاو  نییحیسملا  ادع  امیف  ةعامجلا ، ةالصل  دیحولا  ءادنلا  وھ  كلذ  .ھلك  ركسعملا 
روطف كانھ  نوكی  كلذ  دعب  .دعوملا  سفن  يف  ظاقیتسالا  مھیلع  بجی  ھنأ  مغر  مھیلع ،
ةریصق ةدمل  ھیفرت  مث  .ءاشعلا  ةبجو  ىتح  ایوق  يدنجلا  لظی  نأ  وھ  ھنم  فدھلا  ٍفاك ،

رفح يف  مھئاعمأ  غارفإل  نوجرخی ، لاجرلا  نم  فوفصو  فوفص  .ةجاحلا  ءاضقل  لغتُست 
ثاعبنا فیفختل  موی  دعب  اموی  لامرلاب  يَّطغت  تناكو  ةنیدملا ، جراخ  ضرغلا  اذھل  تدُعأ 

فویسلاب ةزرابملل  ةمظنم  تابون  ىلإ  دونجلا  وعدت  ىرخأ  ةرم  لوبطلا  قدت  مث  .ةحئارلا 
.اًیموی نیتعاس  ةدمل  نوضكری  اوناكف  ةاشملا  دونج  امأ  لیخلا ، بوكرو  ماھسلاب  يمرلاو 

تاحیص طسو  ناطلسلا  اھلبقتسیل  ةفیلخلا  ةیولأ  تلصو  .دیدج  نود  ٌموی  ّرمی  نكی  مل 
ىلإ لصو  توصب  نیدلا  دامعل  سمھی  نأ  نع  لضافلا  كلذ  ِنثی  مل  ربكأ ،" هللا   " فاتھو

.يعمس

ىلوتسا ول  بعرلاب  باصی  فوس  ھنكلو  ةیسابعلا ، ةیولألا  لقألا ، ىلع  لسرأ ، دقل  "
". مالسإلا ملاع  يف  مكاح  ىوقأ  نیدلا  حالص  لعجی  نأ  ھنأش  نم  كلذ  .سدقلا  ىلع  انناطلس 

، ةرخصلا ةبق  دنع  الوأ  يلصی  نأ  نم  ھنورذحی  هومّجنمو  ریبكلا - ملاعلا  كحض  ! - معن "
". يقیقحلا ةفیلخلا  هرابتعاب  لبقتسیو  دادغب  ىلإ  ءيجی  فوس  ھنأل 

دادغب نم  نورفاسی  اوناك  نیذلا  راّجتلا  لك  .انناطلس  نم  راغی  ةفیلخلا  نأ  اًرس  نكی  مل 
هدكؤت اھضعبو  ھیف  غلابم  اھضعب  طالبلا ، نم  تایاكحب  نیلمحم  نوئیجی  قشمد ، ىلإ 

نم ةمظتنم  ریراقت  ھیلإ  نولسری  نیذلا  نیدلا  دامع  سیساوج  ةصاخبو  ىرخأ ، رداصم 
اًبرق نیلجر  رثكأ  ةفیلخلل  ّھنكی  يذلا  راقتحالا  كلذ  وھ  ةشھدلل ، ریثملا  .ةدیقعلا  ندم  ىلوأ 

.ناطلسلا نم 



سیل .اندلب  يف  اننأ  رعشن  انأدبو  الإ  ابیرقت ، عوبسأ  نم  رثكأ  انئاقب  ىلع  ّرم  دق  نكی  مل 
.ماعلا وجلا  ألمی  يذلا  نماضتلاب  روعشلا  كلذ  امنإو  ةحارلا ، بابسأ  نم  انب  طیحی  امل  كلذ 

.ةقباسلا تاركسعملا  يف  اذھك  ائیش  فرعی  مل  ھنأب  فرتعا  لضافلا  يضاقلا  ىتح 
، مھدونج عم  ءاشعلا  ةبجو  ناطلسلا ، نم  تامیلعتبو  نولوانتی ، مھبناج  نم  ءارمألاو ،

.ةینآلا سفن  نم  ماعطلا  سفن  نولكأیو 

غالبإل لوسر  عرسأ  .دُعب  ىلع  نم  ةمداق  داركألا  تاوق  انیأر  لاحلا ، كلت  ىلع  نحنو 
ىلع انأ  تنكو  يربكوكو ، نیدلا  يقت  عم  ھناصح  ىلع  جراخلا  يف  ناك  يذلا  ناطلسلا 

ام لوح  نوشقانتی  ةثالثلا  لاجرلا  ناك  .مھنع  ارّخأتم  نوكأ  الأ  لواحأ  نیكسملا  يناصح 
، ریبك دح  ىلإ  نیینیثألا  بیلاسأ  ھبشت  يتلا  رقھقتلاو ، موجھلا  يف  ةیدیلقتلا  مھبیلاسأ  تناك  اذإ 

بیلاسألا هذھ  لثم  .نآلا  ارتشع  يف  هدشح  متی  يذلا  كلذك  ریبك  شیج  عم  ّقبُطت  نأ  نكمی 
.ةرھملا ناسرفلاو  دیجلا  بیردتلا  تاذ  ةریغصلا  تالیكشتلل  ةبسنلاب  ةیجذومن 

ةثالثلا ةداقلا  رجفنا  .داركألا  نیلتاقملا  لوصو  لوسرلا  نلعأ  ةجرحلا  ةظحللا  كلت  يف 
حجن يذلا  دیحولا  دئاقلا  وھ  هوكریش  .عیمجلل  فورعملا  داركألا  طابضنا  مدع  نم  اًكحض 
حالص ةدایق  تحت  لتاقی  نأ  نآلا ، ىتح  ضفری ، مھمظعمف  .ةسرشلا  مھعابط  ضیورت  يف 
مھئیجم ربخ  ناطلسلا  لبقتسا  كلذل  .ھیبأ  ءاھدو  ھمع  ةراسج  ىلإ  رقتفی  ھنأ  نومعزی  .نیدلا 

.ةوقلاو ةسامحلاب  رعشن  نحنو  ركسعملا  ىلإ  اندعو  حرفب ،

ةرارحب نیدلا  حالص  اوّلبقو  مھتداق  ّمدقت  .ناطلسلا  مدقمل  مھتغلب  اوفتھو  داركألا  لصو 
: ينذأ يف  سمھو  ھیلإ  تبھذ  ھینیع ، يف  قرقرتت  ةعمدو  يوحن  رادتسا  .ھیتنجو  نم 

". ادیج ھنورّكذتی  مھنم  نیریثكلا  نإ  مویلا ، اذھ  دھشیل  انعم  ناك  يداش  تیل  "

فشری هانیأر  ناطلسلا ، ىتح  .ةلیللا  كلت  يف  ركسعملا  رمخملا  شمشملا  ةحئار  تألم 
اجیزم ءانغلا  ناك  .نّونغی  داركألا  أدب  مث  .مادختسالا  ةرثك  نم  لاب  دلجب  ةاطغم  ةنینق  نم 
ةینغأب عیمجلا  زوجع  براحم  أجاف  مث  .لمألاب  قلعتلاو  بحلاو  بیبحلا  ىلع  عجفتلا  نم 
هؤانبأ هذخأ  لمكی ، نأ  لبقو  .رمخملا  شمشملا  نم  ةریبك  ةیمك  برش  نأ  دعب  ةعیلخ ،

.يلاتلا مویلا  ىتح  ىرخأ  ةرم  هرن  ملو  ابناج  ھب  اوحتناو 

نم زفقت  نیلتاقملا  نم  تایئانث  اھیف  كراشو  ةیدركلا  برحلا  ةصقرب  ءاسملا  ىھتنا 
.فویسلاب رذح  مداصتو  سمالت  عم  ةسمحتم ، هوجوو  ةذحشم  فویسب  رانلا ، قوف 



عم داح  راوح  يف  دجمأ  يصخلاو  يربكوك  ریمألا  تیأر  يتمیخ ، ىلإ  دئاع  انأ  امنیب 
ناك .دادغب  نم  نوكی  امبرو  ءالبنلا  دحأ  ھنأ  حضاو  .ھیلع  فرعتأ  مل  لوطلا  طسوتم  لجر 

ریرحلا نم  ءادوس  ةمامع  ھسأر  ىلعو  ةفیلخلا ، لاجر  نم  ھنأ  ىلع  لدت  ابایث  يدتری 
طسو مدلا  نولب  میرك  رجح  ءالجب  عملی  رمقلا  ءوض  يف  ىتح  .ةباسنملا  ھتیحل  عم  بسانتت 

دقف يذلا  يبلحلا  دیعس  نبا  وھ  .بیرغلا  لجرلا  ىلإ  دجمأ  ينّمدقو  ةعامجلل  تینحنا  .ةمامعلا 
.ةراشإلاب الإ  ملكتی  حبصأف ال  لفط ، وھو  قطنلا  ىلع  ةردقلا 

لجرلا نكلو  .بدأب  تبجأ  بوقعی "؟ نبا  ای  داركألا  يف  كیأر  ام  "  : يربكوك ينلأس 
.دیعس نبا  تاراشإ  مھف  نم  ةءامیإ  دجمأ  يصخلا  أموأ  .فنعب  ریشیو  ئموی  أدب  مكبألا 

: ًالئاق اھمجرتی  ذخأو 

ام لك  نم  ةنیدم  يأ  دیرجت  يف  طقف  نودیج  داركألا  نأ  اوفرعت  نأ  دیعس  نبا  دیری  "
". دیدش ّظفحتب  مھیلع  دامتعالا  يغبنیو  اننید ، روسن  مھنإ  اھیف ،

.ھنیبج يربكوك  بطق 

نأ نكمی  ببسلا ال  اذھلو  يدرك ، ھسفن  ناطلسلا  نأ  فرعی  دیعس  نبا  نأ  نم  قثاو  انأ  "
". اذكھ ةناھإلا  هذھ  لبقأ 

دجمأ ذخأ  .ھتمامع  طسوتی  يذلا  رجحلا  سملیو  ھیدی  كرحی  بیرغلا  أدب  ىرخأ  ةرم 
.تقولا لاوط  ھسأرب  ئمویو  رقص  نیعب  ةكرح  لك  بقری 

ةمیركلا راجحألا  لك  نإ  لوقیو  ادیج ، ناطلسلا  لوصأ  فرعی  ھنإ  لوقی  دیعس  نبا  "
اولاز ام  لبجلا  لاجر  نكلو  میركلا ، رجحلاك  ناطلسلا  .اھبیذھتو  اھلقص  لبق  ةنشخ  نوكت 

". ریثك لمع  ىلإ  ةجاح  يف 

.انع ادیعب  هذخأو  نیدلا  يقت  هادان  امدنع  ّقلعی  نأ  كشو  ىلع  ناكو  يربكوك ، مستبا 
دیعس نبا  نكل  كّرحتأ  كلذك  انأ  تأدب  افرصنا ، امدنع  .ناطلسلا  عم  ياشلا  لوانتل  انیُعد 

.مالكلا يف  أدب  مكبألا 

كتظحالم ةوق  نأ  نظأ  تنك  يننكلو  بوقعی ، نبا  ای  يربكوك  تعدخ  يننأ  فرعأ  "
". كلذ نم  ربكأ 

، ناتفئاز ةمامعلاو  ةیحللا  نأ  تفرعو  دجمأ ، كحض  مث  ھجولا ! امأ  ھفرعأ ، توصلا 



.ةفورعملا ةلیمج  ةناطلسلا  حمالم  امھتحتو 

مل .دجمأ  يصخلا  عمو  اھعم  ةوھقلا  لوانتل  دیعس ! نبا  ةمیخ  ىلإ  تیعدو  انلك ، انكحض 
كلذ دعب  .ماظتناب  ُّنبلا  اھیلإ  لسری  اھوبأ  ناك  .اھتوھق  نود  شیعلا  عیطتست  ةلیمج  نكت 
يف ّةقحم  اھلعلو  .قشمد  يف  ةوھق  بیطأ  اھنأ  دكؤملا  .نارح  نم  اھیلإ  ھلسرت  اھتخأ  تأدب 

.ھلك ملاعلا  يف  َّمث  نمو  ..ةیبرعلا  ةریزجلا  يف  ةوھق  لضفأ  اھنأ  اھمعز 

يف بغری  انم  دحأ  .ءامسلا ال  يف  موجنلا  بقرنو  ةوھقلا  قبع  قشنن  اھتمیخ  مامأ  انسلج 
يف ةداع  ءارمألاو  دونجلا  سلجی  ثیح  .كلذك  ةقباسلا  مایألا  يف  كلذ  تظحال  .مالكلا 

.مونلل اودلخی  نأ  لبق  ریكفتلا  يف  نیقرغتسم  ءودھ ،

ةلیمجو انأ  يلثم  اوناك  لھ  مھلابب ؟ رطخت  تناك  يتلا  راكفألا  ام  ىُرت ؟ ای  نوركفی  میف 
طبارتلاب روعشلا  .دراو  امھالك  ةمیزھ ؟ مأ  رصن  ةمداقلا ؟ كراعملا  يف  نورّكفی  دجمأو 

مھنإ .دحأ  هركنی  نأ  نكمی  ال  اعم  نوریسی  مھو  لاجرلا  كئلوأ  لك  كلمتی  يذلا  قیمعلا 
مھ نیذلا  شیجلا ، اذھ  دَّلُخی  فوسف  سدقلا ، نم  جنرفلا  درط  يف  اوحجن  اذإ  مھنأ  نوملعی 

.خیراتلا ّرم  ىلع  ھنم ، ءزج 

نكل .ّةیعمج  ّةیوھ  مھیطعی  يذلا  كرتشملا  مظعألا  مساقلا  وھ  رصنلا  يف  ریكفتلا  ناك 
ءانبأو تاجوزو  تاوخأو  ةوخإو  تاھمأو  ءابآ  مھل  مھلك  .رشب  كلذك ، دونجلا ، كئلوأ 
ىنعمو لیبس هللا ، يف  نودھاجی  مھنأ  حیحص  ىرخأ ؟ ةرم  مھبابحأ  نوری  لھف  ..تانبو 

اذھ نم  راكفأ  مھتلغش  ةنجلا ؟ مھؤاّبحأ  لخدی  مل  ول  اذام  نكلو  .ةنجلا  مھءازج  نأ  كلذ 
.مھنوفج اوضمغی  نأ  لبق  لیللا  ءامسب  نوعتمتسی  اوناك  كلذ  عمو  .لیبقلا 

.مھصصق تعمسو  مھنم  ریثك  عم  تّثدحت  يننأل  كلذ  لوقأ 

.يبأ ال تیب  ىلإ  بھذأو  يئانبأ  ذخآس  نیدلا  حالص  تامو  انمزھنا  اذإ  : " ةلیمج تلاق 
زوفلا دیحولا  اھفدھ  نوكیس  يتلا  بورحلا  نم  دیزملا  دھشأل  قشمد  يف  ءاقبلا  دیرأ 

كلذ نم  مغرلا  ىلع  برحلا ، نم  ةرفح  افش  ىلع  نحنو  يعیبط  مؤاشتلا  نأ  دقتعأ  .ھتفالخب 
حرتسن انعد  .برحلا  هذھ  يف  رصتنن  فوس  اننأب  ةوقب  رعشأ  .سكعلا  لوقی  يساسحإ  نإف 

". يرسب حوبت  الأ  ىلع  صرحا  ..بوقعی  نبا  ای  ةلیللا 

ناطلسلا نأ  حضاولا  نم  ناك  نكلو  ریخ " ىلع  نیحبصت   " ةیحللا تاذ  ةناطلسلل  تلق 
.يقاروأو يتربحمو  يملق  رضحأ  يكل  يتمیخ  ىلإ  تعرسأ  .يل  ةبسنلاب  ىرخأ  ایاون  ھیدل 



ریرسلا امأ  .يتمیخ  نم  الیلق  ربكأ  .تفال  وحن  ىلع  ةعضاوتم  ناطلسلا  ةمیخ  تناك 
وھ زّیمملا  دیحولا  ءيشلا  .ھیلع  مانأ  يذلا  كلذ  نع  افلتخم  نكی  ملف  نكرلا  يف  عوضوملا 

تدجو .دئاسولا  ضعب  ىلع  ائكتم  اھیلع  سلجی  لامرلا ، اھیّطغت  ریرحلا  نم  ةریبك  ةداجس 
رظن .ةبیط  ةیجازم  ةلاح  يف  ناطلسلا  ادب  .ھبناج  ىلإ  نیسلاج  نیدلا  يقتو  يربكوك  ریمألا 

.ھنیعب زمغو  ىلإ 

"؟ داركألا دونج  نیھی  يذلا  بلح  نم  مداقلا  اذھ  دیعس  نبا  نم  "

". راصتنالا ریمأ  ای  ةیمھألا  میدع  صخش  ھنإ  "

". سوساج ھنأ  امزاج  دقتعی  يربكوك  .اقحم  نوكت  نأ  ىنمتأ  "

نوقفانی .مھئادعأ  دنع  ةوظحلا  مھل  نوكت  نأ  ىلع  ةداع  نوصرحی  سیساوجلا   " تبجأ
ھنھذو طوس ، ھناسل  نیككشتملا ، دحأ  بلح  نم  مداقلا  بیرغلا  .عادخلا  يف  اوحجنی  يكل 

". نیفصن المج  مسقی  نأ  نكمی  داح ،

.ناطلسلا كحض 

". ةلیمج ةناطلسلا  تفصو  دقل  "

ناكف ةحزملا  فدھ  ھنأ  كردی  نكی  مل  يذلا  يربكوك  امأ  ةحزملا ، هذھل  لُكلا  كحض 
.ھتجوز ةقیقش  نع  ةرخاسلا  ةظحالملا  هذھب  بجعم  ھنأ  تبثی  يكل  اكحض ، ىلعألا 

ةمیخلا ناسل  حتفنا  ةیقیقحلا ، دیعس  نبا  ةیصخشب  يربكوك  لھج  يف  ةضافتسالا  لبق 
هدلاول ىنحناو  لخد  يذلا  اماع ، رشع  ةعبسلا  يذ  ناطلسلا ، ءانبأ  ربكأ  لضفألا ، نع 

ھلك هرھظمو  ةبذشم  ھتیحل  .ماع  لبق  ھتیأر  امع  ربك  دق  ناك  .ةماستباب  اًعیمج  اناَّیحو 
بوكر نوّملعتی  اراغص  ادالوأ  ھناوخإو  ناك  امدنع  ھتركذت  .ةطلس  وذ  صخش  ھنأب  يحوی 

، ناصحلا قوف  نم  فیسلاب  لاتقلا  نف  ملعتی  وھو  يبصلا  اذھ  تیأر  دقف  .ةرھاقلا  يف  لیخلا 
.ضرألا ىلعو 

نیدلا يقتو  يربكوكو  انأ  انمقف  دارفنالا ، نادیری  نبالاو  بألا  نأ  انضرتفا 
نأ دعبو  اسلاج ، ىقبأ  نأ  َّيلإ  راشأو  نیرخآلا  نینثالل  ناطلسلا  حمسو  فارصنالل ،

.سولجلاب ھنبال  حمس  نالجرلا  فرصنا 

ةسامح ّدقوتی  اریرقت  ھیبأ  ىلإ  لسرأف  ةلیلق ، عیباسأ  لبق  ھكراعم  ىلوأ  يبصلا  براح 



نیدلا دامع  ءایتسا  راثأ  يذلا  ریبعتلا  وھو  ءارذع ، ةراكب  ضفب  ىلوألا  ھبرح  ھیف  ّھبشی 
باحصأ نم  حبصی  نل  لضفألا  نإف  ثدح ، امھم  ھنإ  ةدحب  نیدلا  دامع  لاقو  .ةدشب 

ترّیغت ھنبا  لوثم  روف  .ھسفن  تقولا  يف  امساحو  ابحم  ابأ  نیدلا  حالص  ناك  .ةغالبلا 
امدنعو .ریغصلا  ریمألل  ةبسنلاب  بیط  ءيشب  ئبنت  نكت  مل  ةوسق  ھھجو  ىستكا  هرعاشم ،
ھھجوب حاشأف  ونحب ، ھل  تمستبا  .يدوجول  ھنیبج  بطق  رّیغتلا  اذھ  يلثم ، لضفألا ، سدح 

.هدلاو ينیع  يف  رظنی  نأ  نود  ينع 

نأب اننوغلبی  انسیساوج  .اھیف  يضقأ  دق  برح  ىلع  نولبقم  نحن  لضفأ ، ای  َّيلإ  رظنا  "
". يبلق يف  ھحمر  قشری  يذلا  سرافلل  ةیخس  ةأفاكمب  دعو  جنرفلا  كلم  يج 

.ءاكبلا ةجردل  ةدشب  يبصلا  ّرثأت 

". الوأ ينولتقی  نأ  مھیلع  نوكیس  .اًمئاد  كراوج  ىلإ  نوكأس  "

.ھمالك لمُكی  وھو  رّیغتی  مل  ھھجو  نكلو  ناطلسلا ، مستبا 

َّدب لاتقلا ال  ةحاس  يف  .ائیش  مھفت  نأ  كیلع  .اریغص  تلز  ام  تنأ  .ينب  ای  َّيلإ  عمتسا  "
يف اركاب  يتاردق  تبثأ  يك  ةصرفلا  هوكریش  يمع  يناطعأ  دقل  .مارتحالا  ضرف  نم 
ةدمب كلذ  دعب  الإ  عون ، يأ  نم  ةطلس  يأ  سرامأ  مل  يننأ  ءانثتساب  امامت ، كلثم  ةایحلا 

.ةثوروملا ةطلسلاب  ادبأ  نمؤی  هوكریش  نكی  مل  .ةلیوط 

فرعی ال  صخش  لثم  يننأب  رعشأ  تنك  تقولا  كلذ  يف  يننأ  مغر  ھل ، انتمم  تنك 
نأ دقتعت  تنأ  .رخآلا  ئطاشلا  ىلإ  لصیو  ةحابسلا  ملعتی  نأ  ھیلع  رھن ، يف  ھب  يقلأ  ةحابسلا 
نإ .كلذ  نظت  نأ  كنودیری  مھلعل  .ناطلسلا  نبا  كنأل  كنومرتحی  فوس  دونجلاو  ءارمألا 
مدلا قوذتو  لمرلا  لكأتو  مھراوج  ىلإ  براحت  نأ  درجمب  .كنم  ةقامح  نوكتس  تلعف 
أدبیس ..تارم  ةدع  مھعم  تبراح  دق  نوكت  نأ  دعبو  مھل ، ٍدنك  كیلإ  نورظنی  فوس 

.مارتحالا ھبحاص  بسكی  رماوألا ال  ءاطعإ  يف  قحلا  .كل  مھمارتحا 

بورحلا لك  خیراتب  ٌملم  كنأ  فرعأ  انأو  ادیج ، كاّبدأو  كاّملع  لضافلاو  نیدلا  دامع 
، اھتیمھأ مغر  ةفرعملا  نأ  الإ  .مالسلاو  ةالصلا  ھیلع  انیبن  مایأ  ذنم  اھانضخ  يتلا  ةریبكلا 

.ّملعُم ریخ  ةبرجتلا  برحلا ، يف  .لاتقلا  ةحاس  يف  كفعست  نل 

ام .نیدلا  دامع  ةركاذب  كیلع  معنأ  دق  ناك هللا  اذإ  الإ  .ةلوھسب  هاسنت  بتكلا  نم  ھّملعتت  ام 
.رمعلا رخآ  ىتح  كعم  ىقبی  كسفنب  ھسرامت 



نبا نیدلا ، يقت  ةطلس  تّیدحت  ةلیلق  عیباسأ  لبق  كنأ ، يملع  ىلإ  امن  ھنأل  كتیعدتسا  دقل 
اّنك ول  .هرّرق  دق  ناك  امل  ةضقانم  تامیلعت  ّذفنی  نأب  ھترمأو  ءارمألا ، مامأ  كمع  نباو  يخأ 

.ةّبذشملا ةیحللا  يذ  اذھ  كھجو  ىلع  كانككص  دق  اّنكل  هوكریش ، يمع  وأ  انأ   ، ھناكم يف 
.انلع كبقاعأ  نأ  َّيلع  ناكل  الإو  ةثراك  ىلإ  ّدؤت  مل  كرماوأ  نأ  ظحلا  نسح  نم 

ھیف قثأ  .ھماكحأ  يف  قثأ  .ىنمیلا  يعارذ  وھ  نیدلا  يقت  .ةنیعم  ةطقن  حّضوأ  نأ  دیرأ 
يذلا دیحولا  ریمألا  وھ  نیدلا  يقت  نإف  يتومب  ةكرعملا ، مضخ  يف  ىضق هللا ، اذإ  .يتایحب 
.كلذب رماوأ  تكرت  دقل  .رصنلا  ىلإ  اندونج  دوقی  نأ  نكمی  يذلا  وھو  .قحب  دونجلا  ھمرتحی 
.كدحو كرارق  اذھ  نكلو  هراوج ، تمزلو  كمع  نبا  تظحال  اذإ  ریثكلا  ّملعتت  نأ  عیطتست 

، نآلاو حضاو ؟ .ھیتنجو  ّلبقتو  تلعف  امع  رذتعتو  دغلا  حابص  ھیلإ  بھذت  نأ  كدیرأ 
". كشارف ىلإ  فرصنا 

.ةمیخلا رداغیو  انیلكل  ينحنی  وھو  دیدش  رتوت  ةلاح  يف  ناطلسلا  ثیرو  ادب 

"؟ بوقعی نبا  ای  مزاللا  نم  رثكأ  ھعم  انشخ  تنك  يننأ  دقتعت  لھ  "

ىلع قیلعتلا  ھنكمی  يذلا  صخشلاب  تسلف  ناطلسلا ، يدیس  ای  نبا  يل  سیل  ھنإ  ثیح  "
نكلو حرُج  دقل  .هرربی  ام  ھل  ھتلق  ام  لك  نإف  لاجرلل ، دئاقك  نكلو  .ھنباو  بأ  نیب  ةقالعلا 
نكأ مل  ول  لضفأ  وحن  ىلع  كلذ  لبقتسی  نأ  نكمی  ناك  .ساسألا  يف  يدوجو  ببسب 
فیك ّملعتی  نأ  َّدب  ال  ادیج ، امكاح  نوكی  نأ  دارأ  اذإ  حماطلا  ریغصلا  ریمألا  نكلو  .ارضاح 

". يساقلا ملاعلا  اذھ  يف  ھقیرط  قشی 

يك ارضاح  نوكت  نأ  تدرأ  .بتاكلا  اھیأ  كلذ  نم  لضفأ  نوكأ  نأ  عیطتسأ  نكأ  مل  "
كلت ةمیق  ّردقی  فوسف  ًاّدیج  اناطلس  حبصأ  اذإ  .انترسأ  خیرات  نم  اًءزج  لظیو  كلذ  لّجست 

فشكتسأ لیللا  يضمأ  فوس  يننأ  دقتعأ  .ھنبا  ةیبرت  يف  اھیلإ  جاتحی  دق  ھنأل   ، تاملكلا
ذحشیو يریرس  ئفدیل  يبلحلا  ككشتملا  كلذ  بلط  يف  لسرأ  فوس  .دیعس  نبا  ریكفت 

". يركف

اذھ ربخ  ةلیمج  لبقتستس  فیك  نكلو  .قیرب  ھینیع  نم  عشی  .اشوھدم  ھیلإ  ُترظن 
يتلا ةرظنلا  امأ  .تاونس  ذنم  هریرس  ناطلسلا  تكراش  دق  نكت  مل  رظتنملا ؟ فاشكتسالا 

.ھلقع يف  رودی  ناك  ام  وھ  كلذ  نأب  يحوت  تناكف  ھھجو ، ىلع  تناك 
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نم مغرلا  ىلع  عماجی  نأ  عیطتسی  فیكو  دجمأ ، يصخلا  ةصق  ● 
هزجع

الت جوتت  ةبضھ  ىلع  عقت  قشمد ، يبونج  مایأ  ةثالث  ةریسم  ىلع  ةدوجوملا  ارتشع ،
.دونجلا هزرحی  يذلا  ّمدقتلاب  ًادیعس  ناطلسلا  ادب  .ابیرقت  رھشأ  ةثالث  انھ  انیلع  تّرم  .اریبك 

فیك نآلا  نومھفی  مھنأ  سحأ  ھترمإ ، تحت  تعّمجت  يتلا  تادحولا  نیب  قورف  دوجو  مغرو 
اتقو ةفلتخملا  تاوصألاو  تاراشإلا  نیب  قرفلا  حرش  قرغتسا  .برحلا  نوكت  نأ  دیری 
ھینعی ام  مھف  ىلع  ةردقلا  تناك  .ناطلسلا  ةمیخ  بقاری  اوضع  ةدحو  لك  تنیع  .الیوط 
كلذك .ةدیعب  تافاسم  ىلع  ةدوجوملا  تاوقلل  ةبسنلاب  توم  وأ  ةایح  ةلأسم  قرایبلا  لیدبت 

اتقو ّبلطت  كلذ  لك  .ناطلسلا  نم  نیبیرقلا  دونجلل  ةبسنلاب  لوبطلا  تاّقدل  حیحصلا  مھفلا 
.نیدلا حالص  شویج  يف  ةفلتخملا  ایارسلاو  تادحولا  ءالبنو  ءارمأل  ھحرشل 

يف نیدلا  يقت  عم  ھتمیخ  يف  رجفلا  ةالص  دعب  هروطف  ناطلسلا  لوانت  موی ، تاذ 
هریثتس يذلا  رابغلا   " لاقو كحضی  وھو  ھیخأ  نبا  ينیع  ىلإ  رظن  .طقف  انأ  يروضح 

". سمشلا بجحی  فوس  سدقلا  ىلإ  يشیج  ةریسم 

كلت يف  ھسفن  دطو  دقل  .برحلا  بقرتی  اًزفحتم  اھیف  هارأ  يتلا  ىلوألا  ةرملا  يھ  كلت 
ةصاخ بابسأل  امنإو  ھحلاص ، يف  ةیركسعلا  ةوقلا  نأل  سیل  عارصلا ، ىلع  ةظحللا 

دوھی كانھ  ناك  .رافكلا  ةمیزھل  هدشح  مت  نینمؤملا  نم  دّحتم  شیج  ربكأ  هءارو  .ةلودلاب 
اولّوحتی يك  ةبسانملا  ةظحللا  مھبلغأ  رظتنی  .اریبك  سیل  مھددع  ناك  نإو  كلذك  نویحیسمو 

ءافلح مھنم  قلخ  ةینیطنطسقلاو  امورل  دیدشلا  مھؤادعو  يوقلا  طبقلا  نامیإف  .مالسإلا  ىلإ 
.نیدلا حالصل  نییعیبط 



: سمھو يعارذ  نم  دجمأ  يصخلا  يب  كسمأ  امدنع  ناطلسلا ، ةمیخ  نم  اجراخ  تنك 
". كروضح يف  بغری  مكبألا  دیعس  نبا  "

طقف اھانیع  تعمل  امدنع  .ةدیدجلا  ةلیمج  ةیوھ  ىلع  تدّوعت  دق  نكأ  مل  ةملك ، نود  ھتعبت 
.بسحف اھتمیخ  يف  ھقلطت  يذلا  يوثنألا  اھتوص  كلذك  .عانقلا  فلخ  ةأرملا  ىلع  تفرعت 

.ةلیلق ٍلایل  لبق  ّيف  ھتبغرب  كل  فرتعا  امدنع  كمدص ، ھنإ  يل  لاق  نیدلا  حالص  "
"؟ حیحص

.يكابترال دجمأ  يصخلا  كحض  .ينتأجاف  دقل  .ةأرملا  كلت  عابط  تدتعا  دق  نكأ  مل 
؟ بیجأ نأ  َّيلع  بجی  ءامسلا  قحب  فیك 

!". ةقیقحلا لق  بوقعی ! نبا  ای  ةقیقحلا  دیرأ  "

يعیبط رمأ  كلذ  .ةیناث  ھشارف  ھیكراشت  نأ  يف  ھتبغر  ناطلسلا  نالعإ  ينمدصی  مل  "
 ...". ادج و ةلیمج  تنأ  ھل ، ةبسنلاب 

.ربصلا ةدفان  تحبصأ 

اھیأ كمدص  يذلا  ام  نكلو   ، كلذ فرعأ  معن ! معن ! .ركسعملا  يف  ةدیحولا  ةأرملا  انأو  "
"؟ بتاكلا

". لجر تابغرل  مالستسالل  تررطُضا  اذإ  ِكل  ةناھإ  نوكی  نأ  نكمی  كلذ  نأ  ةركف  "

.ةراعتسملا ةیحللا  دّسمت  تحارو  تكحض 

يننإف ىرت ، امكو  .يتطرول  ةمدصلاب  رعشت  نأ  لبنلا  نمو  ًالعف ، ھب  ترعش  ام  كلذ  "
، رخآ لجر  يأل  يدسج  ّملسأ  نأ  نكمی  ال  كناطلس ، ىلع  ةداتعم  انأ  .ةبرجتلا  نم  توجن 

!". يصخل الو 

كلذ تظحال  نأ  دعبو  اھقیلعتل ، ءایتسالا  ھیلع  ادب  .ران  ھتّسم  نمك  دجمأ  يصخلا  لفج 
.سفنلا نع  عافد  لاح  يف  اروف  هایإ  ةعضاو  ةرذتعم  سمھتو  ھسأر  دّسمت  تحار 

". حاسمت مف  نم  سرض  علخب  ھبشأ  ھیضام  نع  ثیدحلاب  دجمأ  عانقإ  ةلواحم  "

.ھیلع طغضلا  يھ  تلصاو  .اھمامتھاب  ادیعس  يصخلا  مستبا 



، مویلا ةمداقلا ؟ ةلیلقلا  عیباسألا  لالخ  تومیس  انم  نمو  شیعیس  انم  نم  يردی  نم  "
بوقعی نبا  اھلّجسیس  .رضاح  بتاكلا  نأ  ةزیم  انیدل  .دجمأ  ای  كتصق  انل  يورت  نأ  دبال 

"؟ رمحألا رعشلا  اذ  يقیدص  ای  كلوق  ام  .لبقتسملل  دلُخت  فوسو  ریغصلا ، ھباتك  يف  اھلك 

نانیعلا .ھترشب  ضایب  اھرھظی  هرعش  ةرمح  دجمأ ! حمالم  ةرم  لوأل  تظحال 
، صخشك ھب  ابجعم  نكأ  مل  .ناطلسلا  نم  لوطأ  انأو  ریثكب ، ينم  لوطأ  ناك  .ناتیدامر 

.ھل قورأ  تنك  انأ  كلذك  .هوحن  يفطاوع  سكعی  ناك  ةلیمجو  يداش  نم  ھبرق  نكلو 

مغرلا ىلعو  كءاكذ ، ّردقی  ناك  .اریثك  يعم  كنع  ثدحتی  يداش  ناك  دقل  ..دجمأ  : " تلق
ىھتنا فیكو  قشمد  ىلإ  تئج  ىتم  تنأ ؟ نم  .انضعب  نع  ریثكلا  فرعن  نحنف ال  كلذ  نم 

"؟ ناطلسلل امداخ  ةعلقلا  ىلإ  رمألا  كب 

.قفدتملا معانلا  ھتوصب  ّملكتی  نأ  لبق  دّھنتو  ھینیع ، يف  نزحلا  ادب 

لیلقلا ىوس  فرعأ  يننأ ال  وھ  يسفن ، نع  مالكلاب  ةناطلسلا  رماوأ  يتمواقم  ببس  "
نم ّطحی  ام  اذھو  يصخ ، .يرھظم  نم  ًادج  حضاو  اذھو  يبلقص ، انأ  .ّيضام  نع  ادج 

.صفق يف  ناویح  ىوتسم  ىلإ  ينأش 

نوكت نایصخ  كانھ  .ةفلتخم  ماجحأو  لاكشأب  نوتأی  يلاثمأ  نإف  نافرعت ، امكو 
نوبقاری نیذلا  نیطالسلاو  كولملا  نیب  ةعئاش  ةیعونلا  هذھ  .لماكلاب  ّةیصخم  مھنابضق 

نأ نوّلیختی  .ةنایخلل  ةرداب  لوأ  دنع  نھیلع  ضاضقنالل  نیزھاج  رومنلا ، لثم  مھءاسن 
ةقثلا ةجرد  نوكت  نأ  بیرغ  رمأ  امامت ! انمتؤم  ودغی  لماكلاب  هوضع  لیُزأ  يذلا  يصخلا 
لعفلاب اوناك  اذإ  يصخلا ! وضع  رتب  ةجرد  ىلع  دمتعت  ءالبنلاو  ءارمألا  ضعب  دنع 

رثكأ وھ  ام  ةلازإ  مھیلع  نوكیس  ةأرماو ، يصخ  نیب  يدسجلا  لاصتالا  لك  يفالت  نودیری 
نوكیس كلذ  لك   ، عئارلا ناسللا  مدقلا ، عباصأ  دیلا ، عباصأ  .نیكسملا  بیضقلا  كلذ  نم 

.نیطالسلاو ءارمألا  تاضقانت  ةسارد  نع  نمز  نم  تعلقأ  يننكلو  .ھتلازإ  مھیلع 

، يسیع حیدم  يف  داشنإلا  اننوملعی  .سئانكلل  نوعاُبیو  نوصُخی  يلثم  نورخآ  كانھ 
ردقلا ناك  يل ، ةبسنلاب  .ةفقاسألاو  ةسواسقلل  ةیدسجلا  تابغرلا  عبشن  غارفلا  تقو  يفو 

ينارتشاو ةسماخلا  وأ  ةعبارلا  يف  انأو  يئاصخإ  مت  .نحملا  كلتب  رمأ  ملف  يحلاص ، يف 
كانھو .سلدنألا  قاوسأ  ىدحإ  يف  ينوعابو  راغلبلا ، دالب  يف  دوھیلا  راجتلا  ضعب 

نم ھتفرع  ھلك  كلذ  .قشمد  ىلإ  يب  ءاجو  ھلوسرو ، اب  نونمؤی  نمم  رخآ  رجات  ينارتشا 
.يرمع نم  ةعباسلا  يف  انأو  اھل  ينوعاب  يتلا  ةلئاعلا 



ةقیرطلا نإف  اذلو  لاجرلا ، وأ  دالوألا  يصخ  رّظحی  اننید  نإف  ةریمألا ، فرعت  امكو 
يھ نیطالسلاو ، ءارمألل  ةبسنلاب  نایصخلا  ىلع  بلطلا  ةیبلت  اھب  نكمی  يتلا  ةدیحولا 

تطقس دق  ام  ةنیدم  نوكت  نأ  دعب  ةسواسقلا ، ملظ  نم  مھریرحت  وأ  سئانكلا  نم  مھؤارش 
ةلماعم دجن  اننأل ال  قیرط هللا ، ىلإ  نیلوحتمو  نینمؤم  حبصن  ذئنیح  .يبنلا  عابتأ  يدیأ  يف 

.كلذ نم  رثكأ  ةوقو  ذوفنب  انل  حمسی  الو  كلذ ، نم  لضفأ 

نایصخلا رابتعا  .ھلقع  يف  امنإو  لجرلا ، وضع  يف  سیل  ءاكذلا  نأ  ادیج  مھفت  ةناطلسلا 
نمب ماكحلا  نم  ریثك  فشتكا  امك  ةقامح ، اھدعب  ام  ةقامح  نایصخ ، مھنأ  درجمل  نیزجاع 

.يكنز ناطلسلا  موحرملا  مھیف 

ءایفوأ مھنإ  .اھدحو  ةعلقلا  يف  نایصخلا  نم  ةفلتخم  تاعامج  ثالث  لقألا  ىلع  فرعأ 
ىلع عارصلا  يف  ةفلتخم  عقاوم  نوذختی  فوس  تومی  نأ  دعب  مھنأ  الإ  ناطلسلل ، نولاومو 

.لكلا نم  ةقث  مدع  لحمو  ..ةقث  لحم  انأ  ببسلا  اذھلو  مھنم ، ةباصع  ىلإ  يمتنأ  انأ  .ھتفالخ 
نوظفتحی مھنكلو  فرعأ ، نأ  دیرأ  ام  يل  نولوقی  مھلعجی  كلذ  نأل  دیج ، عضو  ھنإ 

نود روایلا  غلبأ  فوسلف  لضفألا ، لتقل  ةرماؤم  يأب  ملع  ىلع  تنك  ول  .اًرس  مھتارماؤمب 
.ددرت

ائیش ركذتأ  انأ ال  فسألل  .يتلوفط  تایركذ  نع  بوقعی  نبا  بیطلا  میكحلا  اھیأ  ينتلأس 
ةجاح يف  اوناكو  ءارقفلا ، نیعرازملا  نم  اوناك  امبر  .ينوعاب  اذاملو  ىتم  وأ  َّيدلاو  نع 

مھؤاصخإ مت  فیك  نع  اصصق  يل  اوور  قشمد  يف  نوریثك  نایصخ  كانھ  .لاملا  ىلإ 
.ةینیطنطسقلا كریرطب  نع  ةباین  نولمعی  اوناك  راّجت  ىلإ  مھوعاب  فیكو  مھئابآ ، ةطساوب 

.قشمد ىلإ  دالبلا  كلت  نم  الو  سلدنألا ، ىلإ  راغلبلا  دالب  نم  ةلحرلا  نع  ائیش  ركذأ  ال 
ھترسأ ينتلماع  .فسوی  نب  لایناد  رجاتلا  ىلإ  سلدنألا  يف  ينارتشا  يذلا  رجاتلا  ينعاب 

.ادیج يننومعطیو  يننوسكی  اوناك  .مھنبا  يننأك  ةباتكلاو  ةءارقلا  ينوّملع  .ةبیط  ةلماعم 
.لزنملا يف  مانأ  نكأ  مل  يننأل  ةرسألا  يف  نیرخآلا  نع  فلتخم  يننأ  اًمئاد  فرعأ  تنك 
ةجعزم ةحئار  هؤلمتو  رارمتساب  اراح  ناك  .خاّبطلل  صّصخُملا  نكسملا  يف  میقأ  تنك 

اذلو ينذؤی ، وأ  يتلماعم  ئسی  مل  ابیط  الجر  ناك  ھنكل  .خابطلا  سبالمو  دسج  نم  ثعبنت 
.ةھیركلا ھتحئار  ھل  رفغأ  تنك 

ةبسنلاب ةصاخ  تاردقب  عتمتأ  يننأ  دیسلا  ظحال  .ةرشع  ةسداسلا  يف  تنك  امدنع 
ناك ثیح  قوسلا  يف  ھلمع  ىلإ  حابص  لك  ھبحصأ  تنك  .ھعم  لمعلل  ينبحطصاف  ماقرألل ،



اریرحو دنقرمس ، نم  ابصقو  ناتاس  ًاداجسو ، ةیلاغ  ةشمقأ  عیبی  لوألا ، .نیناكد  كلتمی 
.ایسراف اداجسو  دنھلا  نم  نالیشو  نیلسومو  نیصلا  نم 

.عاونألا نسحأ  نم  تناك  اضیأ  هذھو  .فویسلا  عیبل  اًصّصخم  ناكف  يناثلا  ناكدلا  امأ 
يداش نأ  مغر  .ھناكد  نم  هؤارش  مت  نیدلا  حالصب  ةصاخلا  فویسلا  دحأ  نإ  دیسلا  يل  لاق 
عاّنص ةطساوب  بلطلاب  عنُصت  ناطلسلا  ةحلسأ  لك  .اًحیحص  سیل  كلذ  نإ  دعب  امیف  يل  لاق 

.قشمدو ةرھاقلا  يف  ضرغلا  اذھل  تئشُنأ  يتلا  حالسلا  عناصم  يف  ةرَھَم 

عم ةشمقألا  ناكد  تراز  ةمحر هللا ، اھیلع  تمصع ، ةناطلسلا  نأ  ھیف  ّكش  ام ال  نكل 
تنك .انناطلس  نم  سیلو  میظعلا ، نیدلا  رون  نم  ةجّوزتم  تناك  نأ  مایأ  .موی  تاذ  اھتیشاح 

ّنك يئاللا  تادیسلا  عم  لماعتلا  يف  يبولسأ  نع  ًاّدیج  اھعابطنا  ناكو  ناكدلا ، يف  مویلا  كلذ 
نم فرعأ  نكأ  مل  .ناكدلا  بحاص  هّددح  يذلا  رعسلاب  تكّسمتو  ةمواسملا  تضفر  .اھعم 

.نئج نیأ  نم  الو  تادیسلا  كئلوأ 

تناك .ةعلقلا  ىلإ  لقنأ  نأب  ترُمأ  عوبسأ  نوضغ  يفو  .يتحاقو  نم  ةناطلسلا  تكحض 
عم اھب  اًصاخ  ةلسارم  مداخ  كلمرحلاب  ُتقِحُْلأ  .يصخ  يننأ  تفشتكا  امدنع  ًادج  ةدیعس 
نم .ھنافرعت  امتنأ  يقابلاو  انناطلس ، نم  تجّوزت  نیدلا  رون  ةافو  دعب  .يجراخلا  ملاعلا 

". ثادحألا نم  ریثكلا  اھیف  سیل  يتایح  نأ  فسأ 

ةّدشو هرذح  نوّردقی  نم  دنع  ةریبك  دجمأ  ةمیق  تناك  اذامل  مھفأ  نأ  عیطتسأ  نآلا ،
امبر .اھب  حوبلا  ضفری  ھنكلو  ةعلقلا ، يف  ّةیفخلا  ةایحلا  رارسأ  نم  ریثكلا  فرعی  .ھّمتكت 

يف قرخأ  وحن  ىلع  ملكتی  نأ  دیری  نكی  مل  امبر  .كلذ  نم  ھعنم  يذلا  وھ  يدوجو  ناك 
ملكتی نأ  نكمی  ھنإف  اھمامأ ، نیرخآلا  نع  ملكتی  ماد  ام  ھنأ  دقتعت  دق  اھنأل  ةلیمج ، دوجو 

.ةقثلا عیضت  يلاتلابو  نیرخآلا ، مامأ  لثملاب  اھنع 

باعلألا يف  ةكراشملاب  يئارغإ  تالواحم  لك  تمواق  ءاشعلا ، دعب  ھسفن ، مویلا  يف 
.نیرخآلا ةكراشمب  يل  حمست  ةلاح  يف  نكأ  مل  .مھسفنأ  اھب  دونجلا  ّيلسُی  يتلا  ةفلتخملا 

يتلا ةلحرملا  لمأتأ  تأدبو  يتمیخ  ىلإ  تدع  .ةعورم  راكفأ  يلقع  يف  محازتت  تأدب 
رھشألاو عیباسألا  يف  ناوألا ، لبقو  ةأجف ، يھتنت  نأ  نكمی  لھ  .يتایح  اھیلإ  تلصو 

؟ ةمداقلا

ھب امم  يسأر  غرُفأ  نأ  ىلإ  افّھلتم  لیللا ، يف  يشمأ  نأ  تررق  .اًنجس  ةمیخلا  تحبصأ 
درابلا لیللا  ءاوھ  قاشنتساب  يلخادلا  يئودھ  دیعتسأ  يلعل  ةقلق ، راكفأو  سجاوھ  نم 



.موجنلا ةكرح  ةبقارمو 

تنك .يفتك  تبرت  دیب  ترعش  امدنع  لیشار ، يف  ركفأ  ةریغص  ةیبار  ىلع  ُتسلج 
دق هذھك ، تاقوأ  يف  .دیدشلا  فوخلا  نم  ةجوم  يدسج  تزھف  ياوس ، انھ  دحأ  نأ ال  دقتعأ 

.افولأم ادب  توصلا  نكل  ..جنرفلا  نم  سیساوجب  ءرملا  ركفی 

هذھ اقناخ  ركسعملا  تدجو  كلذك  انأ  .بوقعی  نبا  ای  كتفخأ  يننأل  يراذتعا  صلاخ  "
ترعش يننأ  الإ  اقبسم ، يئیجمب  كملعأ  نأ  نم  ّدب  ناك ال  .انھ  كب  قحلأ  نأ  تررقف  ةلیللا 

". تقولا ضعبل  كسفنب  دارفنالا  دیرت  تنك  امبر  كنأب 

اذھ ىلع  ينعبت  ھنأل  ھب  ترعش  يذلا  بضغلا  لحم  حایترالا  ّلح  .دجمأ  وھ  كلذ  ناك 
.دمع نع  كلذ  لعف  دقل  .ركاملا  وحنلا 

اذھ ةناطلسلاو  تنأ  امكل ، اھتیور  يتلا  يتایح  ةصق  ّقدصت  مل  كنأب  روعش  َّيدل  "
". حابصلا

، الإ سیل  تضعتما ، .ھقدص  يف  كشأ  ينلعجی  ام  كانھ  نكی  مل  ذإ  سكعلا ، ھل  تدّكأ 
اھقیاضو ينم ، رثكأ  كلذب  ةلیمج  ترعش  .لاق  امم  رثكأ  فرعی  ھنأ  ةقیلسلاب  ترعش  يننأل 

ھتغلبأ امدنع  يصخلا  مستبا  .ةیضق  يأ  نم  فقوم  ھل  نوكی  نأ  دجمأ  ضفرب  ھتفصو  ام 
.اھقیضب

يھ اھمھی  ام  .يضاملا  يف  ءيش  لك  اھل  لوقأ  تنك  .اھبضغ  ببس  فرعأ  انأ  "
.مونلا ةفرغ  جھابمب  عاتمتسالا  ىلع  يتردق  مدع  وھ  ةمیلح  ةدیسلاو 

يئاضعأ نم  ّىقبت  ام  امھل  يّرعأ  نأ  ىلع  ةریثك  تالؤاست  دعب  اتّرصأ  موی ، تاذ 
، ھتمواقم بعصلا  نم  حبصأ  امھطغض  نكلو  تددرت ، .بثك  نع  اھاصّحفتی  يك  ةیسنجلا 

ثدح ام  اتلغتسا  امھنكلو  الیوط ، اتقو  امھصّحفت  قرغتسی  مل  .اریخأ  امھبلطل  تخضرف 
يننإ ناطلسلل  نالوقتس  كلمرحلا ، يف  ءاسنلا  ةیقب  ھلعفت  ام  لك  امھل  لقنأ  مل  نإ  .يزازتبال 
يھجو ىلع  فوخلا  ةمیلح  ترصبأ  .ةمیلح  تددھ  كلذب  .يبیضق  ایاقب  نع  امھل  تفشك 

.ثدح ام  لك  ىسنأ  نأ  تبلطو  .حزمأ  تنك  ةلئاق : يرطاخ  ةئدھتل  تعراسف 

َّيلع ناكو  .تایرخألا  ءاسنلا  نع  رارمتساب  ينلأست  ةمیلح  تناك  كلذ ، نم  مغرلا  ىلع 
لك .اھتیلستل  ءایشألا  ضعب  عرتخأ  تنك  ام  اًریثكو  .تامولعملا  نم  بیرغلاب  اھیفاوأ  نأ 

ةدیدشلا بعاتملا  تأدب  .نیتقیدص  ةلیمجو  ةمیلح  تناك  امدنع  ماری  ام  ىلع  ناك  ءيش 



تاذو .نھنع  ھتلق  امب  ددجلا  اھتابحاص  ضعب  ةمیلح  تغلبأ  .امھتقالع  تركعت  امدنع 
يب نطحأو  ساسألا ، يف  نھتضرح  يتلا  ةمیلح  نھبقارت  نھنم ، ةسمخ  تءاج  ءاسم 

.لالذإلا كلذ  راثأ  لمحأ  مویلا  ىلإ  تلز  ام  .يراعلا  يرھظ  ىلع  ينندلجی  نأدبو 

امب يداش  تربخأ  امدنع  .كلت  بیذعتلا  ةیلمع  دعب  ریبك  دح  ىلإ  ينادعاس  ناصخش 
.ھمزع نع  ھینثأ  يك  لیحلا  عیمج  تنعطصا  .ناطلسلا  ربخی  نأ  دارأو  ةدشب  بضغ  ثدح 

ةیقب يضقت  فوسف  بولسألا  اذھ  تلصاو  اذإ  اھنأب  اھّرذحی  ةمیلح  ىلإ  ةلاسرب  ثعب  ھنكلو 
.ةیئانلا ىرقلا  ىدحإ  يف  ریغص  خوك  يف  اھمایأ 

.نیمیمح نیقیدص  ةظحللا  كلت  ذنم  انحبصأ  .ًادج  تأتساو  اضیأ ، ةلیمج  تمِدُص 
.ىرخأ ةرم  تایاكح  يكحأ  الأ  اھروضح ، يف  اب ، تمسقأو 

تاذ ةأجف  مث  مسقلا ، اذھب  ءافولا  ىلع  يندعاست  ةلیمج  تناك  تضم ، ةلیلق  عیباسأ  ىتح 
اھقیاض .يسأر  زھأ  انأو  اتماص  تیقب  .ةمیلح  نع  ينلأست  تأدب  راذنإ  قباس  نودو  ءاسم 

يف لحت  فوس  يناسل  ةدقع  نأ  تنظ  اّھلعل  .مویلا  حابص  ىتح  اعم  ملكتن  ملو  يتمص 
ملف مامأ هللا ، تمسقأ  يننكلو  اھعفاود  مھفأو  ھتفرعم  يف  بغرت  ام  فرعأ  انأ  .كروضح 

". اھلذخأ نأ  ىوس  لیدب  نم  يمامأ  نكی 

تعمتسا امدنع  ةلیمجو  يداش  معانلا  يصخلا  كلذ  توص  رحس  فیك  تمھف  ةلیللا  كلت 
ىلإ ةیوغملا  ھتاءامیإ  تراثأ  .كلذك  انأ  هرسأ  يف  تعقو  نآلا ، .موجنلا  ءوض  تحت  ھیلإ 

؟ فرع اذام  فرعی ؟ اذام  ىُرت  .يمامتھا  ةمیلح 

غلبی نأ  دیری  يداش  ناك  اذامل  مھفأ  نأ  عیطتسأو  دجمأ ، ای  كتصقل  ادج  جعزنم  انأ  "
الأ كمسق  مرتحأ  يننإ  .لاحلا  يف  رمألل  ةیاھن  عضی  نأ  نكمی  كلذ  ناك  .نیدلا  حالص 

ةلیمج نإف  كلذ  نم  مغرلا  ىلعو  .كنیمیب  ثنحت  نأب  ةبغر  َّيدل  تسیلو  .ًائیش  يكحت 
.بیذاكألاو تاعارتخالا  ىلع  كنیمی  عقی  .ةمیلح  صوصخب  ةقیقحلا  فرعت  نأ  تدارأ 

"؟ اقحم ينارتأ 

.ةأطولا دیدش  بیھملا  ءارحصلا  لیل  تمص  حبصأ  ةأجفو  بیجی ، نأ  نود  ةدم  يقب 
.مالكلا فنأتسا  امدنع  رخآ  وحن  ىلع  ھحرطأ  نأ  وأ  لاؤسلا ، ھیلع  دیعأ  نأ  ىلع  تكشوأ 

ّقلعتی ھتفرعم  دیرت  ةلیمج  تناك  ام  نكلو  بوقعی ، نبا  ای  اًمئاد  كتداعك  قحم  تنأ  "
نأ ةقیقحلا  .ریثكلا  ينعی  ام  وھو  يل ، اھریدقت  كلذ  لتقل  ةقیقحلا  لك  اھل  تلق  ول  .يصخشب 



انأو ةلیل  تاذ  ھنأ  يھ  ةفسؤملا  ةقیقحلا  .ملاعلا  يف  رخآ  ءيش  يأ  نم  َّيدل  زعأ  كلذ 
، اھدسج يِّطغت  يتلا  ةءابعلا  تعلخ  .يمون  ةفرغ  ةمیلح  تلخد  مونلا ، يف  قرغتسم 

ةلیمجو يھ  ھتصّحفت  يذلا  ءيشلا  كلذ  تبرتو  يدسج  دّسمت  تذخأو  يراوجب  تقلتساو 
.دیعب نم 

امدنع طقف ، .ملحأ  يننأ  ارّوصتم  تقولا  ضعبل  تیقب  يننأ  بوقعی  نبا  ای  اب  مسقأ 
نیب ةرمثملا  ریغ  ةریغصلا  ةلخنلا  كلت  ىلع  اطوبھو  ادوعص  كرحتت  تأدبو  ينتلتعا 

دق ناك  تقولا  نإف  دیرأ ، تنك  ول  ىتح  كاذنیح ، نكلو  .املح  نكی  مل  كلذ  نأ  تكردأ  يقاس ،
ىھتنا نأ  دعب  .ةذللا  اھقرغت  نأ  نكمی  كوكشلا  ىوقأ  ىتح  .ىوكشلا  وأ  ةمواقملا  ىلع  رخأت 

دق نوكت  امبر  .ناویح  يننأك  تسسحأ  .ةدحاو  ةملك  لدابتن  مل  .تفرصناو  تماق  ءيش  لك 
.ال امبرو  ..فرق  نم  ينباتنا  امب  ترعش 

كلذ دعب  .أدب  امك  يھتنی  ناك  ءيش  لك  .تمص  يف  عجاضتن  انكو  تارم  ةدع  تءاج 
ينع تّثدحت  كلذ  دعب  تعمس  امكو  .ينتّبنجت  مث  .انضعب  ىرن  امدنع  انراصبأ  ّضغن  انك 
ةمیلح نإ  يل  تلاق  دعب ، امیف  اھعم  نرجاشت  نمم  نھادحإ ، .ددجلا  اھتاقیدص  مامأ  ءوس  لكب 
يذلا ةلیمج  حبش  نم  صّلختت  يك  ةدیحولا  ةلیسولا  ناك  يل  اھبوكر  نأب  نھل  تفرتعا 

.ناكم لك  يف  اھدراطی 

ءوسلا ةنسلأ  نأو  .ةبقارم  تناك  اھنأ  نم  قثاو  انأ  .كلمرحلا  يف  ارس  ىقبی  ءيش  ال 
مل .يعیبط  رمأ  اذھو  .يناسل  ىلع  ایفن  وأ  ادیكأت  دیرت  تناك  مث  نمو  .ةلیمج  غلبت  تناك 
نإف يل ، ةبسنلاب  .انتقادص  نیھیو  كلذ  اھحرجیس  .بوقعی  نبا  ای  اھبلط  يبلأ  نأ  عطتسأ 

ةنراقملل لاجم  .ةمیلح ال  عم  َّيلایل  لك  لُضفی  ةلیمج  عم  راوح  يف  ھیضمأ  ادحاو  ًءاسم 
.رِكسُملا بارشلا  لعف  ھل  ةلیمج  لقع  .نیتجھبلا  نیب  ىتح 

دادعتسا ىلع  انأو  يقیقحلا  يبح  اھنإ  .يردص  يف  سمشلا  قرشت  كحضت ، امدنع 
". اریخأ جرخ  مثآلا  يرس  ..ءيش  لك  تفرع  دق  ..نآلا  .اھنم  ةراشإب  يتایحب  ةیحضتلل 

اتماص موجنلا  يف  ّقدحأ  تحر  .ھیف  تلشف  امیف  يصخ  حجن  دقل  .دجمأ  فارتعا  ينلھذأ 
! ءامسلا طقست  نأ  اینمتم 

! نفدنتو تومت  تایركذلا  تیل 

.ينیصُخت ھھّوشت ، ةثیبخ  ةرظن  اھھجو  ىلع  ةأرما ، ملح ، ىلع  تظقیتسا  ةلیللا  كلت 



! ةمیلح اھنإ 



(28)

جنرفلا فوفص  يف  تاماسقنا  دوجوب  انملع  امدنع  ● 

نیدلا يقت  طابقألا ، راجتلا  نم  امھو  جنرفلا ، ركسعم  لخاد  انسیساوج  نم  نانثا  غلبأ 
مھأ نم  نینثا  نیب  راض  لاتق  رثإ  ةكلمملا  تقّزمت  .میلشروأ  ةكلمم  لخاد  تارّوطتلاب 

عضو ذاختاو  رذحلاب  كلملا  سلبارط  بحاص  دنومیر  تنوكلا  حصن  .يج  كلملا  ناسرف 
ھل هّدعأ  يذلا  خفلا  يف  عقی  ىتح ال  مدقتی  الو  میلشروأ  يف  ىقبی  نأ  ينعی  يذلا  رمألا  .عافدلا 
كلذ ناك  .ویتاش  بحاص  دلونیر  رظن  ةھجو  ىلإ  الیم  رثكأ  ناكف  كلملا  امأ  .نیدلا  حالص 

، نیدلا حالصل  قیدص  ھنأب  ھمھتیو  دنومیر  تنوكلا  صالخإ  يف  كشیو  ایومد ، سرافلا 
دونجو مھناسرف  نأو  جنرفلا ، حلاص  يف  ةوقلا  نازیم  نأ  دلونیر  نظ  .فئاز  يحیسم  ھنأو 

.اھقیوطتو اھیلع  فافتلالاب  ناطلسلا ، شویج  تاروانم  طابحإ  نوعیطتسی  مھتاشم 

كلملا كسمی  مل  ول  اكبتشی  نأ  نكمی  ناك  .التاقتی  نأ  ةنیعم ، ةلحرم  يف  نالجرلا ، كشوأ 
مسقلا ىلع  نیلجرلا  ربجأ  مث  .كلذ  نود  لوحی  يك  امھنیب  ھسفنب  فقیو  يبشخ  بیلصب 

.رافكلا برعلا  امزھی  يك  بنج  ىلإ  ابنج  التاقی  نأو  راجشلا ، نع  فقوتلاب 

ةیمكو ةقدب ، يج  شیج  ددع  نع  امھلأس  .لیصفتلاب  نیسوساجلا  نیدلا  يقت  بوجتسا 
ناسرف نودوقیس  نیذلا  لاجرلا  ءامسأو  ةنیدملا ، جراخ  ءاقبلل  اھیلإ  نوجاتحی  يتلا  نؤملا 

نكامأ نع  تامولعم  ىلع  لصحن  يك  ھقرغتسنس  يذلا  تقولاو  ، (5) ةیراتبسالاو لكیھلا 
ةاقالمل اوجرخیو  ةسدقملا  ةنیدملا  اوكرتی  نأ  ةقامحلا  مھب  تغلب  لاح  يف  جنرفلا ، شیج 

.امھریبك ملكت  مث  ناكحضی ، امھو  امھضعب  ىلإ  نارجاتلا  رظن  .ھضرأ  ىلع  ناطلسلا 

يج اھجاتحی  يتلا  نؤملا  نیمأت  نع  لوئسملا  وھ  يخأ  نإ  .كلذل  ریمألا  قلقی  الأ  يغبنی  "
مامحلا ةمھم  كلت  .ةمزاللا  تامولعملا  ھیدل  نوكت  نأ  درجمب  انربخی  فوس  .دلونیرو 



". لجازلا

.نیدلا يقت  مستبا 

، ادبأ ةبذاك  تامولعمب  ينادّوزت  مل  رشبلا ، ىلع  يمكح  نسحل  اًمئاد  ينحدتمی  يمع  نإ  "
امتعطق دقل  .ةزھاج  امكتمیخ  .ةیخس  امكل  ناطلسلا  ةافاكم  نوكتس  اذلو  يلمأ ، امتبیخ  الو 

". ءاشعلا دعوم  نیحی  نأ  ىلإ  امكطاشن  ادیعتستل  ةحارلل  ادلِخا  .ةلیوط  ةلحر 

ةرطیسلاب ویتاش  بحاص  دلونیر  زاف  .نیموی  دعب  اھرظتنن  انك  يتلا  رابخألا  تءاج 
.انضرأ ىلع  انولتاقی  يك  ةسدقملا  ةنیدملا  نم  جورخلل  نآلا  جنرفلا  دعتسی  .يج  ُنُذأ  ىلع 

نأ انیلع  .ةمولعملا  قیثوت  ىلع  رصأ  ھنكل  .رابخألا  عمس  امدنع  ناطلسلا  ھجو  ءاضأ 
نأ نیدلا  حالص  ررق   ، طقف كاذنیح  .رخآ  ردصم  نم  دیكأت  انیتأی  نأ  لبق  رخآ  اموی  رظتنن 

يداو ىلإ  يسیئرلا  قیرطلا  ىلع  لصات  لت  دنع  يلاتلا  مویلا  حابص  اھلك  ھتاوق  ضرعتسی 
.ارتشع لامش  لایمأ  ةتس  دعب  ىلع  ندرألا ، رھن 

لاجرلا لثم  تبنی  لجفلا  بوقعی ، نبا  ای  ھلك  شیجلا  ىرأو  ةوبر  ىلع  فقأ  نأ  دیرأ  "
ایارسلا نع  رظنلا  فرصب  .اًمئاد  لوقی  يداش  انقیدص  ناك  اذكھ  .ةفلتخم  ماجحأو  لاكشأب 

انعد .يسفنب  اھثرحأ  مل  لوقح  نم  تءاج  تالجف  .ددُج  لاجرلا  كئلوأ  مظعم  يب ، ةصاخلا 
". انلاجر نم  مھ  فیك  ىرن 

فرظ يف  انتاقالمل  ةسدقملا  ةنیدملا  نم  جنرفلا  جورخ  رابخأ  ركسعملا  يف  ترشتنا 
اًریبك اًرّیغت  كلذ  ثدحأو  .ةلیوط  ةدمل  اًرس  ىقبت  عونلا ال  اذھ  نم  رابخأ  .ةعاسلا  فصن 

مھروعش نإف  .سفنلاب  ةقثو  ءاخرتسا  ةلاح  يف  نآلا  ىتح  اوناك  اذإف  .لاجرلا  تایونعم  يف 
.ةفیخم امبر  ..تالاعفنا  كّرحو  مھرَّتو  ةلیلق  مایأ  لالخ  يقیقح  لاتق  ىلع  لابقإلاب 

ّةیشع شویجلا  لضفأ  ةسامح  نھوت  نأ  نكمی  ةبلقتملا  تایونعملا  نأ  ادیج  ناطلسلا  ملعی 
يف ناكم  لك  يف  هارت  تنك  .كلذك  ھتیأر  نأ  قبسی  مل  .ركسعملا  كیكفتب  رمأ  .ةكرعملا 

نیلوئسملا نوھبنیو  نؤملا  ىلع  شیتفتلل  نوعفدنی  ھئارمأ  عم  هارأ  ةظحل  يف  .ھسفن  تقولا 
اوطعأ .ةقالمع  نابرِغ  مھنأك  دُعب  ىلع  نم  ءاوھلا  يف  فرفرت  مھتءابع  تیأر  .اھنع 

نأو ةلیللا  هذھ  مایخلا  داتوأ  عفرت  نأو  نؤملا ، تابرعو  لاغبلاو  لامجلا  زیھجتل  رماوألا 
ھسفنب ناطلسلا  ّقلست  يتشھدلو ، ةظحل ، دعب  .رجفلا  جالبنا  عم  اھمزحو  مایخلا  يط  متی 

نكلو .اھل  موزل  يتلا ال  ةرطاخملا  هذھ  نم  تجعزنا  .ھتناتم  ربتخی  يك  اثیدح  يُنب  اجُرب 
.ينّأدھ هدلاو ، بقاری  يبناجب  فقی  ناك  يذلا  ریغصلا ، لضفألا 



ةقث دیزی  كلذ  نإ  لوقی  .ةرطاخملا  ىلع  مّمصُی  .ةكرعم  يأ  لبق  كلذك  هارن  نأ  اندتعا  "
". دونجلاب كلاب  امف  توملل ، ًادعتسم  ناطلسلا  ناك  اذإ  .لاجرلا 

"؟ ریغصلا يریمأ  ای  كتایحب  رطاخت  ككرتیس  لھو  "

.ةبذشملا ةیحللا  يذ  ھجولا  نول  رّیغت 

ةكرعملا يف  يتمھم  نإف  اذل  .طقس  اذإ  ةایحلا  دیق  ىلع  ىقبأ  نأ  نم  َّدب  يننإ ال  لوقی  "ال !
يمع نبا  ىلإ  تبھذ  .تاقوألا  لك  يف  ھتیارو  ھتمیخ  راوجب  فقأ  نأو  هرماوأ ، لقن  يھ 
.الدع سیل  اذھ  .هرماوأ  ھل  تناك  اضیأ ، ھنكلو  .ھعم  براحأ  نأ  تبلطو  نیدلا ، يقت 

". مھألا يھ  هذھك  ةكرعم  نكل  .نیتكرعم  يف  لعفلاب  تبراح 

مكحتس .نحم  نود  نم  شیعتس  اضیأ  تنأ  .كتقو  يتأیس  فسوی ! نبا  ای  اًربص  "
نم ةتبنلا  ةیامح  بجی  .كحلاصل  فّرصتی  ناطلسلا  .تیبُر  امك  كءانبأ  ّيبرتو  يضقتو 

". رمثتو ومنت  يك  ةراحلا  حایرلا 

.اداح ةنطلسلا  ثیرو  حبصأ  ةأجف ،

". دحاو يداش  كانھ  ناك  .يداش  لثم  نوكت  نأ  لواحت  ال  بوقعی ! نبا  ای  كلضف  نم  "

ءاج .ةلیوط  ةدمل  سیل  نكلو  ينأشل  ينكرتو  باشلا  فرصنا  ةفرجعتملا  تاملكلا  كلتب 
مكبألا دیعس  نبا  نأب  ينذأ  يف  سمھیل  ھتداع  ریغ  ىلع  رھفكم  ھجوب  دجمأ  يصخلا 

ةلاح يف  ةناطلسلا  نأ  ىلإ  اھتمیخ ، وحن  ریسن  نحنو  دجمأ  ينّھبن  .ھیلإ  بھذأ  يك  ينرظتنی 
.كلذ بابسأ  تحضتا  ام  ناعرسو  اھعم ، يدحو  ينكرتی  فوس  ھنأو  ةئیس ، ةیسفن 

نإ لوقی  .شیجلا  ةریسم  عم  نوكأ  نأب  يل  حامسلا  مدعب  هرماوأ  نیدلا  حالص  ردصأ  "
لجر لثم  ملكتی  ھنأ  ربصو  ءودھ  لكب  ھل  تحرش  .يدوجول  رربم  ھنإو ال  میظع ، رطخلا 

ھب لصو  .ابناج  ينعفدف  اریثك  كلذ  ھقیاض  .القع  سیلو  لمج  جرش  ةحتف  ھسأر  يف  ھل 
مكلك نونوكتس  امنیب  اذلو  .قشمد  ىلإ  يتدوع  ّبتری  نأب  تامیلعت  دجمأ  ءاطعإ  ىلإ  رمألا 
نبا ای  امدقم  كّھبنأ  .قشمد  ىلإ  ةدحاو  ةأرماو  نایصخلا  ھجتی  سدقلا ، ىلإ  مكقیرط  يف 

.ةرملا هذھ  ھعیطأ  نل  ..بوقعی 

يننإ ھل  تلق  .نیدلا  حالص  ةفلاخم  ىلع  ؤرجی  .ادج ال  فئاخ  نیكسملا  قمحألا  دجمأ 
ةمالعلا تبصأ  دق  يننإو  مكمظعم ، نم  نسحأ  لیخلا  بكرأ  انأ  .يسفن  رّبدأ  نأ  عیطتسأ 



"؟ كیأر ام  .مھسلاب 

تّمدقو فورظلا  هذھ  لثم  يف  نومیم  نبا  ةحیصن  تعبتاف  انأ  امأ  .ادج  ةبضاغ  تدب 
.الیلق اھأدھ  بوك  نم  ءطبب  تفشر  .ءاملا  ضعب  اھل 

يننكلو كقیدص ، نوكأ  نأ  ةناطلسلا  يتدیس  ای  میركتلاو  فیرشتلاب  رعشأ  يننإ  "
ركفی نأ  يغبنی  يذلا  ریثكلا  ھیدل  نإ  .هذھك  ةبسانم  يف  ناطلسلا  ةدارإ  يضرتعت  الأ  كوجرأ 
اذكھ رماوألا  يلبقتت  نأ  كتعیبط  نم  سیل  ھنأ  فرعأ  .كتمالس  ىلع  اقلق  نوكی  نأ  نود  ھیف 
كل ھبح  ىدم  فرعأ  يننأ  الإ  هرماوأ ، ةضراعم  وھ  اًمئاد  لعف  در  لوأ  .ىمعأ  وحن  ىلع 
.ًالقع حجرألا  وھ ، ال  ِكنإ ، اریثك  لوقی  ھتعمس  دقل  .اًمئاد  كتحیصن  ردقی  ھنأ  فیكو 

". ةرملا هذھ  ھضرتلف 

.تمستبا

لاؤس نع  ينبیجت  نأ  ةطیرش  كتحیصن  لوبقل  ةدعتسم  حوب ، اذھ  .كتداعك  ركام  "
"؟ ةقفص دقعن  لھف  ةنامأب ، دحاو 

.اقفاوم يسأرب  تأموأ  ریكفت  نودو  بلطلا ، اذھ  ينلھذأ 

ملستسا ةرم  مك  كل  لاق  لھ  مایأ ، لبق  ءارحصلا  يف  َالیل  دجمأ  كعم  راس  امدنع  "
"؟ ةمیلح ةعجاضمل 

.ةدحاو ةملكب  قطنأ  نأ  ىلإ  ةجاح  يف  نكت  ملو  ينتأجاف ، ریبك ، خف  ىلإ  تجرُدتسا  اذكھ 
.فرعت نأ  دیرت  تناك  ام  لكب  ةریحلا ، اھتألم  يتلا  يحمالم ، تحاب 

!". لاعت ..ھلك  هولصأتسی  نأ  ّدب  ناك ال  فرقملا ، رعادلا  اھیأ  لاعت  دجمأ ، : " تخرص

.ظحالت نأ  نود  اھتمیخ ، نم  اًجراخ  ّلسنأ  يك  ةبسانم  ةظحل  كلت  نأ  ترّوصت 

... ...

ىلإ انلویخ  ىلع  انقلطنا  ءارحصلا ، رجف  نول  يدرو ، ءوض  ىلعو  يلاتلا ، حابصلا  يف 
ھب رعشی  امع  تفشك  ةدئازلا  ةسامحلا  نكلو  .ةعفترم  دونجلا  تایونعم  تدب  .لصات  لت 

نیدلا حالص  ناك  .لتلا  ىلإ  لصن  يك  الیوط  اتقو  قرغتسن  مل  .رتوت  نم  ءارمألا  ضعب 
ةرملا هذھ  .ناصح  رھظ  قوف  نم  وأ  ةیبار ، ىلع  فقاو  وھو  ھشیج  ضرعتسی  ةداع 



يناعد .فقی  ثیح  ىلإ  جربب  اوعفدی  نأ  ةاشملا  دونجل  هرماوأ  ىطعأ  .دیلقتلا  كلذ  نع  جرخ 
ھعم لضفألا  ذخأ  .ھتوعد  نع  عجارتف  ھكحضأ ، يھجو  ىلع  هآر  ام  نكلو  ھعم ، دوعصلل 

.ودعلا عالق  راوسأ  قلستل  مدختسُی  يذلا  مخضلا  يبشخلا  ءانبلا  كلذ  لفسأ  تفقو  .ينم  الدب 

تاقد تأدبو  مھءادن  قاوبألا  وخفان  قلطأ  ھعارذ ، عفر  ھعضوم  ذختا  نأ  درجمب 
ءافلخلل ءادوسلا  تایارلا  امھقبست  يربكوكو  نیدلا  يقت  ّمدقت  مث  مسارملاو ، لوبطلا 
نیعفار امھعورد  نایدتری  امھو  امھیھجو  ىلع  ةیدجلا  تدب  .ناطلسلا  ملعو  نییسابعلا 
فالآ ةرشعلا  .الیلج  دھشملا  ادب  .جربلا  مامأ  رمت  يتلا  تاوقلا  سأر  ىلع  امھو  فویسلا 

.ةاشملا دونج  نم  لیوط  فص  مھفلخو  لامِج ، ىلع  ماھسلا  ةامر  مھعبتی  سراف 

مامأ اوّرم  .ةطبضنملا  ریغ  مھعابط  حامج  اوحبكی  نأ  اوعاطتسا  داركألا  نیلتاقملا  ىتح 
ةباحسك رابغلا  عّمجتو  ةعاسلا ، نم  رثكأ  ضرعلا  رمتسا  .يجذومن  لیكشت  يف  ناطلسلا 

اَمِل رثأتلا  دیدش  ناك  ةرملا ، هذھ  .جربلا  نم  طبھی  وھو  ادیعس  نیدلا  حالص  ادب  .ةفیثك 
.داتعملا ھصرح  تّددب  دق  ةبرجتلا  نأ  حضاولا  نم  .ىأر 

دحاو رھش  نوضغ  يف  .هللا  نذإب  ناك ، امھم  دحأ  يأ  مزھأ  نأ  عیطتسأ  شیجلا ، اذھب  "
.میلشروأ اھنوعدت  يتلا  ةنیدملا  يف  دوجوملا  اندجسمو  مكدبعم  ىرخأ  ةرم  ئلتمی  فوس 

". كلذ يف  َّيدل  ّكش  .اًمئاد ال  انل  سدقلا  ىقبتسو 

انّمدقت داھجلا ، أدبی  يك  اًمئاد  ناطلسلا  ھلّضفی  يذلا  مویلا  ةعمجلا ، موی  ھسفن ، مویلا  كلذ 
ءاضقل انركسع  كانھو  ةرشابم ، بورغلا  دعب  ةناوخإلا  ىلإ  انلصو  .لیلجلا  ةریحب  وحن 

.ةلیللا



(29)

ةكرعملا ّةیشع  ● 

مھناسرف نودشحی  جنرفلا  نأ  دیفت  ةرھملا  ھعالطتسا  دونج  نم  تامولعم  ناطلسلا  ىقلت 
حالص نكلو  الیلق ، دعبأ  مھوجردتسی  نأ  اودارأ  ءارمألا  ضعب  .ةیروفص  دنع  مھدونجو 

.ضفر نیدلا 

رفك نم  برقلاب  لالتلا  ىلع  مھنورظتنتو  رھنلا  نوربعتس  .نآلا  مھ  ثیح  مھوعد  "
بضغلاو .ابضغ  نولعتشی  فوسلو  .ةیربط  ىلع  يلوتسأ  امدنع  اضكر  نوتأیس  .تبسلا 

انیلع َّنم  دق  هللا  نأب  رابخألا  اوقلتت  نأ  درجمب  .ةعقبلا  كلت  يف  اكلھم  نوكی  نأ  نكمی 
.رھنو لودجو  رئب  لك  دنع  ةسارح  نیكرات  ةقطنملا  كلت  ربع  نوكرحتت  رزؤملا ، رصنلاب 

امأ يعم ، يتأیس  نیدلا  يقت  .دسألا  بلاخم  لثم  ةعرشُم  مكحامرو  نورظتنت  كلذ  دعب 
تبرتقا .تاباغلاب  ةاطغم  جنرفلا  يضارأ  نأ  اوركذت  .انھ  شیجلا  ةدایقب  موقیسف  يربكوك 

نأ ىلإ  مھعورد  يف  نوصّمحتی  مھوعد  .اھقیرح  باذع  مھقیذی هللا  فوس  .سمشلا  ةدقو 
". اھسملم مھقرحی 

.حدملاب مھتنسلأ  تجھلو  اجاھتبا  اودھنت  .مھباجعإ  ءافخإ  ءارمألا  عطتسی  مل 

، جنرفلا نم  هایاعر  يمحی  يذلا  دیحولا  تنأ  .ءاجر  ھل  بیخی  كیف ال  ھلمأ  عضی  نم  "
" ...كیف انعضو  دقل 

.هدی نم  ةبضاغ  ةراشإب  ناطلسلا  مھتكسأ 

قلطأ يتلا  ةنیدملا  ةیربط ، ىلع  ءالیتسالا  ررق  ناطلسلا  نأب  ربخلا  رشتنا  ام  ناعرس 
نصحلا كلذ  ىلع  ءالیتسالل  اوعّوطت  نیذلا  مھ  نوریثك  .سای  ریبیت  نامورلا  اھیلع 



، لیلجلا ةریحبل  ةیبونجلا  ةفاحلا  ىلع  اھعقومب  اھنع ، ّىلخت  دق  نیدلا  حالص  ناك  .يجنرفلا 
دنومیر مضنا  نآلا  .سلبارط  تنوك  دنومیر  عم  نیدلا  حالص  اھمربأ  يتلا  ةندھلا  بجومب 

.ةدلبلا ىلع  ءالیتسالا  انقح  نم  حبصأو  ةیروفص ، يف  جنرفلا  تاوق  ىلإ 

ھعفدی ناك  امم  رثكأ  عیرس ، راصتنا  يف  لمألا  ھعفدی  لاتقلا  ىلع  سانلا  فھلت  ناك 
ةیوقتو رافكلا  قحس  يف  ةبغرلاو  قحلا  نع  عافدلا  يھو  مظعألا  ةیضقلا  ىلع  صرحلا 

نكی مل  .ةینافلا  ایندلا  كلت  تاورث  ضعب  اونجی  نأ  ءيش ، لك  لبق  مھلمأ  ناك  .نینمؤملا 
.نیبردم ادونج  راتخی  امنإ  .نیعوطتم  لبقی  نیدلا  حالص 

". ةیربط ئجافأ  فوس  مھبو  اننامیإ ، نارین  لعشی  يذلا  دوقولا  مھنإ  "

ناك ةمیدقلا ، ةینامورلا  ةعلقلا  ىلع  ءالیتسالل  ھقیرط  يف  نیدلا  حالص  ناك  انیبو 
يقرش لایمأ  ةرشع  دعب  ىلع  هركسعم  بصن  ةلیلق ، تاعاس  دعبو  .رھنلا  ربعی  يربكوك 

ينرمأی نأ  ادج  ينقیاض  .نیطح  ىعدت  ةیرق  يبونج  ةریغص  ةبضھ  ىلع  جنرفلا  ركسعم 
نأ لّضفو  ةیفاضإ ، ءابعأ  يأ  دیری  نكی  مل  ھلعل  .يسیئرلا  شیجلا  عم  ءاقبلاب  ناطلسلا 
نم ففخی  مل  نإو  لوبقم  قطنم  .نیسّرمتملا  نیلتاقملا  ىلع  ةروصقم  ةبراضلا  ھتوق  نوكت 

.يلمأ ةبیخ 

.بّردُملا انعالطتسا  نم  ریراقت  رثأ  ىلع  نیموی  لبق  انھ ، ركسعملا  ةماقإ  رارق  ذختا 
نیتاسب امھب  طیحتو  بذع ، دراب  ءام  امھنم  قفدتی  نیریبك  نیلودج  ىلإ  ریراقتلا  تراشأ 

رشبلا ةرارحلا  تكھنأ  .اھجوأ  يف  سمشلاو  انھ  ىلإ  انلصو  .نوتیزلاو  ةھكافلا 
.هداوج دبزب  اطلتخم  يربكوك  ریمألا  ھجو  نم  اریزغ  قرعلا  ببصتو  تاناویحلاو ،

لزنی نأ  لبق  ءاملا ، ضعب  برشو  ھبایث  يربكوك  علخ   ، ناكملا ىلإ  انلوصو  درجمب 
دئاق نكل  .ھتلعف  لعفن  نأ  انینمت  .هدسج  رمغی  ءاملاو  اًحایترا  ھینیع  قلغأ  .لودجلا  ىلإ 

حمسی نأ  نكمی  ناك  ناطلسلا  نأ  نم  مغرلا  ىلع  .نیدعتسم  ىقبن  نأ  رثآ  لضفملا  ناطلسلا 
ءاملا تحت  ھسأر  رمغ  مویلا ، كلذ  يل  تدب  اذكھ  وأ  ةلیوط ، ةدم  دعب  .لعف  ام  لثمب  شیجلل 

نم هاففجو  ءاضیب  فشانمب  ھمسج  ّفلب  نامداخ  ماق  .ةفضلا  ىلإ  دعصو  ةعرسب  ماق  مث 
.لاقتربلا راجشأ  لظ  يف  تبصُن  يتلا  ھتمیخ  ىلإ  داع  مث  ھمدقل ، ھسأر 

ةجاح يف  نكن  مل  .حایترالاب  روعشلا  تاحیص  تلاعت  راظنألا ، نع  ىفتخا  نأ  درجمب 
يف داقرلاو  ةفاجلا ، قولحلا  ىظل  ءافطإل  ءاملا  بوص  لكلا  ھجتا  .ةحارتسالاب  نذإ  ىلإ 

ددُجلا دونجلا  نم  ریبك  ددع  ناك  .ةلحرلا  ءانع  نم  ةحارتسالاو  باسنملا  لودجلا  ىرجم 



يف ناكو  .ةرشع  ةعباسلا  وأ  ةرشع  ةسداسلا  ىلإ  دعب  مھرامعأ  لصت  مل  نیذلا  بابشلا  نم 
.نانئمطالا ىلع  ثعبی  ام  ءاملا  ریرخب  طلتخملا  مھكحض  تاوصأو  ظوحلملا  مھحرم 

مھراكفأب نیظفتحم  تمص ، يف  اومّمحتف  داھجلا  بورحب  ةربخ  رثكألا  دونجلا  امأ 
اوغلب دق  اونوكی  مل  .لبقتسملاب  قلعتت  ةریثك  راكفأ  بنجت  كش  نود  نولواحی  مھو  مھسفنأل ،
ىرقلا ناكس  ىأر  مھضعب  .مھیفكی  ام  لاوھألا  نم  اودھش  دق  اوناك  مھنكلو  نیثالثلا ،
اوربخ دقل  .اھورّمد  نأ  دعب  مھراید  نم  جنرفلا  ناسرف  مھجرخأ  نیذلا  ءاسعتلا ، ندملاو 
اھنفد لبق  اھضعب  قوف  ةسدكم  مھقافر  ثثج  ةیؤر  اھنع  مھتایركذ  رخآ  تناك  كراعم 

نورخآو ءابآو ، ةوخإ  اودقف  نوریثك  .مھدابكأ  قزمت  ماھسلاو  مھءاقدصأ  اودھاش  .ایعامج 
.مھءانبأ نوكبی  ءابآو  مھءابآ  نوكبی  ءانبأ  ىلع  ًادوھش  اوناك 

رظتنت يتنبا  .يسفن  تّففجو  تمّمحت  نأ  دعب  نوتیز  ناتسب  لظ  يف  ركفلا  دراش  تسلج 
اھارتأ .قشمد  ةعلق  يف  نامأ  يف  نآلا  ةلیمج  نوكت  نأو  ّدب  ال  ایبص ؟ نوكی  لھف  الفط 

تنك .يركف  يداش  لغش  ةداعلاكو ، ھل ؟ اھباقع  ناك  فیكو  دجمأ ؟ يصخلا  نم  ةظاتغم 
، مدخلا دحأ  ءودھب  ينم  برقلاب  لعس  امدنع  الیختم ، اراوح  ھعم  أدبأ  نأ  كشو  ىلع 

". كدیری يدیس  "

ةحار هدونج  ىطعأ  دق  مویلا ، كلذ  رھظ  لبق  انع  لصفنی  نأ  لبق  نیدلا ، حالص  ناك 
.روتفب رمتلا  ضعب  غضمو  ءام ، برش  نأ  دعب  بللا  دراش  ادب  .ةلحرلل  ًادادعتسا  ةریصق 
روعشلا نإ  ةقباس  ةریثك  تابسانم  يف  يل  لاق  .ھینیع  يف  نزح  ةرظن  كلذك  تظحال 

امدنع ىتح  ھعم  لظی  روعشلا  كلذ  نإو  .يداش  توم  دعب  ھحور  ىلع  ضبقی  ةدحولاب 
.ةلاحلا كلت  فرعأ  تنكو  .ھلقع  نوزفحی  لاجر  ةبحص  يف  نوكی 

قّوفت لضفب  كراعملا  يف  رصنلا  ققحتی  ام  اردان  بوقعی ؟ نبا  ای  انل  ردقلا  ئبخی  اذام  "
وھ كلذ  .هللا  ھجول  ةمھم  يف  كنأب  نامیإلاو  عفادلا ، لضفب  ققحتی  ھنإ  .لاجرلاو  حالسلا 

"؟ ةمداقلا ةلیلقلا  عیباسألا  ةیمھأ  نوكردی  دونجلا  نأ  دقتعت  لھ  .مساحلا  لماعلا 

.اًباجیإ تأموأ 

اًمئاد دارأ  يذلا  كلذ  يداش ، ھلوقی  نأ  نكمی  ناك  ام  كل  لقأ  راصتنالا  ریمأ  ای  ينعد  "
نأ نكمی  ناكو  لأست ، اّمع  فرعیو  تآ ، ھنأ  فرعی  ناك  .مویلا  اذھ  يف  كعم  نوكی  نأ 
مھنإ .سدقلا  ةداعتسا  ىنعم  ادیج  نومھفی  مھنإ  اندونج ، فرعأ  انأ   " وھ ھباوج  نوكی 

ملو اًضعب ، مھضعب  عم  نوثدحتی  مھتعمس  دقل  ةیضقلا " هذھ  لیبس  يف  توملل  نّودعتسم 



". ةدحاو ةملك  رّیغأ  نأ  يندیریل  يداش  نكی 

.ھتیحل دّسمی  ذخأو  ناطلسلا  مستبا 

الأ عدنلو  .اًیفاك  انتیضق  ةلادعب  مھنامیإ  نوكی  نأ  لمأن  انعد  .اًضیأ  يعابطنا  وھ  اذھ  "
لاجرلا نأ  نم  دكأتی  نأب  يربكوك  غلبأ  .رافكلا  ةدعاسمل  ظحلا  ءوسو  ردقلا  ةوسق  عمتجت 

". ةلیللا هذھ  ادیج  اولكأ  دق 

، هدئاق فالخ  ىلع  وھف  يربكوك ، ریمألا  ىلإ  ةلاسرلا  كلت  لقنل  ةجاح  كانھ  نكت  مل 
باشعألا عاونأ  ةدحاو  ةمضق  دعب  ّددُحی  نأ  لاُقی ، اذكھ  وأ  ةردقلا ، ھیدل  تناك  .لكألا  بحی 

قورش لبقو  .نیخابطلل  ھتامیلعت  تردص  لعفلابو  .محللا  يھط  يف  ةمدختسملا  لباوتلاو 
، ناطلسلا ىتح  .انّتیھش  ذحشتل  ركسعملا  ءاوجأ  وھطملا  محللا  ةحئار  تألم  سمشلا 

.ةیوقلا ةحئارلا  كلت  ىلع  ّقلع  محللا ، نم  هروفنب  فورعملا 

يف ةراحبلا  اّھبُحی  ةنخی  نع  ةرابع  وھو  يرقبلا ، محللا   " جابكس  " نوخابطلا ّدعأ 
لسعلاو ّلخلا  يف  ةعوقنم  ةجزاط  باشعأ  عم  ضماحلاو  ولحلا  نم  جیزم  تارفلا ،

" جابكسلا  " نأب اوفرتعا  يوشملا ، محلل  مھقشع  عم  داركألا ، ىتح  .ردخُم  اھریثأت  .ضیبألا 
"! ةنجلا ماعط   " نم ةلیللا  هذھ  هولوانت  يذلا 

ةلاح يف  دونجلا  ادبو  بعتلا  لاز  .يلاتلا  مویلا  حابص  لوبطلا  عرق  ىلع  انظقیتسا 
نیب حایترالاب  اًریبك  اًروعش  ثدحأ  امم  حبصلا ، ةالص  ىلع  يربكوك  ّرصی  مل  .ءاخرتسا 

رداغو نؤملا  لیمحت  راظتنا  ضفر  .ةیربط  يف  ناطلسلاب  قحلی  نأ  دارأ  .دونجلا  مظعم 
.ھیقفارم نیب  نم  ُتنكو  ناسرفلا ، نم  فلأ  عم  ركسعملا 

ةلاح يف  انلك  انتلعج  ةدیدش  ةیبارت  ةفصاع  ّتبھ  امدنع  ةعاسلا  فصن  ةبارق  انرس 
تایارو ةوقو  ددع  فاشكتسال  عالطتسالا  دونج  نم  نینثاب  يربكوك  عفد  .دیدش  رتوت 

غالبإل الوسر  ثعبنو  لتاقن  نأ  انیلع  نوكیس  جنرف ، ناسرف  مھنأ  ول  .نیبرتقملا  ناسرفلا 
.انلوح نم  رابغلا  ةأطو  تدتشا  .ةفاشكلا  نایدنجلا  دعی  ملو  ..انرظتنا  .نیدلا  حالص 

انعمس ةأجف ، .َبعِش  ثالث  ىلإ  انتاّوق  اومّسقو  ءارمألا ، نم  ةثالث  عم  يربكوك  رواشت 
.انءاقدصأ نومداقلا  ناك  .ىرخأ  ةرم  انسافنأ  انطقتلاو  عیمجلا ، مستبا  ربكأ ." هللا   " ةحیص

ھنأو ةیربط ، ىلع  ىلوتسا  نیدلا  حالص  نأب  ریمألا  اغلبیل  عالطتسالا  ایدنج  داع  كلذ  دعب 
.انب قحلی  يك  قیرطلا  يف  دئاع 



زفق .رابغلا  أدھ  .اھوتل  تطقس  يتلا  ةنیدملا  حتاف  لبقتسن  اًمدق  انیضمو  يربكوك ، جھتبا 
نع نیدلا  حالص  لّجرت  .هَءادر  ّلبقی  ناطلسلا  وحن  عفدناو  ھناصح  ىلع  نم  يربكوك 

تاحیص تلاعتو  .غلاب  ونحب  ریغصلا  هریمأ  قناعی  يك  ةردابملا ، هذھب  ارثأت  ھناصح ،
.نیلجرلاب طیحملا  ءاضفلا  يف  يّودت  نینمؤملا  تاریبكتو 

قیرطلا قرطلا ، رصقأ  نوكلسیسو  مھتنیدم ، ةداعتسا  نولواحیو  نودوعیس  نآلا  "
ّىلحتن نأ  يغبنی  يتلا  ةلیضفلا  وھ  ربصلا  نإ  .نیطح  لوھس  ربع  ةرشابم  اكع  نم  يدؤملا 

ول كلذ  ىلع  ينقفاویس  ناك  هربص ، مدع  نم  مغرلا  ىلع  هوكریش ، يمع  ىتح  .مویلا  اھب 
يج ھنم  بقارن  نأ  عیطتسن  ادیج  اناكم  راتخنو  ركسعملا  ىلإ  ُدَعن  انوعد  .مویلا  انعم  ناك 

". ةیراتبسالاو لكیھلا  ناسرف  نم  ھعم  نمو 

.انترطیس تحت  ءاملاو  رونتلا ، لثم  ةقراح  سمشلاو  ةیفاص ، ءامسلا 



(30)

نیّطح ةعقوم  ● 

.ةلیدب ةیعافد  ةطخ  يف  ركفی  سلبارط  بحاص  دنومیر  لیبنلا  نأ  نیدلا  حالص  فرع 
ىلع ةوالع  فرعی ، دنومیر  ناكو  اھیلع ، ءالیتسالا  مت  يتلا  ةنیدملا  ةعلق  يف  ھتجوز  تناك 

ناطلسلا لّوعی  .ةنیصح  ةیوق  عقاوم  يف  مھو  جنرفلا  ھجاوی  فوس  نیدلا ، حالص  نأ  كلذ ،
تنوك ىلع  دقحلاو  نظلا  ءوس  نأ  نم  اقثاو  ناك  امك  .جنرفلا  ةداق  رّوھتو  ةقامح  ىلع  اریثك 

دق ةطخ  يأ  نالھاجتی  امھلعجی  فوس  ویتاش ، بحاص  دلونیرو  يج  لبق  نم  سلبارط 
.دنومیر اھیف  ركفی 

اناك ناذللا  عالطتسالا ، ایدنج  داع  ةعمج ، موی  ناكو  ویلوی ، رھش  نم  ثلاثلا  مویلا  يف 
يربكوك امھبحاص  .قلقلا  تامالع  امھیلع  تدب  .ركسعملا  ىلإ  جنرفلا ، تاكرحت  نادصری 
تالقنلا ھسارح  دحأ  میلعتب  موقأ  انأ  تنكو  ةحارلل ، دلخ  دق  ناك  .ناطلسلا  ةمیخ  لخدم  ىلإ 

ةدم ءاھتنا  رظتنن  انلك ، انسلج  نومیللا ، راجشأ  تحت  انھ  .جنرطشلا  ةبعل  يف  ةیساسألا 
.ھتحار

ىلع دھسلا  ادبو  .رابغلا  نم  ةریثك  طوطخ  عالطتسالا  ایدنج  يھجو  ىلع  تمسترا 
يقت نأ  ریغ  .ةمھم  اھب  اداع  يتلا  رابخألا  نأب  امھرظنم  ىحوأ  .مونلا  ةلق  نم  امھنیعأ 

يربكوك لخد  انیبو  .ةرشابم  ناطلسلا  ىلإ  اثدحتی  نأ  ىلع  ًاددشم  امھرمأ  دق  ناك  نیدلا 
حالص جرخ  .رابخأ  نم  امكیدل  امب  هاجعزت  نأ  هدعسی  ناطلسلا  نإ  نییدنجلل  تلق  ھتمیخ 

.رازإب ھطسو  فلی  ردصلا  يراع  نیدلا 

حالص رورسلا  ّفختسا  .ھعقوت  ام  ةلاسرلا  تدكأ  .ھنذأ  يف  امھتلاسرب  نایدنجلا  سمھ 
.اًجھتبم ادبف  .هرعاشمل  نانعلا  قلطأو  نیدلا ،



". ةرملا هذھ  مھنم  نكمتأس  .ناطیشلا  ةضبق  يف  اوحبصأو  ءاملا  اوكرت  دقل  .ربكأ  "هللا 

يتلا ةعرسلا  تناك  .ءارمأو  ًادونج  ركسعملا ، يف  ناك  نم  ّلك  لوبطلاو  قاوبألا  تّھبن 
ءانثأ يف  ققحت  يذلا  طابضنالاو  ةیلاعلا  ةیونعملا  حورلا  ىلع  الیلد  انشیج  اھب  دعتسا 

، ناطلسلا ذخأ  .نیككشتملا  ددرت  ىلع  ةیربط  طوقس  ىضق  .ارتشع  يف  بیردتلا  عیباسأ 
مدخ ةطساوب  ذّحشم  ھفیسو  ھسأر  ىلع  ءارضخلا  ھتمامع  عضیو  ھعرد  يدتری  ناك  يذلا 
نأ دعب  ابحسناو  نالجرلا  ىنحنا  .يربكوكو  نیدلا  يقتل  ةریخألا  هرماوأ  يطعی  نیظقی ،

.ھیتنجو البق 

ةفاح ىلع  ةسیرفلا ، رظتنت  ةیراض  شوحو  لثم  فغشب ، نوسوجی  ناطلسلا  ةامر  ذخأ 
مغر يرعاشم  يف  مكحتأ  نأ  عطتسأ  مل  .رتوتلا  نم  ةلاح  يف  مھلعج  لاتقلا  ىلع  مھفّھلت  .لتلا 

اكمھنم ناك  .نیدلا  دامع  ةمالعلا  عم  مویلا  كلذ  يف  ماعطلا  تلوانت  .ائداھ  لظأ  نأ  يتلواحم 
ھترقف تأرق  ھتجاح  يضقیل  ةمیخلا  كرت  نأ  درجمب  .ةكیشولا  ةكرعملا  نع  ةباتكلا  يف 
نفسلاب ھبشألا  مایخلا  تقلأ  .ةریحبلاب  طیحی  عساولا  ھشیج  رحب  ناك  : " اھصنو ةیحاتتفالا 

اھیف ألألتت  رابغلا  نم  ىرخأ  ءامس  ترشتنا  .ةجوم  ولت  ةجوم  دنجلا  قفدتو  اھیسارم ،
نم تاملكلا  باسنت  .نیدلا  دامع  بتكی  ةلویسلا  هذھ  لثمب  موجنلا ." لثم  حامرلاو  فویسلا 

اذامل يسفن ، نیبو  ينیب  لءاستأ  اًنایحأ  .اھلكش  اھیطعی  يذلا  ربحلا  نم  عرسأ  ھملق 
؟ ھباتك جبدأ  يك  ھنود - نم   - ناطلسلا ينراتخا 

عورد ىلع  ةسكعنم  سمشلا  تناك  .ةرم  لوأل  ودعلا  انیأر  راھنلا ، فصتنا  امدنع 
.رابغلا قرتخی  اھقیربو  ةلیقثلا ، جنرفلا  ناسرف 

نیدلا يقت  ذخأ  .ةراشإلا  ناطلسلا  ىطعأ  ةبضھلا ، ةفاح  دنع  اوّمدقت  نأ  درجمب 
ھتاوق نع  اوعطقی  يك  ودعلاب  اوطاحأ  .جنرفلا  قیوطتل  ةروانم  يف  امھایارس  يربكوكو 
ةمقب اكّسمتم  ناطلسلا  رمتسا  .رقھقتلل  ةلواحم  يأ  مامأ  قرطلا  لك  اّودسیو  ءاملا ، ردصم 

.لتلا

كّرحتی .لاتقلا  نع  ادیعب  ناطلسلا ، ةمیخ  نم  ابیرق  لضفألا  راوجب  ةمقلا  ىلع  تیقب 
ھتیار ىلإ  دوعی  مث  ریراقتلا  ىلإ  عمتسی  ةفلتخم ، عقاوم  نم  ةكرعملا  ةبقارمل  نیدلا  حالص 

اضرلاب سحأ  .ھھجو  حمالم  قلقلا  قرافو  حیباصملاك ، نائیضت  هانیع  .فقن  انك  ثیح 
.مویلا كلذ  بثك  نع  هارأ  يك  ةصرفلا  ينتتاو  .ةدحاو  ةظحل  هرذح  نع  ّلختی  مل  ھنأ  ریغ 

ةكرعملل طّطخ  نأ  دعب  .نیرخآلا  لمع  يف  لّخدتلا  بحی  نیدلا  حالص  دئاقلا  نكی  مل 



لاوط تامولعملاب  لسرلا  يتأی  .لخدتلل  ةرورض  دجی  مل  ّذفنت ، هرماوأ  نإ  ثیحو  ةیانعب ،
تاراصتنالا مھأ  دحأ  .رماوألاب  نودوعیو  لیخلا ، روھظ  ىلع  ةربغملا  مھھوجوب   ، مویلا

.ءودھ يف  متی  مالسإلا  تایلوح  يف 

الو ناطلسلا  ال  ھنأ  اریثك  ينجعزأ  .ارثؤم  دونجلا  نم  اناحرجو  انالتق  رظنم  ادب 
! بیرغ رمأ  .مویلا  كلذ  مھاندقف  نم  عم  اریبك  افطاعت  نورھظی  مھسفنأ  دونجلا  الو  ریمألا 

ةیداعلا ةایحلا  تناك  فیك  رّكذت  ةكرعملا ، نم  دحاو  موی  دعب  ىتح  بعصلا ، نم  نوكی  فیك 
؟ اھنازحأو اھمالآ  لكب  ةكرعملا  لبق 

الاّیم اصخش  تسل  .حایترالا  ينرمغو  يردص  جنرفلا  ناسرف  طوقسو  رایھنا  جلثأ 
جنرفلا مدب  داوسلا  ىلإ  لیحتسی  لامرلا  نول  ترصبأ  امدنع  يننأ  الإ  يتعیبطب ، ماقتنالل 

نأ ایعاد هللا  تمص  يف  تیلص  .ندملا  نم  اھریغو  میلشروأ  يف  انبعشب  هولعف  ام  تركذت 
.مویلا كلذ  يتالص  ىلإ  ةجاح  يف  نكی  مل  ھنأ  نم  مغرلا  ىلع  ناطلسلا ، رصنب  لّجعی 

ىلع .نیّطح  يف  راصتنالا  كاذنآ ، كلذ  انكاردإ  مدع  مغر  ھل ، تققحو  ھتطخ ، تحجن 
موقن نأ  نكمی  ناك  .لوألا  مویلا  يف  لاجرلا  نم  الیلق  اددع  اندقف  جنرفلا ، فالخ 
جراخ نم  لضفألا  اھاطعأ  يتلا  ةراشإلا  نكلو  ءاسملا ، لولحب  ةمھملا  ءاھنإو  مھتدراطمب 

.ةدودسم جراخملا  لك  .اھنوكلسی  قیرط  مھمامأ  نكت  مل  .نورقھقتی  مھتكرت  ناطلسلا  ةمیخ 
أدب اھضعبو  اھتھجو ، تلوُح  جنرفلا  اھیلع  دمتعی  يتلا  نؤملا  .انترطیس  تحت  رابآلا  لك 

.انركسعم يف  لعفلاب  ھغیرفت 

نورسكیو موجھلاب ، نوموقی  فوس  لبق ، نم  ثدح  امك  مھناسرف ، نأ  جنرفلا  ّنظ 
، انشیج مجح  ریدقت  اونسحی  مل  .رقھقتی  يك  ھلك  مھشیج  اھنم  رمی  ةرغث  نوحتفیو  قوطلا ،

.نودیری ام  ةلاحتسا  اوفرعی  مل  مث  نمو 

رواشت .تھتنا  ةكرعملا  نأ  يردی  امھیأ  نكی  مل  نافرطلا ، ركسع  امدنع  ةلیللا ، كلت 
ذخأ .ةیرس  لك  نم  نیشوانملا  ءامسأ  دیری  ناك  .ءارمألا  عم  اقلق  انبناج ، نم  ناطلسلا ،
.ًادغ مھعقاوم  يف  اونوكی  نأ  مھدیری  نیذلا  ماھسلا  ةامر  ءامسأ  دیدرتب  ھتركاذ  ضرعتسی 

ةئامعبرأ اوّملست  .فدھلا  ةباصإ  نودیجی  نم  ءامسأ  فرعو  ارتشع  يف  ادیج  ةامرلا  بقار 
ھیمار ىلإ  ثدحتی  ذخأ  مث  .مھیلع  اھعیزوت  ىلع  ناطلسلا  فرشأ  .ماھسلا  نم  لمِح 

: لضفملا

ىلع بیوصتلاب  ماھسلا  اوعیضیو  ءارغإلل  اوملستسی  الأ  نیدلا  ماظن  ای  كلاجرل  لق  "



نوبّوصیو لویخلا  نوفدھتسی  مھعد  .قارتخالل  ةلباق  تسیل  مھعوردف  جنرفلا ، ناسرف 
درجمب .سوق  نود  مھسلا  يمار  لثم  ھناصح  نود  يجنرفلا  سرافلا  .طقست  يك  ادیج 

مھو رافكلا  كئلوأ  لتقل  ةیتاع  ةجوم  لثم  انناسرفو  نیدلا  يقت  يتأیس  لویخلا ، نم  ءاھتنالا 
"؟ حضاو اذھ  لھ  .مھمادقأ  ىلع  نوحنرتی 

.ناطلسلا تاملك  طاقتلال  عمسلا  نوفھُری  اوناك  نیذلا  ةامرلا  فتھ 

". لوسر هللا دمحم  الإ هللا ، ھلإ  "ال 

ةنجلا يف  مكنم  اریبك  اددع  لبقتسی  نأ  هدیرأ  ال  تنك  نإو  ، " ناطلسلا متمت  معن ،" "
". دعب ھتنت  مل  برحلا  .الجاع 

ّقلعتت ھئارمأل  ةمراص  تامیلعت  ناطلسلا  ىطعأ  ىرخأ ، ةرم  لاتقلا  فنأتسی  نأ  لبق 
.سلبارط تنوك  دنومیر "  " ب

هورغأ دق  تانوقیألا  ةدبع  ناك  نإو  ىتح  .موی  تاذ  انل  اقیدص  ناك  .بیط  لجر  وھ  "
هوكرتا كلذ  لاحتسا  اذإ  .اّیح  هدیرأ  .لتُقی  الأ  بجی  .اًءوس  ھل  رمضأ  يننأ ال  الإ   ، انلاتقب

". دعب امیف  هدجنس  .برھی 

، ناطلسلا .ودعلا  ایاون  رابتخال  كلذو  انبناج ، نم  لاتقلا  اوأدب  نم  لوأ  ماھسلا  ةامر  ناك 
.ةكرعملا ءدبب  ھشیج  رمأی  نأ  لبق  ةھرب  رظتنا  يربكوكو ، نیدلا  يقت  نیب  فقو  يذلا 
ةراشإلا ىطعأ  نیدلا  حالص  نكلو  رئاسخلا ، ضعب  انّدبكتو  ماھسلا  ةامر  جنرفلا  مجاھ 

ناسرف عجارت  ةرملا  هذھ  .نیشوانملا  ىلإ  اومضنی  يك  كیلامملا  نم  ىرخأ  ةعامجل 
.كحضی مویلا ، كلذ  يتقفرب  ناك  يذلا  نیدلا ، دامع  ذخأو  .جنرفلا 

يداش َمَّلَع  .ھتتكسأ  نیدلا  حالص  نم  ةرظن  نكلو  ذفانق ." ىلإ  اولوحت  دوسألا  : " لاق
.ظحلا ءوس  بلجی  ھقیقحت  لبق  رصنلاب  لافتحالا  نأ  نیدلا  حالص 

ماھسلا ةامر  كّرحت  عم  قیوطتلا ، ةیلمع  آدبی  نأب  ھیحانجل  هرماوأ  نیدلا  حالص  ردصأ 
ةوقب زتھت  مھساوقأ  تذخأ  ھنم ، ةراشإب  نآلاو ، .ھسفن  تقولا  يف  مھعقاوم  لالتحال 
قوف نم  ناسرفلا  نم  اریبك  اددع  يدُرتل  رطملا ، لثم  جنرفلا  ىلع  طقست  مھماھسو 
بھللا ةنسلأ  تدعاصت  .جنرفلا  سؤب  دادزیل  نارینلا  تمرُضا  ىرخأ  ةراشإبو  .مھلویخ 

ةئیج مھلویخو  مھ  بعرلا ، مھباصأ  نیذلا  ناسرفلا ، عفدنا  .ءوضلا  ةدش  نم  ةیئرم  ریغ 
ھنأ ال الإ  ائیش  اولعفی  نأ  نودیری  نینكاس ، ءاقبلا  نوعیطتسی  مھنأب ال  نورعشی  .اباھذو 



ناسنإلل قرتحملا  محللا  ةحئار  انھاجتا  يف  ثعبنت  تأدب  .ھلعف  نكمی  ةقیقح ، كانھ ، ءيش 
يف موجھلاب  نوموقیو  مھلویخ  ىلع  نارینلا  نوربعی  نیذلا  جنرفلا ، ناسرف  ادب  .ناویحلاو 

طقسی مھضعب  ذخأ  .مھراظتنا  يف  ناطلسلا  ةامر  نودجی  ثیح  سأی  ةلاح  يف  نایدولا ،
ةرم .لاعفنا  نود  رابخألا  ىقلتی  ناطلسلا  ناك  .اًقرتحم  طقسی  رخآلا  مھضعبو  اًكاھنإ ،

.تتام ةلیصألا  ةیبرعلا  لویخلا  ضعب  نإ  يل  لوقیل  ةرشابم  اھلالخ  ينّملك  يتلا  يھ  ةدحاو 
.افسؤم هاری  يذلا  رمألا 

سمشلا ةرارحو  شطعلا  ةأطو  تحت  .ةسئایلا  جنرفلا  دونج  تاخرص  ينذأب  تعمس 
مھناسرف جعزی  ناك  امم  .كلذ  دعب  مث هللا  مھھلإ  نوعدی  ءاملا ، نوسمتلی  نیحو  ةقرحملا 

.ةیراتبسالاو لكیھلا  ناسرف  میلاعت  نوعبتی  نیذلا 

، ھنع تبتك  يذلا  ویتاش  بحاص  دلونیر  رذقلا  رماغملا  وھو  الأ  مھتداق ، دحأ  تیأر 
ةلمح نم  نیلوھجملا  انیلتاقم  دحأ  ةراھمب  ةمئاد  ةركذت  فیخم ، حرج  راثآ  ھھجو  ىلعو 

ةسرطغك ةسرطغب  لھص  يذلا  كلاھتملا  دوسألا  ھناصح  يطتمی  دلونیر  ناك  .فویسلا 
.دئاقلا وحن  لوسر  عفدنا  .دمخی  دونجلا  ریئز  أدب  .ةأجف  ھفقویل  ھماجل  بذجی  ھتیأر  .ھبكار 

، ةأجف .كلذ  دعب  هرأ  مل  .ھنذأ  يف  ام  ءيشب  لجرلا  سمھو  ھناصح  ىلع  نم  دلونیر  لزن 
.هاجتا وأ  فدھ  الب  نودبیو  مھلیكشت  نودقفی  اننیعأ  مامأ  جنرفلا  ذخأ 

تائم ملس  .قیرطلا  مھیلع  اّودس  اندونج  نكلو  ةیربط ، ةریحب  وحن  مھتزیرغب  اوكرحت 
ىلع اولوحت  ربكأ ." هللا   " نوددری مھو  ھمامأ  نیعكار  ناطلسلل  مھسفنأ  جنرفلا  دونج  نم 

.ءاملاو ماعطلا  مھل  انمدقو  مالسإلا ، ىلإ  روفلا 

رمألا اوضفر  .مھكلم  نع  نّیلختم  ریغص  لت  ةمق  دونجلا  كئلوأ  نم  فولأ  قلست 
عقو مھضعبو  .مھبناج  نم  ةامر  يدیأب  ةرخصلا  قوف  ھعرصم  يقل  مھضعب  .لوزنلاب 

.نینیع يذ  لكل  ةرھاظ  جنرفلا  ةمیزھ  تدب  .انیدیأ  يف  اریسأ 

تاذ مایخلا  بقاری  ذخأ  .دماج  ھجوب  تاراصتنالا  هذھ  رابخأ  نیدلا  حالص  ىقلت 
ذنم اھناكم  يف  ةتباث  .صاخلا  ھسرح  اھب  طیحی  كلملا  مایخ  كلت  .جنرفلل  يزمرلا  بیلصلا 

.ةكرعملا ةیادب 

دقل ..مھانمزھ  دقل   " حیصی وھو  دھشملا ، بقرن  انك  امنیب  زفقی ، ریغصلا  لضفألا  أدب 
لعج امم  فلخلا ، ىلإ  اندونج  ئجافم  موجھ  عفد  امدنع  ةأجف  تمص  مث  مھانمزھ ،"

.لاتقلا ءانثأ  يف  ةرم  لوأل  ھنیبج  بطقی  ناطلسلا 



". ةمیخلا هذھ  تطقس  اذإ  الإ  مھمزھن  نل   " ھنبال لاق  دلو ،" ای  تكسا  "

اندونج انیأر  .طقست  اھانیأر  يج ، كلملا  ةمیخ  ىلإ  اھیف  راشأ  يتلا  اھسفن  ةظحللا  يف 
.ھتھبج ّلبقیو  ھنبا  نضتحی  نیدلا  حالص  ذخأ  نآلاو  يقیقحلا ،" بیلصلا   " ىلع نولوتسی 

". ينب ای  مھانمزھ  نآلا  دمحلا  ، "

لوھسلاو لالتلا  ىلع  نم  حرفلا  تاحیص  تقلطناو  رصنلا ، لوبط  قدب  ناطلسلا  رمأ 
تایار نم  ریثكلا  مھیدیأبو  امھیناصح ، ىلع  يربكوكو  نیدلا  يقت  ءاج  .نیّطح  لوح 
ىألم امھنویع  تناك  لیخلا ، ىلع  نم  الزنو  ناطلسلا ، يمدق  تحت  اھب  اوقلأ  .جنرفلا 

كلذ دعبو  امھمادقأ ، ىلع  افقیل  امھعفر  يذلا  ناطلسلا  يدی  الّبق  .حایترالاو  حرفلا  عومدب 
.ھیلإ نیدلا  يقت  ّثدحت 

نم مغرلا  ىلع  كتامیلعت ، بسح  راصتنالا  ریمأ  ای  برھی  دنومیر  تنوكلا  تكرت  دقل  "
". ھناصح قوف  نم  ھئادرإل  نیزھاج  اوناك  ماھسلا  ةامر  نأ 

". نیدلا يقت  ای  َتنسحأ  "

.يربكوك رود  ناك  مث 

يرفمھو ھقیقشو ، يج  وعدملا  مھكلم  .راصتنالا  ریمأ  ای  مھناسرف  مظعم  انرسأ  دقل  "
نم نیب  مھلك  ..ویتاش  بحاص  دلونیرو  يانیتروك ، بحاص  نیلسوجو  نوروت ، بحاص 

". كعم ّثدحتی  نأ  دیری  يجو  .مھانرسأ 

.عمس امب  ادیعس  أموأ  .رثأتلا  دیدش  ناطلسلا  ادب 

مامأ انتایار  اّوفص  .ةكرعملا  ھیف  انبسك  يذلا  يسیئرلا  نادیملا  بلق  يف  يتمیخ  اوبصنا  "
دیرأ نیدلا ، دامع  .ةمیخلا  هذھ  يف  ھتقفارمل  راتخی  نم  لكو  يج  ىرأ  فوس  .ةمیخلا 

". انلاجر نم  حرُج  نمو  مھاندقف  نمل  اقیقد  ارصح 

.لقعتب ھسأرب  ریبكلا  ملاعلا  أموأ 

ألمت نیذلا  جنرفلاب ، ةنراقم  .ناطلسلا  يدیس  ای  الیوط  اتقو  رمألا  قرغتسی  نل  "
رونأ ریمألا  اندقف  .ةلیلق  انرئاسخ  نإف  ءابولا ، ھباصأ  خیطب  لقح  لثم  ضرألا  مھسوؤر 

". ةرشابم ریخألا  مھرایھنا  لبق  جنرفلا  انمجاھ  امدنع  طقسی  ھتیأر  .نیدلا 



اذإ الإ  نیطح ، يف  انلاجر  نم  دحأ  نفدی  نل  .قشمد  ىلإ  هولسرأ  ازاتمم ، اًبراحم  ناك  "
". ةقطنملا هذھ  لھأ  نم  ناك 

ةیركسعلا انتطخ  حاجن  نأ  رّوصتی  ناك  يذلا  اذ  نم  : " الّمأتم ھمالك  نیدلا  دامع  لمكأ 
يف ددرتی  لظیس  مسا  ىلإ  اھل ، ركذ  ال  يتلا  ةریغصلا  ةیرقلا  هذھ  نیطح ، لّوحی  فوس 

"؟ خیراتلا

.جنرفلا ریصم  رّرق  يذلا  وھ  هللا  الئاق : عضاوتملا  ناطلسلا  در  ناكو 

.ھتداع ریغ  ىلع  اتماص  يقب  ھنكلو  نیدلا ، دامع  مستبا 

 - انقلطناو ھناصح  سخن  .انتحت  لھسلا  ىلع  ةمئاق  ناطلسلا  ةمیخ  انیأر  دُعب ، ىلع  نم 
يتلا ءالشألاو  ثثجلا  طسو  ةرخؤملا - يف  نیدلا  دامعو  انأ  تنكو  سراح ، ةئامو  لضفألا 

.ةمیخلا ھضرأ  ىلع  تبصُن  يذلا  ناكملا  وحن  سمشلا ، لعفب  ّللحتت  تأدب 

يھ يرطاخب  تلاج  يتلا  ةدیحولا  ةركفلا  نأ  ةجردل  ةوشنلاب ، يوق  روعش  انّكلمت 
.ةلیللا هذھ  يراوضلا  شوحولا  اھب  معنتس  يتلا  ةمیلولا 

بتاكلا انأو  يسیئرلا ، هدعاسم  هرابتعاب  ناطلسلا ، راوج  ىلإ  نیدلا  دامع  سلج 
ھنأ يربكوك  ّلبی  غِ نأ  سارحلا : دحأل  لاق  .رخآلا  بناجلا  يف  ھتایح  لّجسی  يذلا  عضاوتملا 

، ویتاش بحاص  دلونیر  ھبحصی  يج  راضحإ  مت  .ثدحو  میلشروأ ." كلم   " لابقتسال زھاج 
.ينشھدأ يمسر  وحن  ىلع  نآلا  ثدحتی  ذخأ  يذلا  يربكوك  ةطساوب 

لجرلا .ویتاش  بحاص  دلونیر  ھسرافو  فئازلا  میلشروأ  كلم  راصتنالا ، ریمأ  ای  انھ  "
". كرماوأ راظتنا  يف  انأ  .انمؤم  حبصی  نأ  ررق  دقل  .امھمجرتم  وھ  ثلاثلا 

". ءاملا ضعب  مھكلمل  مدُقی  نأ  نكمی  يربكوك ، ریمألا  اھیأ  كركشأ   " ناطلسلا ّدر 

ةفھلب يج  برش  .روفلا  ىلع  لتُقی  نل  يج  نأ  ىلع  ىلوأ  ةلالد  اذھ ، ةفایضلا  مرك  ءادبإ 
ناطلسلا ھجو  نكلو  اًضیأ ، وھ  برش  يذلا  دلونیر  ىلإ  هرّرمو  درابلا ، ءاملا  بوك  نم 

.مجرتملا ىلإ  رظن  .بضغلاب  ّدبرا 

ءاملا ّمدق  نم  انأ ، سیلو  وھ ، ھنإ  كلملل ، لق  : " زازئمشالاو ءاردزالاب  ئلم  توصب  لاق 
". ریقحلا كلذل 



ناطلسلا ماق  مث  .نیدلا  حالص  تاملكب  اًفارتعا  ھسأر  ىنحأو  اًفوخ ، دعتری  يج  أدب 
: نیتدرابلا نیواقرزلا  دلونیر  ينیع  يف  رظنو 

كتنایخو كمئارج  ىلإ  تفضأ  كنإ  مث  .ةمركملا  انتنیدم  ةكم ، سیندت  ىلع  َتأّرجت  دقل  "
يك تقولا  ءاج  ..نآلاو  يدیب ، كلتقأ  نأ  نیترم  تدھاع هللا  دقل  .لْزُع  لفاوق  ىلع  موجھلا 

". يدھعب يفأ 

ةرشابم ھعفدو  ھفیس ، ناطلسلا  بحس  .ةمحرلا  سمتلی  مل  ھنكلو  دلونیر ، انیع  تفرفر 
.ریسألا بلق  يف 

". ویتاش بحاص  دلونیر  ای  منھج  كاوثم  لعجی هللا  نأ  ىسع  "

ىلإ كلملا  سارح  ھبحس  .دعب  ةایحلا  قراف  دق  نكی  مل  ّھنكلو  ضرألا ، ىلع  دلونیر  طقس 
.ھیفتك نع  ھسأر  اولصف  مھفویس  نم  نیتبرضبو  ةمیخلا ، جراخ 

نم ھبایث  يف  جنرفلا  كلم  طّوغت  .ةھیرك  ةحئار  ّةبھ  نم  ةمیخلا  لخاد  فونألا  تّولت 
! ھسرافل ثدح  ام  لوھ 

ناك دقف  لجرلا  كلذ  امأ  .میلشروأ  بحاص  يج ، ای  كلملا  لتقن  نحن ال  : " ناطلسلا لاق 
.شیعت نأ  َّدب  الف  تنأ  امأ  تومی ، نأ  َّدب  ال  ناك  .فرشلا  قیثاوم  لك  كھتنا  دقل  .اًناویح 

مكضرعل كناسرفو  كلسرأ  فوس  .ىرخأ  بایثب  كل  يتأنس  .كسفن  فّظنو  نآلا  بھذا 
مكبعش هذخأ  ام  ادغو ، ةلیللا ، هذھ  سدقلا  جراخ  اًركسعم  میقأ  فوس  .قشمد  لھأ  مامأ 

، مكفالخ ىلع  اننكلو ، .متسلج  ثیح  سلجنس  .باتكلا  لھأ  ىلإ  داُعی  فوس  موی  تاذ  ةوقلاب 
دباعم يفو  اندجاسم  يف  متدسفأ  ام  حلصن  فوس  .ماقتنالا  نع  فقوتنو  لدعلا  میقن  فوس 

ای ریسألا  ذخ  .ةیناث  سدقلا  رھدزت  فوس  انمكح  تحت  .مكسئانك  ّسندن  نلو  دوھیلا ،
". ھتلماعم نسح  ىلع  اوصرحا  نكلو  يربكوك ،

نم سراف  ةئامثالث  اودھاش  نوداتقم ، مھ  امنیبو  .قشمد  ىلإ  هؤالبنو  يج  رداغ  اذكھو 
.مادعإلل مھقیرط  يف  لكیھلاو  ةیراتبسالل  نییركسعلا  نیلیكشتلا 

ةرم اندض  حالسلا  نولمحیس  ءایحأ ، مھانكرت  ول  اننأل  اوتومی ، نأ  ناطلسلا  رّرق 
ركفأ نأ  يناكمإب  ناك  ام  لك  .الیوط  انملاع  مّمس  عارصل  لتاقلا  قطنملا  وھ  كلذ  .ىرخأ 

.میلشروأ انلوخد  ةظحل  وھ  ھیف ،
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ىلإ لسرلا  لسرأ  .میظعلا  انراصتنا  ةلیل  طیسب  لافتحاب  ىوس  نیدلا  حالص  حمسی  مل 
ىتومل يلامجإلا  مقرلا  فشك  .اھیف  انرصتنا  يتلا  ةكرعملا  رابخأ  نیلماح  ةرھاقلاو  دادغب 

ددع نأ  بتكو  مقرلا ، نیدلا  دامع  دّكأ  .لجر  فلأ  نیسمخو  ةئام  اودقف  مھنأ  نع  جنرفلا 
.يدنجو سراف  فالآ  ةثالث  غلب  مھنم  ىرسألا 

شیج لسری  نأ  .كلذك  رخآ  اًرمأ  ةرھاقلا  يف  لداعلا  ھقیقش  ىلإ  ناطلسلا  ةلاسر  تلمح 
.داھجلا لامكتسال  نیطسلف  ىلإ  رصم 

.هرذح نع  ھجرُخی  نأب  ءيش  يأل  حمسی  ال  ھتداعك ، ناك ، ھنكلو  .ادیعس  ناطلسلا  ادب 
امك .ھقیقحت  يغبنی  يذلا  ریثكلا  كانھ  .ًالصاف  اراصتنا  نكت  مل  نیطح  نإ  نیدلا  يقتل  لاق 

.انتوق ریدقت  يف  ةغلابملا  نم  ّرذح 

عضو ىلع  فكعف  میلشروأ ، راوسأ  مامأ  مھتاوق  عیمجت  جنرفلا  دیعی  نأ  ىشخی  ناك 
.ةیجنرفلا نوصحلا  لك  ریمدتل  ئطاشلا  دادتما  ىلع  حاستكا  ةیلمعب  موقی  نأ  .ةقیقد  ةطخ 

نم ةجضان  قوقرب  ةرمث  طقست  امك  هرجح  يف  ةسّدقملا  ةنیدملا  طقست  فوس  كاذنیح 
.ةفیفخ ةزھ  دعب  ةرجش 

مھربخیل ھناصحب  مھفوفص  نیب  رمی  ناطلسلاو  نوفتھی  اوذخأ  .راصتنالاب  دونجلا  لمث 
.رظتنُملا رصنلاب  ملحی  لكلا  .ةدیدجلا  ھططخ  رمأب 

انیفعی نأ  ىلع  نیفھلتم  ةقباسلا ، مایألا  تاھجاوم  قاھرإ  دعب  طقف ، نیدلا  دامعو  انأ  تنك 
امدنع ریبكلا  شیجلاب  قاحتلالل  دوعن  نأ  ىلع  قشمد ، ىلإ  انتدوع  نع  هانثدحف  .ناطلسلا 



كلت يف  انتبغر  ةیبلت  ىلإ  الایم  نكی  مل  ناطلسلا  نأ  ریغ  .میلشروأ  وحن  ھفحز  أدبی 
.فورظلا

ءایربك البو  حرم  بوقعی  نبا  ای  تنأ  .میركو  غیلبو  ملعتمو  صلخم  امكالك  : " انل لاق 
". يعم امكدیرأ  لئاضفلا  كلت  لكل  .عبطلا  ئداھو  كلذك  حرم  نیدلا  دامعو  .ةفئاز 

لك لّجسأو  ظحالأ  يك  يندیریو  ةیمسرلا ، لئاسرلا  بتكی  يك  نیدلا  دامع  دیری  ناك 
ادب .مویلا  نع  ھتاعابطنا  ةكرعملا ، دعب  ةلیل  لك  َّيلع  يلُمی  نأ  كلذ  لبق  يندعو  .ھتاوطخ 

محتسی نأ  لبق  ھئارمأ  عم  شاقن  يف  تاعاسلا  يضمی  ناك  ھنأو  اًصوصخ  ًالیحتسم  كلذ 
.مونلل دلخیو 

يھو .اكع  راوسأ  مامأ  ناطلسلا  شویج  تفقو  نیطح ، يف  انراصتنا  نم  مایأ  ةعبرأ  دعب 
ةنیدملا نأ  نم  اقثاو  ناك  .ئطاوشلا  هذھ  اوثّول  نأ  ذنم  جنرفلا  اھیلع  ىلوتسا  ةینغ  ةعلق 

ىلع ضوافتلل  مھیبودنم  اولسرأف  .اوررقی  يك  ةدحاو  ةلیل  مھلھمأ  ھنكلو  .ملستست  فوس 
.روفلا ىلع  نوبودنملا  اھلبقو  دئازلا ، مركلا  نع  ةدیعب  ھطورش  نكت  مل  .مالستسالا 

رمأ كلذ  نإ  : " نیدلا دامع  لاق  .اھیف  ةایح  نأك ال  تدب  ةنیدملا ، ناطلسلا  لخد  امدنع 
كانھ مھلزانم ." يف  نوقبی  ماقتنالا ، ةیشخ  سانلاف ، .ام  ةنیدم  ةازغ  لخدی  امدنع  داتعم 

نم لك  رعشو  .لمتُحت  ال  ةرارحلا ، ةدیدش  سمشلا  تناك  مویلا ، كلذ  .كلذ  مغر  رخآ  ببس 
.تاناویحلا لثم  اریزغ  ھنم  قرعلا  ببصتو  دیدشلا  رحلاب  ةنیدملا  انم  لخد 

.ةعلقلا وحن  هؤارمأو  ھناصح  ىلع  هراوج  ىلإ  ھنباو  ناطلسلا ، ّمدقت  .ةعمج  موی  ناك 
حارو بوك  لكش  ىلع  ھفك  لعجو  ءامسلا  وحن  هرصبب  نیدلا  حالص  ھجتا  لزن ، امدنع 
كلملا عزنتو  ءاشت ، نم  كلملا  يتؤت  كلملا ، كلام  مھللا  لق  : » نآرقلا نم  ةیآلا  هذھ  ولتی 
«. ریدق ءيش  لك  ىلع  كنإ  ریخلا ، كدیب  ءاشت ، نم  لذتو  ءاشت ، نم  ّزعتو  ءاشت ، نمم 

، رابغلا نم  ةفیظن  حمالمو  حرفلا  اھؤلمی  نویعب  مث  .امھبایث  الدبو  اّمحتسا ، كلذ  دعب 
ةسینك ىلإ  جنرفلا  ھلّوح  يذلا  میدقلا  دجسملا  يف  ةالصلاب  ةنیدملا  طوقسب  نالفتحی  احار 

.ةلیوط ةدمل  ةیحیسم 

داقعنالل ھسلجم  اعد  .ةعلقلا  ىلإ  داعو  هءارمأ ، نیدلا  حالص  قناع  ةعمجلا ، ةالص  دعب 
انأ يروضح  يف  .نیرضاح  نونوكیس  لكلا  نأ  نم  دكأتیل  لضافلا  لسرأو  ءاسملا ، كلذ 
كلذ دعب  مث  .اكع  يف  ققحت  يذلا  رصنلا  نع  ةفیلخلا  ىلإ  ةلاسر  ىلمأ  طقف ، نیدلا  دامعو 



.ةیسفنلا ھتلاح  ترّیغتو  ھھجو  افص  تامدقم ، نودو 

"؟ ةلیللا هذھ  لعفأ  نأ  دوأ  اذام  نوفرعت  لھ  "

.لمكی نأ  نیرظتنم  بدأ  يف  انمستبا 

يعابر دوع  ىلع  فزعتو  قاس  ىلع  اقاس  ةعضاو  ةسلاج  ةینغم ، ىلإ  عمتسأ  نأ  "
". راتوألا

.نیدلا دامع  كحض 

"؟ ةدیبز لئاضفو  جھابم  رضحتسا  دق  ریمألا  نھذ  نوكی  نأ  نكمی  لھ  "

.ھسأرب أموأ  ھنكلو  مسالا ، ركذل  الیلق  ناطلسلا  ھجو  بحش 

اھتوص نأ  ملعأ  يننكلو  كاذنآ ، انلك  انك  املثم  ةریغص  دعت  مل  .قشمد  يف  میقت  تلاز  ام  "
". دكأتأ يك  ةنیدملا  يف  رسفتسأ  فوس  ناطلسلا ، حمس  ول  .اریثك  رّیغتی  مل 

ةنیدم هذھ  .فعض  ةظحل  يف  ملكتأ  تنك  دقل  ، " ناطلسلا ھعطاق  نیدلا ،" دامع  ای  "ال 
؟ ىرخأ ةدیبز  كانھ  نوكت  نأ  نكمیأ  .انھ  شیعلا  عیطتست  لبالبلا ال  .راّجت 

رطاخ لجألو  .سلجملا  ارضحت  نأ  امكدیرأ  .ةحارلا  نم  اطسق  الانتل  ابھذا  ...نآلا 
". ھلبق يعم  ءاشعلا  ىلع  امكربجأ  نل  نیدلا  دامع 

ذنم .ةرھاقلا  يف  ىلوألا  انمایأ  ذنم  ةئداھلا  لاحلا  هذھ  لثمب  ناطلسلا  تیأر  دق  نكأ  مل 
.ةلودلا رومأب  الوغشمو  ةداعلا ، يف  ارتوتم  ناك  قشمد ، ىلإ  ھتدوع 

يداش نأ  ھشھدأ  .ةدیبز  نع  ھتلأس  مامحلا ، يف  نایبلا  ریمأو  انأ  تنك  امدنعو  دعب ، امیف 
ةفرغلا يف  انماسجأ  فّفجن  نحنو  .ةیبابشلا  نیدلا  حالص  تاوزن  نع  ائیش  يل  ركذی  مل 

.ركذتلا ىلع  ةدیدشلا  ھتردق  نع  ىرخأ  ةرم  تفشك  ىرخأ ، ةصقب  يندّوز  ةرواجملا ،

فرعأو بوقعی ، نبا  ای  مستبت  كارأ  .عئار  لامجل  ةرشع  ةسداسلا  يف  ٍباش  َّبح  ناك  "
انأ لھ  .ةأرما  لامج  ّردقأ  نأ  اعیمج ، سانلا  نود  انأ  يل ، فیك  ركفت  .كنھذب  رودی  ام 

كدسج رظنم  نأ  حیحص  .ككوكش  مھفأ  .ينظ  دكؤی  ام  وھو  ىرخأ ، ةرم  مستبت  ئطخم ؟
ةدیبز نأ  الإ  ةأرما ، يأ  دسج  ينریثی  امم  رثكأ  ينریثی  ھتماخضل ، ذخأملا  بعص  ھنأ  مغر 
عمتسی نم  لك  حور  سملی  يذلا  ضیرعلا  قیمعلا  اھتوص  ببسب  ةنتاف  تناك  .رخآ  ءيش 



.لیثم اھل  نكی  مل  يقیدص ، ای  العف  .ينغت  يھو  اھیلإ 

يف ترُسأ  ٍةََمأ  ةنبا  اھنإ  لوقت  تاعئاش  تریاطت  .اھلصفو  اھلصأ  نع  ةركف  َّيدل  تسیل 
مامأ اریثك  ملكتت  نكت  مل  .اھیضام  نع  ادبأ  ملكتت  نكت  مل  اھسفن  ةدیبز  .كراعملا  ىدحإ 
نوكت امدنع  قفدتی  اھثیدح  نإ  ةرم  تاذ  لاق  اھلامج ، ھنتف  يذلا  لضافلا ، نإ  ىتح  .سانلا 

.كلذ دھشأ  يك  ظحلا  يندعسی  مل  .رثكألا  ىلع  نینثا  وأ  دحاو  صخش  ةبحص  يف 

يف بضغلا  اھیلع  ىغطی  ھحورو  نیدلا  حالص  باشلا  اھآر  امدنع  ارضاح  تنك 
ناك .ناكم  لك  يف  مایألا  كلت  يداش  ناك  عبطلاب ! .هوكریش  ھمعو  بویأ  هدلاو  روضح 
اذھلو بویأ ، بلق  ىلع  رورسلا  لاخدإ  ىلع  اصیرح  ناكو  راجتلا ، دحأ  تیب  يف  كلذ 

اھرسأ يف  نیدلا  حالص  عقو  .ينغت  يھو  اھیف  اھعمسن  ةرم  لوأ  كلت  .ةدیبزب  ءاج  ببسلا 
.ءيش لك  قرحی  نأ  ىلع  رداق  امنإ  .ءيرب  بحب  ھبلق  لعتشا  .هروف  نم 

دوسأ رعشلاو  ءارقش  ةرشبلا  .كاذنآ  اھرمع  نم  نیثالثلا  تغلب  دق  ةدیبز  نكت  مل 
نم لمجأ  اھنانسأ  ودبتف  مستبت ، .ءامسلا  نم  نیحابصم  لثم  ناعملت  ناتعساو  نانیعلاو 

هاوھأ تنك  لیمج  يبصب  ينركذت  تناك  اھنإ  لوقأ  نأ  نكمیو  مسجلا ، ةئلتمم  نكت  مل  .ؤلؤللا 
ينركذی كاذنیحو  ةملاح ، ةوشن  يف  اھنأكو  انایحأ  انع  نادرشت  اھانیع  .دادغب  يف  موی  تاذ 

انعد ال نكلو  ..بوقعی  نبا  ای  اّیبص  تناك  اھنأ  ول  تینمت  .رمقلا  ءوض  يف  ةباحسب  اھھجو 
.انعوضوم نع  دعبن 

لبالبو ةفلتخم ، رویط  شوقن  ھیلع  .ءامسلا  نول  ھل  ریرحلا  نم  ابوث  تدترا  ةلیللا  كلت 
يف .رركتم  يرئاد  مسر  ھیلع  لیوط  دوسأ  حاشوب  اھسأر  تطغو  ةیبھذ ، طویخب  ةزّرطم 
عم اھتوص  حدصیو  دوعلا  ىلع  فزعت  امدنع  ھلك  كلذ  ىسنت  .يضف  راوس  مصعم  لك 

! رحس يقیدص ، ای  رحس  .ىقیسوملا 

ضرع .فرصنی  نأ  دیری  نكی  مل  ةونع ، لزنملا  ىلإ  ةلیللا  كلت  يف  نیدلا  حالص  اندعأ 
.هرعاشم تحرج  ىرتُشت  نأ  نكمی  اھنأ  ةركف  نكلو  .ھل  ةدیبز  يرتشی  نأ  هوكریش  ھمع 
هراوجبو .ھنییارش  يف  ضبنی  مدلاو  لزنملا  ىلإ  ادئاع  ھقیرط  يف  وھو  ھجولا  بحاش  ادب 

.ينغت يھو  اھعمسیل  ةصرف  تلُفی  مل  ةلیللا  كلت  ذنم  .اًمئاد  ھسرحی  يذلا  يداش ، ریسی 
ھسأر دّسمتو  نیتنیزح  نینیعب  مستبت  تناك  .اھل  ھبح  نع  حصفأ  .ایادھلا  اھیلإ  لسرأ 

أدب .راغصلا  ءارمألا  ةّرسأ  نییزت  لجأ  نم  نسل  ءاسنلا  نم  اھلثم  نأب  سمھتو  ةموعنب 
اھیلإ لسری  ذخأو  .بویأ  لزنم  ءانف  يف  ةعّرفتملا  يرثمكلا  ةرجش  تحت  راعشألا  بتكی 



يف لمتكی  نیح  رمقلا  نم  لمجأ  اھاری  ناك  .دعب  امیف  اھادحإ  يدی  يف  تعقو  يتلا  هدئاصق 
، لیختت نأ  كنكمی  امك  دئاصقلاو ، .رجفلا  دعب  ام  ىلإ  ىقبی  ھلامج  نأل  .اردب  ءامسلا  ةبق 

.ةقیمع رعاشم  نع  كش  الب  ّمنت ، تناك  اھنكلو  .ىوتسملا  ةطسوتم 

ةایحلا كلت  .اھشیعت  يتلا  ةصاخلا  اھتایح  اھل  تناك  نكلو  .يبصلا  بحب  ةدیبز  ترثأت 
ھلوقت نأ  لواحت  تناك  ام  مھفی  نأ  ضفر  .نیدلا  حالصل  اھیف  ناكم  ال  ةرورضلاب ، يتلا ،

نإ كل  لوقأ  امدنع  بوقعی  نبا  ای  ينقدص  .ىَردزُم  وأ  اضوفرم  نوكی  نأ  لبقی  مل  .ھل 
مل نإ  راحتنالاب  ّددھ  هارت ، يذلا  رذحلا  نیزرلا  ناطلسلا  اذھ  نأ  ةجردل  تءاس  رومألا 

.ھفرعت تنأ  يقابلاو  ةرھاقلا ، ىلإ  ھعم  هذخأ  نأب  رمألا  هوكریش  ھمع  ىَّوس  .اھجّوزتی 
". طالبلا تایظحم  نم  ّةیظحم  ةدیبز  تیقبو  .اناطلس  نیدلا  حالص  حبصأ 

ةّینغملا كرت  امدنع  تشُھد  هدانعو ، ةیوقلا  نیدلا  حالص  ةدارإب  ملع  ىلع  تنك  يننأل 
نكمی ناك  ھنأ  دكؤملا  نكلو  .فسآ  وھو  اھكرت  ھنأ  حضاولا  نم  .ةلوھسب  اذكھ  هدی  نم  ّرفت 
ھلغشیل ناك  ام  .ةقحال  ةلحرم  يف  اھجوزتی  نأ  نكمی  ناك  امبرو  .ةداعس  لكب  اھیلإ  دوعی  نأ 

.اصالخإ تاجوزلا  رثكأ  تایظحملا  نأ  لاح ، ةیأ  ىلع  فرعی ، لكلا  .ةیظحم  اھنوك  اریثك 

وأ غلابی ، ریبكلا  ملاعلا  نأ  امإ  .طق  ةصقلا  كلت  ىلإ  يداش  رشی  مل  اذامل  وھ  ينرّیحی ، ام 
، ىرخأ ةرم  ةركاذلا  ریمأ  ىلع  تطغض  .يل  ةبسنلاب  الوھجم  لازی  رخآ ال  اًببس  كانھ  نأ 

.ةلماك ةقیقحلا  فرعأ  نأ  ىلع  تممصو 

.نیدلا دامع  دّھنت 

هوكریش ربخأ  امدنع  .بویأ  ھیبأ  تایظحم  ىدحإ  تناك  اھنأ  بوقعی  نبا  ای  فسأ  نم  "
نأ دعب  ھنأ  نم  امامت  قثاو  انأ  .ھلخادب  ام  ءيش  تام  ةعِزفُملا ، ةقیقحلا  هذھب  ھیخأ  نبا 
لك حبصت  بیبح ، يندصی  امدنع  الثم ، انأ  .لاتقلا  نونف  ىلإ  اھلك  ھتاقاط  ھّجو  كلذ  فرع 

سیلف نیدلا ، حالصل  ةبسنلاب  .اھیلع  فكعأ  يتلا  يبتك  ىلع  ةزكرم  يدوھجو  يتامامتھا 
فدھت يتظحالم ال  نكلو  بوقعی ، نبا  ای  مستبت  امبر  .ةیسورفلاو  فیسلاب  ةزرابملا  ىوس 

.كفافختسا ةراثتسا  ىلإ 

يك الیوط  اتقو  رمألا  ّبلطت  .نیكسلا  قشك  اًقش  ّضغلا  ھبلق  ّقش  ھل  ةدیبز  ضفر 
نس نع  ادج  ةرخأتم  نس  يف  جّوزت  ھنأ  كش ، نود  كل  فورعم  وھ  امك  بقاوعلا ، .ىفاعتی 

ھناصح لثم  اطشن  حبصأ  لافطأ  ھیدل  حبصأ  نأ  درجمبو  .ھعضو  لثم  يف  مھ  نم  جاوز 
ھمعو ھیبأ  نم  رثكأ  ادالوأ  بجنأو  ىرخألا ، دعب  ةیظحم  ھسفنل  ذختی  ناك  .لضفملا 



.نیعمتجم

.هروضح يف  ةدیبز  مسا  ركذ  ىلع  ؤرجی  دحأ  نكی  مل   ، ھترسأ مجح  عاستا  مغرو 
ةیساسح كردی  ھنإ  .اھرمأب  يداش  كربخی  مل  كلذل  امبر  .ةروظحم  تناك  اھاركذ 

.عوضوملا

نأ دیری  .هراصتنا  اھكرشُی  نأ  دیری  .اھیف  ركفی  نیدلا  حالص  نأ  تفرع  .ُترماغ  مویلا 
كلذب ترعش  هوبأ ." ققح  امم  رثكأ  ققح  دقل  ةدیبز ، ای  لجرلا  اذھ  ىلإ  يرظنا  : " اھل لوقی 

ناطلسلا لعف  در  نأل  تشُھد  يننأ  ةقیقحلاو  .اھمسا  تركذو  ترساجت  اذلو  .يلخاد  نم 
نإ ىرنس  .اریخأ  لاز  ملألا  نأ  دقتعأ  .ةفرغلا  نم  يندرطی  نأ  تعقوت  .وحنلا  كلذ  ىلع  ناك 

". قشمد ىلإ  دوعن  امدنع  اھبلط  يف  لسریس  ناك 

تمزع .دوعلا  ىلع  اھفزعو  اھتوص  ىلإ  عمتسأ  نأل  ةدیبز ، ىرأل  اقوش  قّرحتأ  نآلا ،
كلذل نكی  مل  امبرو  .ةصقلل  ائیش  تفاضأ  امبرلف  .قشمد  ىلإ  دوعأ  امدنع  اھارأ  نأ  ىلع 

يف اًرذح  برحلا ، يف  رذحلا  نیدلا  حالص  نوكی  نأ  نكمی  لھ  .اھل  ةبسنلاب  ةریبك  ةمیق 
.فرعی ام  لك  نیدلا  دامع  يل  لاق  .اباھذو  ةئیج  يسأر  يف  بلقتت  راكفألا  تذخأ  بحلا ؟

.ةلیمج لأسأ  فوسلف  ةدیبز  تأت  مل  نإ  .ةقیقحلا  فرعأس  .ةیقب  ةصقلل  نأ  ترعش  ينأ  ریغ 
ىلإ ھتلئسأب ، ناطلسلا  قھری  نأ  نكمی  يذلا  ةایحلا  دیق  ىلع  مھ  نمم  دیحولا  صخشلا  يھ 

.ھتفرعم دیرت  ام  لك  اھل  لوقی  نأ 

انأو .ينلذخ  دقف  اھلك ، ةصقلاب  ينربخی  نأ  نكمی  ناك  دیحولا  صخشلا  يداش ، امأ 
.راوح لایخلا ، يف  اننیب ، رادو  .يسأر  يداش  لخد  برحلا ، سلجم  روضحل  دعتسأ 
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برحلل سلجم  رخآ  ● 

سلجم ربتعی  ناطلسلا  نأ  وھو  رس ، ىلع  يننمتئا  نیدلا  دامع  نأ  نم  مغرلا  ىلع 
لوقی نیدلا  دامع  نأ  تننظ  .ھّقدصأ  الئل  الیم  رثكأ  تنك  داھجلا ، اذھل  عمجت  ّمھأ  برحلا 

.نظلا تأسأ  .ةقلطم  ةقث  ھب  ناطلسلا  قثی  راشتسمك  ھتیمھأ  نم  میخضتلا  درجمل  كلذ 

يف ناطلسلا  نلعی  رصنلاب ، الافتحا  ةیلكش  ةلأسم  نوكیس  برحلا  سلجم  نأ  تننظ 
كلتو ھنھذ ، نم  ءرملا  اھدرطی  نأ  نم  ّدب  راكفأ ال  كانھ  .میلشروأ  ىلإ  انتریسم  ءدب  ھئانثأ 

.اھادحإ ةركفلا 

ّعقوتلا نم  ةلاح  تظحال  ءارمألا  عمجتی  ثیح  ةمحدزملا  ةعاقلا  تلخد  امدنع 
نیدلا دامعو  لضفألا  عم  ثیدح  يف  اكمھنم  ناطلسلا  تیأر  ةعاقلا ، رخآ  نم  .بایترالاو 
حسفأ .ةوقب  ھمالك  ىلع  نونمؤی  نورخآلاو  ملكتی  يذلا  وھ  ریخألا  ناك  .نیدلا  يقتو 
اقیرط نوحسفی  مھنأكو  كلذ  اولعف  مھنكلو  .ناطلسلا  ثیح  ىلإ  رمأ  يك  يل  اقیرط  ءارمألا 

.ًءاتسم ادب  يربكوك  ىتح  .ةدوملا  تارامأ  نم  مھوجو  تلخ  .مكاحلاب  صاخ  فیلأ  ناویحل 

اھیلع سلجی  يتلا  ةصنملا  ىلإ  لصأ  نأ  لبق  ءارمألا  بضغ  رس  تفرع  دق  نكأ  مل 
يھو .مئانغلا  میسقت  وھ  ةرسألا  ءانبأ  برقأو  نآلا  نیدلا  حالص  هررقی  امف  .ناطلسلا 

.ةنیدم ىلع  ءالیتسالا  متی  نأ  دعب  اًمئاد  ةقیقد  ةظحل 

ءزج ىلع  يقُبی  نأ  دارأ  .ءارمألل  ةبسنلاب  اًرس  نیدلا  حالص  تاھجوتو  ایاون  نكت  مل 
.ةنیدملا اولخد  نیذلا  نینمؤملا  لك  نیب  يواستلاب  يقابلا  مسُقی  نأ  ىلع  .داھجلل  لاومألا  نم 

يضقی يذلا  دیلقتلا  كلذ  .ةسدقملا  بورحلا  يف  ماكحلا  ھعّبتی  رخآ ، دیلقتب  هرّكذ  ھنبا  نكلو 
.مھئانبأل ءيش  لك  كرتب 



لمعمو لضفألل ، بزع  نم  اھیف  ام  لكب  ةنیدملا  ناطلسلا  حنم  دیدش ، طغض  تحت 
كلذك .اًریبك  الزنم  ِحنُم  دقف  میظعلا  لئاسرلا  ررحم  امأ  .نیدلا  يقتل  ةبھ  ركسلا  ریركت 

ول ضضم  ىلع  كلذ  اولبقی  نأ  نكمی  ناك  .اریبك  أطخ  كلذ  ناكو  ءارمألل  لضفألا  نلعأ 
لك عضوی  نأ  حرتقاو  .اھلماكب  ةركفلا  نیدلا  دامع  ضراع  .مھغلبأ  يذلا  وھ  ناطلسلا  نأ 

.ةمداقلا بورحلا  لیومتل  قودنص  يف  ءيش 

جنرفلا نأ  يف  ناطلسلا  يدیس  ای  كش  كیدل  نوكی  الأ  بجی  : " نیدلا حالصل  سمھ 
.نودفاوتی فوس  رثكأ  اناسرف  نأو  راحبلا ، ءارو  نم  ةدعاسملا  بلط  يف  نولسری  فوس 

". ةثلاثلا ةیبیلصلا  مھتلمحب  اوماق  اذإ  لاملا  ىلإ  ةجاح  يف  نوكنس 

يكل ماق  مث  امالستسا ، ھیفتك  ّزھ  ھنكلو  عمس ، ام  ىلع  ھتقفاوم  نیدلا  حالص  ىدبأ 
.جراخلا يف  تارشحلا  نینط  ىوس  تمصلا  رسكی  مل  ةظحللو ، .ءارمألا  ىلإ  ّثدحتی 

ينوعد .سدقلا  ىلإ  فحزلا  رخؤأ  اذامل  نولءاستت  .مكضعب  ھیف  ركفی  ام  فرعأ  "
نكمیو ادغ ، اھانذخأ  اننأ  ول  .رافكلا  يدیأ  يف  ادبأ  سدقلا  عقت  نأ  دیرأ  .رمألا ال  مكل  حرشأ 

يف مھناسرف  لضفأ  اودقف  جنرفلا  نإ  ثیح  ءاش هللا  نإ  ریبك  ءانع  نود  نم  كلذ  لعفن  نأ 
لتحی فوس  .هدصقأ  ام  نومھفت  فوسو  اوركف ، .احداف  أطخ  نوكیس  كلذ  نإف  نیطح ،
ةدیعبلا مھدالب  نم  نفسلا  ئناوملاو  ندملا  كلت  ىلإ  لصتسو  .ةیلحاسلا  ندملا  جنرفلا 

نم انھ  يقب  نمب  مھلك ، نوعمتجیس  ..رومخلاو  نابلصلاو  ةحلسألاو  ناسرفلا  نم  دیزملاب 
.ةطاسبب ..اذكھ  سدقلا ، نورصاحیو  رافكلا ،

يندعسی ال  انأ  .ةیلحاسلا  ندملا  لك  ىلع  يلوتسنو  انتاوق  میسقتب  موقنس  ببسلا ، اذھل 
.ةفلتخم كراعم  يف  ایارسلا  ةدایقل  ءارمألا  میسقت  الو  مكل ، مولعم  وھ  امك  انشیج ، میسقت 

يكل ةوقب  ةرجشلا  ّزھأ  نأ  دیرأ  .سدقلا  ىلإ  لصن  نأ  لبق  ھلعفن  فوس  ام  وھ  كلذ  نكلو 
لثم اھفطقن  فوس  ةدحاولا  ةلاقتربلا  هذھ  .ةدحاو  ادع  ام  ضرألا ، ىلع  ھلك  لاقتربلا  طقسی 

.الوأ رافكلا  كئلوأ  نم  ئطاشلا  رھطنلف  .ةردان  ةرھز 

ةنیدملا كلت  يف  ءانیملا  ىلع  انیلوتسا  اذإ  .سدقلا  نم  ىتح  مھأ  روص  نإف  يل ، ةبسنلاب 
رحبلا نم  نوتأیس  نیذلا  ناسرفلا  .دبألا  ىلإ  مھتبقر  نم  جنرفلاب  انكسمأ  دق  نوكنس 

.ةطیسب يتطخ ؟ اوفرعت  نأ  نودیرت  لھ  .مھنفس  يف  اولازام  مھو  اننارین  ةوقب  نورعشیس 
، سوطرطو لیبجو ، توریبو ، ادیصو ، افایو ، نالقسع ، يتطخ : يھ  اھ  .ادیج  اوعمسا 

.سدقلا مث  ..روصو  ةیقذاللاو ، ةلبجو ،



.تاونس لبق  دالبلا  هذھ  نم  نوعب هللا  مھاندرط  دق  انكل  دیحولا ، انودع  مھ  جنرفلا  نأ  ول 
يف ءاقبلا  نولّضفی  نیذلا  نونمؤملا  كئلوأو  ةفاسملاو ، نمزلا ، .جنرفلا  ریغ  ءادعأ  ةثالث  انل 
الف ةفئاخ ، اھنیرع  يف  ىقبت  عابضلاب ، ھبشأ  مھنإ  .دعب  ىلع  نم  ةكرعملا  نوبقری  مھجاربأ 

نبجلاو راعلاب  اوخّطل  نیذلا  نونمؤملا  مھنإ  .اضعب  اھضعب  لتقت  يھو  رومنلا  ةیؤرل  جرخت 
راقتحالا نأو  رصتننس  اننأ  نوفرعی  مھوعد  .مالسلاو  ةالصلا  ھیلع  انیبن  مسا  لذاختلاو 

". مھب قحلیس  اعیمج ، نینمؤملا  نیعأ  يف  راعلاو ،

، ملكتی وھو  مھسوؤرب  نوئمویو  نومستبی  اوناك  .ءارمألا  ناطلسلا  تاملك  تشھدأ 
". لوسر هللا دمحم  الإ هللا ، ھلإ  ال   " ةحیص تود  ھمالك  نم  ىھتنا  نأ  درجمبو 

.نیملكتملا لوأ  يربكوك  ناك 

.كعم نإ هللا  لوقأ  نیح  انھ  نیرضاحلا  لك  مساب  ملكتأ  يننأ  قثأ  راصتنالا ، ریمأ  ای  "
نأبو يئطخب ، ينتعنقأ  دقل  .سدقلا  راصح  لجؤن  الأ  يغبنی  اننأب  اضیأ  انأ  ترعش  دقل 

". لاتقلا ءانثأ  يف  ادبأ  ادیفم  ادشرم  تسیل  ةلجعلا 

". الاؤس لأسأ  نأ  دیرأ  يل  تنذأ  ول  "

.اقفاوم ناطلسلا  أموأ 

میسقت يھ  ةعرسلا  ھجو  ىلع  لحاسلا  اھب  وزغن  نأ  اننكمی  يتلا  ةدیحولا  ةقیرطلا  "
" ....نكلو انتاوق ،

وأ يترسأ  لاسرإ  يف  اًمئاد  ددرتأ  انأ  ھیلع ، قفاوأو  يربكوك ، ای  كقلق  ببس  فرعأ  "
ةعرسلا .ةرملا  هذھ  لیدب  نم  انمامأ  سیل  نكلو  .مھدرفمب  ماھم  يف  نیبرقملا  يقافر 

، ةقث لحم  تنأو  يربكوك ، ای  تنأ  .لمنلا  لثم  لحاسلا  اندونج  يطغی  نأ  دیرأ  .ةیرورض 
، ةنیدمو ةیرق  لك  ىلع  ِلوتسا  .اكع  يف  انھ  ىلإ  ةیربط  نم  قیرطلا  يلُخت  نأ  نم  ّدب  ال 

ماسحو ةلوفلا ، يف  لكیھلا  ناسرف  ةعلق  ىلع  ِلوتسا  .ىسیع  دلو  ثیح  ةرصانلا  نم  اًءدب 
يلوتستو ابونج  مدقتت  فوس  نیدلا ، ردب  ای  تنأو  .سلبانو  يتیسابیس  ىلع  يلوتسی  نیدلا 

انأو .روصو  نینبات  ىلإ  فحزی  فوس  نیدلا  يقتو  ةیرصیقو ، فوسرأو  افیح  ىلع 
مكنم لكل  ّمدقی  فوسو  دیج ، لمعب  نیدلا  دامع  ماق  دقل  .ادیصو  توریب  ىلع  يلوتسأ  فوس 

نأ دقتعأ  .ندملا  كلت  نم  ةنیدم  لك  يف  مكھجاوت  نأ  عقوتملا  نم  يتلا  ةمواقملل  اریدقت 
يذلا دیحولا  ناكملا  يھ  دحاو ، ىلإ  ةئام  ةبسنب  اددع  جنرفلا  نونمؤملا  قوفی  ثیح  سلبان ،



يف مّھیغ  يف  يدامتلا  نولّضفی  دقو  انتاحاجنب ، نوملعی  جنرفلا  .ھیف  اوملستسی  نأ  يغبنی 
جنرفلا ةایح  تسیلف  امیرك ، نوكت  نأ  بجی  مالستسالا  لجأ  نم  اوضوافت  اذإ  .ىرخأ  نكامأ 

". قلطنن ًادغ  .كعم  ناك هللا  .رطخلل  ةضّرعملا  يھ  اھدحو 

ؤلؤللا نم  دقع  ھقنع  لوحو  ةفیرشتلا  بوث  نیدلا  حالص  ىدترا  يلاتلا ، مویلا  يف 
اوءاج نیذلا  ھئارمأ  لك  ھقفار  .بیھم  بكوم  يف  ةنیدملا  نم  جراخ  وھو  دوسألاو  ضیبألا 

نیب نم  ماھسلاو  فویسلا  ةلمح  نم  ھلاجر  ناطلسلا  راتخا  .لیحرلا  لبق  ھعادو  يف  اونوكیل 
يك اكع ، تاباوب  مامأ  انفقوت  .هراوج  ىلإ  نیدلا  دامعو  انأ  انبكر  .تاونسل  ھعم  اوبراح  نم 
نم الزن  .يربكوكو  نیدلا  يقت  ھیلإ  ھّجوت  .ءارمألا  عم  تاملكلا  ضعب  ناطلسلا  لدابتی 

نیباشلا نیذھ  ةیؤر  دنع  اءودھ  رثكأ  ھھجو  تاریبعت  تدب  .هءادر  البقیل  امھیناصح  ىلع 
يف يضملاب  امھرمأو  مستبا  .ھسفن  يف  ھتقث  امھیف  قثی  حبصأو  ھینیع ، يف  اربك  نیذللا 

.امھلیبس

". سدقلا تاباوب  مامأ  ةمداقلا  ةرملا  يقتلن  "

نَم لك  لثم  ھسفنب  الاتخم  ةلماك ، ھعرد  ایدترم  لضفألا ، ریغصلا ، ھنبا  ءاج  كلذ  دعب 
هدلاو متكف  ھناصح ، مجُلی  نأ  يف  ةبوعص  دجو  .حمری  دوسأ  ناصح  ىلع  ءاج  هرمع ، يف 

.ھیف غلابم  وحن  ىلع  هدلاو  ءادر  ّلبقو  ناصحلا  ىلع  نم  لضفألا  بثو  .ةماستبا 

ىلإ اًعم  تنأو  انأ  بھذأس  .ادیج  ةنیدملا  هذھ  مكحل  لضفأ  ای  كقفو هللا  : " ناطلسلا لاق 
اننأ ركذت  نكلو  كتنیدم ، ىلإ  دع  ..نآلاو  .سدقلا  ىلع  يلوتسن  نأ  دعب  نكلو  موی ، تاذ  ةكم 

.دانعلاو عشجلاو  كایإ  .كلذ  لعفن  اننوعدی  سانلا  نأل  طقف ، مكحن  اننأو  نیّدلخم ، انسل  انلك 
الأ وھ  ربكألا  يلمأو  كیف ، يلامآ  تعضو  دقل  .مھتمأ  نولذخی  امنإ  كلذ  نولعفی  نیذلا  ماكحلا 

". ينظ بیخت 

.اكع نم  انشیج  قلطناو  ىنمیلا ، ھعارذ  ناطلسلا  عفر  تاملكلا ، هذھ  دعب 
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ىلع ءالیتسالا  ھضفر  نیدلا ●  حالص  میظعلا  حتافلاب  بیحرتلا  ● 
اھیلع ءالیتسالا  ةرورضب  نیدلا  دامع  ةحیصن  مغر  روص 

ندملا تذخأ  .عاد  نود  هدونج  قھری  نأ  دیری  ناطلسلا  نكی  مل  .نیحیرتسم  يضمن  انك 
.ھتابح قلأتتو  دادزت  ؤلؤللا  نم  دقع  لثم  ھتاحوتف  ىلإ  فاُضتف  ةمواقم  نود  طقست  ىرقلاو 

ھیف اوّقدحیل  نوعّمجتی  ينید  ءانبأ  وأ  نییحیسملا  وأ  نینمؤملا  نم  ءاوس  دالبلا ، يلاھأ  ناكو 
ىلع ةیناح  ةسملب  مھكرابی  يك  ھیدی  نیب  مھلافطأ  اورضحأ  مھنم  ریثك  .لوضف  اھلك  نویعب 

موزھملا سانلا  نعلی  ام  ةداع  .ةتامش  نود  نكلو  نینمؤملا  حرف  دتشاو  .ةریغصلا  مھسوؤر 
يتلا ةقیرطلا  يھ  كلتو  برحلا ، نیناوق  دحأ  ھنإ  .رصتنملل  حیدملا  دئاصق  نودشنیو 

.لوھجملا دض  سانلا  اھب  نصحتی 

نع اورّبعی  يكلو  .ةفئازلا  تالوطبلا  وّعدم  اًمئاد  كانھ  ةنیدمو ، ةیرق  لك  يف  ھنأ ، ریغ 
نوقلطیو ھمسا  نوھّوشیو  قباسلا ، مكاحلا  ةعمس  خیطلتب  نوموقی  دیدجلا ، حتافلل  مھئالو 

سفن اًمئاد  مھ  كئلوأ  .ةلاضلا  بالكلل  ةبسنلاب  فیجلاب  ھبشأ  مھنإ  .ةحیبقلا  تاكنلا  ھیلع 
مھرجانح ألمت  ىتح  مھودع  طقسی  نإ  امو  .وحن  يأ  ىلع  جنرفلا  اومواقی  مل  نیذلا  سانلا 

.ةلھذم ةعرسب  مھدولج  نیلدبُم  ًالتاق ، اًمومسم  اًحابن  وجلا 

نأ ةجردل  ھلتقف  لودج ، نم  برقلاب  هدرفمب  ایجنرف  اسراف  ىقتلا  ھنأب  مھدحأ  ىھابتی 
ھنإ الثم  لوقی  نأك  لوطأ ، ةصق  ةیاورب  ھسفانی  هریغو  .رمحألا  ىلإ  ھنول  لاحتسا  ءاملا 
يف ھفیس  دمغأف  اعبط ، تانمؤملا  نم  ةأرما ، فرش  ىلع  يدتعی  يجنرفب  ةلیل  تاذ  كسمأ 

.بالكلل اھمعطأو  هءاشحأ  عزن  مث  ھبلق 

لاعفأ معزب  بذكی  نم  لك  انلع  دلجی  نأب  ناطلسلا  رمأ  لیبقلا ، اذھ  نم  تاسرامم  دعب 



ددع صقانتف  نیباذكلاب  ةمحر  هذخأت  ال  يذلا  ناطلسلا  نع  رابخألا  ترشتنا  .كلتك 
ءالؤھ ثثج  نوقلستی  نیذلا  نیحجبتملا  كئلوأ  ىأرمل  ةدشب  نیدلا  حالص  بضغ  .نیعدملا 

.ةكرعم يف  اوطقس  مھؤاطخأ ، تناك  امھم  نیذلا ،

ىلع يلوتسن  نأ  نیدلا  دامع  َيأَر  نم  ناك  .اننیب  قاقشلا  ّبد  روص  نم  انبرتقا  امدنع 
يف هدیؤی  .ةسرش  ةمواقم  نم  ھیدبت  ام  مغرو  اھتانیصحت ، نم  مغرلا  ىلع  اروف  ةنیدملا 
نم مھأ  روص  ىلع  ءالیتسالا  نأ  ناطلسلا  يأر  نأ  امب  : " اولاق .ءارمألا  مظعم  كلذ 

". موجھلا لیجأتل  نذإ  ىنعم  ةمث  سیلف  میلشروأ ، ىلع  ءالیتسالا 

لاقتربلا نیتاسب  طسو  انركسعم  انبصن  امدنع  ءاسملا ، كلذ  ادیج  ركذتأ  تلز  ام 
ةّدبلم ءامسلا  تناك  .ةلیللا  كلت  تركذت  املك  يفنأ  ألمی  اھقبع  لاز  ام  .ةیربلا  روھزلاو 
.دحأ عم  ملكتی  نكی  مل  .اباھذو  ةئیج  ركسعملا  عرذی  نیدلا  حالصو  ءادوسلا ، مویغلاب 

ىلع دیعبلا  دعرلا  توص  ىلوتسا  .اھلكأیو  اھرشقی  ةرجش ، نم  ةلاقترب  فطقی  انایحأ ،
.ةدشب لطھی  رطملا  ذخأ  ءامسلا  ىلإ  هرصب  عفر  اّملف  .ھھابتنا 

ھنورظتنی نیدلا  دامعو  ءارمألا  ناك  امنیبو  ابیرقت ، ةعاس  نم  رثكأ  ذنم  ھسفنب  درفنا 
.ةیوقلا رطملا  تاقفد  نم  ًءامتحا  اوضكر  ھتمیخ  مامأ 

نع راس   ، اھدعب .نوركفی  میف  فرعی  .ةلیوط  ةّدم  مھھوجو  يف  رظن  ركفی ؟ ناك  میف 
دق ھنأ  مھغلبیل  داع  .رطمت  لازت  .جراخلا ال  يف  رظنلا  ققدو  ةمیخلا  باب  هاجتا  يف  دصق 

وحن مدقتنس   " .اھلوح نم  فتلیو  روص  قیرط  ّبنجتی  نأ  فورظلا ، كلت  لظ  يف  ررق ،
". میلشروأ نم  انتدوع  ىتح  رظتنت  نأ  نم  َّدب  روص ال  .توریب  ىلإ  مدقتن  اھدعبو  ادیص ،

دامع ىتح  .ناطلسلا  ریدقت  شقانی  مل  ادحأ  نكلو  هوجولا ، لك  ىلع  لمألا  ةبیخ  تدب 
ناطلسلا رارق  نأ  ھتفرعم  مغر  ھنإ  كلذ  دعب  يل  لاق  .اتماص  يقب  اًمئاد  تلافلا  ھناسلب  نیدلا 

نكی مل  .ھتشقانم  نم  ھنكمی  ام  ةیركسعلا  ةءافكلا  نم  كلمی  ھنأب ال  رعش  باوصلا ، ھبناجی 
ھجول اًصلاخ  اًرارق  ناك  .داھجلا  تابلطتم  وأ  تاجایتحاب  ةریبك  ةقالع  ناطلسلا  رارقل 

.ةفطاعلا

فرتعا ھیدل ، ةلضفملا  ءالزابلا  ةكیبست  نم  نّوكملا  انءاشع  انلوانت  نأ  دعب  ةلیللا ، كلت 
میدقلا يقیدص  نأ  ةقیقحلا  .بوقعی  نبا  ای  أطخ  ىلع  يننأ  نودقتعی  مھنأ  فرعأ  : " الئاق

هؤایربك .نیطح  يف  برھی  ھتكرت  دقل  .روص  ةعلق  يف  ئبتخم  سلبارط  بحاص  دنومیر 
، ءادعأ انلعجی  يك  ردقلا  رمآت  دقل  .ھلتق  يف  بغار  ریغ  تلز  امو  ملستسی ، ھلعجت  نل 



يمعو يبأ  ينّملع  دقل  .ةسدقم  ةقث  ةقادصلا  .ھنم  برقلاب  رعشأ  تلز  ام  يبناج  نم  يننكلو 
نل يبلق  نكلو  أطخ ، ىلع  يننإ  يل  لوقی  يلقع  نآلا ، .سنأ  ملو  ایبص ، تنك  ذنم  كلذ 

كتبلغ دق  نیدلا ، دامع  لثم  اضیأ  تنأ  كارت  مأ  مھفت ؟ لھ  .ةقثلا  نوخأ  ينلعجی 
؟ كدنع اھل  ةیمھأ  ءافوج ال  تاملك  ةقادصلاو  ةقثلا  تحبصأو  اھانققح ، يتلا  تاراصتنالا 

مكمایخ يف  نوسلجت  نم  ای  مكنم  رثكأ  اھدودح  مھفن  لتاقن ، نیذلا   ، نحن .اًمئاد  رمألا  وھ 
". ثدحی ام  نولّجست 

ھل تلق  يننكلو  نیدلا ، دامع  ءارآو  يئارآ  نیب  ةنراقملل  يل  اھحاتأ  يتلا  ةصرفلا  تھتنا 
دونجلا ضعبو  ءارمألا  ىأر  .هءایتسا  ىدبأ  يذلا  دیحولا  وھ  نكی  مل  ریبكلا  ةمالعلا  نإ 
يتامدخ نم  ينافعأو  ىرخأ  ةرم  ركفی  أدب  انھ  .أطخ  روص  ىلع  ءالیتسالا  مدع  نأ  كلذك 

.ءاسملا ةیقب 

.فّقوت دق  رطملا  ناكو  لیللا ، يف  ھتمیخ  نم  تجرخ  امدنع  ةفیطل  ةمسن  كانھ  تناك 
يساوح رمغ  ةأجف ، .ءامسلا  يف  ةّقلعملا  موجنلا  نم  طاسب  نع  تفشكو  بحسلا  تعشقنا 

ضرألاو بشعلاو  نیمسایلاو  ةیربلا  روھزلاو  لاقتربلا  نیتاسب  قبع  نم  طیلخ  اھلك 
ةیشمتلل بھذأ  نأ  تررق  .ةعمتجم  يھو  ةرسآ  اھنكلو  صاخلا ، هرطع  اھنم  لكل  .ةلتبملا 
ينرظتنی ھمداخ  ناك  .يتدحوب  عتمتسأ  ينكرتیل  ناك  ام  نیدلا  دامع  نكلو  تقولا ، ضعب 

رایخ يأ  .رمجلا  نم  رحأ  ىلع  ينرظتنی  هدیس  نأب  ينغلبیل  ناطلسلا  ةمیخ  نم  جرخأ  ىتح 
تعبتو ةیشمتلا ، ةركف  تكرت  اذھك ؟ ریبك  طغض  مامأ  ةمیقلا  لیئض  بتاكل  نوكی  نأ  نكمی 

ركسعملا ةایحو  بورحلا  نكت  مل  .دیدش  بضغ  ةلاح  يف  ادب  .نیدلا  دامع  ةمیخ  ىلإ  مداخلا 
..ھماعطو هذیبنو  ھنایبصو  ..ھتحار  بابسأ  دقتفی  ناك  .میظعلا  لجرلا  كلذ  بسانتل  ةنشخلا 

.رجمز ھمامأ  ُترھظ  نأ  درجمب  .ھقشمدو 

"؟ اًریخ "

.ھلاؤسل ةریحلاب  ترھاظت 

!" قمحأ رارق  اذھ  روص ؟ لھاجتی  نأ  نیدلا  حالص  ررق  قحب هللا ، اذامل  "

.يفتك تززھو  تمستبا 

". هرارسأب َّيلإ  يضفی  وھو ال  يدیس ، ای  هدنع  بتاك  درجم  انأ  "

..نباو باذكو  ثیبخ  تنأ  "



.ةرابعلا لمكی  الأ  ھتوجر 

لاقی ام  لك  نأ  يل  حضوأ  ھیدل  ينمدختسی  نأ  ناطلسلا  ررق  امدنع  تاونس ، ةدع  لبق  "
موقی نأ  ىشخی  ناك  ھنأل  برحلا ، سلجم  تاعامتجا  نع  يندعبأ  ھنأ  امك  .رس  يمامأ 

نع ةركف  َّيدل  تسیل  .ةیركسعلا  ھططخ  رارسأ  اوفرعی  يك  يبیذعتو  يفاطتخاب  جنرفلا 
". روص ىلع  ءالیتسالا  مدع  ببس 

.ةیوق ةطرض  طرضو   ، ىنمیلا ھقاس  عفرو  نیدلا ، دامع  فقو 

يتلا يھ  ةفطاعلا  .يركسع  ببس  كانھ  سیل  .كتحلصمل  اذھ  نكلو  ایبغ ، تحبصأ  دقل  "
.كلذ فرعن  انلك  .روص  يف  كانھ  سلبارط  بحاص  دنومیر  ھقیدص  .رارقلا  اذھ  تلمأ 

.اموھفم نوكیس  يضفر  نكلو  رارقلا  اذھ  دض  لظأس  ھقیشع ، دنومیر  نأ  ول  ىتحو 
دقل .كحملا  ىلع  انتدیقع  لبقتسم  نوكی  امدنع  داھجلا  ةرمغ  يف  اھل  ناكم  ال  ةقادصلا 

". ءارھلا اذھ  لثمب  حمسیل  نیدلا  رون  ناك  ام  .للضم  هرارق  .هرعاشم  ھتللض 

مغر نیدلا ، رون  صلخملا  انناطلس  نأ  دكؤملاو  احیحص ، ھلوقت  ام  نوكی  امبر  : " تلق
". لشفی نلف  انناطلس  امأ  .میلشروأ  ىلع  يلوتسی  نأ  عطتسی  مل  كلذ  لعفی  نأب  ھعقوت 

.دكأتم ریغ  تنك  نإو  لوقت ، ام  ثدحی  نأ  وعدأو هللا  كلذ ، ىنمتأ  : " نیدلا دامع  لاق 
". ةینیقی قئاقح  خیراتلا  يف  سیلف 

يسُن دق  روص  عوضوم  نأ  ادب  اتقؤم ، .ةنیدملا  انلخدو  ادیص  تملستسا  نیموی ، دعب 
مث ةنیدملا  يف  ةریغص  ةوق  كرتی  نأ  دیری  ناك  .ادحأ  دقفن  مل  اننأل  ناطلسلا  رُس  .امامت 

َفِّرشی نأب  هوعنقأ  نایعألا  نكلو  ءاسملا ، سفن  يف  توریب  هاجتا  يف  فحزلا  لصاوی 
.ةدحاو ةلیلل  ولو  ءاقبلاب  مھتنیدم 

نكلو ةغرافلا - تایمسرلا  كلت  هركی  ناك   - ةوعدلا لوبق  يف  اددرتم  نیدلا  حالص  ادب 
ضفر نأب  نیدلا  حالص  نذأ  يف  سمھیل  ىنحنا  .راكفألا  هذھ  لثم  ھبعرت  نیدلا  دامع 

ةیسامولبدلا رومألا  لك  يف  ثدحی  ناك  املثمو  .دیعب  دح  ىلإ  انیھم  نوكیس  ضرعلا 
دونجلا ناك  .احایترا  دھنت  لكلا  .ةیاھنلا  يف  قفاو  ھنكلو  ةحیصنلل  ناطلسلا  مّھجت  ىرخألا ،

.ةیوغم ةنیدم  ادیصو  ..نیبعتمو  نیلقثم 

انیأر كانھ  نمو  ةعلقلا ، يف  حیرتسن  يك  نیدلا  دامعو  ءارمألاو  ناطلسلا  انوذخأ ،
رحبلا جاومأ  يف  مھسفنأ  نورمغیو  مھبایث  نوعلخی  ءاملا ، وحن  نوضكری  مھو  دونجلا 



.ھیف نومحتسی  يذلا  كلذب  ةنراقم  ائفاد  ةعلقلل  لصاولا  ءاملا  ناك  .ةدرابلا 

ءاشعلا نیدلا  دامعو  انأ  انلوانت  ءاسملا ، كلذ  اًركبم  مونلل  نیدلا  حالص  دلخ  امنیبو 
نم ةفلتخملا  عاونألا  هذھ  تقذ  دق  نكأ  مل  .ةرخاف  ةمیلو  تناك  .ادیص  ءاھجو  ىلع  افویض 

قرطب ىھطت  اًبیرقت  عونلا  سفن  نم  لینلا  كامسأ  نأ  مغر  .ةرھاقلا  انرداغ  ذنم  كامسألا 
ذیبنلا میدقت  فقوتی  مل  ذإ  .طقف  ماعطلا  عاونأ  تسیل  .ةلیللا  كلت  اًعئار  عّونتلا  ناك  .ةفلتخم 
نیدلا دامع  يف  عبطلاب ، كلذ ، كّرحی  مل  .نھنتافم  ءافخإ  نلواحی  مل  تالیمج  تایتف  يدیأب 

ةعتملاب نوملحی  اوذخأ  .ةثالثلا  نییقشمدلا  ءارمألا  يف  ایغاط  ناك  نھریثأت  نكلو  انكاس ،
مل ریبكلا  ةمَّالعلا  نكلو  مھتعتم ، مھكراشأ  نأ  تینمت  اضیأ  انأ  .ةرظتنملا  ةلیللاو  ةمداقلا 

نخاسلا ياشلا  برشو  ةمیلولا  ءاھتنا  درجمب  تاھافتلا ! نم  عونلا  اذھل  تقو  ھیدل  نكی 
.ھتفرغ ىلإ  ھبحصأ  نأ  ىلع  ممصو  انیفیضم ، ركشو  ماق  لاقتربلا ، رھزب  رطعملا 

كینیع يف  ةحضاو  ةوھشلا  تناك  دقل  بوقعی ، نبا  ای  ءاسملا  اذھ  كجاعزإل  فسآ  "
ةقیقحلا .مھأ  ائیش  ةلیللا  هذھ  كعم  شقانأ  نأ  دوأ  يننأ  الإ  ایاغبلا ، كئلوأ  ىلإ  رظنت  تنأو 

". نیدلا حالص  ىلع  قلق  انأ  .يندعاست  نأ  كدیرأ  يننأ 

، نأشلا میدع  يدوھی  بتاك  درجم  نم  رثكأ  ينربتعی  نكی  مل  نیدلا  دامع  نأ  فرعأ  انأ 
ةربكتملاو ةرات  ةرخاسلا  ھتلماعم  نم  اًحضاو  كلذ  ادب  .ةقلغملا  ناطلسلا  ةرئاد  ىلإ  للست 

أدب ھنأل  ھسفن  تقولا  يف  تحرف  يننكلو  ترتحا ، نذإ ؟ لاحلا  رّیغت  اذامل  .ىرخأ  ةرات 
.ھل ٍدنك  ينلماعی 

"؟ ناطلسلا ىلع  قلق  تنأ  اذاملو  "

اذإ .ةظحل  يأ  يف  ھیلإ  ھضبقی هللا  دقو  نولوقلا ، يف  صغم  نم  يناعی  .ينقلقت  ھتّحص  "
نأ درجمب  .دبألا  ىلإ  انغواری  ملحلا  كلذ  ّلظی  دقف  سدقلا  ىلع  ءالیتسالا  يف  الیوط  رّخأت 
اھنإ .كرتشملا  ودعلا  ىسنیس  لكلا  .اًضعب  مھضعب  باقرب  ءارمألا  لك  كسمیس  يضقی ،

، لوسرلا ةایح  ءانثأ  يف  انادھ  يذلا  نأكو هللا  .بوقعی  نبا  ای  انتدیقع  بیصت  يتلا  ةنعللا 
ًاتقو عیضن  الأب  يیأر  لضافلا  يأرو  ناطلسلا  عم  تملكت  دقل  .انعشج  ىلع  مویلا  انبقاعی 
نأ كدیرأ  .سدقلا  ذخأی  نأ  نم  َّدب  .توریب ال  ىلع  يلوتسن  نأ  دعب  ئطاشلا  ىلع  ًالیوط 

". ةحیصنلا سفن  ھحصنت 

؟ ثولاثلا يف  ةثلاثلا  ةنوقیألا  تحبصأ  يننأ  كلذ  ينعیأ  .لوھذلا  ينباصأ 



.اًمامت ال كتحیصن  ّردقی  ناطلسلا  نأ  فرعن  نحن  .بوقعی  نبا  ای  عضاوتلل  تقو  "ال 
". انلذخت

تناك .رحبلا  ىلع  لطت  يتلا  توریب  راوسأ  نم  برقلاب  ركسعن  انك  نیموی ، دعب 
دفان جازملا  لتعم  ادب  .ناطلسلا  ىلع  ریبك  ریثأت  سقطلل  ناكو  مویلا ، كلذ  ةدیدش  ةبوطرلا 

.نایثغلاب روعش  عم  ةدعملا  يف  داح  ملأ  نم  ىكتشا  .نیدلا  دامع  ضرم  كلذك  .ربصلا 
باشعألا نم  جیزمب  ھجلاع  .ایئاذغ  اماظن  ھل  عضو   ، ناطلسلا بیبط  ناورم ،

ھتدواع يلاتلا  مویلا  يف  نكلو  .نّسحتت  ھتحص  تأدبف  موحللا  ھنع  عنمو  تاوارضخلاو ،
عضویل قشمد  ىلإ  ضیرملا  لجرلا  لسرن  نأ  ناطلسلا  ىلع  ناورم  حرتقا  .ةیناث  مالآلا 

جالع يف  اًصّصختم  ھسفن  ناورم  ناك  .لضفأ  وحن  ىلع  َجلاُعیو  كانھ ، ةظحالملا  تحت 
.نطبلا ضارمأ 

ّةیرس ھلمحت  نأ  ھتحص ، نم  رثكأ  اًمئاد  ھئاقدصأ  ةحص  ھلغشت  يذلا  نیدلا ، حالص  رمأ 
زمغ ھعادو  يف  تنك  امدنع  .ادیعس  ادب  نإو  نھوب  نیدلا  دامع  ھضرتعا  .قشمد  ىلإ  ةلاَّیَخ 

: ھنیع فرطب  يل 

بعصلا نم  .ّرثأت  يلمع  نكلو  يرورض  داھجلا  ..ةلزعلا  دیرأ  ..بوقعی  نبا  ای  ةلزعلا  "
.جنرفلا ةئیھ  يف  اندراطی  توملاو  دكؤم  ریغ  انل  رضاحلا  ودبی  امدنع  انیضام  لمأتن  نأ 

". كتعاطتسا ردق  تنأ  لواحتلف  نكلو  ناطلسلا ، يضری  نل  يبایغ 

دقو قشمد  يف  ابیرق  يقتلن  نأ  اینمتم  ةفطاعتم  تاملك  عضبب  تمتمتو  يسأرب  تأموأ 
: يسأر يف  يداش  توص  ددرت  ّةفحم ، ىلع  ھنولمحی  مھو  ھنأ  الإ  .امامت  يفُش 

انأ كلذك ؟ سیلأ  ةلزعلا ، دیری  كلذك ؟ سیلأ  ..لاتقلا  تاركسعم  يف  ةایحلا  بحی  "ال 
يف سامغنالا  وھ  ھضرم  .دونجلا  نم  ىصحی  ددعب ال  ةقالع  ىلع  يطوللا  اذھ  .شھدنم 

". رثكأ الو  ..ةوھشلا 

ءودھب ملستست  فوس  ةیلحاسلا ، ندملا  نم  اھتاریظن  لثم  توریب ، نأ  ناطلسلا  نظ 
.لاتقلا ىلع  جنرفلا  ممص  .ةئیس  رابخأب  داع  ھلوسر  نكلو  .لاتق  نود 

.نیدلا حالص  دّھنت 

اذامل .سدقلا  تاماكحتسا  ىلإ  لصن  ىتح  ثثجلا  نم  دیزملا  دھاشن  الأ  ىنمتأ  تنك  "
"؟ بوقعی نبا  ای  اولتاقی  نأ  ىقمحلا  كئلوأ  دیری 



يننكلو لاؤسلا ، اذھ  نع  ةرضاح  ةباجإ  لضافلا  وأ  نیدلا  دامع  دنع  نوكی  نأ  نكمی 
ّحلأ اذإ  الإ  يئارآ  محُقأ  تنك  ام  اًردانو  هراكفأ ، لیجستو  ھیلإ  عامتسالا  تدتعا  دق  تنك 

.ھنیبج بطق  .َّيلع 

"؟ كلذل ریسفت  كیدل  لھ  نسح ! "

.يسأر تززھو  فعض  يف  تمستبا 

فوسف مھناسرف ، نم  ددعب  اوحض  اذإو  ةدمل ، ينومواق  اذإ  مھنأ  نودقتعی  ىقمحلا  "
نبا ای  ينم  ًادر  مھیلإ  لسرأ  .ةلوھسب  اوملستسی  مل  مھنأ  اورھظی  نأ  نودیری  .مھتداق  مھئفاكی 
اران مھرطمنس  .هللا  بضغ  نوقلی  فوسف  اروف  اوملستسی  مل  نإ  مھنإ  مھل  لق  .بوقعی 

". ةمیرك اطورش  مھیلع  ضرعن  انلعجی  نل  مھفلص  نإ  مھل  لق  .اریمدت  مھرمدنو 

.يتمیخ ىلإ  تیضمو  تینحنا 

نأ َّيلع  ناك  اذإ  ام  فرعأ  نكأ  مل  يننكلو  نیدلا ، دامع  رودب  مایقلاب  ناطلسلا  ينفّرش 
لئاسر ةباتك  يف  اًریبخ  حبصأ  دق  نیدلا  دامع  ناك  .يبولسأب  بتكأ  مأ  ةمالعلا ، بولسأ  ّدلقأ 
.لعفلاب اھبتك  يذلا  وھ  ھنأب  عنتقی  اھؤرقی  امدنع  ناك  نیدلا  حالص  نأ  ةجردل  ناطلسلا ،

.لئاسرلا كلت  لثم  ّيقلت  يلی  يذلا  ءارطإلا  ھبرطی  ھتداع ، ریغ  ىلع  ىرحألاب ، ناك 
، ةلیلق رھشأ  لبق  .ام  دح  ىلإ  ھتقیاضم  ىلع  ؤرجی  ناك  يذلا  وھ  لداعلا ، ھقیقش  هدحو ،

كلذ يف  ناطلسلا  اھب  ثعب  يتلا  ةلاسرلا  يف  ھیأر  نع  ءاشعلا  دعب  نیدلا  دامع  لداعلا  لأس 
: لاق مث  ةظحل  ةمالعلا  ركفف  .سلبارط  بحاص  دنومیر  ىلإ  مویلا 

". ناطلسلا تاباتك  لضفأ  ىدحإ  تسیل  "

عضاوتلا ال نیدلا ! دامع  ای  كلذ  نع  فك   " لداعلا در  اشھدنم ، نیدلا  حالص  ادب  امنیبو 
". كب قیلی 

تدعأ يننكلو  ةریصق ، ةقیثولا  تناك  .مالستسالا  طورش  ّجبدأ  اھلك  ةلیللا  تیضمأ 
حبصلا ةالص  دعب  ناطلسلا  اھآر  .ةنقتم  اھنأب  اعنتقم  تحبصأ  نأ  ىلإ  تارم  ةدع  اھتباتك 

.ھھجو مّھجتو 

نم مھیلع  ھضرعن  ام  مھفی  يك  لیوط  تقو  ىلإ  ءرملا  جاتحی  ةقلذحتم ، ةیغالب ، "
". نآلا اھلسرأو  اھمتخا  .طورش 



ناك ام  يننأ  تكردأ  .ةقیقحلا  نم  اریبك  اردق  لمحی  ھنأ  فرعأ  يننكلو  دقنلا ، ينملآ 
لبق نم  لوسر  لوصو  رمألا  اذھ  يف  يریكفت  عطق  .نیدلا  دامع  بولسأ  دلقأ  نأ  يل  يغبنی 

.ةنیدملا مالستسا  جنرفلا  ءالبن  ضفرو  ةحمسلا ، انطورش  اولبقی  مل  .ودعلا 

عفدن انأدبو  ةنیدملا ، ىلع  يروف  موجھ  ّنشب  رمأ  .ھلك  ركسعملا  ناطلسلا  بضغ  لعشأ 
، هراوج ىلإ  ابكار  تنك  .توریب  راوسأ  ىلإ  برقأ  نوكت  يك  راصحلا  جاربأب  مامألا  ىلإ 

ناك امم  لیلقلا  ىوس  فرعأ  مل  تنك  نإو  فرشلا ، اذھ  اھیف  ينحنمی  ةرم  لوأ  تناكو 
ایارسلا نع  نولوئسملا  ءارمألا  فرعی  .ةبرجم  ةیلاتقلا  انبیلاسأ  .اتماص  ناك  .ھلقعب  رودی 

عنم ةلواحمو  ةنیدملا  لخاد  اوقبی  نأ  نم  الدبف  نوعفادملا ، انأجاف  ىرخأ  ةرمو  .مھتابجاو 
اوناك .ةیمامألا  تانیصحتلا  جراخ  انلاتقل  اوءاجو  تاباوبلا ، جنرفلا  حتف  لخادلا ، نم  انمدقت 

.نمث يأب  مھفقو  نودیریو  ماغلألا  يعضاو  نوشخی 

اولزنأ هؤارمأ  .ھسفنب  ةكرعملا  يف  كراشی  نأ  ىلإ  ةجاح  يف  نیدلا  حالص  نكی  مل 
رثأ روطتلا  كلذل  ناك  .مھراوسأ  ءارو  ام  ىلإ  نیعفادملا  اودرو  ةریبك ، رئاسخ  جنرفلاب 

ءانیملا وحن  نونجب  اوعفدناف  ةنیدملا ، انلخد  اننأ  نودقتعی  نیذلا  يلاھألا  تایونعم  يف  رمدم 
.بھنلاو بلسلاو  ىضوفلل  حرسم  ىلإ  ةنیدملا  تلّوحت  .رحبلا  يف  نامألا  نوسمتلی 

، مالستسالا يف  نوبغری  نالمحو  لاتقلا  نودیری  رومن  نیب  اومسقنا ، نیذلا  جنرفلا  ةداق 
لبق اھتغص  يتلا  مالستسالا  طورش  لوبقب  مھلوسر  ءاج  .ةمكح  رثكأ  نالمحلا  نأ  اوكردأ 

.ةنیدملا ملستو  مرك  يف  مستبا  ھنكلو  انتقو ، مھتعاضإل  مھبقاعل  ناطلسلا  دارأ  ول  .مایأ 

". ينم كتلاسرل  اداقتنا  لقأ  اوناك  جنرفلا  نأ  ودبی  بوقعی ! نبا  ای  انسح  "

اوبضغ .نیمھجتم  نیتماص  اوناك  انھ  سانلا  نكلو  ةموزھم ، ىرخأ  ةنیدم  انلخد  اذكھو 
ءاطخأ ةجیتن  ثدح ، ام  نأ  حیحص  .ةنیدملاب  ّلح  يذلا  رامدلاو  يرورضلا  ریغ  توملل 

.انل موللا  ھیجوت  اولّضف  مھنكلو  مھتمواقم ،

.ةثراكلا نلعی  عراوشلا  يف  ةنیدملا  يدانم  توص  ىود 

طورش اوعمسا  انتنیدم ، بویأ  نب  نیدلا  حالص  فسوی  میظعلا  ناطلسلا  لخد  دقل  "
". مالستسالا

جاومألا بقرن  ةعلقلا  راوسأ  ىلع  ھعم  تفقو  حارتساو ، محتسا  نأ  دعب  ءاسملا ، كلذ  يف 
ىلإ رظن  .بورغلا  ىلإ  لیمت  سمشلا  تناك  .انتحت  نم  ئطاشلا  روخص  برضت  يھو 



اندحأ سبنی  مل  ةلیوط  ةدمل  .قمعب  ركفی  حارو  هرطاخ ، أدھ  دق  رحبلا  لالج  ناك  .قفألا 
.ةدراش ..ةبیرغ  ةرظن  ھینیع  يفو  يوحن  رادتسا  مث  ةفش ، تنبب 

، سدقلا اندعتساو  ئطاشلا  اذھ  ىلع  يلوتسن  نأ  انل  رَّدق هللا  اذإ  ..بوقعی  نبا  ای  فرعتأ  "
لكوتأو جحلل  ةكم  ىلإ  بھذأس  .يئانبأو  يتوخإل  اھكرتأس  .انتیروطاربمإ  مسقأ  فوسف 

". ىلع هللا

ثیح ىلإ  بھذأس  عداخلا ، ھنوكس  مغر  جئاھلا  رحبلا  اذھ  روبعل  دعتسأ  فوس  اھدعب 
.ھلوسرو اب  ةداھشلا  اونلعی  ىتح  داغوألا  كئلوأ  بقعتأ  فوس  جنرفلا ، كئلوأ  شیعی 

نورخآ يفیس  طقتلیس  ثیح  مھم ، رمأ  اذھ  .ةلواحملا  يف  تیضق  نإو  ىتح  كلذ  لعفأس 
شھن نولصاوی  فوسف  جنرفلا ، روذج  برضن  مل  نإ  .ھقیقحت  نم  نكمتأ  مل  ام  اوققحیو 

". انلیصاحم مھتلیو  ءامسلا  ألمی  يذلا  دارجلا  لثم  انمحل 



(34)

ىلع ةیلوئسملاب  يقلت  ةثیبخ  تاعئاشو  ةرھاقلا ، يف  تومت  ةمیلح  ● 
ةلیمج

دحأ نییعتب  ماق  جنرفلا  حالس  عزن  نأ  درجمب  .توریب  يف  الیوط  ناطلسلا  رقتسی  مل 
ىوس انل  لیلد  قشمد ال  ىلإ  اوضم  انم  نوقابلا  .ةنیدملا  مكحل  نیراتخملا  نم  ددعو  ھئارمأ 
ةعلقلا ىلإ  اھجتم  ناك  امدنع  نیدلا  حالص  ُتْعَّدو  .حبصلا  ّسفنت  عم  ةنیدملا  انلخد  .موجنلا 

.يلزنم ىلإ  يقیرط  تذخأو 

مویلا كلذ  تركذت  امدنع  عراستت  يبلق  تاقد  تأدب  ةظحلل ، .ةفرغلا  يف  لیشار  نكت  مل 
نیتئیلملا ھینیع  كعدی  وھو  ءاج  امدنع  ينحارأ  انمداخ  نكلو  ةرھاقلا ، يف  فیخملا 

.روھش لبق  يتدوع  عقوتت  نكت  مل  اھنأل  انتنبا ، دنع  لیشار  نأ  ينربخی  .ساعنلاب 

.ءانفلا يف  ةدوجوملا  رئبلا  نم  لستغأ  تحر  امنیب  رضحت ، نأ  لیشار  غالبإل  ھتلسرأ 
بوكر ىلع  ًاداتعم  تحبصأ  يننأ  نم  مغرلا  ىلعو  .ةلیوطلا  لیللا  ةلحر  نم  اقھرم  تنك 
ياقاسو ينملؤی  يرھظ  ناك  .نیدلا  حالص  لثم  ءاخرتسالا  عطتسأ  مل  يننإف  لیخلا ،

.شارفلا ىلع  تیقلتساو  تلخد  .دیفملا  ھلوعفم  ءاملل  ناكو  ناتبشختم ،

تمق .يھجو  نم  برقلاب  ریغص  لفط  ةمغمغ  ينتّھبن  امدنع  راھنلا  فصتنم  يف  انك 
ھنكلو ةّحصلا ، تامالع  ھیلع  ودبتو  اًریبك ، لفطلا  ادب  .نیتمستبملا  يتجوزو  يتنبا  دجأل 

ھمأ تقناع  مث  لیشار ، ھتذخأ  .ھیتنجو  ّلبقأ  يك  يھجو  نم  ھتبَّرقو  ھتلمح  امدنع  خرص 
ةحصبو ایح  تلز  ام  ءانعلاو ، ملألا  مایأ  ةأفاكم  لفطلا  اذھ  : " ينذأ يف  تسمھ  يتلا  اھمأو 

". دمحلا  .ةدیج 



". كلذ يف  ام  دح  ىلإ  تدعاس  ناطلسلا  تاراصتنا  نكلو  امبر ، "

.ىرخأ ةرم  تملكت  مث  كحضن ، انحر 

يضقنو ةرھاقلا ، يف  انتیب  روزن  نأ  لضفألا  نم  ناك  اذإ  ام  میرمو  انأ  ركفأ  تنك  "
قبسی ملو  ةرھاقلا ، يف  نوریثك  ءاقدصأ  ھل  .انعم  يتأیس  اھجوز  .ماعلا  اذھ  كانھ  ءاتشلا 

". كتقفاوم رظتنن  انك  .ةنیدملا  ىأر  نأ  ھل 

مایأ نوضغ  يف  لحرن  فوس  اننأ  الإ  مكعم ، نوكأ  نأ  طقف  ىنمتأ  تنك  عبطلاب ، قفاوم  "
ىصقألا دجسملا  يف  يلصیس  .كلذ  نم  رثكأ  لجؤی  نل  ناطلسلا  .میلشروأ  نیدصاق  ةلیلق 

، رھشأ ةعضبب  يل  حمس  ول  كلذ ، دعب  میدقلا ، لكیھلا  عقوم  روزأسو  رھشلا ، ةیاھن  لبق 
". ةرھاقلا ىلإ  مكب  قحلأس 

، ىرخأ ةرم  لزنملا  كلذ  يمدق  أطت  نأ  ىنمتأ  ال  يننأ  نظت  تناك  .لیشار  تمستبا 
اذإف ةریغلل ، ًادودح  كانھ  نأ  الإ  .ةببقملا  ةفرغلا  كلتل  ةملؤملا  ىركذلاب  ھطابترا  ببسب 

فیكف نومیم ، نبا  ةنایخ  مجح  تیسن  دق  ام ، دح  ىلإ  تنك ، اذإو  لیشار ، تحماس  دق  تنك 
دعب .نحن  انیف  أطخلا  ناردجلا ، كلت  راجحأ  يف  أطخلا  سیل  ؟  لزنملل اھراك  لظأ  نأ  نكمی 

.اننیب ءافصلا  داع  .ھنم  رثكأو  ..لیشارل  ھلك  كلذ  تلق  ءاسملا  يف  اندحو  انك  امدنع  كلذ 
.اریخأ نُفد  دق  يضاملا  نأ  نیرعاش  انضعب  ناضحأ  يف  مانن  انك 

عفدنا .ءاسملا  كلذ  ةعلقلا  ىلإ  تلصو  امدنع  يراظتنا  يف  ةئیس  اًرابخأ  تدجو  فسألل 
.يتنجو ىلع  للبب  ترعش  فرصنا  امدنعو  ةدشب ، ينقناعی  دجمأ  يصخلا 

نأ نومیم  نبا  نم  بلطو  ھنزح ، نع  ناطلسلا  رّبع  .مایأ  لبق  ةرھاقلا  يف  تتام  ةمیلح 
.عوبسألا ةیاھن  لبق  اریرقت  ھیلإ  لسریو  رمألا ، ىرحتی 

يذلا ام  .اھب  يتفرعم  لاوط  ادحاو  اموی  ةمیلح  ضرمت  مل  .لوھذلاب  رابخألا  ينتباصأ 
اھھجو تیأر  .عیرس  عباتت  يف  ينھذ  يف  اھروص  تعادت  اھباصأ ؟ دق  نوكی  نأ  نكمی 

.تیكب .عقربلا  تحت  كارح  البو  اًبحاش 

"؟ ةلیمج ىلع  ربخلا  عقو  ناك  فیكو  "

.اتماص دجمأ  يقب 

.ھیلع لاؤسلا  ترّرك 



اھھجو ىلع  رھظی  مل  .امامت  ةئداھ  تلظ  اھنكلو  ينیع  يف  ترظن  .اھیلإ  ربخلا  ُتلقن  "
!". امبر .عانق  تحت  اھملأ  يفخت  امبر  .ءيش  .رثأ ال  يأ 

سلجم عامتجا  يف  تسلج  .زیكرتلا  ىلع  ةردق  لك  ةمیلح  نع  ةروتبملا  رابخألا  ينتبلس 
، ةیسامحلا لضافلاو  نیدلا  دامع  تاقیلعت  ئداھلا ، ناطلسلا  توص  ً.الوھذم  برحلا 
نم ةیفلخب  ھبشأ  ناك  كلذ  لك  ءارمألا ، ىلع  تدب  يتلا  بقرتلاو  جایتھالا  رعاشمو 

، ةمیلح ركذتن  يكل  ءازعلا ، میدقتل  ةلیمج  ةیؤر  ىلع  افھلتم  تنك  .ءاضوضو  جیجض 
، اھل ةبسنلاب  ریثكلا  ينعی  ناك  صخش  توم  هاجت  يقیقحلا  اھروعش  فرعأل  يكبأل ،

.ریبك ردقب  ھتایح  يف  تّرثأو 

..زیزعلا يئراق  .ينم  ةبولطملا  تابجاولاب  مقأ  مل  ناطلسلا ، ىدل  يلمع  ذنم  ةرم  لوأل 
يرتفد يف  ءيش  .میلشروأ ال  ریصم  رّرق  يذلا  مساحلا  عامتجالا  كلذ  نع  ائیش  لّجسأ  مل 

.عوضوملا اذھ  نع 

بسن اًمئاد ، ھبأدك  ھنكلو ، نیدلا ، دامع  ةدعاسمب  عامتجالا  كلذ  نع  تبتك  دعب ، امیف 
نأ انیقی  فرعأ  .وھ  ّملكت  نأ  ىلإ  اًمساح  نكی  مل  ناطلسلا  نأ  معزو  ھسفنل ، مساحلا  رودلا 
ام .ھب  قیلت  اھرابتعاب ال  ةمالعلا  كلذ  ةداھش  تدعبتسا  ببسلا  اذھلو  كلذك ، نكی  مل  رمألا 
يف سلجملا  اورضح  نم  لك  نیب  عامجإ  كانھ  ناك  ھنأ  وھ  ةیلاتلا  عیباسألا  ھنع  تفشك 

.میلشروأ ىلع  ءالیتسالا  ةیمتح  ىلع  ةمساحلا  ةلیللا  كلت 

دعب الإ  قفاوت  مل  اھنكلو  ةلیمج  ىرأ  نأ  تبلط  .اقزمم  ھكرتو  يلقع  ةافولا  ربخ  تتش 
.يغالبإل لزنملا  ىلإ  ھتداع  ریغ  ىلع  اتماصو  انیزح  دجمأ  ءاج  .نیموی 

، ةظحلل .اًرارِم  ةمیلح  اھیف  تیقتلا  يتلا  ةفرغلا   ، ةدوھعملا ةیبناجلا  ةفرغلا  يف  ينترظتنا 
ةجردل ةدشب  يادی  تدقعنا  .ةافوتملا  اھتقیدص  حمالمب  طلتختو  يوذت  ةلیمج  حمالم  تیأر 

يف نزحلل  رثأ  ال  .دجمأ  فصو  تركذتو  اھھجو  يف  ترظن  .رضاحلا  ىلإ  تدع  .ملألا 
.اھینیع

"؟ بوقعی نبا  ای  يتلباقم  تبلط  "

تداع مث  ةظحلل ، ناضموت  اھینیع  ترصبأ  يننأ  نظأ  .دیحولا  يدر  وھ  ءاكبلا  ناك 
.ةبیرغ ةرظن  َّيلإ  ترظن  .ةعرسب  اھتعیبطل 

ناك امكقارف  نأ  فرعأ  اھتومل ، ينزح  نع  ریبعتلل  ةناطلسلا  يتدیس  ای  تئج  دقل  "



". ..نكلو انزحم ،

.بضغ ةرظنب  ينتعطاق 

الإ .انكمم  كلذ  نكی  ملو  نیتقیدص  نوكن  نأ  تدارأ  .تاماھتالل  لدابت  نود  انقرتفا  دقل  "
"؟ رعاشملا ةمیدع  ةدراب  يننأ  دقتعت  لھ  .ةرارمو  ةوادع  اننیب  نوكت  الأ  ىلع  انقفتا  اننأ 

.تدھنت

يل رھظی  اھھجو  .ملؤم  اھتوم  .بوقعی  نبا  ای  ھنم  لئاط  ال  نزحلا  نوكی  انایحأ  "
" ..بوقعی نبا  ای  كئجافأ  ينعد  .ةراجح  لیحتست  نأ  نكمی  بولقلا  .يفتخی  ام  ناعرسو 

ةداعس فاشتكا  ىلع  ينتدعاس  دقل  .بیرغ  وحن  ىلع  نإو  اھتوم  رابخأ  َّيف  تّرثأ  دقل 
.يسفن عم  ةحلاصتم  يننأ  ىرخأ  ةرم  رعشأ  .ةقیقحلا  اھنكلو  مدصتس ، كنأ  دقتعأ  .ةیلخاد 

ىرت اذكھ  .نیزح  اھمظعمو  دیعس  اھضعب  .تایركذ  ىقبتی  ام  .دبألا  ىلإ  ملؤم  لصف  ىھتنا 
دكؤأ اذھو ، ةیسفنلا ، يتلاح  ىلع  طقف ، َّيلع  فقوتی  اھیف  يیأر  .رایخ  مامأ  يننأ  يقیدص  ای 

نأ يف  ةمیلحو ، انأ  انقرتفا  نأ  ذنم  ةبوعص ، دجأ  تنك  .ةماتلا  ةحارلاب  رعشأ  ينلعجی  كل ،
". تبتك ام  أرقت  كلعجأس  ام  امویو  ىرخأ ، ةرم  تأدب  نآلا ، .بتكأ 

تأر ةجردلا ؟ هذھ  ىلإ  ةمیلح  ریصمب  ةیلابم  نوكت ال  نأ  نكمی  فیك  .اھتوسق  ينتلھذأ 
.ناقیضت اھینیع  تیأرو  يھجو  ىلع  لؤاستلا 

.ةمحر الب  ةأرما  بلق ، الب  ةناسنإ  كیأر  يف  انأ  .بوقعی  نبا  ای  كلقعب  رودی  ام  فرعأ  "
قارفلا ملأ  لظو  اریثك ، اھتیكب  .لیوط  تقو  لبق  يل  ةبسنلاب  تتام  ةمیلح  نأ  ىسنت  تنأ 

دجمأ يصخلا  ينءاج  امدنع  .ةدم  ذنم  ىفتخا  ھلك  كلذ  نكلو  مونلا ، ينافج  .اروھش  ينبذعی 
"؟ تمھفأ ءيش ، يأب  رعشأ  مل  اھتوم ، ربخب  ينغلبیل  ایكاب 

.تمستباو َّينیع  يف  ْترظن 

.ةدوجوم دعت  مل  اھنأ  وھ  يقیقحلا  ءيشلاف  يل  ةبسنلاب  امأ  .ةناطلسلا  يتدیس  ای  تمھف  "
فلتخم كلذ  نأ  دكؤملا  نم  .ىرخأ  ةرم  كحضت  يھو  اھعمسن  نل  .ىرثلا  تحت  تنُفد  دقل 

". كبلق ىلع  كلقع  ھضرفی  يذلا  توملا  نع 

.اَھبضغ ُترثأ 



ناك ةرھاقلا ، نم  رابخأ  نم  اھنع  ينلصو  ام  رخآ  .يلقع  ىلع  يبلق  ھضرفی  لب  "ال !
ىلإ برقأ  انس ، رغصأ  ةأرما  تدجو  .لاجرلا  ناضحأ  نع  ىرخأ ، ةرم   ، تعلقأ اھنأ  نع 

ةجوم َّيف  تبد  .امھضعب  نع  نالصفنت  ناتنثالا  نكت  مل  .ينوغلبأ  اذكھ  وأ  ينم ، اھرمع 
.يل ةبسنلاب  امامت  تھتنا  .رثكأ  ءيش  ال  .كلذ  نم  رثكأ  ال  نكلو  بضغلاو ، ةریغلا  نم 

يناعیس .للضم  نیكسم  كولمم  .مسلا  اھل  ّسد  لاجرلا  نم  اھقاشع  رخآ  نإ  يل  اولاق  .تتام 
". ةقیقحلا نیدلا  حالص  فشتكا  ول  كلذ  نم  رثكأ 

نومیم نبا  ماق  .ةظقیو  اھابتنا  رثكأ  ينتلعج  ةلیمج  نم  اھتعمس  يتلا  تامولعملا 
ماھتالا عبصأب  ریشی  لكلا  .مسلا  نم  ةریبك  ةعرج  دوجوب  هریرقت  دافأو  ةثجلا  حیرشتب 

دجمأ يصخلا  هدحو  .يضاقلا  نم  رماوأب  مدُعأ  ھنكلو  ءيرب ، ھنإ  لوقی  يذلا  كولمملا  وحن 
.عنتقم ریغ 

؟ كلذب رمأ  يذلا  نم  نكلو  .ةمومسم  تتام  ةنیكسملا  .بوقعی  نبا  ای  مسلا  اھل  اوّسد  دقل  "
، اذل .ةیدسجلا  اھتابغر  عابشإل  ھتمدختسا  يلثم ، سئابلا ، كولمملا  اذھ  .ةقیقحلا  فرعن  نل 

يتلا يھ  ةلیمج  نأ  يسفن  ةرارق  يف  رعشأ  .نیكسملا  كلذ  عم  فطاعتلا  نم  ردقب  رعشأ 
". تامیلعتلاو ..مسلا  تلسرأ 

نم كلذ  درطا  .ةمیلح  لتق  يذلا  مسلا  نم  أوسأ  ھیف  ركفت  ام  نإ  .دجمأ  ای  ءارھ  ىفك  "
". كلتقی نأ  لبق  ریرشلا  كبلق 

.يصخلا ھجو  بحش 

.ةمیكح كتحیصن  نكلو  اھیف ، ككرشأ  نأ  تدرأ  .رخآ  قولخم  يأل  يكوكشب  حبأ  مل  "
.اھدمخأس بوقعی ، نبا  ای  نئمطا  .ةكلھتلا  ىلإ  يب  تدوأ  امبرلف  راكفألا  هذھ  دمخأ  مل  اذإ 

". داھشتسالا ةنتفب  اًنوتفم  تسل 

عرز دقل  .ينھذ  نم  دجمأ  تاملك  درطأ  نأ  عطتسأ  مل  يتالواحم ، لك  نم  مغرلا  ىلع 
نأ نكمیأ  احیحص ؟ كلذ  نوكی  نأ  نكمیأ  .كلذك  يلقع  يف  مس  ةرذب  سئابلا  يصخلا  كلذ 

تاعاس دعب  ةعّورم ! ةركف  مسلاب ؟ ةقباسلا  اھتقیشع  لتقب  ترمأ  يتلا  يھ  ةلیمج  نوكت 
عطق ةأجف ، .دجمأ  ممس  يذلا  وھ  نزحلا  .ةلیمج  ئربی  جاتنتسا ، ىلإ  تلصوت  ملألا  نم  ةلیلق 

.فولأملا نیدلا  دامع  توص  يراكفأ  َّيلع 
لبالب لمجأل  ةرایز  يف  ءاسملا  اذھ  ينقفارت  نأ  لمآ  .بتاكلا  اھیأ  امومھم  ودبت  "



اھنكلو ایبص ، ناك  امدنع  نیدلا  حالص  بلق  تزغ  يتلا  ةأرملا  .ةدیبز  ؟  ركذتت لھ  .قشمد 
". اھدسج ھحنمت  نأ  تضفر 

تنك .ةیتاوم  ریغ  ةظحل  يف  يب  تكسمأ  دقل   " .تددر اذكھ  اھاسنأ "؟ نأ  نكمی  لھو  "
". ةمیلح ةناطلسلل  يواسأملا  توملا  ىلع  عجفتأ 

.نیدلا دامع  ھجو  مّھجت 

يذلا كولمملا  نإ  يل  لوقی  لضافلا  .لینلا  حطس  ىلع  ةیفاط  ةضرغم  تاعئاش  كانھ  "
سمھ قفاو ، اّملف  .دارفنا  ىلع  ھعم  ثدحتی  نأ  ىلع  َّرصأ  ةمیرجلا ، هذھ  ببسب  مدُعأ 

دعب ھتلسرأ  يتلا  يھ  ةلیمج  ةناطلسلا  نكلو  مسلا ، تسسد  دقل  " " لضافلا نذأ  يف  مرجملا 
رخآ صخش  يأ  الو  ةناطلسلا  لضافلا  ربخی  مل  عبطلاب ، يترسأ ." ةیاعرب  تدھعت  نأ 

.َّيلع ناتزیزع  نیتنثالا  نأل  كلذ  كل  لوقأ  انأ  .يریغ 

ةلیمج ال ھتلعف  ام  .ریرشلا  ھلفط  يھ  ةریغلاو  نونجلل ، انلك  انب  يدوی  نأ  نكمی  بحلا 
كل لوقأ  نأ  نم  َّدب  ال  كعم ، انیمأ  نوكأ  يكل  يننأ  الإ  .دحأ  هروصتی  نأ  نكمی  الو  رفتُغی ،
نم .بیبح  َدَْقف  بّرج  دق  نوكی  نأ  َّدب  ةلیمج ال  ءرملا  مھفی  يكل  .ينمدصت  مل  رابخألا  نإ 
ىلإ عمتسن  ..يعم  لاعت  .كلذ  كل  ثدحی  نل  بوقعی ! نبا  ای  دراب  ءام  ةكمس  كنأ  فسأ 

". ءيش لك  كیسنت  نأب  ةلیفك  ةدیبز  .ودشی  وھو  لبلبلا 

لزنملا ىلإ  دوعأ  يك  تنذأتساف  ةأطولا  لیقث  ءاسم  ناك  ھنكلو  ھبحصأ ، نأ  ىلع  تقفاو 
يتأی نأ  ىلع  قفاو  ينكسم ، نع  ًادیعب  نكی  مل  ةدیبز  لزنم  نإ  ثیحو  .يبایث  ّلدبأو  محتسأل 
لعجت میسنلا  ةلق  تناكو  تلح ، دق  لیللا  ةدورب  نكت  مل  .ةعاس  نوضغ  يف  ينبحصیل 
ةمیلح توم  ةصقب  لیشار  تربخأ  .لزنملا  ىلإ  يقیرط  يف  انأو  اریزغ  دّصفتی  يقرع 

نم درابلا  ءاملا  نم  اولد  تببصو  ءانفلا  يف  يبایث  تعلخ  .مسلا  سد  نم  مسا  ركذأ  نأ  نود 
.ةفشنمب لیشار  تءاج  مث  .يسأر  ىلع  رئبلا 

اھھجاوأ نأ  تدرأ  .ةلیمج  .ةلیللا  كلت  هارأ  نأ  تدرأ  دحاو  صخش  .دراش  ينھذ 
.لعفلا در  ىرأو  اھھجو  يف  اھب  يقلأ  ول  تددو  .نیدلا  دامعو  لضافلاو  دجمأ  تاماھتاب 

يف قصبت  نأ  اھدیرأ  تنك  .ةلیمج  ةقادص  دقفأ  نأ  دیرأ  نكأ  مل  يننأ  الإ  ةقیقحلا ، دیرأ  تنك 
ةریغص ةقرو  تبتك  يبایث  تیدترا  نأ  دعب  .ةرذقلا  تاءارتفالا  كلت  لثم  نوقلطی  نم  ھجو 

.يلاتلا مویلا  يف  اھءاقل  بلطأ  اھیلإ  اھتلسرأو 



رسیألا هدخ  سمل  ھنكلو  میظعلا ، فیضلل  ياشلا  ُتمدق  .بابلا  نیدلا  دامع  مداخ  قرط 
.ھملؤی ھنأ  ودبی  ناكو  ءاسملا ، كلذ  مرولا  تظحال  دق  نكأ  مل  .ھسأر  زھو 

نكسأ يك  لفنرقلا  ضعب  ّصمأ  تنك  .بوقعی  نبا  ای  ينملؤی  يسرض  : " اعجوتم لاق 
ءيش يأل  ةیجازم  ةلاح  يف  تسل  يننأ  ةقیقحلا  .ادغ  ھعلخ  نم  َّدب  ھنأ ال  ودبی  نكلو  ملألا ،

نل ةبرجت  اھنإ  .تاونس  نم  ّنغت  مل  ةدیبز  نكل  .يمون  ةفرغ  يف  ةلزعلا  ىوس  ةلیللا  هذھ 
". كدافحأل ھیورتس  ءيش  اھاسنت ،

اوجرخ رثك ، لافطأو  رسأ  طسو  انل  قیرطلا  حسفی  عراوشلا ، يف  ةنیدملا  يدانم  انقبس 
.ءاوھ ةمسن  نوسمتلی 

فسوی ناطلسلا  راشتسم  میظعلا ، نیدلا  دامعل  قیرطلا  اوحسفأ  ..قیرطلا  ..قیرطلا  "
". بویأ نب  نیدلا  حالص 

امدنع فویسلا  يصخشلا  ناطلسلا  سرح  عفر  .ةدیبز  لزنم  مامأ  ةفولأم  اھوجو  انیأر 
ناطلسلا ىدل  لمعی  يذلا  مكبألا ، يبونلا  .انیلع  اوفرعت  امدنع  اھوضفخ  مھنكلو  انبرتقا ،

ىلإ يدؤملا  بابلا  حتفل  عرسأو  انلصو  امدنع  ةضیرع  ةماستبا  مستبا  ھیدل ، تلمع  نأ  ذنم 
.ءانفلا

ةشورفم ةیضرألاو  ءاضم  ءانفلا  .قلطلا  ءاوھلا  يف  ةبسانم  نوكتل  ادعم  ناك  ءيش  لك 
ةناطلسلا نأ  شھدملا  .اصخش  رشع  ةسمخ  نم  رثكأ  كانھ  نكی  مل  .ایاشحلاو  داجسلاب 

.يبلق تاقد  تعراستف  ينتأر ، امدنع  اًرورس  تمستبا  .ةرضاح  تناك  ةلیمج 

نم برتقت  تناك  .ةدیبزل  انمدق  .هراوج  ىلإ  سلجنل  راشأو  مستباف  ناطلسلل ، انینحنا 
مالظلا يف  عملی  ضیبألا  اھرعش  .ينتشھدأ  ةیبذاج  عشی  اھھجو  نكلو  نیعبسلا ، اھماع 
فالخب ءارمس  اھحمالم  .اھرمع  يفخت  يك  ءانحلاب  ھتغبص  دق  نكت  مل  .اھھجو  ءيضیو 

.اھروضح ينزھ  يتلاو  ءاسملا ، كلذ  اھاسنأ  نأ  لواحأ  تنك  يتلا  ةلیمج  حمالم 

، ةیضار ةایح  تشاع  .مدنلا  وأ  نزحلل  رثأ  يأ  نود  ةیویح  امھلك  ..ناتعساو  ةدیبز  انیع 
انأو ينتبقار  ملأ ؟ الب  ةایح  يأ  ..ةایح  كانھ  لھو  ملأ ؟ الب  ةایح  تناك  اھارت  لھ  نكلو 
قحب  - تعاطتسا فیك  .يجلثلا  اھنانسأ  ضایبل  تشھدناف  .ةأجف  تمستبا  مث  اھیلإ ، رظنأ 

؟ اذكھ اھیلع  ظفاحت  نأ  هللا -

.تالؤاست نم  يلخادب  رودی  ام  تعمس  اھنأكو 



فرعأ  " .ایفاصو اقیمع  اھتوص  جرخ  بوقعی ." نبا  ای  نیدلا  حالص  كنع  ينّثدح  دقل  "
ىلع ةمدان  تسل  .ائیش  دیرأ  انأ ال  ةنئمطم ؟ يسفنو  ةئداھ  يحور  اذامل  .كنھذب  رودی  ام 

يوھی امدنع  نیدلا  حالص  فیس  ةعرس  اعیرس  يتأی  امدنع  توملا  يتأی  نأ  ىنمتأ  .ءيش 
". جنرفلا باقر  ىلع 

". نینغت كعمسن  يك  انئج  ةدیبز ، مألا  اھتیأ  "

.داتعملا نم  رثكأ  اًمعان  ناطلسلا  توص  جرخ 

امھیلإ ترظن  .ھعباصأب  دوعلا  بعادی  ذخأ  امھالك  .ربصب  نارظتنی  نافزاع  كانھ  ناك 
..بُّقرتو تمص  داس  .ةلیللا  ّينغت  نأ  تدارأ  ىقیسوم  الب  .اھیتفش  ىلع  اعبصأ  تعضوو 

.ينغت تأدب  مث 

عمسأ مل  .ھل  لیثم  .دیرف ال  توص  .اھتوص  عامسب  ًاذوخأم  تاوامسلا  يف  ّقلحأ  يننأك 
ىلع اھب  تدش  اھنكل  .ةریصقو  ةطیسب  ةینغأ  اھفیلأت  نم  تنغ  .دعب  نم  الو  لبق  نم  ھلثم ال 

.ةفلتخم تاعیونتب  تارم  ةدع  ةلمج  لك  رّركت  تذخأ  .ةعاس  فصن  ىدم 

، ذیبنلا يستحن  انسلج  ةئفاد ، ةلیل  يف 

، رمحُملا يھجو  ةمعان  ةمسن  تبعاد 

، رمقلا ىرأل  ةفرشلل  ينذخأ 

.ىرخأ قشعی  ھنأ  قدصأ  نأ  دیری 

.تیكب .تكحض 

.قدصأ ملو 

.قدصأ مل  ال..ال 

نیكسملا قمحألا  اھیأ  "

" ..مالحألاب ةقیقحلا  طلخت  ..ریغص  تنأ 

.ينكرتو مستبا 



يدخ تللب  ةدیحو ، ةحلام  ةعمد 

..مالحألاب ةقیقحلا  طلخی  نم  انأ  يننأ  تفرعو 

، انأ ..معن 

! انأ ھنإ 

يذلا ماعطلا  لوانت  ءانثأ  يف  انل  اوفزع  نیفزاعلا  نكل  .ةلیللا  كلت  كلذ  دعب  ةدیبز  ِّنُغت  مل 
عوجوملا نیدلا  دامع  سرض  نكلو  ھلكأ ، يف  الدتعم  ناطلسلا  ناك  .ةیانعب  اھخبطم  يف  دُعأ 

.انمامأ تعضُو  يتلا  ةعبرألا  موحللا  فانصأب  عاتمتسالا  نم  ھعنمی  مل 

.فارصنالل ةلیمج  تأّیھت  اھئانثأ  يفو  ىقیسوملا ، نم  دیزملا  فزُع  ءاشعلا ، دعب 
ُتعدوو اقفاوم ، ناطلسلا  أموأ  .ةعلقلا  ىلإ  اھب  دوعتس  يتلا  ّةفحملا  بحصأ  نأ  ينم  تبلط 

.اھتصق ىلع  ّصقت  يك  ةیناث  اھترایزل  ينتعد  يتلا  ةمیظعلا  ةینغملا 

.ملكتأ ىتح  ةلیمج  رظتنت  مل 

!" ریرشلا ثیدحلا  لك  نذإ  َتعمس  دقل  "

"؟ ةناطلسلا يتدیس  ای  حیحص  كلذ  لھ  "

ھیلع ءاضقلا  يغبنی  مس  ةریغلا  .امامت  يھرك  لثم  صلاخ  يبح  نأ  ادیج  فرعت  تنأ  "
اذھب ھلوقأ  نأ  نكمی  ام  لك  وھ  اذھ  .ةلیبنلا  راكفألل  عسوأ  ءاضف  انسوؤر  يف  حسفت  يك 

". صوصخلا

ىنَحنملا دوعص  مھیلع  لھسی  يك  الیلق  اھنولدعی  ّةفحملا  ةلمح  ناك  امنیب  اتماص  تیضم 
.ةیشحو ةكحضب  ينتفرص  .ةعلقلا  ىلإ  يدؤملا 

سدقلا ىلإ  رداغم  كنأل  اھنضحب  عتمتسا  .بوقعی  نبا  ای  كجوز  ىلإ  دوعت  نأ  نكمی  "
". مكلك مكرمأ  نم  نوكیس  امب  ملعأ  هللاو  ًادغ ،

.لزنملا ىلإ  تدع  امدنع  باصعألا  ةدودشم  اًمئاد ، لدتعملا  جازملا  تاذ  لیشار ، تدب 

نأ ىشخأ  .میلشروأ  نع  اّولختی  نأ  لبق  اًظھاب  اًنمث  ناطلسلا  نوعفدیس  جنرفلا  : " تلاق
". ةیناث كارأ  نل  يننأب  بعرم  سجاھ  َّيدل  .نمثلا  اذھ  نم  اًءزج  نوكت 



نع ادیعب  نوكأ  نأ  ىلع  اًمئاد  صرحی  نیدلا  حالص  نأ  فیك  اھتربخأ  .اھفواخم  ُتأدھ 
ناك .امامت  تلشف  يننأ  الإ  اھكحضأ  نأ  تلواح  .اھتالبعزخ  نم  ترخس  .يقیقح  رطخ  يأ 

، ةددرتم تناك  اھنكلو  ..اھدیرأ  تنك  .قلق  نم  ھب  رعشت  ام  لیزی  نأ  نكمی  ءيش  نأ ال  ودبی 
.مونلا ينبلغ  نأ  ىلإ  رخآلا ، نضح  يف  انالك  نیتماص ، اندقر  اذكھو 

شارفلا يف  تسلج  .منت  مل  لیشار  .رجفلا  جالبنا  لبق  ةعلقلا  نم  لوسر  ينظقیأ  "
اھنأكو ةدشب  ينقناعت  يھو  ينقنخت  نأ  تداك  اھّعدوأ ، انأو  مث  يبایث ، يدترأ  انأو  ينبقارت 

دعب  " اھنذأ يف  تسمھو  اھینیع ، يف  اھتّلبقو  اھیدی ، نم  يسفن  تصلخ  ءودھب ، .ينكرتت  نل 
كل بتكأس  .اعم  لفتحنل  ةرھاقلا  يف  انلزنم  ىلإ  ئیجأس  میلشروأ  يف  راصتنالا 

.درت مل  رارمتساب ."
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ىلإ میلشروأ  يحاوض  نم  ةفھلو  قوش  ةلاسر  تبتك  امدنع  ● 
ةرھاقلا يف  ةلضافلا  يتجوز 

، ةیلاغلا ةزیزعلا  يتجوز 

اھمظعم تایركذ  مضی  يذلا  میدقلا  لزنملا  كلذ  ىلإ  تدع  دقو  كب ، ركفأ  نأ  بیرغلا  نم 
، رصقلا ىلإ  لداعلا  نم  ةیكلملا  لئاسرلا  لمحی  يذلا  يعاسلا  عم  كیتأت  ةلاسرلا  هذھ  .دیعس 

.ةلفاقلا عم  اھتلسرأ  دق  تنك  ول  امم  عرسأب  كلصت  فوس  اذل 

بتكأو سلجأ  يكل  يل  حنست  ةصرف  لوأ  يھ  هذھو  تلحر ، نأ  ذنم  ابیرقت  رھش  َّرم 
اًبیرق ءرملا  نوكی  نأ  بیرغ  روعش  .میلشروأ  راوسأ  نم  برقلاب  مایخ  يف  میقن  نحن  .كیلإ 

ىقمحلا ضعب  نكلو  ةنیعم ، اطورش  ناطلسلا  مھیلع  ضرع  دقل  .ةسّدقملا  ةنیدملا  نم  اذكھ 
.ةنیعللا مھنابلص  نیلماح  اوتومی  نأ  نودیری 

انرس امدنع  .تقولا  اذھ  لك  رمألا  قرغتسا  اذامل  رصم  يف  انئاقدصأ  نم  تعمس  كلعل 
نأ ىلإ  سدقلا  ىقبت  نأ  دیری  ناك  .ةدوھعملا  هّددرت  تابون  ىدحإ  ناطلسلا  تكلمت  قشمد  نم 

ةمواقملا نكلو  روص ، ىلع  ءالیتسالا  دیری  ناك  ىرخأ  ةرم  .ئطاشلا  ریھطت  نم  يھتنی 
.رئاسخلا تناك  ایأ  ةنیدملا  ىلع  ءالیتسالا  ىلع  نیممصم  ءارمألا  ناكو  ةدیدش ، تناك 

، ةطیرخلا ىلع  نم  اھوحم  يغبنیو  جنرفلا  ةمواقمل  ازمر  تحبصأ  اھنأ  نورعشی  اوناك 
يف يضمن  نأ  ررق  مث  .لعفلاب  ھتقو  نم  ریثكلا  تكلھتسا  اھنأل  اًبضاغ  نیدلا  حالص  ناكو 

.نالقسع رصاحن  نأو  انقیرط 

، قشمد نم  يج  مھكلمب  ءاج  ناطلسلا  نكلو  اًبیرقت ، اًموی  رشع  ةعبرأ  جنرفلا  دمص 



مھنع ةباین  فّرصتی  يك  يج  اوضّوف  مھو  اوملستسا ، اذإ  ھحارس  قلطی  نأ  ھیلع  ضرعو 
ىلع انیلوتسا  نأ  موی  .انلاجر  نم  اریثك  رسخن  مل  .طورشلا  ىلع  ناطلسلا  عم  قفتیو 
كلذ يف  .امامت  سمشلا  ھجو  ىفتخا  امدنع  ةدیدش ، ةدورب  ىلإ  ةأجف  سقطلا  رّیغت  ةنیدملا ،

ناطلسلا مھیلع  ضرعو  نالقسع ، ىلإ  میلشروأ  ءاھجو  نم  ةعامج  تلصو  مویلا ،
اوعّجشی نأ  ناطلسلا  اودعو  مھرودبو  .ةسدقملا  ةنیدملا  اوّملس  مھ  نإ  ةدیدج  اطورش 
ةسینكلا نكت  مل  .مھتدوع  روف  ةدشب  مھّخبو  كرطبلا  نكل  .ضرعلا  لوبق  ىلع  ناسرفلا 

.لاتق نود  حیسملا  اھیف  بلُص  يتلا  ةنیدملا  ّملست  نأ  دیرت 

مغر ھسفنب  ھتقث  درتسا  .رابخألا  كلت  عمس  امدنع  ھكلمتی  نأ  سأیلل  ناطلسلا  حمسی  مل 
.امھتلوفط ذنم  ھیلإ  ھئاّقشأ  برقأ  لداعلا ، دوجو  ىلإ  كلذ  يف  لضفلا  دوعی  .روص  ثادحأ 

لالھلا علطم  لبق  میلشروأ  يف  نوكیس  ھنأب  نآلا  عنتقم  نیدلا  حالص  نإف  يقابلل ، ةبسنلاب 
.ابیرقت اموی  رشع  ةعبس  دعب  يأ  .دیدجلا 

حالسلا لمحل  نودعتسی  نیلبإ  بحاص  نایلاب  لثم  اًناسرفو  كرطبلا ، نأ  ملع  امدنع 
.میلشروأ مامأ  انمایخ  اوبصنی  نأو  هوعبتی ، نأ  ةقطنملا  يف  اندونج  لك  ناطلسلا  رمأ  ةیناث ،

ول برحلل  ادعتسم  ناك  ھسفن ، تقولا  يف  ھنكلو ، .ھشویج  ةوق  ضارعتسا  يف  ةبغر  كلذو 
اننأ جنرفلا  َّنظ  .ةنیدملل  يقرشلا  دحلا  ىلإ  انمایخ  انلقن  سمألاب ، .رخآ  رایخ  كانھ  نكی  مل 
نم لداعلا  كحضف  راوسألا ، ىلع  نم  نیرخاس  انل  اوحَّولو  ةعجر ، الب  ناكملا  كرتن 
ھیلع نوقلطی  يذلا  يداولا  قوف  اھنكامأ  يف  انجاربأ  انعضو  كلذ ، نم  الدب  .مھنونظ  نسح 
هذھ نآلا  ھنم  بتكأ  يذلا  ناكملا  اذھ  نم  .ةناصح  لقأ  انھ  راوسألا  ودبت  .نوردك  مسا 

، انلاجر لمع  .نوتیزلا  لبج  ىلع  فرفرت  ناطلسلا  تایار  ىرأ  نأ  يننكمی  روطسلا ،
.ةنیدملا ىلإ  يدؤملا  جربلا  میغلت  نم  دكأتلل  لیللا ، لاوط 

مھأ نم  نیتنثا  اومدختسی  نأ  جنرفلا  ىلع  لیحتسملا  نم  اولعج  اندونج  نم  فالآ  ةرشع 
يضاقلا .مھتاوق  نوبقرتی  ةرشابم  جاربألا  تحت  نودوجوم  انماھس  ةامر  .مھتاباوب 

فصو وھو  رانلا ،" قالطإ  تاحتف  كیلست  داوعأ  " ھبشت  اھنأب  مھماھس  فصی  لضافلا 
نوكیل ةرھاقلا  يف  لضافلا  ىقبی  نأ  ىنمتی  ناك  يذلا  نیدلا ، دامع  ىتح  ھب  فرتعا  قیقد 

.راصتنالل دیحولا  خرؤملا  وھ 

كجوز اوربتعی  يكل  نوفطعتی  ال  ىتح ، مھنإف ، لیشار  يتزیزع  ای  نیفرعت  امكو 
ةظحل يف  ناطلسلا  رظن  تفل  ملق  بحاص  ىوس  تسل  انأ  مھل  ةبسنلاب  اسفانم ، وأ  امصخ 
دارفنا ىلع  نحنو  ّيلع  صقی  ام  ةداع  .امومع  ينم  نیدلا  دامع  فقوم  وھ  اذھ  .ظح 



حالصل میظعلا  باتكلا  يف  ھمسا  ركذی  نأ  نمضیل  ھیلإ  ةبوسنم  اھلجسأ  نأ  ىنمتی  تایاكح 
.يسیئرلا ھمامتھا  وھ  ھلمع  نكلو  .ارذح  رثكأو  .اضومغ  رثكأ  لضافلا  يضاقلا  .نیدلا 

.ام ءيش  قیقدتل  وأ  رمأ  نم  دكأتلل  ھجاتحأ  امدنع  دیفم  ھنكلو  ةیدجب ، ينذخأی  ام  اردان 

ھتایح ىلع  ىقبأ  دق  ناطلسلا  ناك  .ناطلسلا  ةرایزل  نیلبإ  بحاص  نایلاب  ءاج  سمألاب 
نم ھلحأ  دق  كرطبلا  نإ  انل  لاق  نآلا ، .ایح  مادام  هدض  حالسلا  لمحی  الأ  دھعتو  نیطح  يف 

.ھمسق

"؟ ةطاسبب اذكھ  كحماسیس  لھ  كبرو ؟ : " ناطلسلا ھلأس 

مل نإ  ھنأب  اددھم ، نیدلا  حالص  دعوت  مث  ادیعب ، هرصب  لّوحو  اتماص  نایلاب  يقب 
دجسملا يف  رانلا  نولعشی  مث  مھلافطأو ، مھءاسن  نوقرحی  فوس  جنرفلا  نإف  هدونج  بحسی 

مث ةنیدملا  يف  نینمؤملا  نم  فالآلا  نولتقیس  كلذ  دعب  .ةسدقملا  ةرخصلا  مدھ  لبق  ىصقألا 
.رافكلا دض  برحلا  يف  اوتومیل  ةعوفرم  مھفویسب  لھسلا  ىلإ  نوجرخی 

كلذ نم  مغرلا  ىلعو  ةوقلاب ، ةنیدملا  هذھ  ىلع  يلوتسی  نأ  مسقأ  دقف  .ناطلسلا  مستبا 
نأ طرشب  ةرداغملاب  نییحیسملا  لكل  حمسی  فوس  .ةمیرك  ةقفص  جنرفلا  ىلع  ضرع 

ةنیزخ نم  لاومأ  لباقم  مھحارس  قلطی  فوس  نویحیسملا  ءارقفلا  .ةنیزخلل  ةیدف  اوعفدی 
لاومألا ریبدتل  اموی  نیعبرأ  نیدلا  حالص  مھلھمأو  ةیراتبسالا ، ھل  اھكرت  يتلا  كلملا 

.كلذل ةمزاللا 

حبذ نینمؤملاو  دوھیلا  متحبذ  ةنیدملا  هذھ  ىلع  متیلوتسا  امدنع  نایلاب ، ای  عمسا  "
اذل .رطخ  بارش  ىمعألا  ماقتنالا  نكلو  ھسفن ، ءيشلا  مكب  لعفن  نأ  اننكمی  .ةیشاملا 

فوسو هوضفرا ، .مكتداقل  ریخألا  يضرع  وھ  اذھ  .مالس  يف  شیعی  مكبعش  كرتنس 
". مكل رایخلا  .ةمحر  يأ  يدبأ  نلو  سیراتملا  هذھ  قرحأ 

نیرشعلاو عباسلاو  ربوتكأ  نم  يناثلا  .نیملسملا  دنع  سدقملا  مویلا  وھو  ةعمج ، مویلا 
ةنیدملا هذھ  رازو  ریھشلا ، ھملح  مّھیبن  ملح  مویلا  كلذ  يف  .يمالسإلا  میوقتلا  يف  بجر  نم 

دقل رجفلا : ذنم  نیرخآللو  ھسفنل  لوقی  اّنیدت  مّھلقأ  ىتح  ناك  امكو  مویلاو ، .ھمانم  يف 
"، ربكأ هللا   " ةحیص تَّود  ربخلا ، رشتنا  امدنع  .مالستسالا  طورش  اوعقوو  جنرفلا  ملستسا 

. اركش  ةكم  وحن  نودجسی  لاجرلا  نم  ةفلؤم  فولأل  ریثملا  دھشملا  كلذ  ناكو 

نیلئاستم ةشھد  يف  اضعب  انضعب  ىلإ  رظنن  انك  .قدصی  نم ال  تمص  .تمص  داس  مث 



وأ میلشروأ  تحبصأ  اًماع ، نیعست  دعب  اًملح ؟ هارت  مأ  لعفلاب ، ثدح  دق  كلذ  ناك  اذإ  ام 
.انلك انل  .ىرخأ  ةرم  انل  سدقلا 

ىلإ نوكأسو  ھناصح ، ىلع  ةنیدملا  ناطلسلا  لخدی  فوس  طبضلاب ، ةعاس  نوضغ  يف 
يننكلو ةریغصلا ، انترسأ  يفو  كیف  ركفأس  ةظحللا  هذھ  يف  .لیشار  يتزیزع  ای  هراوج 

ھفیط نأ  فرعأو  مویلا ، كلذ  دھشی  نأ  ّىنمتی  ناك  .يداش  میدقلا  يقیدص  يف  ركفأ  نآلا 
.اًمئاد لعفی  ناك  امك  ھنذأ ، يف  سمھی  نیدلا  حالص  فلخ  ناصح  ىلع  نوكیس 

انسدق داعتسا  يذلا  ناطلسلا  كنأ  ركذت  .كینیع  ضفخت  .مكاح ال  تنأ  كمامأ ، رظنا  "
يف اقراغ  موعزملا  ةفیلخلا  كلذ  نوكیس  ریسن  نحنو  ىتح  دادغب ، يف  ةفیلخلا  سیلو 

". ھتاذلم

.ھلوقأ ينلعجی  ام  ذوفنلا  نم  كلمأ  يننكلو ال  ناطلسلل ، ھلك  كلذ  لوقی  نأ  يداشل  نكمی 
ىلوتسا نأ  دعب  ھناحصنیس  مب  ىرت  .انھ  سیل  لضافلاو  قشمد ، ىلإ  ھقیرط  يف  نیدلا  دامع 

؟ ةنیدملا ىلع 

كلتك تاقوأ  يف  يتروشم ؟ بلط  ول  ھل  لوقأ  اذام  .ةمیسج  ةیلوئسملاو  يدحو  ھعم  انأ 
.ریجأ بتاك  ىوس  تسل  يننأ  كردأو  فعضلاب ، رعشأ 

كانھ نأل  دیعس  انأ  اندیفحلو ، انتنبال  يتالبق  .ابیرق  كارأ  نأ  ىنمتأو  كیتنجو  ّلبقأ 
ضعب انھ  ىقبأس  يننأ  دقتعأ  میلشروأ ، ىلإ  يتأت  نأ  بجی  امبر  .قیرطلا  يف  رخآ  ادیفح 

.تقولا

كجوز

بوقعی نبا 
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ھینیع عضی  نیدلا  دامع  سدقلا ●  ىلع  يلوتسی  نیدلا  حالص  ● 
ةمیلح ىركذ  عم  حلاصتت  ةلیمج  لیمج ●  يطبق  مجرتم  ىلع 

نإ ھل  لوقی  يك  يداش  ىلإ  ةجاح  يف  ناطلسلا  نكی  مل  .دواد  باب  نم  ةنیدملا  انلخد 
جنرفلا ةحئار  ھفنأ  تألم  .ةرشابم  دجسملا  ىلإ  بھذ  .اعوفرم  نوكی  نأ  يغبنی  ھسأر 
البطسإ ھنومدختسی  لكیھلا  ناسرفو  ةیراتبسالا  ناك  ثیح  ةھیركلا ، مھتاناویح  ةحئارو 

. ركش  ةالص  ّىدأو  ھناصح  قوف  نم  زفق  .مھلویخل 

مھو ةقفشلل  ریثملا  نییحیسملا  رظنم  ةیؤرل  رثأتلا  دیدش  نیدلا  حالص  ادب  انجرخ  امدنع 
مھتاھمأب نوّثبشتی  لافطأو  ناردجلا ، نوّلبقی  لاجرو  نبدنی ، ءاسن  .نوكبیو  نونئی 

.يجنرفلا سرافلا  نایلاب  بلط  يف  لسرأو  ھناصح  فقوأ  .مھتّادجو 

، ةعلقلا ىلع  قفخی  اًعوفرم  ھَملَع  ناك  .مستباو  هرصب  ناطلسلا  عفر  رظتنن ، انك  امنیب 
، ىرخأ ةرم  .رخآل  تقو  نم  نییحیسملا  ءاضوض  ىلع  ولعی  مھلیلھتو  دونجلا  فاتھو 

.ةعمد ھینیع  يفو  يوحن  رادتسا  .نیدلا  حالص  كلذكو  يداش ، يف  تركف 

فرعی ناك  يداش  نكل  .ثدحی  نأ  نكمی  اذھ  نأ  ّقدصیل  هوكریش  يمع  وأ  يبأ  ناك  ام  "
نم رثكأ  هدقتفأ  ..ةظحللا  هذھ  يف  ..نآلا  .سدقلا  ىلع  ام  اموی  عفترت  فوس  يتایار  نأ  اًمئاد 

". رخآ صخش  يأ 

.انثیدح نایلاب  ءيجم  عطق 

"؟ اذكھ ةقرحب  نوكبی  اذامل   " ناطلسلا ھلأس 



مھنأل افوخ  نوكبی  رابكلا  ىرسألا ، وأ  ىلتقلا  نھجاوزأ  ىلع  يدیس  ای  نیكبی  ءاسنلا  "
". رعذ ةلاح  يف  لافطألاو  ىرخأ ، ةرم  ةسدقملا  ناردجلا  هذھ  اوری  نل 

ىلع اولوتسا  امدنع  مكفالسأ  انلماع  امك  مھلماعن  نل  اننإ  كبعشل  لق   " نیدلا حالص  لاق 
كارأ .انبعشب  دیركناتو  يرفدوج  ھعنص  ام  تفرع  الفط ، تنك  امدنع  .الوأ  ةنیدملا  هذھ 

مامأ هللا ال مسقلا  .تمسقأ  دق  تنك  كلذك  تنأ  .كلذ  كیلع  يغبنیو  نایلاب ، ای  كینیع  ریدت 
ءامرك نوكنسف  اموھفم  كلذ  ناك  اذإ  .اباب  وأ  اكرطب  ناكأ  ءاوس  دحأ  ھب  ثنحی  نأ  نكمی 
تعمس ول  .ينربخأو  لاعت  ةیحیسم  يأ  فرش  كھتنا  اندونج  نم  ایأ  نأب  تعمس  ول  .مكعم 
.كلذب احومسم  نوكی  نل  .اًروف  فرعأ  ينعد  يلاجر  لبق  نم  مكتاسّدقم  نم  يأ  سیندتب 

". ناطلسلا يتفصب  يدھع  اذھ 

.نیدلا حالص  ءادر  لَّبقو  ھیتبكر  ىلع  نایلاب  عكر 

ةلاصألاب انأ ، .كاسنن  نل  طقف ، اذھل  میظعلا ، كلملا  اھیأ  ھقحتسن  ال  امرك  تیدبأ  دقل  "
". ىرخأ ةرم  كدض  حالسلا  لمحأ  نل  يننأ  مامأ هللا  مسقأ  يسفن ، نع 

ودانم ناك  .ةعلقلا  وحن  عراوشلا  ربع  انتعامج  تراسو  ھسأرب ، نیدلا  حالص  أموأ 
مھسئانك يف  مھرئاعش  ةماقإ  يف  رارحأ ، مھنإ  نییحیسملل  نولوقیو  انطورش  نونلعی  ةنیدملا 
لوضفب نیدلا  حالص  ىلإ  نورظنی  مھب ، ّرمن  نحنو  نیتماص  سانلا  ادب  .مھتحرضأو 

.فوخلا ھبوشی 

، زوجع يدوھی  دیفح  ناك  .میلشروأ  بحاص  نوج  نم  ةّعقوم  ةلاسر  تیقلت  ةلیللا ، كلت 
ىلع يقب  ھنكل  .يحیسم  ھنأ  ىّعداو  ھتیحلو  ھسأر  قلح  نأب  اماع  نیعست  لبق  ھسفن  ذقنأ 

.ةیدوھیلا ىلع  ھنبا  ّىبرو  اًرس ، ھتدیقع 

.ھتدیقعب اًروخف  ناكو  .انتتخم  ناك  يبأ  نكلو  نتتُخأ ، مل  : " میلشروأ بحاص  نوج  بتك 
ناطلسلا بتاك  نأ  تملع  امدنع  .كلذ  فاشتكا  نم  افوخ  ھلثم  نوكأ  نأ  لیحتسملا  نم  ناك 

لوانتنل كلبقتسن  نأ  يترسأل  اًریبك  اًفرش  نوكیس  .ھل  بتكأ  نأ  َّدب  تلق ال  يتدیقعل  يمتنی 
". عوبسألا اذھ  مایأ  نم  موی  يف  اًعم  ماعطلا 

نوج عم  ذیبنلا  فشترأ  نیتفرغ ، نم  نّوكم  ریغص  لزنم  يف  يسفن  تدجو  اذكھو 
تمص يف  ينبقاری  ناك  اًبیرقت ، ةرشاعلا  يف  ناك  يذلا  امھنباو ، میرم  ةلیمجلا  ءارقشلاو 

.افئاخ



نبا ای  ينم  رثكأ  فرعت  كنأ  نم  َّدب  ال  امك  ةقباسلا ، ةرملا  يف  .اًحضاو  انفوخ  ادب  "
مھ الو  بیھرلا  مویلا  كلذ  ادبأ  ىسنن  .انلك ال  انولتق  جنرفلا  .اریثك  انبعش  ىناع  بوقعی ،

.اًبیھر اًماقتنا  نومقتنیس  ةنیدملا  راوسأ  مامأ  نیدوجوملا  هدونجو  ناطلسلا  نأ  اونظ  .هوسن 
، ءالشألاو ثثجلا  نم  ماكر  ىلع  ةطلسلا  ىلإ  اولصو  دقل  .بعرلاو  بنذلا  عومد  تّقفدت 

.ماكرلا اذھ  نم  اًءزج  كلذك  مھ  اوحبصی  نأ  نوشخیو 

ىلع بیرغ  تمص  نار   ، مكطورش اولبق  جنرفلا  نایعأ  نأب  رابخألا  تءاج  امدنع 
مادقألا عقوو  لویخلا  توص  ىوس  تمصلا  رسكی  نكی  مل  .ءيش  لك  نكس  .عراوشلا 

نوكحضیو نوثدحتی  اوناك  .يلخادلا  مھنزاوت  اودقف  نیذلا  ةداحلا ، مھدونج  تاوصأو 
موی ھنأب  مھسفنأ  عانقإ  اولواح  نیكاسم ! ..ىقمح  .مثإلاب  روعش  نود  نكلو  لاع ، توصب 

، لاع توصب  نوّثدحتی  نامألاب  نورعشی  ال  نم  نأ  تظحال  لھ  .مایألا  نم  هریغ  لثم 
؟ ىوتسم مھنود  مھنونظی  نم  ىلع  ةوسق  رثكأ  نونوكیو 

اولاز ام  .بعرو  فوخ  ةجوم  ةنیدملا  يف  ترس  دواد  باب  نم  مكناطلس  لخد  امدنع 
مھنأ اوّقدصی  نأ  مھیلع  بعصلا  نم  لاز  ام  .هللا  رصتناو  برلا  مھلذخ  دقل  .ةمدص  ةلاح  يف 

مھمادعإ متیس  ھنأو  ةلیح ، كلت  نأ  دقتعی  مھضعب  .ةنسح  ةلماعم  نولماعیو  ءایحأ  اولاز  ام 
ھلصوأ نأ  دیرأ  كلذ  نم  مغرلا  ىلعو  امھم  نوكی  امبر ال  يذلا  صاخلا ، يروعش  .الجاع 

امبو نوركفی  فیك  فرعأ  .مھنیب  ھلك  يرمع  تشع  دقل  .جنرفلاب  قثی  الأ  وھ  ناطلسلل ،
نم يتأیس  امل  ابسحت  نئاھر ، اوقبی  نأ  لضفألا  نم  .رورممو  دكن  بعش  مھنإ  .نورعشی 
نأ وجرأ  .مكومحری  نل  .راحبلا  ءارو  نم  راھنلاو ، لیللا  بقاعت  بقاعتت  ةدكؤم  بئاصم 
اذھ ءيجی  نأ  لجأ  نم  اًرس  يلصأ  تنك  دقل  .ھب  نیبجعملا  دحأ  نم  ناطلسلل  كلذ  لقنت 

". مویلا

أدب .ةفالخلا  ءاجرأ  لك  ركشلا  تاولصو  حرفلا  ّمع  انراصتنا ، رابخأ  راشتنا  عم 
.ةدیازتم دادعأب  میلشروأ  ىلع  نودفاوتی  ءاملعلاو  ةاضقلا 

الو اھدحو  رفاست  مل  ةرملا  هذھ  .ناطلسلا  تاجوز  نم  لصو  نم  لوأ  ةلیمج  تناك 
نیّحلسملا سارحلا  نم  اھتیشاح  ةبحصب  ةنیدملا  تلخد  امنإو   ، لجر سابل  يف  ترّكنت 

 - اھنأ میلشروأ  يُرت  نأ  ىلع  مزعلا  تدقع  دق  تناك  اھنأكو  تافیصولاو ، نایصخلاو 
.ةسدقملا ةنیدملا  حتاف  ىلإ  برقألا  ةناطلسلا  يھ  اھاوس -  سیلو 

.ىصقألا دجسملاو  ةرخصلا  ةبق  فیظنت  ىلع  ھسفنب  نیدلا  حالص  فرشأ  ھبناج ، نم 



نییحیسملا نم  ریثك  .نییلاتلا  نیعوبسألا  نوضغ  يف  ةعمج  ةبطخ  لوأ  ىقلتُس  ثیح 
مل يتلا  تائفلا  ىلإ  نومتنی  امإو  اطبق  امإ  اوناك  مھمظعم  نأ  مغر  ةنیدملا ، يف  ءاقبلا  اوررق 

.جنرفلا اھلّضفی  يتلا  ةینیدلا  میلاعتلا  ىلع  ةقفاوملاب  ىظحت  وأ  بلطت 

ءالمإب الوغشم  بّاتُكلا ، نم  ةتس  ھب  طیحی  صاخلا ، ھملاع  يف  ناك  دقف  نیدلا  دامع  امأ 
ىلإ ةجاح  يف  ناطلسلا  نأ  ھغلبأ  يك  ءاسم  تاذ  تبھذ  .يمالسإلا  ملاعلا  ماكح  ىلإ  لئاسرلا 

، اسورابراب لوألا  كیردرف  نم  ارخؤم  تلصو  ةحقو ، ةلاسر  صوصخب  ھتروشم 
ىلع ءالیتسالا  يف  ریكفتلا  درجم  نم  اھیف  ناطلسلا  ّرذحی  ذخأ  .ينامورلا  روطاربمإلا 

مجرتملا ٍلاع  توصب  ةیبرعلاب  اھأرق  ةینیتاللاب ، ةبوتكم  تناك  يتلا  ةلاسرلا ، .میلشروأ 
ناكو .هرمع  نم  ةرشع  ةنماثلا  يف  يطبق  .ىسیع  نب  قراط  ھمسا  .ناطلسلل  دیدجلا 

لك لیمجلا ، ھھجوب  يطبقلا ، رحس  .حرملا  نم  ةلاح  راثأ  دق  يھاكفلا  ھئادأ  بولسأ 
نأ فرعأ  تنك  .اّنم  رخآلا  ئطاشلا  وحن  اوحبس  دق  اونوكی  مل  نیذلا  ىتح  نیرضاحلا ،

نیدلا دامعل  دھشملا  تفصو  .ھسفن  يف  مّكحتی  نأ  ھیلع  بعصلا  نم  نوكیس  میظعلا  ةمالعلا 
! لیمجلا يطبقلا  نع  رسفتسی  نأ  دارأ  ھنكلو  .كحضف 

"؟ ّيلحم يبص  وھ  لھ  شھدم ! طقف ؟ اًماع  رشع  ةینامث  "

". فرعأ ال  ، " يفتك تززھ 

دامع لوانت  .ناطلسلا  ةفرغ  انلخد  امدنع  رورسلاو  ةجھبلا  رداوب  وجلا  يف  تریاطت 
.كحضی حارو  ىسیع  نب  قراط  نم  ةلاسرلا  نیدلا 

"؟ ىُرت ای  ككحضی  يذلا  ام  : " ناطلسلا ھلأس 

: يدیس ای  عمسا  .راصتنالا  ریمأ  ای  ھتادیدھت  "

نیارلا ءانبأ  بضغو  ينوتویتلا ، بضغلا  ىنعم  فرعت  فوسلف  ّفكت ، مل  اذإ  "
نوبعلی نیذلا  نوسكاسلاو  نیرذحلا ، جنرفلاو  نیعرابلا ، باوسلاو  رابكلا ، نییرافابلاو 

باحصأ لابجلا  يقلستمو  يدنجروب ، نم  نیسرشلا  بضغو  ایلافتسو ، ءانبأو  فویسلاب ،
نیذلا نییمیھوبلاو  مھحامرب ، نایزیرفلا  بضغ  فرعتس  .بلألا  نم  ةعیرسلا  مادقألا 

ةوق فرعتس  امك  باغلا ، شوحو  نم  ةوارض  رثكألا  نییدنلوبلاو  نیمستبم ، نوتومی 
". فیسلا لمح  نع  دعب  زجعت  ملو  نسلا  ربك  اھنھوی  مل  يتلا  ىنمیلا  يعارذ 

نییناكسوتلل اھبسنی  ةبعرم  تاملك  دجی  مل  ھنأ  ةلاسرلا ، هذھ  يف  مامتھالل  ریثملا 



يدنجروب لاجرب  قلعتی  امیف  امأ  .وھسلا  اذھ  نع  اندر  يف  ھلأسن  امبر  ..نییزیبلاو 
ناك تاونس ؟ ذنم  هانیقتلا  يذلا  يدنجروبلا  سرافلا  كلذ  مكومس  ركذت  لھف  نیسرشلا ،
يفنأ اًكرات  ةمیخلا  ةرداغم  ىلع  ةحئارلا  كتربجأ  ىتح  ھتیصخش ، يف  ام  سرشأ  ھطارض 

". راجفنالا قئارح  لمحتی 

.كحضی ذخأ  كلذ  ناطلسلا  رّكذت  امدنع 

دامع ای  نآلا  ادر  بتكا  .سئابلا  ثدحلا  كلذب  يناملألا  كلملا  ریكذتل  ةجاح  نأ ال  دقتعأ  "
". كتاملك نِّودی  فوسو  اضیأ  بتاك  باشلا  اذھ  .نیدلا 

يطبقلا بتاكلا  نكلو  ھینیع ، ىلإ  رظن  .ةبغرلا  ھتّكلمت  دقو  باشلا  ىلإ  نیدلا  دامع  رظن 
قیشرلا باشلا  دسج  لمأتی  وھو  ءالمإلا  يف  ناطلسلا  دعاسم  أدب  .ةعرسب  هرصب  لَّوح 

.لجخ نود 

: ایناملأ بحاص  كیردرف  میظعلا  كلملا  ىلإ  "

، رصانلا رداقلا  يوقلا  میحرلا  نمحرلا  مسب هللا 

نآلا سدقلا  لضفب هللا ، .ةرخأتم  تءاج  اھنأ  فسأ  نم  نكلو  كتلاسر ، ىلع  كركشن 
يدیأ يف  ةیقبتملا  يھ  ندم  ثالث  كانھ  .میلشروأ  اھنوعدت  يتلا  ةنیدملا  كلت  انیدیأ ، يف 

يلوتسن فوسف  يوقلا  كلملا  اھیأ  نئمطا  نكلو  .ةیكاطنأو  سلبارطو  روص  نییحیسملا ،
نییناكسوتلا ةلاسب  اھب  فصت  تاملك  دجت  مل  كنأ  ظحالن  نأ  الإ  عطتسن  مل  .كلذك  اھیلع 

نوئیجی نیذلا  لاجرلا  تافصب  ملع  ىلع  اننأل  انجعزی ، امم  اذھو  نییزیبلاو ، نییسینیفلاو 
ودبلل ةعتملا  نم  اریثك  نوققحیو  لوقعلاو ، ماسجألا  ولیمج  مھنإ  .قطانملا  كلت  نم 

.ىرخأ ةرم  مھتیؤر  ىلإ  علطتن  اننإ  .ءارحصلا  يف  ةایحلاو  بحلل  نیشطعتملا 

نأ درجمب  يتأی : ام  اومھفتل  نكلو  مكراظتنا ، يف  نحنف  برحلا ، نودیرت  متنك  اذإ  امأ 
اذل .انتاكلتممو  انبعش  نع  انلصفی  ءيش  .رحب ال  مكدالب  نیبو  مكنیب  نوكیس  انھ ، اوحبصت 

لحاس ىلع  ةدوجوملا  مكندمب  يفتكن  نل  ةرملا  هذھ  .ةمایقلا  موی  رجف  ىتح  مكمزھن  فوس 
ثیح مكیضارأ ، ىلع  يلوتسن  نأ  انیلع  لضف هللا  نم  نوكیسو  ءاملا  ربعنس  امنإو  انرحب ،

.لامرلا تحت  انھ  مكلاجر  نفدیس 

ھلوسرو نم هللا  لضفب  ماع 584  يف  بتك 



بویأ نب  فسوی  سدقلا : حتاف  عیقوت : لمحیو 

ىلع رورسلا  لخدأ  ام  رثكأ  .ھتلاسر  ظیرقتب  اعتمتسم  عمجلا  ىلإ  نیدلا  دامع  رظن 
ام ائیش  دیری  ناك  ناطلسلا  نكلو  قراط ، ھجو  ىلع  لوجخلا  ةماستبالا  كلت  تناك  ھسفن 

دوفو .خیراتلا  يف  ھناكمب  ایعو  رثكأ  نیدلا  حالص  حبصأ  .ةلاسرلا  بولسأ  يف  ةیدج  رثكأ 
الو .ملاعلا  ءاحنأ  يف  نینمؤملا  نم  اھاقلت  يتلا  لئاسرلاو  ةنیدملا  يف  اوعّمجت  نیذلا  ءاملعلا 
ھتقث ھل  دّكأ  كلذ  لك  .دادغب  يف  ھطالبو  ةفیلخلا  نم  تءاج  يتلا  يناھتلا  عبطلاب  ىسنن 

.ةدیقعلا ذِقنُم  دیدجلا : ھبقل  ھمساب  ةلسرملا  لئاسرلا  لك  لمحت  نأ  دارأ  ببسلا ، اذھل  .ھسفنب 
اھّمدقیو ةناصر ، رثكأ  وحن  ىلع  ةلاسرلا  ةباتك  دیعی  يك  ھبتكم  ىلإ  نیدلا  دامع  فرصنا 

.اھمتخل ناطلسلل  يلاتلا  مویلا  حابص 

بحاص يبونلا  يصخلا  دی  تناك  .يفتك  ىلع  دیب  ترعش  ةفرغلا ، رداغأ  تنك  امنیب 
ھعبتأ نأ  بلط  .قشمد  يف  ةعلقلا  يف  تارم  ةدع  ھتیأر  نأ  قبس  يذلا  ضیبألا  رعشلا 

.بحسناو فرغلا  ىدحإ  مامأ  ينكرتو  ينذخأ  .هدی  نم  اھیف  غلابم  تاراشإب 

ةناطلسلا توص  .بابلا  ءارو  نم  فولأملا  توصلا  لاق  بوقعی ،" نبا  ای  لخدا  "
.ةلیمج

.لوألا يلاؤس  تقبس  .ُتْیَنحناو  ُتْلَخد 

يننأ ةجردل  نیریثك ، سانأل  ةریثك  تاءارتفا  رشن  دقل  .انعم  دعی  مل  فسألل  دجمأ  "
". ةایحلا دیق  ىلع  لاز  ام  .بارطضالل  يعاد  .رمألا ال  ّىلوت  نامرھقلا  .هداعبإ  تبلط 

.رخآ عوضوم  ىلإ  تلقتنا  يحایترا  نع  رّبعأ  نأ  لبق 

"؟ بوقعی نبا  ای  بولقلل  ةغل  كانھ  لھ  "

صّلختلا ربخ  نم  ةئجافملا  ةلقنلا  ينتمجلأ  .بیجأ  نأ  عطتسأ  مل  يننكلو  تمستبا ،
.میمحلا اھتفسلف  ملاع  ىلإ  دجمأ  يصخلا  نم  يساقلا 

نم طیلخب  ثدحتت  بولقلا  مظعم  .مكبأ  مكبلق  لعل  دجوی ؟ .ال ال  .بتاكلا  اھیأ  ًاّدیج  رّكف  "
ةیجراخلا فورظلا  نأ  امب  اًمئاد ، ةفلتخم  امھنیب  ةقیقدلا  ةبسنلا  نأ  مغر  مالحألاو ، ةقیقحلا 

دنع اًمئاد  ھحتفت  نأ  عیطتست  اباتك  سیل  بلقلا  .رمألا  ةیاھن  يف  ءيش  لك  ررقت  يتلا  يھ 
لّوحتی ةأجفو ، مایأ ، ةدع  فزنی  لظیس  ھنإف  عطق  ىلإ  اقزمم  بلقلا  ناك  اذإ  .عضوملا  سفن 



"؟ ينقفاوتأ .رجح  ىلإ 

تبلط اھنكلو  هاجتالا ، اذھ  يف  يضمی  اھلقع  لعج  ام  ادیج  فرعأ  تنك  .يسأرب  تأموأ 
.لاؤسلا تحرط  اذلو  لأسأ ، نأ  ينم 

لفتحن اننإ  ةناطلسلا ؟ يتدیس  ای  اذھك  تقو  يف  ھلك  كلذ  يف  نیركفت  كلعج  يذلا  ام  "
". كتاذ ىلإ  نیبحسنت  ِكارأ  نأ  ينشھدیو  میلشروأ ، طوقسب 

لقث ھكلمت  نكلو  روھش ، ةدعل  افیفخ  لظ  .بوقعی  نبا  ای  ةّدع  تالّوحتب  يبلق  َّرم  دقل  "
نأ لبق  ةمیلح  عم  حلاصتأ  نأ  نم  َّدب  ناك ال  .ينقزمی  مدنلا  الثم ، مویلا  .ىرخأ  ةرم  ریبك 

اھانیعو ةرم ، تاذ  ينتءاج  .ةرھاقلا  ىلإ  ءوجللاو  يبضغ  نم  برھلل  ةرطضم  اھسفن  دجت 
.اھتضفر .بوقعی  نبا  ای  بلقلا  ةیساق  تنك  .ءاقدصأ  دوعن  نأ  َْتبلطو  نزحلاب ، ناتئلتمم 

يعسلا .اھدحو  دیفت  ال  ةفطاعلاو  بحلا  عم  تشیاعت  يتلا  ةقادصلا  نأل  اذامل ؟ .اھتیردزا 
مھعرصی اوحجن ، مھنأ  نودقتعی  نیذلا  كئلوأ  .میلس  ریغ  لقع  ىلع  لیلد  اھدحو  اھیلإ 

.الجآ وأ  الجاع  نزحلا 

اھقلطأ .ةریقح  ةبذك  .لتاقلا  مسلا  تلسرأ  يننأب  ينتمھتا  ةریرشلا  نسلألا  .تتام  مث 
عطتسی مل  يذلا  كولمملا  كلذ  .ةریغلاب  نونجم  لجر  .ھقلاخ  ھجو  ىقلی  نأ  كشو  ىلع  لجر 

، فرعت امك  .قمحألا  ھلمع  ىلع  ينمولی  نأ  راتخا  ىرخأ ، ةأرمال  ةمیلح  بح  لمحتی  نأ 
اھباقع نكلو  .ىرخأ  ةأرما  اھسفنل  تدجو  ةمیلح  نأ  تعمس  امدنع  ًادج  تأتسا  اضیأ  انأ 
لضفأ ةقیرط  دجأ  ىتح  اھتایح  لوطت  نأ  لضفأ  تنك  .هروصت  نكمی  ال  ءيش  توملاب 

ءزج ھلك  كلذ  بوقعی ، نبا  ای  كل  امداص  نوكی  نأ  نكمی  ائیش  لوقأس  يننأ  مغر  .اھبیذعتل 
.ءایتسالاب رعشأ  مل  تتام ، فیك  اھتوم ، ُربخ  ينءاج  امدنع  نكلو  .يبلق  ةغل  نم 

ناك .كلذ  لباقم  يف  ْتلُتق  مسلاب  .انیلكل  ةبسنلاب  اریثأ  ناك  ام  لك  ْتلتق  .انبح  تْمَّمس  دقل 
ينلعج يذلا  ببسلا  وھ  اذھ  .كاذنآ  ھلوقی  يبلق  ناك  ام  كلذ  نكلو  ارئاجو ، ایساق  يلعف  ُّدر 
بلقلا قطنم  نع  اھبتكأ  يتلا  ةقرولا  نم  يھتنأ  فوس  .لقعلاو  بلقلا  نیب  ةقالعلا  ىّصقتأ 

ٌتقو اذھ  .َّيلع  كمكح  يف  ایساق  نكت  ال  .ریبكلا  دجسملا  يف  ةعمج  ةبطخ  لوأ  لبق 
". حرفلا هرُمعی  يبلق  .سدقلا  ىلع  نیدلا  حالص  ىلوتسا  دقل  .لافتحالل 

.ادیج منأ  مل  .يھجو  قرحت  سمشلا  ةرارح  دجأل  يلاتلا  حابصلا  يف  ارخأتم  تظقیتسا 
ينتبضغأ ةمیلح  ىلع  اھتوسق  .ًالوھذم  ينتكرتو  يلقع  ىلع  سمأ  ةلیمج  تاملك  تّرم 

فالخ ىلع  ةأرما ، لعفلاب  تناك  .اھتنامأو  اھدلَج  ينبجعأ  كلذ  نم  مغرلا  ىلع  .اریثك 



.ىرسأ اھیدل  نوكی  نأب  نمؤت  ال  بوبحملا ، مرتحملا  اھجوز 

.ةلیلق رھشأل  ولو  ..اًناطلس  حبصتل  ةناطلسلا  هذھ  لّوحی  اّبیط  انج  نأ  ول  اًنایحأ  تینمت 



(37)

نم ةلاسر  ّىقلتی  ناطلسلا  دجسملا ●  يف  بطخی  بلح  يضاق  ● 
ىلع جنرفلل  ةراغ  يف  اًقرح  تومت  يترسأ  زولوت ●  بحاص  دنارترب 

ةرھاقلا

، ھفیظنت مت  نأ  دعب  كلذو  .میظعلا  ىصقألا  دجسملا  يف  مایأ  ةرشع  دعب  انعمتجا 
ةیروطاربمإ يف  ةاضقلاو  ءارمألا  لك  رضح  .ةنجلا  قیربب  عشت  ةراجحلا  تحبصأو 

.يربكوك ریمألا  لضفملا  هدئاقو  نیدلا  يقت  ھمع  نباو  لضفألا  ھنبا  كلذك  .نیدلا  حالص 

دوسألا ھئادرب  بلح ، يضاق  دعص  .قشمد  نم  ضرغلا ، اذھل  عنُص  يذلا  ربنملا ، ءاج 
يبشخلا هزجاحب  كسمأ  امدنعو  .اددرتم  ربنملا  تاجرد  ةریبكلا ، ءارضخلا  ھتمامعو 

مویلا تاملك  نأ  فرعی  .ھیدی  ةشاعترا  مامألا  يف  انم  نوسلاجلا  ظحال  ھسفن ، نزاویل 
نأو لیلق ، ناطلسلا  ربص  نأ  كلذك  فرعی  .ةمداق  ةلیوط  ةدمل  ةركاذلا  يف  ىقبت  فوس 

، ةبسانملا مئالی  امب  أدبو  ةیروھج ، ةربنب  يضاقلا  ثدحت  .ھل  قورت  ةلیوطلا ال  ظعاوملا 
.ریصق تقو  يف  يبنلا  عابتأ  اھّققح  يتلا  تاراصتنالل  اًزجوم  اًخیرات  درسف 

اُنناطلس داعأ  دقل  .میوقلا  قیرطلا  انل  مسر  يذلا  ّھیبنو  میحرلا  نمحرلا  مساب هللا  أدبن  "
كئلوأ رھاقو  اننید ، دامع  ھنإ  .ةسدقملا  ةنیدملا  هذھ  ىلإ  لالھلا  بویأ  نب  نیدلا  حالص 
.دادغب يف  نینمؤملا  ریمأ  ةیروطاربمإ  َتْیَیَحأ  دقل  .ةشوقنم  اروصو  ابیلص  نودبعی  نیذلا 

كظفح هللا .اننید  لبقتسم  لجأ  نم  كیمحتو  كتایار  لوح  ةكئالملا  فرفرت  نأ  وعدن هللا 
.نینسلا رم  ىلع  كتیرذو 

يبنلا ةافو  نم  ریصق  تقو  دعب  اننید  تایار  انتركاذ ، هاسنت  نل  يذلا  رمع ، عفر  انھ 
متلتاق نم  ای  اعیمج  مكیف  كراب هللا  .میظعلا  دجسملا  اذھ  يُنب  انھ ، .مالسلاو  ةالصلا  ھیلع 



، ركب يبأ  لثم  نیقداص  متنك  دقل  ردب ، حور  متدعأ  دقل  .مویلا  اذھ  يتأی  نأ  لجأ  نم 
ةعبرألا ءافلخلا  نإ  .يلعو  نامثع  ةوقب  اننوركذت  مكنإ  رمع ، لثم  ءامركو  نیروسج 

لجأ نم  لتاق  نم  لك  ىوثم  ةنجلاو  .نومستبی  مھو  مویلا  ءامسلا  نم  انیلإ  نورظنی  لئاوألا 
.ةنیدملا هذھ 

ىراحص ربع  حامرلا  ّةنسأ  ىلع  میركلا  نآرقلا  انشویج  تلمح  ام  ناعرس  كلذ ، دعب 
ةدبع دالب  ىلإ  انتلاسر  تلقتنا  كانھ ، نمو  جنرفلا ، يضارأو  سلدنألا  لابج  ىلإو  ایقیرفإ 
ناك ھعرش هللا ، يذلا  میوقلا  قیرطلاب  انتفرعم  سراف  بعش  انكراش  نأ  درجمبو  .رانلا 
طوقس بابسأ  دحأ  نإف  تارم ، ةدع  ناطلسلا  عمس  امكو  .انتیضق  ىلإ  لّوحت  نم  لوأ 

نیقوحسملا ارقف ، سانلا  دشأ  نأ  وھ  ةجضان  شمشم  ةرمث  لثم  انیدیأ  يف  سراف 
نییداعلا دونجلا  نوكراشی  انتداق  رابك  ةیؤرل  اوشُھد  ساجنألا ، ةنھكلا  نم  نیلغتسملاو 

.هللا مامأ  ةیساوس  انلك  اننأ  مھنیعأب  اوأر  دقل  .ھسفن  ءانإلا  نم  مھماعط 

نحنو ىتح  .انتیار  فلخ  ءارقفلا  عّمجت  اضیأ  كانھو  میظعلا ، دنھلا  رھن  ىلإ  انلصو  دقل 
يف مھو  ةواج ، رزجو  دنھلا  بونج  ىلإ  انتلاسر  نولمحی  انراّجت  نإف  نآلا ، انھ  ملكتن 
ىلإ لصن  يكل  انقفو  ھنأب  نم هللا  ةراشإ  كلت  تسیلأ  اعیمج ، مكلأسأ  .نیصلا  ىلإ  مھقیرط 

؟ اذھك ریصق  تقو  يف  ایندلا  ناكرأ  لك 

تقولا اذھ  لك  ةسدقملا  ةنیدملا  هذھو  انلحاس  نولتحی  جنرفلا  كرت  راعلا  نم  ناك  كلذل ،
كتعاجشو كترباثم  لضفبو  بویأ ، نب  نیدلا  حالص  ای  كلضفب  .باقع  نم  فوخ  نود 

ةیناث مویلا  يلصن  ناكم ، لك  يف  نینمؤملا  لجأ  نم  ةیلاغلا  كتایحب  ةیحضتلل  كدادعتساو 
يف ارّاتب  افیس  لمحت  كنإ  .دالبلا  هذھ  يف  كمكحو  كرمع  لیطی  نأ  وعدن هللا  .ىصقألا  يف 

". ارینم احابصم  ىرخألا  يفو  دی ،

ةبسانملا لالج  نكلو  .ھتاذ  دحب  ایراكذت  اثیدح  نكی  مل  .ةعاسلا  وحن  ةبطخلا  تّرمتسا 
يضاق لزن  اھدعب  .ركشلا  ةالص  تمیقأ  بیطخلا  ىھتنا  نأ  دعبو  .عیمجلا  ىلع  رطیس 

رعش .نیدلا  دامعو  لضافلا  يضاقلا  مث  ..ھّلبقو  نیدلا  حالص  ھقناعف  ربنملا  ىلع  نم  بلح 
.ارعش هدر  ءاج  ةبطخلا ، يف  ھیأر  نیدلا  حالص  ھلأس  امدنعو  .جاھتبالاب  لضافلا 

دقف موجنلا  امأ  راصتنالا ، ریمأ  ای  ةبطخلا  عامس  دنع  حرفلا  عومدب  ءامسلا  تكب  "
". انعم لفتحتل  امنإو  رارشألا ، لتقت  يكل  ال  ءامسلا ، ةبق  يف  اھعضاوم  تكرت 

، ةرملاب ةمھلم  ریغو  ّةلمم  تناك  ةبطخلا  نأب  دعب  امیف  فرتعا  يذلا  نیدلا  دامع  امأ 



.بلح يضاقل  ءفدب  مستبیو  لضافلا  لوق  ىلع  نآلا  ينثی  ھنإف 

يقت مھ  نورضاحلا  ناك  .برحلا  سلجم  ناطلسلا  ىعدتسا  ھسفن ، ءاسملا  كلذ  يف 
مرك ةلاح  يف  ناطلسلا  ادب  .عضاوتملا  يصخشو  نیدلا  دامعو  لضفألاو  يربكوكو  نیدلا 

.نیدیدش طسبتو 

تنك دقل  .ةنیدملا  ىلع  ءالیتسالا  ةیمھأ  اًمئاد  دّكأ  يذلا  نیدلا  دامع  ركشن  الوأ  انوعد  "
عفرن الأ  ىلع  مّمص  يذلا  وھ  يربكوك  نأ  امك  ریبكلا ، قیدصلا  اھیأ  اًمئاد  كنأشك  اقحم ،
نود روص  ىلع  شیجلا  يلوتسی  نأ  دیرأ  .اقحم  تنك  كلذك  تنأ  .روص  نع  راصحلا 

اذھ انتلصو  دقل  .روص  ىلع  يلوتسن  كلذ  دعبو  نولفتحیو  نوحیرتسی  مھوعد  .ءاطبإ 
ھتایح انذقنأ  يذلا  سرافلا  كلذ  ھنوركذتأ ؟ ..زولوت  بحاص  دنارترب  نم  ةلاسر  حابصلا 
أرقی فوس  نیدلا  دامع  .انراجت  لضفب  املاس  هدالب  ىلإ  داعو  لكیھلا  ناسرف  يدیأ  نم 

مجرتی يذلا  لیمجلا  يطبقلا  كلذ  روضح  لضفن  انك  انلك  اننأ  فرعأ  .نآلا  ھتلاسر  مكیلع 
ىلع انم  نوحبسی  نم ال  ىتح  ھنأ  ةجردل  لامجلاو ، نسحلا  كلذ  لكب  انتغل  ىلإ  ةینیتاللا  نم 
اھیأ دیعب ، ھنأ  فسأ  نم  .ھلامجب  اوبجعی  نأو  َّدب  ال  نیدلا ، دامع  لثم  ىرخألا  ئطاوشلا 

". ھلحم ّلحت  نأ  مئالملا  نمو  ریبكلا ، ّملعملا 

يفخی نأ  عاطتسا  ھنأ  الإ  ناطلسلا ، نم  ةنوشخ  ضعبب  ئجوف  نیدلا  دامع  ناك  اذإ 
فورعملا نم  ناك  .رومألاب  نیملاعلا  ةماستبا  نورخآلا  لدابت  .زاتمم  وحن  ىلع  هرعاشم 

رمقلا لامتكا  ةلیل  بئذ  لثم  ھعبتی  ىسیع ، نب  قراطب  ّمیتم  نیدلا  دامع  نأ  ماع ، لكشبو 
.ھسفنب يزولوتلا  دنارترب  ةلاسر  ةءارقب  نیدلا  دامع  ماق  .اردب 

فالخ ىلع  ينأل ، .اھنومضم  صیخلتب  موقأ  فوسف  ءارمألاو  ناطلسلا  يل  حمس  اذإ  "
ةداعتسال اریبك  اشیج  نوزّھجی  مھنإ  زولوت  يف  انقیدص  لوقی  .فیعض  مجرتم  يطبقلا ،
مھشویج اودحوی  يك  ایناملأو  اسنرفو  ارتلجنإ  كولم  اعد  دق  ابابلا  نإ  لوقیو  .میلشروأ 
لوقعلا يوذ  نم  نینثا  ةثالثلا  كولملا  نیب  نم  نإ  لوقی  .بیلصلا  ةدبع  فرش  ذاقنإل 

لثم وھف  ..ھنم  ىشُخی  يذلا  وھ  طقف  دحاو  .ةیروطاربمإ  ةرخبأ  اھؤلمت  يتلا  ءاقمحلا 
جوزو لاض  نبا  ھنأب  ھتلاسر  يف  ھفصی  يذلا  ارتلجنإ  كلم  دراشتیر  ىلإ  ریشی  .ناویحلا 

ھنأ امك  نابشلاب ، مرغُم  ھنكلو  ىرخأ ، ةأرما  يأ  الو  ھجوز  عبشی  نأ  عیطتسی  ال  أوسأ ،
ىتم فرعی  ھنإ ال  لوقی  .ةعاجشلا  مدعی  ناك ال  نإو  ریرش ، دوقح  ناسنإو  ءيدر  مكاح 
دشح نم  َّدب  ھنإ ال  ثیح  الیلق ، رثكأ  وأ  ماع  دعب  نوكی  دق  كلذ  نأ  دقتعی  ناك  نإو  نورحبی ،
مھنفس رمدن  ىتح  ئناوملا  لك  ىلع  ةرملا  هذھ  يلوتسن  نأب  حصنیو  .تاعربتلاو  معدلا 



، ءاملا يف  لازنلل  لوطسأ  دادعإب  ناطلسلا  ىلع  ریشی  امك  .رحبلا  يف  تلاز  ام  يھو 
اھب ذخأن  يتلا  اھسفن  ةیدجلاب  ةیرحبلا  برحلا  ذخأن  ال  اننأ  انفعض  ةطقن  نأب  رعشیو 
يذلا مویلا  يتأی  يكل  يلصیو  ناطلسلا ، عباتو  لیلذلا  مداخلاب  ھتلاسر  عقوو  .ةیربلا  برحلا 

نیقفارملا ناسرفلا  دحأ  نأب  انغلبی  امك  اریسأ ، ابابلا  ذخأتو  رحبلا  انشویج  ھیف  ربعت 
نمؤم ھنأ  يأ   ، اًرس ةدیقعلا  نع  قشنم  زنابلأ ، ناس  بحاص  تربور  وھو  دراشتیرل 

". انل ادیفم  نوكی  فوسو  يقیقح 

.ناطلسلا مستبا 

، ةنطفلا دیدش  ركفم  ھنإ  .انفوفص  ىلإ  دوعی  نأ  انقیدص  نم  بلطن  نأ  يغبنی  اننأ  دقتعأ  "
ای كلذ  لك  تلجس  لھ  نوقفتم ؟ .انفادھأ  مھأ  روص  ىلع  ءالیتسالا  لعجت  ةلاسرلا  هذھو 

"؟ بوقعی نبا 

.يسأرب تأموأ 

عقوم ىلإ  میلشروأ  بحاص  نوج  ةقفارمل  دعتسأ  تنك  امنیبو  يلاتلا ، مویلا  ةریھظ  دعب 
ةدوعل ركشلا  ةالص  ءادأل  میلشروأ  ىلإ  اوداع  اننید  نم  نورخآ  عّمجت  ثیح  میدقلا  دبعملا 

حمس ھنأل  كلذل  تشھدنا  .يندیری  نیدلا  حالص  نأ  ھحاحلإب  مداخ  ينأجاف  ناطلسلل ، ةنیدملا 
.ةیكلملا ةفرغلا  ىلإ  مداخلا  تعبت  يننأ  الإ  لافتحالا ، يف  ةكراشملاب  يل 

اونوكی نأ  نم  َّدب  .قلقلا ال  تامالع  ھھجو  ىلع  ودبت  ھشارف ، ىلع  اسلاج  ناطلسلا  ناك 
ھتدجو امل  تبجعو  شارفلا ، ىلع  نم  ماق  يلوخد ، درجمب  .رخآ  صخش  يأ  لبق  هوغلبأ  دق 

نأ نم  َّدب  ال  ابیھر  ائیش  نأ  تكردأو  .عومدلاب  هانیع  تألتماو  .يتنجو  ّلبقیو  ينقناعی 
.لیشارل عقو  دق  نوكی 

ّىلحتت نأ  نم  ّدب  الو  ةفسؤم ، رابخألاو  .بوقعی  نبا  ای  ةرھاقلا  نم  ةلاسر  انیقلت  دقل  "
ةنیدملا هذھ  نادقفل  بضغلا  مھب  ّدبتسا  جنرفلا  ناسرف  نم  ةریغص  ةعومجم  نإ  .ةعاجشلاب 
اوقرحأ .كلھأ  ھیف  شیعی  يذلا  يحلا  ىلع  اوراغأو  ةرھاقلا  ىلإ  اوبھذف  مھدشر ، مھدقفأو 
ضبقلا اندونج  ىقلأ  دقو  راذنإلا ، ةرافص  قالطإ  لبق  نسلا  رابك  اولتقو  لزانملا  ضعب 

مل .لزانملا  كلت  دحأ  ناك  يقیدص  ای  كلزنم  .يلاتلا  مویلا  حابص  مھمادعإ  متو  مھلك ، مھیلع 
ادغ ةرھاقلا  ىلإ  دوعتل  تابیترتلا  لكب  موقی  نأب  لضافلل  يتاھیجوت  تیطعأ  دقل  .دحأ  جنی 

". ءاشت امك  كانھ  ءاقبلا  كنكمی  .احابص 



.يكبأ نأ  عطتسأ  مل  ةعاسلا ، ىلع  دیزت  ةدمل  .ينكسم  ىلإ  تدع  .تنذأتساو  تینحنا 
برك نم  ھیف  انأ  ام  ينباصأ  .ةثراك  يب  ّتلح  دقل  .ناردجلا  يف  ّقدحأ  ضرألا  ىلع  تسلج 
لیشار يف  تركف  .ملأ  نم  ينرصتعی  امع  رّبعت  نأ  نكمی  عومدلا  الو  تاملكلا  .سرخلاب ال 

نومرضی ةرباربلاو  مالس  يف  نومئان  مھتثالثو  اھنضحب ، ثبشتم  وھو  اھنباو  میرمو 
.لزنملا يف  رانلا 

تنك ام  لكب  ركفأ  تحر  .يعاتم  مزحأ  انأو  لاع  توصب  ءاكبلاب  شھجأ  يسفن  تدجو 
.اھل ھب  ُحبأ  مل  يذلا  يبح  قمع  فرعت  نأ  نود  تتام  دقل  .لیشارل  ھلقأ  ملو  ھب  تركف  دق 

يف اھلافطأ  ّيبرت  نأو  هوركم ، نود  نم  شیعت  نأ  تّینمت  يتلا  ةریغصلا  میرم  تتامو 
.اھجوزو يھ  مالس 

فرذأ انأو  ةیدبألا  موجنلا  ةكرح  بقارأ  نصحلا  رادج  ىلع  ترسو  تجرخ  .منأ  مل 
يوشأ نأ  دیرأ  تنك  .مقتنأ  نأ  دیرأ  تنك  .بضغلاو  ىسألاب  ترعش  .تمص  يف  يعومد 

.نوتومی مھو  مھباذع  نم  كحضأو  كحضأو  ةئداھ ، ران  ىلع  جنرفلا  ناسرف 

رافصلا رئاط  ةدوشنأ  تعمس  يلاتلا ، مویلا  حابص  نیرّكبم  انترداغم  ءانثأ  يف 
ىلإ میلشروأ  نم  ةلحرلا  نع  ائیش  ركذتأ  .ىرخأ ال  ةرم  يھجو  عومدلا  تألمف  ةنیزحلا ،

بیطلا ھجولا  كلذ  وھ  هركذتأ  ام  لك  .انمن  نیأ  الو  انفقوت  ةرم  مك  فرعأ  ال  .ةرھاقلا 
لسغل اھمدختسأو  اھنم  برشأ  تنك  ءاملاب  ةئیلم  ةبرِق  يناطعأ  يذلا  ناطلسلا  يعاسل 

دیرأ تنك  كلت ، مالآلا  ةلحر  ءانثأ  يف  ةنیعم  ةظحل  يف  يننأ  كلذك  ركذأ  .بارتلا  نم  يھجو 
نأ دیرأ  تنك  .ةاسأملا  رمج  كیرحتل  ىنعم  ال  ھنأ  رعشأ  تنك  .ناطلسلا  ىلإ  دوعأ  نأ 
ناك تقولا  نكل  .ةببقملا  ھتفرغب  میدقلا  لزنملا  ایاقبو  دامرلا ! ةیؤر  يف  اًبغار  نكأ  مل  .ىسنأ 

.تاف دق 

كانھ نكت  مل  .يكبن  نحنو  انقناعت  .لزنملا  لالطأ  مامأ  يراظتنا  يف  نومیم  نبا  ناك 
يف اروھش  تشع  .ھتیب  ىلإ  ينذخأ  .ةمیدقلا  نئاغضلاو  ءادعلا  لك  باذأ  نزحلا  .تاملك 

.يجراخلا ملاعلا  يف  رودی  امع  ةركف  ىندأ  َّيدل  نكی  مل  .نمزلاب  روعشلا  تدقف  .مات  لوھذ 
.رصقلا يف  هاضرمب  َىنُعی  ناك  .ةرھاقلا  ىلإ  ریبكلا  لجرلا  بحصأ  تحبصأ  دعب ، امیف 

امدنع اھتأرق  نأ  قبس  يتلا  بتكلا  ةءارقو  ةبتكملا  يف  ىمادقلا  ءاقدصألا  ةرایز  تدواع 
لغشت لیشار  تناك  امك  .ةمیلأ  تایركذ  بتكلا  ریثت  اًنایحأ  .ناطلسلل  ابتاك  تحبصأ 

.ةدیدج عومد  يزیكرت  تتشتو  يركف ،



اجزاط ایلین  اكمس  ينمعطی  ناك  .صاخ  ضیرمكو  قیدصك  نومیم  نبا  ينلماع 
باشعألا نم  اجیزم  برشأ  ينلعج  .ّيُنبلا  زرألا  نم  قبط  ىلع  اّمدقم  محفلا  ىلع  اّیوشم 

اھیف ملكتأ  مل  ةلماك  مایأ  تّرم  .مونلا  ىلع  يندعاسیو  ةدودشملا  يباصعأ  ئدھی  ةلیل  لك 
، نومیم نبا  لزنم  نم  بیرقلا  لودجلا  ىتح  ریسلا  تدتعا  دق  تنك  .دحأ  عم  ةدحاو  ةملك 

فرصنأ تنكو  كمسلا ، نوداطصی  مھو  راغصلا  دالوألا  بقارأ  ةرخص  ىلع  سولجلاو 
.اجعزم مھوھل  دجأ  تنك  ذإ  ٍلاع ، توصب  نوكحضی  امدنع 

ّمدقأ الو  ائیش  ّعقوتأ  ال  مویب ، اًموی  شیعأ  تنك  .نمزلاب  روعشلا  ىفتخاو  .ملاعلا  تدقف 
يف بتكلا  ةءارق  ریغ  موی  لك  لعفأ  تنك  اذام  ركذأ  ال  روطسلا ، هذھ  بتكأ  انأو  .ائیش 
ةّدع انیس  نباو  سونیلاج  تأرق  .ةیبطلا  لئاسرلا  ينرھبت  ثیح  ةریبكلا  نومیم  نبا  ةبتكم 

مھدصاقم ءالجتسا  يف  لشفأ  امدنع  تنك  .مھلامعأ  يف  ةیفخ  يناعم  تفشتكاو  تارم ،
يف هدعاسأو  ابیبط  حبصأ  نأ  َّيلع  حرتقاو  يلمع ، ىلع  ىنثأ  يذلا  نومیم  نبا  ریشتسأ 

.ھلمع

لاجم يف  رودی  اذام  فرعأ  نكأ  مل  .ناطلسلا  ملاعب  ةلصلا  تدقف  .ةریثك  روھش  تّرم 
.كلذب امتھم  دعأ  ملو  برحلا 

مھنأبو ئطاشلا ، ىلع  تسر  جنرفلا  نم  ةدیدج  ةعامج  نأب  نومیم  نبا  ينغلبأ  موی ، تاذ 
.عومدلاب ناتئلتمم  هانیع  تناك  .میلشروأ  ةداعتسا  نودیری 

.بوقعی نبا  ای  ىرخأ  ةرم  ةنیدملا  هذھ  ىلع  ءالیتسالاب  ًادبأ  مھل  حمسن  نأ  بجی  "ال 
". ادبأ

امبر .ملاعلاب  يمامتھا  تظقیأ  يتلا  يھ  يقیدص  توص  يف  رارصإلا  ةجھل  تناك  امبر 
دقفلاب روعشلا  ناك  .يسفنب  رعشأ  تدع  يننإف  رمألا ، ناك  ایأ  .رخآ  ببس  يأل  ةقافإ  تناك 

ناك اذإ  ام  ھلأسأ  نیدلا  دامع  ىلإ  اباطخ  تلسرأ  .لاز  ملألا  نكلو  يلخادب ، ارضاح  لاز  ام 
.ناطلسلا ةمدخب  قاحتلالل  دوعأ  نأ  نكمی 

تلصو تددرت ، ةمعان  ةكحض  لثم  ةرھاقلا  ىلإ  عیبرلا  داع  امدنع  عیباسأ ، ةعبرأ  دعب 
عتمتسأ ءانفلا  يف  اسلاج  ُتنك  .ریخأت  نود  يتدوعب  رمأی  ناطلسلا  .قشمد  نم  ةلاسر 

لاوط اھلاح  رّیغتی  ال  ةیوتلم ، ناصغأ  تاذ  دقعلا  ةریثك  ةرجش  تحت  سمشلا  ءفدب 
.عیبرلا مودق  ينرّیغی  مل  اضیأ ، انأ ، .يسفنب  ينركذت  اھنأل  اھب  تطبترا  ةنسلا ، لوصف 



، نیبیرغ ٍبیرق  ٍموی  تاذ  انك  ناذللا  نحن  .اًیفطاع  اًعادو  ناك  .نومیم  نبا  ُتْعَّدو 
ّتلح يتلا  ةاسأملا  بلق  يف  ةداعسلا  نم  اًریغص  اًءزج  تدعتسا  .ىرخأ  ةرم  اًعم  انحبصأ 

لیجست ةلصاومل  ةیقیقح  ةبغر  يب  نكت  مل  .ةیناث  لاصتالا  عطقن  الأ  ىلع  اندھاعت  .يب 
.رارمتسالاب ينحصن  .ةركفلا  كلتل  رُِعذ  نومیم  نبا  نكلو  نیدلا ، حالص  ةصق 

يف انھ  كلئاسر  ظفحأس  .كدعاسیس  كلذ  ناك  اذإ  بوقعی  نبا  ای  ءيش  لكب  يل  بتكا  "
". اھیلع ينتنمتئا  يتلا  بتكلا  كلت  راوجب  نامأ ،



نومیم نبا  ىلإ  لئاسر 
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 ● روص ّددُھی  ایناطیرب  كلم  دراشتیر  يتدوعب ●  بّحری  ناطلسلا  ● 
قشعلاب ضیرم  نیدلا  دامع 

..زیزعلا يقیدص 

يتلا ال دیربلا  ةاعس  تامدخ  ىلع  دامتعالا  نم  الدب  اًعم ، ّثدحتن  يك  انھ  تنك  كتیل 
، قشمد ىلإ  ةدوعلا  ةركف  نم  باصعألا  رتوتم  تنك  دقف  فرعت ، امك  .اًمئاد  اھیلع  لّوعی 

الأف يتدوع  نوربتعی  مھنإ  نولوقی  اوناك  ءارمألا  ضعب  ىتح  .يب  اوبّحر  عیمجلا  نأ  الإ 
.ھبناجب تنك  امدنع  ةكرعم  يأ  رسخی  مل  ناطلسلا  نأل  انسح ،

تكرت امدنع  .ةرھاقلا  قوس  يف  ؤلؤللا  راعسأ  لثم  بلقتت  رئاصملا  .ءيش  لك  رّیغت  دقل 
ناعملت هانیع  تناك  .جاربألا  لك  ىلع  ىلوتسا  دق  ناك  ابیرقت ، نیماع  لبق  ناطلسلا 

امدنع .قاھرإلا  ددبی  حاجنلا  .ادیعسو  ائداھ  ھتوص  ناكو  ھیتنجول ، اھنول  تحنم  سمشلاو 
هرھظم نكلو  يتنجو  ّلبقو  ماق  يتیؤرل ، رورسم  ھنأ  حضاولا  نم  ناك  حابصلا  اذھ  ھتلباق 

ظحال ھسفن  وھو  .ھجولا  بحاش  ودبی  ناكو  ھنزو ، نم  ریثكلا  دقفو  اتقاض ، هانیع  .ينأجاف 
.يشاھدنا

يننأ الإ  ينقھرت ، تأدب  نیعالملا  رافكلا  كئلوأ  دض  برحلا  .بتاكلا  اھیأ  ضیرم  انأ  "
.شئاطو يفطاع  اننامیإف  ينقلقی ، اضیأ  انبناج  .ينقلقی  ام  وھ  هدحو  ودعلا  سیل  .تملقأت 

راركتل فقوت  نود  نولتاقیس  نینمؤملا ، يف  وجنابلا  ریثأت  ھل  ةكرعم  يف  راصتنالا 
ةراھملاو ربصلا  نأل  بابسألا ، نم  ببس  يأل  لیبسلا  انللض  ام  اذإ  نكلو  حاجنلا ،

رھظتو عفادلا ، دَْقف  يف  انلاجر  أدبی  فوسف  ةعاجشلا ، درجم  نم  رثكأ  نابولطم 
سیل نیدلا  حالص   " نأب سواسو  ءارمألا  نم  ىقمحلا  ضعب  كلمتت  دقو   ، تاقاقشنالا



امبرو يلاجربو ،" يسفنب  ةاجنلا  عیطتسأ  يلعلو  روصتن ، انك  امك  ةمیزھلا  دض  انصحم 
ءارمأ روصت  امبرو  .لاتقلا  نادیم  نوكرتی  ةریقحلا ، راكفألا  هذھ  لثم  مھل  رطخت  امدنع 

يف برحلا  مئانغ  نم  مھلاجرو  مھ  اودیفی  مل  مھنأ  حاجنلا ، مدع  مھحور  نھوی  نمم  نورخآ ،
مھ يتمومع  ءانبأو  يئانبأو  يتوخإ  نأ  نوروصتی  دق  .ةریخألا  ةتسلا  روھشلا 
نبا ای  نضم  رمأ  ھنإ  .بلح  ىلإ  نودوعیو   ، مھنیب عازنلاو  فالخلا  ّبدیف  نودیفتسملا ،

". بوقعی

ىدم ىلع  روص  ىلع  ِلوتسأ  مل  اذل  .تقولا  لاوط  نیتھبج  ىلع  براحأ  نأ  َّيلع 
اراصح اولّمحتی  نل  لاجرلا  نأ  دقتعأ  تنك  .يراوج  ىلإ  تنك  امدنع  ةیضاملا  رھشألا 

، ةنیدملا يف  جنرفلا  دوجو  مجح  ریدقت  يف  تغلاب  دقل  .ائطخم  تنك  يننأ  حضتا  .الیوط 
جنرفلا كولم  .ةطرو  يقیدص  ای  ةجیتنلا  .ترماغل  يدونج  نم  اقثاو  تنك  ول  يننكلو 

كب ابحرم  كلذك ؟ سیلأ  .نوسأیی  مھنإ ال  .بھذلا  نم  دیزملاو  دیزملاب  رحبلا  ربع  نومداق 
ىلإ لضافلا  رداغ  حابصلا ، اذھ  .كدوجو  تدقتفا  .بوقعی  نبا  ای  ھیلإ  تدع  يذلا  كتیب  يف 

ينویع نكلو  ھملؤی ، ھسرض  نأ  يّعدی  .عوبسأ  ذنم  يتلباقمل  تأی  مل  نیدلا  دامعو  ةرھاقلا ،
يذلا كلذ  ھنأب  نیدلا  دامع  ىلإ  اًمئاد  ریشی  ناك  يداش ؟ ركذتأ  .عوجوم  ھبلق  نإ  نولوقی 

!" رامح بیضق  علتبا 

هرورس يردص  جلثأ  دقل  .ھلثم  انأو  ىركذلل ، ٍلاع  توصب  كحضی  ناطلسلا  حار 
.يتدوعب

قدص .ةغلاب  ةوافحب  ينلبقتسا  .نیدلا  دامع  ةرایزل  ءاسملا  يف  تبھذ  كلذ ، دعب 
نم ىوكشلا  رم  اكش  .ضوفرم  بح  مالآ  نم  يناعی  ریبكلا  ملعملا  ناك  .ناطلسلا  سیساوج 

.ناطلسلا روزی  الأ  رّرق  ببسلا  كلذل  .روھش  ةدع  ذنم  ھبتار  ھل  عفدت  مل  ةنیزخلا  نأ 

.ھبعاتمب َّيلإ  ىضفأ  .ھتلاحل  يقیقحلا  ببسلاب  فرتعا  ھیلع  تطغض  امدنعو  تشُھد ،
قزمملا ھبلق  نم  رأجی  دشار  صخش  ىلإ  عامتسالا  نم  نومیم  نبا  ای  الالمإ  رثكأ  دجوی  ال 
.ھیلإ تبھذ  نأ  ذنم  ينھذب  ةقلاع  ھترایز  لازت  .ةرشع ال  ةسماخلا  نبا  ھنأكو  ىوكشلاب ،

نب قراط  .كل  ھمسا  تركذ  يذلا  يطبقلا  مجرتملا  كلذ  ركذتت  فوس  كنأ  نم  قثاو  انأ 
.ریصق تقوب  ةنیدملا  انلخد  نأ  دعب  میلشروأ  يف  ةقبشلا  ملعملا  نیع  تفل  يذلا  كلذ  .ىسیع 

نم اًءزج  يطبقلا  حبصأ  نیدلا  دامع  نم  ةیصوتبو  يبصلا ، تاردقب  ادیعس  ناطلسلا  ناك 
دراطی نیدلا  دامع  ناك  انھ ، .قشمد  ىلإ  قراط  ءيجم  ناك  اذكھ  .نیدلا  حالص  ةیشاح 



نینغم رجأتسا  .ارعش  ھیف  بتك  .ھتوھش  عابشإل  قّرحتی  وھو  لجخ  نود  لیمجلا  يبصلا 
وھ نإ  ناطلسلا  ةمدخ  نم  يبصلا  درطب  ىتح  ّددھ  .ةیرمقلا  يلایللا  يف  ھكابش  تحت  نونغی 

میظعلا لجرلا  امأ  .بعر  ةلاح  يف  ھلك  طالبلاو  يبصلا ، ىفتخا  نآلا ، .ھتابغرل  خضری  مل 
.ھیساوی نم  دجی  الف 

روصب ھتیاكح  يوری  ھنإ  .يفطاعلا  دھشملا  ناطلسلا  دعاسم  ىری  عبطلاب  اذكھ  سیل 
.ةمكح نم  كل  امب  نومیم  نبا  ای  مكحتلف  تنأ  امأ  ةفلتخم ،

ىلع ببحم  عقو  تاذ  تناك  يتلاو  ادیج ، اھفرعأ  يتلا  ةنانرلا  ةمغنلا  كلتب  اثدحتم  لاق ،
: ةّدم ذنم  اھتعمس  دق  نكأ  مل  يننأل   ، ينذأ

لبق نم  ةدینعلا  ةمواقملا  كلت  وھ  ةطاسب ، لكب  بوقعی ، نبا  ای  ھمھفأ  نأ  عطتسأ  مل  ام  "
كلذ نكی  مل  امبر  .كلقعب  رودی  ام  فرعأ  ابارغتسا ؟ كیبجاح  عفرتأ  .لحضلا  يبصلا  كلذ 
.اذھ تضرتفا  كنأ  ول  ائطخم  نوكتس  كنكلو  كلذ ، يف  ترّكف  .لاجرلا  ىلإ  لیمی  يبصلا 
اقرف كانھ  نكلو  اریثك ، ينرغصی  لجرب ال  بح  ةقالع  ىلع  ھنأ  تفشتكاو  ھعبتتب  ترمأ 

.امھم

هرورش ثبی  ناكو  بلح  نم  ءاج  لجر  .اككشتم  اّفدجم ، اقطرھم ، قراط  قیشع  ناك 
.بوقعی نبا  ای  ادیج  اننید  فرعت  تنأ  .لجوأ  نبا  لسن  نم  ھنأ  معزی  ناك  .انندم  رھطأ  يف 

.كلذب ينشھدت  كنإ  لوقأ  نأ  نم  َّدب  ال  ال ؟ اذھ .؟ لجوأ  نباب  تعمس  لھ 

ناك ھنكلو  اننید ، ىلإ  مكنید  نع  لّوحت  دق  ناكو  يبنلا ، ةافو  دعب  ةفوكلا  يف  شیعی  ناك 
ةئامعبرأ رشن  .امیظع  الجر  نوكی  نأ  دارأ  .اروھشم  حبصی  نأ  قرطلا  ىتشب  دیری 

، ھفیلأت نم  تناك  اھلك  .ةلوحنم  تناك  ھثیداحأ  نكلو  املاع ، ھسفن  ربتعی  ناكو  ثیدح ،
دق يبنلا  نأ  ھثیداحأ  دحأ  يف  معز  ھنإ  لاقی  .انیبن  ناسل  ىلع  ةیقبشو  ةیفیدجت  ةغل  اھیف  عضو 
يھ نإو  ھل ، اھسفن  يطُعت  نأ  اھیلع  ةیراع ، اھاری  نأب  لجر  يأل  حمست  ةأرما  يأ  نإ  لاق 
ران يف  اذھ  ةینازلا  نبا  قرحی  نأ  ىسع هللا  .اھنع  امغر  اھذخأی  نأ  ھقح  نم  ناك  تضفر 
يأ ىلع  كتقان  تئا  لوقی  يذلا  كلذك  عونلا ، اذھ  نم  ىرخأ  ثیداحأ  كانھ  تناك  .مھنج 

تاھّرتلا هذھ  لثم  ةریثك  ىرخأ  ثیداحأو  .ماعلا  قیرطلا  يف  سیل  نكلو  دیرت ، وحن 
نكمی وحنلا ال  اذھ  ىلع  انیبن  ىلإ  ةءاسإلا  نإ  .باقع  نود  اذكھ  رمت  نأ  نكمی  ةلوبخملا ال 

فرتعاو ةفوكلا ، يضاق  لبق  نم  اذھ  لجوأ  نبا  ىلع  ضبقلا  َيِقُلأ  .ةلوبقم  نوكت  نأ 
.ةمكاحملا دعب  اروف  ھمادعإ  متو  ةزجان ، ةلادعلا  تناكف  .ثیداحألا  كلت  فیلأتب 



نم ریثكلا  نإ  ھعابتأل  لوقی  أدبو  لجرلا ، كلذ  لسن  نم  ھنأ  قراط  قیشع  ىّعدا 
نیبیرقلا دحأ  نم  كلذ  تعمس  امدنع  .ةحیحص  اھلك  فِدجملا  ھفلس  اھب  ثدح  يتلا  ثیداحألا 

ادع ام  اعیمج  مھیلع  ضبقلا  ءاقلإب  رمأف  يضاقلا ، تغلبأ  .ّقدصأ  مل  قطرھملا ، كلذ  نم 
اھتھّجو يتلا  مھتلا  لكب  ھتفرعم  عاجشلا ، ھفلس  فالخب  ركنأ ، ریزنخلا  كلذ  نكل  .قراط 

انأ بابسأل  ھنم  صّلختأل  ابذاك  الیلد  تّفیز  يننإ  لوقی  نأ  ةحاقولا  ھب  تغلب  .ھیلإ  ةمكحملا 
ھسفن مویلا  يف  .ھمادعإ  متف  مكحلا ، ىلع  ناطلسلا  قفاو  .ھمحری  مل  يضاقلا  نكل  .اھفرعأ 
مھنإ نورخآ  لوقیو  رحتنا ، ھنإ  لوقت  تاعئاش  كانھ  .دحأ  هری  مل  .دبألا  ىلإ  قراط  ىفتخا 

.رھنلا حطس  قوف  ةیفاط  ھتثج  اودھاش 

ةفرغ تلخد  .مادعإلا  ربخب  تملع  امدنع  ابضغ  تطاشتسا  ةلیمج  كتقیدص  نأ  تعمس 
الو ةضماغ  ادبأ  نكت  مل  ةأرملا  هذھ  .داحلا  اھناسلب  ھتقلسو  ةفصاعلاك  ةعفدنم  نیدلا  حالص 
نإ لوقتو  ریرش ، قسافو  ناز  يننأب  ھیف  ينمّھتت  اباطخ  يل  تلسرأ  كلذك ؟ سیلأ  ةظفحتم ،

ينزحل ةیقیقحلا  بابسألا  يھ  كلت  .يئاصخإ  مت  ول  ةفاظن  رثكأ  نوكتس  ةنیدملا  هذھ 
تیسن دق  ةنازخلا  نأ  تركنأ  يننأ  ول  فیزلا  نم  نوكیس  ھنأ  مغر  بوقعی ، نبا  ای  يبائتكاو 

". قیضلا نم  ریثكلا  يل  ّببس  دق  كلذ  نأو   ، دوجوم يننأ 

، يلزنم وحن  ءطبب  ترس  .نیدلا  دامع  لزنم  تكرت  امدنع  قیمع  ریكفت  يف  تقرغ 
تایركذب ءيلم  لزنملا  اذھ  .ءانفلا  ىلإ  لخدأ  امدنع  ينلباقیس  يذلا  تمصلا  كلذ  ىشخأ 

رولبأ نأ  لواحأ  ينھذ ، يف  تنك ، .ةعلقلا  ىلإ  يتاقلعتم  لك  لقنأ  نأ  َّيلع  نأ  دقتعأو  لیشار ،
يناطعأو مصألا  يبونلا  كلذ  ينم  برتقا  امدنع  نامرھقلا ، ىلإ  ھلسرأ  ىنعملا ، اذھب  اباطخ 

.ةنیدملا يف  رّیغت  ءيش  ال  .اھیلإ  بھذأ  نأ  بلطت  ةلیمج  ةناطلسلا  نم  ةریغص  ةقرو 
؟ بوقعی نبا  ای  كلذك  سیلأ  بیرغ ! .ةعلقلا  ىلإ  ادئاع  سرخألا  تعبتو  نھو ، يف  تمستبا 

لاز ام  ھلك  میدقلا  ماظنلا  نأ  دجیل  لیوط  بایغ  دعب  ناكم  ىلإ  ءرملا  دوعی  نأ  نكمی  فیك 
ينبلطت ةناطلسلاو  ھنكسم ، يف  فكتعم  نیدلا  دامعو  ھبورح ، ضوخی  ناطلسلا  وھ ؟ امك 

! اعم ثدحتنل 

ترّبعو يسأر ، تدّسم  .ينسملت  اھدجأ  ةرم  لوأل  .ازیزع  اقیدص  يفصوب  ينتلبقتسا 
، انضعب نم  انبرقی  اذھو   ، ّةبحأ َدَقف  انالك  : " ينذأ يف  تسمھ  مث  يترسأ ، دقفل  اھفسأ  نع 

". نآلا كجاتحن  ناطلسلاو  انأ  ...ىرخأ  ةرم  انكرتت  الأ  يغبنی 

اھیلع ىفخی  ةأرملا ال  هذھ  .نیدلا  دامعل  يترایزب  تعمس  دق  اھدجأ  نأ  يل  ائجافم  نكی  مل 
.اھیلإ لقُنی  ءيش  لك  ..ھنم  نیبیرقلا  وأ  ناطلسلاب  ةصاخلا  ةھفاتلا  ةرثرثلا  كلت  ىتح  ءيش ،



يتلا ةوقلا  نم  اھتطلس  .ةكلمملا  يف  رومألا  نطاوبب  نیملاعلا  مھأ  نم  ةدحاو  اھلعجی  اذھ 
.تامولعم نم  دیرت  ام  لك  اھیلإ  نولقنی  ابیرقت ، لكلا ، لعجت 

مل اھنأ  نیبتأ  نأ  لبق  ّملكتأ ، نأ  كشو  ىلع  تنك  .انثیدح  نع  الماك  اریرقت  ةلیمج  تبلط 
اھینیعب اھھجو  ادب  .قئاف  لامج  تاذ  ةباش  ةأرما  تسلج  اھفلخ  دعقم  ىلع  .اھدرفمب  نكت 
يطغی مئالم  نول  نم  احاشوو  رفصألا  ریرحلا  نم  ابوث  يدترت  تناك  .افولأم  نیتنیزحلا 

.ةلیمج ىلإ  ةشھد  يف  ترظن  .نسح  ىلع  اًنسح  اھداز  اھینیع  يف  لحكلا  .اھسأر 

قحلت داكت  ال  يراكفأ  نأ  ةجردل  ةعرسب  يتاملك  نیودتب  موقت  .يتبتاك  .بنیز  هذھ  "
"؟ خیشلا كلذ  كل  لاق  اذام  .ّملكت  ..نآلاو  ..بوقعی  نبا  ای  كسفن  نم  كلجخت  اھتعرس  .اھدیب 

يف تارظنلا  ناتأرملا  تلدابت  كلذ  ءانثأ  يفو  نیدلا ، دامع  نیبو  ينیب  راد  ام  اھل  تیور 
.ينتشھدأ اھتغل  نأ  مغر  بضاغ ، توصب  ةلیمج  تملكت  مث  .ةفلتخم  تاظحل 

.بذك كل  ھلاق  ام  لك  رامح ! بیضق  علب  يذلا  كلذ  صوصخب  ائطخم  يداش  نكی  مل  "
دامع اضیأو  كلذك ، يننكلو  .اككشتم  ناك  ھنأ  ھتمیرج  لك  ائیرب ، الجر  نومدُعی  مھلعج  دقل 

نولفغملا مھدحو  .ةیكوكش  راكفأ  نع  انایحأ  نارّبعت  امكنأ  فورعم  ..تنأ  ىتح  ..نیدلا 
نود نم  مدقتی  نأ  نكمی  املاع ال  نإ  .ءيش  لك  يف  اوككشتی  نأ  نوضفری  نیذلا  مھ  جذسلاو 

مل اذامل  كلذ ؟ كشھدی  لھ  .اككشتم  اضیأ  وھ  ناك  اریغص  نیدلا  حالص  ناك  امدنع  .كشلا 
ةصرفلا تءاج  امدنع  نكلو  ھقلاخ ، ءاضرإل  قوشم  وھ  نآلا ، كیأر ؟ يف  ةكم  ىلإ  بھذی 

لمحتی نأ  عطتسی  مل  زوجع  .ةریغلاب  رعشی  ناك  ھنأل  مادعإلاب  مكح  نیدلا  دامع  .ضفر 
: كناطلسل تلق  دقل  .فرقم  ءيش  اذھ  .ءادف  شبك  نع  ثحبی  حارف  اضوفرم  نوكی  نأ  ةركف 

كلذ يف  غسنلا  يرجی  امدنع  انمآ  نوكیس  قشمد  يف  دحأ  ال  .هدعاسم  يصخب  رمأی  نأ 
!" میدقلا عذجلا 

تیأر يننإ  الإ  اھتقفاوم ، رظتنت  بنیز  وحن  ْترظن  مث  كحضتل ، ةطقنلا  هذھ  دنع  تفقوت 
.ةیناث ةلیمج  بضغأ  ام  وھو  ةباشلا ، ةأرملا  ينیع  يف  قرقرتت  عومدلا 

نم اباطخ  مجرتت  لجر  بایث  يف  اھلیخت  .بتاكلا  اھیأ  بنیز  ىلإ  بثك  نع  رظنا  "
". ناطلسلل ةینیتاللا 

مءوت هذھ  نوكت  نأو  ّدب  ال  میلشروأ ! يف  .ةنحسلا  هذھ  تیأر  نیأ  تركذت  ..نآلا  .تلُھذ 
! ىسیع نب  قراط 



اھاّبر زوجع  يطبق  ملاع  بنیز  وبأ  .ىسیع  نب  قراط  اھنإ  قمحأ ! ای  ھتخأ  تسیل  "
نكی مل  .صالخلا  لجأ  نم  نولصی  اوناك  مھنكلو  میلشروأ  يف  نوشیعی  اوناك  .يبصك 
امدنع .نیقطرھم  نیدساف  نییحیسم  مھوربتعا  نیذلا  طبقلاب  اریثك  نومتھی  جنرفلا  ناسرف 

ىلإ اھلسرأو  لجر ، بایث  اھوبأ  اھسبلأ  امجرتم ، ابلاط  نیدلا  حالص  نامرھق  ىدان 
ھعد .ىسیع  نب  قراط  توم  ببس  ھنأ  دقتعی  نیدلا  دامع  عد  .ھفرعت  تنأ  يقابلاو  طالبلا ،
دامع مون  ةفرغ  ىلإ  اھلسرنو  حبشك  بنیز  ركنتت  نأ  يف  ركفن  اننإ  .ھتایح  ةیقب  يناعی 

"؟ ھلتقی نأ  نكمی  كلذ  نأ  دقتعت  لھ  .نیدلا 

.ينتشھدأ اھتصق  نأل  ةدیعس  تناكو  اھتنیكس ، تداعتسا  دق  تناك  .بنیز  ىلإ  ترظن 
.ةدوقفملا ةمیلحل  الیدب  تدجو  اھنأ  كلذك  ةلیمج  ينیع  يف  تیأر 

يتایحت .ھّلیخت  نكمی  رمأ ال  نومیم ، نبا  ای  لاقی  ام  لك  سكع  ىلع  ةأرملا ، بلق  تابلقت 
.كترسأل ةیبلقلا 

میدقلا كقیدص 

بوقعی نبا 
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بائتكالاب باصی  نیدلا  حالص  اكع ●  ىلإ  دوعی  جنرفلا  ءابو  ● 
ةنیفدلا ھكوكشب  َّيلإ  يضُفیو 

.ةرھاقلا نم  برقلاب  لیمجلا  كتیب  ىلع  نومیم  نبا  زیزعلا  يقیدص  ای  كدسحأ 
ھب َّيلع  تمعنأ  يذلا  أجتلملا  كلذ  رداغأ  مل  يننأ  ول  ىنمتأو  كلاب ، ولخ  ىلع  اضیأ  كدسحأو 

.ھیلإ يجایتحا  ةظحل 

مك .ناطلسلا  ءارو  تقولا  لاوط  لقنتأ  تنك  يننكلو  روھش ، ذنم  كل  بتكأ  مل  .مولملا  انأ 
نم كیلإ  بتكأ  .لاح  ىلع  ىقبت  برحلا ال  هذھ  رئاصم  نإ  ىرخأ ! ةرم  ءيش  لك  رّیغت 

نیدلا حالص  ناك  .ةنیدملا  ىلع  موجھلا  رارقب  انوأجاف  نیذلا  جنرفلا  اھرصاحی  يتلا  اكع 
.اددع جنرفلا  نوقوفی  نیذلا  هدونج  عم  داع  ھنكلو  نیموی ، ذنم  ادیعب 

اندعأ .مھركسعم  ىلإ  اوبحسنا  امنإو  اوبراحی  مل  .ودعلا  تعّور  ناطلسلا  مدقم  رابخأ 
جراخ ھسارح  نیدلا  يقت  كرت  .ةدعاسملا  بلط  يف  انلسرأو  اكع  ىلإ  اندونج  ضعب 

يف ةقثلا  مامت  قثی  ناطلسلا  نإف  فرعت  امكو  يربكوك ، لعف  كلذكو  انب ، قحلو  ةیكاطنأ 
.ةیونعملا ھحور  نم  عفری  امھمودقو  دیدحتلاب ، نیریمألا  نیذھ 

نادمح ماكح  نیب  يلخادلا  لاتقلا  ناك  .ةدودحم  ىرخألا  قطانملا  نم  ةباجتسالا  تءاج 
.نیدلا حالص  فادھأ  عم  ةقستم  دعت  مل  امھفادھأ  نأ  ينعی  ندملا  نم  امھریغو  راجنسو 

الو راصتنا  كانھ  نكی  مل  .ةحضاو  جئاتنلا  نكت  مل  ىرخأ  ةرم  لاتقلل  جنرفلا  داع  امدنع 
نكلو اروھت ، نودادزی  جنرفلاو  موی  ىلإ  موی  نم  فعضی  انفقوم  .نیفرطلا  نم  يأل  ةمیزھ 

جنرفلا ْرَّوصت  يلی : امك  كیلإ  بتكأ  انأو  فقوملا  .انبیصن  نم  نوكی  دق  يئاھنلا  رصنلا 



نیدلا حالص  ءاج  فیك  لیختو  كینیع  ْضمِغأ  نآلا ، .اننوئجافیو  اكع  راصح  نولواحی 
نیدلا دامع  ةرابعبو  نیِرَصاَحُم ! ىلإ  نیرِصاحُملا  َلَّوحو  جنرفلا  فلخ  نم  ءودھب 

اھب طیحی  نیعلا  لثم  نآلا  اوحبصأ  نیعلا ، لوح  بجاحلا  لثم  اوناك  نأ  دعب  : " ةروثأملا
.سأی نم  ھب  رعشی  ام  يفخی  نأ  لواحی  ھنأ  دقتعأ  تنك  نإو  يوق ، هریوصت  بجاحلا ."

براحن اندع  نآلاو  نیطسلف ، بحاص  هرابتعاب  ناطلسلاب  فارتعا  عم  مویلا  اذھ  انأدبو 
.ةرھاقلا رداغی  مل  ھنأ  ول  ناطلسلا  ىنمتی  انایحأو  ءاقبلا ، لجأ  نم 

.ةلیل لك  ثالث  وأ  نیتعاس  نم  رثكأ  ةداع  مانی  ال  .الیلق  حیرتسی  يكل  ادبأ  فقوتی  ال 
يتلا ةعمشلاك  هدجی  مویلا  ھیلإ  رظنی  نم  .ھتحص  ىلع  ظافحلاب  ھحصنت  يك  انھ  تنك  كتیل 

يف هدونج  دوقی  ھنكلو  نیسمخلا  قوف  ھنإ  .ءطبب  اھسفن  قرحت  اھنكلو  ءيضت  تلاز  ام 
ىلع قلق  ھنأ  فرعأ  يننأ  الإ  .ءيشب  يلابی  عَرشم ال  ھفیس  .نیرشعلا  نبا  ھنأكو  ةكرعملا 
ىلع مونلا  معط  قذی  مل  .ةیدسجلاو  ةیسفنلا  ھتحص  يف  رثؤی  أدب  قلقلا  نأو  شیجلا ، ةلاح 

ةظقیلاب نیتئیلم  ةداعلا  يف  اتناك  ناتللا  هانیعو  بحاش ، ھھجو  .ةیضاملا  ةثالثلا  مایألا  ىدم 
هراكفأ ھكراشی  نم  ىلإ  ةجاح  يف  ھنأ  دقتعأ  .روتفلاو  دھسلا  نآلا  امھیلع  ودبی  ةیویحلاو ،
لضافلا يضاقلا  وأ  نیدلا  دامع  ىتحو  .انھ  ناك  يداش  نأ  ول  ىنمتأ  ةداعلاكو ، .ةقھرملا 

هذھ كتلصو  نإ  لضافلا  ىلإ  اذھ  يقلق  لقنت  نأ  نم  َّدب  .ادیفم ال  امھروضح  نوكی  نأ  نكمی 
يذلا انھ  دیحولا  يننأ  الإ  ةثالثلا ، لاجرلا  كئلوأ  نم  يأل  ادیج  الیدب  تسل  انأ  .ةلاسرلا 
تاونس رشع  تّرم  نآلا ، .تاونس  رشع  نم  رثكأ  ىدم  ىلع  ھنم  ابیرق  ناكو  ادیج  ھفرعی 

! مایألا ةوسقلای  .نومیم  نبا  ای  ھل  ينتحّشر  نأ  ذنم  طبضلاب ،

.ابتاك نوكأ  نأ  نع  فكأ  نأ  يندیری  ھنأب  رعشأ  انایحأو  مایألا ، هذھ  اریثك  يعم  ملكتی 
تسیل ادیج ، فرعت  امك  يننكلو  ھفواخم ، نِّكسُیو  ھحیری  ادر  بلطی  ھنأكو  ينیع  يف  رظنی 

مھتاموصخو قشمد  ءارمأ  نع  يتامولعم  نأ  امك  ةیركسعلا ، رومألاب  ةدیج  ةفرعم  َّيدل 
امدنعف ادیدحت ، ةلحرلا  هذھ  يف  ثدح  املثم  يبویع  تكردأ  نأ  قبسی  مل  .فسألل  ةدودحم 

.ھل ھمدقأ  ام  َّيدل  نكی  مل  َّيلإ ، ةجاح  يف  نیدلا  حالص  ناك 

ام لكف  ةبرطضم ، نوكت  امدنع  لوقعلا  نأ  ةلیوط  ةدم  لبق  يل  حرشت  تنأو  ركذتأ 
هذھ يف  سانلا  .ءودھ  يف  مھمومھ  ىلإ  عمتسنو  سلجن  نأ  وھ  انئاقدصأل  ھمدقن  نأ  نكمی 

ال ائیش  انم  دحاولا  لاق  ول  مھضفر  داز  امبرو  دحأ ، حصن  ىلإ  نوعمتسی  ال  لاوحألا 
وھ ناطلسلا  باصأ  يذلا  روعشلا  نكلو  بحلاب ، قلعتی  امیف  كلذ  تلق  .هوعمسی  نأ  نودیری 

.هرمأ مسحی  نأ  عیطتسی  الو  ةثالث  وأ  نیلیدب  يف  ركفی  ھنإ  .ودعلا  مامأ  ددرتلا 



رمقلا ناكو  ھتمیخ  ىلإ  تیعُدتسا  سمألاب  .نیزحلا  ھتوص  ىلإ  عمتسأو  انایحأ  سلجأ 
شعنملا ءاوھلا  ظقیأ  ھتمیخ  ىلإ  ریسأ  تنك  امدنع  يننأ  الإ  ساعنلاب  رعشأ  تنك  .اردب 

.اھریفاذحب اھلاق  امك  ناطلسلا  تاملك  يتأی  امیف  .يریكفت 

سیل يرمع  .ھیلإ  ينوعدی  هللا  نأب  رعشأ  نأ  نود  بوقعی  نبا  ای  ًةلیل  رمت  داكت  "ال 
نم ةمعن  كلتو  ایندلا  هذھ  يف  اماع  نیسمخ  تیضمأ  دقل  .بتاكلا  اھیأ  ةایحلا  هذھ  يف  الیوط 

يضُمیو لبقتسملا  يف  ریكفتلا  نع  فّقوتی  .بیرغ  ءيش  ءرملل  ثدحی  نیسمخلا ، دعب  .هللا 
ةرم فسأیو  ةلیمجلا ، تایركذلل  مستبیو  يضاملا  يف  ركفی  وھو  تقولا  نم  دیزملاو  دیزملا 

.اھفرتقا يتلا  تاقامحلا  ىلع  ىرخأ 

رادم ىلع  بویأ ."  " يبأ يف  اریثك  ركفأ  يندجأ  ةریخألا ، ةلیلقلا  عیباسألا  هذھ  يف 
ناك .مكاحل  ءاضرإ  اھیف  عكر  ةدحاو  ةرم  كانھ  نكت  مل  ھتانج ، حیسف  ھنكسأ هللا  ھتایح ،
يذلا قافنلا  مامأ  ھینذأ  ّمصی  ناكو  ھلئاضف ، حیدم  عمسی  نأ  هركی  ناك  .اًمئاد  اعوفرم  ھسأر 

.نیرخآلا مدخی  نأ  اًمئاد  هدعسی  ناك  .ةعلقلا  يف  ةیمویلا  ةایحلا  نم  ءزج  وھ 

مامأ اًفیعض  ناك  ھنكلو  ھلك ، كلذ  كل  لاق  دق  يداش  نوكی  نأ  َّدب  .امیرك ال  الجر  ناك 
َلبِق نم  كیلع  اًرس  يقب  كلذ  نأ  دقتعت  لھ  .بوقعی  نبا  ای  ةشھدلا  كیلع  ودبت  .تامداخلا 

! انظفحا مھللا  تلافلا ؟ ناسللا  بحاص  يداش 

غسنلاب رعشی  يبأ  ناك  ةدیدج  ةمداخ  يتأت  تناك  املك  .اًرس  كلذ  نكی  مل  .شھدنم  انأ 
ىلع ىقلأو  كلذ ، ىلع  يمأ  َھتَّخبو  ةرم  تاذ  .طق  ھترذب  عیضی  الو  ھقورع  يف  يرجی 

فوسو ھل ، ّردقم  ةیسنجلا  ةرشاعملا  نم  ئرما  لك  بیصن  نأ  هانعم ، ام  ثیدحب  اھسأر 
بابسلا نم  لصاف  دعب  ةحیرص ، ةأرما  تناكو  يمأ ، ھتلأس  .لاوحألا  لك  يف  ھب  موقی 

، ءاسنلا عم  ھنولعفی  ام  لك  مھل  رربی  ام  ثیداحألا  نم  لاجرلا  دجی  فیك  ىقتنملا ، يدركلا 
ارومأ كعم  شقانأل  كتیعدتسا  دقل  اذكھ ؟ ھنع  ثدحتأ  اذامل  .سكعلا  ءاسنلا  دجت  امنیب ال 
ثدحتأ يسفن  دجأو  زوجعلا ، يداشب  اًمئاد  ينركذی  كدوجو  نكلو  احاحلإ ، رثكأ  ةریثك 

الو نیدلا ، دامع  وأ  لضافلا  عم  ھلعفأ  نأ  عیطتسأ  وحن ال  ىلع  ھعم ، ثدحتأ  تنك  امك  كعم 
.يتوخإ عم  ىتح 

ایوق نوكی  دق  مكاحلا  نإ  .ةلكشم  لكل  لح  َّيدل  نأ  نرّوصتی  يدونجو  يئارمأ  مظعم  نإ 
اطاحم ناك  يذلا  ةرھاقلا ، يف  نییمطافلا  ءافلخلا  رخآ  ىتح  .اًمئاد  دیحو  ھنكلو  افیعض  وأ 

تاذ ىكب  ةفیلخلا  كلذ  ىتح  عقاولا ، نع  اًمئاد  هدعُبی  ناك  يذلا  وجنابلل  انمدمو  نایصخلاب 



ءيش يأ  نم  رثكأ  ھنزحی  دحاو ، يقیقح  قیدص  دوجو  مدع  نأب  فرتعی  وھو  يمامأ  ةرم 
نوراشتسمو ءاقدصأ  َّيدل  .ظوظحم  ينكل  .ةیقیقحلا  ةطلسلا  نادقف  كلذ  يف  امب  رخآ ،

نم َّدب  ال  ناك  .يئاطخأ  ركنأ  ال  انأ  .ةلیوط  ةدم  ذنم  ةرئاد  برحلا  هذھ  نكلو  .نوّدیج 
دادتما ىلع  كّرحتن  نأ  يبناج  نم  احداف  أطخ  ناك  .سدقلا  دعب  روص  ىلع  ءالیتسالا 

يف ام  ائیش  كانھ  نأ  دقتعأ  تأدب  دقل  .لحلا  ىلع  ّةیصع  ةلكشم  نكت  مل  كلت  نكلو  لحاسلا ،
ال اننأ  ةجردل  انیف ، ةّرذجتم  ةدیقعلا  هذھ  نأكو  ھلوسرو ، اب  نونمؤی  نم  لك  قامعأ 

كلذ ءرملا  رسفی  نأ  نكمی  فیك  الإو  رخآ ، ءيش  يأ  يف  داقتعالل  ةرورض  يأب  رعشن 
ءافلخلاب ھسفن  نراقی  نأ  نكمی  ھسفن  نینمؤملا  ریمأ  ىتح  الو  دادغب ؟ يف  لصاحلا  روھدتلا 

.لئاوألا ةعبرألا 

، ىراحصلاو رحبلا  زواجتت  ةیروطاربمإ  ينبن  نأ  مایألا  قباس  يف  انمھلأ  يذلا  اننید  نإ 
نحن .ریبك  دح  ىلإ  ھئایلع  نم  لزن  دق  ھنأكو  مویلا  نیدلا  اذھ  ودبی  تاراق ، ثالث  ىلع  تماق 
ىقبنو ام ، ةبعل  يف  اوزاف  نیذلا  لافطألاك  حرفن  رصنلا  انبھی هللا  امدنعف  ةغلابملا ، قشعن 

.ىفكو ..هللا  دمحن  اروھش ، راصتنالا  اذھب  نیحرف 

نود تاراصتنا  كانھ  تسیل  ھنأ  وھ  ھمھفن  ام ال  .نازحألا  يف  قرغن  ةمیزھ  لك  دعبو 
.نیكسامتم نوكن  نأ  ىلع  نیرداق  انسل  نحن  .تاساكتنا  ھجاو  خیراتلا  يف  حتاف  لك  .مئازھ 

وھ اذھ  لھ  .انطابضنا  يفتخیو  انحاورأ  فعضتو  انتایونعم  طبھت  لشفلا  نم  لیلق  دعب 
فیك رارقتسالا ؟ مدع  نم  لاحلا  هذھ  ىلع  لظن  نأ  انیلع  بوتكم  لھ  رّیغتن ؟ نلأ  انردق ؟

اونواعت مل  اذامل  دمحم ، میظعلا  يبنلا  عابتأ  ای  انلأسی : امدنع  ةمایقلا  موی  لیربج  ىلع  ّدرنس 
؟ ةدشلا تقو  ودعلا  ھجو  يف  اًضعب  مكضعب 

نكلو ةلیمج ، ةلھس  تاراصتنالا  .مھتمھ  طبثتو  انؤارمأ  تایونعم  ضفخنت  ام  ناعرس 
مھدونج ىری  امدنعو  رعذلاب ، انؤارمأ  باصی  هللا ، ةئیشم  ىلع  رافكلا  ضرتعی  امدنع 

، هءاسنو هرمخ  دقتفی  انریمأ  : " اًضعب مھضعبل  نولوقیو  طونقلاب  اضیأ  مھ  نوباصی  كلذ 
مانی نأ  دعب  امبرو  روھش ، ذنم  تآفاكم  ةیأ  ىلع  لصحن  ملو  يترسأ ، دقتفأ  كلذك  انأو 

". انارق ىلإ  دوعن  نأ  انیلع  نوكی  ركسعملا 

.مئاد دادعتسا  ىلع  نوكی  يكل  ریبك  شیج  تایونعم  ىلع  ظفاحت  نأ  لھسلا  نم  سیل 
برھلا نوعیطتسی  الو  راحبلا ، ربع  نوئیجی  مھدونجو  كلذ ، يف  انیلع  جنرفلا  قّوفتی 

نم ربكأ  ةیضق  لجأ  نم  نوبراحی  سانلا  نأ  فرعأ  ينلعجی  كلذ  لك  .انلثم  ةلوھسب 
فوس ھلجأ  نم  نوبراحی  ام  نأب  بسحف  نیعنتقم  نونوكی  امدنع  ةصاخلا ، مھحلاصم 



.ءانثتسا نود  لكلا  حلاصل  نوكی 

تنك ةیفاص ، ءاقرز  ءامس  ءيضت  سمشلا  تناكو  كبلعب ، يف  اّیبص  تنك  امدنع 
ءامسلا يّطغت  ءادوسلا  بحُّسلا  تناك  انایحأو  .رھنلا  نم  برقلاب  بعلنل  يتوخإ  عم  جرخأ 

قربلا تاضموب  انفیخت  ةیدعر  ةفصاع  بھت  نیعرسم ، دوعن  نأ  لبقو  فیثك ، راتس  لثم 
انأ نوكأ  نأ  نكمی  طقف  اھتعاس  ةیدعرلا  ةفصاعلا  لثم  يدونج  نوكی  امدنعو  .ةئجافملا 

.هایإ ّلعی  مھومِ نأ  ةلیلق ، تاءانثتساب  ءارمألا ، عیطتسی  امو ال  ھنومھفی ، ام ال  اذھ  .قربلا 
نارطیسی قلقلاو  فوخلاو  .ىضوف  ةلاح  يف  شیج  .كلوح  نم  هدھاشت  ام  يھ  ةجیتنلاو 

تحت اودوعی  مل  نوعاطلا ، لثم  جنرفلا ، نأب  انغلبیل  بتكیو  .نیدلا  دامع  انقیدص  ىلع  نآلا 
ةحارلا ریفوت  يف  ةرمتسم  انیضارأو  لاجرلا ، نم  دیزملاب  مّھدمی  رحبلا  مادامو  انترطیس ،

قوف زفقلاب  ھتاردق  يف  ھتقث  يدبی  ریبكلا  انتمالع  .ءيش  لك  نومزھی  فوسف  مھل  ةرمتسملا 
دیری ھنأ  دقتعأ  .ةعرسلا  ھجو  ىلع  ھب  قحلأ  نأ  حرتقیو  قشمد ، نامأ  ىلإ  رارفلاو  ھناصح 

نأ فسأ  نم  .هداھشتسا  دعب  ھتافو  اوحدمی  نأ  يف  ھتبغر  نم  رثكأ  ھتمالس  ىلع  هوئنھی  نأ 
ھكلسی نأ  نكمی  يذلا  قیرطلا  سیل  ھنكلو  اننامز ، ءاملعب  صاخلا  قیرطلا  وھ  اذھ 

". يلاثمأ

.ةیسفنلا ھتلاح  كل  حّضوی  فوس  ام  وھو  طبضلاب ، اھب  قطن  امك  ھتاملك  كل  تبتك  دقل 
دیعتسی دقو  انتیضق ، كلذك ، راھنتسف ، تروھدت  وأ  ھتحص  تءاس  اذإ  ھنأ  وھ  ينقلقی  ام 

.ىلوألا ةرملا  يف  اولعف  املثم  انبعش  نوقرحیو  میلشروأ  جنرفلا 

دق ةمرتحملا  كترسأ  نوكت  نأو  ةدیج ، ةحص  يف  تنأو  ةلاسرلا  هذھ  كلصت  نأ  ىنمتأ 
.ةرھاقلا فیص  لّمحتت  نأ  تعاطتسا 

عیطملا كذیملت 

بوقعی نبا 
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" دسألا ةرخؤم   " دراشتیر نع  نیدلا  دامع  ةیاور  اكع ●  طوقس  ● 
نیدلا يقت  ةافو  ● 

..لّجبملا زیزعلا  يقیدص 

ركسعم نم  لقنتأ  تنك  دقل  .روھش  ةدع  كیلإ  ةباتكلا  نع  يعاطقنال  ةریثك  بابسأ  كانھ 
كلذ لبق  مایأ  نم  ىضم  امیف  .يعضوب  ًادیعس  عیطم ، بلك  لثم  ناطلسلا ، فلخ  رخآل 
يدی نیب  لوثملل  يئاعدتسال  انایحأ  ءایتسالاب  رعشأ  تنك  يترسأ  مھتلا  يذلا  قیرحلا 
هراوج ىلإ  نوكأ  امدنع  .لعفلاب  ينجاتحی  ھنأب  رعشأ  نآلا ، راذنإ ، قباس  نود  ناطلسلا 

نم عقی  ام  مھفأ  يكل  اًیفاص  ينھذ  نوكی  نأ  نم  َّدب  الو  .يضاملا  نع  الوغشم  يندجأ 
.موی لك  ثادحأ 

ىلع كلذ  ثدحی  .يكبأف  يدوھیلا  يحلا  يف  میدقلا  يلزنمب  كیلإ  ةباتكلا  ينرِّكُذت  انایحأ ،
ىلع يدی  ئفدأ  ةءابعب ، اّرثدتم  سلجأ  ثیح  ةلیللا  هذھ  لثم  دربلا ، يلایل  يف  صاخ  وحن 
دحأ كلذ  ناك  .تاونسلا  كلت  يف  ةرھاقلا  ءاتش  يلایل  نع  ةریثك  تایركذلا  .يمامأ  ةأفدم 

يلئاسر تّملست  دق  تنك  اذإ  امم  ادكأتم  نكأ  مل  .رخآ  ببس  كانھ  ناكو  ریخأتلا ، بابسأ 
دیدش نزح  يف  انك  انلك  .ةثراكلا  ببسب  اھنع  ماھفتسالل  ةصرف  كانھ  نكت  ملو  ةقباسلا ،

.اكع نادقف  ببسب 

ةقباسلا يلئاسر  لوصول  تدعس  امك  ناطلسلا ، دیرب  نمض  كتلاسر  مالتساب  تدعس 
.صوصخلا اذھب  قلقلل  وعدی  ام  كانھ  سیل  نكلو  يتحص ، رمأب  كمامتھا  ينّزھو  كیلإ ،

نیسمخ ةدمل  ھناصح  رھظ  ىلع  ىقبی  نأ  ھنكمی  لجرلا  .ينقلقی  ام  يھ  ناطلسلا  ةحص  نإ 
، ّةیمحلا مھیف  ّثبیو  ھلاجر  ّثحی  .ابیرقت  ةلیللا  يف  تاعاس  ثالث  ىوس  حیرتسی  ال  اًموی ،



.ماتیألا لثم  اننزحل  اندحو  انكرتیو  موی  تاذ  اتیم  طقسی  نأ  ىشخأ  يننكلو 

امك .ھل  كمییقت  يف  امامت  اقیقد  تسل  كنكلو  نیدلا ، دامع  صوصخب  كبضغ  ببس  مھفأ 
هدسج تاكرحو  ةفرجعلا ، ھیلع  بلغت  ھعبطف  .ةریثك  ةئیس  تاداع  لجرلل  لبق ، نم  انشقانت 
.احیر قلطیو  الیلق  رسیألا  هذخف  عفری  امدنع  ةصاخو  فرقلاو ، زازئمشالا  ریثت  انایحأ 
يفطاع صخش  وھف  .ھبویع  قوفت  امبر  ةنسح  تافص  نم  ھلباقی  ام  دجی  ھلك  كلذ  نكلو 

.دعب امیف  رمألا  اذھ  ىلإ  دوعأ  فوسو  نآلا  ھنم  انعد  نكلو  رشعملا ، ّبیط 

بیلیف ىلوتسا  ةیاھنلا  يف  اكع ، يف  انب  ّتلح  يتلا  ةثراكلا  نأش  نم  نیوھتلا  نكمی  ال 
امك مھنفس ، ةمواقمل  نفس  انیدل  نكت  مل  .ةنیدملا  ىلع  ارتلجنإ  كلم  دراشتیرو  اسنرف  كلم 
ناك .مھتاركسعم  ىلع  ئجافم  موجھب  مھمامتھا  لیوحتل  نیدلا  حالص  تالواحم  تلشف 

قشمد نم  اھریغو  لحاسلا  ةحلسأ  لك  ىلع  يوتحی  اكع  يف  ریبكلا  ةحلسألا  عدوتسم 
ھل نولوقیو  ةدعاسملا ، نوبلطی  ناطلسلل  لئاسر  ةدع  اولسرأ  ةعلقلا  يف  ءارمألاو  .بلحو 

.جنرفلا نم  ةمحرلا  اوبلطی  نأ  ىوس  مھمامأ  نوكی  نلف  مھنع ، طغضلا  ففخی  مل  نإ 

تحت ةنیدملا  نم  ءارمأ  ُةثالث  َّرَف  فقوملا ، روھدت  عم  .يلی  امك  ثادحألا  عباتت  ناك 
امم يلاتلا ، مویلا  حابص  ىوس  ةنابجلا  مھتلعفب  دحأ  فرعی  مل  .ریغص  براق  يف  لیللا  حنج 

دئاقلا بلط  ةمیزھلاب ، هروعش  دعب  .دنجلا  تایونعم  يف  رایھنالا  نم  دیزملا  ىلإ  ىدأ 
اسنرفو ارتلجنإ  كولم  لباقی  نأ  ةرھاقلا ، يف  ھمایأ  ذنم  ينم  رثكأ  ھفرعت  يذلا  شوقارق 

، شوقارق طورش  لوبقل  ّادعتسم  بیلیف  ناك  .اندونج  لك  باحسناو  میلستلا  ىلع  ضوافتیل 
ةلاسرب نیدلا  حالص  ثعبف  .ضفر  كلذلو  انشیج ، نھتمی  نأ  دیری  ناك  دراشتیر  نكلو 

رسكن نأ  عطتسن  مل  انشیج  ىلإ  تلصو  يتلا  تازیزعتلا  عم  ىتحو  .مالستسالا  رظحی 
رثكأ طورش  ىلع  ّرصأ  دراشتیر  نكلو  ناطلسلا ، نذإ  نود  شوقارق  ملستسا  .راصحلا 

.ضرعلا لبقی  نأ  ىوس  ھمامأ  سیل  ھنأب  شوقارق  رعش  .اّددشت 

ىدم ىلع  ةدحاو  ةمیزھ  يقل  دق  نكی  مل  .نیدلا  حالص  اھھجاوی  ةساكتنا  ربكأ  كلت  تناك 
ھنأب رعشی  ناك  .طونقو  سأیو  بضغ  عومدب  لافطألا  لثم  يكبی  ناكف  اماع ، رشع  ةعبرأ 

نایذھو ةقامح  بجش  .اریثك  ھسفن  مال  .تطقس  امل  ةنیدملا  يف  ةیوق  ةدایق  كانھ  تناك  ول 
نامیإو حور  رابتخال  ھحافك  نع  ىلختی  الأ  دھعت  .ءانبجلا  ءارمألا  نعلو  يثبعلا ، رواشتلا 

نأ اب  مسقأو  نیح ، ىلإ  ةباحس  ھبجحت  يذلا  دلاخلا  ءوضلا  كلذ  نع  ّثدحتو  .نینمؤملا 
ھعومد كّزھت  الأ  لیحتسملا  نم  ناكف  .رجفلا  جالبنا  لبق  ىرخأ  ةرم  عطست  فوس  موجنلا 

.ھتاملك وأ 



نكلو مجرتم ، عم  دارفنا  ىلع  نیدلا  حالص  ةلباقم  بلطی  ارتلجنإ  كلم  دراشتیر  لسرأ 
.اھسفن ةغللا  ملكتن  اننإ ال  ككلمل  لق  لوسرلل : لاق  .ءاردزاب  بلطلا  ضفر  ءایفوألا  ریمأ 

نیدلا حالص  دعو  دق  ناك  ذإ  .ةبسانم  نم  رثكأ  يف  هدوھعب  ثنح  دق  دراشتیر  ناك 
طسق لوأ  انلسرأ  نیح  انلعفو ، .میلستلا  يف  انتامازتلاب  انیفوأ  اذإ  انارسأ ، حارس  قالطإب 

هذھ مھمادقأ  تأطو  نأ  ذنم  مھمیش ، نم  يھ  ةنامأ  مدعب  جنرفلا ، ةداقلا  درف  .لاومألا  نم 
.ضرألا

ریسأ فالآ  ةثالث  مادعإب  دراشتیر  رمأ  نیملسملا ، دنع  سدقم  موی  وھو  ةعمج ، موی  يف 
ىلإ رابخألا  تلصو  امدنع  .بارتلا  يف  مھمادقأب  مھسوؤر  نولكری  ھناسرف  ناك  .انلع 
حالص دھعت  .مھناوخإ  حاورأ  ىلع  ةالصلا  دونجلا  ماقأ  .ءامسلا  زھی  بیحنلا  ذخأ  انركسعم 
ةداقلا رثكأ  ررق  دقل  .ایح  يجنرفب  كاسمإلا  متی  الأب  رمأو  كلذ  ىلع  مسقأو  رأثلاب  نیدلا 

.نیعلاب نیعلاو  نسلاب  نسلا  نوكی  نأ  ةماھشو  البن 

تبھذ يّرس  رواشت  دعب  حابص ، تاذو  .اماعط  ناطلسلا  ناسل  قذی  مل  لماك ، عوبسأ 
ءاعو لوانتف  ھمایص ، رسكی  يكل  السوت  ھمامأ  انعكرو  يربكوكو ، نیدلا  يقتو  انأ  ھیلإ 
نحنو انمستباو  اضعب  انضعب  ىلإ  انرظن  .ءودھ  يف  ھنم  فشتری  حارو  يدی  نم  ءاسحلا 
ھلّضفی يذلا  نیدلا  يقت  ھیخأ  نبا  ىلإ  رشابم  لكشب  ثَّدحت  ىھتنا ، نأ  دعب  .حایترالاب  رعشن 

ایلخاد اعارص  ىشخی  ھنكلو   ، اناطلس ھفلخی  نأ  ھسفن  ةرارق  يف  بغری  يذلاو  ھئانبأ ، ىلع 
.كلذ ىلع  ّرصأ  ھنأ  ول  لھألا  نیب 

نم مكتثالث  نكلو  انلع ، كلذ  مكل  لوقأ  نل  : " فعض ھبوشی  توصب  نیدلا  حالص  لاق 
، لبق نم  ىرخأ  اندم  اندقف  دقل  .اكع  ببسب  انیزح  تسل  .مھب  قثأ  نیذلا  يئاقدصأ  برقأ  نیب 

فوفص نیب  ةدحولا  ةبیغ  وھ  يننزحی  ام  نإ  .اریثك  رومألا  رّیغت  ةدحاو ال  ةمیزھ  نأ  امك 
ةفیلخلا نأب  هوغلبأ  دادغب ، يف  ةفیلخلا  طالب  يف  نوبرقملا  نیدلا  دامع  ءاقدصأف  .نینمؤملا 

ىلع انیلوتسا  نأ  ذنم  مكلك ؟ كلذ  مكمدص  اذامل  .اكع  اندقف  اننأل  دیعس  ھسفن  ةرارق  يف 
.فوخلا اھؤلمی  نویعب  َّيلإ  نورظنی  ھیلإ  ھیراشتسم  برقأو  نینمؤملا  ریمأو  سدقلا ،

مھلوقع .ةفیلخلا  نم  رثكأ  يننّوبحی  سانلا  نم  ةماعلا  نأل  يغبنی  امم  ىوقأ  يننأ  نودقتعی 
". انتمیزھ يف  مھراصتنا  نوری  مھلعجت  وجنابلا  اھفلتأ  يتلا  ةضیرملا 

ةفیلخلا ةدایقو  صالخإ  ىدم  يف  نیدلا  حالص  اھیف  ككشتی  يتلا  ىلوألا  ةرملا  يھ  كلت 
سفن ىلع  ةقث  لحم  اراشتسم  تحبصأ  يننأل  تحرف  يننكلو  تمدُص ، .يروضح  يف 



.لضافلا يضاقلا  ذفلا  كقیدصو  نیدلا  دامع  ىوتسم 

ىلع نآلا  ناطلسلا  زّكریو  فولسرأ ، يف  ىرخأ  ىربك  ةمیزھ  انیقل  اكع ، طوقس  ذنم 
رئاسخ اوّدبكت  دقلف  .جنرفلا  مامأ  ةلھس  تاراصتنا  يأ  كانھ  نكت  ملف  .میلشروأ  نع  عافدلا 

يف ةغلاب  ةبوعص  نودجی  ةرشابم  رحبلا  ربع  مھب  اوءاج  نیذلا  دونجلا  ضعب  ناكو  ةحداف ،
، ھبلط ضفرف  .ناطلسلا  ةلباقم  دراشتیر  بلطو  .نیطسلف  يف  سطسغأ  ةرارح  لّمحت 

ةحاقو نكلو  نیطسلف ، میلست  دیری  دراشتیر  ناكو  .الیوط  اثدحتو  ھلباق  لداعلا  نكلو 
.ضفرف لداعلا  تبضغأ  بلطلا 

يف تقؤم  ءودھ  تارتف  كانھ  تناك  امدنع  ىتح  ةریخألا ، نیعستلا  ماوعألا  ىدم  ىلع 
انھ مھدوجو  نیبصتغم ، بناجأ  نم  رثكأ  سانلا  كئلوأ  نأب  رعشن  نكن  مل  ةلیوطلا ، برحلا 
نم ةلسلس  يف  ریخألا  ىوس  نكی  مل  دراشتیر  .انفعض  ببسبو  انم ، ةبغر  ریغ  ىلع 

ةیسامولبدلا ةءابع  نإف  انبناج  نمو  .ئطاوشلا  هذھ  ىلع  اوسر  نیذلا  داغوألا  ناسرفلا 
يھتنیس سوباكلا  كلذ  ناك  اذإ  ام  ھسفن  لأسی  ناطلسلا  ناك  ام  اریثكو  .ایضف  ارجنخ  يفخت 

برح يف  ىقبن  نأ  دمحمو ، حیسملاو  ىسوم  طبھم  يھ  ةقطنم  ناكس  نحن  انردق ، ھنأ  مأ 
يف اعم  اوشیعی  نأ  نكمی  هللاو  برلاو  هوھی  نأ  دقتعأ  تنك  اذإ  ام  ينلأس  سمألاب  .ةمئاد 

؟ زیزعلا يقیدص  ای  تنأ  عیطتست  لھف  ةباجإ ، ھل  ّمدقأ  نأ  عطتسأ  مل  .مالس 

ھضفر لداعلا  ھیف  نلعأ  يذلا  حابصلا  كلذ  يف  قشمد  نم  نیدلا  دامع  لصو  دقل 
نیذلا جنرفلا  ناسرفلا  ضعب  عم  ثدحتی  مویلا  مظعم  ىضمأو  .راقتحاب  دراشتیر  طورشل 

، مالسإلا ىلإ  اولّوحت  مھنم  ةثالث  .ءاسملا  يف  مھمادعإ  متیس  ھنأب  اوملع  امدنع  مھانأجاف ،
.نیدلا دامع  عم  اوّثدحتی  نأ  اعیمج  اوبلطو  مھؤانثتسا ، متو 

انلستغا نأ  دعبو  .ءاج  امدنع  ركسعملا  رخآ  يف  يتجاح  يضقأ  تنك  يلاتلا  حابصلا  يف 
.لبق نم  تیوُر  دق  نكت  مل  دراشتیر  نع  تایاكح  يوری  أدب  روطفلا ، لوانتل  انسلجو 

ھیلإ راشی  ھنإو  دسأ ، ةوارضب  براحی  دراشتیر  نإ  لوقی : جنرفلا  ناسرفلا  دحأ  ناك  "
يف ھطاشن  نع  انتامولعم  نأ  دقتعأو  نورخآلا  اھدكأ  ةیاكحلا  هذھ  .ببسلا  كلذل  دسألا  بلقب 

، دسألاو .ناویح  وھو  .ناویحلا  لثم  براحی  ھنإ  .ھتیصخش  يف  بناجلا  كلذ  دكؤت  برحلا 
تاقولخم هللا" نیب  ةلزنم  ىلعألا  سیل  بوقعی ، نبا  يقیدص  ای  ادیج  فرعت  امك 

نیب عامجإب  ىظحی  ال  يأرلا  كلذ  نإف  احیدم ، هرابتعاب  بقللا  انلبق  ول  ىتح  نكل ،
امك براحی ، ھنإ  .فلتخم  مھیأر  ارخؤم  مھعم  تثدحت  نیذلا  ناسرفلا  نم  ةثالث  .جنرفلا 



ةیھاد ھنأ  انیقی  نودقتعی  مھنإ  .نیرخآ  ناسرفب  اطاحم  نوكی  امدنع  طقف  ةوارضب  نولوقی ،
ىشخی امدنع  هدونج  نم  يأ  لبق  نادیملا  نم  برھلاب  فورعم  نابج ، نئاخو  ریقح 

.اكع يف  اندونج  مدعأ  امدنع  ادسأ  سیلو  ناك  يوآ  نباك  .ةمیزھلا 

أبنتأ ام  نأل  رورسم  انأ  .دسألا  بلق  سیلو  دسألا  ةرخؤم  هرابتعاب  كلملا  اذھ  ركذنس 
دسأ ةرخؤم  تیأر  نأ  فداصت  دقل  .ةیدج  لكب  دوصقم  ھنكلو  بوقعی ، نبا  ای  كبجعی  ھب 

ةعیبطلا رارسأ  دحأ  .مخضلا  اھمجح  يھابتنا  تفلی  ام  ناك  ةرم  لكو  ةرم ، نم  رثكأ  لوتقم 
.ةموھفملا ریغ 

شویج ترم  دقلو  .اھتعیبطب  ةریبك  نكت  مل  كلذ ، نم  سكعلا  ىلع  دراشتیر ، ةزیجع 
نیدلا حالصل  كلذ  اولقن  امدنع  يملع ." بسح  ُدعب  عبشی  مل  دراشتیر  نكل  انھ ، نم  ةریثك 
بلطأ ةیضق هللا ، ززعت  يكل  لداعلا ، زیزعلا  يخأ  : " ھیخأل يروضح ، يف  حملأو ، كحض ،

". ةیحضت ربكأ  ّمدقتو  كبجاوب  موقت  نأ  كنم 

ىلإ مث  َيلإ ، نارظنیو  ناتمصی ، نیلجرلا  لعج  كلذو  ةحزملل ، لاع  توصب  تكحض 
ّمدقیس يذلا  صخشلا  انأ  نوكأ  امبر  .ناركفی  اناك  .امھیلقعب  رودی  ناك  ام  تفرع  .امھضعب 
حمسأ مل  زیزعلا ، يقیدص  ای  لیختت  امكو  .دسألا  ةرخؤم  لخدیو  ىربكلا  ةیحضتلا  كلت 

ىلإ دعأ  ملو  يتجاح ، يضقأ  نأ  دیرأ  يننأ  ایّعدم  تنذأتسا ، .ربكت  نأ  ءاقمحلا  ةركفلا  كلتل 
". ناطلسلا ةمیخ 

... ...

... ...

قیقش نبا  لُتق  دقف  .ىرخأ  ةاسأم  تثدح  .ةقباسلا  روطسلا  ةباتك  ىلع  مایأ  ةثالث  تّرم 
ىقلت .جنرفلا  عم  يرورض  ریغ  لازن  يف  نیدلا ، يقت  باشلا  ریمألا  لّضفملا ، ناطلسلا 
ناك .ھئانبأ  نم  رثكأ  نیدلا  يقت  بحی  ناك  اقح ! .لاز  امو  دیدش  نزحب  ربخلا  نیدلا  حالص 
كلذ نم  مھألاو  ھل ، نباك  هاعرو  ناطلسلا  هاّنبتو  ةلیوط ، ةدم  لبق  تام  دق  نیدلا  يقت  دلاو 

.قیدصك ھلماعی  ناك  ھنأ  ھلك 

ةمیخ ىلإ  قشمد  نم  ءارمألا  نم  لیلق  ددعو  لداعلا  عم  تیعُدتسا  .ثدح  ام  كیلإو 
بحتنی لداعلا  روضح  ھلعجو  ةدشب ، بحتنی  ناك  .يكبی  هاندجو  انلصو  امدنع  .ناطلسلا 

ببس ىتح  فرعن  نأ  نود  لاحلا  كلت  ىلع  ھتیؤرل  نزحلا  ةیاغ  يف  انلك  انك  .ىلعأ  توصب 



نیدلا يقت  نكی  مل  .لوھذلا  انباصأ  ببسلا  انفرع  امدنع  .اضیأ  يكبن  نحن  انأدبو  كلذ ،
ناكو برحلا ، كلت  ىنعم  نوفرعی  نیذلا  تاقثلا  ءارمألا  دحأ  امنإو  ھل ، خأ  نبا  دّرجم 

اردصم ریمألا  كلذ  ةعاجش  تناك  .اھتیاھن  ىتح  نیدلا  يقت  اھدھشی  نأ  لمأی  ناطلسلا 
ام كلذو  ةقیقر ، ھحور  نأ  فرعی  ناك  ھمع  نكلو  مھیف ، ةیمحلا  ّثبو  ھلاجرو ، ھمع  ماھلإل 
نم عیطتسن  ام  رثكأ  قیقحت  يرورضلا  نم  حبصأ  نیدلا ، يقت  نود  .ةدشب  ّھبحی  ھلعج 

.اوتأ ثیح  نم  نودوعی  مھتداق  لعجنو  ودعلا  حور  نھون  يكل  تاراصتنالا 

، يندیری ناك  .ھقیقش  نبال  ءاثر  اھیلع  ةصاصق  ناطلسلا  يناطعأ  يلاتلا  حابصلا  يف 
ھلاسرإ لبق  ھحیقنتب  موقأو  ھبتك ، يذلا  رعشلا  ىلع  ةرظن  يقلأ  نأ  نیدلا ، دامع  بایغ  يف 

الإ .نیدلا  حالص  ةباتك  ىلع  رارمتساب  ایساق  ریبكلا  ةمالعلا  ناك  .ھیخأ  ءانبأو  ھئاقشأ  ىلإ 
رعشلا نأ  ةقیقحلا  .لیدعت  يأ  يرجأ  ينلعجی  امب  سفنلاب  ةقثلا  وأ  ةطلسلا  نم  نكأ  مل  يننأ 

؟ يعم تسلأ  .ةّدع  تاھج  ىلإ  وھ  امك  ھتلسرأو  نومیم ، نبا  ای  ينبجعأ 

ءارحصلا يف  ًادیحو 

، ةأفطملا انبابش  حیباصم  يصحأ 

؟ مادعإلاب اموكحم  ىضق  مھنم  مك 

؟ مھب نوقحلیس  مك 

، مھءاعدتسا عیطتسی  يانلا ال  توص  ىتح 

.اھبتكن يتلا  يناغألا  الو 

، حابص لك  نكلو ،

، سمش ةقارشإ  لك  عم 

.يتالص يف  مھركذأس 

، نیدلا يقت  رداغلا  توملا  مھس  لاتغا  دقل 

، ملاعلا َّيلع  قاضو 

، يسألا ّمعو  مالظلا  داس 



؟ ىرخأ ةرم  قیرطلا  ءيضن  نأ  عیطتسن  لھف 

بوقعی نبا  كقیدص :

بویأ نب  نیدلا  حالص  ناطلسلل  يصخشلا  بتاكلا 
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قشمد يف  فكتعی  ناطلسلا  ارتلجنإ ●  ىلإ  دوعی  دسألا " ةرّخؤم  ●"

ماكحإ نم  دراشتیر  نَّكم  ءارمألا  فوفص  نیب  ریبكلا  قاقشنالا  .ةدیدش  ةریح  يف  انك 
.حاجنب میلشروأ  ىلع  هراصح 

يف قثی  نكی  مل  .ھعومدب  ةالصلا  ةداجس  قرغیو  ىصقألا ، ىلإ  ناطلسلا  بھذی  انایحأ ،
.موجھلا ةمواقم  ىلع  هدونجو  ھئارمأ  ةردق 

لاقو ةنشخ  ةغلب  نیدلا  حالص  ءارمألا  دحأ  بطاخ  برحلا ، سلجمل  عامتجا  يف 
درجم اھنإ  .اھنود  ةلیوط  تاونس  انشع  دقف  اننید ، رمدی  نل  میلشروأ  طوقس  نإ  : " رارصإب
اًبضاغ ناطلسلا  تیأر  نأ  قبسی  مل  ةریثك ." راجحأ  ةمث  ھیف  شیعن  يذلا  ملاعلا  يفو  ةنیدم ،
هرصب ریمألا  رادأ  .ھینیع  يف  رظنو  ریمألا  كلذ  وحن  راس  ھعم ، انلك  انمقو  ضھن  .اذكھ 
عفادنس : " ئداھ توصب  لاقو  ھناكم  ىلإ  داع  .ةملكب  ناطلسلا  سبنی  مل  .ھیتبكر  ىلع  عكرو 
انلافطأ مھفیو  ركذتی  يك  اھعم ، طقسأ  فوسف  تطقس  اذإو  يدنج ، رخآ  ىتح  میلشروأ  نع 
ریصم ھیف  ررقت  ناكم  امنإ  رجحلا ، نم  ةیداع  ةنیدم  تسیل  میلشروأ  نأ  لبقتسملا  يف 

.اھیف اوناك  نمم  ةعاقلا  تلخو  هدعب ، دحأ  ملكتی  مل  .ةعاقلا  رداغ  مث  اننید ."

انتقث تمّخضت  .ماسجلا  ةیضاملا  ةلیلقلا  تاونسلا  ثادحأ  يف  رّكفأ  يدحو  تسلج 
ناك نكلو  يبأك ، ناطلسلا  تببحأ  .میلشروأ  يف  انراصتنا  دعب  مزاللا  نم  رثكأ  انسفنأب 
ةینلع تارابتخاب  موقی  امساح ، نوكی  نأ  دیری  امدنع  انایحأ ، .ھتیصخش  يف  بیع  كانھ 

نورثؤی ھنم  لقأ  مھ  نم  كرتیو  فعضی  نایحألا  كلت  لثم  يفو  حیحص ، ھسدح  نأ  ادقتعم 
تنك امك  قیدصك ، ھعم  ّثدحتأو  يعضو  زواجتأ  نأ  دیرأ  تنك  ةریثك ، تاقوأ  يف  .ھیف 

؟ لوقأ نأ  ىنمتأ  تنك  اذام  روصتت  لھ  .انایحأ  يعم  تنأ  ثدحتت 



.ادكأتم تسل  يسفن  انأ 

، نآلا ءارمألا  ضعب  كلذخ  اذإ  كتعاجش  دقفت  ال  : " ھنذأ يف  سمھأ  نأ  دیرأ  تنك  ينلعل 
تنأو قداص ، كساسحإ  نإ  .بوبحلاب  جنرفلا  اودّوزو  كتاھیجوت  نوعرازملا  لمھأ  اذإ  وأ 

، مالستسالا مدع  ىلع  رارصإلا  يف  نمكی  يئاھنلا  انراصتنا  نامض  نكلو  قح ، ىلع 
.انفوفص يف  نیددرتملا  عم  تامواسم  يأ  ضفرو  دنجلا ، عم  ثدحتن  امدنع  مسحلا  ىلعو 

كمع تاراصتنا  رس  نمكی  ناك  لاتقلا ، يف  حمرلا  لثم  ةدحلا  كلتبو  ةرشابملا ، هذھ  يف 
". هوكریش

رابآلا فاخی  ناكو  سمشلا ، فاخی  ناك  .ةمیزھلا  ىشخی  دراشتیر  ناك  انظح ، نسحل 
، كلذك ناك ، .ناطلسلا  فاخی  ناك  ءيش  لك  قوفو  انبضغ ، فاخی  ناكو  ةمومسملا ،
، اھیف كحضی  ناطلسلا  تعمس  يتلا  ةلیلقلا  تارملا  ىدحإ  .هدالب  ىلإ  ةدوعلا  ىلع  افھلتم 

دراشتیر نكی  مل  .ودعلا  ركسعم  يف  تاقاقشنا  دوجوب  انسیساوج  دحأ  انغلبأ  امدنع  تناك 
قاف ھنأ  ةجردل  ادیدش  ناك  رخآلل  امھدحأ  هْرُك  .ةیضق  يأ  ىلع  ناقفتی  يسنرفلا  كلملاو 

.انتمیزھ يف  ةبغرلا 

ةھفات تاعارص  مھمسقت  نیذلا  اندحو  انسل  دمحلا  ، : " لوقی وھو  ناطلسلا  كحض 
". ةسفانتم تاحومطو 

.ةیلحاسلا مھندمب  نوظفتحی  جنرفلا  .حلص  دقعل  بسانملا  تقولا  وھ  كلذ  نأ  دقتعی  ناك 
انیدیأ تحت  امب  ةنراقم  ائیش  يواست  اھلك ال  كلت  .اكعو  نالقسعو  افایو  روص  اوذخأیلف 
ركفی ناك  اذكھ  .انحلاص  يف  تقولا  نإف  رحبلا ، ىلإ  مھدرطن  مل  اننأ  نم  مغرلا  ىلعو  نآلا ،

.كلذ يف  اقحم  ھبسحأو  ناطلسلا 

ةنیدملا ىلع  ءالیتسالا  يف  لشف  ھنكلو  نیماع  انھ  يقب  .انئطاوش  نع  دراشتیر  لحر 
، ةوق الو  مھل  لوح  ىرسأ ال  مادعإب  عتمتسا  دق  نوكی  امبر  .ائیش  ھتلمح  ققحت  مل  .ةسدقملا 

.انراصتنا كلذ  يفو  تلشف ، ھتلمح  نكلو 

نل كنأ  فرعأ  .ةقطنملا  هذھ  يف  ةدایسلا  بحاص  دیحولا  مكاحلا  وھ  انناطلس  لظی 
ءالبن نم  ًادوفو  لبقتسن  انأدب  انئطاوش ، دراشتیر  ةرداغم  درجمب  اننأ  عمست  نیح  شھدنت 

نأب مھنمأ  اورتشی  نأ  نودیری  .اضعب  مھضعب  نم  مھتیامح  ناطلسلا  نم  نوبلطی  جنرفلا 
.ھل نیعبات  اونوكی 



تحت فرغ  ثالث  َّيدل  .ةلاسرلا  هذھ  كل  بتكأ  ثیح  قشمد  يف  ةعلقلا  ىلإ  اندع  اذكھو 
نأ ىلع  نئمطیل  ماظتناب  ينروزی  نامرھقلا  .اًمداخ  ينم  رثكأ  فیضك  لَماعأو  يفرصت ،
ررق دق  نیدلا  حالص  نأكو  .هّدیس  نم  تامیلعتب  عبطلاب  كلذ  لعفی  وھو  ةاّبلم ، يتاجایتحا 

الو ةدیعس  ةریخألا  يتاونس  نأ  نم  دكأتلاب  تاونسلا ، ىدم  ىلع  يداھتجا  ىلع  ينئفاكی  نأ 
.ةحارلا اھصقنت 

يذلا صخشلا  نكلو  ھمعو ، ھیبأ  نع  مایألا  هذھ  اریثك  ثدحتی  ایموی  ناطلسلا  ىرأ 
مدلاب ھّمع  ناك  يذلا  يدركلا  لتاقملا  كلذ  يداش ، میدقلا  انقیدص  وھ  عیمجلا  نم  رثكأ  هدقتفی 

لیوحت  " ىلع يداش  ةردقب  ينرّكذ  سمألاب  .ةقیقحلا  لوق  يف  ددرتی  نكی  مل  يذلاو  اضیأ ،
امنإو امداخ ، يتفصبو  امكاح  ھتفصب  سیل  اعم ، انكحضو  قطنم ،" ىلإ  باطخلا 

.زیزع ءيش  دقف  ىلع  نارّسحتی  نیقیدصك 

ىلإ يتأت  نأ  عیطتست  كنأ  ول  اصلخم  ىنمتأو  نومیم ، نبا  ای  ادج  ناطلسلا  ىلع  قلق  انأ 
تامالع ھیلع  ودبتو  نّضغتم ، ھھجو  .ةیاعر  ىلإ  ةجاح  يف  ھنإ  .ھبیبط  نوكتل  قشمد 

مونلا يف  ةبوعص  دجیو  ھقھری  داھجإلاو  ھتیحل ، وزغی  ضیبألا  رعشلاو  يقیقحلا ، قاھرإلا 
؟ ةنیعم باشعأب  يصوت  لھ  .الیل 

، نیدلا دامع  بلط  يف  لسرأ  ةوزن ، درجملو  ةریھظلا ، دعب  ام  ةحار  دعب  سمألاب ،
ةلاسرب غلُبی  مل  ھنأب  الّلعتم  رذتعا  .ءاشعلا  نم  انئاھتنا  دعب  ام  ىلإ  ..الیوط  لجرلا  رّخأتو 
.فئازلا ءاعدالا  كلذ  شقانی  ملو  نیدلا  حالص  مستبا  .ةعاسلا  فصن  لبق  ىوس  ناطلسلا 

يف هدھزو  ریخألا  فّشقت  ببسب  ناطلسلا  عم  لكألا  ّبنجتی  نیدلا  دامع  نأ  لكلل  فورعم 
.ماعطلا

"؟ نیأو نیدلا ؟ دامع  ای  ةلیللا  تلكأ  اذام  : " مستبی نأ  نود  ناطلسلا  ھلأس 

.اھابتنا رثكأ  حبصأو  نیلدھتملا  ھینفج  عفرو  ئجافملا ، لاؤسلا  اذھل  دعاسملا  ّزتھا 

يقابطأ دحأ  هدعبو  يوشملا ، نأضلا  محل  نم  لیلق  يدیس ، ای  ةطیسب  ةبجو  تناك  "
". ءيش لك  اذھ  ..موثلاو  حلملاب  ّلبتملا  زعاملا  نبل  ةراثخ  يف  وھطم  ناّمس  ةصاخلا ،

، ةكم ىلإ  ّجحلا  يف  ھتبغر  نع  ناطلسلا  نلعأ  حازملا  لدابت  دعبو  انیلإ ، مضناو  انكحض 
 . دعاسملا ھجو  مّھجتف  رمألا ، بیترتب  موقی  نأ  نیدلا  دامع  نم  بلطو 

، كنّوبحی سانلا  نأ  فرعیو  لعفلاب ، كیلع  مقان  ةفیلخلاف  نآلا ، كلذب  يصوأ  ال  دق  "



". دادغب يف  ھتطلسل  اّیدحت  ةكمل  كترایز  ربتعیسو 

ال امب  فرھی  نم  ثیدح  اذھ  : " تافیرشتلا نوئشل  هراشتسم  اعطاقم  ناطلسلا  لاق 
". ماع لك  ةرم  ةكم  روزی  نأ  نمؤملا  ىلع  نیدلا ، دامع  ای  فرعی 

تیقوتلا اذھ  كرایتخا  نع  لأسی  امبر  ةفیلخلا  نكلو  ناطلسلا ، يدیس  ای  كلذ  فرعأ  "
نم موی  تاذ  تنك  كنأب  رثرثت  يتلا  ءوسلا  ةنسلأ  ىلإ  عمتسا  امبرو  .كترایزل  دیدحتلاب 

". اننید میلاعتب  ثرتكت  نكت  مل  كلذلو  نیككشتملا ،

اذھ ةیاھن  لبق  ةكم  روزأس  .نیدلا  دامع  ای  كل  ھلوقأ  ام  لعْفا  : " اًمساح ناطلسلا  در  ءاج 
نحنو فّقوتن  نأ  ناكمإلاب  ناك  اذإ  ام  ةبذھم  ةقیرطب  لسو  انتبغرب ، ةفیلخلا  غلبتلف  ماعلا ،

". ھیلع مالسلل  انقیرط  يف 

.ءاقبلاب ھل  راشأ  ناطلسلا  نكلو  فارصنالل  نیدلا  دامع  بھأت  رمألا ، رّرقت  نأ  درجمب 

اقیشع تدجو  لھ  يل ، لق  .نیدلا  دامع  ای  مایألا  هذھ  اریثك  كروضحب  ىظحن  "ال 
"؟ ادیدج

كلتل دعاسملا  شھدو  ةجردلا ، هذھل  امیمح  نوكی  نأ  نیدلا  حالص  ةداع  نم  نكی  مل 
.ينتجھبأ الو  ناطلسلا  جھبت  مل  اھنكلو   ، ةحزمب لاؤسلا  ىدافت  .هدیس  اھادبأ  يتلا  ةفلألا 

.متكتلا ىلع  نیدلا  دامع  رارصإ  هءاس  نأ  دعب  ةّیدج  رثكأ  نیدلا  حالص  حبصأ 

نأ احیحص  سیلأ  نیدلا ، دامع  ای  ادیج  ةیحیسملا  ةنایدلا  تسرد  كنأ  فرعأ  "
روصلاو تانوقیألا  نوھركی  اوناك  مھلسن ، نم  مھنأ  طبقلا  معزی  نیذلا  لئاوألا  نییحیسملا 

ضفر ىلع  انلثم  مھنید  موقی  نیذلا  ىسوم ، عابتأو  بوقعی  نبا  مھیلإ  فیضأ  انأ  انھ  انلثم ؟
مھتادقتعم نع  كلذ  دعب  اوءاج  نیذلا  نویحیسملا  ّىلخت  نأ  ثدح  فیك  .روصلا  ةدابع 

يرجی نأ  نكمی  الفأ  مھیلع ، ىرج  دق  كلذ  ناك  اذإو  تانوقیألا ؟ نودبعی  اوأدبو  ةمیدقلا ،
"؟ انیلع

يف ةباجإ  رولب  نأ  درجمبو  .ھتیحل  دّسمی  وھو  هراكفأ  يف  ةظحلل  نیدلا  دامع  قرغ 
.ذیملت ىلع  يلمی  ناك  ول  امك  ءطبب  ملكتی  حار  ھنھذ ،

نم مھتیبلاغ  يف  اوناكو  روصلا ، ةدابع  نم  نیئاتسم  لعفلاب  اوناك  لئاوألا  نویحیسملا  "
اوناكو .ةمیدقلا  ةیدوھیلا  میلاعت  نم  ریثكلا  مھلخادب  اولمح  دقف  ھیلعو  ىسوم ، موق  لسن 



نیینثولا نم  نورخسی  اوناك  ىمادقلا  نییحیسملا  ضعب  نأ  عقاولاو  .قیرغإلل  نیداعم  كلذك 
دیحولا صخشلا  نإف  روعشلاو ، ریكفتلا  ىلع  ةرداق  روصلاو  لیثامتلا  تناك  اذإ  مھلوقب 

.مھقلخ نم  نوكیس  مھبح  قحتسی  يذلا 

ءامعز ناك  .ةقحاس  ةمیزھ  نوینثولا  مزُھ  امدنع  ماع ، ةئامثالث  دعب  ءاج  ریغتلا 
رسج ةباثمب  يھ  بیلصلا ، لثم  ازومرو  نیسیدقلاو  ىسیع  روص  نأ  نودقتعی  ةسینكلا 

بناوجب ةرماع  تلاز  ام  اھتركاذو  بحب ، يضاملا  يعدتست  ةككشتم  ةیبلغأ  نیبو  مھنیب 
روصب طقف  مھیلع  ّبلغتلا  نكمی  سروغاثیف  عابتأ  ناك  اذإو  .ةینثولا  سوقطلا  نم  ةریثك 

.مھیضام نع  مھداعبإل  كلذب  حامسلل  نودعتسم  ةفقاسألا  نإف  بیلصلا ، ىلع  وھو  ىسیع 

، سونیفو انایدو  انیثأ  ُهزْوُعت  مھنید  نأب  اثیدح  اولوحت  نیذلا  نوینثولا  مھرّكذ  امدنعو 
يف ةیبعش  روصلا  رثكأ  نم  ةدحاو  نوكتل  ىسیع  مأ  ةیقرتب  ددجلا  مھعابتأ  لوقع  اوحارأ 

نومكحی اوناك  مھنإ  ثیح  مھل ، ةبسنلاب  اًیرورض  اًرمأ  مأ ، ةروص  دوجو  ناكف  .مھتناید 
هذھ يعی  مالسلاو  ةالصلا  ھیلع  انیبن  ناكو  .نورق  ىدم  ىلع  تاھلإلا  اھیف  تدبُع  الود 

.صوصخلا اذھب  ناطیشلا  ءاوغإ  مواق  ھنكلو  ةلكشملا ،

اننید ءاقن  نإ  .كلذ  دقتعأ  ال  باجأف : .ھسفن  ءيشلا  لعفنس  انك  اذإ  امع  ناطلسلا  لءاست 
، بسحف ایفیدجت  المع  نوكی  نل  صخش  ةروص  ةدابعف  .هدحو  .هللا هللا  ةدابعب  امامت  طبترم 

ةلثمم ةطلسلا  تناك  اذإ  ةیاھنلا ، يفو  .نینمؤملا  ریمأ  ةطلسل  اّیدحت  كلذك  نوكیس  امنإو 
يف دوجوملا  ابابلا  .يدیس  ای  ركفت  امیف  فرعأ  ؟  رشب ةوق  لبقن  اذاملف ال  ةروص  وأ  زمرب 

تایدحتو تاقاقشنا  مھنید  دھشی  فوس  تاونسلا  رورم  عم  نكلو  اریثك ، تركف  امور ؟
.روصلا ةدابع  قطنم  وھ  اذھ  .ابابلا  ةطلسل 

ىلع ردقی  نل  نییحیسملا ، ةناید  فالخ  ىلع  اننید ، نإف  هاجتالا ، اذھ  يف  انیضم  اذإ 
". راھنیسو ةعزنلا ، هذھ  مامأ  دومصلا 

.ھعنقی مل  نیدلا  دامع  قطنم  نكلو  ركفی ، وھو  ھتیحل  دّسمی  ناطلسلا  حار 

يف كقدصأ  انأ  .نیدلا  دامع  ای  اھّیدحت  نكمی  اندنع  ةفیلخلا  وأ  مھدنع  ابابلا  ةطلس  نإ  "
تنأو .تانوقیألاو  روصلا  ةدابع  نع  جتان  ھلك  كلذ  نأ  وھ  ھیلع  كقفاوأ  ام ال  نكلو  كلذ ،

عم ملكت  .يمامتھا  ریثی  عوضوملاف  كلذ  نم  مغرلا  ىلعو  لوقت ، ام  ىلع  نھربت  مل 
.قمعأ وحن  ىلع  رمألا  ةشقانمل  مداقلا  عوبسألا  يف  ءاملعلل  ارمتؤم  دقعن  انعدو  نامرھقلا ،

يف ام  ناكم  يف  نآلا  كراظتنا  يف  الیمج  اباش  نأ  نم  قثاو  انأ  .كلذ  نم  رثكأ  كیقبتسأ  نل 



". ھشارف ىلإ  لخدتل  قشمد  بلق 

نأ لبق  ناطلسلا  ةءابع  ّلبقو  ةماستبا ، ھسفنل  بصتغا  ھنكلو  دعاسملا ، دری  مل 
نالمحی نامداخ  ءاج  .ابعتم  ناك  ناطلسلا  نكلو  رخأت  دق  تقولا  نكی  مل  .فرصنی 
ةماستبا ھھجو  ىلعو  َّيلإ  رظن  .مامحلا  ىلإ  هابحصیل  تویزلاو  نوباصلاو  فشارشلا 

.ةنھاو

تداتعا دقل  .كعم  مالكلا  ىلع  ةفھلتم  اھنإ  .مویلا  الیوط  كتیقبتسا  دقل  .بضغتس  ةلیمج  "
". اھعم ھلك  دغلا  موی  يضمت  نأ  لضفألا  نمف  .اھنئمطی  كدوجوو  .ةزیزعلا  كتقادص  يلثم 

لمحی امھالك  ناك  .ھیمداخ  يفتك  ىلع  ھیعارذ  حیری  ناك  .فرصنی  وھو  تینحنا 
ھنأكو ادب  ةظحلل ، فیفخ ، ءوض  ھھجو  ىلعو  امھنیب  ریسی  وھو  ىنمیلا  هدی  يف  احابصم 

اھب معنأو  ةعقوتم ، نكت  مل  يتلا  معنلا  نع  انایحأ  ثدحتی  .ةنجلا  نم  رخآ ، ملاع  نم  ءوض 
ھنوك ةقیقحل  كردم  ھنإ  .هللا  تاودأ  نم  ةادأ  درجم  ھتفصب  ھسفن  نع  ثدحتی  .ردقلا  ھیلع 

.يننزُحی ام  اذھو  نومیم  نبا  ای  ةدیج  ةحص  يف  سیل  ناطلسلا  .ّدلخم  ریغ 

ينتلبقتسا .ةلیمج  ةناطلسلا  ةرایزل  تبھذ  ناطلسلا ، تاھیجوتب  المع  يلاتلا ، مویلا  يف 
دعترأ تأدب  اھتاحفص  ّبلقأ  تنك  امنیبو  ةطوطخم ، ينتلوان  .ةدشب  يب  تبّحرو  يدرفمب 

تاحفصلا كلت  تبتك  اھنأل  يھ ، .ھسأر  عطٌقی  نأ  نكمی  انالك  .يسفن  لجألو  اھلجأل 
ىلع تاحفصلا  توتحا  .اھب  يضاقلا  غلبأ  ملو  ةیعوضومب  اھتأرق  يننأل  انأو  ةجعزملا ،

بضغ نم  اھتیامحل  ةقیرط  دجی  الأ  نكمی  ناك  ھسفن  ناطلسلا  نأ  ةجردل  حضاو ، فیدجت 
كل رّبعأ  نأ  فاخأو  .نومیم  نبا  ای  كعم  كلذ  شقانأس  ىرخأ ، ةرم  يقتلن  امدنع  .ءاملعلا 

كانھو .لوسر  كیلإ  اھلمحی  ةلاسر  يف  اھیف  امب  حوبأ  نأ  وأ  تاحفصلا  كلت  يف  امع 
دامعو لضافلل  اھاوتحم  لقُنیو  ةلفطتم ، نویع  اھؤرقتو  حتٌفت  انلئاسر  نأ  ریبك  لامتحا 

.رشتنت مث  نیدلا 

نل يراكفأ  نكل  ، " ران اھینیع  يفو  تلاق  بوقعی ،" نبا  ای  قرحی  نأ  نكمی  قرولا  "
.دبألا ىلإ  بونجلا  ىلإ  بھذأ  نأ  دیرأو  يل ، ثدح  دق  ابیھر  ائیش  نأ  ھمھفت ، ام ال  .ينكرتت 

نأ ىلإو  .تدلو  ثیح  تومأ  نأ  دیرأ  .يتفش  تقرحأ  حایرلا  .ماستبالا  ىلع  ةرداق  دعأ  مل 
هذھ ریمدتل  ةینلا  َّيدل  سیل  .قرولا  ىلإ  يراكفأ  لقن  لصاوأ  فوس   ، مویلا كلذ  يتأی 

". ةقیقحلا نع  يثحب  نومھفی  نم  كلذ  دعب  اھأرقی  يكل  انیمأ  اناكم  اھعدوأس  .ةطوطخملا 

ةعیبط نع  اھتلأس  دقف  اھینیع ، يف  ةباجإلا  أرقأ  نأ  عیطتسأ  تنك  يننأ  نم  مغرلا  ىلع 



ةأجف رعش  مختملا  اھبلق  .ةلیمجلا  ةیطبقلا  ةاتفلا  كلت  تمئس  دقل  .اھب  ّتلح  يتلا  ةثراكلا 
يف اھدجت  ملو  ةمیلح  نع  ثحبت  تناك  .ببس  نع  اھلأسأ  ملو  اببس  ّمدقت  مل  .زازئمشالاب 
تنك ملعلل ؟ اھتایح  ترذن  اھارت  مأ  بونجلا ، ىلإ  دوعت  امدنع  ثحبلا  رمتسیس  لھ  .ةیطبقلا 

.ھعقوتأ نكأ  مل  ضرعب  ينتأجاف  امدنع  اھلأسأ  نأ  كشو  ىلع 

انأ اننكلو  عیمجلا ، ریدقتو  مارتحا  تبسك  دقل  .سعتلا  ظحلاب  ترثأت  كلذك  تنأ  كتایح  "
.نادیعب امھنكلو  نییوق  نینبال  ّمأ  يننأ  حیحص  .ءيش  انیدل  سیل  .نیلوستملاب  ھبشأ  تنأو 

يف ىتح  كشأ  .ةنیعللا  برحلا  هذھ  يف  ام  ةعلق  نع  ناعفادیو  نابراحی  امھو  ناتومیس 
كلذكو ناطلسلا ، لیحر  دعب  ةغراف  ةایح  ّعقوتأ  .يتخوخیش  نوسنؤی  ًادافحأ  ينابھیس  امھنأ 
ضعب مضت  ةردان  تاطوطخم  يبأ  ةبتكم  يف  بونجلا ؟ ىلإ  ينبحصت  اذامل ال  .كل  ةبسنلاب 

اتقو جاتحتأ  بتاكلا ؟ اھیأ  كلوق  ام  .ةءارقلل  ةدام  مدعت  نل  .نییسلدنألا  نیككشتملا  لامعأ 
"؟ ریكفتلل

وحنلا اذھ  ىلع  يرمأ  يف  تركف  اھنأل  اھل  ينانتما  نع  رّبعأ  انأو  يسأرب  تأموأ 
ةفرغ نع  ثحبلاو  ةرھاقلا  ىلإ  ةدوعلا  لضفأ  يننأ  نومیم ، نبا  ای  ةقیقحلا  .فوطعلا 

.كنم اًبیرق  نوكأ  يكل  ام ، ناكم  يف  ةریغص 

صلخملا كقیدص 

بوقعی نبا 



(42)

ناطلسلل اعادو  ● 

..زیزعلا يقیدص 

بحسلا كلت  ھنم  نیأ  نكلو  فیثك ، بابض  روطسلا  هذھ  كل  بتكأ  انأو  ةعلقلا  ىلع  ّمیخی 
ىلع ًاداتعم  ناك  يذلا  كلذ  .ةیضاملا  ةعبسلا  مایألا  ىدم  ىلع  انبولق  تّطغ  يتلا  ءادوسلا 

.ریبكلا دجسملا  لظ  يف  مالس  يف  نآلا  دقری  برحلا 

.ھل ابتاك  انھ  ىقبأ  نأ  يندیریو  ھفلخ ، ناطلسلا ، نبا  لضفألا ، .ضماغ  يلبقتسم 
ءوسب ّللعتأ  فوس  يننأ  دقتعأ  .اھبحصأ  نأ  يندیرتو  بونجلا  ىلإ  لیحرلل  دعتست  ةلیمجو 
لجرلا كلذ  ةایح  يف  تقولا  ضعب  رّكفأو  يراكفأ ، دیعتسأل  ةرھاقلا  ىلإ  دوعأو  ةحصلا 

.مالظ يف  ھلیحر  انكرت  يذلا 

يف انل  ةریخألا  عیباسألا  يف  .ماری  ام  ىلع  نكت  مل  لبق ، نم  كل  تبتك  امك  ھتّحص ،
هّرذح يذلا  مایصلا  ىلع  اّرصُم  ناك  ھنكلو  مونلا ، ةلق  وكشیو  اریثك  دّھنتی  ناك  میلشروأ 
ھسأر ىرأف  موی  لك  هدوعأ  تنكو  فعض ، ىلع  افعض  هدیزی  مایصلا  ناك  .هؤاّبطأ  ھنم 

.ضرألا ىلإ  رظنی  وھو  غلاب  نھو  يف  اّقلعم 

مل ھنأل  رمألا  يف  ام  أوسأ  وھ  ھتوم  ناك  .ءيشلا  ضعب  ھتطّشن  قشمد  ىلإ  ةدوعلا  نكلو 
ناك .ھئانبأو  لداعلا  ھقیقش  عم  الیوط  اتقو  يضُمی  ناك  ریخألا ، رھشلا  يف  .اّعقوتم  نكی 
اریثك اكحض  عمسن  انك  .ھیتنجو  ىلإ  مدلا  داعو  ادیج ، لكأی  ناك  .ھتّحص  داعتسا  ھنأك  ودبی 

.دیصلل نوجراخ  مھو 

تمصو .ھّتیحتل  ربكألا  ھنبا  لضفألا ، ءاج  ةقیدحلا ، يف  نیسلاج  انكو  ةرم ، تاذ 



ءاج امدنع  تمص  ھقیقش ، نبا  نیدلا  يقت  لحارلا  نع  يعم  ّثدحت  دق  ناك  يذلا  ناطلسلا 
.ةدحب ناطلسلا  ھیلإ  رظن  .هدی  ّلبقو  لضفألا 

انتاحاجن نأ  اوسنت  ال  .لینلا  ىلإ  ةلجد  نم  ةدتمم  ةیروطاربمإ  مكلك  مكل  تكرت  دقل  "
". الیوط اورمتست  نلف  ھنع  متلزعنا  اذإ  .انل  انبعش  ھّمدق  يذلا  معدلا  ىلع  دمتعت 

ناك امك  فرعی ، ناك  .هدالوأ  حلاصم  َنِّمَُؤی  نأ  لداعلا  دشانی  ھتعمس  ىرخأ  ةبسانم  يف 
ةریشعلا تناك  .لبجلا  رئاشع  نیب  ثیروتلل  صاخ  رابتعا  دجوی  ال  ھنأ  هوخأ ، فرعی 
رغصألا قیقشلا  لداعلا ، ناك  .اھحلاصم  يمحیو  اھدوقیل  اھئانبأ  نیب  نم  ىوقألا  راتخت 

نكت مل  لكألل  ھتیھشو  ھتافص  نأ  امك  هوكریش ، مھمع  نم  اریبك  اھبش  لمحی  ناطلسلل 
يطُعأ ول  ھنأ  فرعی ، ھقیقش  ناك  امك  فرعی ، نیدلا  حالص  ناك  .ھمع  ىدل  اھنع  فلتخت 
لداعلا نم  بلط  .ناطلسلا  وھ  نوكیل  لداعلا  نوراتخیس  مھنإف  نیدعاسملاو ، دونجلل  رایخلا 
يتنجو ّلبقو  رغصألا  خألا  ىنحنا  .تارماؤملا  نم  رھاظلاو  زیزعلاو  لضفألا  يمحی  نأ 

ةجاح يف  ھنإ  .كلبق  ھیلإ  ينضبقیس  نإ هللا  اذكھ ؟ ةنھاو  كحور  اذامل  : " امتمتم ناطلسلا 
". رافكلا نم  انئطاوش  رّھطت  يكل  كیلإ 

ناكو ةعفترم ، ناطلسلا  تایونعم  تناكو  .ھتاملك  ىلع  تینثأ  كلذ  لداعلا  لاق  امدنع 
ھنأ َّدب  ال  نكلو  ةلودلا ، ةرادإ  نونف  ّملعتی  ناك  امدنع  ةرھاقلا  يف  ىلوألا  مایألاب  ينرّكذی 

.ءوس سجاھ  ناطلسلا  ىدل  ناك 

جاّجحلا لابقتسال  بھذی  نأ  دارأ  .ھیلإ  باھذلاو  يظاقیإب  رمأ  ركاب ، حابص  تاذ 
ناك ھنأ  دقتعأ  .ةكم  ىلإ  باھذلا  نم  ھنّكمت  مدع  دعب  ةنیدملا  راوسأ  مامأ  اّئنھم  نیدئاعلا 

سحأ ربك  امدنع  نكلو  ٍدحت ، ھیف  المع  ناك  ھبابش  يف  .جحلا  ىلع  ھتردق  مدعل  اًنیزح 
ناك ھنأ  مغرو  اًماع ، نیرشع  ھتلغش  جنرفلا  دض  برحلا  نأ  نم  مغرلا  ىلع  ةراسخلاب ،

.ةفیلخلا ةموصخ  ةجحب  ھعنم  نیدلا  دامع  نإ  ىتح  .هذھك  ةلحرب  مایقلا  عیطتسی  الو  اقھرم 
نأ عیطتسی  ال  امبر  ناطلسلا  نأ  وھو  رسب ، َّيلإ  ىضفأ  ةقیقحلا ، يف  دعاسملا ، نكلو 

ببسلا وھ  لعفلاب  كلذ  نأ  ءابطألا  ھل  دّكأ  .اھئانثأ  يف  تومی  دق  ھنأو  ةلحرلا ، كلت  لّمحتی 
باھذلا يف  ھتبغر  تناكو  .انیزح  مھرارق  ّلبقتف  .ریبك  دھج  لذب  نم  ھنوعنمی  مھلعج  يذلا 

.كلذ نع  اًضیوعت  جیجحلا  لابقتسال 

دّمج ًادراب  اًیوتش  اًرطم  ناك  .راذنإ  قباس  نود  رطُمت  ءامسلا  تأدب  انجرخ ، امدنعو 
تلواحو يتءابع  تعلخف  ةنّطبملا ، ھترتس  نود  ءاج  ھنأ  تكردأو  دعتری ، ھتیأر  .انھوجو 



ينربتعی يذلا  انأ ، لواحأ  نأ  برغتسا  .يل  اھامرو  كحض  ھنكلو  ھیفتك ، لوح  اھعضأ  نأ 
.سقطلا ةوسق  نم  ھتیامح  اًفیعض ،

غلاب ریسلا  حبصأو  ءام  لوادج  ىلإ  تلّوحت  قیرطلا  نأ  ةجردل  اًریزغ  رطملا  ناك 
.ھفلخ نحنو  ھناصح  ةوھص  قوف  يقب  ھنكلو  نیطلا  يف  قلزنت  لیخلا  تأدبو  ةبوعصلا ،

.رطملا ءامب  نیقراغلا  جیجحلا  ّيیُحی  ناك  امدنع  نیطلاب  ةثّولم  ھتیحلو  ھبایثو  هارأ  تنك 

يف جورخلاب  قشمد ، لھأ  ماقو  .بحسلا  تعشقناو  فّقوت  دق  رطملا  ناك  اندُع ، امدنع 
، ماحزلا انّبنجت  .ةكم  نم  ةدئاعلا  ةلفاقلا  لابقتساو  ناطلسلا  ةیحتل  عراوشلا  ىلإ  مھللح  ىھزأ 

.كّرحتملا رسجلا  ىلإ  نیدئاع  ةیبناج  اقیرط  انذختاو 

ىتح بیبط ، يأ  نأ  كشأ  .ةدیدش  ىّمح  ھتكلمت  ةلیللا ، كلت  نم  رخأتم  تقو  يف  كلذ ، دعب 
يعولا ناطلسلا  دقفو  ىّمحلا ، تداز  .نومیم  نبا  ای  هذقنی  نأ  نكمی  ناك  كتراھم ، لثمب 

يأ يف  قیفی  دق  ھنأ  ادقتعم  ھبناج ، حربأ  ملو  موی ، لك  هءانبأو  لداعلا  ىری  ناك  .اًبیرقت 
داكلاب ناك  .ظقیتسی  ملو  ..مان  رشاعلا  مویلا  يف  ھنكلو  ةریخألا ، ھّتیصو  َّيلع  يلمیل  ةظحل 

.ةنس نیسمخو  اًسمخ  لمكأ  دق 

، دحأ نم  تامیلعت  نود  اھباوبأ  تالحملا  تقلغأ  .ةلماك  مایأ  ةثالث  يكبت  ةنیدملا  ّتلظ 
ةنیدملا تجرخ  .نزحلا  اذھ  لثم  اًماع  اًنزح  يتایح  يف  دھشأ  مل  .عراوشلا  سانلا  رجھو 

دبع ھبیبط  سمھو  مات ، تمص  يف  ریسن  اّنك  .ریخألا  هاوثم  ىلإ  ھنامثج  ّعیشتل  اھلك 
قّزم دق  ام ، ناطلس  توم  نأ  رّكذتی  ال  ھنأب  ينذأ  يف  نسم ، خیش  ھسفن  وھو  فیطللا ،

.وحنلا اذھ  ىلع  سانلا  بولق 

توصب وعدی هللا  ذخأ  ھیدخ ، ىلع  تلاثنا  ھعومدو  ھھجو ، ملألا  هّوش  يذلا  نیدلا ، دامع 
ناك يذلا  ریخألا  هرصن  كلذب  هرصناو  ةنجلا ، باوبأ  ھل  حتفاو  ھحور ، ّلبقت  مھللا  : " ٍِلاع

". ّىنمتی

نیرداق ریغ  نیعباتلاو  ءارمألا  نأكو  ودبی  ناك  .مات  تمص  داس  ةعلقلا ، ىلإ  اندع  امدنع 
لدابتن نأ  نود  ينقناعو  ناطلسلا  نبا  لضفألا  ءاج  .مھتاوصأ  ىلإ  عامتسالا  لّمحت  ىلع 
تبرش .ةدشب  يمسج  نخسو  دعترأ  تنك  .نایثغو  صغمب  ترعش  ءاسملا ، كلذ  يف  .ةملك 

.تمن مث  ءاملا  نم  تایمزمز  ثالث 

فعضب تسسحأ  يننكلو  ينقراف ، دق  ضرملا  ناك  يلاتلا ، حابصلا  يف  توحص  امدنع 



.....انب ّتلح  يتلا  ةراسخلا  ةحادفبو  ..دیدش 

.ناطلسلا تام  دقل 

.ھبتكأ ام  كانھ  قبی  ملو  يلمع ، لمتكا 

 . يقتلن نأ  ىلإ  كیلع  مالسلا 

يفولا كقیدص 

بوقعی نبا 

( بویأ نب  نیدلا  حالص  ناطلسلا  بتاك  )



  باتكلا شماوھ 

وأ ةركلا  ىمست  تناك  لیخنلا ، دیرج  نم  براضمو  ةركلاب  لیخلا  نوتم  ىلع  نم  سرامت  ةبعل   (1)
.مجرتملا .ةركألا 

رّسفت اھنكل  اھتمجرت ، مدع  انیأر  بلاط ، يبأ  نب  يلع  ىلإ  ةبوسنم  ةرابع  لصألا  يف  تدرو   (2)
.عجارملا .ھل  نیتأرملا  لاؤس  روف  بوقعی  نبا  باتنی  ىذلا  جرحلا 

.اھبحب نودیز  نبا  يسلدنألا  رعاشلا  ماھ  يتلا  يفكتسملا ، نمحرلا  دبع  تنب  ةدالو  يھ   (3)
.عجارملا

ىلع ضبقلاو  ھلوطسأ ، ریمدت  مت  نكل  اذھ  لعفی  نأ  طانرأ )  ) نویتاش ود  دلونیر  ةطخ  تناك   (4)
مجرتملا..زاجحلا يف  ھلاجر 

يف سدقملا  تیب  يف  تنوكت  ةیركسع  ةینید  ةمظنم  يھو  ةیراتبسالا "  " يف وضع  يراتبسالا   (5)
.مجرتملا .يدالیملا  نرقلا 12 
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