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ثرتكم اللا 
Liberosist the   

ىلع ضبقأ  نأ  ةياھنلا  يف  ُتینمت  ينأ  يثارتكا  مدع  ةّدش  نم  ُتغلب  دقل 

. مامتھ الا  ُقحتسي  ام  اًئیش  نأ  اھیف  ُّسحأ  ةدحاو  ةقیقد 
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ءادھإلا

ءالؤھ ال لثم  نأل   .. لباقملاب هنورقتحي  مھ  .. و  ملاعلا مھرقتحي  نيذلا  لكل 

.. مھضيورت نكمي 

******

ةمدقملا                        

،" يمتنم اللا  " " نسلو نلوك   " هامسأ دقف  ؛  تایمسملا نم  ُریثكلا  هل 

يف ىتح   ،" يئاوطنالا  " بـ جنوي " لراك   " ،" درمتملا  " بـ وماك " ریبلأ  "
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نم ریثكلاو  راصرصلا .." ناسنإلا   " هیلع قلطأ  يكسفيوتسود "  " بدألا

.. هب فَرعُیل  اًزیمم  اًمسا  هیلع  اوقلطي  نأ  اولواح  نيركفملاو  ةفسالفلا 

هوعدأ انأ  اھو   ، مسا درجم  تحت  نئاكلا  كلذ  َرصح  اوعیطتسي  مل  مھنكلو 

روفف  .. ساسألاب ثارتكا "  " ةیضق يرظن  يف  ةیضقلاف  ثرتكم .." اللا  بـ"

وأ  ، ةيداملا تاقامحلل  تافتلالا  مدعب  هرارق  فلتخملا  ناسنإلا  اذھ  ذاختا 

عقاولا ىلع  درمتمل  اھعم  لوحتي   ، ةیتایحلا بیساورلاب  مامتھالا 

، نالفب نومتھم  مھعیمجف   .. يلابلا ملاعلا  اذھل  يمتنم  وأ ال  يحطسلا 

مھعیمج نالف ! رابخأ  ةفرعمب  نوفوغش   ، نالف ةبسانم  يف  نورضاح 

لكو  ، ةرمثملا ریغ  اياوزلا  قمعأو  ةھفاتلا  لیصافتلا  قدأ  يف  نوطرخنم 

اوتابف  .. ةيانعلاو مارتحالا  قحتست  ةصاخ  ةایحل  مھداقتفا  ببسب  كلذ 
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يدقاف اوحبصأ  ىتح  اًسُّسجتو  اًدُّیصت  نيرخآلا  تاویح  يف  نوثوعي 

سكع ىلع  ! .. نایكلا ةعوزنم  ةرركم  ٌخَسُن  مھعیمجف  ؛  میمصلاو رھوجلا 

هتاذ هل   ، اًدودرم ىقرألاو  اًجضُن  رثكألا  هتامامتھا  هل   ، ثرتكم اللا  اذھ 

ينایبصلا لوضفلاو  لفطتلا  بح  تومبف   .. لقتسملا هملُحو  ةفلتخملا 

مویغ عشقنت   .. ةروطتملا هتافصب  ديدجلا  ناسنإلا  هلخادب  دلوي  هبلق  يف 

حبصیف  .. سفنلا ةبرغو  دسجلا  فوخ  نم  ررحتیل  هحور  ءامس  نم  ةداملا 

ةطیسب ةلواحم  باتكلا  اذھو   .. رخآ ءيش  يأ  اھدعب  مث  ثرتكم " اللا  "

.. ثرتكم اللا  ملاع   .. ديدجلا ملاعلا  اذھ  ماحتقال 

https://books.yossr.com



؟ ثرتكم اللا  وھ  نَمف 
ةقثلا مامت  ىلع  يننكلو   ، ةقیقح ينمھي  امم  اًقثاو  نكأ  مل  امبر  يننإ  )
ریبلأ ( . ينمھي امم ال  ديدحتلاب - وھ   - هنع ينثدحت  ام  نأو   ، ينمھي امم ال 

وماك
رودت ةیعرف  ٍثادحأ  يأب  يلابم  اللا  صخشلا  كلذ  وھ  ثرتكم " اللا  "
ىتح وأ  هتایكولسب  عمتجملا  يأرك  ؛ هب قلعتت  تناك  ولو   ، هلوح نم 

هنأ ةیئاھن  هبِش  ةجیتنل  هسفن  عم  لصو  دقف  ؛  هھاجت ةشھدنملا  مھترظن 
ةحاسلا تدب  نإو  ىتحف   .. زیكرتلا نم  دئاع  الو   ، هابتنالا نم  ةدئاف  ال 
ریصاعأو فصاوعب  هبشأ  ةیعمتجملا  لاوحألاو   ، ةیثراك ةیسایسلا 

ةلحرمل كلوصو  دنعف  رفص ..! ّصحملا  ةلِ هل  ةبسنلابف   ، ضعبلل ةبسنلاب 
ٍراوح وأ  ٍشاقن  يأ  يف  لخدتلل  عوفدم  ریغ  كسفن  دجتس  ثارتكا  اللا 

ریغ تنأف   .. ٍّيمسر ٍرمأب  اًوعدم  ىتح  وأ  ّدو  ةيِ ةفصب  اًوعدم  َتنك  ًءاوس 
 .. ئطخم هنأ  صخش  يأل  تابثإ  يف  ىتح  وأ   ، لعافت يأ  يف  بغار 
اًضيأو ّدول  ٍ ىعست  تنأف ال  مھراكفأو ! مھ  میحجلا  ىلإ  عیمجلا  بھذیلف 
، يعولل ٌدقاف  وأ  يبلس  كنأب  ضعبلا  كمھتي  دق   .. ةیھارك كیف  رثؤت  ال 
امیف اھترصحو  كتامامتھا  تايولوأ  تلَّلق  دق  طقف  كنأ  ةدرجملا  ةقیقحلاو 

ةدش نم  هناكم  نم  جرخي  داكي  كبلقف   .. كنایكو كرھوج  يف  ُّبصي 
مدع يفف   .. متھم ریغ  كنأب  يحوي  يجراخلا  كلكش  امنیب  ضبنلا 

لفغت نأ  نكمي  ، ال  ةباوب سراحك   .. ئداھلا كارحلا  عاونأ  نم  ٌعون  ثارتكالا 
الب نكلو   ، اًجراخ هدرطي  نمو  لوخدلاب  هل  حمسي  نم  بقاري   ، نیع هل 

تاظحل يف  براحملاك  ثرتكم " اللا   " .. فـ ةجعزم ءاضوض  وأ  جیجض 
هئافصو يسفنلا  همالسب  زوفیل  عراصي   .. نوكسلاب مواقملا  تمصلا 

بورھلاو ةغراف  تارتاھم  يأ  بُّنجت  وھ  ثرتكم " كفدھف كـ"ال   .. ينھذلا
يف ارمتسم  هشیعت  ّنأ  نم  رصقأ  رمعلا  اذھف  ؛  اھل ةياھن  تانحاشم ال  نم 
نإو ىتح  نیلمملاو  نيراثرثلا  هوجو  نم  فرصنتف   ، ةقلمتملا تالماجملا 

كعدخي هكرتتس  مھدحأ  كعدخ  نإو  ًاظوحلم ..!! اجف  كفارصنا  ناك 
هتاملك يف  ةيرشتسملا  هتیحطسب  ذلتتف   ، كھجو ىلع  ةماستبالاو 

رزلا هردصم  ةفرغلا  َءوض  نأ  اًریخأ  فشتكا  دق  لفط  هنأكو  هتافرصتو 
كماھم نم  سیل  نأب  ةمات  هبِش  ةعانقل  لصتس  طئاحلا ! ىلع  قَّلعملا 
.. كسفن حالصإ  وھ  يقیقحلا  كرود  لب   ، نوكلا حالصإ  ةیساسألا 

لمجأ نوكتل   ، كراكفأو كتالایخ  قداصتسو  كمالحأ  عم  اًریثك  سلجتس 
لك نم  صلختتس   .. سانلا نع  اًدیعب  اھیضقت  يتلا  يھ  كرمع  تاظحل 
مدعب نكلو   ، ةعطاقلا لولحلاب  سیل  ةيداملا  كتاقیضو  ةیعامتجالا  كئابعأ 

نكلو ال  ، كب لقالقلا  ضعب  ةراثإ  نم  عقاولا  نكمتیس  امبر   .. اھل ثارتكالا 
دھاشت ؛  اًروطاربمإ حبصتل   .. كلخادب ثرتكم  اللا  عابط  رصتنتس   .. قلقت
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ةمیق تاھافت ال  لجأ  نم  رخآلا  اھضعب  يف  نعطتو  بذكتو  قفانت  سانلا 
ٌِبّلقتم هعبطب  ةایحلا  لاح  نأ  فرعتس   .. دیعب نم  مھیلع  كحضتو  اھل 
حورلاو دینعلا  لقعلاف  ؛  جاومألا ةھجاوم  يف  ليامتي  نم  وھ  يكذلاو 

الإ يعسلا  قحتسي  ءيش  الو   ، نَفدُي نأ  لبق  امھبحاص  نالتقي  ةبلصلا 
نأ نكمي  ام  ىتح  وأ  مھترظن  وأ  مھتداعس  سیل   ، طقف تنأ  كتداعس 
سیلو كعم  ىقبتس  نم  تنأ  ةياھنلا  يفف   .. كنع هوفشتسي  وأ  هوكردي 

وأ اضرلا  لانیل  فُّیكتلا  وأ  عُّنصتلا  ىتح  لواحي  ثرتكم ال  اللاف   .. رخآ دحأ 
نأ نم  ًالدب  هیلع  انأ  ام  ىلع  ينوھركیلف  أدبم  بحاص  وھف   ، لوبقلا
تافصك ثرتكم  اللا  زیمي  ام  مھأ  نمو  هیلع ..! تسل  انأ  ام  ىلع  ينوبحي 

: باتكلا اذھ  يف  قمعأ  ةروصب  اھنع  ملكتلا  متیس  ةماع 
: لزعنم - 1

طالتخالا عنامي  وھف ال  ةیمتح ! ةرورض  صخشلا  اذھل  ةبسنلاب  لازعنالا 
همالسو هتحار  نكل   .. براقألاو ءاقدصألا  عم  لماعتلا  وأ  سانلا  عم 

ةبغر هكلمتتف   ، لازعنالاو نوكسلا  تاظحل  يف  الإ  نارھظي  يسفنلا ال 
هتعتم نوكتل   .. هلوح نم  ماحدزاو  برُق  نم  مغرلاب  اًدیحو  ثوكملل  ةيوق 

نفلا قشعي   .. ٌدحأ اھیف  هفرعي  نكامأ ال  يف  اًدجاوتم  نوكي  نأ  يف 
، تابتكملا يفو  ًالیل  عراوشلا  يف  تاعاس  يضقي   ، لمأتلاو ىقیسوملاو 
نع هئانغنتسا  يف  هعجشي  ءيش  يأل  نتمم   ، تنرتنإلا تاحفص  ىلعو 

دجوي  ، صخشلا اذھ  لوح  لماك  ملاع  دجوي  امكف  يرشبلا ! لصاوتلا 
.. هلخادب تاعارصلاو  رارسألاو  راكفألا  نم  عسوأو  مخضأ  ملاع  اًضيأ 
ٍدحأل حمسي  وأ  هعم  اًدحأ  كرشي  نأ  لھسلا  نم  سیل  طقف ! وھ  هلخادب 

: يفیفع دمحم  رخاسلا  انبتاك  لاق  امكف   .. همحتقي نأ 
!" .. نيرخآ اولظي  نأ  ماودلا  ىلع  بحأ   .. نيرخآلاب يتقالع  يف  "

: قداص - 2
سیلو لامكلا  وھ  فدھلا  نأ  سانلا  عانقإ  مت  هنأ  نمزلا  اذھ  ةمزأ 

نإو ةطبضنملا  سیياقملاو  ةیلاثملا  وھ  ةماعلا  دارم  حبصأف  قدصلا !
يسایقلا بحلا  حبصأ  بولطملا  بحلاف  ؛  ٍبذك وأ  شغ  ىلع  ةینبم  تناك 
بولطملا درفلل  يكولسلا  طمنلا   ، تاياورلاو مالفألا  يف  هیلع  فراعتملا 

، ةفولأملا ةروصلاو  ةبیطلا  ةعمسلا  اذ  ایعامتجا  لوبقملا  طمنلا  راس 
نإو ىتح  فارحنالا  ةمدعنم  ةنقتملا  تتاب  تاحومطلاو  مالحألا  ىتح 
نكلو  .. هرھوج ةقیقح  لثمت  وأ ال  صخشلا  تاذ  عم  ةقسانتم  ریغ  تناك 
اللا ينعت  ةیعانطصالا ال  تالیمجتلاو  ةینوطالفألا  تانیيزتلا  كلت  لك 
دیحولاو يدبألا  هاعسم   .. ةمداص ةجردل  قداص  وھف   .. ءيش يف  ثرتكم 
ٍقدصب شیعیف   .. هاوھ ىلع  ریست  وأ ال  ةبویعم  تناك  نإو  ةقیقحلا  وھ 
ىلع هتایح  زربي  نأ  فدھي  الف  ؛  جُّربت تاودأ  وأ  قیحاسم  يأ  نم  دَّرجم 
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ةیلایخلا ةایحلاك  ءاقدصألا  سلاجم  نیب  وأ  يعامتجالا  لصاوتلا  لئاسو 
لكب ةجوعملا  ةایحلا  كلت  ایحي  نأ  هیفكي  لب   ، تالزلاو ءاطخألا  ةعوزنم 

.. ةیحطسلا تاراھبنالاو  رھاظملل  قیفصتلا  تقو  يف  ةنامأو  ٍقدص 
: نالصأ میھاربإ  ریبكلا  بتاكلا  لاق  امك  حبصیل 

لكف  ، بحب ثدحتت  نأ  كیلع  لب   ، بحلا نع  ثدحتت  نأ  بجي  "ال 
لب  ، لدعلا نع  ثدحتت  نأ  بجي  الو   .. ىوھلا َثيداحأ  نودیجي  نیباصنلا 

لثم لدعلا  نع  ثيدحلا  دیجي  هنأل ال  ؛  ٍلدعب ثدحتت  نأ  كیلع  بجي 
!" .. نیملاظلا

: روعشلا درفتم  –  3
وأ يھيدب "  " كانھف  ، براقتم لكشب  ءایشألا  ةمیق  كردن  انعیمج 
لب دئاسلا  يھيدبلا  اذھ  لثمب  فرتعي  ال  ثرتكم " اللا   " نكل دئاس " "

نم يناعي  وھف  ساسألا ! نم  توافتم  يأل  ةعماقلا  ةرظنلا  كلت  تقمي 
اذھ لثمب  نالعإلا  نم  لجخي  الو  ءایشألا  ةمیق  كاردإ  يف  طیسب  فارحنا 
وأ زیمم  قوذ   .. بدألا وأ  نفلا  وأ  ىقیسوملا  يف  هقوذ  ىتح   .. فارحنالا

نوكي ةطیحملا  عاضوألا  عم  هلماعت   .. ةیقبلا نع  ذاش  ريدقت  لقأ  ىلع 
باوص كلذ  يف  َّنأب  حِّرصي  نأ  عیطتسي  .. ال  ةیطمن وأ  ةداتعم  ریغ  ةروصب 

سیساحأ هلقع  ىلع  لِخدُي  نأ  ناك  ٍدرف  يأل  حمسي  الو  اھیف  بير  ال 
ىرخأ ةخسن  يأل  ضھانم  هتاذب  مئاق  نایك  وھف   .. هنع ِرّبعت  تاكردإو ال 

يراض  " بتاكلا اھنع  رَّبع  امك  امبرف   .. سانلاو عمتجملا  طباوضب  ةعونصم 
": يقلتنس انك   " هتياور يف  يبیبشلا "

نورخآلا اھل  ُحرفي  يتلا  ءایشألا  هاجت   ، ساسحإلا مادعناب  ُرعشأ  "
!" ةریثكلا َروصلا  اھبناجب  نوطقتليو 

: ملأتي - 4
: لاقفو ملألا  نع  ملكت  ناربج  لیلخ  ناربج 

! مككاردإ فلغت  يتلا  ةرشقلا  راسكنا  وھ  ملألا  نم  هب  نورعشت  ام  نإ  "
زربي ىتح  مطحتت  نأ  بجي  ةرمثلا  بجحت  يتلا  ةبلصلا  ةرشقلا  نأ  امكو 
نأ بجي   .. اًضيأ متنأ  اذكھ   .. سمشلا رون  ىلإ  ضرألا  ةملُظ  نم  اھبلق 

متعطتسا ول  مكنأل  ؛  ةایحلا ىنعم  اوفرعت  نأ  لبق  مكروشق  مالآلا  مطحت 
متنك امل  ةشھدلاو  لمأتلا  نم  اھقح  ةیمویلا  مكتایح  بئاجع  اوریعت  نأ 
نم ریثكلا  يف  نورَّیخم  متنأ   .. مكحارفأ نم  ةبارغ  لقأ  مكمالآ  نورت 
يتلا ةرارملا   ، ةديدشلا ةعرجلا  وھ  مكمالآ  نم  ریثكلا  اذھو   .. مكمالآ

ماقسأ مكقامعأ  يف  رھاسلا  َمیكحلا  بیبطلا  يفَشي  اھتطساوب 
" .. ةيرشبلا مكسوفن 

وھف  ، هكاردإ يف  ٌقداص  هنأ  ىلإ  اًرظنو   .. لازعنالا جاتن  وھ  ملألاف 
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.. هسفنو هریمض  ايابخ  اھب  ألميو  ملألا  تاجرد  ىسقأ  هحورب  سملي 
نم هتدالو  نوكتف   .. زَّیمملا روعشلاو  فلتخملا  ساسحإلا  هيدل  لكشتف 
ملألا نم  بورھلا  لكلا  لواحي  يذلا  تقولا  يفف   .. ملألا محر  نم  ديدج 

ران يف  اًسمغنم  ثرتكم " اللا   " نوكي  ، ةتقؤم ةفيزم  ةحارب  عاتمتسالل 
. ةایحلا عقاولا و  بئاوش  نم  ًءاقن  اھديزي   ، ملألا

: كشلا ىشخي  ال  - 5

فشتكت مث  ، كراكفأ نع  عفادت  كنأب  دقتعت  تنأو  كرمع  يضقت  دق  "
". كلقع يف  اھوعرز  يتلا  مھراكفأ  نع  عفادت  ةقیقحلا  يف  كنأ 

لسار دنارتریب 

مدھي نأ  درفلا  عیطتسي  ىتحو  ماھوألا ! ُمھو  وھ  َقلطملا  نیقیلا  نإ 
كشلا ةوقب  ىلحتي  نأ  هیلع   ، ديدجلا َناسنإلا  ينبیل  ميدقلا  هرھوج 
راحب قامعأ  يف  صوغلا  باھي  ثرتكم ال  اللاف   .. ریكفتلا ةعاجشو 

ىلع  ، ِنئَمطملا لھجلاب  ءامتحالا  ىلع  هِفّنعت  ةیلقعلا  هتأرجف   ، ةلئسألا
هلك كرمع  يضقت  نأ  يف  تسیل  ةميزھلاف   .. ةبعصلا ةقیقحلا  رایتخا 
نم نبجأ  تنأو  هلك  كرمع  يضقت  نأ  يف  نكلو   ، قحلا دجت  نأ  لواحت 

. هیف ةبغرلا 

_______________________

_________________________

ثرتكم اللا  ةعانص 

الإ هتایح  يف  هبلغت  مل  هنأب  اًموي  حَّرص  دق  اًميدق  برعلا  رابك  دحأ  نإ  لاقُي 
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تدر قبطلا  هيوتحي  امع  اھلأس  املو   ، ىطغم اًقبط  لمحت  تناكف  ةيراج !

.. هتجرحأف  .. ساسألا نم  يطُغ  ناك  امل  فرعي  نأ  اًحوسمم  ناك  ول  هنأب 

روتسم ال ءيش  يأ  َّنأ  يثارتلا : لثملا  اذھ  نم  ةدوصقملا  ةمكحلاو 

كتونیك مارتحا   .. ثارتكا اللا  ةفسلف  عشقنت  انھ  نمو   .. هفشكت نأ  لواحت 

. كبلطم دصاقمو  كدودح  يعو  لالخ  نم 

لتق لھف  ؟ ! ًاناسنإ ىتح  وأ  ةثداح   ، ةصق ىَّطغُملا  اذھ  ناك  نإ  اذام 

.. ؟ ةیبلسلاو لھجلا  نم  اًعنقم  اًعون  قلخي  ةمولعملا  ةفرعم  يف  ةبغرلا 

!.. ؟ فرعي نأ  وھ  ةایحلا  يف  ناسنإلا  فادھأ  دحأ  ناك  نإو  فرعن  اذاملف ال 

أدبي قيرطلا   .. هتفرعم بجي  ام  ةفرعمب  أدبي  نأ  بجي  قيرطلا  نكلو 

. ةفرعملا رھوج  كاردإب 
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رومألا ىلع  رینتسم  مكحل  لوصولل  درفلا  ةلواحمل  وھ  ةفرعملا  لصأف 

ىتح  ، ررقن ىتح   ، بعوتسن ىتح  فرعنف   .. لاعفنالل باوص  ديدحتو 

يف عضي  ناك  يبرعلا  اذھ  لھف   ، قباسلا لثملل  انعوجرو  نوكن ..!

قبطلا اذھ  ىوتحم  هتفرعم  ىلع  مِحقُي  نأ  هلاؤس  ةباجإ  تالامتحا 

يرشبلا لقعلا  نأ  ةقیقحلاف  ؟ ..! هرارقو هباعیتسا  نایك  نمِض  نوكیل 

همامتھا عضاوم  راتخي  نأ  يرورضلا  نم   ، دودحملا كاردإلا  بحاص 

وأ تافتلالا  مدع  يف  جرحب  رعشي  الو   .. ةقد لكب  هفغش  زكارمو   ، ٍصرحب

ةیحض طقسي  الأ  هیلع  لب   .. ٍحبر وأ  ٍعفنب  هیلع  دوعت  نل  اياضقل  ثارتكالا 

؛ هاوحف نم  هغرفيو  هتاذ  نم  ناسنإلا  دِّرجي  يذلا  سئابلا  عمتجملا  اذھ 

! ٍءارُھو ٍفخُس  ءارو  ٍثھال  ٍنمدمك  هلعجیف 
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"؟ ثرتكم اللا   " عنصي يذلا  ام  اھسفن : حرطت  يتلا  ةلئسألا  مھأ  نمو 

انربجأ ملاعلاو  نیثرتكم " ال   " َانِدلُو انعیمج  اننأ  مأ  ؟  ثارتكالا لصألا  لھف 

اًنكاس كِّرحي  كاذو ال   ، ٌمتھمو ٍلابم  اذھ  اذامل  ؟ ! انتقیقح سمط  ىلع 

يف ءيش  مأ  ةیثارو " تانیج   " يھ لھ  ؟ ..! عوضوم وأ  ةیضق  يأ  هاجت 

نم ةمعن  يھ  لھ  ؟  رود اھل  ةیعامتجالا  ةیفلخلاو  ةیبرتلا  لھ  ؟ ! ءاوھلا

؟! اھبحاص اھب  َىلتبُي  ةنعل  مأ  دنع هللا 

ریغ اًضيأو   ، ةیبطلا تاعمتجملا  طاسوأ  يف  روھشم  يسفن  ضرم  كانھ 

ديدعلا لمشي  يذلاو  ماصفلا ) " )  "schizophrenia ـ لا ضرم  وھو   ، ةیبطلا

"pathological apathy ـ لا  ، ةیضرملا ةالابم  اللاو  ةیكولسلا  ضارعألا  نم 

ٍعونب ضيرملا  باصي  ثیح   ، ضرملا اذھ  يف  ایساسأ  اًضرع  ربتعت  " 
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ناك نإو   ، هتایح يف  تارارقلاو  ثادحألا  مھأ  هاجت  ةالابم  اللا  نم  ٍقیمع 

عفدي ام  كلذو   ، ةیصخشلا هتایحب  اًمتھم  نوكي  الأ  اھروص  مظعأ  يف 

ةالابم اللا  نع  اًمامت  فلتخت  ثرتكم  اللا  ةالابم  نكلو ال  راحتنالل ..!! مھرثكأ 

هثارتكا فظويو ال   ، هتالابم ىلع ال  رطیسي  نم  وھ  ثرتكم  اللاف  ؛  ةیضرملا

مت اًعوط  رارق  ثارتكا  اللا  يفف   .. ةیسفنلاو ةیجازملا  هتلاح  ةمدخل 

هتارارق يف  نمكت  ثرتكم  اللا  ةوقف   ، ٍنزتم ٍّرُح  ٍرایتخا  يف  هیلإ  ءوجللا 

يف نینس  شاع  باش  لثمك  جوضنلاو  ةعاجشلاب  ةمعفملا  ةیماسلا 

دوعي هءاقب  نأل  اًرظن  اھرجھي  نأ  ام  ٍتقو  يف  ررقف  هل  ةبسانم  ریغ  ةئیب 

وأ ءاقبلاب  هعنقي  نأ  نكمي  هلقع  نأ  نم  مغرلابو   ، ررضلاو بعتلاب  هیلع 

راتخي اًضيأ  قطنملاو  ةینالقعلاب  هنأ  الإ   ، يرزملا عضولا  كلذ  ىلع  ربصلا 
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ضفريو ىقبي  نأ  تالوادم  دعب  لضفألا  ناك  ولو  هل  ةبسنلاب  لضفألا 

هتَعفَد ةجضان  ةدارإب  باشلا  قامعأ  نم  ءاج  رایتخالا  انھف  ةرجھلا ..!

. رایتخا وھ   .. ثرتكم اللا  نوكي  اذكھو   .. اًربجم سیل  رارقلا  اذھ  ذاختال 

يذلا تنأ   ، اًمود كتاذ  نوكتس  يقتلت  نأ  كنكمي  نمم  ءادعألا  سرشأ  )
! كسفن ىلإ  كقيرط  ىلع  يضمت  اًدیحو   . تاباغلاو فوھكلا  لخاد  صبرتت 

يف نوكتس  اًقيدنز   . كقيرط رمت  عبسلا  كنیطایش  ربعو  كتاذ  تنأ  كربع 
ديرتس  . اًريرشو اًِسّندمو  اًِكّكشمو  اًفاَّرعو  اًجِّرھمو  اًرحاسو   ، كسفن نیع 
مل نإ  اًديدج  ودغت  نأ  كنكمي  فیك  صاخلا : كبھل  يف  كسفن  قرحت  نأ 

" هشتین كيرديرف  (.. " ؟ ٍدامر ىلإ  ًالوأ  لوحتت 
ثرتكم ّالل  ٍّيتاذ  ٍرارق  ىلع  ةینبم  ةیلخاد  ةعانص  ثرتكم  اللا  ةعانصف 
مازتلا ساسألا  يف  وھف   .. جراخلا نم  تازفحم  كانھ  ناك  نإو   ، هسفن
كلت مھأو   .. قانتعالا اذھ  ةرورضب  هنم  ًاناميإ  ؛  ثرتكم اللا  هقنتعي  ٍعاو 
، للملا  ، نونجلا  ) قمعأ لكشب  اھتشقانم  متیس  يتلا  تازفحملا 

درفلا ركف  میمص  يف  تحنت  تاودأ  اھنأكو  ةیلاتتملا ..) تابیخلاو  نامرحلا 
.. هدوجو ةقیقحل  لوصولا  ىلع  هدعاست  تاودأ   ، هثارتكا ئدابم ال 
قرطت اھنأ  الإ  سانلا  لك  ىلع  رمت  امبرل  تازفحملا  كلت  نأ  نم  مغرلابو 
ملاعلا اذھل  هلخدمو  هتدالو  ةيادب  نوكتل  صخألاب  ثرتكم  اللا  باب  ىلع 
روفنلا ةرظن  تازفحملا  كلتل  ضعبلا  رظني  يذلا  تقولا  يفف   .. ديدجلا
بھلتو هلخادب  نكستل  باحرت  لكب  ثرتكم  اللا  اھفیضتسي   ، بورھلاو

! ةوقو ةوارضب  ةدرمتملا  هحور 

نونجلا
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لاقي ام  نیب  عارص  ةباثمب  وھ  ؟ ! ًانونجم نوكت  نأ  روعش  وھ  ام  ملعت  لھ  "

(Unknown (2011 ملیف نم  " .. اھنع تنأ  هفرعت  امو  كسفن  نع  كل 

ىرج ةكلمم  نع  میكحلا " قیفوت   " انل يكحي  نونجلا ) رھن   ) هتعئار يف 
ىتح برشلاب  اھلھأ  أدبف   .. نونجلا هبرشي  نمل   ِبّبسي  هؤام  ٌرھن  اھب 

ایقب  ، دعب الوحتي  مل  هريزوو  كلملا  الإ  َقبي  ملو   ، نیناجم مھعیمج  اوحبصأ 
أدب تقولا  رورم  عم  نكلو   .. ةشھدو ةرسح  يف  بعشلا  لاح  نالمأتي 

نیع وھ   ، بولطملا وھ   ، دئاسلا وھ  حبصأ  نونجلا  نأ  رعشي  كلملا 
: لاق هنأ  ةجردل  لقعلا ..!

اھتقو كلملا  هلعف  ام  ناكف  نو .."! ــ نجلا را  ـ تخأ ّالأ  نو  ــ نجلا ـن  مف اًذإ  "
. باوصلا لِْعف  سیلو  عقاولا  ةاراجم  عفادب  رھنلا  نم  برش  نأ  وھ 

، نونجلا نم  نیبراضتم  نیعون  كانھ  نأ  ىرن  ةيزمرلا  ةصقلا  كلت  يفف 
يذلا نونجلاو  رھنلا  نم  ةكلمملا  لھأ  برش  اذإ  ثدحي  يذلا  نونجلا 

هنأ ثرتكم  اللا  زیمي  ام  مھأ  نم  نونجلا ..!! اذھ  ضفر  يف  كلملا  هل  راشأ 
فوقولا نكلو   ، ةریغص ةحاسم  هحنمي  هیمدق  ىلع  فوقولا  نأ  يعي 

اًرارق ذختي  نأ  ثرتكم  اللا  ىلع  ٌبعص   ، هلك ملاعلا  هحنمي  دق  هئدابم  ىلع 
نونجلاف هب ! مامتھالا  مدع  ررق  دق  ناك  ًالبق  وھو  عقاولا  ةاراجم  عفادب 

. نونجملا ملاعلا  ضفر  نونج  وھ  ثرتكم  اللا  ةایح  يف 

ملاعلا ةمكح  يھ   .. ينالقعلا نونجلا  يھ  اھرھوج  يف  ةیثارتكا  اللاف 
يھ  .. عمتجملا رشو  ملاعلا  داسف  نم  انیمحي  يذلا  أجلملا  يھ   .. ديدجلا

صاخلا كملاع  يف  عدبت   .. ٌرضاح كنكلو  بیغت   .. ٌدوجوم كنكلو  دعتبت  كنأ 
هذخأي ملؤم  ٍلصمك  ةیثارتكا  اللاف   .. میقعلا مھملاع  يف  نوجسم  تنأو 
نالیم  " بتاكلا اھرَّوص  امكف  نونجلا ..!! ءابو   .. مداق ءابو  يدافتل  درفلا 

: لاقف ةقد  لكب  اريدنوك "

اًعیمج اننأو   ، ةكمس ّهنأ  كمامأ  ىّعداو  ًانونجم  تفداص  كنأ  ّروصت  )
؟ فناعز كلمت  كنأب ال  هعنقتل  همامأ  ىرعتت  كارتأ  ؟  هلداجت كارتأ   . كمس

ةقیقحلا هل  تلق  كنأ  ول  يل ! لُق  ّایھ  ؟  هیف ركفت  ام  ةحارص  هل  لوقت  كارتأ 
كنأ اذھ  ىنعمف   ، هیف يقیقحلا  كيأرب  هرابخإ  ىلع  ترصتقاو   ، بسحف

كسفن تنأ  ّكنأو   ، نونجم عم  ٍداج  ٍشاقن  يف  ضوخلا  ىلع  قفاوت 
اذإف ؛  انب طیحي  يذلا  ملاعلا  ىلع  طبضلاب  اذھ  قبطني   . كلذك ٌنونجم 

ىلع ُهذخأت  ّكنأ  هانعم  اذھف   ، ةحارصب ةقیقحلا  هل  لوقت  نأ  ىلع  َتررصأ 
لك دقفن  اننأ  هانعم  ّدجلا  لمحم  ىلع  ٍداج  ریغ  ٍءيش  ُذْخأو   . ِّدجلا لمحم 
يكو  ، ّدجلا لمحم  ىلع  نیناجم  ذخآ  يكل ال  بذكلل  رطضم  انأف   . انتيّدج
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(. نونجلاب اًضيأ  انأ  باصُأ  ال 
كنكلو ال  ، دیحولا رصبملا  نوكت  نأ  وھ  ىمعأ  ءاقبلا  نم  ىقشأ  يذلاف 

مدع وھ  كلح  نوكیف   .. ءاقشلا اذھ  بُّنجت  درجمل  كینیع  أقف  عیطتست 
كنإ مھل  تلق  نإ  امبرف   .. رصبلا قحتسي  ام  نع  ثحبلاو  نایمعلا  ةطلاخم 
كوتعنو كیلع  اوباع  متاقلا  داوسلا  نود  ةبالخ  رظانم  وأ  ةلیمج  اًروص  ىرت 
رقتفت نم  تنأ  لب   ، رصبلل نورقتفي  مھنأ  نوكردي  مھف ال  ؛  بذكلاو للخلاب 
امب ثرتكم  ریغ  حبصتل   .. مھعانقإل كتالواحم  ةرثك  نم  قَھرُتف   .. ىمعلل
ىریف  .. مالظلا وأ  رونلا  ةقیقح  نم  ِرّیغي  انكاردإ ال   ، ةياھنلا يفف  ؛  نوعنتقي
اھنكلو  ، اھيديؤم نم  اھتابث  دمتست  ةقیقحلاف ال   .. ركني نم  ركنيو  ىري  نم 

. نيديؤملا عنصي  يذلا  تابثلا  يھ 
*****

نامرحلا
ىلوأ يكسفيوتسود " رودویف   " يسورلا بتاكلا  َرشن  ماع 1845،  يف 

ماوعألا وذ  باشلا  حبصأ  ةياورلا  رشن  درجمبو   ،" نیكاسملا  " هتاياور
همسا َضرفو   ، هلمكأب يسورلا  عمتجملا  َثيدح  نيرشعلاو  ةعبرألا 

جضنلاب هیعو  نازخ  ألم  دق  دعب  نكي  مل  باشلا  نكل   ، بدألا ةحاس  ىلع 
ةرتف الإ  يھ  امو   ، لثمألا لكشلاب  حاجنلا  اذھ  رمثتسي  يك  يفاكلا 
يف ةوقب  اًرضاح  راصو   ، ةسایسلا طیحم  ىلإ  فرجنا  ىتح  ةریصق 

نیحالفلا ريرحتل  نيّديؤملا  دشأ  نِم  ناكو   ، يكارتشالا دھشملا 
. نیحالفلل تاروث  مایق  ىلع  عّجشيو   ، ایعاطقإ نیكولمملا 

نم اًوضع  هعمو 23  يكسفيوتسود  ىلع  ضبقلا  مت  ليربإ 1849  يفو 
بيدألا ثكم   . ةمكاحملل نجسلا  ىلإ  اودیتقاو   ، میظنتلا يف  هئالمز 

عمسي يك  حابص  تاذ  هوظقوي  نأ  لبق  رھشأ  ةینامث  نجسلا  يف  باشلا 
اياضقلا هذھ  لثِم  يف  ماكحألا  نألو   ، مھدض ةرداصلا  ماكحألا  هعم  نَمو 

. ًابيرق يلجنتس  ةنحملا  نأ  مھل  ادب  دقف  رھشألا  زواجتت  ال 
يف اودجوو   ، وكسوم تاحاس  ىدحإ  ىلإ  ةرایس  يف  مھولمح 
فالآلا اھلوحو   ، دوسأ شامقب  ةاطغم  مادعإ  ّةصنم  ةحاسلا  فصتنم 

نِم لھ   ، هینیع يكسفيوتسود  قِّدصي  مل  مكُحلا ! ذیفنت  اْوریل  اوءاج 
رطخي مل  ٌرمأ  هنإ  ؟  هعم نَم  يفو  هیف  مادعإلا  مكُح  ذیفنت  متي  نأ  لوقعملا 

! امؤاشت مھرثكأ  نھذ  ىلع  اًدبأ 
: مھیلع مكحلا  ولتیل  طباضلا  ءاج   ، لیقثلا راظتنالا  نِم  تاظحل  دعبو 
ِمكُح دقو   ، يموقلا ماظنلاب  ةحاطإلل  يعسلاب  نونادم  نیمھتملا  لك  "

يكسفيوتسود ىلع  تمصلا  ّمیخ  صاصرلاب ." ًایمر  مادعإلاب  مھیلع 
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تند دق  مھتياھن  نأ  نیقّدصم  ریغ  مھو   ، مھضعب بیحن  توص  الإ   ، هئالمزو
يك ةنھكلا  دحأ  مَّدقتو   ، ةعنقأ ءانجسلا  ىطعأ   .. ُةینونجلا ةعرسلا  هذھب 
ىلع ةیطغألا  َتلِدسُأ  امدعب  لاجرلا  فقوو   ، ةریخألا رئاعشلا  مھیلع  أرقي 

. مھوحن اھوّبوصو  مھقدانب  دونجلا  عفرو   ، مھھوجو
ىلإ ةعرسم  ةبرع  تلصو   ، مكحلا ذیفنتب  رمألا  ىطعُي  نأ  لبقو 
ایئاھن اًمكُح  ىوح  يذلاو   ، اًّفلغم لمحي  ٌلجر  اھنم  لَّجرتو   ، ةحاسلا

نوجس يف  ةقاشلا  لاغشألا  نِم  تاونس  عبرأ  ءاضقب   ، ةبوقعلا فیفختب 
ةيادبلا يھ  ةظحللا  هذھ  تناكو   . شیجلا يف  ةمدخ  ةرتف  اھعبتي   ، ايربیس

ایبدأ اًخيرات  عنص  يذلا  بيدألا  يكسفيوتسود  ةروطسأل  ةیقیقحلا 
لوقي هیخأ  ىلإ  اھثعب  يتلا  ةلاسرلا  يف  تاظحللا  هذھ  لّجسيو   ، اًرِھبم

، أطخو اًثبع  اھتعضأ  يتلا  تاونسلا  ىلإ   ، يضاملا ىلإ  رظنأ  نیح  : " اھیف
ةيدبأ ةایح  نوكت  نأ  نكمي  اھیف  ةقیقد  لك   .. ةبھ ةایحلا   ، اًملأ يبلق  فزني 

نآلا  ، يتایح ّریغتتس  نآلا   ، اذھ ءایحألا  فرعي  ول  طقف  ةداعسلا ! نِم 
". ديدج نم  أدبأس 

يف ةباتكلاب  هل  اًحومسم  نكي  مل  هنألو   .. ةبوقعلا ةرتف  لجرلا  ىضق 
لمعلل هعفاد  راص   ، هتاياور ثادحأب  هنھذ  يف  ظفتحي  ناك  دقف   ، نجسلا

ىتح  ، يكسفيوتسود تاعادبإ  ملاعلا  ىأر   ، هجورخ دعبو   ، اًریبك جاتنإلاو 
تاراوحب اًمتمتم  عراشلا  يف  يشمي  وھو  هنوري  اوناك  هءاقدصأ  نإ 

ةقفشب ثّدحتي  نمم  بضغي  ناك   . هصصق تاكبح  يف  ةیلك  اًقراغ   ، هلاطبأ
، ةبرجتلا كلتل  میظع  نانتماب  رعشي  ناك  لب   ، هنجس مايأ  نع  فطاعت  وأ 

تام نأ  ىلإو   ، هتایح تعاضل  ربمسيد 1849  رھش  نم  مویلا  كلذ  الولف 
تايورلا ال مظعأ  اًفلؤم   ، ةینونج ةعرس  يف  هتاباتك  عبات  يف 1881  لجرلا 

. ةماع بدألا  خيراتو  لب   ، بسحف يسورلا  بدألا  خيرات  يف 

.. ككلِم نوكي  نأ  يعیبط  وھ  ام  نم  كبلس  ةطاسبب  وھو   ، نامرحلا

لك نم  كديرجت  ةظحل  يفف   .. ثرتكم اللا  قلخل  لماع  ىوقأ  ربتعي  يذلاو 

ءالتمإ مدعلا  حبصي  ةأجفف   .. ءيش لكل  ككالتما  روعش  يعتس  ءيش 

اھثادحإ يف  نمكي  نامرحلا  ةوقف   .. هب ملحت  امم  رثكأل  لیلقلا  لوحتيو 

محقي نأ  هتعاطتسا  يف  لازلز   ، ناسنإلا ءاجرأ  لخادب  فینع  لازلز 

مَدصُيو هقطنم  ضفتنیف   .. هبلقو هلقع  يف  ةذاش  اًراكفأو  ةديدج  َمیھافم 

ثارتكا اللا  وھ  هنامرح  رثإ  ناسنإلا  سمي  نأ  نكمي  ام  مظعأو   .. هریمض
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. هدصقم دَّدعت  وأ  هلكش  فلتخا  امھم 

هل تحَّرصو  ماعطلا  نم  ةعونتم  ًالاكشأ  هل  تمدقو  عئاجب  تئج  نإف 

ثرتكم ریغ  هلعج  دق  ماعطلا  نم  هنامرح  نأ  دجتس   ، ءاشي امفیك  لكألاب 

اذھف  .. هنامرح دس  نوكیس  لوألا  هفدھ  لب  هب  مھيأر  وأ  نيرخآلا  ليواقأل 

دودحم وھ  ةياھنلا  يفف  ؛  هروص عظفأ  يف  ناك  نإو  يداملا  نامرحلا  نع 

وأ ديدحتلل  لباقلا  ریغ  يونعملا  نامرحلا  يف  ةمزألا   ، دسلل لباقو 

يف ةدوجوم  ریغ  ةیناسنإ  ةمارك  نم  هنامرح  ثرتكم  اللاف   .. سایقلا

ام اًریثك  لدع  نم   ، رشبلا فایطأ  نیب  اھاري  نأ  قوتي  ةمحر  نم   ، ملاعلا

املاطل ٍقداص  ٍّبح  نم  هنامرح   ، ةایحلا يف  هتاقیبطت  دجي  ملو  هنع  عمس 

نأب ٌلیفك  كلذ  لك   .. لشفلاب ثحبلا  يھتني  ام  اًمود  نكلو   ، هنع ثحب 

، نامرحلا اذھ  دس  ةلحر  يف  ةيوق  ةماعد  ثارتكا  اللا  مدع  نم  لعجي 

تاجاتنتساب ٍمتھم  وأ  ةیلاب  ٍفارعأل  هبتنم  ریغ  اًعوج  ئدابملاب  خرصیف 

، ٍبضغي اھنم  هنامرح  أمظ  يوریل  ةرحلا  میقلا  ءام  نع  ًابِّقنم  روثي   .. ةلحض

ثرتكي ٍسرتفم ال  ٍدسأك  بضغیف   .. عنصتلاو ءايرلاو  قافنلا  نوجس  اًمداھ 

اھب قطني  اھف   .. ةباغلا تاناویح  يقاب  تارظن  وأ  هاياحض  نینأل 

": يوتسلوت "

اھلك هذھ  هعاونأ ..!! ىتشب  نامرحلا   ، عارصلا  ، لمعلا  ، مئادلا هبنتلا  "

اھنم جورخلاب  ملحلا  ىلع  ىتح  أرجتي  نأ  ٍدحأل  زوجي  ةيرورض ال  طورش 

ىلع طخسن  نأ   ، قزمتن نأ  فرشب  شیعن  يك  انیلع   . ةدحاو ةظحلل  ولو 
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، ديدج نم  أدبنو  دیعن  نأ  مث   ، لمھُنو أدبن  نأ   ، عدخنن نأ   ، لتاقن نأ   ، انسفنأ

. حورلا يف  ةءاند  ةنینأمطلاف   .. اًمود انسفنأ  مرحن  نأو 

******

للملا  

نع هسفن  َلزع  دقف  ؛  سانلا مظعم  بیصي  امك   ، للملا هباصأ  دق  ناكو  "

نم هنكلو   .. ةایحلا نع  اًدیعب  خلسناو   ، اماردلاو تادیقعتلاب  ٍءيلم  عقاو 

بجي ام  ءيش   ، ًالجآ مأ  ًالجاع  ثدحي !! نأ  بجي  اًئیش  نأ  اًنمؤم  ناك  هلخاد 

ةطقسلا ةياور   ، وماك ریبلأ  " . ثدحي نأ 

" .. ءيش لك  نم  ُتللم  دقل  "
" لشرش نوتسيو   " راحتنا ةلاسر  نم   

مھتویب يف  ءاقبلا  مھمزلي  نأب  هموصخ  بقاعي  نیصلا  كولم  دحأ  ناك 
.. تاجاحلا كلت  تناك  ايأ  مھتاجاح  يضقيو  مھمدخي  نَم  مھل  رِّخسيو 

. توملا مث  ضرملا  مث  لسكلاو  لومخلا  مھبیصي  ام  ناعرسو 

نم يضرملا  فوخلا  وأ  للملا ! ایبوف  كانھ  ةفلتخملا  ایبوفلا  عاونأ  نم 
نم مغرلاب  يتلاو  ..  "thaasophobia" ـ لا يعدتو  للمب  ناسنإلا  باصي  نأ 

للملاف ؛  میحجل اھب  باصملا  ةایح  ليوحت  ىلع  ةرداق  اھنأ  الإ  اھتردن 
ىنعمب  ، ناسنإلا لشف  روص  نم  ىرخأ  ةروص  وھ  ساسألا  يف  روعشك 

ناك ولو  ىتح  كولس  يأب  مایقلا  وأ  طاشنلا  وھ  ناسنإلا  يف  عبطلا  نأ 
وھ لب  لعفلا  مادعنا  ينعي  للملاف ال   .. ًابوبحم ًاطاشن  وأ  اًحيرم  اًكولس 

للملا ةقعاصب  ناسنإلا  مدطصي  امدنعف  لمملا !! لعفلا  نكل   ، لعفلا
نع لشاف  وأ  زجاع  هنأ  كردي  هنأل  صخشلا  يف  ةنماكلا  انألا  قرتحت 
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يف للملا  عرز  ناسنإلا  نإ  لوقت  ىرخأ  ةيرظن  كانھو   .. ةنعللا كلت  رسك 
كلذف  ، لضفألل هعفدي  ىتح  روطتملا  هلكش  يف  نینسلا  رادم  ىلع  هتاذ 
رصنعو زفحم  لماع  مھأ  نوكي  امبرل  ضعبلا – لیختي  امك   - هفاتلا روعشلا 
رش نم  ناسنإلا  بورھ  ةلواحمف   .. ةرشابم ریغ  ةقيرطب  انلوقعل  ةراثإ 

" رواھنبوش رثرأ   " لوقیف  .. ددجأو عسوأ  تالاجمل  هب  جزي  للملا 
نومضمك ةیباجيإ  ةمیق  كلتمت  ةایحلا  تناك  ول  : " يناملألا فوسلیفلا 

!!" دوجولا بناجب  للملا  ىوس  ءيش  كانھ  نوكي  نل  يقیقح 

هرود بعلي  نأب  للملل  حمسي  نأ  وھ  ثرتكم  اللا  نم  بولطملا  لكف 
اللا هتاقاط  شعتنتل  هلخادب  لشفلاو  زجعلا  تاعرج  ّبصو  هنایك  ءلم  يف 

امدنعف ؛  اھثارتكا مدعب  انعفدل  ةایحلا  ةباتر  نم  ردجأ  دجوي  .. ال  ةیثارتكا
عبشتل ةقیقر  ةیقیسوم  ةعوطقم  وأ  ٍمھلم  ٍباتكل  أجلت  مھرابخأ  نم  لمت 
طیلخب ةنوجعملا  مھتاشاقنو  مھصصق  نم  ّلمت  امدنع   .. اھنم كساوح 

امدنعف  .. كتاذ عم  لمأتتو  ركفتل  كعدخم  ىلع  يرجت  ةیحطسلاو  ةھافتلا 
كمالحأو كتاعادبإ  يح  طیحم  نوكیل  لایخلا  يف  حبست  عقاولا  نم  لمت 

..

اھنإ  ، تاملكلا نع  ثحبلاب  ىتح  متھأ  انأ ال  لب   ، دحأ يف  ركفأ  انأ ال  "
اذإف  ، اًئیش تبثأ  نأ  ریغ  نم   ، رطقت اھعدأف   ، ةعرسلا ةحوارتم  يف  لیست 

نم اًعون  تقولا  مظعم  لظت  يراكفأ  نإف   ، تاملكلاب تقلعتو  تأطخأ 
". اھاسنأ ام  ناعرسو  ةكحضم   ، ةمھبم ًالاكشأ  مسرت  اھنإ   ، بابضلا

( نایثغلا  ) ةياور نم  رتراس " "

ىعدي بتاك  ةصق  نع  يكحي  نایثغلا )  ) هتياور يف  رتراس  لوب  ناج 
يد زیكراملا   ) ةریس ةباتك  هنم  ًابولطم  ناك  يذلاو  ناتناكور " نوطنأ  "
لواح املك  ناتناكور "  " نكلو  ، رشع نماثلا  نرقلا  تالاجر  دحأ  نوبیلور )
ىتح للملاو  ةباترلا  نم  ٍقھرم  ٍعونب  رعش   ، ةریسلا كلت  ةباتك  يف  ءدبلا 

ةرماغملا ةعوزنم  ةلھسلا  ةطیسبلا  هتایح  تناكف  نایثغلاب ! رعشي  داكي 
فاشكسا ًالواحم  ضبني  بلقل  ةبسنلاب  ءاقشو  ملأ  ردصم   ، ةراثإلاو

نم دعبأ  وھ  امل  هتارظن  ديدستل  ناتناكور "  " قلطنیف  .. ةایحلل ىنعم 
نع بتكیف   ، هسفن قامعأ  نم  هب  رعشي  ام  ةباتك  ةلواحمل  ةریسلا  ةباتك 

لیصافتلاو لمملا  نیتورلا  ةقنرش  نم  هجورخ  ةلحر  يفو  هنایثغ !
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.. لامجلاو ةعتملا  نم  رخآ  ملاعل  هوعدي  ةایحلا  میسن  دجي  ةرَّركملا 
نمو  .. ناسنإلا ةنونیك  میمص  عم  سمالتلا  لواحيو  هبح  تايركذ  عجرتسي 

يناعم عفرأ  هحور  يف  وھزتو  عادبإلا  نیكارب  هلقع  يف  رجفنت  انھ 
! نایثغلل هعفدیس  ءيش  يأ  يف  رارمتسالا  مدع  رارقل  يھتنیف   ، دوجولا
نلف  ،( نوبیلور يد  زیكراملا   ) ةریس ةباتك  لمكي  الو  للملا  تاببسم  رجھي 

. هنادجو تتفيو  هحور  علتبي  رجضل  ةسيرف  نوكي 

للملا عاونأ  عشبأل  لصي  نأ  يھ  للملا  عم  ةدیحولا  ثرتكم  اللا  ةلضعم 
نم ّلمت  نأ  (: " محل تیب   ) هتصق يف  سيردإ " فسوي   " اھلاق امك  يھو 

تناك ولف  كسفن .."! نم  لمت  نأك   ، هنع ءانغتسالا  عیطتست  ءيش ال 
هجاوي فیك   ، هب ثارتكالا  مدعب  ملاعلا  للم  ةھجاومل  ثرتكم  اللا  ةقيرط 

صخشلا نوكي  تاظحللا  كلت  يفف  ؟ ..! اھب ثارتكالا  مدعب  هسفن  للم 
نأك ... و  ملحلاو ةقاطلا  مدعنم  سامحلا ،  لاكشأ  فعضأل  اًرقتفم  هتاذ 

هسفن عم  قیقر  نوكي  فیك  يسن  يتح  مأسلا  هایعأ 

ثیح  ، ثارتكا اللا  نم  ةقراخ  ةلحرم  يف  ًالثمتم  ءافشلا  نوكي  اھتقوف 
نعطلا ثارحمو  دقنلا  سأفب  هسفن  ضرأ  فيرجت  نم  اھبحاص  ِنّكمت 

اًرداق اًديدج  ًاناسنإ  هنم  قلختو  هحور  يف  ديدجتلا  روذب  رثنتف   .. يتاذلا
عيوطت ىلع  ٌرداق  ٍناسنإ  رھوجب  اًقصتلم  ناك  ولو  للملا  ضحد  ىلع 

. شھدمو عدبم  وھ  ام  لك  ِقلخل  هللم 

******

ةیلاتتملا تابیخلا 

لك يف  رشتني  وھو   ، ظحلا ءوسل  عئاش  ضرم  نم  يناعت  تنأ  معن  "- 
اًضيأ ىمسيو  يقالخألا  نونجلاب  ةقالع  هلو  نیساسحلا  سانلا  نیب  موي 
دقو  . هنع مالكلاب  ىألم  ةثيدحلا  بتكلا  نإ   . ةیمھولا ةلزعلا  وأ  ةینادرفلاب 

.. كمھفي دحأ  الو  كل  هبأي  دحأ  هنأ ال  دقتعت   ، لوزعم تنأ   ، كلایخ ىلإ  للست 
؟! حیحص

". ًابيرقت  " شھدنم انأو  تفرتعا  - 
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ٍلیلق ٍددعب  اوباصي  نأ  مھیفكي  ضرملا  اذھ  نم  نوناعي  نيذلا  نإ   ، عمسا - 
هنأو  ، رشبلا ةیقبو  مھطبرت  ةلص  نأ ال  اودقتعي  ىتح  لمألا  تابیخ  نم 

مھفي ةقیقحلا ال  يف  مھنأو   ، ةلزعلا نم  ةلاح  اًعیمج  سانلا  ىلع  رطیست 
مساق يأ  مھنیب  عمجي  الو   ، ءيش يأ  نومساقتي  الو   ، اًضعب مھضعب 
نوحبصي ضرملا  اذھ  نم  نوناعي  نيذلا  نأ  اًضيأ  حضتا  دقو   . كرتشم

لُدابت ىلع  نيرداقلا  سانلا  نم  ءاحصألا  يقاب  لك  نوربتعيو  نیئادع 
سنجلا رثدنال   ، معي ضرملا  اذھ  نأ  ولو  منغلا  نم  ًاناعطق  بحلاو  مھَفلا 

" .. هلك يرشبلا 
هسیھ ناميریھ 

سفنلا ءاملع  فارشإ  تحت  ّةیكيرمأ  ةسارد  نع  نالعإلا  مت  ةنس 1989 
ریثأت ىدم  طبرل   "Philip H. Mirvis"   و Donald L. Kanter  " يعامتجالا
دنع ةالابم  اللا  ةرظن  قُّمعت  ىلع  ةیلحملاو  ةیملاعلا  ةیبلسلا  رابخألا 
عم نطاوملا  لماعت  املك  نأ  ىلإ  لُّصوتلا  متف   ، يكيرمألا نطاوملا 

مدعو ةالابم  اللا  تایكولس  هلخادب  تداز  املك   ، ةجعزم وأ  ةِقلقم  ثادحأ 
صخشلا لعف  ةدر  نم  ىلعألا  بیصنلا  عقوتملا  سكع  ىلعف   .. مامتھالا

ربتعت يتلاو  ةالابم ! ّالل  ناك  لب  نزحلا  ىتح  وأ  فوخلا  وأ  فنعلل  نكي  مل 
يف نأل  ؛  نیسایسلا ءاطشنلاو  نیلیلحملا  رظن  ةھجو  يف  ةروطخ  دشأ 
؛ ةالابم اللا  سكع  ىلع   ، اًئیش ناسنإلا  لعفیس  فوخلا  ىتح  وأ  فنعلا 

! تابرضلا ىقلتت  ةیلمر  ةلتكك  هتالابم  الب  لوحتیس  هنأ  نودقتعي  ثیح 

( ةیبلكلا  ) ىعدت ةیفسلف  ةسردم  ترھظ  يدالیملا  عبارلا  نرقلا  يف 
، ةایحلا عاتمو  لكأمو  سبلم  نم  ایندلا  رومأب  مامتھالا  مدعب  يدانت  تناكو 

لوقیف  ، دوجولا نم  ىمسألا  ةمیقلا  يھ  ةمكحلاو  ةلیضفلا  نإ  لب 
: اھسیسؤم مھأ  وھو  سینتسیتنأ " "

، ةایحلا يف  ةفولأملا  تابغرلا  لكل  راقتحاب  رظني  يذلا  وھ  میكحلا  "
". هاجلاو ةورثلاب  ئباع  ریغ  شیعيو 

نمو  ، ةفسلفلا هذھل  ایح  ًالاثم  نوكیل  يبلكلا " سناجويد   " هذیملت رھظیل 
نم اًدرجتم  عراوشلا  يف  شیعي  ایفرح  ناكف  ؛  نانویلا ةفسالف  مظعأ 

ام سانلا : هلأس  ىتح   .. لقعلا ةحاجر  هبرشمو  لُّمأتلا  هؤاذغ   ، سبالملا
تنأ اذاملف  : " اولاقف قرف " دجوي  ال  : " باجأف  ، توملاو ةایحلا  نیب  قرفلا 

شیعي ناكف  قرف "! دجوي  اقح ال  هنأل  : " هدر ناكف  ؟"،  ةایحلا دیق  ىلع 
وھ لَّوحت  ىتح  ةالابم  اللا  تاجرد  قمعأو   ، ثارتكا اللا  تاجرد  ىصقأ 

 ! ةدسجتم ةبیخل  هسفن 
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ءرملا قشعي  نأ  يھ   ، ةیلاوتملا تابیخلا  ةھجاومل  ةدیحولا  ةقيرطلا  "
ءيش هئجافي  دوعي  ، ال  كلذ يف  ءرملا  حلفأ  اذإ   . اھسفن ةبیخلا  ةركف 
لیمإ رَھقُت .."! يتلا ال  ةیحضلا  حبصیف   ، ثدحي ام  لك  قوف  ومسيو 

نارویس

ةلاحلا يھو   .. ثارتكا اللا  رارقل  يسفنلا  ساكعنالا  يھ  ةالابُم  اللا 
ةیضق هاجت  ىرخأ  ٍلولح  يأ  دجي  امدنع ال  صخشلا  اھیف  برھي  يتلا 

ریغ عایضلا  ریغ  اھیف  ریكفتلا  نم  هیلع  دوعي  ةیضقلا ال  نوكت  ثیح   ، ةنیعم
اھنإ لوقن  نأ  عیطتسن  امبرو ال   .. ًءابھ رودھملا  كاھنإلاو  يدجملا 

ریكفتلا تامالع  نم  ةمالع  نوكتل  برقأ  اھنإ  لب  عقاولل  يرھق  مالستسا 
رارمتسالا ةكرعم  ةراسخ  رایتخاب  هبشأ  يھف  ؛  لحلل ىرخأ  ٍقرط  يف 

ةبولطم ةراسخ  يھف   .. اًررض دشأ  لیبسلل  يدؤي  نأ  نكمملا  نم  ناك  اھب 
.. ربكأ راصتنال 

سفن قامعأ  يف  ةالابُم  اللا  عرزل  ةیلاتتملا  تابیخلا  نم  ریخ  دجوي  الو 
روعش هلخادب  ومني   ، ةیتایح ةبیخب  ناسنإلا  باصي  ةرم  لك  عمف   .. ناسنإلا

روعشلا اذھ  ربكي  ةرم  لك  عمو   .. هرِكفو هحور  هب  وسكیل  زجعلاب  متاق 
نم صخشلا  دِّرجي  ىتح  هتالاعفناو  هسیساحأ  نم  ناسنإلا  دفنتسي 
هیف رثؤت  نل  ةمداقلا  ةبیخلاف   .. غارفلا نم  ةردخم  ةلاحل  هعفديو  هلاعفنا 

ةبیخلا يقلت  ردصمف   ، اھب رعشي  دعي  مل  هنأل  امنإ  اھادافت  دق  هنأل  سیل 
لھؤم ریغ  وأ  لطعم  هنكلو   ، دوجوم ىرحألاب  وأ   .. اًدوجوم سیل 

ریغ هنكلو  ةدوجوم  ةبرضلا   .. تیم دسج  يف  برضت  كنأكف   .. لامعتسالل
اللاف تیم ! هنكلو  نزحي ! ، ال  عوجي ، ال  ملأتي وھف ال  هل  اًئینھ  عوجوم ..!

هملاع يف  ایحیل   ، اًعوط  ، ملاعلا اذھ  تاعجاف  نع  توملا  راتخا  دق  ثرتكم 
. يزاوملا

، تابیخلا ةطقن  يف  ثرتكم  اللا  عم  ةماعلا  لُماعت  لكاشم  نم  ةلكشم 
هتررح اھنأ  ثدحي  ام  نكل   ، هركفو هحور  نم  هتغرفأ  دق  اھنأ  نودقتعي  مھنأ 

زئاكرب ىوقأ  قصتليو  هحور  فوج  يف  رثكأ  صوغیل  هقلقو  هفوخ  نم 
كراشم ءزج  لصألا  يف  هنأ  الإ  ملاعلاب  هتیثارتكا  نم ال  مغرلابف  ؛  هركف

نأ الإ   ، ةیعافتنالا هططخو  هكولسل  هثارتكا  نلعأ ال  نإو   .. هل نِّوكمو  هنم 
ربع امكف   .. هریمضو هتیناسنإب  اًقیصل  لاز  ام  يناسنإلا  نومضملا  رھوج 

: ًالئاق ثرتكم  اللا  تامزأ  مھأ  نع  ظوفحم " بیجن  "

كل ثعَبي  وھَف   ، ساَنلِاب ِهتبیَخ  نَع  كل  يكَحيو  مُھدحأ  لباقُت  امّدنِعف  "
!" .. مُِھنم نَُكت  كُوجرأ ال  اھانعَم : ةلاسرب 
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**********

___________________________

________________________

" .. لصت ملو  َتِدلُو  ذنم  ضكرت  كنأكو  "
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يمشنلا دبع هللا  ریثأ 

ایسفن ثرتكم  اللا      

الب نحنو  ایسفن  ٌّيوس  انم  نَمو  ؟  ایسفن ٌّيوس  ثرتكم  اللا  لھ 

يف تدلو  ةفرحنم  ةیقالخأ  تایكولسو  ةیسفن  مئارج  اياحض  ءانثتسا 

ربكأ رادقمب  ثرتكم  اللا  بیصأ  لھ  نكلو  سئابلا ..! عمتجملا  اذھ  بلق 

ةرابع هثارتكا  ناكف ال  ؟  فلتخملا اذھ  حبصأ  ىتح  تاھوشتلا  كلت  نم 

متھملا ریغ  اذھ  ایعیبط  نوكي  فیكف  ؟ ..! جالعلا وھ  ناك  مأ  ؟ ! هوشت نع 

نم عزتنا  دق  امبرف  ؟؟  ساسألاب هدوجوب  ثرتكي  ناك ال  نإو  رخآلا  هاجت 
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تناكو  .. ةایحلا كلت  ىلع  ىوقي  ىتح  فطع  وأ  ةمحر  ةرذ  يأ  هبلق 

، ملاعلا تاطابحإ  نم  اًئبتخم  هتقنرش  يف  اًدیحو  شاع  هنأ  ةجیتنلا 

تناك نإ  اذام  نكلو  ؟ ..! ةیعمتجم ثيداحأ  وأ  يموي  لعافت  يأ  بنجتي 

اقح ناك  نإ  اذام   .. راصتنا ةمالع  تناك  لب  مازھنالا  عفادب  نكت  مل  هتلزع 

!! اننیب دیحولا  ایسفن  يوسلا  وھ  ثرتكم  اللا  اذھ 

نوُدب همايأ  أوسأ  ّىطخت  صخش  ةميزھ  ىلع  نھارت  ال  : " اولاق اًميدق 

نمزلا ةوسق  ترفح  دق  صخشلا  كلذ  لثمف   ،" هیلإ هسأر  دنسي  فتك 

يھتشيو باعصلاب  ذذلتي  تابف   ، دلجلاو دومصلا  تامالع  هحمالم  يف 

هحارجب ىتح  ثرتكي  حبصیف ال  هثارتكا  زجاح ال  ىدعتیل  ملألا 

اًمساب ةراسخلا  عومد  فرذي  ثرتكم  اللا  اذھ  نإ  كلذلو  ةیصخشلا ..!!
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اًمھبم يسفنلا  هنيوكت  لعجي  امم   .. ًائزھتسم تاءاسإلا  ءامد  فزنيو 

هزایحنا يف  نمكت  هتادیقعت  نأ  الإ  اذھ  نم  مغرلابو   .. كاردإلا بعصو 

ةلذتبملا اماردلا  قشعي  عمتجم  لِظ  يفف   .. رشابمو طیسب  وھ  امل  مئادلا 

ونمدمو  ، هابتنالا تارھاع  هموق  ةیلع  عمتجم   .. ةكیكرلا تاياورلاو 

هتمظنأ وأ  ةیسفنلا  هسیياقمل  عضخي  نأ  هفِّرشي  ثرتكم ال  اللاف   .. ءاوضألا

. دیحولا اھرایعمو  هتاذ  سایقم  وھ  نُكیل  لب   .. ةیلیلحتلا

ةدحولا
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نِّودت تناك   ، راحتنالا ىلع  تمدقأ  يتلا  زوجعلا  ةيزیلجنإلا  ةدیسلا  )

ریبلأ !( " يترايزل ٌدحأ  ِتأي  مل   ، مویلا اھتاركذم : يف  رھشأ  ذنمو  ًایموي 

" وماك

تركتباو  ، اًدیحو نوكت  نأ  ملأ  فصول  ةدحولا "  " ةملك تركتبا  ةغللا  )
". شیلیت لوب  (.. " . اًدیحو نوكت  نأ  فرش  فصتل  ةلزعلا "  " ةملك

ىلإ ةجاحلا  هترداغ   .. داتعا هنأب  ءرملا  رعشي  ةدحولا  قيرط  ةياھن  يف  "
رخآ ٍصخشب  ءاقللا  حبصي   ، قرألاو مونلا  ىواستي   ، سنألا ىلإ   ، ةقفرلا

" .. ةبرغلاك  .. ةكوشلاك اًملؤم 

" جاحلا يسنأ  "

اللا  " ظفل عامس  دنع  انناھذأ  يف  تأرط  املاطل  يتلا  اياضقلا  مھأ  نم 
يھ نومضمو  ىنعم  نم  هلمحت  ام  لكب  ةدحولاف   .. ةدحولا يھ  ثرتكم " 

رارقل لوصولاف   .. ضعبلا ىري  اذكھ  وأ  ثرتكماللا  نئاكل  ردجألا  قیصللا 
ثادحألا ءاضوضو  عمتجملا  ماحز  طسو  ثدحي  نأ  نكمي  ثارتكا ال  اللا 

نع فكت  نأ  ررقت  امدنع  ثدحت  ةلكشملا  نكلو   .. ةماعلا ةیعامتجالا 
يساسأ عباطك  ةلزعلاو  نوكسلا  راتختو  كتایح  يف  ةنیعم  ةرتفل  مالكلا 
مھتالیخم نم  نیعم  كاردإب  كتدحوو  كتمص  ءلمب  كلوح  نم  أدبیف   ، كل

نقتن اننأل  ": " نامسلا ةداغ   " ةبتاكلا تلاق  امكف   .. ةیصخشلا مھماھوأو 
ةیلوفطلا صصقلا  فیلأت  متي  كلذلو  اياونلا "!! رزو  انولّمح   ، تمصلا

مھصقاون نع  ةِرّبعملا  تاياكحلا  جسن  متي   ، كنع ةطقاسلا  دھاشملاو 
يف نعط  نم  نیشم  ىوتسمل  لصت  داكت  ىتح  ةیصخشلاو  ةیسفنلا 

يئاوطنا نئاك  تنأ  امإف  ةیعامتجالا ! كتایكولس  وأ  ةیلقعلا  كتحص 
لكل ركان  رورغم  سرطغتم  ناسنإ  وأ   ، نمزم بائتكا  نم  يناعت  يبلس 

جراخ كبذجو  كزازفتسال  مھنم  ةسئاب  تالواحم  اھلكو  ةقادصلا ..! فارعأ 
وأ حامس  الب  ةلزعلاب  رارق  كذاختاب  مّھتمك   .. يتاذلا كمالس  قاطن 

! ناذئتسا
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كدوجو ةيرارمتسا  ىلع  ةنھربلا  وھ  اھتقو  عقوتملا  كلعف  در  حبصیف 
ةیعمتجملا تابسانملا  يف  ةوقب  كراشتف   ، مھماحز طسو  ينغلا 

.. غرافلا مھمالكو  مھفخس  هاجت  ءاھلبلا  ةماستبالا  عانق  ًايدترم   ، ةجزللا
كلوح رودت  يتلا  ثادحألا  عقنتسم  يف  اًرثؤم  اًوضع  كدھع  قباسك  دوعت 
كیلع نأ  ٍسانتم  ریغ   ، كملع يف  اھل  ةمیق  يتلا ال  كرظن  ةھجوب  رھاجتو 

رصانع دحأك  كناكم  زھجتل  عراصت  اھنلعت ..! امتقو  خارصلاو  ةتامتسالا 
يأ حسمت   ، لیمجلا عتمملا  يئاغببلا  كبولسأب  ةجعزملا  توصلا  ءادصأ 
َّرَم نم  لكل  اًسادم  كتایح  نم  لعجت  لب  نيرخآلاب  كطبرت  ةیحص  ٍدودح 

مھل دیعت  ىتح  جضن  مدعو  ةنوعر  نم  هیلع  عیطتست  ام  لعفتف   .. اھب
! .. ةعجفملا مھتیحطسو  مھتھافتب  فوغشلا  كمامتھاب  ةیلصألا  مھتركف 

رثكأل نزوو  ةمیق  ءاطعإب  ةلیفك  نيرخآلا  تاقامحو  ملاعلا  تاعارصف 
ّالل ةبسنلاب  ةدحولا  نوكتل   ، ةدحولا يھو  رشبلا  بلغأ  اھنم  فاخي  ةعلس 

نیح يكسفوكوب " زلراشت   " رَّبع املثمف   ، هتدالو ةقالطنا  يھ  ثرتكم 
: لاق

" يئلم دیعأل  مھنع  داعتبالا  ّيلع   ، ّينم سانلا  يننوغرفي  "

يأ عم  لماعتلا  ءابغلا  نم  هنأ  خيراتلا  رَم  ىلع  ناسنإلل  ةایحلا  هِمّلعت  ام 
نع ةرابع  ةایحلا  نكلو   ، قلطملا يف  عطاق  تباث  نومضم  هل  ٍعضوك  ٍعضو 

ٍعضوك ةدحولا  عم  لماعتلا  ءابغلا  نمف   .. ساسألا يف  ةیبسن  تاكاردإ 
قلطملا يف  ٌریخ  اھنأكو   .. عفاودلاو بابسألا  يف  رظنلا  نودب  هتاذب  ٍمئاق 
ةلیسو نوكتل  برقأ  ثرتكم  الل  ةبسنلاب  ةدحولاف  قلطملا ! يف  ٌّرش  وأ 

ؤرجي الو  ثرتكم  لك ال  اھكردي  يتلا  ةلضعملا  يھ  كلتو   .. اًفدھ اھنوك  نع 
يھ ةدحولا  نأ  نودقتعي  ام  اًمئادف   ، اھنم بارتقالا  ىلع  ىتح  ةماعلا 

.. ةيادبلا طقف  اھنأ  نولھجي  مھنكلو   .. فاطملا ةياھن 

رّرحأ نأ  يننكمي  فیك  نكل   ، يسأر يف  يذلا  ُلئاھلا  ملاعلا  اذھ  "
؟ ٍعطق ىلإ  قَّزمُأ  نأ  نود  يسفن  رّرحأ  نأ  يننكمي  فیك  ؟  يسفن

اھنفدأ وأ  يلخاد  يف  اھیقبأ  نأ  ىلع  ٍعطق  ىلإ  قّزمُأ  نأ  ٍةرم  فلأ  ّلضفأو 
اكفاك " . كانھ

تسل كسفن  تنأ  كنأل  لب  كعم  دحأ  هنأل ال  تسیل  ةیقیقحلا  ةدحولاف 
نوكي نأ   .. لعفلاو سفنلا  ركفلا و  ةدحو  وھ  ثرتكماللا  ىعسمف  كعم !
ىلع بلقنم  وأ  هریمض  ىلع  قشنم  ریغ   ، هتاعانق هلخاد و  عم  اًقستم 
نم ىوتسملا  كلذل  ناسنإلا  لصي  ىتحو  وھ .. !  نوكي  نأ   ، هئدابم

نأ هیلع   .. ءافصلاو ءودھلا  نم  حاتم  ردق  ربكأب  عتمتي  نأ  هیلع   ، داحتالا
ىلع فرعتلل  رتكأ  اًتقو  لذبي  نأ  هیلع   .. ملاعلا تایعرف  نع  اًدیعب  فرصني 
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نم ةشھد  رثكأو  عسوأ  ملاع  ةدحولا  يفف   .. ناسنإك هدوجو  ةقیقح 
روفف  .. تاذلل برقألا  لصاوتلا  ملاع   ، ةرركتملا رابخألاو   ، قِھرملا نیتورلا 

.. هتیبذاج نم  ررحتي  نأ  ردقي  الو  ناسنإ  يأ  هنمدي  ملاعلا  اذھ  لامج  قوذت 
رادم ىلع  نیثرتكم  اللا  فالآ  هنم  يناعي  اكفاك " " " هنم ىناع  امف 

، ةاناعملا كلت  لكل  عطاقلا  جالعلا  يھ  ةدحولا  نوكت  امبرلو ال   ، خيراتلا
.. ةدحولا لالخ  نم  الإ  هلوعفمب  موقي  نلف  اقح  جالع  كانھ  ناك  نإ  نكلو 

.. دسجلا ةدحو  لبق  رھوجلا  ةدحو 

**************

ةھافتلاو ةداعسلا    

مومھل كرھظ  ريدت  نأ  الإ  كیلع  امف   ، اًھفات نوكت  نأ  تدرأ  اذإ  "
". نيرخآلا

سكرام لراك 

تابقع ىدحإ  نإ  مورف " كيرإ   " ركفملا لوقي  دوجولا ) نف   ) هباتك يف 
ةھافتلاف هفاتلا ..) ثيدحلا   ) يف ةوقب  ةلثمتملا  ةھافتلا  يھ  دوجولا 

وأ قرط  ثالثلا  ءاقتلا  ةطقن  اھانعمو : (  tr-via  ) ةینیتاللا ةملكلا  اھلصأو 
.. سانلا مومعل  ةبسنلاب  لحضو  يرھاظ  وھ  اَّمع  ِرّبعت  اھنأل  ؛  ماعلا ناكملا 

دھشتسیف  .. عوضوم يأ  نم  رھوجلاو  قمعلا  ةفص  عزن  يھ  ةھافتلاف 
: هفاتلا ثيدحلا  نع  اذوب  ةلوقمب 

، برشلاو  ، لكألا ؛  ةفیخسلا ءایشألا  نع  ٍثيدح  يف  كراشأ  نل  "
، ندملاو  ، ىرقلاو  ، دادجألاو  ، براقألاو  ، روطعلاو  ، نكسلاو  ، سبلملاو
ریغ ثيدحلا  نأب  مورف "  حرشي "  لباقملا  يف  نكلو  لاجرلاو ."  ، ءاسنلاو
، ةمكحلاو ةلیضفلاو  ةفرعملا  شقانیف   ، ينبي يذلا  ثيدحلا  وھ  هفاتلا 

لُّمحت ىلع  ناسنإلا  تاذ  زفحيو  نھذلا  ةیفصتو  دایحلا  ىلع  دعاسي 
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. ةیساقلا ةایحلا 

نیب قرف  نإ ال  وھو :  ، نیثرتكم اللا  بلغأ  دنع  ماع  عابطنا  هبِش  كانھ 
كعضو ناك  امھم  اھلاح  ىلع  ةمئاق  ةایحلا  ةياھنلا  يفف  ؛  ةبآكلاو حرفلا 

اًریفوت دایحلا  ةلصوب  ىلع  رعاشملا  ءاقبإ  يھ  ةطخلاف   ، يجازملا
رعشي امدنع  ثدحت  ةيادبلا  ؟ .. عابطنالا اذھ  ساسأ  ام  نكلو   .. ةقاطلل
يعمتجملا ساكعنالا  ةیحطس  ةعاجفب  هتایح  يف  ةرم  لوألو  ناسنإلا 
ةمق نوكت  تاعتمجم  يف  ربكيو  ناسنإلا  دلوي  امدنعف   .. ةداعسلل

يئامنیس لثمم  حيرصت  وأ  مدق  ةرك  ةارابمب  ام  ٍقيرف  زوف  يف  اھتداعس 
طلاختتو  ، ةداعسلا سیياقم  هلخادب  هوشتت   ، ریھامجلا سامح  بھلي 
نيازوملا كلت  فارحنا  يف  ناسنإلا  شیعیف  ةھافتلا ! تالالد  نیبو  اھنیب 

تارمم نم  ةواشغلا  كلت  ليزي  امب  اًریخأ  مدطصي  ىتح  هتایح  نم  ةرتفل 
ةدلاخلا ةداعسلا  يھو  ةیقیقحلا  ةداعسلا  ىلع  هانیع  حفتنف   .. هلقع

. ئدابملا ةداعس   .. ناكمب طبترت  الو  ٍتقوب  يضقنت  يتلا ال 

حضتي امبر  ةداعسلا  ةیضق  عم  ثرتكم  اللا  لماعت  نع  ذوخأملا  عابطنالاف 
يھ ام  وأ   ، ةداعسلا ثرتكم  اللا  ىري  فیك  نورخآلا  ملعي  امدنع  رثكأ 

امب متھي  هعبطب ال  ثرتكم  اللا  نأ  ةلضعملا  نكلو  ؟  كلت ئدابملا  ةداعس 
يھ ئدابملا  ةداعسف   .. مھل هلاعفأ  ريربتل  ٍدھج  يأ  لذبي  الو  سانلا  هاري 

، يدرفلا رورغلا  وأ  ةیصخشلا  ةینانألا  ةروراق  يف  بصت  يتلا ال  ةداعسلا 
اللا ةداعسف   ، ملاعلا بلق  يف  عدبملا  يحلا  رییغتلا  ةرظن  يھ  لب 

نع نوكت  ام  دعبأ  ةداعس  يھ  لب   ، انألا ةداعس  لوح  زكرمتت  ثرتكم ال 
ةداعس تاقوألا  ضعب  يف  تناك  نإو   .. ثدحلا لاعفنا  وأ  ةیناوھش  ةذل 
ىلع دیكأت  يھ  تاراشإلا  كلت  لك  نكلو   ، ةیحضتلا وأ  ملألاب  ةبوحصم 

اللا ةرظن  فلتختف   .. ةیضرأ ةیحطس  وأ  ةھافت  يأ  نم  ةداعسلا  كلت  ةیقنت 
، لفط ةكحض  يف  هتداعس  ةمق  دجي  امبرف   .. ةماعلا ةداعس  نع  ثرتكم 

هدالوأل حمطي  هرمع  لاوط  شاع  ٍبأ  عم  ةوھق  ناجنف   ، بیبح ةماستبا 
يف  .. ةمحرلاو ةرفغملا  يف   .. لیجبتلاو مارتحالا  هقح  ناكف  لضفألا 
كلوح نَم  لك  دجت  امدنعف  اھسفن ! ةیثارتكا  اللا  يف   .. ةوقلاو تابثلا 
كسمتلا ىلع  رصت  كنكلو  ایندلا  تافاخسو  ملاعلا  تاقامحب  ًالغشنم 

.. هفاتلا عمتجملا  اذھ  تاتف  اياقب  ءارو  فارجنالا  مدعب  مزاحلا  كرارقب 
ىعدي نأ  قحتسي  زیمتملا  رصنلا  كلذف   .. مھل ثارتكالا  مدع  ىلع  رصتو 

.. ةداعس

يف طرفم  ناسنإ   ) هباتك يف  هفاتلا  ملاعلا  نع  ملكتي  هشتین "  " وھ اھو 
: لوقیف هتیناسنإ )
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ءایشأ اھیف  انلوانت  اننأل  ؟  ةھفات ةعامج  رداغن  نیح  مدنلاب  رعشن  اذامل  "
وأ  ، صاخشألاب رمألا  قلعت  نیح  ةین  نسُحب  ملكتن  مل  اننأل  ؛  ٍّورت الب  ةمھم 
نیح فرصننو  زفقن  مل  اننأل  ؛  ثدحتلا رمألا  مزل  نیح  تمصلا  انمزتلا  اننأل 
نم انك  ول  امك  سانلا  ملاع  يف  انفرصت  اننأل   ، راصتخاب  ، ةصرفلا انتتاو 

". سانلا ملاع 

****************

رخآلا ءبع 

يقشاع نیغرافلا  نیللدملا  سانلا  نم  اًریثك  بارتقالا  عیطتسأ  "ال 

ةيأ مھنیبو  ينیب  دجأ  الو   ، جیجضلاو ةرثرثلا  يریثك   ، ةیعامتجالا رھاظملا 

". ةكرتشم ةغل 

نامسلا ةداغ 

مھنأل سیلو   .. ءاقدصأ امنإو   ، ءادعأ هیف  يل  نأل  ملاعلا  نم  بحسنأ  مل  "

لضفأ يننونظي  اوناك  مھنأل  امنإو   ، ةداعلا يف  امك  َّيلإ  نوئیسي  اوناك 

وماك ریبلأ  اھلُّمحت "! عطتسأ  مل  ةبذك  هذھف   ، هیلع انأ  اّمم 

ضفرلل هضرعت  دنع  نأ  وھ  نیيرخآلا  نع  ثرتكم  اللا  زیمي  ام  مھأ  نم 

ىعسي امنیبف  ءانثلا ..! وأ  حدملا  نم  ًالُّبقت  رثكأ  هدنع  نوكي  داكي  نعطلا  وأ 

برھي  ، يصخش ناسحتسا  وأ  يعامتجا  خافتنا  ىلع  لوصحلل  ضعبلا 

كلت مامأ  ٍقیضب  رعشیف   .. تایلكشلاو رھاظملا  كلت  لك  نم  ثرتكم  اللا 

ةقیقحل ثرتكم  اللا  لَّصوت  دقف   .. فَّيزملا وھزلا  نم  ةجذاسلا  بیلاسألا 

هنأ ال ملعي  نم  وھو  سانلا  قحأ  نإ  يھو  هسفنو  هلقع  يف  ةتباث 
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بویعو صقاون  كردأ   ، هتاذ مھَف  يف  ثرتكم  اللا  قمعت  املكف  قحتسي !

درجمبف دوجولل ! يمتح  رھوجك  يناسنإلا  فعضلا  لَّبقتو   ، اھل ةياھن  ال 

ناسنإلا دوجو  ىرعتي  يداملا  ملاعلا  ءايزأو  عمتجملا  ةعنقأ  عازتنا 

ریثي هنأ ال  كاردإل  هعفدي  نھاولا  هعقاوف  ؛  يداعلا نم  لقأ  هنأ  فشتكيو 

تالماجملا مانصأ  همامأ  مطحتف   .. ٍدحأ يأ  هب  هبأي  ىتح  وأ  دحأ  باجعإ 

، ةقیقحلا روعش  الإ  ديري  ثرتكم ال  اللاف   .. ةبذاكلا تافارتعالاو  ةعنطصملا 

تناك ولو  ةقداصلا  ةملكلا  ديري   .. لیمجت وأ  نیيزت  الب  طقف ! ةقیقحلا 

وأ لجخلا  اورعشتسي  نأ  نودب  رشبلا  نطاب  يف  ام  جارخإ  ديري   ، ةملؤم

بحلاو ةطیسبلا  ةكحضلا   .. يفاصلا راسكنالا  ایح و  نزحلا  ديري   .. جرحلا

! قافنلاو شغلا  نع  هَّزنملا  لصاوتلاو  بعصلا  لمألا   .. دَّرجملا

": سكرابس سالوكین   " لوقیل كـ

يل ىقبي  نل  ةيداع  ةایح  ایحأو   ، ةيداع اًراكفأ  كلتمأ   ، يداع صخش  انأ  "

يبلق هكلمي  ام  لكب  تببحأ  يننكل  يمسا  ملاعلا  ىسنیس  ًابيرقو   ، رثأ

". ًایفاك كلذ  ناك  املاطل   ، يل ةبسنلابو  ةقاط  نم 

ثرتكم اللا  هدجي   ، يباجيإلا مالكلا  ةمخت  ىلع  نورخآلا  ىذعتي  امنیبف 

ام ردق  تاذلا  بيذعت  يف  ةبغر  سیلف   .. ةقیقحلل لوصولا  نع  هلصفي  اًئبع 

وھ بذكلاو  ءايرلا  ءارو  ثّھلل  نيرخآلا  عفدي  امف   .. قدصلل ٌقایتشا  وھ 

ثرتكم اللا  نع  امأ   ، مھل رخآلا  ةرظنب  قلعتي  امب  ثارتكالا  وديدش  مھنأ 
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ببسلاو  .. مامتھا يأ  هل  يدبي  وأ  هلغشي  ام  رخآ  يھ  هل  رخآلا  ةرظنف 

، ةياھنلا يفف  ! .. لُّبقتلا لب   ، نزتملا ریغ  يلاعتلا  وأ  ىمعألا  رورغلا  سیل 

مھأ يھ  كلتو   ، صئاقنلا مارتحاو   ، تاذلا لُّبقت  ةیضق  يھ  ةیضقلا 

": سینتِسیتنأ  " يقيرغإ فوسلیف  لوقیف   ، ثرتكم اللا  ئدابم 

؛ نیلماجملا نیب  يب  ىَقلُي  نأ  ىلع  نابرغلا  نیب  يب  ىَقلُي  نأ  ّضفأ  لِ "

!" .. ءایحألا محل  نولكأیف  نولماجملا  امأ   ، ىتوملا محل  لكأت  نابرغلاف 

**********

ءایبغألا نیئاكشلا 
نل اننأ  رعشأ   . اًددجم نونجلا  ىلإ  ریصأ  يننأ  ةقثب  رعشأ   ، يزيزع "
تأدب  . ةرملا هذھ  ىفاعتأ  نلو   ، ىرخأ ةبیصع  ٍتاقوأب  رمن  نأ  عیطتسن 

ءيش لضفأ  هنأ  ودبي  ام  لعفأ  اذل  ؛  زیكرتلا عیطتسأ  الو   ، تاوصألا عامسب 
لكب يل  تمدق  دقل   ، ةنكمم ةداعس  مظعأ  يل  تمَّدق  دقل   . هلعف نكمي 
يأ ناكمإب  هنأ  دقتعأ  انأ ال   . همِّدقي نأ  ٍدحأ  يأل  نكمي  ام  ىصقأ  قرطلا 
. ال نیعللا ضرملا  اذھ  ءاج  ىتح   ، اذكھ نيدیعس  انوكي  نأ  نیصخش 
كناكمإب هنأو   ، كتایح دسفأ  يننأ  فرعأ   . كلذ نم  رثكأ  ةمواقملا  عیطتسأ 

عیطتسأ ىتح ال  يننأ  ىرت  تنأ   . فرعأ امك  لعفتسو   . ينودب لمعلا 
لكب ةنيدم  يننإ  هلوق  ديرأ  ام   . ةءارقلا عیطتسأ  انأ ال   . اًدیج اذھ  ةباتك 

. قَّدصُي ٍلكشب ال  ًابیطو   ، يعم اًمامت  اًروبص  َتنك  دقل   . كل يتایح  ةداعس 
نأ ٍدحأ  يأ  ةعاطتساب  ناك  نإ   ، كلذ ملعت  سانلا  لكو   – كلذ لوقأ  نأ  ديرأ 
انأ  . كتبیط ةقیقح  ءانثتساب  ينع  لحر  ءيش  لك   . تنأ اذھ  ناكل  ينذقني 
نأ دقتعأ  الو   . كلذ نم  رثكأ  كتایح  داسفإ  يف  رارمتسالا  عیطتسأ  نل 

". اھیف انك  امم  ربكأ  ةداعس  ىلع  لوصحلا  امھناكمإب  ناك  نیصخش  كانھ 
فلوو انیجریف  ةبتاكلا  راحتنا  ةلاسر  نم  ءزج 

، ُتضرم اذإف   . يب ّملت  ّةلِع  نم  ىوكشلا  ادج  بعصتسأ   ، بعصتسأ انأ   "
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نویع نع  ىتح   ، سانلا نویع  نع  ءافتخالا  وھو  ٍدحاو  ٍرمأ  يف  تبغر 
دارفنالا وھ  ءادلل  ءاود  نسحأ  نإ   ، يعرش يفو   . يننوبحيو مّھبحأ  نيذلا 

". ماتلا
ةدايز ّيم  ىلإ  لئاسر   ، ناربج لیلخ  ناربج  - 

، يّمھ قوف  امھ  اًوحبصأ  ّينع  اوففخي  نأ  مھیف  ضرتفي  نيذلا  ءالؤھف  "
". هنم صلختأ  فیك  فرعأ  اًضرم ال  اوحبصأ  مث 

فینملا نمحرلادبع  - 

وھو  ، victimism"  " ـ لا ةیحضلا  ةیلقع  ىعدي : ام  كانھ  سفنلا  ملع  يف 
.. ام ٍعضو  اياحض  مھنأب  طرفملا  مھروعشب  صاخشألا  ضعب  هب  رمي  ام 
مومھ يكتشيو  هلاح  ىلع  يكبي  تابف  ةبعص  فورظب  َّرم  باش  ًالثمف 

ٍسانأل ةلوبقم  نوكت  امبرل  فورظلا  كلت  لثم  نأ  نم  مغرلاب   ، نمزلا
.. ةیحضل لوحتلل  هتعفد  ىتح  باشلا  اذھل  ّطحم  ةمِ تناك  اھنكلو   ، نيرخآ
ام بعشف   .. ةیعامج ةیلقع  لكش  يف  رھظت  نأ  نكمي  ةیحضلا  ةیلقع 

وأ ماظن  عمق  ىلع  لعف  درك  ملظلاو  ةیحضلا  ضارعأ  هیف  رشتنت  لماكلاب 
وھ مئاقلا  يرزملا  عضولا  نم  اًریبك  ًءزج  نأ  نم  مغرلاب   ، داسف راشتنا 

ريربت ةباثمب  يھ  ةیحضلا  ةیلقعف  بعشلا ! كلذ  زجعو  ةنایخ  ببسب 
هصقاونب هسفن  ناسنإلا  هجاوي  نأ  نم  ًالدبف   .. لبخلاو لشفلل  عنقم 
بولطملا نوكیف   .. صئاقنلا كلت  اھل  عِجرُیل  ٍبابسأ  نع  ثحبي  اھجالعل 
ةیمھو بيذاكأ  درجم   ، هتطلس جراخ  نم  معدو  هلوح  نمم  مامتھا 

هل ةوق  الو  لوح  هیلع ال  ينجم  اھنأ  هسفن  اھب  عنقیل  ةیلكش  تاردخمو 
يأ ال ةیلقع  عم  ىفانتي  ام  اذھو  هل ..! لصو  اَّمع  لوئسملا  يناجلا  سیلو 

دْلَج نأ  لب   .. ةقفش ةرظن  يدجتسي  وأ  ٍنوعل  اًدبأ  ىعسي  وھف ال   ، ثرتكم
رود يف  هتاذ  رِھظُي  نأ  نم  هیلع  نوھأ  رارمتسالاو  لمحتلل  هسفن 

! ةیحضلا

ىوادتي لب   ، نزحلا هرمغي  وأ  بعتي  امنیح  ٍدحأل  أجلي  ام  اًردان  ثرتكم  اللاف 
يعي هنأل  لب   ، ءایبغأ نیئاكشلا  نأ  هناميإل  طقف  سیل   ، يكتشي الف   ، ایتاذ

وھف  .. هلخادب ام  حالصإ  ىلع  ٌرداق  هسفن  ریغ  دحأ  دجوي  هنأ ال  اًنیقي 
رقتحي ملاع  هاجت  تاملكلاو  تاوصألا  رادصإل  ةجاح  يف  سیل   ، ةطاسبب

اشھ ناك  نإو   .. ىوكش اھبلجت  دق  ةقفش  يأ  ضفریف  هتاملكو ! هتاوصأ 
هتبالص ريدصت  ىلع  صرح  هیلع  ونحي  نمل  جاتحي   ، اًفیعض  ، لخادلا نم 
رھظمب رھظي  نأ  ىوھي  نم  وھ  مزھنملا  نأ  ىري  وھف  ملاعلل ! هسأب  ةدشو 
هجاوي نم  وھ  عاجشلا  امأ   ، هتامازھنا نع  لوئسمو  بنذم  هنأل  ةیحضلا 

، يكبي ، ال  وكشي الف   .. ملألاب حافكلا  قيرط  ًالمحتم  ةلاسبو  ٍقدصب  هسفن 
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.. ٍتمصو ٍنوكس  يف  فرصنيو  هلھاك  ىلع  هءابعأ  لمحي  لب 

ةیتاذ ةوسقب  ةبوحصم  نوكت  ام  اًمئاد  اھنأ  ةیثارتكا  اللا  بویع  نم  امبرلو 
ةیثارتكا اللا  رھوج  يف  ببسلا  نوكي  نأ  نكميو   .. هسفنب ناسنإلا  ىلع 
ةطاسب لكب  صخش  ررقي  ثیح  ؛  هنومضم يف  ٍساق  رایتخا  وھف   ، رایتخاك
ررق ساسألا  يف  وھف  ؛  ةدراب ةناصرب  هنع  لصفني  نأو  ملاعلا  لذري  نأ 
نأ ةقیقحلاو   .. عوجرلا ررقي  ةظحل  يف  هنأ  لجخملا  نمف   ، داعتبالا

درفلا ىلع  ًالیخد  سیل   ، يعیبط يناسنإ  كولس  نوعلا  بلطو  ىوكشلا 
يف ونایلاغ " ودراودإ   " يكحیف  .. طقف ثراوكلاو  تامزألا  يف  عنطصم  وأ 

(: نمزلا هاوفأ   ) هباتك

ىدحإب ةدالولا  يثيدحب  ةيانعلا  ىلوتي  يذلا  وھو   ، لاف لایروأ  لوقي  )
دعبف ؛  قانعلا يھ  يرشبلا  نئاكلل  ةكرح  لوأ  نإ  ةنولشرب : تایفشتسم 
ول امك   ، مھيديأ ةدالولا  وثيدح  كِّرحي   ، مھمايأ ءدب  يف   ، ایندلا ىلإ  جورخلا 

اوشاع سانأ  ةياعر  نولوتي  نمم   ، نورخآ ءابطأ   .. ٍدحأ نع  نوثحبي  مھنأ 
يف نوبغري  مھو  نوتومي   ، مھمايأ رخآ  يف   ، نینسملا نإ  نولوقي   ، ًاليوط
نم اھل  انعضو  امھمو   ، ةلأسملا انّبلق  امھم   ، رمألا وھ  اذكھ   .. مھعرذأ عفر 
، عرذألاب نیتقفخ  نیب  ءيش : لك  لزتخُي   ، ةطاسبب  ، اذھ يفف  ؛  تاملك

(. ةایحلا ةلحر  يضقنت   ، تاریسفتلا نم  ديزم  نود 

يعادبإ كولس  يف  هتوكش  فظوي  ثیح   .. ثرتكم اللا  عادبإ  رھظي  انھو 
انل جتنیل  هسفن  ةزع  هبلق  جوازي  امدنع  رھظت  ناسنإلا  ةمظعف   .. قَّالخ
نم ةتقؤم  ةعومجم  اھب  صخي  هتخرصف ال   .. ةیناسنإلا رعاشملا  مظعأ 
نف وأ  ةفسلف  يف  ةيودم  اھنلعي  لب  خيراتلا  نم  ةینمز  ةبقح  وأ  سانلا 
رھظي ةوق ال  نینأ  هنینأ   .. سانلا لك  اھتصنيو  خيراتلا  رادم  ىلع  شیعتل 
ثرتكم نم ال  مظعأ  الف   .. ةیضقلل اًصالخإو  ةيرقبع  لب  اًراسكنا  وأ  اًنھو 
دلوتو تاراضحلا  أشنت  اھتقوف   .. ٍملأو ٍقیض  نم  رعشي  امع  نلعي  نأ  ررق 

. تاروثلا
****************

تاذلا صاصتما 
يف دیحولا  ناسنإلا  تسل  كنأ  اھفشتكت  فوس  يتلا  ءایشألا  نیب  نم  )

كولسلا نم  زَّزقتو  لب   ، بعتراو رمألا  هیلع  طلتخا  يذلا  خيراتلا 
دادزي فوسو   .. روعشلا اذھ  يناعت  يذلا  كدحو  تسل   .. يناسنإلا
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امك  ، ًایقالخأ اوناع  ادج  نيریثكلا  نأ  فرعت  نأل  كعفاود  ربكتو  كسامح 
هاناع ام  لَّجس  مھضعب  نأ  علاطلا  نسُح  نم  نكلو  نآلا !! تنأ  يناعت 
، هلوقت ام  كدنع  ناك  اذإ   ، ام ٍموي  يف  هنأ  امك   ، تبغر اذإ  هنم  ملعتتل 

(. لدابتم لیمج  بیترَتل  اقح  هنإف  ؛  همدقت امم  رخآ  ناسنإ  دیفتسیس 

( نافوشلا لقح  سراح   ) ةياور نم  رجنلاس " "ج. د. 

( self-absorption paradox  ) ىعدي سفنلا  ملع  يف  حلطصم  كانھ 
ناسنإلا نابوذ  وأ  صاصتما  شقاني  يذلاو  تاذلا  صاصتما  ةلضعم 

نأ ىنعمب   ، رمتسملا يفسلفلاو  يقالخألا  هریكفت  ةجیتن  هسفن  لخادب 
میق يف  قمعتلل  هب  عفدت  نأ  نكمي  هسفن  عم  ناسنإلا  ریكفت  ةدش 

هنكلو  ، ةیصخشلا ناسنإلا  تاقاطن  نع  ةدیعب  ةیناسنإ  اياضقو  ةيدوجو 
يف هحرشي  نأ  رجنلاس " ج. د.   " لواح ام  اذھو   .. ةمواقم الب  اھل  عفدني 
.. تاملك عضب  يف  ةیناسنإ  ةاناعم  صَّخلف   ، ةطیسبلا روطسلا  كلت 

دق امو  ثدحیس  امو  ثدح  امیف  ركفأ   ، ریكفتلا ىمحب  باصم  يننإ  )
(.. ًالعف تثدح  ول  ثدحیس  اذامو  ثدحت  نل  يتلا  ءایشألا  يف  ركفأ   ، ثدحي

يكسفيوتسود

الف  ، ةیناطرس ةھاتمب  هبشأ  هنأ  يناسنإلا  ركفلا  لكاشم  نم  ةلكشم 
ايالخك لمعي  اھدیقعت  نإ  لب  ةبعصلا  تادیقعتلاب  ةئیلم  ةھاتم  اھنأ  يفكي 
لیختیف  .. هاھتنمل لوصولا  ناسنإلا  لواحي  قيرط  يأ  بوشت  ةیناطرس 
عنصت اھدجي  هنكل  ةيافكلا  يھ  نوكتس  لاؤسلا  ةباجإ  نأ  ناسنإلا 

نع فكلاب  لب  ةباجإلاب  تسیل  ةقیقحلا  ةياھنلاف   .. لاؤس نم  رثكأ  اھدعب 
.. لاؤسلا مادعنا  مالس  هحنمي  ةباجإلل ال  لقعلا  عوج  نكلو   .. لاؤسلا

. تاذلا صاصتما  ةیضق  عم  ثرتكم  اللا  لماعتي  فیك  نكلو 

اوسیب ودنانرف  انأ .."! انأ  تنك  نأ  ذنم   ، ليوط ٌتقو  رم  دقل  "

اياضق لثم  نأ  وھ  ثارتكاللا  ركذ  نع  انتلیخمل  اًعيرس  زفقي  ام  امبر 
امو ملاعلاب  ثارتكالا  مدع  ررق  صخش  لاب  لغشت  امبر ال  تاذلا  صاصتما 

يھ ناسنإلا  دنع  ثارتكا  اللا  عفاود  مھأ  نم  نأ  ةقیقحلا  نكلو   .. هیف
ىنعملا ءارو  امیف  صوغلاو  ملاعلا  ةيدام  نع  فارصنالا  هرایتخا 
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ناسنإلا ررق  املكف   .. تاذلا صاصتما  ّبُل  اًديدحت  وھ  اذھو  يناسنإلا 
رثكأ ثبشت  املك   ، ةیحطسلا هتاوزنو  هتاھافتب  ملاعلا  نم  بورھلا 

نع فرصني   ، هتاذب قصتلیل  مھنع  دعتبیف   .. هسفن يف  بورھلا  ةلواحمب 
، ةیصخشلا هئدابم  تاماعد  ىلع  تبثملا  صاخلا  هفھك  قلخیل  مھراكفأ 

مھدوجو ىلع  قفشيو  مھنع  خلسني  ىتح  مھتایكولس  نم  ززقتي 
ىندأ الب  طقسي  هسفن  دجي  يقالخألا  رفانتلا  اذھ  مضخ  يفو   ، يناسنإلا

كلذ وھ  لھ  ؟ ! ناسنإلا اذھ  وھ  نمف  هسفن ..!! نم  هززقت  يف  بنذ 
.. ملاعلا اذھ  يف  لدع  نأ ال  كردملا  بنذملا  مأ  لدعلل  يعاسلا  يضاقلا 
مأ  ، جذاس عمتجم  ىلع  اًمقان  ةیلاثملاب  يداني  يذلا  قحلا  توص  وھ  لھ 
نإو ثرتكي  فیك ال  ؟ ..! ةیلخاد حالصإو  ميوقت  ةعرجل  جاتحملا  ضيرملا 

ثرتكي فیك  نكلو   .. ًالومخ وأ  ًالذاخت  هتاذ  دح  يف  ثارتكا  اللا  ناك 
ناسنإلا اھعفد  يتلا  ةيدوجولا  تافازنتسالا  لك  لصأ  وھ  ثارتكالاو 

ةمیق ام  نكلو  هثارتكا  قحتسي  وھ  ام  دجوي  الف  ؟ ! خيراتلا ىدم  ىلع 
John نوجسملا ةیصخشك  حیصیف  ؟ ..! مدختسُي ناك ال  نإ  ثارتكالا 

:( The Green Mile  ) ملیف يف   Coffey

يف روفصعك  قيرطلا  يف  اًدیحو  ينوك  نم  بعتم   ، يدیس اي  بعتم  انأ  "
نم ؟  بھذن نيأ  ينربخیل   ، هعم نوكأ  قیفر  دوجو  مدع  نم  بعتم   ، رطملا
عم نیحیبق  مھنوك  نمو  رشبلا  نم  تبعت  بلاغلا  يف  ؟  اذاملو ؟  يتأن نيأ 
لك ملاعلا  يف  اھنع  عمسأو  اھب  رعشأ  يتلا  مالآلا  لك  نم  تبعت   . مھضعب
لھ  ، تقولا لاوط  يسأر  يف  جاجزلا  عطقك  اھنإ   ، اھنم ریثكلا  كانھ   ، موي

؟" ينمھفت نأ  عیطتست 

عیطتسي هسفن ال  وھ  هنأل  ؛  همھف عیطتسي  نم  دجوي  هنأ ال  ةقیقحلاو 
، ال تأدب امتقو  ينھذو  يسفن  نابوذ  ةلاح  يھف   .. هلخادب ام  مھفي  نأ 

. اھل ةياھن 

*******************

ةيرشبلا ضغاب 

اًدیعب يضمأ  نأ   .. رارفلا ديرأ   .. ملاعلا اذھ  ينجعزي  مك  نیملعت  كنأ  ول  "

https://books.yossr.com



ایسراج لیيرباج  " . يمأ اي  نيأ  ىلإ  يردأ  تسلو   .. ةراذقلا هذھ  نع 
زیكرام

ةیقیقح ةدئاف  يأ  الب  رشبلا  نأ  دجتس   ، ةرتفل اًدیحو  لظت  نأ  بّرج   "
". تقولا لاوط  ةیسفنلا  مھلكاشمل  ةیحطس  تاھافت  يف  ككاھنإ  ىوس 

يكسفيوتسود

لدبتت  . اھسفن لكاشملاو   ، اھسفن ثيداحألاو   ، اھسفن هوجولا  اًمئاد  "
ةياھن يفو   . ةقباسلا اھلاكشأ  دیعتست  اھنكل  فورظلا  لُّدبتب  ءایشألا 
تالاعفنالاو ةقادصلا   . ةایحلا دیق  ىلع  تنأو  تومت  كنأكو  رعشت  فاطملا 

ىلإ جاتحن  اننكل   . اھقحتست يتلا  ةیمھألاب  اھعم  لماعتن  كلذ  لك   ، ةریبكلا
". ىودج يذ  ریغ  اًرمأ  اھنع  ریبعتلا  ودبي  ةَِّحلم  ةجاح  اھنإ   . رخآ ٍءيش 

راوڤوب يد  نومیس 

هركلا وأ  فرقلا  ينعت  ةینانوي  لوصأ  نم  ةملك  يھو   Misanthropy ـ لا
ببس وأ  يسیئر  رربم  يأ  نودب  درفلا  يف  رھظت  ةلاح  يھو  رشبلل 

ةیسفن تامكارت  ةجیتن  ةيرشبلا  هاجت  ةماع  روفنلاب  روعش  درجم   ، رشابم
دق هنأكف  ةایحلا ! نم  ماع  فرقل  لوحتي  ىتح   .. ناسنإلا اھب  رمي  ةیقالخأو 

مھلماعي نأ  نم  ززقتلا  ةلحرمل   ، لثملاب نيرخآلا  عم  لماعتلا  ةلحرم  زواجت 
ةفسالفلا نم  ریثكلا  هنع  ثدحت  دق  ةيرشبلا  ضغُب   ،! ساسألا نم 
نیضغابك ٍرخفب  مھسفنأ  اوزیمو  لب  خيراتلا  ّرَم  ىلع  نيركفملاو 

؟! ضيرملا رورغلاو  يلاعتلا  نم  ةعزن  كلذ  يف  سیلأ  نكلو   .. ةيرشبلل
اًفرقو اًضغب  كبلق  قامعأ  يف  نفدت  تنأو  رشبلا  دارفأ  دحأ  نوكت  فیكف 

؟ كتعامج هاجت 

ليوناميإ  " میظعلا ركفملا  حَّرص  يفسلفلا  مؤاشتلا  نع  هثيدح  يف 
نأ ةروررضلاب  تسیل  ةيرشبلا  نم  يناسنإلا  روفنلا  ةلاح  نأ  تناك "
درجم اھنكلو   ، ةقلطم ةمیقك  ناسنإلا  هاجت  ءادع  اھنومضم  يف  نوكي 
ناميإ ةدش  نم  امبرف  ةلِجخملا ! هتاكاردإو  هتافرصت  نم  يقالخأ  ززقت 

، ىمسألا ةیناسنإلا  ةعیبطلاب  قیلي  نأ  نكمي  ثدحي ال  ام  لك  نأ  ناسنإلا 
اذھف  ، راعلا كلذ  لك  نم  هتیناسنإ  ىلع  قفاشلا  ةرظن  اھل  رظني  هلعجت 

!.. اًفازج نومكحيو  نوقفاني  ءالؤھو  بذكتو  منت  هذھو   ، يذؤيو شرحتي 
هثارتكا هل  دیعي  امبر  ةیناسنإلا  نم  فرقلاب  هروعش  ثرتكم " َال   " نكلو َكـ
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ضغبلاب هتالعافتف   .. هعنم وأ  هریفوتل  لیمیف  ملاعلاب  يساسألا 
كلذ عمو   .. رتوتلاو ملألا  ریغ  ءيشب  هیلع  دوعت  اھنأ ال  ىري  ةیھاركلاو 
مھنكلو ال نیثرتكم  اللا  لكل  ةمھم  ةلحرم   Misanthropy ـ لا ةلحرم 
أدبتف  .. ةياھنلل لوصولا  ملس  يف  ةرباع  ةطحم  لب  ًاليوط  اھب  نومیقي 

مل نيذلاو  مھفرعي  نيذلا  صاخشألا  نم  فرقب  ثرتكم  اللا  عم  ایجيردت 
يضاملا نم   ، دعب اھرزي  مل  يتلاو  اھراز  يتلا  نكامألا  نم   ، مھفرعي

نم  ، ةیئاوشعلاو ثبعلاو  نیناوقلاو  ماظنلا  نم   ، لبقتسملاو رضاحلاو 
نم فرقلا  ىتح   ، ةقیقحلاو عقاولا  نم   ، ایلعلا لثملاو  ظعاوملاو  میقلا 

مدعو سفنلا  نم  فرقلا  وھ   .. عاونألا ىسقأ  لظي  اذھ  عمو  لایخلا !!
ًالیخد ال ًابَّكرمو  صخشلا  رھوجل  اًقصالم  فرقلا  حبصي  نیح   .. تاذلا لُّبقت 

ناسنإلاو  ، ةایح فرقلا  حبصي  نیح   .. هلبقتسمو هملحو  هحور  نع  لصفني 
ةقلحلا كلت  نم  ةاجنلا  ةصرف  ثرتكم  اللا  دجي   ، اًديدحت انھو   .. ةلاح درجم 

.. ةایحلاب وأ  توملاب  هملأ  ءاھنإب  امإ   ، ةغرفملا

كلذ رس  مھف  ةلواحمل  هروفنو  هضغب  لك  ثرتكم  اللا  رِّخسي  اھتقوف 
ةيدرف تایكولس  درجم  اھنأ  ىلإ  لصیل  ةيرشبلا  ىلع  نقاحلا  روعشلا 

 " لوقیل كـ  .. همالس نم  ددھت  وأ  هجازم  وفص  ِرّكعت  نأ  ىقرت  ةھفات ال 
": فوزاماراك ةوخإلا   " يف يكسفيوتسود "  رودویف 

املك ينشھدي : يسفن  يف  اًئیش  كانھ  نأ  ریغ   ، ةیناسنإلا بحأ  "
قفتیل هنإ  .. اًدارفأ رشبلل  يبح  صقن   ، ةدحاو ةلمج  ةیناسنإلل  يبح  دادزا 

ةديدش ةسامح  يب  دبتست  نأ  مالحألا  يف  يعافدنا  ءانثأ  اًریثك  يل 
َبلصُأ نأ  يضترأ  دقل  ىتح   ، ةیناسنإلا ةمدخ  يف  ةحماج  ةمراع  ةبغرو 
ول كلذ  عمو   . تاظحللا نم  ةظحل  يف  ايرورض  اذھ  ادب  اذإ  اھلیبس  يف 
امل  ، ناسنإ عم  ةدحاو  ةفرغ  يف  نییلاتتم  نیموي  شیعأ  نأ  يل  ديرأ 

تدجو ىتمف   ، ةبرجتب اذھ  فرعأ  يننإ   ، كلذ لمتحأ  نأ  تعطتسا 
مدصت هتیصخش  نأب  تسسحأ  رخآ  ناسنإب  ةقیثو  ةلص  ىلع  يسفن 

نأ ةعاس  نيرشعو  عبرأ  ىدم  يف  رداق  يننإ   ، يتيرح ىلع  روجتو  يتاذ 
فرسم هنأل  قاطي  ًاناسنإ ال  حبصي  يرظن  يف  اذھف   . ناسنإ نسحأ  هركأ 

يرظن يف  حبصي  اذھو   ، ةدئاملا ىلع  ماعطلا  هلوانت  يف  ءطبلا  يف 
اودع حبصأ  يننإ   ، طخمي كفني  وھف ال  ماكزلاب  باصم  هنأل  قاطي  ًاناسنإ ال 

املك يننأ  ةرم  لك  يف  تظحال  يننكلو  .. مھنم تبرتقا  ىتم  رشبلل 
". ًةلمج ةیناسنإلل  يبح  ةرارح  تدادزا   ، اًدارفأ رشبلل  اًھرك  تددزا 

*********
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ملألا ةیمتح 

وأ بسكي  مل  يذلا   . ٍرذحب هتایح  شاع  يذلا  انأ   ، ةایحلا نع  تفرع  اذام  "

تاحومط هيدل  ناك  يذلا   . طقف هل  ثدحت  نأب  ةایحلل  حمس  لب   ، رسخي

ىمسأو ملألل  ضرعتي  نأ  ىدافت  يذلا   . اھقیقحت مدعب  ةعرسب  َيضرو 

ةبیط ةقالع  ىلع  يقبو  هریتاوف  عفد  يذلا   ، ةایحلا دیق  ىلع  ةردقلا  كلذ 

ةوشنلا تراص  ام  ناعرس  يذلا   ، اًنكمم كلذ  ناك  ام  ردقب  صخش  لك  عم 

يذلا  . تاياورلا يف  ةرم  تاذ  امھأرق  نیتملك  درجم  هیلإ  ةبسنلاب  سأیلاو 

كلذ لك  كانھ  ناك   ، اًنسح  . يقیقح ٍملأب  هیتاذلا  هتاخیبوت  طق  هبصت  مل 

ملأ يف  ركفتأ   ، مدنلا نم  اًصاخ  اًعون  لمحتأ  تنك  نیح  يف   ، هیف ركفتلل 

فیك فرعي  هنأ  دقتعي  اًمئاد  ناك  ٍصخش  ىلع  راظتنا  لوط  دعب  َعقو 

(.. . تاذلاب ببسلا  اذھ  لجأ  نم  ملألا  عقوو   ، ملألل ضرعتلا  ىدافتي 

زنراب نایلوج 

؟! ملألل ضرعتن  امدنع  ملأتن  اذامل  اًموي  تركف  لھ  ؟ ..! ملؤم ملألا  اذامل 
رثكأ لكشب  مالكلا  نوكي  ىتح  ؟ ..! ملأ ملألا  اذامل  حصأ : ىنعمب  وأ 

ٍلمح نع  جتانلا  يدسجلا  ملألا  وھو  يح  لاثمب  ثدحتن  انعد   ، ةیبایسنا
ةیبصع اًفایلأ  كانھ  نأ  وھ  ملألا  اذھل  يجولویسفلا  ریسفتلاو   .. لیقث
نم ربكأ  رادقمب  اھیلع  دشلا  متي  امنیح  عارذلا  تالضع  نیب  ةنوفدم 
كلذو اًملأ  كانھ  نأ  خملا  يف  مجرتت  ةیبصع  ةلاسرب  ثعبت  اھتقاط 
تالاصلا يف  نوبعلي  نم  كانھ  نكلو   .. قزمتلا نم  ةلضعلا  ةيامحل 

ملألا لھف   ، ملألاب نیئباع  ریغ  ةفینعلا  تانيرمتلا  نونرمتيو  ةیضايرلا 
لئاسرلا كلتب  نیثرتكم  ریغ  مھنأ  مأ  اًملأ  هنوك  نع  فقوت  مھل  ةبسنلاب 

؟! ملألا دوجوب  خرصت  يتلا  ةیبصعلا 

امف يبسن ..- وھو   - يناسنإ روعش  يأ  نأش  هنأش  ملألا  نإ   ، ةقیقحلاف
دجوي الف   .. حیحصلا سكعلاو  كریغل  ملؤم  ریغ  نوكي  امبر  كل  اًملؤم  هدجت 
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نكلو  ، اذكھ هعم  لماعتن  نأ  انررق  اننأل  ملؤم  ملألاف   ، َقلطملا هانعمب  ملأ 
اذھو  .. ملألا اذھ  ةلالجو  ةمظع  نم  شھدننس  هھاجت  انترظن  انححص  اذإ 
ملألا هاجت  هترظن  رییغت  درجم   ، ثرتكم اللا  دنع  ملألل  ةبسنلاب  ثدحي  ام 

. ملألل رییغت  سیلو 

هدوجو اوربتخاو  عیمجلا  هفرعي   ، ٍنامزو ٍناكم  لك  يف  دوجوم  وھ  معن  "
" .. ملألا نع  لب  نع هللا،  سیل  يمالك   ، اًدیج

هشتین

رعشي امدنع  ثدحت  يتلاو   .. طابحإلا مالآ  ناسنإلا  مالآ  دشأ  نمف 
هلخادب زھتف   ، ام ملح  هاجت  ةلیح  ةلق  وأ  نیعم  فدھ  هاجت  ٍزجعب  ناسنإلا 

هفدھ ملألا  انھف  فعضلاو ..! ةلآضلاب  هروعش  هیف  يرشتسيو  هتاذب  هتقث 
، ىرخأ ةرم  تیقملا  روعشلا  كلذ  لثم  رركتي  الأب  هعفدو  ناسنإلا  سیمحت 

بنجتل حومطلاو  ملحلا  بنجتل  لیمت  سانلا  بلغأ  نأ  ثدحي  ام  نكلو 
باسح ىلع  لھسلا  ناسنإلا  راتخي  ام  ریثكف  ملألا !! اذھ  بنجتل  طابحإلا 

لوصولل ملألاب  ذذلتي  يذلا  فینعلا  نرمتملا  لثمك  نكلو   .. لضفألا
عم هشياعتو  هلابقتسا  يف  اًفنع  دشأ  ثرتكم  اللاف   ، يضايرلا همسجل 
يف صصخملا  ءادھإلا  يف  دیجملا " دبع  رون   " ةبيدألا تبتك   .. ملألا ةركف 

(: الاكسال  ) اھتياور

". يبيدأت نسحأ  ّهنُظأو  ينّبدأ  يذلا  ملألا "  " ىلإ "

يعي لب   ، هنم بورھلا  ةلاحتسا  كرديو   ، ملألا ةیمتح  كردي  ثرتكم  اللاف 
ةمزأف  .. هسفنو هلقع  جوضنو  هحور  بيذھت  يف  هتیمھأ  ىدم  اًمامت 
تاوصأف  ، هب عبشتلاو  ملألاب  ءالتمالا  تاظحل  انبلست  هءاضوض  نأ  ملاعلا 

ةفسلف انناھذأ  يف  هوشتو  ایندلا  تایھلم  وحن  انبذجت  ةعجزملا  عمتجملا 
دجوي الو   .. ملألا عم  انسمالت  لایخ  درجم  نم  ٍمئاد  ٍفوخ  يف  شیعنل  ملألا 

. رمتسملا فوخلا  نم  ةقلغم  ةقلح  يف  شیعت  نأ  نم  ًابعر  رثكأ 

نجسلا اذھ  ناردج  جراخ  امبر   .. نجس اًضيأ  وھ  امك  ةيامح  ملألا  بنجتف 
، تلاط امھم  ةدودحم  ناسنإك  كتایح  نكلو   ، ةوسقو ةروطخ  دشأ  وھ  ام 

نیب ملؤملا  نامألا  راتخت  نأ  امإ   .. طقف تنأ  كدي  يف  اھلالغتسا  رارقف 
عساولا ملاعلا  يف  ةایحلا  راتخت  وأ   ، لحضلا فقسلا  تاذ  كتنازنز  ناردج 
سیل ةفاحلا  وحن  كسفنب  عفدتف   ، ةیلوئسمو ةيرح  لكب  اًضيأ !! ملؤملا 
لكب اًثبشتم  اًصخش  نوكت  نأ  امإف  تابثلا ..! ملعتتل  لب  طوقسلا  ضرغب 
عم هملح  حلاصتب  الإ  ثرتكم  ریغ  اًصخش  وأ  يمھولا  همالس  طباور 
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ادقف ن نم  ٌفوخ  كلخادب  اھیف  عرزني  يتلا  ُةظحللا  يفف   .. هسفن
هلعفت ام  بسنأ  ّنأ  اھدنع  ملعت  نأ  يغبني  يتلا  ةظحللا  يھ   ، ءایشألا
فوخلا اذھ  نأل  لعفلاب ..! اھنادقف  لبق  ءایشألا  هذھب  ثارتكالا  مدع  وھ 

كتماركو كتيرح  تعضو  ىتح  كتكلمت   .. كتَّكلمت اھنأ  ىلع  ٌلیلد 
، رادقم وأ  ةمیق  نم  تناك  امھمو   .. ءایشألا هذھ  مادقأ  تحت  كتیناسنإو 

هتریصب دَّدبو  هلك  ملاعلا  ةنینأمطو  ةحار  حبر  ول  ناسنإلا  عفتني  اذامف 
؟! .. هسفن رسخف  هرھوج  عاضأو 

***********

نيزح مأ  بئتكم 

بسانملا ریسفتلا  دجأ  نأ  عیطتسأ  يننكلو ال   .. اًنيزح ُتسل  يننإ  "
.. ةرھاظلا هذھل 

ایعامج امھ  لب  ایصخش  سیل  يّمھو  مومھم  يننإ  لوقأ  نأ  عیطتسأ 
.. نيرخآلا مالآب  طبتري 

نوكت نزحلا  مھفي  يذلا ال  ناسنإلاو   .. ينادجول ةحيرم  ةرھاظ  نزحلا  نإ 
ادج ةدودحم  هتفطاع 

لب  .. ةلیبن ةیناسنإ  ةرھاظ  نزحلا  ةلاحو  ًایناسنإو  ًاینادجو  اًصقن  يناعيو 
".. الف نزحلا  امأ   .. حرفلا لاعتفا  عیطتسي  ناسنإلاف   .. حرفلا نم  لبنأ  يھ 

يلعلا يجان 

ةقیقحلاو  ، نيزح وأ  بئتكم  ٌصخش  هنأ  ىلع  ثرتكم  ّالل  رظنُي  ام  اریثك 
مھفل لب   ، ثرتكم اللا  يف  امھدجاوت  ةرورضلاب  سیل  نیتفصلا  اتلك  نأ 

.. بائتكالاو نزحلا  نیب  قرفلا  يعن  نأ  انیلع   ، هتیجولوكیسل قمعأ 
نكلو  ، دحأ يأ  عم  ثدحي  نأ  ادج  دراولا  نمو  يعیبط  روعش  وھ  نزحلاف 
درجم سیل  يذلاو  بائتكالا  سكع  ىلع   .. نزحلا اذھل  ٌببس  دجوي  اًمئاد 

بائتكالاف تامكارت ! ةجیتن  لب  حضاو  ببس  الب  للخ   ، للخ وھ  لب  روعش 
لب بائتكالا  يفتخي  ام  ببس  لاوز  درجمب  سیلف   ، نمزم ضرم  هعبطب 
يف للخ  اھنمو  هتامالع  هلخادب  رفحیل  بئتكملا  صخشلل  اًقیصل  ىقبي 
ادج ةزیمم  ةمسو   ، تايركذلا ظفح  ةیلمع  يف  فارحنا   ، مونلا ةیلمع 
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ىضرم بلغأف   ،( Anhedonia  ) ذذلتلا مادعنا  يھو  بئتكملا  ناسنإلل 
تسیل انھ  ةلاحلاف   ، ةعتملا ىلع  مھتردق  مدع  يف  نوكرتشي  بائتكالا 

وأ عتمم  ءاوس  روعشلا  نومضم  نم  غارف  ةلاح  يھ  امنإ   ، نزح درجم 
.. نيزح ىتح 

!".. فرقلا ىھتنمب  َّيلإ  رظني  يلخادب  اًصخش  نأ  رعشأ   ، كحضأ امدنع 
" روشاع راتخم  دمحأ   " نِّودملا

يف رعاشملا  ينعت  اذام  ؟  حرفلا ينعي  اذامو  ؟  نزحلا ينعي  اذام 
كنیھي امدنع  نزحت  اذاملو   ، كتبیبح ىرت  امدنع  دعست  اذامل  ؟ ! اھلمجم

ناك ٍّيونعم  ٍدعُب  يأل  ةعوزنم  ةیملع  ةباجإلا  تناك  ول  امبر  ؟ .. ام صخش 
ةلاحب رعشي  هلعجیف  ناسنإلا  خم  اھزرفي  يتلا  تانومرھلا  يف  رسلا 

كلقعل اھتروص  لصتف   ، كتبیبح ىرت  تنأ  ًالثمف : ؛  ةنیعم ةیسفن 
كنأ رعشت  كلعجيو  قباس  ٍتقو  يف  اھعم  ةدیعسلا  كتايركذ  رضحتسیف 

رزفیف  ، ةدیعسلا تايركذلا  كلت  نم  ربكأ  رادقم  ةعانص  ىلع  مدقم 
نإ اذام  نكلو   .. حرفتف  ، ةمھملا كلتل  كتئیھتل  ةنیعم  ةیبصع  تانومرھ 

؟! كتبیبح ةيؤرب  ساسألا  نم  متھم  ریغ  تنك 

ميدن يناھ  هفاتلا .."! حرفلا  نم  ریثكلا  باكترإل  نزحلا  كعفدیس   

يف سیلو  روعشلا  تاببسم  يف  نمكت  ثرتكم  اللا  دنع  روعشلا  ةلضعم 
نم هدُّرجت  يھ  نمزلا  اذھ  ثراوك  نم  ةثراكف   ، همدع نم  روعشلا  دوجو 
، يقیقحلا نزحلا  وأ  يقیقحلا  حرفلا  ءاوس   ، يقیقحلا روعشلا  نومضم 
ام صخش  حرفیس  امبر  دلاخلا ..! قیمعلا  روعشلا  بایغ  حضوأ  ىنعمب 

اھمعط نم  ءاھتنالا  درجمب  نكلو   ، يھشلا محللا  نم  ةریطش  دوجوب 
نكل ةریطشلاب  ةنراقملا  سیل  انھ  فدھلا   .. اھتعتم رصنع  دقفتس  ذيذللا 
نأ نمز  ذنم  ثرتكم  اللا  ررق  يذلا  هفاتلا  حرفلا  هفاتلا ! حرفلاب  ةنراقملا 

قرافلا نیكردم  ریغ   ، نزحلاو بائتكالا  ىوھي  هنأ  ةماعلا  دقتعاف  هرجھي 
.. حرفي نأ  ررقي  امدنع  ثرتكم  اللا  هل  حمطي  ام  نیبو   .. امھنیب يرھوجلا 

هب سأب  امك ال  هب  َّنأ  نكل   ، نزح درجم  تسیل  هتلكشم  بائتكالا  ضيرمف 
نیجس وھف  .. ، ةحرف وأ  ةجھب  يأب  هل  ةحماس  ریغ  ةملظملا  ةقاطلا  نم 
اھساسأ يف  ةیثارتكا  اللا  امأ   .. دوسألا غارفلا  اذھ  ةرطیس  تحت  بائتكالا 
اًتقؤم اًذذلت  تناك  نإ  ىتح  هل  دیقم  طبار  وأ  ةرطیس  يأ  نم  ررحتلا  يھ 
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ةرظن هلخادب  ررحتي  ررحتلا  اذھ  يفو   .. ةرباع ةوزن  وأ  ايدسج  اًفوخ  وأ 
! ضعبلل ةبسنلاب  ةفرحنم  ىتح  وأ  ةفلتخم  تناك  نإو  ةداعسلل  ىمسأ 

نزحي وأ  اھب ! نمؤم  ةعانق  لیبس  يف  تومي  نأب  حرفي  ثرتكم  امبرف ال 
ثرتكم اللا  نأ  ينعي  اذھ  لھ  نكلو  ملاظ ! دساف  ريدم  نم  ةيدام  ةوالعب 

؟! بئتكي ال 

ّالل ىرخأ  ةرم  عوجرلاب  هرارق  ةلاح  يف  نكلو  بئتكي  هنأ   ، ةقیقحلا
امھم اًكرحم  حبصتو  ةماعلا  لاعفأ  دودر  هعم  قرفت  امدنعف   .. ثارتكا

ناك امل  دوعي  اھنیح   .. هبلقل بائتكالا  لخدي  اھنیحف   ، هترارقو هتالاعفنال 
ناك نإو  رعشي  وھف   ، حرفلاو نزحلا  امأ  ملاعلا ..!! لحوب  مدطصيو  هبنجتي 

روعشلا  ، ثرتكم اللا  عنصي  ام  مظعأ  اذھو  فلتخم  دودرملاو  ببسملا 
. روعشلا توم  سیلو  درفتملا 

****************

_________________________________

_____________________________________

برھأو  ، اًمئاد اھنم  برھأ  اذل   ، يبلق سمالت  يتلا  ءایشألا  فاخأ  يننإ  "
" كنم

انیلیم اكفاك لـ 

ایفطاع ثرتكم  اللا 

ثرتكي ساسألا ال  يف  ناك  نإو  ایفطاع  ثرتكم  اللا  ودبي  فیك 
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ةمیق يأ  ریعي  ثرتكم ال  اللا  نئاك  نأ  نظي  نم  ئطخم  ؟ ..! ةفطاعلاب

، ثارتكا اللا  ىمسم  تحت  هرعاشم  تبكي  هنأو   .. هسیساحأو هفطاوعل 

ىمسألا نماضلا  وھ  هتاذ  دح  يف  ثارتكا  اللا  نأ  نوریثكلا  هلھجي  ام  لب 

يأ نم  ةفطاعلل  ٍعاو  ررحت  ثارتكا  اللا  يفف   ، اھجوضنو رعاشملا  قالطنال 

ریغ  ، ٍلاب دیلقتب  وأ  عمتجم  مالكب  ةمتھم  ریغ  ةفطاع  يھف   .. طبر وأ  دیق 

لب  .. ةبرطضم وأ  ةمومھم  ریغ   ، تقؤم لاعفنا  وأ  ةلئاز  ةدامل  ةعاصنم 

رھوج نم  ةعبان  لب   .. تایحطسلا وأ  تایلكشلاب  ةثرتكم  ریغ  ةفطاع  يھ 

بحي ال امدنع  ثرتكم  اللا  لاثملا : لیبس  ىلعف   .. ةمكحو يعوب  ناسنإلا 

بعصأ يف  تلصو  نإو  لب   .. هبح لباقم  ٍدئاع  وأ  ٍطورشب  بحي  نم  مزلي 

كلت ثرتكم  اللا  مرتحیسف   ، هّدص وأ  هبح  صخشلا  اذھ  َضفر  نإ  تالاحلا 
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ناسنإلا اذھ  داعسإ  يف  هتبغرل  اًرظن  اھذیفنت  ىلع  صرحيو  ةبغرلا 

اللا اذھ  نوكي  صخش  يأف   .. ىرخأ ةوزن  وأ  ةركف  يأب  متھي  نأ  نودب 

؟! ثرتكم

میھافملا ثیح  نم  ایفطاع  فلتخم  درجم  سیل  ثرتكم  اللا  نأ  ةقیقحلاف 

يروطسأ وأ  يلایخ  ملاع  نم  ةخسن  نوكیل  برقأ  هنكلو   ، تایكولسلا وأ 

ةلحضلا ةماعلا  تاكاردإ  نم  لعجي  يذلا   ، ثارتكا اللا  اذھ  يف  رسلاو 

. ثرتكم اللا  رعاشم  قمعو  قدِص  مامأ  ةیناخد  تالتكت  ضحم 
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دحاو يرس  ناكم 

ةئداھ توص  تاربنب  للست  نیح   ، ةرھاقلا ةعماج  ملس  ىلع  ءاقللا  أدب  "

اھقيرط تدجوو  اھینذأ  تربع  ةعجسم  تاملك  اھتایط  نیب  لمحت  ةقثاو 

يذلا توصلا  بحاص  ىرتل  تفتلتف   ، يفاصلا اھبلقو  اھنادجو  ىلإ  اًعيرس 

بح ةقالع  ةيادب  تارظنلا  كلت  نوكتو   ، رخآ ملاع  ىلإ  هتاملكب  اھلمح 

تلظ  . امھنیب قِّرفي  نأ  توملا  ىتح  عطتسي  مل  اًماع  ىلإ 45  ترمتسا 

، ةيرصملا ةبتاكلا  روشاع  ىوضر  يورتف   ، اًمئاد اھدوارت  ءاقل  لوأ  ىركذ 

ىلع ناك  يثوغربلا  ديرم  ينیطسلفلا  بيدألا  اھیف  يقتلت  ةرم  لوأ  نأ 

، هدئاصق ىدحإ  هئاقدصأ  ىلع  يقلي  ناك  ثیح   ، ةرھاقلا ةعماج  ملس 

رعشلا بتكت  تناك  اھنأ  ثیح   ، اھقرتخت هتاملكب  ترعشو  هل  تھبتناف 
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قحأ رعشلا  نأل   ، رعشلا تكرت   ، ديرم دئاصق  تعمس  نأ  دعب  نكلو   ، اھمايأ

-." اھریبعت دح  ىلع   - ، هيوذو هلھأب 

" روشاع ىوضر   " ةبتاكلاو يثوغربلا " ديرم   " رعاشلا بح  ةصق  نع 
( نطولا  ) ةديرج نم 

، ةایحلا رادم  ىلع  صاخشألا  فالآو  ایموي  صاخشألا  تائم  لباقن 
هنكسم زجحيو  انلوقع  يف  هتمصب  عبطي  طقف  اًدحاو  اًصخش  نكلو 

يأ نودبو   .. انم حامس  ىتح  وأ  ناذئتسا  الب  انحاورأو  انبولق  يف  صاخلا 
ةمواقم نع  نيزجاع  نیفقاو  انسفنأ  دجن  ينالقع  وأ  يقطنم  ریسفت 

بيرغلا كاذ  هاجت  ةقفدتملا  رعاشملا  لوھ  نم  نیشھدنم   ، هنع تافتلالا 
نأل ةقث  لكب  هوعدت  انتاذ  دجن  هب  ةململا  انتفرعم  مدع  نم  مغرلابو  ؟ ! انع
ىأر امدنع  ةشتین "  " لاق امك  لوقنف   .. اھنيوكت يف  ایساسأ  اًءزج  نوكي 

: ةرم لوأل  يمولاس " ول   " هتبیبح
" اًدیحو ىقبأ  الأ  ّيلع  نأ  ُتسسحأ  ةاتفلا  ِهذھ  تيأر  امدنع  "

انیلع سَرامملا  رحسلا  اذھ  ام  ؟  ةیقبلا نود  صخشلا  كلذ  اذامل  نكلو 
رخآ ٍنمز  يف  مھانلباق  لھ  ؟  مھفرعن ىتح  وأ  اننوفرعي  سانأ ال  لبق  نم 
ةيادب يف  نأ  يكحت  ةميدق  ةینانوي  ةروطسأ  كانھف  ؟ ..! ةفلتخم داسجأب 

، ًایلاح ةدوجوملا  هتروص  ىلع  سیلو  اًجودزم  اًنئاك  ناسنإلا  ناك  قلخلا 
لك حبصیل  همیسقتب  تماقف  هلاعفأ  نم  تبضغ  ةھلآلا  نأل  اًرظن  نكلو 

لماكلا ناسنإلا  نئاك  اھف   .. يلصألا هفصن  نع  دیعب  ناكم  يف  ٍفصن 
بعصي ىتح  ةدعابتم  قطانمب  نكلو   ، ركَذ فصنو  ىثنأ  فصنل  مسقني 
هفصن ىلع  روثعلا  يف  ٍءزج  لك  ىقشيو   .. ضعبلا مھضعبل  لوصولا 

فیك نكلو  ..  Soulmates ـ لا حاورألا  ءاقفرب  ةروطسألا  هذھ  فَرعُتو   .. رخآلا
ریغ ساسألا  يف  هسفن  وھ  ناك  اذإ  هفصن  ىلع  ثرتكم  اللا  نئاك  رثعي 

؟! لكك ةيرشبلاب  ثرتكم 

هدحو درجملا  لقعلاب  اھبایعتسا  ةركف  نأ  بحلا  صصق  يف  ام  مظعأ 
ةأرما نأ  لقعلا  عنتقي  فیكف   .. ةفیخس ةحزم  باعیتسإ  ةلواحمب  هبشأ 
يقاب هعم  يضقت  نأ  ررقتو  ىمعأ  برتغم  صخش  بح  يف  عقت  ةلیمج 
لصي ىتح  هتبھومب  نینمؤملاو  نیمعادلا  ىوقأ  هل  نوكتف  ؟ ! اھتایح
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ىقبي نأ  لقعلا  عنتقي  فیك  ؟ ..! نیسح ةط  يبرعلا  بدألا  دیمع  نوكیل 
امھضعب نع  قرفم  يف  امھو  ةدايز  يم  بح  ىلع  ناربج  لیلخ  ناربج 
قامعأ يف  يھو  ضرألا  برغ  ىصقأ  يف  وھ  ؟ ! ةنس ةرشع  عست 
صالخإلا اھناونع  ةفینع  بح  ةصق  اشیعي  كلذ  نم  مغرلابو   ، اھقراشم
بحلا دنع  نأ  نیملاعلا  لوأ  وھف  ثرتكم  ّالل  ةبسنلاب  ىتحف  ؟ ! لمألاو

.. قطنملا نم  قدصأو  لقعلا  نم  ىلعأ  وھ  ام  كانھ 

تربور  " يكيریمألا عدبملا  ةباجإ  تناك  اذكھ  دحاو ) يرس  ناكم  )
ءابحألا داجيإ  يف  يقطنملا  هریسفت  ام  نع  لئس  امدنع  تلوايرب "

الإ اھسرامي  نأ  حضتي  تایكولسو ال  تاداع  كانھ  ثرتكمال  .. فـكـَ ضعبل
مھ نم  بذجت  املق  اھیلع  ددرتأ  يتلا  نكامألا  ىتح   .. هلثم ثرتكم  ال 

بورھ ببس  ناك  امف   .. نیثرتكم اللا  نم  اھداور  بلغأ  لب  ينع  نوفلتخم 
فحاتملا يفف   .. هئانرقب هعمج  ببس  ناك  ملاعلا  نم  ثرتكماللا 

وأ ةنيزح  ةحول  مامأ   .. اننوھبشي نم  دجن  ةطیسبلا  يھاقملاو  ةروجھملا 
قُّوذت انتكراشمل  هوعدن  نم  دجن  بلقلا  نم  ةعبان  ةیقیسوم  ةعوطقم 

فرحنملا مھقوذ  يف  ةماعلا  قرغي  امنیبف   .. نفلاب معنتلاو  لامجلا 
ةمیقعلا تافاقثلا  كلت  نم  خالسنالا  ضعبلا  لواحي  ةتیقملا  مھراكفأو 
ةرثرثلا نم  نوبرھي   .. ةایحلاب رثكأ  ةمعفم  يحاونو  ىقرأ  تافاقث  يف 

ةھافتلا نوبنجتي   ، لقعتلاو ةمكحلل  نیئجال   ، قافنلاو ةمیمنلاو 
.. نوبحملا عمتجي  اذكھف   ، ةقیقحلاو رھوجلا  نع  نثیحاب  ةیحطسلاو 

دلاخ  " ينیطسلفلا رعاشلا  فصیف   ، هتلاض ثرتكم  اللا  دجي  اذكھ 
: لوقیف هتبیبح  عم  هتاظحل  ةقدص "

اھعم ثدحتأ  نأ  عیطتسأ  يتلا  ملاعلا  يف  ةدیحولا  تنك  كنأل  كبحأ  "
". كھابتنا لماك  يف  ِتنأو  ةلماك  ةعاسل  يبروج  يف  ٍریغص  ٍبقث  نع 
، ملاعلا سیياقمل  ةديدشلا  ةیثارتكا  اللا  نم  ةلاح   ، بحلا نوكي  اذكھف 

ناسنإلا هیلع  ىوقي  ام  لكب  ءاوتحاو  لصاوت  قاثیم  تقولا  سفنلا  يفو 
. ثارتكاو مامتھا  نم 

  ******************

اًقلعتم سیلو  اًمزتلم 
ءيش يأ  بحت  نأ  بّرجف   .. رطخلل اًضَّرعُم  نوكت  نأ  ينعي  بحت  نأ  "

نود هیلع  ظفاحت  نأ  ديرت  تنك  اذإ  نكلو  رسكني ! امبرو  كبلق  فعضیسو 
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.. ناویحل ىتح  الو  دحأ  يأل  هحنمت  ، ال  كسفنل هب  ظفتحت  نأ  كیلعف   ، ملأ
هئبخ  .. كھیفرت رداصمو  كتاياوھب  هطبرا  رذح  لكبو   ، اًقینأ اًفالغ  هیلع  عض 

، ةكرحلا مادعنا  ثیح   ، ةملظلاو نامألا  ثیح   .. كّتینانأ شعن  وأ  ةنازخ  يف 
وأ رسكلل  لباق  ریغ  حبصیف   ، كبلق ّریغتیس  كانھف  ءاوھلل ! دوجو  ثیح ال 

.. ىلوألا هتروص  دادرتسال  لباق  ریغ  حبصیس  اًضيأ  هنكلو   .. قارتخالل
". رطخلل ضرعتلل  دادعتسا  ىلع  نوكت  نأ  ينعي  بحت  نأ   ، ةقیقحلاف

(. عبرألا تاَّبحملا   ) باتك نم  سيول " سأ  يس  "

ببس ناكو  لدوغ ) تروك  ) Kurt Gödel تایضايرلا ملاع  يفوت  ةنس 1978 
يف ةمیظعلا  هتاماھسإو  تروك  ةيرقبع  نم  مغرلابو  ءاذغلا ! صقن  ةافولا 
وھو  ، بيرغ ساسو  نم  يناعي  ناك  هنأ  الإ  تایضايرلاو  ةفسلفلا  مولع 

! ممستب باصیس  هتجوز  دي  نم  مَّدقملا  ریغ  رخآ  ٍماعط  يأ  لكأ  نإ  هنأ 
رطخي ام ال  ثدح  نكلو   ، هتجوز لكأ  نم  ریغ  لكأي  هتایح ال  ةلیط  شاعف 

ىفشتسملاب اھزجح  بجوو   Adele هتجوز تضرمف  تروك  نابسح  ىلع 
اھجوزل تابجولا  دادعإو  زیھجت  نم  عبطلاب  اھعنم  امم   .. رھشأ ةدمل لـ 6 

ىفشتسملا اًضيأ  وھ  لخد  ىتح  رخآ  ماعط  يأ  تروك  ضفرف   ، تروك
. ءاذغلا صقن  ةجیتن  يفوت  ىتح  هفعض  ةدش  نم 

attachment ـ لاو مازتلالا ) ) commitment ـ لا نیب  لیلج  قرف  كانھ 

باعیتساو كاردإ  ىلع  نوردقي  نم ال  مھ  صاخشألا  ىبغأو  قُّلعتلا ..) )

بعرمو ديدج  ملاعلاو  ًالفط  َتنك  ذنم  أدبي  عوضوملاف   ، قرفلا اذھ 

نامأ رصانع  نع  ثحبلا  وھ  كل  يسیئرلا  فدھلا  ناكف   .. كل ةبسنلاب 

مھحمالم ودبت  ناریج  ىتح  وأ  نیسردم   ، براقأ  ، لھأب هلثمتم  اھب  قلعتت 

رادقم ناك  ربكأ  لكشب  كلوحرصانعلا  كلت  تعمجت  املكو   .. كل ةفولأم 

تفتخا وأ  تَّلق  املك   ، سكعلا ىلعو  فعاضتيو  دادزي  يلخادلا  نانئمطالا 

يرمعلا جوضنلا  عم  نكلو   .. كبلق يف  كابترالاو  قلقلا  لخد  ةأجف 

نامألا نأ  يھو  ةیمتح  ةجیتنل  لوصولا  يف  ناسنإلا  أدبي  يلقعلاو 

ٍصخشب اًقلعتم  وأ  ًاطوبرم  سیلو  هنم  اًعبان  نوكي  نأ  هیلع  يقیقحلا 
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يھو مازتلالا ! ىعدي  ام  وھ  صاخشألاب  رثكأ  انطبري  ام  نكلو   .. رخآ

انم فرط  لكل  يمازلإ  دھع  يف  نيرخآلا  عم  اھعضن  ئدابم  ةعومجم 

. بحلا وھ : مازتلالا  كلذ  لاكشأ  ىقرأو   ، ةقالعلا كلت  لكش  دوجو  ریسیتل 

مھف  ، رخآلاب قلعتلا  قاطن  نم  دعب  اوجضني  مل  مھنأ  ةماعلا  ضعب  ةلكشم 

رھظي انھ  نمو   .. صاخشألا عم  مھلماعت  يف  مازتلالا  موھفمل  اولصي  مل 

يأ بایغ  ةلاح  يف  يتلاو   .. ةیقلعتلا ةقالعلا  وھو  بحلل  هَّوشملا  لكشلا 

تروكف يسفنلا ! هنازتاو  هنامأ  دقفيو  رخآلا  فرطلا  كبتري  اھیف  فرط 

اذھ ةیحض  هنم  لعج  امم  هتجوزل  يعیبطلا  ریغ  قلعتلاب  اًضيرم  ناك 

اذھ لامر  يف  نوسرغني  ءاحصأ  اًصاخشأ  لعجي  اذام  نكلو   ، قلعتلا

. مھلاثمأل ةبسنلاب  مازتلالا  ةبوعصل  امبرل  ؟ .. قلعتلا

ملستسمك كتاجایتحاو  كرعاشم  لك  يمرتو  قلعتت  نأ  ؟  لھسأ امھيأف 

دونب عضت  لوئسم  رصتنمك  سلجت  مأ  ؟  بحت نم  قاتعأ  ىلع  رسكنم 

مارتحالا نم  دحاو  ىوتسم  ىلع  مكعمجت  ةرمثم  ةحضاو  ةقالع 

اًقاھرإ لقألل  لیمي  ام  اًمئاد  هنأ  فیعضلا  ناسنإلا  ةلكشمف  ؟!،  ؤفاكتلاو

نكلو  .. هماقمو هعضو  نم  لیلقت  هب  وأ  اینایبص  رارقلا  اذھ  ناك  نإو  ىتح 

رانب ةیلوفطلا  ةبغرلا  كلت  هلخادب  يوكتل  هبلق  يف  ةیثارتكا  اللا  رھظت 

هلاب لغشي  الو  رطخ  يأل  ثرتكي  هلعجتف ال   ، تاذلا ىلع  يعاولا  دامتعالا 

بحلاف  .. داجلا جضانلا  مازتلالا  كانھ  ناك  ةيادبلا  نم  ماد  ام  بقاوع  يأب 
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ةحضاوو ةيوق  سسأ  ىلع  مئاق  رینتسم  ٌّيلقع  ٌرارق  ساسألا  يف 

سیل وھف   .. سفنلا لذبو  تایحضتلا  نم  ةلحر  يف  ةفطاعلا  هتبحطصا 

اذھ غارف  دس  دیحولا  اھفدھ  يضرم  جایتحا  ىلع  ةمئاق  ةیمازھنا  ةقالع 

(: بحلا نف   ) هباتك يف  مورف " كريإ   " لوقیف جایتحالا ..!!

. دعوو مكحو  رارق  هنكلو   ، يوق روعش  ضحم  سیل  ام  صخشل  كبح  نإ  "

نیبحملا دعول  ساسأ  يأ  كانھ  ناك  امل   ، بسحف اًروعش  بحلا  ناك  ول 

مكحأ نأ  يننكمي  فیكف   ، ةبلقتم رعاشملا   . دبألل بحلاب  اًضعب  مھضعب 

اًرارق نمضتي  لعفلا ال  اذھ  ناك  اذإ  دبألل  بحلا  يف  يرارمتساب 

!" ؟ اًمكُحو

_________________________________________

يفطاعلا رارقتسالا 

ایجيردت لوحتت  ةيادبلا  يف  كرھبت  يتلا  تایصخشلا  مظعم  "
!" تقؤم ىمع  ئجافملا  رونلا  نأل  كلذ   ، ةيداعلا نم  لقأ  تایصخشل 

رتراس

نيذلا صاخشألا  نم  مأ  انسفنأ  نم  عبان  يفطاعلا  انُرارقتسا  لھ 

ریغ هتیصخش  وأ  هعبط  ببسب  نوكي  درفلا  رارقتسا  مدع  لھف  ؟ ! انلوح
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رارقتسالاب اوظحي  نأ  اوعطیتسي  مل  نيرخآلا  نأ  مأ  ةرقتسملا 

نوزفقي يفطاع " رارقتسا   " ةملك نوعمسي  نم  بلغأ  ؟ ..! قحتسملا

ةقیقحلا يف  نكلو   ، يمسرلا طابترالا  وأ  جاوزلا  وحن  اًعيرس  مھركفب 

نماضلا طرشلا  وھ  جاوزلا  سیل  اًضيأو  جاوز  الب  يفطاع  رارقتسا  كانھ 

نأ ةرورضلاب  سیل  يفطاعلا  رارقتسالا  نإ  لب   ، يفطاع رارقتسا  دوجول 

نكلو  .. دعابتم لصألا  نم  نومضملاف   ، جاوزلا ةیضقب  ساسألا  يف  طبتري 

؟ يفطاعلا رارقتسالا  وھ  ام 

( نزحو ةرسحب  مألا  تلاق   ) ؟ اًذإ يجوزتت  نلأ  "- 

يمأ اي  جاوزلاف   ، ينایك لك  هل  حاتري  ًالجر  دجأ  نیح   .. كدعأ  ، جوزتأس - 

، اندعسيو انحيري  يذلا ال  بحلا  ةیحرسملا ! ماتخ  يف  هیمرن  ًابوث  سیل 

، ةكیمس ةناطبب  عمتجملا  هیمحي   ، رخآ عون  نم  ٌءاقش  وھ  لب  ًابح  سیل 

انأو  .. رارقلا عّرستلورایتخالا  ءوسل  ءاسعُتلا  نیجوزتملا  نع  هینذأ  مصيو 

" .. يمأ اي  مھلثم  نوكأ  نأ  يف  بغرأ  ال 

" بونجلا ءادیغ   " ةبتاكلل اًدغ ) يھتني  يضاملا   ) ةياور نم 

ناسنإلا دنع  يسفنلا  ساكعنالا  تالاح  ىدحإ  وھ  يفطاعلا  رارقتسالا 

رارقتساب عتمتي  ناك  املكف   .. هيدل يفطاعلا  رارقلا  قمع  ىدم  ةحضوم 

نأ ةقیقحلاف  ؛  ًانازتاو اًجوضن  رثكأ  ةیفطاعلا  هتارارق  تناك  ىلعأ  يفطاع 
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نئاك دوجوب  ًاطرتشم  سیلو  هسفن  ناسنإلا  دیلو  يفطاعلا  رارقتسالا 

ةصاخلا ةیتایحلا  تاربخلا  نوكت  امبرل   ، درفلا تایعامتجا  ةلداعم  يف  رخآ 

، همئاعد خیسرتو  رارقتسالا  كلذ  لثم  سیسأتل  امھم  ًالماع  ناسنإلاب 

ناسنإلا اذھ  ةفطاع  ةیحالص  ىدم  ىلع  يح  ربعم  وھ  ةياھنلا  يف  نكلو 

عملت يفطاعلا  رارقتسالا  روص  ىمسأ  نأ  بيرغلا  نمو   .. هریغ سیلو 

يف هتاذ  ىلع  يناحلا  لماعتلا  كردي  ناك  نإف   ، هتلزعو هتدحو  يف 

نم للقي  وأ  اھیلع  وسقي  كيرشل  ةیحض  اھكرتي  نل  دكؤملا  نمف  اھتدحو 

. اھتمیق وأ  اھمارتحا 

رارقتساب عتمتي  الو  ثرتكم  هنوك ال  يعدي  صخش  كانھ  ناك  نإف 

نم نجسك  هثارتكا  نم ال  لعجیف  ثرتكم ! اللا  اذھ  سئبف   ، يفطاع

نومعني میحجلا  اذھ  جراخ  هلوح  نم  رصبیف  جاجز ! حاولأ  هناردج  میحج 

هنزاوت يف  للخب  رعشي  ام  اًمئادف   ، هنم جورخلا  ىلع  ىوقي  هنكلو ال 

ىلع لورھیف   .. ةلزعنملا هتاذ  هبحص  يف  ءاقبلا  لمتحي  الو  يسحلا 

! ثارتكا اللا  میق  لك  اًمطحم   ، مھمامتھاو مھلعافت  ًايدجتسم  نيرخآلا 

قرتحت ماحزلل  قوشلا  بیھل  نم  تنأو  ةلزعلا  ةوق  ءاعدا  يف  ةركفلا  امف 

عم هسفنو  هبلقو  هركفب  شیعي  درفلاو  ثارتكا  اللا  جاھتنإ  ةمیق  ام  و  ؟ !

!! ؟ ةلحضلا هعیضاومو  هتایحطسل  ثرتكيو  لب  ملاعلا  اذھ  لیصافت  هفتأ 

 !! سمحتت الأ  يھ  هانمتت ،  ام  قیقحت  نامضل  ةدعاق  مھأ  حبصتل  .. 
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، رونلا بلق  يف  ةيادبلا  نم  شیعت  نأ  كیلع   ، ئجافم رونب  باصت  يكلف ال 

ردصم نم  دولوم  لصألا  يف  تنأ  لب  كیلع  ةثيدح  تاضمو  كشھدي  الف 

ئلتمم تنأو  تقؤم  يدام  ىمع  ةیحض  عقت  نأ  نكمي  الف   .. عاعشإلا

ةلئازلا تاتفلا  ءارو  يرجت  ىعبشلا ال  حورلاف  ةمكحلاو ! لقعلا  قيربب 

كسفنل ةیقیقحلا  كتكارشب  أدبي  يقیقحلا  يفطاعلا  رارقتسالاف  ..

ٍقار ٍلكشب  ةقالع  يأ  يف  صخش  يأ  كراشت  نأ  عیطتستس  اھدعبو 

. رقتسم

________________________________________

كلمت سیل 

نم " .. ارُح هكرتت  نأل  اًدعتسم  نوكت  نأ  كیلع   ، اًقح اًصخش  تببحأ  اذإ  "

وليوك ولواب  لـ  اًدیحو " ىقبي  حبارلا   " ةياور

ءاوس ةیفطاع  ةقالع  يأ  يف  اًجاعزإ  طاقنلا  رثكأ  نم   ، ضعبلل ةبسنلاب 
ریصمل دیكألا  نیقیلل  لوصولل  مھتردق  مدع  وھ  ةقادص  وأ  يسنامور  بح 

ةفلتخملا تالامتحالا  طیحم  يف  حجرأتملا  مھكاردإف   .. ةقالعلا كلت 
! ةنومضم ریغ  ةیضق  اھنأ  ساسأ  ىلع  بحلا  ةیضق  عم  لماعتلل  مھعفدي 

نم نیقثاو  ریغ  قیفر  وأ  بیبح  ىلع  فطاوعو  رعاشم  نولذبي  امبرلف 
يف هسیساحأ  رامثتسال  ًاناسنإ  عفدي  يذلا  اذھ  ٍثبع  يأف   .. مھعم هئاقب 

؟! هنع ًابيرغ  حبصي  نأ  نكمي  ام  اًموي  ٍناسنإ 
يھ ةكحضم  ةملك  رثكأو   ،( دبألا ىلإ   ) يھ ةفیخم  ةملك  رثكأ  نإ  لاقي 

؛ ةایحلا يف  ةقلطم  ةقیقح  وأ  نیقي  يأ  دجوي  ايرظنف ال  اًضيأ !! دبألا ) ىلإ  )
دعب كنع  ىلختي  بحلا  تاظحل  ىصقأ  كعم  شیعي  يذلا  كبیبح  امبرف 
طقف  ، نومضم ءيش  دجوي  الف  قئاقد ! عضب  دعب  ىتح  وأ  ةنس  وأ  رھش 
وأ رییغتلل  لباق  ءيش  نأ ال  ةدیقع  ىلع  نوشیعي  نم  مھ  ىقمحلا 

https://books.yossr.com



جورخلا بعصي  ناكم  يف  بحت  نم  عم  كسبح  مت  نإو  ىتحف   .. لاوزلا
رربم اذھ  لھ  نكلو   .. كوحن هبلق  رطفيو  كھاجت  هرعاشم  ریغتت  امبرل  هنم 

؟ بحلا يف  انرعاشم  ةمقل  لوصولا  نم  انعنمل 
.. هبح متي  نأ  لباقملا  نوكیل  بحي  هنأ ال  كردي  نأ  هیلع   ، ناسنإلا بحیل 
يف ثرتكم  اللا  ةيرقبع  رولبتت  انھو  رخآلا !! لعف  درل  ثرتكي  الو  بحي  وھف 

ىتح ةمالع  وأ  ةراشإ  رظتني  ثرتكم ال  اللا  صخشلاف   .. هرعاشم میقت 
رعشي هلخادب  هنأل  بحي  هنكلو   ، صخش يأ  هاجت  ةبیطلا  هرعاشم  ررقي 
نوكیف  .. يفطاعلا جوضنلا  تامالع  ىمسأ  بحلا  يف  ةيرحلاف   .. بحلاب

روحملاف  .. يل تنأ  نوكت  نأ  ةرورضلاب  سیلو   ، كل انأ  ةقالعلا : رھوج 
نع اًدیعب  هتداعس  تضقنا  ولو   ، رخآلا فرطلا  وھ  بحلا  يف  يلصألا 

!! هنودب هتایح  لیختي  نأ  عیطتسي  الو  هبحي  يذلا  صخشلا 
نكلو  ، رخآلا لعف  در  لامھإ  سیل  اھب  دوصقملا  انھ  ثارتكا  اللا  ةیضقف 
اَّنع دعبلاب  ىتح  ناك  نإو  هریصم  ريرقتل  ةيرحلا  نم  ٍعساو  ٍرادقم  هءاطعإ 
يف وليوك  ولواب  دوعیف   .. انتداعس سیلو  هتداعس  فدھلا  ةياھنلا  يفف 

: لوقیل ةقیقد " ةرشع  ىدحإ   " هتياور
.. اًدحأ كلتمي  دحأ  هنأل ال   ، اًدحأ دقفي  دحأ  نأب ال  ةعنتقم  انأف   ، مویلا امأ  "

". ةيرحلل ةیقیقحلا  ةبرجتلا  يھ  هذھو 
ىري هنإ  لب  بحي  ام  كُّلمت  يف  اًقالطإ  ركفي  بحي ال  امدنع  ثرتكم  اللاف 
يتلا ال ةجفلا  فطاوعلا  عاونأ  نم  رشابم  ریغ  ٌعون  كلمتلا  ةیضق  نأ 
نإ نكلو   ، يعم تنأ  كنأل  كبحأ  فیكف  جوضنلا ! لاكشأب  اًمامت  فصتت 

؟ فقوتي نأ  نكمي  أدب  بح  دجوي  لھف  ؟ ! كوحن يبح  فقوتي  داعتبالا  تررق 
فقوتي نأ  نكميو  ةمئاق  ةلاحلا  كلت  يف  ةدعاقلاف   ، ام ٍببسل  فقوت  نإو 

.. ساسألا نم  ابح  نكي  مل  تام  نإو  تومي  بحلاف ال   .. ىرخأ بابسأل 
سیلو هلاكشأ  دحأ  يداملا  طابترالاو   ، ٍلكشل ٍلكش  نم  لوحتي  هنكلو 

لك سیل  نكلو  ابح  نوكي  نأ  طرش  طابترا  لكف   .. دیحولا دحاولا  هلكش 
هنم عبان   ، هسفن ناسنإلا  هردصم  بحلا  نأل   .. ًاطابترا نوكي  نأ  ًاطرش  بح 

رارقلاف ؛  طابترالا يف  نكلو   ، رخآ ٍصخش  يأ  نم  نذإ  وأ  حامس  يأ  نودب 
. قاثیملا كلذ  يف  ةطرخنملا  رصانعلا  ةقفاومب  نوكي  نأ  بجي  كرتشم 
امبر ٍبیبح  يف  ثرتكم  اللا  رعاشم  رامثتسا  نم  فُّوختلا  صوصخبف 
هنأل رارقلا  كلذل  ثرتكي  ثرتكم ال  اللاف   ، هنع ًابيرغ  حبصي  نأ  هرارق  نوكي 
ًاليزنو هبلقل  ایساسأ  اًنكاس  هلعج  لب   ، هنع ةبارغ  ةفص  يأ  ىفن  دق  هبحب 
بحلا زیح  نم  ررحتت  نأ  وھ  قداصلا  بحلاف   .. هحور نكسم  يف  ایسیئر 

. رحلا بحلا  قاطنل  ضياقملا 

**************
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لھاجتلا نف           

نلباش يلراش  " . فارتحاب لھاجتلا  نف  نقتت  نأ  كیلع  شیعت  يك  "

نع ثحبت  تناكو   ، ًالیل هلفقأ  نأ  دعب  راجن  لحم  تلخد  ىعفأ  نأ  ىكحي 

ىلع هلمع  ضارغأ  ضعب  كرتي  نأ  راجنلا  اذھ  ةداع  نم  ناكو   ، ٍماعط

ثحبت ىعفألا  تناك  امنیبو   ، راشنملا ضارغألا  هذھ  نیب  نمو   ، ةلواطلا

ىعفألا تكبترا   ، اًفیفط اًحرج  تحرجف  راشنملاب  ترثعت  ذإ   .. ٍماعط نع 

ردصم ةدصاق  راشنملا  ّتضع  حرجلا  اذھ  ىلع  ٍلعف  ّدركو   ، حرجلا نم 

امب ىعفألا  ظعتت  مل   .. اھمف نم  مدلا  فزن  ىلإ  ىدأ  كلذ  نكلو   ، ملألا

لوح فافتلالاب  تماقف  ؛  ةریخأ ةلواحم  لعفت  نأ  تررقو  اھل  لصح 

لواحت يھو  تتامو  اھعطقب  راشنملا  ماقف   .. اھمسجب هرصعتل  راشنملا 

. ةیح تلاز  ام  تناكل  هتلھاجت  تناك  ول  امبر   ، اھباصأ ٍفیفط  ٍحرجل  ماقتنالا 

ردقت ةیلقعلا ال  اھتاردق  ىعفأك  سیل  ناسنإلا  نأ  رمألا  يف  شھدملاف 

باسح نوكي  اًمئادف   .. لھاجتلا ةبھومك  ةریثم  ةبھوم  باعیتسا  ىلع 

عاضوألا لیلحت  نع  زجاعلا  هدحوو   ، بقاوعلا نم  هل  لوئتس  امب  فقاوملا 

ماقتنالاو عرستلا  ةبيرض  عفدي  نم  وھ  بضغلاو  نقحلا  عفاودب  قاسنملا 

نع عفرتلاو  زواجتلا  ناسنإلا  ملعي  ام  ریخ  يھ  ةیثارتكا  اللاو  يبغلا ..!

نم انب  طیحي  ام  وھ  لب   ، انلجرأ تحت  سیل  لمشألا  فدھلا  نأل  ؛  هفاوتلا
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. بناج لك 

.. يضاملا ءاطخأ  لھاجت  وھ   ، ثرتكم اللا  دنع  لھاجتلا  رھاظم  زربأ  نِمف 

، انل لبقتسم  يأب  كتفي  نأب  ٌلیفك  ةقباسلا  انبراجت  ىلع  مدنلا  نجسف 

مھنودب نيذلاو  انتايركذو  انتفطاع  وھ  نجسلا  اذھب  انطبري  ام  نأ  ةمزألاو 

تازارفإ نم  ٌجيزم  الإ  يھ  ام  درفلا  ةنونیكف   ، اذھ اننایك  نم  خلسنن 

، همالحأ مسرتو  هرضاح  ِلّكشت  يتلا  يضاملا  يف  هبراجتو  هتالاعفنا 

هدلاو ىركِذ  لھاجتي  نأ  نبال  فیكف   .. اھب ثارتكالا  مدع  بعصلا  نمو 

فیك ؟  هرھظ ىلع  طایسلا  ملأ  رَّكذت  هدلاو  عم  ًالفط  ىأر  املك  يداسلا 

اھاعمس ةینغأ  لوأ  تعمس  املك  نئاخلا  اھجوز  ىركذ  لھاجتت  نا  ةأرمال 

نیح ةلجخملا  هتارارقو  نیشملا  هیضام  لھاجتي  نأ  ٍناسنإل  فیك  ؟  اًعم

كلت رادقم  مكف  ؟ ..! لضفأ ًایضام  قحتسي  ناك  يذلا  بیطلا  هندعم  كردي 

ىلع ةردقلاو  مالسلا  كلذ  انحنمت  نأ  ىلع  ىوقت  يتلا  ةیثارتكا  اللا 

؟! زواجتلا

ىلع يماستلا  ىعدت  ةدحاو  ةلمعل  ناھجو  لھاجتلاو  ةیثارتكا  اللا 

نمف  ، اًجوضن ةیسفنلا  عافدلا  بیلاسأ  رثكأ  نم  ربتعي  يذلاو   .. فقوملا

ملاع ةاردإ  لب  طقف  هتایح  ةرادإ  ىلع  ىوقي  لھاجتلا ال  ناقتإ  ىلع  ىوقي 

هاشخي ام  وھو  لُّبقت  ثدحي  نأ  بجي  لھاجتلا  ققحتي  يكلو  هملكأب ..!

لُّبقت نیضفار   ، ريربتلاو راكنإلا  ناضحأ  يف  نيزجاع  نومتریف  نوریثك 

كلذ لبقتن  نأ  بجي  اًززقم  عضولا  ناك  نإف   .. ةقیقحلاب فارتعالا  وأ  عقاولا 

https://books.yossr.com



ةركف نكلو  مأ ال،  هلھاجتنس  انك  نإ  ررقن  نأ  اننكمي  ىتح  ززقتلا 

ضفرن عقاو  نم  لصنتلل  ةرحاس  ةبوذكأ  وأ  لیمج  مھو  ءارو  قایسنالا 

ریغ ةبراحملاو  يلخادلا  ماقتنالا  نم  ٍملؤم  ٍعارص  يف  انیقبت   ، هقيدصت

. ءاوھلا نیحاوطل  ةيرورضلا 

دقتعیف  ، سكعلا سیلو  ةرطیسلا  ماكحإ  يف  رھظت  لھاجتلا  نف  ةبوعص 

لماعتلا نع  هزجعل  هرابجإ  مت  دق  لھاجتملا  صخشلا  نأ  سانلا  مومع 

ققحتي نأ  نكمي  لھاجتلا ال  نأ  ةقیقحلاو   ، ذاقنإ ةلیسوك  لھاجتلل  أجلف 

وأ ةیلخادلا  صخشلا  تالاعفنا  ىلع  ةرطیس  ءاوس   ، ةرطیس نودب 

كلُھاجتبف ال  ، مئاقلا فقوملل  ةمیكح  ةءارق  يف  رھظت  ةیجراخ  ةرطیس 

عمو اھبقاوعو  ةجیتنلا  كردم  كنأ  ينعي  لب  ةجیتنلاب  رثأتت  نل  كنأ  ينعي 

.. اھلھاجتت نأ  كتدارإ  لماكب  تررق  كلذ 

لاصفنالا ال ىلع  كتردق  وھ  نینسلا  عم  ومني  يذلا  دیحولا  ءيشلا  "

". ةمواقملا ىلع 

" يزیفاب يرازیشت   " يلاطيإلا رعاشلا 

اللا كولسلا  تايادبو  لھاجتلا  نف  تايدجبأل  لوصولل  بولطملا  لكف 

ناميإلا ةیمتح  عم   ، ةھبتنملا ةرطیسلا  يف  ةيوق  ةبغر  وھ  يثارتكا 

مقافتت نیح  اًسفنتُم  لھاجتلا  الإ  دجوي  اقحف ال   .. جضنلا ةرورضب 

. كلوح نم  تاھافتلا 
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**************

قاحتسالا مدعب  روعش 

فصت ثالب " ایڤلیس   " ةبتاكلا ـش؟ " حوملا ناكملا  اذھ  بوجیس  نم   "

اھبلق

؟! يتوق َّرِس  نآلا  تفرع  لھ  "- 

". ٌدحأ ينبحي  نأ  اًموي  رظتنأ  مل  - 

" وزوب ويرام   " يملاعلا بتاكلل   The godfather ملیف نم 

ىلع مئاق  وھف  ؛  فعضلا لاكشأ  دحأ  وھ  بحلا  نأ  رشبلا  لیختي  ام  ریثك 

اذھو دسلا  رظتني  ناصقن  يھ  اھنومضم  يف  ةجاحلاو   ، جایتحالا ةركف 

رخآ ىلع  دمتعم  تنأ  بحلا  يف  نأ  نوریثكلا  ىریف  فعضلا !! رھوج  وھ 

.. ةیسفنلاو ةیجازملا  هتلاح  نھر  تنأف   ، رعاشملا كلتب  كیلع  ّنمیل 

لثملا لوقي  امكف   ، ةجاحلا نم  ريرملا  عضولا  اذھ  يف  حبصت  الأ  ىوقألاف 

ةقیقحلا نكلو  كدحو .." بھذاف  اًعيرس  بھذت  نأ  تدرأ  نإ  : " يقيرفألا

(. اًعم اوبھذاف  ناكم  دعبأل  بھذت  نأ  تدرأ  نإ  نكلو  : " يھو ةیقب  هل  نأ 
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امبر  ، فطاعتلا وأ  بحلا  ىلع  لوصحلا  يف  هتیقحأ  مدعب  درفلا  روعش 

ةركف تیبثت  يف  حجن  عمتجملاف  ؛  عمتجملا نم  اًعبان  لصألا  يف  نوكي 

ةبھ اھنكلو   ، نيرخآلا ىلع  هنم  ةبھ  اھنأكو  رخآلا  ءاوتحا  وأ  فطعلا 

ىوتسملا ىلع  تایحضتب  اًقبسم  ّهدري  نأ  رخآلا  ىلع   ، لباقمب

وأ قافنلا  تایكولس  نع  رظنلا  ضغبف  يكولسلاو ..!! يصخشلا 

بحلا نم  ٍلیلق  ىلع  لصحي  ىتح  درفلا  نم  ةبولطملا  ءادجتسالا 

تسیل ةبسن  كانھ   ، ةیصخشلا تاعانقلا  ىوتسم  ىلع  اًضيأ   ، هَّوشملا

وأ مھتاعانقب  همازتلا  ىدمب  درفلل  مھبح  ضياقت  ملاعلا  اذھ  يف  ةلیلق 

نل وأ  اذكھ  نوكت  نأ  امإ  يھ  ةلداعملا  حبصتف   .. ةینمضلا مھراكفأ 

؟! دیقلا اذھب  ىضرت  ةرح  سفن  يأف  بحلا ! قحتست 

هاجت ایئادع  اًرُّوصت  نیثرتكم  اللا  بلغأ  لخادب  ْتَقلخ  ةمزألا  كلتف 
كلت لثمل  ةقاط  الو  تقو  نأ ال  اًصوصخو   ، بحلا عم  لعافتلا  ةیضق 
سوفن يف  ترَّجف  اًضيأ  تناك  نإو   .. ةجضانلا ریغ  راكفألاو  تایكولسلا 

. بحلا نع  قمعأ  ٍتاروصتو  ٍتالمأت  نیثرتكم  اللا  نم  ةمھم  ةحيرش 

".. مھبحت نأ  هلعف  نكمي  ام  ىصقأ  لب   ، سانلا ذقنت  نأ  كنكمي  تنأ ال  "
" نین زیيانأ   " ةیكریمألا ةبتاكلا 

وأ ينبحت  َتنك  نإ  ساسألا  نم  ثرتكأ  انأ ال  لب   ، كبح رظتنأ  نل  انأف 
بح يف  اًرصحنم  سیل   ، كبح ىلع  رداق  انأ  كلذ  عم  نكلو   .. ينھركت

لمشأ بح  لب  ةجیھتم  ةشایج  ةقالع  هب  دارم  يسنامور  يفطاع 
انھ نم  بحلل ! قاقحتسالا  مدعب  يلخادلا  يروعش  ةمواقمل  عسوأو 

. دھزلاو لازعنالا  ىلع  ةردقملاو  سفنلا  لُّبقت  ىلع  ةوقلا  رھظت 

نع ثحبت  نأ  بجي  نم  لوأو   ، كسفن وھ  هبحت  نأ  قحتسي  نم  لوأف 
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نیطاحم مھدجن  صاخشألا  نم  ديدعلاف   ، كسفن وھ  كل  هبح  ةیحالص 
رذجتملا مھنیقيو  يسفنلا  برغتلاب  مھساسحإ  نكلو   ، ةبحألاو ءاقدصألاب 

يناعم لك  قرحت  ٍرانك  مھبولق  يف  رھصني  بحلل  مھقاقحتسا  مدعب 
مھئباخم يف  مھدجن  ٍصاخشأ  سكع  ىلع   ، ةیلخادلا ةنیكسلاو  مالسلا 
اورجي مل  ءالوھف   .. بحلاو اضرلاب  مھسوفن  ىعبش  راظنألا  نع  نيراوتم 
بحلاو  .. بحلاب اونمآ  مھنأ  هولعف  ام  لك  ناك  لب   ، ٍهابتنا وأ  ٍمامتھا  ءارو 

لب  ، ةياغ هنم  اودارأ  وأ  لباقم  اورظتني  ملف   ، مھبولقل هقيرط  فرع  هدحو 
.. تاياغلا ىمسأ  وھ  هسفن  بحلا  ناك 

.. ةلآ تسل  تنأ   .. ًاناسنإ تلزام  كنإ  ناسنإلل : لوقیل  بحلا  يتأیف  "

سیلف  .. تنأ كنأل  كتاذل  بوغرم  تنأ   .. بحت نأ  ىلع  رداقو  بوبحم  تنأ 

.. تنأ امك  تنأ  درجم   .. تنأ يفكي   .. ٌدحأ كبحي  يكل  اًدوھجم  كنم  ًابولطم 

كتیئاقلتو كتءارب  طقف  بولطم   .. ةدودحملا كتایناكمإو  عضاوتملا  كلكشب 

مھأ كنأ  رعشت  انھ   . كبحأ كل : لوقیل  ناسنإ  يتأي   .. كتطاسبو كتيوفعو 

روتكدلل بحلا " ىنعم   " باتك نم  " . كولملا كلم  كنأ   ، ملاعلا ىف  ناسنإ 

قداص لداع 

_____________________________________________________

مھفلا يف  ةبغر        

ديرأ يئاقدصأ ال   . اًئیش مَھَْفت  يتلئاع ال   . يدنع ٍةقث  َعَضْوَم  دحأ  "َال 

ّيدل ناك  ول  ىتحو   . يدنع نویقیقح  ءاقدصأ  الو   ، رومألا هذھب  مھتَقياَضُم 

ىلع اونوكي  نلف   ، ٍّيداَع ىوتسم  ىلع   ، مھدحأ عم  ةیمیمحلا  نِم  عون 
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نيرخآلا عالطإ  ينقوري  . ال  لوجخ نئاك  انأ   . ةَّیمیمحلا هب  ُمَھْفأ  يذلا  وحنلا 

ْنَمِم  ، يتارُّوصت ِتاَِدل  نِم  ْمُھ  نومیمحلا  يئاقدصأ   . يتالاغشنا ىلع 

لاكشأ نم  لكش  نِم  اَم   . اًدبأ مھكلتمأ  َْنل  نَّمِم   ، يتظقي يف  مھب  ملْحأ 

اًرِداق ملاعلا  اذھ  يف  ٍجازم  وأ  ٍعْبط  يأ  ةمث  سیل   ، َّيلع ُقَِبطَني  ةنونیكلا 

اذھ عدنل   . میمح قيدصك  هب  مُلَْحأ  اَّمِم  ِّوندلل  ةصرف  ىندأ  سكعي  نأ  ىلع 

اوسیب ودنانرف   ". ةدحاو ةرم  هلك 

ذخأي وھف  "؛  طایخلا  " وھ لقعب  فرصتيو  هفرعأ  يذلا  دیحولا  صخشلا  "

نومدختسي نوقابلا فـ امأ   .. يناري ةرم  لك  يفف   ، ديدج نم  يتاساقم 

وش درانرب  جروج  اھبسانأ .."! نأ  ّينم  نوعقوتيو   ، ةميدقلا مھسیياقم 

نمو  ، اھب ئفدتسیل  دحأ  يتأي  نكل ال   ، انحاورأ يف  ةمیظع  ران  دجوت  دق  "

خوج ناف  ".. . ناخدلا نم  اًعیفر  ًاطیخ  الإ  نوري  انب ال  نورمي 

نوكي نأ  يھ   ، ةدیحولا ةیسفنلا  ناسنإلا  ةجاح  نأ  عئاش  داقتعا  كانھ 

، ةیفطاعلاو ةیسفنلا  هلكاشم  بلغأ  جرفنتس  كلذ  مت  ول  نأكو   .. ًابوبحم

باحصأ نم  نيریثك  اھریغو  ورنوم " نیلرام   " ةنانفلا نأ  دقتعأ  نكلو 

رظن ةھجو  مھيدل  نوكت  امبر  نبیبحملا  نم  فالآلاو  نیبجعملا  نم  ديدعلا 

. ةفلتخم

https://books.yossr.com



نأ  ، صخألاب ثرتكم  اللاو  مومعلا  يف  ناسنإلا  لكاشم  نم  ةلكشم 

امك عضولا  ىري  يكل  اًدوھجم  لذبي  دحأ  الف   .. ىري نأ  ديري  ام  ىري  رخآلا 

ناسنإلا نم  ةرداص  رعاشملا  نوكت  نأ  ثدحي  بحلا  يفف   .. مئاق وھ 

امھم كبحأ  انأف   ، دودرمل ةجاح  وأ  لباقم  ىندأ  نودب  بوبحملل  بحملا 

نأ الإ  ةيزاجعإلا  ةیلمعلا  كلت  ةمظع  نم  مغرلابو   ، كعضو وأ  كتلاح  تناك 

لواحيو هقامعأ  يف  ضوخي  رخآب  ناسنإلا  بلاطي  تقولا  يف  ریثكلا  يف 

هتياور يف  ليرووأ " جروج   " اھنلعیف  .. تالاعفناو راكفأ  نم  هب  ام  كردي  نأ 

نوكي ام  ردق  ىلع  ًابوبحم  نوكي  نأ  جاتحي  صخشلا ال  امبرف  : " لوقيو  1984

ةقالعل بحلا  اذھ  ليوحت  يف  ساسألا  رجح  وھ  مھفلاف  "؛  اًموھفم

لوصولا ىلع  صرحلاو  ةياعرلاو  مامتھالا  رھاظم  اھب  ةدسجتم  ةیلعافت 

نم عم  يلقعلاو  يسفنلا  جازتمالا  ةوطخ  ةيادب  يھف   .. رخآلل يقیقحلا 

. بحن

هنوبحيو هضرم  عم  نوفطاعتي  ءابطألا  لك  امبر  ٍضيرمب  هبشأ  عوضوملاف 

صرحي نم  وھ  طقف  اًدحاو  ًابیبط  نكلو   ، فطعلاو ةمحرلل  جاتحي  ٍناسنإك 

بلغألا ال نكلو   .. هتوكش باعیتسا  ةلواحمو  هتاناعم  مھف  ىلع  اقح 

اًعيرس نوزفقیف  اًتقوو  اًدوھجم  جاتحت  اھنأ  ببسل  مھفلا  ةركفل  بذجني 

لكف ال  ، رخآلا مھف  يف  ةیعاس  ةلواحم  نودب  قشعلاو  بحلا  دنبل 

حبصت ةایحلا  لخاودل  هتاكاردإ  يف  ةديدش  تادیقعت  نم  يناعي  ثرتكم 

نوكي ثحبلاف  ةبوعصلا ! ةدش  يف  ةلضعملا  كلت  مھفتي  ناسنإل  هتجاح 
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نَم ال ىلع  ثحبلا   ، كلذل ىعسي  نم  قدأ  ىنعمب  وأ  همھفي  نم  ىلع 

ىلع هرمع  نم  ةقیقد  قفني  داكي  وھو ال  هقشعو  هبح  يعدي  اًدیعب  فقي 

بیجن  " لاق امك  امبرف   .. هعم يعاولا  لصاوتلا  يف  ةبغر  وأ  همھف  لمأ 

": ظوفحم

" .. ادج كبحي  رخآلاو   ، كتلاحب َّرم  امھدحأ  نینثا : الإ  كمھفي  نل  "

*******************

بحلا ءانب            

يئاورلا بتك   ، امھئاقل نم  ًابيرقت  نيرھش  دعبو  ةنس ١٩٢٣،  ویلوي  يف 

اًقحال تحبصأ  يتلاو  اریڤ - "  " ىلإ ڤوكوبان " ریميدالف   " ریبكلا يسورلا 

: يتآلاك ةلاسرلا  َصن  ءاجو   ، ةلاسر هتجوز -

ةجردل اذھ  ىلع  اًداتعم  تسل   ، دحأ ينمھفي  نأ  ىلع  اًداتعم  تسل  "
.. مث  ، ةحزمب هبشأ  رمألا  نأ  انئاقل  نم  ىلوألا  قئاقدلا  يف  تدقتعا  يننأ 
لك نم  صلختلا  نیعیطتست  كنكل   ، اھنع ثيدحلا  بعصي  ءایشأ  كلانھ 
يّتصق اي   ، كجاتحأ  ، معن  .. ةفیطل ِتنأ   .. ةدحاو ةملكب  اھقوف  رابغلا  تاقبط 
لظ نع  هعم  ثدحتلا  عیطتسأ  يذلا  دیحولا  صخشلا  ِكنأل  ؛،  ّةیلایخلا
ىلإ ُترظنو  لمعلل  هیف  تبھذ  يذلا  تقولا  نع   ، ةركف  ، ةینغأ نع   ، ةمیغ
اي ًابيرق  ِكارأ   . اھیف ةرذب  لك  ْتمستباو   ، ّيلإ ْترظنو   ، سمش دّابع  ةرھز 
، يتداعس ِكل  رسفأ  نأ  يناكمإب  فیك   . ةئداھلا يتلیل  اي   ، ةبيرغلا يتعتم 

لكب  ، يتركاذ لكب   ، ِكل ٌكلم  يننأ  فیكو   ، ّةیبھذلا ةعئارلا  يتداعس 
ِكل حرشأ  نأ  يناكمإب  فیك  ،؟  ّةیلخادلا يعباوزو   ، يتاروث لكب   ، يدئاصق
الو اھل –  ِكقطن  ةقيرط  ّلیختأ  نأ  نود  ةدحاو  ةملك  ةباتك  عیطتسأ  يننأ ال 
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، اًعم اھشعن  مل  اننأل  مدن  نود  اھتشع  ةھفات  ةدحاو  ةظحل  رُّكذت  عیطتسأ 
وأ  ، سمشلا بورغل  ًةظحل  تناك  وأ   ، ّةیصوصخ تاظحللا  رثكأ  تناك  ًءاوس 

يننأ ال ملعأ  ؟  دصقأ ام  نیمھفت  لھ  قيرطلا –  اھیف  يوتلي  ةظحل 
ىلع كلذ  لعف  لواحأ  امدنعو  تاملك - يف  ديرأ  ام  لكب  كرابخإ  عیطتسأ 

نأ  ، كعم ثدحتي  نم  ىلعو   . اًمامت ئطاخ  لكشب  تاملكلا  جرخت   ، فتاھلا
لب  ، رئازلا لخدي  امك  سیل   ، يتایح ِتلخد  دقل   .. هثيدح يف  اًعراب  نوكي 
لك  ، كساكعنا رظتنت  راھنألا  عیمجو   ، نھناطوأ ىلإ  تاكلملا  لخدت  امك 

اي  ، يبضغت ال   ) ةئیس ةقيرطب  كبحأ   . اًریثك ِكبحأ   . كتاوطخ رظتنت   ، قرطلا
اي  ، يسمش اي   ، ِكبحأ  .. ِكنانسأ بحأ   . ةدیج ةقيرطب  ِكبحأ  يتداعس .)

فورحل كقطن  بحأ   ، ِكراكفأ بحأ   ، نیتضمغم  ، ِكینیع بحأ   ، يتایح
". كیمدق ىتح  كسأر  نم  اھلمكأب  كحور  بحأ   ، ّةلعلا

الو بحلا  نع  ثحبن  ام  ًابلاغ  اننأ  وھو  بحلا  عم  لماعتلا  يف  ةمزأ  كانھ 
يذلا صخشلا  دجن  نأ  انینامأ  ربكأ  حبصتف   .. هؤانب وھ  لصألا  نأ  كردن 

، ةلحرلا يھتنتو  ثحبلا  فقوتي  هل  لوصولا  روفو   ، بحلا رھظي  هدوجوب 
.. ىرخأ ةربع  ثارتكاللا  يف  امبر  نكلو  ةریخألا !! ةطحملا  يھ  هذھ  نأكو 

يف هتلاضل  لصي  ىتح  دھتجيو  ىعسي  نأ  درفلا  ةایح  يف  يعیبطلا  نم 
ىلع لوصح   ، ةیسارد ةنس  يف  حاجن  : ) ًالثم تناك  نإف  ةایحلا  هذھ 
درفلا ةطبغ  نوكتو  خلإ )   .. يفطاع كيرشب  طابترا   ، ةنیعم ةفیظو 

.. هل حمطي  ام  ىلع  هلوصح  لباقم  هیلع  دئاعلا  دودرملا  ةجیتن  هتداعسو 
حاجنلا اذھب  كنأل  دیعس  تنأف   ، تحجنو حاجنلل  ىعست  تنك  نإف 

كتداعس  ، بحلا يف  اذكھ   .. بصانملا عفرأ  غلبتو  تازاجنإ  ققحتس 
هققحتس امع  ةجتان  يفطاعلا  كبیبح  يف  ةرمتسم  ةكارشل  لوصولاب 

ام كانھ  نكلو   .. ةراس ةشیعمب  تاعقوتو  لامآ  نم  كيرشلا  اذھ  عم 
لوصولا درجم  يف  ضعبلا  ةداعس  رصحنتف  يعیبطلا ! كلذ  بوشي 

.. ةیئاھنلا ةحارتسالا  ةداعس  اھنأكف   .. ءيشلاب عتمتلا  سیلو  ءيشلل 
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؟ ةمزألا كلت  ببس  ام  نكلو 

درفلا نأ   ، ةیعامتجالا تاھافتلاب  لاغشنالاو  ملاعلا  ماحز  بویع  نمف 
بھذي عوجلا  روھظ  عم   .. ةبجو لثمك  بحلا  ةیضق  عم  لماعتي  تاب  ماعلا 
لك سرك   ، هسفنل خبطي  نأ  ررق  نإو  ىتحو  هتجاح  دسل  معطملل 
ةعتملل هابتنالا  نود   ، ةدیجلا ريداقملا  رایتخا  وحن  هراكفأو  هتادوھجم 

اذھ دعب  هب  رعشي  نأ  نكمي  امو  هسفن  ماعطلاب  ذذلتلاب  ةرداصلا  ةمجلا 
ةطحملا كلت  دنع  لوصولا  دنع  ةداعسلا  حبصتف   .. يھشلا ماعطلا 

وبصي ام  لك  ماد  ام  هلوصو  روف  لعفیس  اذام  ناسنإلا  كردي  الف   ، ةریخألا
ىلع نوكي  لماعتلا ال   ، بحلا يف  نأ  ةقیقحلاو  لوصولا  درجم  وھ  هل 

سیل دارملاف   .. بحلا عم  انتلحر  اھعم  يھتنتو  اھل  لصن  تاطحم  ساسأ 
دس ةیضق  تسیل  يھف   ، يلاثملا بحلا  قلخ  لب  يلاثملا  بیبحلا  داجيإ 

. ةایحلاب ًایعاو  اًرارق  لب  ةجاح 

كانھ ناك  نإ  نع  ٍساق  ٌلؤاست  وأ  ٌّيعامتجا  ٌعفد  هیف  رثؤي  ثرتكم ال  َالَكَف 
نم نكلو   ، هعوج وأ  هراقتفال  بحلا  نع  ثحبي  الو   .. مأ ال هتایح  يف  بح 
نمؤي .. ال  هسفنك نوكیل  رخآ  نئاك  عم  هكراشي  نأ  ملحي  هب  هئالتما  ةدش 
ًالبكم هتایح  يف  ریسیف  فزنتسم  لكشب  شیعي  وأ  ةریخأ  تاطحمب 

يف اًننفتم  ثرتكم  اللا  نم  لعجي  كلذ  لكف  ةمداقلا ! ةوطخلا  طوغضب 
نيركفملاو ةفسالفلا  نم  ديدعلا  دجن  امبرف   ، بحلا صصق  ةسرامم 

ةیفطاع ةصق  يف  ضوخلا  مدع  ةركفل  اولام  خيراتلا  ربع  نیفلتخملاو 
يف اوطرخنا  مھدجن  امتقو  نكلو  هیف ،  اوحمط  ام  اودجي  مل  طقف  مھنأل 
يفتكي الف   .. بحلا لئاسر  لمجأو  صصقلا  مظعأ  انل  رھظت  يقیقح  بح 
رولبتتل امھنیب  بحلا  ءانب  ىلع  لمعي  لب  بیبح  دوجوب  قداصلا  قشاعلا 

.. ةینادجولا هدصاقم  لك  دسجتتو  هرعاشم  لك 

____________________________
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______________________________________________
*****************

دق ءرملا  نوكي  نأ  دعب   ، ةياھنلا يف  الإ  اًدبأ  مھفُت  ةطیسبلا ال  ءایشألاف   "
يكسفيوتسود تادیقعتلا .." عیمج  بَّرج 

ايركف ثرتكم  اللا 

ةياغ يف  ًالؤاست  حرط  دولخلا )  ) هتعئار يف  اريدنوك " نالیم   " بتاكلا
ركفأ انأ   ) لھ ناسنإلا : ةنونیكل  برقأ  تارابعلا  يأ  نأ  هنومضمو  ةیمھألا 

ركفملا عم  تأدب  ةصقلا  )؟ ..! دوجوم انأ  اًذإ  سحأ  انأ  مأ (  دوجوم ) انأ  اًذإ 
يتلاو (  Je pense donc je suis  ) ةلوقم بحاص  تراكيد " هینير   " يسنرفلا

( دوجوم انأ  اًذإ   ) انل تلصو  امك  سیلو  نوكأ ) انأ  اًذإ  ركفأ  انأ   ) ينعت
نوكیل برقأ  هدوجوف   ، هتنونیك نع  فلتخي  ناسنإلا  دوجو  نأ  ةقیقحلاو 
ىدعتت يتلا  هتنونیك  سكع  ىلع  غارفلا  نم  اًزیح  ِلّكشي  ايدام  اًدوجو 

ةنونیك ددحي  اذام  اريدنوكل  اًعوجر  نكلو  ةيداملا ..! دودحلا  زجاح 
: ددصلا اذھ  يف  اريدنوك  لوقیف  ؟ !! هركف مأ  هساسحإ  ؟  ناسنإلا

ملأ ةمیق  ريدقت  ءيسُي  ٍفقثم  ُلوق  كلذ   ، دوجوم انأ  اًذإ   ، ركفأ انأ  "
ةیمومع  .. رثكأ ةوق  اھل  ةقیقح  كلت   ، دوجوم انأ  اًذإ   ، سحأ انأ   . ناسنإلا
لكشب ركفلاب  مكانأ  نع  يانأ  زیمتت  الف  ؛  يح نئاك  لك  صختو  ریثكب 

وأ انراكفأ  لقنن  ذإ  اننإ   . ةلیلق راكفأو  نوریثك  رشب  كا  ـ نھ  .. يساسأ
هسفن ءيشلاب  انعیمج  ركفن   ، رخآلا نم  اندحأ  اھقرسي  وأ  اھسبتقن 

سحي نم  يدحو  انأف   ، يمدق قوف  ام  صخش  سودي  نیح  امأ   ، ًابيرقت
.. ًةيولوأ سیساحألا  رثكأ   ، ملألا لب   ، انألا ساسأ  وھ  ركفلا  سیل   . ملألاب

. ليدبتلل ةلباقلا  ریغو  ةديرفلا  اھانأب  كشت  نأ  ةطقلل  نكمي  ملألا ال  يف 
.. هسفن عم  ًادیحو  ّانم  ٌّلك  ىقبيو  ُملاعلا  ىشالتي   ، اًداح ملألا  حبصي  امدنع 

". ةینانألل ىربكلا  ةسردملا  وھ  ملألاف 

https://books.yossr.com



ناسنإلا نایك  ةیلوئسم  يمري  هنأ  فشتسن  اريدنوك "  " مالك نمف 
نم اًصاقتنا  اذھ  سیلأ  نكلو   .. ملألاب اھنع  رَّبع  نإو  ساسحإلا  ةیحان 

ردق ركفلا  ةمیق  نم  اًصاقتنا  سیل  اذھ  نأ  ةقیقحلاو  ؟ .. ناسنإلا ركف  ةمیق 
سیلو ركفلا  عنصي  ام  وھ  ناسنإلاف  ؟ ! هسفن ناسنإلا  ةمیقل  ءالعإ  وھ  ام 

رییغت يف  ةرابجلا  اھتردقمو  اھتمظع  نم  مغرلاب  راكفألا   .. سكعلا
ناسنإلا ةدیلو  ةركف  ةياھنلا  يف  اھنأ  الإ  تاراضحلا  ةعانصو  بوعشلا 

.. ثرتكم لك ال  اًمامت  هملعي  ام  اذھو 

وأ اًدبع  نوكي  نأ  نكمي  هنأ ال  الإ   ، هركفل ثرتكم  اللا  ريدقت  نم  مغرلابف 
ةلیخد تسیلو  ةیصخشلا  هتعینص  تناك  نإو  ىتحو   ، هراكفأل اًعضاخ 
اھتعنص راكفأ   .. روطتتس وأ  ریغتتس  راكفأ  يھ  ةياھنلا  يفف   ، هیلع
ىقبت كلذ  عمو   .. رخآ ٍتقو  يف  اھریغ  عنصتس  امبر  ةیلاح  تاكاردإ 

.. لمألاو ةوقلا  يھ   .. ةایحلاو عادبإلل  يساسألا  كِّرحملا  يھ  ةركفلا 
ءامس سِماليو  هملحل  وبصیل  ناسنإلا  اھیلع  فقي  يتلا  ةرخصلا  يھ 

.. دوجو الب  ناسنإ  اقح  ةركف  الب  ناسنإف   .. هلبقتسم

************

نویطمنلاو دوعتلا 
ُریغ ينوكب   ، ءامتنالا مدعب  هتاذ  ساسحإلا  ينبحاصي  تبھذ  امنيأ  "

، يسفنل ةبسنلاب  امنإو  نيرخآلل  ةبسنلاب  سیل   ، ًالاجدو قمحأو  دیفم 

امإ ِراودألا  ضعب  ُبعلأ  ىتح  يباجعإ  ریثُت  ءایشأل ال  مامتھالاب  رھاظتأ 

". رھاظملا ىلع  ًاظافح  وأ  اًنبُج 

ناوریس لیمإ    

" سكبراتسو وساكیب  : " هباتك برح " رساي   " بتاكلا ردصأ  ةنس 2011 
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: لوقیف  ،" نویطمنلا  " ناونعب ًالصف  هیف  َّصخ  يذلاو 

.. ةنولملا شَرُفلا  باحصأ  الو   ، مالقألا باحصأ  نوبحي  نویطمنلا ال  "

رثكت ىتح ال  امھجزمب  نونمؤيال   . دوسأو ضیبأ  نانول : مھدنعف 

ٌجورخ مھل  ةبسنلاب  يدامرلا  نوللاف   . مھتایح يف  ةيدامرلا  تاحاسملا 

لوحتیل لسكلا  ىلع  ّبصنملا  مھزیكرت  تتشت  ةریح  يھو  فولأملا  نع 

رثكأ ةیقدنبلاف   ، يأرلا هفلاخي  نم  دض  ةیقدنب  ىلإ  يطمنلا  دي  يف  ملقلا 

دصحیل كراعملا  سفن  يطمنلا  ضوخي  أرق ..- امك  هوربخأ ال  امك   - اًعفن

، ةیقدنب لمحي  نمم  ىشخي  الأ  هیلع  اًملق  لمحي  نم  نإ   .. مئانغلا سفن 

تعضو ةایحلا  نأب  يطمنلا  نمؤي   ، ثَّروت قدانبلاو ال  أدصت  مالقألاف ال 

.. هلمعبو هّتینب  ةایحلا  نتفي  يذلا  وھ  ناسنإلا  نأ  يردي  الو  ناسنإلا  ةنتفل 

نأ نوسنيو  توملا  دعب  ام  ةایح  فاشتكا  ىلإ  نویطمنلا  ىعسي  اًضيأ 

نوشخي لب  لھجلا  نوشخي  ءالؤھ ال   . توملا لبق  ةایح  اوفشتكي 

راكفألا و دأو  نإ   .. اھباحصأ عم  نولماعتي  فیك  نوفرعي  كلذل ال  ؛  ةفرعملا

ةجحب اھب  عطنتي  ةیطمن  لاعفأ  يھ  ةءانبلا  تاراوحلا  دامخإو  ءارآلا  لایتغا 

املثم ىعارت  يكل  قلخت  مل  لوقعلا  نكلو   ، سانلا لوقع  ىلع  ظافحلا 

، ام ةطقنب  نوأدبي   ، اًریثك مھسفنأ  نورركي  نویطمنلا   .. مئاھبلا ىعارت 

نأ نودقتعي  ممھنأل  ةداعسلاب  نورعشي  مث  ةطقنلا  سفن  دنع  نوھتنيو 

ریغ نوفرعي  منأل ال  نّولمي  نویطمنلاو ال  ةجیتن !! ىلإ  مھداق  دق  مھیعس 

مھنأ نوردي  الو  ةطاسبلا  يف  ٌنماك  مالسلا  نأ  نودقتعيو  ًالمع  للملا 

میظع لمعب  موقت  نأ  ةطاسبلاف : ؛  ةیحطسلاو ةطاسبلا  نیب  نوطلخي 
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. لمع يأب  موقت  نأ ال  ةیحطسلاو :  . فُّلكت نود 

لصي يكلو   .. ةدحاو ةریتو  ىلع  ریسلا  يوغللا  اھانعمب  يھو  ةیطمنلا 

طمنب كرحتي  نأ  هیلع  نیعم  كولس  وأ  ةداعل  ةبسنلاب  دوعتلل  ناسنإلا 

ةيادب فلكي  نأ  نكمي  طمنلا  كلذ  يف  رییغت  يأو  ةطقنلا  كلتل  ّيجيردت 

بولسأك ةیطمنلا  عم  ناسنإلا  لماعتي  ىتح  اًضيأو   ، دوعتلا ناقتإل  ةديدج 

اذامل ال ؟  ناسنإلا دوعتي  اذامل  نكلو   .. دوعتلا نف  نقتي  نأ  هیلع  ةایح 

هباتك يف  ؟ ..! نویطمن دجوي  اذامل  ؟  ىلوألا هتعیبطب  كسمتيو  مواقي 

يذلاو يفرعملا " نامألا  حلطصم "  برح "  " ركذي سكبراتسو ) وساكیب  )

نورقتفي مھنأ  وھو  ؛  تلاثلا ملاعلا  يف  نیعدبملا  ةردن  هل  عجري 

يف نوضَّرعم  مھف   ، ةیصخشلا هراكفأل  مھقانتعا  هاجت  نامأب  مھروعشل 

. دوعتلا َدِجُو  اذھلو   .. ةفلتخملا مھراكفأ  ببسب  رجح  وأ  ضفرلل  تقو  يأ 

لزانتو لماش  مالستسا  ةباثمب  وھ  دوعتلا  نأ  ضعبلا  دقتعي  ام  اًریثك 

نم وھ  دوعتلا  نأ  ةقیقحلاو   ، ناسنإلاب ةصاخلا  میقلاو  ئدابملا  نع  لماك 

كتحي ام  ًابلاغ  ثرتكم  ناسنإكف ال   .. يعامتجالا ءاكذلا  تامس  مھأ 

وھ تاقامحلا  كلت  لثم  عم  شياعتلل  لحلا  نوكيو  تاقياضمو  تافاخسب 

تایكولسلا كلت  هیلع  سرامي  نم  نأ  رمألا  يف  لیمجلاف   ، دوعتلا

دوعتلا لھسي  ةتحب  ةیطمن  ةیلقع  اذ  نوكي  تاقوألا  مظعم  يف  ةجعزملا 

عم شياعتلا  ىلع  دوعتلا  نوكیف   .. هتالاعفنا عم  ملقأتلاو  هبیلاسأ  ىلع 

بصعتملا كلذ  اھف  ! .. يطمن نئاكل  لوحتلل  دوعتلا  سیلو   ، يطمن ملاع 
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اھ  .. ةقفشو ٍءودھ  يف  هل  رظني  ثرتكم  اللا  انقيدصو   ، نعليو بسي 

عمسي ثرتكم  اللا  انقيدصو  لدعلاو  ةواسملا  میقب  يداني  ملاظلا  مكاحلا 

عقنتسم يف  هلوح  نم  روثي  ملاعلا  اھ   .. هنبجو هبذك  ىلع  اًكحاض 

همالسب ظفتحي  لزام  ثرتكم  اللا  انقيدصو  ةسئابلا  ةرركملا  ثادحألا 

راص ال ىتح  مھتیطمن  ىلع  دوعت  دقف   .. ةیثارتكا اللا  هتقاطو  يجازملا 

.. مھلاعفأ نكاس  هل  كِّرحت  وأ  مھمالك  هشھدي 

عم ةیعامتجالا  ةنورملا  نف  وھ  ثرتكم  ّالل  ةبسنلاب  دوعتلا  نفف 

، ةمیظع تناك  نإو  ةنشخلا  راكفألا  باحصأف   ، أدبملا ىلع  دومصلا 

ةغلب كركف  ميدقت  يف  ةمكحلا  نكلو   ، مھراكفأل ةمحاج  رباقم  ةباثمب 

رومألا كلت  لثمب  مامتھالا  مدعب  نیثرتكم  اللا  لیمي  امبر   ، كیعمتسم

ىتح وأ  ةغلل  نیھبتنم  ریغ   ، ضفري نم  ضفريو  عمسي  نم  عمسیف 

مادصلا نأ  ةقیقح  يعت  ربكألا  ةحيرشلا  ناك  نإو   ، نیمعتسملا ةعیبط 

يمرت تاجنشتو  تابلصتب  همادقتسال  يعاد  الف   .. هیف بير  ٌمداق ال  ٌمداق 

ّْيدي نیب  تاومأك  مھسفنأ  نوكرتیف   .. بولطم ریغ  ءبعو  يفاضإ  دوھجمل 

حودمم  " ركفملا اھرَّوص  امكف   .. ةیطمنلا ةایحلل  مھّدعيو  مھزھجیل  دوعتلا 

: لاقو ناسنإلا ) ةنویح  : ) هباتك يف  ناودع "

اًئیش ةسردملا  يف  انل  اوحرش  موي  تاذ  ؟  يبأ اي  انملعت  اذام  فرعت  "

هبتنت اّھلك  ةیبصعلا  انتلمج  نإف  انقياضت  ةحئار  ّمشن  نیح   . دوعتلا نع 

فرعتأ  . قیضلا ّفخي  ةحئارلا  عم  ءاقبلا  نم  نیح  دعب   ، اھقیض نع  ِرّبعتو 
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دق ّمشلا  ىرجم  يف  ةساسح  تاریعش  كانھ  ّنأ  هانعم  ؟  كلذ ىنعم 

رمألاو  . ّةیبصعلا ةلمجلا  ِهّبنت  دعت  مل  ّمث  نمو   . سَّسحتت دعت  ملف  تتام 

ریثت ةّجضلا  نإف  نیساحنلا  قوس  يف  ّرمت  نیح   ، عمسلا يف  هتاذ 

نوساحنلاو نومیقملا  ّدوعتي  املثم  تّدوعتل  كانھ  تمقأ  ول   . كباصعأ

ةّساسحلا باصعألاو  ةّساسحلا  تاریعشلا  هسفن : ببسلا   . مھسفنأ

روصتف ءيش ! انیف  تام  اذإ  الإ  يبأ  اي  ّدوعتن  نحن ال   . تتام دق  نذألا  يف 

". انلوح يرجي  ام  لك  ىلع  اندوعت  ىتح  انیف  تام  ام  مجح 

***********

ءامتنا                   اللاو  ثارتكا  اللا  نیب  ام 
نوكي داكي  ةكراشملا  رصنع  نأب  نمؤأ  نأ  ىلإ  نآلا  تلصوت  دقل  "

مك نوفرعي  مھنكلو ال   ، ملأتت كنأ  نوسحي  مھنإ   .. سانلا نیب  اًمودعم 
لجأ نم  ةصاخلا  مھتداعس  اوسني  نأل  اًدبأ  دادعتسا  ىلع  اوسیلو   ، ملأتت
نأو  .. انسفنأ نیبو  اننیب  ملأتن  نأ  انیلعف  اذھ  ىلعو   .. ملألا اوكراشي  نأ 
اذھو  .. ةیموي ةتكن  نيرخآلا  سانلا  نم  دحاو  هجاوي  امك  توملا  هجاون 
قلغم ملاع   ، هتاذ نآلا  يف  هنكلو   ، داعبأ الب  اًملاع  ناسنإلا  نم  لعجي 

". هتاذ ىلع 
" ينافنك ناسغ   " ينیطسلفلا بتاكلا 

برھي وھ  مأ  ثرتكم  اللا  نم  سانلا  برھي  لھ  ؟  نَم نِم  برھي  نَم 

نم هب  سأب  ٍرادقمب ال  عتمتي  ثرتكم  لك ال  نأ  هیف  كش  اممف ال  ؟ ..! مھنم

ةعطاق دودح  لثم  نوكت  داكت  يتلا  ةبيرغلا  تاكاردإلاو  ةفلتخملا  راكفألا 

سوفن يف  فواخملا  ثبت  نأب  ةلیفك  دودحلا  كلتو   ، هلوح نم  ةموسرم 

ریغ كلذ  عم  لماعتلا  ىلع  نيداتعم  ریغ  مھف   .. هب طیحي  نم  لك 
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. هنم بارتقالا  ءارج  نم  نّوذأتي  وأ  هوركم  مھبیصي  امبرل   .. يدایتعالا

! رطخلاب ينیتورلا  مھدوجو  ددھت  ىودع  هؤارآو  هراكفأ  تتاب  ضيرمك 

اذھ يف  طرفملا  طارخنالا  ثرتكم  اللا  لواحي  ، ال  رخآلا دیعصلا  ىلعو 

ةباثمب ةیتایحلا  فقاوملا  نم  نكمم  ردق  ربكأ  هبنجت  نأ  ىري  لب   ، ملاعلا

.. ثرتكم اللاو  ةماعلا  نیب  لدابتم  ىعسم  بورھلاف   .. ةاجنلل ةیبھذ  ةصرف 

نع ریبعتلا  نم  نیفئاخ  مھتایح  نوضقي  نمل  ثدحي  اذام  نكلو 

ىلع مھنأ  ةكئالم ) نوسيّدق ال  ال   ) هتياور يف  امیلك " نافيإ   " دري ؟؟  مھئارآ

امھيأ نكلو  غرافلا ..! مالكلا  ىلع  نوداتعي  وأ  ریكفتلا  نع  نوفقوتي  حجرألا 

مالكلا ةركفل  لیمي  ثرتكم ال  اللا  نأ  ةقیقحلاف  ؟ ..! ثرتكم اللا  هب  موقي 

ساسألا ال نم  وھ  لب   ، ریكفتلا نع  فقوتلا  رایخل  بذجني  ىتح  وأ  غرافلا 

هتمزأ نإ  لب  تارایتخالا ! كلت  دحأل  أجلیل  هلخاد  امع  ریبعتلا  فاخي 

نم بورھلاف   .. هلخاد ام  باعیتسا  هل  قحي  نم  دجي  هنأ ال  ةیقیقحلا 

ام ردق  هيأر  نع  ریبعتلا  نم  فوخلا  عفادب  سیل  ثرتكم  ّالل  ةبسنلاب  ملاعلا 

توق يمري  نأ  دعتسم  حفاكم  يأف   .. يأرلا اذھ  نأشل  ءالعإو  صرح  وھ 

ةدالو يف  ناسنإلا  دھتجي  امدنعف  ؟ ..! سانلا هسودتل  عراوشلا  يف  هموي 

وأ نیبرخمل  ةیحض  اھكرتي  هل ال  ةنباك  اھتيامح  ىلع  صرحي  ةركف 

نم عم  بسانملا  ناكملا  يف  اھدجاوت  ىلع  صرحي  لب  نیفطاخ 

": تيادھ قداص   " يناريإلا بتاكلا  ربعي  امكف  اھوقحتسي !

نأو  ، عاطتسُملا ردق  اًتماص  لظأ  نأ  يغبَني  هنأ  ةياھنلا  يف  تملَعت  "
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". طقف يسفَنل  يراكفأب  ظفتحأ 

، كنم ملاعلا  خلست  ملاعلا  نم  كخلست  نأ  لبق  اھنأ  ثارتكا  اللا  ةنعلف 

!.. هنع دعبلا  لك  دیعب  تنأ  كسفنو  كركفو  كحورب  عمتجم  طسو  حبصتل 

كؤامتنا حبصیل  هب  كطبري  يویند  وأ  يدام  ٍءامتنا  يأ  كلخادب  وحمتف 

ثرتكت ىتح  وأ  ملاعلا  اذھ  ریصمب  متھت  تنأف ال   ، كدقتعمو كركفل  دیحولا 

، كتیناسنإ ايانث  يف  لصأتم  توص  كانھ  كلذ  عم  نكلو   ، هرابخأ ةعباتمل 

يف سمھي  ةیحلا ،  كئدابمو  كمیق  نم  قثبنمو  يعاولا  كرھوجل  قیصل 

ءامتنا اللا  حبصیل   .. هدوجو قح  يف  قدصتو  هب  نمؤت  امب  مازتلالاب  كتاذ 

هباتك يف  نسلو " نلوك   " عدبملا لوقیف   ، ثارتكا ّالل  يمتحلا  عباتلا  وھ 

(: يمتنم اللا  )

انرظن تفلي  سنرول  نأل  كلذ   ، ةديدج تسیل  يمتنم  اللا  ةلكشم  نإ  "

، ةراضحلا طسو  يبنلا  دلویف   ، اًنیعم اًجذومن  عبتي  ءایبنألا  خيرات  نأ  ىلإ 

مث ءارحصلا  ىلإ  دوعیف   ، زاتمملا يداملا  دوجولا  نع  اھسیياقم  ضفريو 

، ةيدسجلا ةنینأمطلا  دض  ةیحورلا  ةدشلاب   ، ملاعلا ذبنب  رشبیل  عجري 

هتفرغ نم  بحسني  هنإ   ، ءایبنألا ءاقش  وھ  اًذإ  يمتنم  اللا  ءاقشف 

ىرنل  .. سانلا نع  ًابغار   ، اًدیحو شیعيو   ، ةملظملا اياوزلا  يف  توبكنعلاك 

يذلا هئاكذب  نيرخآلا  نع  لصفنم  يمتنم  اللا  نأ  ةيرسلا " ةایحلا   " يف

( هسفن ضرف   ) يتاذلا ریبعتلا  نع  هعنميو   ، ةمحر الب  نيرخآلا  میق  مطحي 

نأ يھ  اًذإ  هتلكشمف   ، ةديدج میقب  میقلا  كلت  لادبتسا  هتعاطتسا  مدعل 

". دوھجم يأ  لذب  قحتسي  ءيش  ال 
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*************

يركفلا روطتلا  لحارم      

دق ناك  امھم  ثرتكم  دجوي ال  الف   .. ثرتكم اللا  ركف  يف  جردت  كانھ 

لحارم نم  ةقباس  ةعومجمب  رورملا  نود  ةمدقتم  ركف  ةلحرم  يأل  لصوت 

ام وھ  ىرخأ  ةلحرمل  ةيركف  ةلحرم  نم  لاقتنالاو  كرحتلاف   ، ركفلا روطت 

لتاق دومجلا  وأ  توبثلا  امأ   ، جوضنلاو ءاقبلا  ىلع  هدعاسيو  ٍركف  يأ  ززعي 

. ثارتكا اللا  ركف  اذكھو   . يقطنم لسلست  وأ  ةیعادبإ  ةلاح  يأل 

( ثارتكا اللا   ) مالظلا ىلوألا : ةلحرملا  - 1

ملاع دوجو  ةیناكمإل  دعب  ٍكردم  ریغ  صخشلا  نوكي  ةلحرملا  هذھ  يف 

ٍراكفأو ٍمیقب  ملاع   ، هیف أشن  يذلا  ملاعلا  نع  اًمامت  فلتخم  رخآ 

هانعمب امنإ  يداملا  هانعمب  سیل  ناك  نإو  ملاع   .. ةفلخم ٍتایكولسو 

هحومطو هلُّیخت  ىوتسم  نم  ىلعأ  میھافم  لمحي  يونعملاو  يدوجولا 

لاز ام  وھف  رھوجلا ..! يف  قمعتلا  نكلو   ، حطسلل ثارتكا  اللا  ملاع  وھو 

ىلع ًايوطنم   ، اھب عرعرت  يتلا  ةلزعنملا  ةريزجلا  میلاعت  يف  اًرصحنم 

، اھلیصافت قدأل  ةدشب  ثرتكي   ، ةميدقلا اھفارعأو  ةظفاحملا  اھدیلاقت 

ةنوفدم ةخسنك  هدوجول  نماضلا  ينیتورلا  اھلكش  ىلع  صرحيو 

، ملاعلا اذھ  ىلع  ِرّثؤي  ام  لكب  يثارتكا  وھ  انھف   .. ةرركملا خسنلا  نیيالمك 
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.. لاصفنالا نع  ىتح  ىوقي  الو  هنع  لصفني  لیصأ ال  ءزج  وھ  لب 

كلذ نولعفي  فوسو   ، تقولا ِرورمب  ِكلتق  يف  نوببستي  فوس  سانلا  "

". ایعقاو نُك   " لثِم ةراض  ریغو  ادج  ةریغص  ٍتارابِعو  ٍلمُج  ِمادختساب 

" ناروم ناليد  "

عارصلا ةیناثلا : ةلحرملا  - 2

، ةفلتخم ملاوعل  ةدرجم  ةفرعم  وأ  قوذت  ثدحي   ، ام ٍببسل   ، انھو

دوجوم وھ  الو  طقف  هل  دجوت  مل  ةایحلا  نأ  ناسنإلا  اذھ  هیبنتل  ةرارشك 

ةلداعملا يف  دیحولا  تباثلاو   ، امھعمجت ةدقعم  ةقالع  كانھ  لب   .. طقف اھل 

نم قلقو  فوخ  طسو  ىنعملا  نع  ثحبلا  ةلحر  أدبتف   ، ىنعملا وھ 

. لوھجملا

، نیعلا ؤبؤب  هبشي  بصعتملا  لقعلا  زملوھ :" رفیلوأ   " بتاكلا لاق  امك  وأ 

رارقلا راتخي  امإف  هشامكنا ! داز   ، هیلع طَّلسملا  ءوضلا  داز  املك 

لكب حيرملا  مالظلا  يف  شامكنالا  وأ  ةلضعملا  كلت  لح  يف  رارمتسالاب 

. ٍءودھو ٍنانئمطا 

رونلا ةثلاثلا : ةلحرملا  - 3

مدقتلا لعجي  دق  تامَّلسملا  يف  كشلا  نع  ماتلا  عانتمالا  نإ  "

اھسفن ةایحلا  لعجي  تامَّلسملا  يف  رمتسملا  كشلا  نكلو   .. ًالیحتسم

". ةلیحتسم
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( فئازلا ريونتلا   ) باتك نم  نیمأ " لالج  "

ةایح يف  ديدجلا  ملاعلا  ةفك  راصتنا  ينعي  ةلحرملا  كلتل  لوصولا 

متاقلا دوسألا  مالظلا  كلذ  نم  عملأو  لمجأ  رون  كانھف   .. ناسنإلا

يف اھتیضمأ  نینس  ىلع  اًقحسف   ، هیلإ لوصولل  ةفزاجملا  قحتسيو 

يأ وأ  دوھجم  ةرذ  يأ  قحتسي  عمتجمل ال  ةیحطس  تالضف  نع  ثحبلا 

نع فرصنیف   .. اھیف لادج  ةرورض ال  تايولوألا  بیترت  ةداعإف   .. تقو ةیناث 

ةرجھ ال يف  يضمي  لب   ، هب هطبري  امل  ثرتكي  الو  ميدقلا  ملاعلا  اذھ 

. رونلا وحن   .. ديدجلا ملاعلا  وحن  اھنم  ةدوع 

رورغلا ةعبارلا : ةلحرملا  - 4

امھمف  .. انألاب مخضملا  هزازتعا  وھ  يح  نئاك  يأ  نع  ناسنإلا  زیمي  ام 

هل انألا  خافتنا  رحس  نأ  الإ  عضاوتلا  نم  لوبقم  رادقم  نم  صخشلا  ناك 

هثحيو هيداني  ديدجلا  ملاعلا  لامج  نأ  نم  مغرلابف   ، يروطسألا هلوعفم 

ثدحي لاصفنالا ال  نأ  الإ  ميدقلا  يلابلا  هملاع  نم  خالسنالا  ىلع 

فعضلاو صقنلا  راثآ  بساور  دعصتلو  نیع  ةضمغ  يف  وأ  ةلوھسب 

اللا میق  طسبأ  يفاني  اذھو   .. هیلع يلاعتلاو  رخآلا  راقتحا  يف  يرشبلا 

ةنراقمب رطضم  ریغ  هتاذب  مئاق  نایك  ناسنإ  لك  نأب  نمؤت  يتلاو  ةیثارتكا 

لوقي امكف   .. مھنم طحلاو  مھرْدَق  نم  صاقتنالا  وأ  نيرخآلاب  هسفن 

(: اياصولا  ) يف نایطرلا " دمحم   " بتاكلا

الف  .. ریثكلا لھجي  هنأ  ملعي  ملاعلا : امأ   .. ریثكلا ملعي  هنأ  نظي  لھاجلا : "
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". مھلھج نولھجي  نيذلا  نم  نكت 

مھولا رایھنا  ةسماخلا : ةلحرملا  - 5

، ةدودحملا هتایناكمإ  مجحو  هعضو  ةلآض  ىدم  كاردإ  اھیف  ناسنإلا  أدبي 

اًقيرط ال راتخا  دق  وھ  لب  هسفنو  ةایحلا  نع  هملعتیل  ریثكلا  همامأ  وھف 

مھو نع  ظوفحم  بیجن  يرقبعلا  لوقیف   ، هیف دودح  فقس  الو  هل  ةياھن 

ءانغتسالا نكمي  ليدب ال  هل  سیل  هنأ  روصتي  يذلا  ناسنإلا  نإ  : " ةمظعلا

!" ةرمتسم ةایحلا  نإو   ، ٌمھاو هنع 

، عاقلا نم  ةيادبلا  ةسداسلا : ةلحرملا  –  6

عاقلا كلذ  يف  ًاليوط  ثكم  دق  مك  ؟  يرشبلا نئاكلا  اذھ  مطحم  وھ  مك 

ةيؤر نع  هانیع  تھوشتو  ىرخأ  ةرم  ءامسلا  رصبي  نل  هنأ  لیخت  ىتح 

لك يف  تشفت  دق  ددشتلاو  بصعتلا  ةبوطرف  ؟  يقیقحلا ىزغملا 

دق  .. ةمكحلا سمشل  اًعئاج  ًالفط  هنم  لعجتل  هحورو  هلقع  تاحاسم 

وھ دیحولا  هلح  ناكو  قیلحتلا  ىلع  ةلیقث  تتاب  ىتح  هسفن  ترجحت 

. عالطالاو ةفرعملا  سأفب  ةبالصلا  كلتو  دومجلا  اذھ  تیتفت 

( مالسلاو جوضنلا   ) ةقفشلا ةعباسلا : ةلحرملا  –  7

وأ  ، ةتقؤم ةقالعب  طروتلا  ضفرت  كلعجي  يذلا  جضنلا  ىلإ  لصتس  "

يكسفيوتسود "  . نیفئازلاب قلعتلا  وأ   ، قمحأ لادج  وأ  ةدراب  ةقادص 
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رخآلا ىلع  ةقفشلا  يھ  ةلحرملا  كلتل  لوصولا  تامالع  مھأ 

، هحماس : " لاقو وش " درانرب  جروج   " اھنع رَّبع  امكف   ، هلھج ةحماسمو 

ىلع ةقفشلاو  ةعیبطلا .."! نیناوق  يھ  هتلیبق  تاداع  نأ  دقتعي  وھف 

رفوتو ةیصخشلا  رومألا  عم  لماعتلا  يف  أدھتف   ، اھصقاون لُّبقتو  سفنلا 

كاردإل لصوتت   .. ىمظعلا بئاصملاو  مئاسجلل  كرتوت  تاظحلو  كتالاعفنا 

ةیفاضإ تایعرفب  اھقھرت  كلوح ال  نم  ةایح  يف  ةرباع  ةطحمك  كسفن 

. ةياغ تاذ  وأ  ةيدجم  ریغ 

ةياھن اللا  ةنماثلا : ةلحرملا  –  8

ةلاسر نم  عیبرلا )! وحن  رداغأس   .. اًعادوف  ، ویث اي  ءاقشلا  يھتني  نل  "

" ویث  " هیخأل خوج " ناف   " نانفلا راحتنا 

مھوتي ثرتكم  لك ال  ركف  يف  ةقراف  ةمالع  نوكتل  ثدحت  ةلحرملا  كلت 

عباوت نمف  تابرطضالا ! لك  فقوتت  اھدنع  ةدیعس  ةدحاو  ةياھن  كانھ  نأ 

نوكي نل  مالسلاف  ؛  ةمتعلل يقیقحلا  رادقملا  فاشتكا   ، رونلا دوجو 

ةرابع ةایحلا  نإ  لب   .. ةياھنلا طخ  وھ  اًموي  نكي  مل  جوضنلاو   ، اًقلطم اًمالس 

ةلھو لك  يفف   ، اھترياسم وحن  لئاح  طوبھو ال  دوعص  تاینحنم  نع 

ٍعاسمو مالحأ  هل  رھظت   ، ریخألا هدارم  اذھ  نأ  ثرتكم  اللا  اھیف  دقتعي 

تالیلحتلا نیيالم  كانھ   ، ةلھسلا ةركفلا  ىوتسم  ىلع  ىتحف  ؛  ىرخأ

ةركفلا كلت  اھیف  طقست  نأ  نكمي  يتلا  ةبعصلا  تافسلفلاو  ةدَّقعملا 
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تاربخلاو ةعراصتملا  راكفألا  نم  ٍمخض  ٍطیلخب  كلاب  امف   ، ةنیكسملا

اذھل ةیقطنم  ةجیتن  يھتنملا  ریغ  ءاقشلا  نوكیف   .. اھسفن ىلع  ةبلقنملا 

ةلواحمو ءاقشلا  اذھ  جاومأ  بوكر  يف  رھظت  ثرتكم  اللا  توربجو   .. جھنلا

. هضيورت

**************

لیختي امم  قمعأ 
نأ كايإف !  ، ةرثرثلاب هشبن  نكمي  ام ال  ءرملا  قامعأ  يف  نوكي  دق  "

يكسفيوتسود " . كیلإ تثدحت  يننأ  درجمل  ينمھفت  كنأ  دقتعت 

امل لوصولا  مھنكمي  مھنأ  ضعبلا  لُّیخت  وھ  ثرتكم  اللا  جعزي  ام  رثكأ 

هسفن وھف   .. تاعاس عضبل  هعم  ثوكملا  ىتح  وأ  شاقنلا  درجمب  هلخادب 

نأب متھي  نئاك ال  هنأ  طقف  ةلضعملا  تسیلو  هلخاد ..!! امل  دعب  لصي  مل 

ردصم نيرخآلا  نم  لعجي  نأ  ضفري  هنأ  وأ  دحأ  مامتھا  ردصم  نوكي 

ام اًریثك   ، هتاذ ىلع  دحتم  لماكتم  نایكك  ناسنإلا  نأل  لب   ، هل مامتھا 

اھلح ىلع  ىوقي  تاعارصلاو ال  تادیقعتلا  نایكلا  اذھ  نطاب  يف  نوكي 

عم لماعتلا  وھ  ءابغلا  ةدشو   .. غباونلا نيركفملاو  نییسفنلا  ءاربخلا  دشأ 

وأ لیلقتلا  نم  ٍعونب  ةيركفلا  نیكاربلاو  ةیسفنلا  ریصاعألا  كلت  لثم 

هلُماعت ةیفیك  وھ  ةيركفلا  ةیحانلا  نم  ٍدرف  نع  اًدرف  زیمي  امف   .. ءازھتسالا

يفف : " يعفارلا قداص  يفطصم  بيدألا  لاق  امكف   .. تادیقعتلا كلت  عم 
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!" هُفرعت ٌناسنإ ال   .. هُفرعت ٍناسنإ  لك 

مادعنا دح  نأ   ، تادیقعتلا هذھ  عم  هلماعت  يف  ثرتكم  اللا  ةاسأمف 

فوختلا لب  طیسبلا  شاھدنالا  وأ  ءيشلاب  لھجلا  دنع  فقي  مل  ةفرعملا 

كلاب امف  همھفي ! ام ال  لك  بھري  ام  اًمئاد  ناسنإلاف   ، هنم بعرلاو 

نع ثحبلا  ةلحرف   ، ؟ ! هلقع هیلإ  هلصوأ  لوھجمب  بعترم  ناسنإب 

سفنلا ماطترا  ةظحل   ، ةظحللا كلت  نم  أدبت   ، قحلا فسلفتلاو  تاباجإلا 

ةلھس ةرباع  ةظحل  جراخلا  نم  تدب  امھم  يتلاو   .. ةلیلجلا راكفألا  طئاحب 

ةلاحف  .. اھتعقو لوھ  يف  اھؤودھ  ةعجافلا  ةمدصلاك  اھنأ  الإ  زایتجالا 

سیلو هسفن  عم  بورح  يف  لغشنم  هنأ  اھببس  ثرتكم  اللا  ءودھ 

ثدحت امدنع  ىسیعلا " :" ةنیثب   " ةیتيوكلا ةبتاكلا  لوقتف   .. سكعلا

يھ اھف  " . كتایح يف  يعیبطلا  اھمجح  ءایشألا  ذخأت  فوس  ةفصاعلا 

لیكشت دیعي  يذلا  ديدجلا  نئاكلا  اذھ  اھءارو  ِفلختل  ثدحت  ةفصاعلا 

ةداعإ قحتست  عقاولا  ةقعصف   .. ةفصاعلا كلتل  اًمئالت  رثكأ  ةروصب  هملاع 

لالظ نم  ديزت  ةئیھتلا  ةداعإو  تابیترتلا  كلت  لك   ، عقاولا كلذ  يف  رظن 

" .. هحورو هركف  زیلاھدو  صخشلا 

يتلا ةقھارملا  ةبغرلا  وھ  ثرتكم  اللا  دنع  اًقیض  ببسي  رخآ  ءيش 

تایصوصخ باسح  ىلع  مھلوضف  عابشإ  ةلواحم  يف  ضعبلا  اھب  عتمتي 

يعادب تسیل  ةیصخش  ةقیقح  ةیضق  ثرتكم  اللا  قمع  ةیضقف   .. رخآلا

رعاشم نم  هلخادب  ام  نأ  ىري  قدص  لكب  وھف   .. رورغلا وأ  رخافتلا 
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الف  ، تاضورعملا نم  نيزخ  وأ  ةعلسب  سیل  ةيركفو  ةیجازم  تابلقتو 

ـ لا ةیئاطسفسلا  رياعم  لكل  ٍداعم  وھف   .. ركفي امب  حبني  وأ  سحي  امب  رجاتي 

وأ ةمكحلا  هانعمو   ، ينانوي هلصأ   Sophism ظفل نأ  بيرغلاو   Sophism

دوصقملاف ةمكحلا ! نیعدمل  يوغل  لولدمك  ریشي  هنكلو   ، میكحلا مالكلا 

ةبعصلا ةدَّقعملا  ظافلألا  نومدختسي  نيذلا  صاخشألا  مھ  هب 

ٍفيزم ٍقمعب  مھتایصخش  لوح  ةبوذكأ  مسرل  ةیساقلا  تاحورطألاو 

میكح هنإ   ، هل دیيأتل  جاتحي  يقیقحلا ال  میكحلاف   ، ةشوشغم ةینالقعو 

هسفنل هتمكح  ىقبي  لب   .. كرت وأ  دیيأت  يأل  ساسألا  نم  ثرتكي  نكلو ال 

قمعأ قح  نع  وھف   .. اھل هتقاط  لك  اًسركمو  اھب  ملاعلا  نع  ًالغشنم 

! لیختي هسفن  وھ  امع  ریثكب 

، فرتعي نأ  نود  بَحي   ، تایمسم نود  ءایشألا  شیعي  هنأ  هتلكشمف  " 

هتلكشم  ، هسفن هنأكو  هنزح  عم  شياعتي   ، ثّدحتي الو  قوشلا  هلتقي  داكي 

". لعف دق  روعشلا  نأ  مغر  هّلبكت   ، هبلق بعتتو  هقھرُت  تایمسملا  نأ 

" حلاصلا ةداغ   " ةنِّودملا

________________

دیبعلا قالخأ 
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وماك ریبلأ  زئارغ .." ةيرحو  ئدابم  ةيرح  نیب  ٌریبك  ٌقرف  "

ةيرح اھنأ  دقتعي   ، ةيرحلا يف  ثرتكم  اللا  ةرظن  يف  ركفي  نم  بلغأ 

متھي صخش ال  هنأ  نونظیف   .. ةایحلا يف  دح  يأ  ةربتعم  ریغ  ةحماج 

عمو بحي  امتقو  بحي  ام  لعفي  لب   ، يعمتجم زجاح  وأ  يقالخأ  لصافب 

نم بلغأ  ؟ .. ةيرحلا يھ  ام  نكلو   .. قلطملا ةيرح  ٌّرُح  وھف   ، بحي نم 

ةيرحلا ةیمتح  ىدم  امو   ، ةيرحلا يھ  ام  كردي  )، ال  ةيرح  ) ظفل ىشخي 

نأ ال يھو  ةيرحلل  ةقیقح  مھأ  نع  لفغي  هرودبو  ناسنإلا  ةایح  يف 

هانلوح دقف  هتيرح  ناسنإ  نم  انبلس  اذإ   ، ةطاسببف  .. دودح الب  ةيرح 

لك هل  انحبأ  اًضيأ  اذإو   .. دبعل هانلَّوح   ، هرارق نع  لوئسم  ریغ  ناسنإل 

يف نكلو  ٌدبع ! اًضيأ  وھف  يھتشي  ام  لعف  هرودقم  يف  ناك  وھو  ءایشألا 

نوكي نأ  ىوقي  نم ال  وھ  دبعلاف   .. هسفنل دبع  ةیناثلاو  انل  دبع  ىلوألا 

ىتحف  .. اھتاذ هسفن  ىلع  هرارق  دیس  نوكي  نأ  زجع  ناك  نإو  هرارق  دیس 

" ایلع انأ   " كانھ انأ "  " لك قوف  سفنلا  ملع  عجارم  ىوتسم  ىلع 

. اھموھفم يقرل  لب  ةيرحلا  نم  اًصاقتنا  سیل  كلذو   .. هیجوتلاو داشرإلل 

نوقحسي امنإو   ، هدض نوبلقني  مھنكلو ال   ، هدیبع قحسي  ةیغاطلا  نإ  "

 - جنرذيو تاعفترم   ) ةياور نم  يتنورب " يلیميإ  " .. ةبترملا يف  مھنولي  نم 

( لوألا ءزجلا 

ىمسي ام  هشتین " كيرديرف   " ةیفسلفلا لـ تاحورطألا  رھشأ  نم 

ام تاراضحلاو  خيراتلا  نأ  هشتین  ىریف   .. دیبعلا قالخأو  ةداسلا  قالخأب 
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ةداسلا قالخأ  ترشتسا  املكف   ، قالخألا كلت  نیب  بقاعت  الإ  مھ 

يھ ام  نكلو   .. دھشملا ىلع  رطیستو  اھعلتبتل  دیبعلا  قالخأ  تضھتنا 

فیعضلا ناسنإلا  وھ  هشتین  رظن  ةھجو  يف  دبعلا  ؟ ..! دیبعلا قالخأ 

لھجلا  ، فوخلا  ، قافنلا قالخأ  يھف   ، ةئرتھملا ةفیعضلا  میقلا  بحاص 

نیحاوطل ملستسم  عناخ  ناسنإ  نع  الإ  ّمنت  تایكولس ال  نم  اھریغو 

يف يرذج  رییغت  ثادحإو  هریصم  ريرقت  قح  بولسم  ناسنإ   .. ثادحألا

اھتدقف يتلا  هتيرحب  عتمتلا  ةیناكمإ  هنادقفل  عجري  ببسلاو  هتایح  عقاو 

، ةمرجم فارعأل   ، ةيداس ةدیقعل  هتيرح  ِمّلسي  دبعلاف   .. هتفرعمو هتدارإب 

نأ ىلع  ىوقي  نم ال  وھ  دبعلاف   .. ةیغاط ةیسایس  وأ  ةینطو  تاطلُسل 

نیسحتل ناك  درمت  نإو   .. ٍدبع ریغ  ءيش  يأ  نوكي  نأ  يف  ىتح  ركفي 

! هتيدوبع طورش 

ىلع ةثدحتسملا  ةديدجلا  قالخألا  يھف   ، ةداسلا قالخأ  نع  امأ 

كِّرحملاو عدبملا  وھ   ، قالخألل يساسألا  ردصملا  وھ  دیسلاف   .. رصعلا

ةوقلا لثمیف  نمزلا  اذھ  دارفأ  نیب  شياعتلا  ةموظنمل  يساسألا 

بیعالألا كلت  لثمل  أجلي  دیسلاف ال   .. حضاولا كولسلا  يف  ةلثمتملا 

هتوقب ثدحیس  ديري  ام  لب   ، ديري امل  لوصولل  ةیقالخألا  تافارحنالاو 

رصعو نامز  لك  يف  نأ  ؛  دیبعلا قیض  ریثي  ام  اذھو   .. هل نيرخآلا  ةباھمو 

نأ نكمي  دیبعلا ال  قالخأو   ، لصألا روحم  يھ  دیسلا  قالخأ  حبصت 

ةعاجشلا براحت   .. دیلقتلا مساب  ةيرحلا  براحتف   ، اذھك ٍخانم  يف  قفاوتت 
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اھسفن ةداملل  ةرظنلا  ىتحف   .. نامألا مساب  ةروثلا  براحت   .. ةعاطلا مساب 

": وسور كاج   " لوقیف  ، دیسلا نم  دبعلا  ّزیمت 

، ریغلا ىلع  ةلاع  نوكأ  نأو   ، ءانعلاو تبكلا  تقمأو   ، ةيرحلا قشعأ  "

ينیفعيو يلالقتسا  ىلإ  يننئمطي  هنإف  يسیك  يف  لاملا  يقب  املاطو 

هكلمي يذلا  لاملاف   ، ديدج نم  سیكلا  ألمأل  لامعأ  نع  ثحبلا  ةنوؤم 

ةادأ نوكیف  نیفوھلم  هیلإ  ىعسن  نیح  امأ   ، هتيرح ةادأ  وھ  صخشلا 

" ةيدوبعلا

الب تناك   ، ةيرحلا لماك  اًدیس  ناسنإلا  نم  عنصت  مل  نإ  ةیثارتكا  ّالاف 

عنصتف  ، صخشلا اذھ  ىلع  لمحو  ءانع  يھ  ىرحألاب  لب   ، ىودج ىندأ 

يف اًقوت  ثارتكا  اللا  يعدي  هسفن  دجي  نیح  اًعشب  ایقالخأ  اًضقانت  هلخادب 

ٍقلقب ًالبكم  لاز  ام  هبلق  میمص  نمو   ، لقعلا مالسو  رارقلا  ةيرح 

مازتلا نم  عبنت  ءيش  يأ  لبق  ةيرحلاف   .. ةیناویح ةزيرغ  وأ  يعمتجم 

لماكلا يناسنإلا  نایكلاو   .. يناسنإ نایك  هنأ  ةلماكلا  هتیلوئسمب  درفلا 

. ةيرح الب  ققحتي  ال 

*********************

تباوثلا دض        

اًنیقي ال اھروصتيو   ، ركبم ٍتقو  يف  ناسنإلا  اھملعتي  ةریثك  ءایشأ  "

نمحرلا دبع  " . مھو درجم  نیقیلا  كلذ  نأ  هملعت  ةایحلا  نكل   ، كشلا ُلبقي 
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فینم

نم ىلعأ  راكفألا  نم  ةعومجم  نأب  اھیف  نلعت  يتلا  ةظحللا  يف  "

".. ةلیحتسم ركفلا  ةيرح  حبصت   .. راقتحالا ىتح  وأ   ، ةيرخسلا  ، دقنلا

" يدشر ناملس   " يناطيربلا يئاورلا 

اًماشوأ مھداسجأ  ىلع  نومسري  نومرجملا  ناك   ، ایسور يف  اًميدق 

وأ مھبحل  سیل  ببسلا  ناكو   ،" نیلاتس و" نینیل "  " سورلا كـ ةداقلل 

ىري ناك  امدنعف  نوجسلا ! طابض  برض  نم  مھتيامحل  لب   ، مھب مھزازتعا 

ناك  ، مرجملا دسج  ىلع  هاشخيو  هلِّجبي  يذلا  هدئاق  َمشو  طباض  يأ 

ناك تاقوألا  ضعب  يف  نأ  ةجردل   ، نوجسملا برض  ةركف  نع  عجارتي 

ةردقم مدع  نم   ، صاصرلاب ًایمر  مادعإلا  نم  مرجملل  ذاقنإ  ةباثمب  مشولا 

هاجت بيوصتلا  ةركف  درجمف   ، مھتداق لاكشأ  ىلع  بيوصتلل  طابضلا 

. ةبعرم مھضعبل  ةبسنلاب  ربتعت  نینل "  " میظعلا دئاقلل  مشو 

ثیح ؛  سرادملا يف  لافطألا  ضعب  اھعبتي  ةینایبص  ةداع  كانھ 

مھبئاقحب ءامتحالاب  يرجلا  مث  مھئالمز  عم  راجش  لاعتفاب  نوموقي 

برتقي الأ  بجي  هنأ  راجشلا  يف  رخآلا  صخشلل  مھديدھتو  ةیسردملا 

راجشلا يف  رارمتسالا  ررق  نإف  نيد !! باتك  اھب  ةبیقحلا  نأل  مھنم 

عم هدودح  ىدعتي   ، اًرفاك  ، ًالحنم كلذب  حبصیف  ةبیقحلا  كلت  ىلع  يدعتلاو 

سكعت اھنأ  الإ  ثبخلا  ةديدش  ةینایبص  ةركفل  لاثم  اھنأ  نم  مغرلابو  هللا !

. يناسنإلا ركفلا  ةشاشھ  ىدم  رھظي  ایتایح  اًجھنم 
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ناسنإلا اھعضي  يتلا  ئدابملاو  راكفألا  نم  ةعومجم  يھو   .. تباوثلا

قوف ةخسار  دعاوقك  اھب ،  بعالتلا  بعصي  تامَّلسُمك  هلقع  يف 

كانھف  ، ةینيد نوكت  نأ  ًاطرش  سیل  تباوثلا   ، كشلا وأ  دقنلا  ىوتسم 

تیبلا دوعت  يتلا  ةاتفلل  ةیقالخألا  ریغ  ةرظنلا  لثم  ةیعامتجا  تباوث 

مكاحلا يلع  ضارتعالا  وأ  دقن  ةلاحتسا  لاثمك  ةینطو  تباوث  وأ   ، اًرخأتم

؟ مومعلا يف  تباوث  دجوي  َمل  نكلو   .. نَّیعملا يسایسلا  ماظنلا  وأ 

نأ دجي  ثیح  ؛  رغصلا ذنم  ناسنإلا  كاردإ  ةيادب  عم  ثدحت  ةيادبلا 

ّالل هب  عفدیسو  هلاب  لغشیس  امبر  اياضقلا  ضعب  يف  رمتسملا  ریكفتلا 

ديدحت يف  ةیساسأ  زئاكر  نوكتل  تباوثلا  ضعب  دییشتل  أجلیف   .. ةياھن

يأ لتق  نأ  دقتعي  نأ  نكمي  لاثملا  لیبس  ىلعف   ، هتارایتخاو هتارارق 

امھمف  .. اھیف لادج  يتلا ال  تباوثلا  مھأ  نم  كلتف  ةميرج  ربتعي  ناسنإ 

لالخ نم  هنم  صلختلا  هل  اًحرصم  سیل   ، صخشلا كلذ  ىلع  هقنح  ناك 

؟ تباوثلا نم  ثرتكم  اللا  فقوم  ام  نكلو   .. اذكھو لتقلا !

اللا صخشلا  نأ  وأ   ، تباوث يأ  دھت  ةیثارتكا  اللا  نأ  ضعبلا  دقتعي 

مَرتحي ناسنإ  دجوي  هنأ ال  ةقیقحلاو   .. تباوثلل ضھانم  ناسنإ  وھ  ثرتكم 

اھنیح لاؤسلا  نكلو   ، تباوثلاب نمؤي  ةینالقعلا ال  هاوق  رِّدقي  وأ  هلقع 

اھنأ يف  تسیل  تباوثلا  ةلكشمف  ؟ .. تباوثلا هذھ  روحم  وھ  ام  نوكي :

فوخلا ىلع  اھتمیق  بستكت  امدنع  نكلو   ، صخشلا دنع  ىلعأ  ةمیق 

وھ اھزكرم  نوكي  يتلا  ةیساسألا  اھتلصوب  دقفت  امدنع   ، باھرإلاو
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، ثرتكم لكل ال  يساسأ  تباث  يھ  اھتاذ  دح  يف  ةیثارتكا  ّالاف   .. ناسنإلا

يف تابغر  وأ  ةیصخش  تاوزن  يأ  تبكو  رخآلا  دودح  همارتحا  ئدابمف 

تباثلا ةمیق   .. ةیثارتكا اللا  لصأ  يھ  نيرخآلا  تایصوصخ  ىلع  يدعتلا 

( ةیصخشلا ةيرحلا   ) ةمیقب كـ أدب  يقطنم  لسلست  نم  ةعبان  انھ 

ةبلصلا تباوثلل  انفرصنا  اذإ  نكلو  رخآلا ..) مارتحا   ) وھو كولسب  ىھتناو 

ةیعامتجالا دیلاقتلا  وأ  فارعألا  نأ  درجمل  تباوثك  اھتمیق  بستكت  يتلا 

لقاع يأل  ةبسنلاب  ةیعجر  تایكولس  ضحم  يھف  بقللا ! اذھ  اھتحنم 

.. ثرتكم ةرورضلاب ال  سیل 

نأ درجمل  نیعم  ركف  سيدقت  وأ  ام  صخش  لیجبت  ةیضقك  ةیضقف 

يأب ثرتكم  اللا  ناسنإلا  عم  رثؤي  كلذ ال   ، لعفت ةنیعم  ةحيرش  وأ  ةعامج 

دیحو بلاق  يف  هكولس  وأ  هلقع  ددحي  نأ  نم  ىمسأ  وھف   .. ءيش

تسیلو هتباوث  عنصي  ام  وھ  ناسنإلا  نأ  يھو   ، ىرخأ ةطقن  دماج ..!

مھنأ يھ  نیبصعتملا  ضعب  ةلضعمف   ، ناسنإلا عنصت  ام  يھ  تباوثلا 

مھتایحف تباوث ! ينمدم  اوحبصأ  يقطنملاو  يلقعلا  مھدوكر  ةدش  نم 

نیطلستملا وأ  ءامدقلا  عنص  نم  ام  تباثل  عوجرلاب  الإ  كرحتت  داكت ال 

": ریتلوف  " فوسلیفلا لاق  امكف   .. مھیلع ايركف 

ةھجلا فاشتكا  لواحف   ، كتایحب مكحتي  يذلا  نم  فرعت  نأ  َتدرأ  اذإو  "

" اھداقتناب كسفنل  حمست  يتلا ال 

تحت ةیمھو  دویقب  طوبرم   ، كسفنل اھتجسن  نوجس  لخادب  سبحنتف 
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نكلو  ، تباوث الب  شیعت  الأ  ةوقلا  تسیلف   .. فرُع وأ  نطو  وأ  نيد  ىمسم 

ضعبب مھلادبتساو  ریكفتلاو  لقعلاو  قطنملا  نع  لُزانت  وھ  فعضلا  ةمق 

ءاضف يف  كقیلحت  ةمھم  نم  بعصتو  عاقلل  كبذجت  ةرجحتملا  تباوثلا 

ةياور يف  سیكازتنازاك " سوكین   " اھنع رَّبع  امكف   .. ةيرحلاو عادبإلا 

: لطبلا ناسل  ىلع  ابروز " "

! رح انأ  ابروز  "- 

لوطأ كقنع  يف  طوبرملا  لبحلا  نأ  رمألا  يف  ام  لك   .. اًرُح َتسل  الك  - 

. نيرخآلا لابح  نم  ًالیلق 

****************

يروثلا خفلا        

اذھ ةيوقتب  اًمئاد  موقن  نأ  يھ   ، تاذلا ءانب  قيرط  يف  ةوطخ  لوأ  نإ  "

بارتغالا ةسيرف  طقسن  نأ  نم   ، انتاوذ يف  يلخادلا  فوخلا  وأ  سجاھلا 

يھ ام  ٍركفم  دنع  تاذلا  نع  بارتغالا  بئاصم  مظعأو   ، تاذلا نع 

ةبیغ يف  تددح  رُطُأ  يف  هسفن  ءرملا  نجسي  نأ  ينعي  دیلقتلاو   ، دیلقتلا

دیلاقتلا هذھ  اوعضو  نيذلا  كئلوأو   .. دجوي نأ  لبق  كیلع  تضرف  يأ   ، هنم

كیلع رطیسي  امنیحو   . كتاذ نع  بيرغ  تنأو  اھلبقت  كنكل   ، نيركتبم اوناك 

نم ةثوروملا  ةميدقلا  نَنُسلا  نم  تصلخت  دق  كنأ  بذاك  ساسحإ 

نوكت نأ  نكمي  لب   ، كسفنب صالخلا  اذھ  تبستكا  دق  نوكت  الأ  نكمملا 

تاذ ىوقلا  وأ   ، رصعلا ىلع  ةرطیسملا  غیصلا  ضعبل  دیلقتلا  ةیبذاج 
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دق رصعلا  ىلع  اھترطیس  تزكر  يتلا  ةرابجلا  تاردقلا  وأ   ، مظعألا نزولا 

رییغت نأ  سحت   ، تنأو يھ  اھنجس  ىلإ  دیلاقتلا  نجس  نم  كتلقن 

ىلإ بارتغالا  نم  عون  نم  تلقتنا  كنأ  نیح  يف   ، صالخلا وھ  نجسلا 

". رخآ عون 

" ةيروثلا تاذلا  ءانب   " هباتك يف  يتعيرش " يلع   " يناريإلا ركفملا 

،" يروثلا خفلا   " يف عقي  نأ  يروثلا  ناسنإلا  بیصي  نأ  نكمي  ام  أوسأ 

رئاثلا مھو  نع  ثدحتي  امدنع  يتعيرش "  " هحرشي نأ  لواحي  ام  اذھو 

ىقبي رمألا  ةقیقح  يف  نكلو   ، رُحلا هجھن  شیعي  هنأ  دقتعیف  ؛  رییغتلاب

ةكاكرل كردم  ریغ   ، يجراخلا هقسنب  عودخم  رخآ  ميدق  دیلقت  ىلع 

.. هيوشتلا ردق  ةمواقملاب  ةيروثلا  براحي  هنأ ال  ملاعلا  ةلكشمف   .. رھوجلا

.. ةروث كلذ  يف  نأ  اًمعاز   ، ًالشف رثكأ  ماظنل  لشاف  ماظن  نم  لقتنیف 

تایمسملا ریغتت  صخشلل  يركفلا  جوضنلا  ىوتسم  ىلع  ىتح 

هیف يدجت  ٍّتیم ال  ٍدسجك  اًنفعتم  ىسمي  ركفلا  نومضم  نكلو   ، باقلألاو

ركفلا نطاب  يف  ةيرذجلا  ةمدصلا  يھ  ةروثلاف  ٌتانيزم ..! وأ  ٌروطع  اًعفن 

. ىنعملاو

ةروثلا ةقیقح  ىلع  بلاكتم  عمتجم  عم  لماعتلل  ةدیحولا  ةقيرطلاف 

هتاذ دح  يف  درفلا  نوكي  نأ   .. ةروث هتاذ  دح  يف  درفلا  نوكي  نأ  يھ 

وأ ٍتباث  ٍلكشل  ثرتكت  ةروثلاف ال   ،! ٌركتبمو ُّرُح  وھ  امل  اًخراص  اًجذومن 

.. اھنم ةمدقملا  ةمیقلا  وھ  ةروثلا  هیلع  زكرت  ام  لك  لب   ، ثراوتم رھظم 
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، نینیعلا بوصعم  يروثلا  خفلا  يف  ثرتكم  اللا  ناسنإلا  طقسي  امبرف 

ةبسنلاب ةیضقلاف   ، لقعلاو ریمضلا  َرصبم  ناك  نإ  عجریس  اًعيرس  نكلو 

فقاوم وأ   ، هسفن ىلع  اھب  ثباختي  ةيران  تاحيرصت  ةعومجم  تسیل  هل 

نوكت نأ  نكمي  هدنع  ةروثلا  لب  هلھجو !! هرورغ  اھب  يضري  ةیضارعتسا 

يف  ، ًالابج كرحت  نأ  ةرداق  اھقدِص  ةدش  نم  ةطیسب  ةئداھ  ةكرح  يف 

ةروثلا  .. نیيالملا حاورأ  بھلي  نأ  رداق  هئاقن  ةلالج  نم  عدبم  قح  لوق 

ضرألا ءاجرأ  لك  ألمي  نأ  ٍرداق  ٍملاسم  ٍتمص  يف  نوكت  نأ  نكمي  هدنع 

! اًجیجض

ثادحأ نم  ناسنإلا  جراخ  ثدحي  امب  اًموي  نكت  ملو  نل  ةربِعلاف 
ةروثلاف  .. ةيرھوج تامدص  نم  ناسنإلا  لخادب  ثدحي  ام  ردق   ، ةیلاعفنا

نم رُّرحت  يھ  ةروثلا  لب  بلاقل  ٍبلاق  وأ  ماظنل  ٍماظن  نم  ًاليوحت  تسیل 
يرنھ  " ركفملا اھنع  رَّبع  امكف   .. بلاق يأ  قاطن  نم  جورخلاو  ماظن  يأ 

: لاقو رلیم "

كحملاو  ، نومِھلُملا مھ  نودیحولا  نویقیقحلا  نويروثلا   ، ّيلإ ةبسنلاب  "
، ةایحلا نم  سانلا  هذختي  يذلا  فقوملا  ةایحلا : يف  همدختسأ  يذلا 

روتسد وأ   ، يعامتجا ماظن  وأ   ، ٍةموكح بلق  يف  مھحاجنب  سیلو 
فیكب لب   ، يداصتقا نایغط  وأ   ، يفاقث ماظن  وأ   ، ةینيد ةغیص  وأ   ، يقالخأ
وھ ؛  مھیف ركفأ  نيذلا  سانلا  زیمي  ام  كلذ  ؟ ..! اھسفن ةایحلا  يف  اورَّثأ 

مھنإ  ، سكعلا ىلع  لب   ، ناسنإلا ىلع  مھتطلُس  نوضرفي  مھنأ ال 
لعج  ، ةایحلا باوبأ  حتف  مھتياغو  مھفدھ   ، ةطلسلا ریمدت  ىلإ  نوعسي 
ىلإ اھلك  اياضقلا  عاجرإلو  ةایحلاب  جھتبیل   ، ةایحلا ىلإ  اًعئاج  ناسنإلا 

، هلخاد اھلك  ةيرحلا  لمحي  هنأ  كاردإ  ىلع  ناسنإلا  نوضحي  مھنإ   ، ةایحلا
هیلع لب   ، هتلكشم سیل  يذلا  ملاعلا  ریصم  نأشب  قلقي  الأ  يغبني  هنأو 

". رخآ ءيش  الو  ررحتلا  يھو  ةصاخلا  ةيدرفلا  هتلكشم  لحي  نأ 
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*******************

اًمئاشتم سیل        
: باجأ ةمئاشتُملا  ِهتيؤر  نع  وغاماراس  هيزوج  ِلئُس  اَمدنع 

هيزوج  ) اي مئاشتم  ٍناسنإ  نِم  كل  اي  : " اًمئاد يل  نولوقي   ، نیفرعت "- 
ىرأ لاح  يأ  يف   . موؤشملا انملاع  وھ  لب  ال،  مھبیجأف :  ،( وغاماراس
لاكشأ نم  ٌلكش  لؤافتلا  ّنأو   ، ةدیحولا انصالخ  ةصرف  وھ  مؤاشتلا 

ٍساسحإ يأ  مادعنا  نع  امإ  ّمني  هذھك  ٍتاقوأ  يف  ُءرملا  لءافتي  نأ   . ءابغلا
. ةعیظف ٍةھالب  نع  وأ 

؟ ةیبلسلا نم  ٍديزم  ىلع  ضِّرحت  ةیبلسلا  هذھ  نأ  دقتعت  الأ  نكلو  - 
رومألا نأ  ينعأ  نكل   ، متاقو يبلس  ءيش  لك  ّنإ  لوقأ  تسل  - 

. اھنع فرطلا  ضغن  نأ  وأ  اھلھاجتن  نأ  نِم  رثكأ  يھ  ملاعلا  يف  ةیبلسلا 
ضعب ببسب  ةیبلسلا  رومألا  دوجو  لمتحن  نأ  اًمیسج  أطخ  يل  ودبي 

. كلتب عفشت  هذھ ال   . اھل ةلباقُملا  تایباجيإلا 
نم اًعون  مؤاشتلا  ينعي  الأ   . ةعاجشلا نِم  ٌعبان  لؤافتلا  ضعب  ّنأ  الإ  - 

؟ حافكلا يف  ةبغرلا  مدعو  مالستسالاو  عوضخلا 
نأ نظي  لئافتُملا  ؛  ءيشلا ضعب  نییقطنم  نُكنل  نكلو   . ًانایحأ  ، ىلب - 
نّسحتي ال فوس  هنكل  ةئیس  لاح  يف  هنأ  وأ   ، ةدیج ٍلاح  يف  ملاعلا 
نكل  ، اھل ىثري  ٍلاح  يف  ملاعلا  ّنأ  هتھِج  نِم  ىریف   ، مئاشتملا امأ   . ةلاحم
امك ةّمث  امبر   . ملاعلا اذھ  يف  ةدوجوملا  تایباجيإلا  هراكنإ  ينعي  كلذ ال 
سیل نكلو   ، دومجلا ىلعو  سأیلا  ىلع  ثحي  مؤاشتلا  نم  ٌعون  نیلوقت 

ٍعون نم  ٌمؤاشت  ةمث   . هسفن ىلع  رانلا  قلطُي  يكل  اًحشرم  مئاشتم  لك 
اذھب عقاولا  نأل  ؛  ةركفلا هذھ  ىلع  ٌمئاق  ٌمؤاشت   . انأ يِمؤاشت  وھو   ، رخآ

، هرییغت ىلع  اًرداق  نكأ  مل  اذإو   . هرییغت يتاردق  نمض  لواحأس   ، ءوسلا
عم نآلا  لعفأ  املثِم   ،" ءّيس اذھ   ، اورظنا : " لوقأو يعبصإب  ریشُأ  هُّلقأ 

ٌصخش مئاشتم  لك  ّنإ  لوقن  نأ  ٌمیِمعَتل  هنإف   . ًالثم ةیطارقوميدلا 
". ِسئاي

ِيئاورلا عم  راوِح  يف  دادح " ةنامج   " ةینانبللا ةرعاشلا  ةیفحصلا 
اھباتك يف  راوحلا  رشن  ّمت  دقو   ، وغاماراس هيزوج  يملاعلا  يلاغُتربلا 

( رّانلا صوصل  ةبحُص  )

عم فداھلا  ریغ  كاكتحالا  بنجتيو  ءودھلل  ثرتكم  اللا  لیمي  امبرل 
.. رباع ثدح  يأل  ًِالّلھم  اھنم  جرخي  الو  ةصاخلا  هفوھك  يف  يوزني   ، نيرخآلا
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مؤاشتلا نأ  ةقیقحلاو  ةماعلا ! نویع  يف  اًمئاشتم  اًنئاك  هنم  كلذ  لعجیف 
لك ال يف  دوجولا  ةیمتح  تسیل  اھنكلو   ، ثارتكالا عم  ضراعتت  ةمس ال 
ىتحف مامتھالا  قحتسي  ًئیش  نأ ال  ةدیقعب  نمؤي  ثرتكم  اللاف   .. ثرتكم

.. اًررض عفدي  وأ  اًعفن  يدجي  نل  همؤاشتف  مامتھالا ! قحتسي  مؤاشتلا ال 
ىدحإ ناسل  ىلع  غربلیبس "  نفیتس   " عئاورلا جرخم  اھروص  امكف 

مكحلا ىلع  لبقُم  وھو  لئُس  امدنع   Bridge of Spies هملیف تایصخش 
لھ يأ   would it help ةنِیكَس لكب  َّدرف   ، هقلق ىدم  نع  مادعإلاب 

؟! قلقلا دعاسیس 

لب اًرئاث  نوكي  مئاشتملاو ال   ، ءيش لك  ىلع  رئاث  انأ   . اًمئاشتم تسل  "
ىلع ىتح  اًدّرمت  يھتشأف  يدّرمت  يل  قري  لئاقلا : انأو   . اًمزھنم نوكي 

سینودأ ".. . درمتلا

نم هبعرو   ، ملاعلا لعف  دودر  نم  هفوخ  وھ  مئاشتملا  عنصي  امف 
هلخادب مزھو  فوخلا  اذھ  زواجت  دق  ثرتكم  اللا  نكلو   ، ةقحاللا تاوطخلا 
ٍّسِحل قانتعالا  وأ  ةیلؤافت  ةرظنب  كسمتلا  زجاح  ىطختف   .. قلقلا اذھ 
ئدابمب مازتلاو  ةتقؤم  تالاعفنا  قوف  ومسلا  هفدھ  حبصأ  لب   ، يمؤاشت

، رعاشملا نم  تباث  نول  اھبوشي  هترظنف ال   ، لكك ملاعلا  هاجت  ةيرھوج 
وغاماراس نیب  عمجي  امف  ساسألا ..! نم  ٍنول  يأ  اھبوشي  نأ  حمسي  لب ال 

ةیضقل نيابتملا  مھكاردإ  نم  مغرلاب  نیثرتكم  اللا  بلغأو  سینودأو 
هاجت ةتباث  تامزتلا  هعفدت  ثرتكم  اللاف   .. كاردإلا اذھ  دعب  ام  وھ  مؤاشتلا 
ضرأ يف  ةوقب  اھدوجو  ىلع  صرحيو  اھب  نمؤي  ةنیعُم  ةيدوجو  اياضق 
ةنماكلا ةروثلاف  ةمدختسملا  ةقيرطلا  وأ  بولسألا  فلتخا  امھمف   .. عقاولا

. هتفسلفو هراكفأ  ةقورأ  يفو   ، هتایح تایكولس  نیب  ةسوملم  نوكت  داكت 

_______________________________________

_____________________________________________

*********
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" فوسلیفلا عنصت  ةیحللا ال  "

دشر نبا 

اینيد ثرتكم  اللا 

انزجع رربنل  اھمدختسن  ظافلأ  اھعیمج  ظحلا "  " ،" بیصنلا  " ،" فورظلا "

ةيدبألا انتجح  نوكتف   ، نفسلا هیھتشت  امب ال  حايرلا  يتأت  امدنع  انلشفو 

، انصقاون يشفتو  انتایناكمإ  روصق  نع  عفادلل  ملاعلا  لبق  انسفنأ  مامأ 

.. انحومط ةشاشھو  انتداردإ  فعضب  فارتعالا  نم  بورھلل  لثمألا  انذفنم 

نكلو ةنیشملا ! انتمازھناو  ةیلاتتملا  انتابیخ  نم  صلمتلل  قینألا  انذالم 

ةایحلا اقح  لھ  ؟ ! هتایح ةطخ  نع  دحوألا  لوئسملا  وھ  ناسنإلا  اقح  لھ 

رخآ رصنع  دوجوب  ضورفم  رخآ  عون  نم  لدع  كانھ  مأ  انباسح  يف  ةلداع 

ةلداعملا كلت  يف  دجاوتلا  ىلع  ناسنإلا  رابجإ  مت  اذاملو  ؟ ! ةلداعملا يف 

؟! ساسألا نم  ةبيرغلا 

تالاحلا ضعب  يف  اھنأ  اًصوصخو  ةیساسحلا  ةديدش  ةقالع  يھ  معن 

ناسنإلا ةقالع  تناك  نإو  اذام  نكلو   ، ةیقطنملاو ةیملعلا  اھمئاعد  دقفت 

لقعلاو قطنملاب  برضیس  لھ  ؟ ..! ثرتكي ًاناسنإ ال  صخت  عم هللا.. 
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ناك نإ  اذامو  ؟ ..! ةینيدلا میھافملاو  سوقطلاب  ثرتكي  مأ ال  طئاحلا  ضرع 

بجي ناك  نإو  اذام  لب  ؟ ! ةدیقع وأ  اینيد  اًكولس  هساسأ  يف  ثارتكا  اللا 

اياضقل انتقاطو  انلوقع  رفونو  ةیضقلا  كلت  لثمل  ثرتكن  الأ  اًعیمج  انیلع 

؟! مولعلا ريوطت  وأ  لودلا  داصتقاك  ةدئافو  ةیمھأ  دشأ 

ددع نإف  ةعبط 2001م،  ةیملاعلا  ةیحیسملا  ةعوسوملا  بسح 

ةنايد اھنم 150  نيد ،  يلاوح 10000  غلب  خيراتلا  ربع  ملاعلا  يف  تانايدلا 

قِّدصت وأ ال  قِّدصف   ، !! رثكأ وأ  درف  نویلم  اھنم  لكب  نینمؤملا  ددع  غلب 

كانھ نكلو   ، ةحزم ضحم  تناك  نإو  !  Googlism ـ لا يعدت  ةنايد  كانھ 

نوكیل برقأ  ينورتكلإلا  لجوج  عقوم  نأ  اودجو  رشبلا  نم  ةعومجم 

!.. هنوبلطي ام  لك  ىلع  اًعيرس  بیجي  وھ  لقألا  ىلعف  مھل ! ةنايد  ةباثمب 

سیل هنأ  ةقیقحلاو  ؟ ! ثرتكم اللا  دجت  دق  نيأ  ماحزلا  كلذ  لك  طسو  نكلو 

عیطتست ةیحور  ةدیقع  ىتح  وأ  نیثرتكم  اللا  لك  عمجي  دحاو  نيد  كانھ 

نطاب نم  تجرخ  ةیساسأ  ئدابم  كانھ  نكلو   .. مھراكفأ عیمج  مضت  نأ 

ریمضل جاتحت  لب   .. سوقط وأ  نيدل  جاتحت  ئدابملا ال  كلت   ، ةیثارتكا اللا 

اذام لب   .. يلصت نمل  وأ  دبعت  اذام  تسیل  ةیضقلاف   ، ظقي قطنمو  يح 

كیلع راكفألاو  تادقتعملا  كلت  سكاعنا  ام  ؟  كتالصو كتادابع  دعب 

كھلإ نوكي  نأ  كل  ررق  كلقع  ناك  نإو  كسفنل  ديرت  امك  نكف  ؟ ..! ناسنإك

.. هلإلا اذھ  نیبو  كنیب  يصخشلا  كلماعت  اذھ  ةياھنلا  يفف  لجوج ..! وھ 

. مھنیبو كنیب  كلماعت  وھ  ةيرشبلا  ينعي  ام 
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ةدیقعك ثارتكا  اللا       

اب ينطابلا  ساسحإلا  وھ  نيدلا   . توھاللا وھ  سیل  نيدلا  "

ناسنإلا نوكي  دقو   . نيدلا میمص  وھ  اذھو   ، بلقلا قامعأ  يف  دوجوملا 

رتلاو " " نع هللا. ةفرعم  يأ  هيدل  نوكت  نأ  نود  توھاللاب  ٍملع  ىلع 

. نيدلا ةفسلف  يف  لاقم  لزألاو - نامزلا  سیتس - "

.. ةیعمتجم وأ  ةیسقط  اھنم  رثكأ  ةیحور  ةرظن  نيدلل  رظني  ثرتكم  اللا 

نایك عم  يح  لصاوت  ةماقإل  ناسنإلل  يلخاد  جایتحا  ةباثمب  وھ  نيدلاف 

لخادب دلوتي  مل  نإف   .. رخآ ىمسم  يأ  وأ  ةعیبط  وأ  ىعدي هللا  امبر  ربكأ 

نيدلا ةركفل  هثارتكا  مدع  يھ  ةجیتنلا  تناك  جایتحالا  اذھ  ثرتكم  اللا 

. ينيد بھذمك  ةیثارتكا  اللا  تدلو  انھ  نمو   .. ىرخألا يھ 

نيركفملا ضعب  اھل  أجلي  يتلاو  ةیثارتكا ) اللا  ) Apatheism ـ لا
اًدحلم سیل  وھف   .. نايدألاو ةركف هللا  هاجت  مھفقوم  حیضوتل  ةفسالفلاو 

هاجت ةفقوم  ددحي  مل  لاز  ام   ، يردأ وأ agnostic ال  دوجو هللا  ركني   atheist

يھف همدع ! نم  دوجو هللا  ةیضقل  متھم  ریغ  ساسألا  نم  هنكلو  هللا 

هل ةياھن  نوثرتكم ال  اللا  هاري  دق  لادج  نم  بورھلل  ةيرحس  ةقيرطب  هبشأ 

ثرتكم لك ال  ةدیقع  ضرفلاب  سیل  ةیثارتكا " اللا   " .. فـ هنم ةدئاف  الو 

. نیثرتكم اللا  راطإ  جراخ  ةیثارتكا  اللا  دجت  نل  نكلو 
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ركف برقأ  اھدجتس  ةیثارتكا  اللا  فقوم  يف  تلمأت  اذإ  كنأ  ةقیقحلاو 

يلقعلاو يجولوكیسلا  نيوكتلاف   .. ثرتكم اللا  رھوج  عم  بسانتم  ينيد 

يتلا راكفألا  وأ  ةیناميإلا  اياضقلا  عم  لماعتلا  هیلع  ِمّتحي  ثرتكم  ّالل 

ردقب ةیملع  لئالدب  نھربملا  ریغ  قيدصتلا  نم  ةیلاع  تاجرد  مزلتست 

هنيد نكلو  نيد  الب  سیل  وھف   .. اھیف ضوخلا  مدع  وأ  مالستسالا  نم  ربكأ 

امل ةسكعنم  ةروص  وھ  ثرتكم  اللا  هللا "  " .. فـ ىرخأ ةیحان  يف  بكنم 

وأ هودبعتم  اھسرامي  ةيرھظم  تایكولسل  ثرتكي  اًضيأ ال  وھف   ، دقتعي

نأ نم  ىمسأ  ثرتكم  اللا  هللا "  " نكلو  .. هب نونمؤملا  اھددري  ةنانر  ظافلأ 

رطیسملا هنأ  وأ   .. ٌرداقو ٌّيوق  هنأ  ةجحب  رومألا  تایحطس  صحفتي 

مالسلاو ناسنإلا  ةيرح  ةیضق  نكلو  ضرألا ! تانئاك  لك  ىلع  نمیھملا 

، ضفري نم  ضفريو  دبعتي  نم  دبعتیف  هلغشت  ام  يھ  امبر  يملاعلا 

، لدعو ةمحر  يف  هؤاضعأ  شیعي  ٌجتنم  ٌباحتم  ٌنوك  ةياھنلا  يف  فدھلاف 

كلت قیقحت  يف  مھألا  عفادلا  يھ  هدارفأ  ةیصوصخ  مارتحا  امبر  اذھلو 

. ةلداعملا

، راجفلا دنع  ٌّراب  انأو   ، نمؤم نيدحلملا  نیبو   ، ٌدحلم نینمؤملا  نیب  انأ  "

". . بيرغ ضرأ  لك  يفو  يبنجأ  ةئیب  لك  يف  ينإف   ، راربألا دنع  ٌرجافو 

" كرابم يكز  "

بورھلا ررق  ٍنابج  ٍعناخ  ٍركفك  ودبت  يجراخلا  اھلكش  يف  ةیثارتكا  ّاللاف 
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يف نكلو  همدع ! نم  دوجو هللا  ةیضقك  ةماھ  ةیضق  مسح  نم  اًدیعب 

مامتھالل وعدت  رخآ  عون  نم  ةفلتخم  ةفسلف  امبر  يھف  اھرھوج 

نايدألل ةیحطس  رھاظم  يأ  نع  اًدیعب   ، ناسنإلل يحورلا  نومضملاب 

قفاوتي يبسن  ركف  يھ  امنإ   ، أطخلا الو  باوصلا  تسیل  يھف  ؛  ىرخألا

ةیثارتكا اللا  ةرظنلا  امبر  رخآلا  عم  كلماعت  يف  ىتح   .. ناسنإ لك  بسح 

يوسلا ناسنإلاف   ، عیمجلل ريدقتلاو  ةاواسملا  دامتعا  يف  لثمألا  يھ 

اھدعب ررقیل  ينيدلا  كروظنم  وأ  كدقتعم  ةفرعمل  ةجاحب  سیل  اًقح 

كلت لثمل  ثرتكي  لب ال  ؟ ..! كرقحتسي مأ  كمرتحي  نأ  امإ  راتخیف  كتمیق 

. ًاناسنإ كنوك  هیفكیف  تایصوصخلا 

***********

ناميإلا ةمزأ        

ةھافتلا كلتب  رعشي  نأ  ديري  الو   ، نمؤي ّالأ  ّضفي  لِ يمتنم  اللا  نإ  "

لك هعم  قفتي  اًئیش  دجت  نأ  ديرت  ةیناسنإلا  هتعیبط  نأو   ، نوكلاب مكحتت 

". ایلقع هثحبي  ٍّلح ال  لوبق  نم  هعنمت  هتنامأ  نأ  الإ  ةقفاوملا 

" نسلو نلوك   " لـ يمتنم " اللا   " باتك نم 

ماكتحالا ةطلاغم   ) ىعدت ةطلاغم  ةیقطنملا  تاطلاغملا  مھأ  نم 
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هذھب نینمؤملا  ددع  ةرثك  ىلع  ينبملا  عانتقالا  يف  رھظت  يتلاو  ةرثكلل )

يفارخ نئاك  دوجو  يف  نوقدصي  صاخشألا  نیيالم  ًالثمف :  .. ةعانقلا

نئاكلا اذھ  دوجو  ِقدصب  ةعانق  رھظتف   .. هدي نم  اًران  جرخي  نأ  هنكمي 

دكؤي دحاو  يدام  لیلد  دجوي  الو   ، لقعلاو قطنملا  يفاني  هنأ  نم  مغرلاب 

ليواقأ ىلع  ًاینبم  نئاكلا  اذھ  دوجوب  دیحولا  ناميإلا  ىقبیف  هدوجو !

.. جضنلاب فصتي  كولس ال  هنأ  لقاع  يأ  هاري  ام  اذھو   .. نيرخآلا ثيداحأو 

نوكي نيأف  ٍّيئرم  ٍّيدام  ٍلیلد  ىلع  اینبم  ناك  نإ  هنأ  ناميإلا  ةلضعمف 

هیف قيدصتلا  نكمي  يذلا ال  يف  قيدصتلا  وھ  ناميإلا  لب  ؟  اھتقو ناميإلا 

ریغ كولس  هتاذ  دح  يف  ناميالاف   .. قطنملا وأ  لقعلا  ىوتسم  ىلع 

. ينالقع

ساسأ ىلع  سانلا  لوقع  يف  هتمجرت  متيو  ناميإلا  ظفل  رَكذُي  ام  اًریثك 

ریغ يناسنإ  كولس  وھ  ناميإلا  نكلو   .. اب ناميإلا  وأ  ينيدلا  ناميإلا 

": هيونیس تریبلیج   " لاق امك  وھ  لب  طقف  نيدلا  ىلع  رصتقم 

ىلإ اندوقي  نأ  هلك  ملاعلا  لواحي  نیح   ، لمألا ریغ  ناميإلا  انِمّلعي  اذامو  "

!" ؟ سأیلا

باغ امھم  لضفألا  هل  بلجیس  هدلاو  نأ  قثاولا  لفطلا  يف  ناميإلا  دجنف 

هعم لظتس  هتبیبح  نأ  نمؤي  امدنع  بیبحلا  يف   .. ةیساق ٍفورظب  َّرم  وأ 

نمؤي امدنع  هسفن  ناسنإلا  يف   .. ةایحلا لكاشمب  رثأت  وأ  ىناع  امھم 

امبر ال  .. هقیقحت ىلع  رداق  هنأ  هسفن  قامعأ  نم  رعشيو  ةياغ  وأ  ملحب 
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امبر  ، اھبیبح ةبیبحلا  لذختس  امبر   ، يفاكلا نامضلا  لفطلا  كلذ  كلتمي 

ثتجت نأ  ةلیفك  ةایحلا  يف  تامطلو  ةيدوجو  ثراوكب  ناسنإلا  اذھ  رمیس 

! هسفن ايانث  نم  ناميإلا  لصأ 

ةیعقاوب نوداني  يداملا  ملاعلا  يمعاد  نم  اھب -  سأب  ال  ةحيرش -  كانھف 

وأ لؤافتلا  عباط  هل  يفضت  ةیناميإ  ةفص  يأ  بْلَسو   ، فقوملاو ملحلا 

تامدص ىلع  قیفيو  مھولا  عقنتسم  يف  ناسنإلا  قرغي  ىتح ال   .. لمألا

وھو ثرتكم  ٍنئاك ال  يف  تامدصلا  رثؤت  لھ  نكلو   .. نابسحلا يف  نكت  مل 

؟! تامدصلا بلق  نم  عونصم 

وھ لب   ، دحاو عاقيإب  هبلق  يف  عطسي  ثرتكم ال  اللا  ةایح  يف  ناميإلا 

هناميإ َدقف  امدنع  كلذ  لبق  هبلق  يف  ناميإلا  لتق  نم  هسفن  ثرتكم  اللا 

اھوطخي ناك  ةوطخ  لك  عم  نكلو   ، هب ثارتكالا  مدع  ررقو   ، ملاعلا يف 

.. هسفنب هناميإ  ةوق  ىلع  هفرعت  ديزي  ناك   ، ملاعلاب هناميإ  وحم  وحن 

ةقاط ثرتكم  لك ال  لخادبف  ةركفلاب ..! ناميإل  دارفأب  ناميإ  نم  لوحتیف 

ٍردصب توملا  ةھجاومو   ، ةسارشب ملاعلا  ةمواقم  ىلع  ةرداق  ةیناميإ 

.. اھیلع ىبرت  ةداع  وأ  هعمس  دق  مالك  نع  اًعبان  سیل  ناميإلا  انھف   .. ٍبحر

يف اھمجح  ةقیقح  كردأو  هسفنب  اھشاع  ةیصخش  ةبرجت  نع  اًعبان  لب 

نكل ىلعأ  ةینيد  ةطلُسك  اب  نمؤي  نكي  مل  نإو  ىتح   .. هركفو هبلق 

.. اھیف لادج  ةیناسنإ ال  ةرورضك  ٍةمحرو  ٍریخو  ٍلدعك  میق  رھوجب  نمؤي 

يأ يف  ماتلا  نیقیلل  لوصولل  هضفرو  رمتسملا  هككشت  نم  مغرلابف 
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اللا ةایح  يف  ناميإلاف   ، ةیناميإ ةروصب  لعافتيو  رعشي  هنأ  الإ   ، عوضوم

.. هبلقب ناميإلا  ءاھتنا  روف  ثرتكم  اللا  تومیف   .. ةایحلل هتقاط  وھ  ثرتكم 

لبق ادیلاد "  " ةیملاعلا ةبرطملا  باطخ  يف  تءاج  امك  ةياھنلا  نوكتل 

". لمتحُت دعت  مل  ةایحلا   .. ينوحماس : " اھراحتنا

___________________

ةیحورلا ةحصلا 

قيرط اب  ناميإلا  لھ  ؟  بالكلاو صللا  يف  نيدلا  رود  نع  اذام  "- 

يذلا باوجلا  يھ  ةیفوصلا  لھ  ؟  خیشلا لوقي  امك  ةقحلا  ةداعسلا 

؟ مرجملا هنع  ثحبي 

لواحي لباقملا  يف   . اھفرعن يتلا  ةایحلا  ضفري  خیشلا  ظوفحم :

انأ  . نیفلتخم نیملاع  يف  امھنإ   . ةرشابملا هتالكشم  لحي  نأ  مرجملا 

. ةباجإلا تسیل  اھنكلو   ، لیمجلا رعشلا  بحأ  املثم  ةیفوصلا  بحأ 

حِرتساو  ، سلجاف  ، َلاعت كيداني   ، ءارحصلا يف  بارسلا  لثم  ةیفوصلا 

بحأ نأ  الإ  كلمأ  يننكلو ال   ، ةایحلا ضفري  قيرط  يأ  ضفرأ  يننإ   . ًالیلق

. ةكرعم مضخ  يف  ةحار  ةظحل  اھنإ   .. ديدشلا اھلامجل  ةیفوصلا 

ةیفوصلا خویش  نوریشتسي  نوریثك  نويرصم  ءاقدصأ  يل  ةرواحملا :

. لولح نع  نیثحاب 

كنبلا يف  مھتالكشمل  يقیقحلا  لحلا   . مھقفوي انبر  ظوفحم :
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". ينطولا

ماع 1992 يف  ویفر  سيراب  يد  ةلجم  عم  ظوفحم  بیجن  راوح  نم 

ىلإ ریلدوب " لراش   " يسنرفلا رعاشلا  َبتك  لئاسرلا  ىدحإ  يف 

" ةعئاض لب   ، ةئيدر ةیحورلا  يتحص  : " هتدلاو

". ةعئاجلا يھ  مھحاورأ  نأل  لب   ، ةعئاج مھنوطب  نأل  نولتقي  مھنإ ال  "

اساك مرویھ 

ام ٍءيش  دوجو  شقانت  نايدألا  لك  ؟ ! حورلا يھ  ام  اًموي  تركف  لھ 
عابتاب رھدزي  وأ  ومني  ءيشلا  اذھ   ، ناسنإ لك  لخادب  حورلا  ىعدي 

لھ ؟  نيد الب  صخشلا  ناك  ول  اذام  نكلو   .. نيدلا اذھ  میلاعتل  صخشلا 
؟! حورلا كلت  ناسنإلا  نِّزخي  نيأو  ؟ ! حور الب  نوكي 

لُّصوتلا عاطتسا  هنأب   Duncan MacDougall بیبطلا حرص  ةنس 1907 
ددع ىلع  هبراجت  ىرجأ  ثیح  مارج ! همعز 21  بسح  وھو  حورلا  مجحل 
امك وأ  توملا  ةظحل  نزولا  اذھ  دقفي  مھبلغأ  نأ  دجوف  ؛  تاومألا نم 

" مارج  21  " يلاوح دقفیف  ناسنإلا  دسج  نم  حورلا  جورخ  ةظحل  اھرسف 
! حورلل نیبوسنملا 

دوجولا تابثإ  ءابطألاو  ءاملعلا  نم  ریثكلا  لواح  خيراتلا  رادم  ىلع 
وأ لشفلاب  تالواحملا  كلت  لباقت  تناك  نكلو   ، حورلاب ىمسي  امل  يداملا 

عمتجملا تاب  ىتح   .. يقطنملا يملعلا  عمتجملا  َلِبق  نم  ةيرخسلا 
قافخإلاب اھیلع  موكحم  ةیضقك  حورلا  دوجو  تابثإ  ةیضقل  رظني  يداملا 

ریثكلا كانھ  نكلو   .. ثيدحلا ملعلا  يف  اًحور  ىعدي  ام  دجوي  الف   .. يمتحلا
نآلا ىتح  اھریسفت  ملعلا  عطتسي  مل  ةيونعملاو  ةیسفنلا  رھاوظلا  نم 
ثحبلا باب  قلغن  ىتح  يملع  ریغ  ریسفتل  ءوجللا  ىلإ  رربمب  سیل  اذھو 

.. ریكفتو لؤاست  ةلاح  يف  اًمئاد  ناسنإلا  لعجي  اذھ  لب   ، اھیف ریكفتلا  وأ 
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. يفاشلا نیقیلل  لوصولل  ةردقملا  مدع  ةلاح 

اًصوصخو  .. اھتعیبط وأ  حورلا  ةیھام  ةیضق  مسح  بعصلا  نمف 
ةكئاش ال قافنأ  يف  هسفن  ماحقإل  لیمي  الو  ثرتكي  ناسنإل ال  ةبسنلاب 

اًریثك ثرتكي  كلذ ال  نم  مغرلاب  هنكلو   ، حطسلل ٍقيرط  يأ  اھل  ودبي 
نع نوكت  ام  دعبأ  ةرظن  حورلا  اياضقل  ثرتكم  اللا  ةرظنف  حطسلل ..!

كباشت كف  وأ  اھدینفت  ةماعلا  ضعب  لواحي  امك  لقعلا  وأ  قطنملا 
نم بورھلا  لیبس  يف  اھضوخ  ررقي  ةیفسلف  ةلحر  يھ  لب   .. اھروذج
اھنع ملكت  يتلا  ةیحورلا  ةحصلاف   .. ةتحبلا ةیببسلا  ِزّیحو  ةداملا  ملاع 

وأ عمتجملا  يف  نطاوم  نع  اًدیعب   ، ناسنإك هرھوج  ةحص  يھ  ریلدوب " "
ةلاح يھ   ، هعادبإ ةيرحو  هئدابم  ةحص  يھ  لب   .. ةایحلا يف  لماع  درف 

.. ناسنإ لك  لخادب  مِھلملا  ریمضلا  عم  سناجتو  ءافص 

يلاغتربلا رعاشلا  وھ  خيراتلا  رادم  ىلع  نیثرتكم  اللا  رھشأ  نمف 
فَرعُي يذلاو ال  ةنینأمطاللا  )   ) باتك بحاص  اوسیب " ودنانرف  وینوطنأ  "
لقعلاو قطنملا  هدنع  هرصع  نيركفم  بلغأك  ناك  لب  ةینيدلا  هتعزن  هنع 
هتاباتك يف  ةیحورلا  هتسمل  ودبت  كلذ  عمو   ، ریكفتلا رصانع  تامدقم  يف 
سوقط نیب  اوطبرت  ال  : " هلامعأ يف  انل  لوقي  اوسیب "  " .. فـ فنعو ةوقب 
ام لكب  هلخادب  امع  ِرّبعیف   .. هبلق بیھلو  هحور  ةرارحب  ناسنإلا  نيد 

: ٍّيحور ٍقدصو  يناسنإ  فعض  نم  تاملكلا  هلمحت 

نع بوتأو  يكبأو  يلصأ  نأ  ديرأ  ؟ ..! اًدوجوم نكي  مل  ولو  دجوي هللا؟  نيأ  "
تسیل ٍةعانمب  ينع  اًوفعم  ينوكب  عتمتسأ  نأ   ، اھفرتقأ مل  مئارج 

، هل ًالكش  ، ال  ًالئاھ اًنضح  نكل   ، ءاكبلا لجأل  اًنضح  ديرأ   . اًمامت ةیمومأ 
اميأ نم  برقلاب   ، ًايوثنأ  ، اًئفاد  ، كلذ عم  ًابيرقو   ، فیص ةلیل  لثم  اًعساش 

اياطخ ال ءاكب   ، اھب ریكفتلا  نكمي  ءایشأ ال  كانھ  يكبأ  نأ  عیطتسأ  نأ   .. ران
لعفب ةراثتسُم  ةریبك  كوكشو   ، اھل دوجو  ءایشأ ال  تانانح   ، يھ ام  فرعأ 

". وھ ام  يردأ  ٍلبقتسُم ال 

*********************

بنذلا
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ةقیقح لك  هتمكحم  مامأ  ضرعاو   ، هدعقم ىلإ  هماكحإب  لقعلا  ِتّبث  "

ناك نإ  هنأل  دوجو هللا؛  ىتح  ءيش  لك  ةأرجب  هب  بوجتسا   . يأر لكو 

يأ عدت  . ال  ىمعألا فوخلا  نم  رثكأ  يلقعلا  لالجإلاب  ريدج  وھف  اًدوجوم 

ریغ هنأ  داقتعا  ىلإ  تیھتنا  نإو  كینثي ! ققحتلا  اذھ  بقاوع  نم  ٍفوخ 

ةبحم يفو  ىولسلاو  ةرسملا  يف  ةلیضفلل  َعفاود  دجتسف   ، دوجوم

" اھمازتلا كل  اھثدحیس  يتلا  نيرخآلا 
ًالقن ةدحتملا -  تايالولل  ثلاثلا  سیئرلا  نوسرفیج " ساموت   " تاملك

" تكیھ لكيام  رفینیج   " لـ كشلا ) خيرات   ) باتك نع 

ةجوزلا بس  لھ  ؟؟  ينيد  بنذ  نوكي  نا  نكمي  يفطاعلا  نضحلا  لھ 
لوبقم ءاضعالاب  عربتلا  لھ  ؟  هتعاظف يدم  كاردال  ينيد  صنل  جاتحي 
كلتك ةیضق  يف  نايدألل  يأر  كانھ  نوكي  نا  نكمي  فیكو  نايدالا  يف 

!! نینسلا ؟ تائمب  ةیضقلا  كلت  لبق  نايدالا  لك  لوزن  لظ  يف 

، سانلا مومع  نم  ریثكلا  لقع  ةلئسألا  كلت  لثم  لغشت  نأ  نكمي  امبر 
كلت لثم  زاتجا  هلقع  امبرف   ، ثرتكم اللا  لاب  لغشت  نأ  ًابعص  نكلو 

لھ وھو : قمعأو  لمشأ  لاؤس  ىلع  ةباجإلاب  ةلئسألا  نم  ةیعونلا 
؟! نيد ىلإ  جاتحت  قالخألا 

نیب ةایحلا  میظنتل  كتباجإ  تناك  نإف  ؟  ساسألا نم  نيد  دجوي  اذامل 
ًایلاح نودحلملا  شیعي  فیكو  نايدألا  لبق  تاراضحلا  تناك  فیكف  سانلا 

ناسنإلا نكلو   ، ةقیقحلا كلتب  فارتعالا  بعص   .. ةثيدح ةمَّظنم  ةایح  يف 
نكلو  ، نيدلا نأشل  ًالیلقت  سیل  اذھ   ، نيد الب  هتایح  مظني  نأ  هنكمي 

وھ يساسألا  هفدھ  نيدلاف   .. هنم صقتني  عضوم  نم  هلاشتنال  ةلواحم 
نم نيد - لك  بر  بسح   - هقلاخ عم  ةقالع  ةماقإل  ناسنإلا  ةدعاسم 

كلذل لوصولا  ىلع  لمعت  میلاعتو  هینيد  كسانمو  سوقط  لالخ 
فیك وأ  سبلي  فیك  وأ  ناسنإلا  خبطي  فیك  نيدلا  فدھ  سیلف   .. دصقملا
نم ىقرأ  نوكي  نأ  بجي  ةتباثلا  ةیسدقلا  هتياغب  نيدلاف  ماَّمحلا ..! لخدي 

. فالتخالاو روطتلل  ةلباق  ةيرشب  تایكولس 
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نأ لئاسملا  كلت  لثم  يف  نيدلا  ماحقإ  هیمتحل  نيدلا  لاجر  يمري  امبر 
دوجو بجیف   ، ةوھش وأ  ةوزن  نم  ةجحب  فرجنيو  حطشي  امبر  لقعلا 

عدارو عجرم  دجوي  هنإ ال  لاق  نم  نكلو   ، لقعلا اذھ  ىلع  ةطلُسو  عجرم 
،! لقعلا ریغ  نوكي  نأ  نكمي  الو  اًضيأ  لقعلا  وھ  لقعلا  عجرمف  ؟ .. هل
ةروصلل برقألا  هنكلو  نایحألا  ضعب  يف  طلاغت  نإو  يناسنإلا  قطنملاف 

، أطخ أطخلا  نأ  كردتل  ٍنيد  ىلإ  ةجاحب  تسل  تنأف   .. باوصلل لثمألا 
تناك نإ  نيدلاف   ، قحلل كدحو  لصتل  حجارلا  قطنملاب  ىلحتت  نأ  يفكي 

تنأف ال ؟ ..! نيدلا اذھ  هبطاخي  ناسنإ  يأف  قطنملا  عم  ةضقانتم  همیلاعت 
هقح ىلع  ٍّدعت  يف  ةرفاس  ةروصب  ناسنإ  ةایح  بْلَس  لتقلا  نأل  لتقت 

، قح هجو  نودب  ةناسنإ  دسج  ىلع  ىدعتت  كنأل  بصتغت  ، ال  ةایحلا يف 
نكمي  ، معن  .. اذكھو  ، اھملع نيرخآلا  قح  نم  ةقیقح  يفخت  كنأل  بذكت  ال 

لتقتو بذكتل  قطنملا  ءاعدا  تحت  تارربم  كلقع  دجي  نأ  كلذ  لك  عم 
يوق دوجو  لِظ  يف  اھدجیس  اًضيأ  نيد  الب  اھدجو  نإ  نكلو  بصتغتو !

نم حامسو  لحب  تناكو  مئارجلا  ىصقأ  تبكترا  نيدلا  مسابف  نيدلل ..!!
.. قطنملا يف  اًضيأ  ناك  أطخلاف   .. هتاطلس ربكأ 

وأ اھسوقط  تناك  امھمف   ، ةنايد يأب  نمؤي  ناك  نإ  ثرتكم  اللاف 
هرئاعش سراميو  فوخلاب  سیل  قطنملاب  هبر  نم  برقتي  وھف  اھمیلاعت 

ردھت يتلا  ةیبغلا  تالؤاستلا  عاق  يف  طقسي  .. ال  دسجلاب سیل  لقعلاب 
ةلیضفلا رھوج  عم  يحلا  لصاوتلل  اھنع  عفرتي  لب   ، هتقاطو هتقو  نم 
ناسنإلا ةمدخل  َدِجُو  سدقألا  نيدلا  نأ  اًمامت  كردي  وھف   .. ةمكحلاو

. سدقألا نيدلا  ةمدخل  َدِجُو  يذلا  وھ  فیعضلا  ناسنإلا  سیلو   ، فیعضلا

لثم عمتجم  يف   ، توكسلا ىلع  انماغرإل  ةمئادلا  ةجحلا  يھ  كلتف  "
ام اذھ   ، ةئیطخلاو بنذلاب  ساسحإلا   ، دادبتسالا ةادأ  بیعلا   ، انعمتجم

ثيدحلا ءاسنلاو  لاجرلل  ىَّنست  ول   ، انتكرح ّیقت  دِ يكل  نايدألا  هتعرز 
تناكل  .. مھداسجأ نعو  مھرعاشم  نعو  مھتاقالع  نع  ةحارصب 

". ام اًموي  ثدحیس  كلذ  نأ  ةقث  ىلع  انأو   .. اًعادبإو اًراھدزا  رثكأ  ةيرشبلا 
" فولعم نیمأ   " ينانبللا ركفملا 

__________________

فدھلا نع  ثحبلا      
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سیلو ةرطضم  ينأ  وھ  شیعلا  يف  يرارمتسال  دیحولا  ريربتلا  راص  "

وأ درشم  لكف   ، عایضلاو درشتلا  نم  اًسؤب  دشأ  رمألا  اذھو   . ديرأ ينأل 

شیعلا ةمقل  نع  ثحبلل  امإ   ، ام ءيش  لجأ  نم  موي  لك  ظقیتسي  عئاض 

ملو  ، اھیف يل  ةبغر  ًءایشأ ال  لعفأل  ظقیتسأف  انأ  امأ   .. فدھ داجيإل  وأ 

نورخآلا هاري  يذلا  ءيشاللا  يف  رمتسأل  طقف   .. ةيادبلا ذنم  اھرَتخأ 

" رساجلا فونھ   " ةيداع لـ ةأرما  ينتیل  ةياور  نم  ةایح ..)."  "

وحن ریسي  ریغص  بكوك  ىلعف   ، ءيش يأل  ىنعم  نأ ال  ًانایحأ  نُظأ  "

ضرمنو  ، دھاجُنو  ، عرعرتنو مايألا  طسو  دلوُن  نینسلا  نیيالم  ذنم  مدعلا 

دلوُي نیح  يف   ، سانأ توميو   ، تومنو بخصنو   ، نيرخآلل ملألا  ِبّبسنو 

وتاباس وتسنرإ  " . ديدج نم  ةمیقعلا  ةاھلملا  راركت  أدبیل   ، نورخآ

مث  ، فدھو ةياغل  تِقلُخ  كنأ  ىلع  كسفنل  رظنت  اھلك  كتایح  َتیضق  "

الأ ؟  ىنعم يأ  كلذ  دیفيأ   . عیطقلا نم  دحاوك  شیعت  نأ  نآلا  كنم  بلطُي 

ُسانلا معدي  اذامل  ؟  ةمیق لكو  سدقم  لك  حاتجت  ةیثبع  ةرظنل  كلذ  وعدي 

مھلامآ نوكت  الأو   ، اوتومي يكل  اوشیعي  نأ  اًئیش : اونوكي  الأ  يف  َسانلا 

نيذلا ءالؤھ  ردني  امنیب   ، هئاقبو عیطقلا  ةاجن  ةمدخ  يف  الإ  مھتاعلطتو 

يھ كلت  ؟  زیمم دوجو  كل  نوكي  نأ  ىنعم  نومھفي  لُق  وأ  نوفرتعي 

نوكت نأ  الو  ةلآ  يف  اًسِرت  نوكت  نأ  ، ال  زیمم دوجو  اذ  نوكت  نأ  ةیناسنإلا 

" طیغلا وبأ  دمحم  " " . عیطق يف  اًسأر 
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اًدیعب هتاذ  عم  هفقوت  ةظحل  يھ  يناسنإلا  ركفلا  تاظحل  ىسقأ  نم 

؟ هتایح ىنعم  ام  ؟  هدوجو نم  فدھلا  نع  هلؤاستو  ملاعلا  ءاضوض  نع 

دسج يف  ىتأ  اذامل  ؟  نمزلا اذھ  يف  ضرألا  هذھ  ىلع  رھظ  اذاملو 

ةظحللا كلت  ةوسقف  ؟ ..! ليدب رایخ  دجوي  ناك  لھو   ، ناسنإلا اذھ  ةایحو 

اًمئادف  ، ناسنإلا اذھل  ةیضرُم  ةیفاش  ةباجإل  لوصولا  ةبوعص  يف  نمكت 

يأ طرتشي  هدوجوف ال   .. شیعي نأ  هیلع  نأل  شیعي  هنأ  ةجیتنلا  نوكت  ام 

يح نئاك  درجم   ، اًدوجوم نوكي  نأ  يف  هلك  ىزغملا  امنإ  ٍفدھ  وأ  ٍببس 

ببستي وأ  دحأ  عم  هدوجو  رثؤي  ينوكلا ال  غارفلا  نم  ةددحم  ةلتك  ِلّكشي 

يف حضتي  ةيرظنلا  كلت  ةجلاعمل  قرطلا  مھأ  نم  نكلو   .. دحأ عم  هبایغ 

نأ ةيرظن  قيدصتل  درف  لك  عفدي  يذلاو  ناسنإلا  دوجول  ينيدلا  موھفملا 

؟ ةیضقلا كلتل  ثرتكم  اللا  رظني  فیك  نكلو   .. ةایحلا يف  اًفدھ  انم  لكل 

يھ ثرتكم  وأ  ثرتكم  ءاوس ال  درف  لك  لخاد  ةینيدلا  ةعزنلا  نوكت  امبر 

، ال اًقدص نكلو   ، ةيرظنلا كلت  لثم  يف  قدصي  هلعجل  يساسألا  كرحملا 

ةیمتح ةدیقع  ىلع  شیعي  وھو  الإ  ةایحلا  دیق  ىلع  لازام  ثرتكم  دجوي ال 

فولأم ریغ  وأ  ًابيرغ  ربتعي  فدھل  ولو  ةایحلا  ىلع  هدوجو  نم  فدھل 

اذإ يذلاو  فدھل  هقانتعا  يواسي  هئاقب  رارمتسا  نكلو   ، نيریثكل ةبسنلاب 

راحتنالا وحن  ةیحيرأ  لكبو  عراس  هسفنو  هركف  يف  لتخا  وأ  ىفتخا 

. خيراتلا مھفرع  نیثرتكم  نم ال  نيریثكك 

هدوجو ةركف  هنایك  يف  لخدتل  ةینيد  ةيرظنب  ًاطوبرم  سیل  ثرتكم  اللاف 
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ةایحلا ىزغم  نأ  اولصوت  نيركفملاو  ةفسالفلا  نم  ديدعلاف   .. ةایحلا يف 

امك يركفلا  دولخلا  يف  وأ  هتشین "  " اعد امك  ةوقلا  يف  نوكي  نأ  نكمي 

مادعنا ىتحف  وماك !!" ریبلأ   " رسف امك  مدعلا  ىتح  وأ  نوطالفأ "  " اعد

نأ ال ةحارص  لكب  اھلاق  نم  كانھو  ةایحلل ..! رربم  ىنعم  وھ  ىنعملا 

هتعئار يف  ظوفحم " بیجن   " يرقبعلاك  .. بحلاب الإ  ةایحلل  ىنعم 

نأف : " لوقيو فيزیس )  ةروطسأ   ) يف وماك " ریبلأ   " ركنتسیف ذاحشلا ..) )

وأ بتكملا  يف  تاعاس  عبرأ  يضقن  نأو   ، راطقلا بكرن  نأو   ، ظقیتسن

، اًددجم راطقلا  بكرن  نأ  ّمث   ، ىّدغتن نأو  ةعماجلا  يف  وأ  عنصملا  يف 

، مانن نأو  ىّشعتن  نأو   ، ةساردلا وأ  لمعلا  نم  تاعاس  عبرأ  يضقن  نأو 

، تبسلا اًریخأو   ، ةعمجلاف سیمخلاف  ءاعبرألاف  ءاثالثلاف  نینثالا  موي  مث 

((.. "؟ اذامل : " لاؤس انعلاطي  موي  تاذو   .. رمتستو  ، اھتاذ ةریتولا  ىلع  اھلك 

.. بحلا نأل  ظوفحم "  " ّدریف

كراعم وأ  ةیضرأ  تاھافت  نع  هسفنب  ومسي  نأ  ررق  ثرتكم  َالَكَف 

نم فدھلا  ةركف  نأ  رظني  امبر  يسفنلا  همالسو  هلقع  ثِّولت  دق  ةیحطس 

.. تايدامو تایعرف  نع  ةھزنم  نوكت  نأ  ىرخألا  يھ  بجي  ةایحلا 

عادبإلا لاكشأ  يأ  وأ  نفلا  وأ  بحلا  يف  ءاوس  يماسلا  لصاوتلاف 

لصاوتلا اذھ  دقف  ىتمو   .. ةایحلا يناعم  مظعأ  وھ  ةيركفلا  وأ  ةیسحلا 

ديدھتلل ًالباق  هدوجو  حبصأف  هءاذغ  َدقف  همأ  محر  يف  لفطك  حبصي 

ءاقدصألا عم  لصاوتي   ، هلامعأ يف  هروھمج  عم  لصاوتیف   .. ءانفلاو

ةعیبطلا وأ  عم هللا  ىتح   ، ةیقارلا ةیعامتجالا  تایكولسلا  يف  نیبرقملاو 
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مئاق يئاقلت  لكشب  هعم  لصاوتي  ىلعأ  ریظنك  هعضو  دق  ٍنایك  يأ  وأ 

ثرتكم ّالل  ةایحلا  ىنعم  صخلتیف   .. يناحلا طابترالاو  رُحلا  راوحلا  ىلع 

. توم لاصفنالا  يفو  ةایح  لصاوتلا  نأ  يف 

___________________

يھلإلا نوناقلا        

نوكي نأ  بجي  ؟  ثرتكم نوكي ال  نأ  بجي  نوناقلا  نأ  اًموي  تركف  لھ 

ًالثم نوناقلا  ناك  نإف  ؟ ..! لاعفنا يأب  قلعتم  ریغو  ةفطاع  يأ  نع  اًھزنم 

ىلع ىوقي  اًزوجع ال  ًالجر  قراسلا  ناكو  قرسي  نم  نجسُي  نأ 

اذھ ریياعمب  قیلتل  ةلادعلا  نيزاوم  يف  بعالتلا  انل  قحي  لھ  ؟ ! نجسلا

؟؟ بجي امك  نوناقلا  هیلع  ّبطنو  قِ هعضوو  ةلاحب  ثرتكن  مأ ال   ، قراسلا

ةمحرلا هلإ  يضاقلا  ناك  نإ  اذام   ، ايرشب يضاقلا  ناك  نإ  اذھف 

!! ؟ حماستلاو

ىَعدُي فیك  الإو   ، لدعلا  ، نايدألا نیب  اھیلع  قَّفتملا  هلإلا  تافص  نمف 

دلوتي لدعلا  نومضم  بلق  نمو  ؟  لالجإلا وأ  لیجبتلا  قحتسيو  املاظ  اًھلإ 

وھ ریخلا  صوصخب  لداعلا  مكحلا  حبصیف   .. رشلاو ریخلا  موھفم  انل 
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باقعلا وھ  رشلا  صوصخب  لداعلا  مكحلاو   ، ةداعسلاو ةأفاكملا 

يف دوجولل  نییمتح  نیضیقن  رشلاو  ریخلا  ناك  نإ  اذام  نكلو   .. سؤبلاو

وأ  .. لدعلا قیبطت  مدع  طرش  ةمحرلا  تناك  نأ  ثدح  نإو  اذام  ؟ ..! ٍدحاو ٍنآ 

؟! نوناقلا قیبطت  نع  يضاغتلا  ينعي  حماستلا  نأ 

يف ةمحرلا  عوزنم   ، بلق الب  هنأب  ثرتكم  اللا  ناسنإلا  ماھتا  متي  ام  اًریثك 

يصخشلا هنوناقل  هقیبطت  نأو   ، ةفلتخملا ةیتایحلا  فقاوملا  عم  هلماعت 

لواحت وأ  فقوملا  ىلع  میخت  ةتقؤم  ةیلاعفنا  تاءاعدا  يأ  قوف  نوكي 

هسفن بصني  نأ  لواحي  هنأب  هنم  راكنتسالا  متیف  هتقیقح ! نم  رییغتلا 

اًعبان سیل  يثارتكا  اللا  كولسلا  كلذ  لثم  نأ  ةقیقحلاو  سانلا ..! نیب  اًھلإ 

داقتعا نم  عبان  وھ  ام  ردق   ، مظعألا هلإلا  ةباثمب  ناسنإلا  روصت  نم 

.. ةقھارم ةيرشب  تافاخس  نم  مظعألا  هلإلا  اذھ  ةروص  هيزنتب  ناسنإلا 

هنأ ال تضرف  كنأل  كلذب  موقت  ، ال  مرجم عومدل  ثرتكت  امدنع ال  تنأف 

، هملأ ىدم  كردم  تنأ  لب   .. هرعاشم يف  تككش  وأ  ةقفش  قحتسي 

اًریخ نوناقلا  اذھ  ناكف   .. اًعیمج هل  عاصنن  يذلا  نوناقلا  عباوت  اذھ  نكلو 

نم قثبني  نوناقلا  لدعف   .. يناجلا ىلع  اًرش  نكلو   ، هیلع ينجملا  ىلع 

. هتیثارتكا رھوج ال 

" سودقلا دبع  ناسحإ  " " ناسنإ ينأل  اًعم  رشلاو  ریخلا  انأ  "

ثراوكلا طبرت  سانلا  نم  ةعساو  ةحيرش  كانھ  نأ   ، فسؤملا نم 
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ةیئامسلا تابرضلا  نأ  وأ  هلإلا  بضغب  ةيداصتقالا  تامزألاو  ةعیبطلا 

نكلو سانلا ..! نم  ىرخأ  ةحيرش  ىلع  ةبصنم  ةیئاعد  تانحش  ةجیتن 

ينایبصلا مھكرتعم  بقاري  هتعموص  يف  ثرتكم  اللا  عبقي  مھطسو 

نوناقلاف  .. ءافتحالاو ةرصنلاب  ءاقمحلا  مھتحیص  ىلع  كحضيو  يلزھلا 

تانحشب اًعوفدم  نوكي  الأ  بجي  صخألاب  يھلإلا  نوناقلاو  مومعلا  يف 

يأف كلذك  ناك  نإف   .. ةتقؤم رعاشمب  اًموكحم  نوكي  الأ  بجي  امك  ةیفطاع 

لدعلا موھفمب  ناسنإلا  عفترا  املك  هنإ  لب  نوناقلا ! اذھ  نوكي  لذاختم 

اًتبك وأ  ًالتق  سیل  ثارتكا  ّاللاف   .. يعاولا ساسحإلا  ةمعنب  ىقترا 

هیخأ ملأب  ملأتي  ناسنإلا  نإ  لب   .. جوضنو ومسب  اھفیظوت  لب  رعاشملل 

لعفل هعفدو  هیلع  ملألا  اذھ  ةرطیسب  حمسي  نأ  نكمي  نكلو ال   ، ناسنإلا

ءارو ًایعس  تسیل  ةیضقلا  ةياھنلا  يفف   ، !! لدعلا ریغ  فلتخم  ءيش  يأ 

يطعت ئدابملاو  میقلا  نم  ةدقعم  تابیكرت  امنإ   ، رش نم  بورھ  وأ  ریخ 

ئدابمو میق   .. هیف شياعتلا  انلك  انل  حیتي  يذلا  هماوق  نوكلاو  ةایحلل 

نوناقلا فارشإ  تحت  ةباغ  تناك  نإو  ةرداغ  ةباغك  ةایحلا  حبصتس  اھنودب 

!! يھلإلا

____________________

أطخلا قح          

، ةقساف عبطلاب  تسیل  فرصتلا  ةيرحو  جورخلا  نم  عنمُت  يتلا  ةاتفلا  "
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انسل اننإ   ، اًئیش رَتخت  مل  اھنأل  ؛  ءيش اللا  اّھنإ   ، ةلضاف تسیل  اھنكل 

قلطن نأ  عیطتسن  اننإ ال  يأ   ، هاركإلاب هسرامن  لمع  يأ  نع  نیلوئسم 

ام رایتخا  يف  انّتيرح  كلمن  امنیح ال  يقالخأ  مكُح  يأ  انسفنأ  ىلع 

نامسلا ةداغ  لعفن .."

يدناغ ".. . ءاطخألا باكترا  ةيرح  لمشت  مل  اذإ  ةمیق  تاذ  ریغ  ةيرحلا  "

" تیخب دیمحلادبع   " خیشلا وھو  رھزألا  خویش  دحأ  حَّرص  ةنس 1955 

.. موصي الأ  ناضمر  رھش  مایص  ىلع  رداقلا  ریغ  ملسملا  قح  نم  نأب 

اذھل ریفكتو  موجھب  ایعمتجم  حيرصتلا  كلذ  ةلباقم  مت  عبطلاب  نكلو 

فقوم معدل  نیسح " ةط   " ررحتملا ركفملا  اھتقو  عفد  امم   ، خیشلا

ةديرج يف  نیئزج  نم  اھبتك  ةلاقم  يف  معدلا  اذھ  لَّجسو  خیشلا 

: اھیف لاقف  أطخلا ) قح   ) ناونعب ةيروھمجلا 

ىلع اھیف  سانلا  بقاعي  ةمأل  ليوو  ئطخي ! نأ  ناسنإلا  قح  نم  "

دصقلا ىلع  اھرمأ  ِمّیقت  الو   ، اھرِّدقُت الو  ةيرحلا  فرعت  ةمأ ال  كلت   .. أطخلا

ةبقاعم نم  دشأ  ةنتف  يأو   . رورغلاو ةنتفلا  ىلع  هّمیقت  امنإو   ، لادتعالاو

ءاعدا نم  مظعأ  ٍرورغ  يأو  ؟  ءاسؤرلا بجعي  ًايأر ال  اوأر  مھنأ  ىلع  سانلا 

نم اًركن  دشأ  ٍّرش  يأو  ؟  بولقلا لئاخدو  رئامضلا  رارسأ  ىلإ  لوصولا 

دودحلا اوؤردي  نأ  نوملسملا  رِمُأ  دقو  تاھبشلاب  سانلا  ذخأ 

؟" تاھبشلاب
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يتلاو أطخلا  باكترا  قح  وھ  ةيرح  يأ  للكي  نا  نكمي  ام  مظعأ 

، هسفن أطخلا  لعفو  أطخلا  باكترا  قح  نیب  قرفلا  ضعبلا  دنع  كباشتي 

وأ ركِفلا  وأ  لعفلا  وھ  أطخلاف  ؟ .. أطخلا وھ  ام  لءاستن : نأ  بجي  انھ  نمو 

نأ لبقُي  هنأ ال  ؛  صاخشألا نم  ةنیعم  ةعومجم  هیلع  قفتا  يذلا  كولسلا 

وأ يعامتجا  وأ  ينيد  دنس  اذھ  مھرارق  يف  مھل  نوكي  امبر   .. اًمئاق نوكي 

ةیضق هنومضم  يف  أطخلا  نأ  ةياھنلا  يف  ىرن  امك  نكلو   ، ينطو

!! ؟ ةیبسن ءاطخأ  لتقلاو  ةقرسلا  ينعي  اذھ  لھ  نكلو   .. ةیبسن

يأ يف  أطخلا  رھوج  نع  ثحبلا  ةلداعم  يف  دیحولا  تباثلا  نأ  قفتنلف 

ةميرج يأ  وأ  لتقلا  وأ  ةقرسلا  يفف   ، هسفن كولسلا  عباوت  يھ  ٍكولس 

نكلو  .. تايرحلا ئدابم  لكل  سكاعم  اذھو  رخآلا  ىلع  ٍحيرص  ٍّدعت  كانھ 

دیلقتب مایقلا  ضفر  وأ  نیعم  ينيد  كولس  ةسرامم  مدع  ةیضق  يف 

ررضلا نكلو   ، نيرخآلا ىلع  ررض  يأ  دجوي  انھف ال  ددحم  يعامتجا 

ءاوس يصخشلا  تنأ  كررض  وھ  كیلع  ضعبلا  هنظي  يذلا  دیحولا 

نجس يف  كلوخدب  ایعامتجا  كباقع  وأ  يدبأ  میحج  كلوخدب  ایھلإ  كباقعب 

؟! انرئاصمب ثارتكالا  قح  نيرخآلل  ىطعأ  نم  نكلو  يعمتجملا ! روفنلا 

؟ لذاختلاو ةینانألا  عاونأ  نم  عون  ةیثارتكا  اللا  يف  لھو 

؛ كراكفأ يف  دقتعت  اذامب  وأ  كموي  يف  لعفت  اذام  هینعي  ثرتكم ال  اللاف 

هلاعفا ةیلوئسم  لمحتي  نأ  رداق  جضان  نایكك  ناسنإ  لكل  رظني  وھف 
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ٍنایكك رخآلل  انرابتعا  عم  روھظلا  يف  أدبت  ةلكشملا  نكلو   ، هتاعانقو

ىلع ءایصوأ  انسفنأ  نم  لعجنف   ، ٍداشرإ وأ  هیجوتل  جاتحي  ٍصقان 
ىلع رابجإلاف  مكحتلاو ! ةرطیسلا  لوضف  انلخادب  عبشي  امم   ، نيرخآلا

- ضعبلا تاریسفت  عامجإ  ىلع  ًءانب  ةلیضف  تیِّمُس  يتلاو   - ةلیضفلا لعف 

هقح نم  هبلس  متیف   ، ناسنإلا رادقم  نأشل  ًالیلقتو  اًفیخست  الإ  تسیل 

.. هیف رایخ  طقف ال  دحاو  كولس  لعفب  هقامعأ  يف  نمكي  ام  ريرقت  يف 

نمؤي امب  اقح  موقیف  هرارق  دیس  ناسنإلا  حبصي  أطخلا ) قح   ) دوجوب نكل 

: مظعأ امھيأف   .. باوصلا ةمیق  عفر  ردق  أطخلا  ةمیق  نم  للقي  كلذف ال  .. هب

لكب ةالصلا  راتخا  صخش  مأ   ، ةالصلا ىلع  ربجم  هنأل  يلصي  ٌصخش 

نأ يھلإلا : قلطنملل  ةبسنلاب  ىتح  ةیقطنم  رثكأ  امھيأ  ؟؟ .. دوو ةيرح 

ٍهتشمو بغار  وھو  هل  برقتي  مأ   ، ٍبعرو ٍفوخ  يف  نم هللا  درفلا  برقتي 

؟! برقتلا اذھ 

فاعض ةماعلا  نم  لعجت  أطخلا ) قح   ) ةیضق يف  ثرتكم  اللا  ةرظنف 

، ءاطخألا باكترا  هیف  لھسي  الحنم  اًعمتجم  ديري  هنأب  همصو  لوقعلا 

لغشت ، ال  هتایكولس وأ  عمتجملاب  ًالصأ  ثرتكي  ثرتكم ال  اللا  نأ  ةقیقحلاو 

هتاذب هؤافتكاف   .. مھتیقالخأ رھاظم  ىتح  وأ  ضعبلا  نيدت  تايوتسم  هلاب 

ّمھأ هسفنو  هلقع  يف  ام  هيدل  وھف   .. نيرخآلا تاوذ  نع  اًفرصنم  هلعجي 

وھف  .. ةنیعم تافرصت  فرصت  وأ  فلتخم  لكشب  سبالم  ىدترا  نمم  ریثكب 

.. رومألا فسافس  لثمل  غرفتم  ریغ 
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___________________

ثرتكم اللا  بر  ةيزمر      

يھ ام  اھیف هللا  ىرن  يتلا  ةقيرطلا  نإ  يخأ : اي  ىلوألا  ةدعاقلا  اھنإ  "

ىلإ بلجي  نكي هللا  مل  اذإف   .. انسفنأ اھیف  ىرن  يتلا  قيرطلل  ٌساكعنا  الإ 

فوخلا نم  اًریبك  اًردق  نأ  ينعي  اذھف   ، ةمالملاو فوخلا  الإ  انلوقع 

، ةمحرلاو ةبحملاب  اًمعفم  انيأر هللا  اذإ  امأ   ، انسوفن يف  قفدتي  ةمالملاو 

- نوعبرألا قشعلا  دعاوق  قافش –  فایلإ  ".. . كلذك نوكن  اننإف 

ملاعلا در  ؟ .. انلخادب يسفن  ساكعنا  درجم  نوكي هللا  نا  نكمي  لھ 

عوضوملا اذھ  صوصخب  ديورف " دنومجیس   " باصعأ بیبطو  يسفن 

": مھولا لبقتسم   " هباتك يف  لاقف 

هوقلخ ضماغو  درجم  ءيش  ىلع  مسأ هللا  نوقلطي  نینمؤملا  نإ  "

" مھسفنأل

وھ رشبلا  نیب  موھفم هللا  ةغایص  ءارو  عفادلا  نأ  دقتعي  ديورف  ناكف 

مھل لحي  نأ  هنكمي  يوق  ام  ٍصخش  دوجول  ةيزئارغلا  رشبلا  ةجاح 

ٍلفط ةجاح  لثم   ، ٍدساف ٍملاظ  ٍملاع  يف  مھقوقح  مھل  دخأيو  مھلكاشم 

هانقلخ ٍمھو  نع  ةرابع  ساسألا  نم  اھلك  ةركفلاف   .. هدلاول ٍفیعض 
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اذھ يف  رارمتسالا  ىلع  ةردقلا  انحنميو  لمألا  انل  ثبي  ىتح  انسفنأل 

ثحبي فوخلاب  عبشملا  فیعضلا  ناسنإلا  أدب  ةيرظنلا  هذھ  نمو   .. ملاعلا

نم بولق  يف  بعرلا  عرزيو  نيرخآلا  فوخ  ىلع  ىذغتي  رابج  نع هللا 

أدب ةبحملاو  مالسلا  نع  ثحابلا  ناسنإلاو   ، هنوقياضي وأ  هنودھطضي 

.. فطعلاو نامألا  بھاو   ، ضرألا ءاجرأ  عیمج  يف  ةمحرلا  كلمك  رظني  

لھ قدألا : لاؤسلاو  ؟ ! ثرتكم اللا  بر  تافص  نوكت  نأ  نكمي  اذام  نكلو 

؟! هبر تافص  يف  قیقدتلاب  ثرتكم  اللا  ثرتكي  ساسألا  نم 

؟ ِتبأ اي  ىلع هللا  هقلطت  مسا  يأ  بألا : لئُسو  "

، نجس مسالا   .. ءامسألا هيوتحت  نأ  نم  ربكأ  هنإ  مسا .  سیل   باجأف :

" سیكازتنازاك سوكین  " " . ّرح هللاو 

اللاف  ، ثارتكا اللا  ةطيرش  سیل  دحلم  وأ  نمؤم  ءاوس  ينيدلا  هاجتالا 

نم سیلو  ةیصوصخلا  عباط  اھل  ةیضقلا  كلت  لثم  نأ  اًمامت  يعي  ثرتكم 

دحاو ينيد  قانتعا  دجوي  هنأو ال   ، اھب هسفن  ماحقإ  صخش  يأ  تایحالص 

وأ تافص  يف  ریكفتلا  ةیضق  نع  امأو  ثارتكا ..! اللا  ةیضق  هیف  ةرصحنم 

اھل نأ  اًصوصخو   ، مامتھالا قحتست  ةيدوجو  ةیضق  امبر  ةیھام هللا 

اھتيرھوج نم  مغرلابو   .. هسفن ناسنإلا  تاذ  يف  ثحبلاب  تاطابترا 

كلت قیبطت  وھ  راكفألا  نم  مھألا  نأ  الإ  فسلفتلاو  ةمكحلاب  اھئارثو 

؟ راكفألا هذھ  كنم  عنصت  اذام  قمعأ : ىنعمب  وأ  راكفألا 
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نأ ةقیقحلاف  ككولس ..) يف  هارأ  ينعد   ، كھلإ نع  ينملكت  (ال 

نأ بجي  ام  ردق   ، همدع نم  دوجو هللا  توبث  نع  نوكي  نأ  بجي  لؤاستلا ال 

.. ةجیتنلاب اًمئاد  ةربعلا   ، ناسنإلا ةایح  يف  همدع  نم  هدوجو  ریثأت  نوكي 

دوجو لھو  هكولس ! نمو  هنم  ّطحلل  مأ  ناسنإلا  ردق  نم  عفرلل  ةجیتنلاف 

دوجو هللا عفن  امف  ؟ ..!! أوسأ مأ  لضفأ  ًاناسنإ  ينم  لعجي  يتایح  يف  هللا 

نإو  ، رخآلا يذؤيو  قرسيو  لتقیل  ضرألا  ىلع  شیعي  ناسنإ  ةایح  يف 

يروحم زمر  وھو  اف  ؟ ..! ةمحرلاو حالصلاو  ریخلل  وعدي  هلإلا  اذھ  ناك 

، نوكلا يف  ىىلعألا  ةطلسلاك  سانلا  نم  ةعساو  ةحيرشل  ةبسنلاب 

موھفم هنم  رثكأ  كولسك  نیثرتكم  اللا  بلغأل  ةبسنلاب  هنایك  لثمتي 

طبختلاو شيوشتلا  اذھ  طسو  ىتح  نأ  اًملع   .. يناحور ظفل  وأ  ضماغ 

كشلا ناك  نإو   ، هنم دارملل  هیلصوتو  هداشرإ  ىلع  ٌرداق  ثرتكم  اللا  لقع 

يف ىلوألا  ةوطخلا  وھ  كشلاف   .. كلت هیجوتلاو  داشرإلا  لئاسو  مھأ  وھ 

لوقیل  ،! يسفن مھو  درجمب  ةيادبلا  تناك  ولو   ، يقیقحلا لوصولا  قيرط 

": زنشتیھ رفوتسيرك   " يناطيربلا ركفملا 

هل نأ  يعدي  يذلاو   ، هب نمؤي  ام  ةحص  نم  اًمود  دكأتملا  صخشلا  "

رمع نم  ةعاضرلا  نس  يف  لاز  ام   ، قح ىلع  اًمئاد  هیقبي  ایھلإ  اًضيوفت 

". يرشبلا انعون 

____________________

_______________________________________
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لك تریغت  ةبوجألا  عیمج  ىلع  اھیف  ترثع  يتلا  ةظحللا  يف  "

". ةلئسألا

وليوك ولواب 

ةمتاخلا                   

ةدوعلا مأ  ؟ ! ةالابماللاو ثارتكا  اللا  نم  ديزم  لھ  ؟  ثارتكا اللا  دعب  اذام 

؟؟ عقاولاب ثُّبشتلاو  ثارتكالا  لوصأل 

نع ةرابع  اھنإ  امبر   .. ةياھنلل لصن  نأ  نكمي  امبر ال   .. ةمتاخ دجوت  امبرف ال 

امبر وأ   .. ةفولأم ریغ  ةلاحل  ةفلتخم  ٍتاقفدت  وأ  ٍديدج  ٍدھعل  ةعونتم  تايادب 

! .. قيرطلا وھ  ةأجف  مدعلا  حبصأ  وأ  مدعلا  نم  َرھظ  رخآ  قيرط 

نع ثحبلا   ، ثارتكالا نیع  هتاذ  دح  يف  وھ  ةياھنل  لوصولا  ةلواحمف 
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يدوجولا قلقلا  كلذ   ، مامتھالا ىدم  سكعي  ةطرولا  كلت  نم  جَرخم 

، اھنفد نكمي  يتلا ال  ةقیقحلا  يھ  كلتو  نولابم ..!! اًعیمج  اننأ  ينعي 

ام هیف  لاز  امف  فولأم  ریغ  وأ  قمحأ  ملاعلا  اذھ  ادب  امھم  نأ  يھو 

.. انسفنأ نحن  ناك  نإو  ثارتكالا  قحتسي 

.. ةنانر ظافلأو  ةقمنم  تاملكب  اھتعیبط  كاردإ  متي  نل  ثارتكا  اللا  ةیضقف 

.. تادلجمو ٍبتك  يف  ةمساحلا  اھتاجانتسا  نوكت  نل  ثارتكا  اللا  ةیضق 

.. ةيادبلا يھ  نوكتس  اًمئاد  لب   .. ٌریخأ ٌلوق  اھل  نوكي  نلو  مل  كلتك  ةیضق 

. تايادبلا لك  رھوج 
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نفلاب الإ  رفم  ال       

اذھب ةایحلا  اذاملو   . هئارو نم  ةياغ  نأل ال  ؟  لامجلا اذھب  نفلا  اذاملط 

اوسیب ودنانرف  " . فادھألاو ضارغألاو  تاياغلاب  ةئیلم  اھنأل  ؟  حبقلا

خوك ناف  " . مھبولق ترِسُك  نم  يساوي  نفلا  "

يرجغ لَثَم  " . نّونغي رارشألاف ال   ، ءانغلا ثیح  َقبا  "

لصیف  " يدوعسلا باتكلا  لوقي  اًدحأ ) ىقیسوملا  يذؤت  ال   ) هلاقم يف 

" : رماعلا

رَّجف ٍّيقیسومب  تعمس  وأ  ؟  اًحالس اًموي  لاحتسا  ًانامك  تيأر  لھ  "

نأ وأ  ؟  .. ًاتونو ًءالشأ  اھدعب  رثانتیل  همفب  اًتیمانيد  سرغ  نأ  دعب  هسفن 

؟ ةایحلا كھتني  ٍلعفل  اوططخیل  تافوربلا  دعب  اوّقلحت  نیفزاعلا  نم  اًعمج 

اھیلع قلطأ  ةیئادب  ةلبنق  عنصب  متھم  ةفیلخ  لیسرام  نأ  يعم  لَّیخت 

تخرص مث  حابص  تاذ  اھسفن  تخخف  زوریف  نأ  وأ  ةرایطو !" لفط   " مسا

دجت نأ  لمتحملا  نم  لھ  ياعم !" ةقراف  شم  : " قزمتت نأ  لبق  اھتینغأب 

باھرإ مئاوق  ىلع  نیبولطملا  نمض  اًمستبم  ينابحرلا  دايز  ةروص 

لعفت نأ  نكمي  ال  .. "؟ رفاك شم  انأ   " هسأر قوف  َبتك  دقو  رشبلا 
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ةلاحل سسؤت   ، ضغُبلا لیتف  عزنت  يھف   ، اذھك اًحبق  ةایحلاب  ىقیسوملا 

يتلا انتاعارص  نیب  طسوتلا  ةدھاج  لواحت   ، يناسنإلا ملِّسلا  نم 

". رشبلا نیب  هیلع  قفتملا  ردانلا  لعفلا  يھ   .. ماودلا ىلع  اھبكترن 

يف شیعي  لب  هروص  ىتشب  نفلا  يوھي  ثرتكم ال  دجت ال  نأ  نكمي  ال 

ايانث لكب  اًجزتممو  هراكفأ  لك  يف  ًالخادتم  حبصیل   ، هقامعأ قامعأ 

نفلا ةلالدف   .. اینف ًاثدح  هتاذ  دح  يف  يمویلا  هكولس  ىسمیف   ، هسفن

هسفن ةیقنت  وأ  هحور  بيذھتل  ةلیسو  درجم  تسیل  ثرتكم  اللا  ةایح  يف 

ةیلوألا هتروص  يف  نفلاف   .. بورھ أبخمو   ، ءامتحا أجلم  يھ  امنإ  بسحف 

اذھ نع  لیحرلا  ررق  ام  يناسنإ  نایك  عادبإ  دِّسجت  ةلحر  نع  ةرابع 

، ماغنألاو ناولألا  نم  رخآ  ملاع  ءامس  يف  ةِقّلحم  ةرداغملاب  أدبت   ، ملاعلا

، نوجس وأ  دویق  الب  ملاع   ، سفنلا ءادأو  دسجلا  تاكرح  نم  رخآ  ملاع 

لثمك هسفن  ثرتكم  اللا  ىریف  ثرتكم ..! ملاع ال   .. ردغ وأ  داسف  الب  ملاع 

. رخآ اًنطو  نطوتساو  ملاعلا  اذھ  كرت  دیلو  وھف   ، ينفلا لمعلا  ةدالو  ةلحر 

ررق نإو  ىتح  وأ  ضعبلل  موھفم  ریغ  نوكي  نأ  نكمي  نفلا  نأ  امكو 

، ٍتباث وأ  ٍدحاو  ٍلكشب  هكاردإ  متي  نل   ، همھفت نأ  سانلا  نم  ةعومجم 

نمل ةبسنلاب  ٍحضاو  ٍلكشب  ٍموھفم  ریغ  وأ  اًضماغ  ثرتكم  اللا  نوكي  اذكھ 

؛ ال ثرتكم اللا  نوكي  اذكھ  نيرخآلا  ءارآب  متھي  نفلا ال  اًضيأ  امكو   .. هلوح

. ناك نم  بذجي  وأ  بجعي  ىتح  رھوج  يف  بعالتي  وأ  هسفن  نم  ِرّیغي 
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نم هحور  درفلا  رِّھطي   ، ةایح بولسأك  ةیثارتكا  اللا  رایتخا  ةظحل  دنع 

دجوي الو   ، ةایحلاو ةروثلاب  معفم  وھ  ام  لكل  ةعئاج  حبصتل  ملاعلا  بئاوش 

اًقیقر ودبي  ناك  نإو  نفلاف   .. ةمھملا كلت  لثمب  موقیل  نفلا  نم  ریخ 

تاراجفنا ةعومجمب  هبشأ  هنأ  الإ   ، ىلوألا تاعابطنالا  يف  ًاطیسب 

امدنعف  .. ىرخأ ةرم  هتاذل  درفلا  فاشتكا  ةداعإب  يھتنت  ةفینع  ةيدوجو 

ناك ؟  ةداملا وأ  زبخلا  ةدئافب  ةنراقم  نونفلا  ةدئاف  ام  داقعلا :"  " اولأس

: هدر

ردقن الو   ، كلھن نأ  نود  اًماع  نیعبس  رظنلا  ةكلَم  نود  شیعلا  انعسوب  "

ُّمھأ َفیغرلا  نإ  اذھل  ٌدحأ  لقي  ملو   ، فیغرلا نود  اًموي  نیعبس  شیعن  نأ 

ُلاثمتلاو  ، باتكلا نم  ُصخرأ  ُفیغرلا  قوسلا : مییقتب  نكلو   . رصبلا نم 

ام ردقب  لب   ، هیلإ ةجاحلا  ردقب  قلعتت  ءيشلا ال  ُةمیقف   . بوثلا نم  َىلغأ 

ْنكلو  ، ءایحألا رئاسب  انيواسي  َفیغرلا  انُلیصحتف   . هانلَّصح اذإ  هیلع  حبصن 

يف نيزاتمم  اًرشب  انلعجي  لب   ، بسحو ًءایحأ  انُلعجي  َلامجلا ال  انُلیصحت 

انُلكوت ُتارورضلا   . اھساسحإ نع  َریبعتلا  نِسحُتو  ُّسِحُت   ، ةزاتمم ةَّمأ 

تاقبط نم  جوألا  ىلإ  انعفري  يذلا  امأ   ، ةایحلا بتارم  نم  َىندألاب 

". نونفلا وھف   ، ناسنإلا

ىري يتلا  ةحوللا  كلتف   .. ثرتكم لكل ال  يساسألا  قیصللا  نفلاف 

ةعوطقملا كلت   ، قيدص ریخ  يھ  ةیسفنلا  هلالِظ  ساكعنا  اھیف 

تاملكلا كلت   ، ةبیبح قرأ  يھ  هنزح  تاقوأ  يف  هنضحت  يتلا  ةیقیسوملا 
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لاق امكف   .. ِمّلعُم مظعأ  يھ  عادبإلا  تاقاط  هیف  ظقوت  يتلا  ةيرعشلا 

": سكوكليو مایليو   " رینتسملا يناطيربلا  يرامعملا 

". نفلا وھ  ٍدحاو  ٍنيد  ىلإ  جاتحي  نيزحلا  انملاع  "

___________________

ةیناسنإلا نم  ةلاقتسا 
ىلع اًرداق  دعأ  ملو   ، نوكأ نأ  ديرأ  دعأ  مل   . ةیناسنإلا نم  لیقتسأ  انأ  "

ةیعامتجالا ةمظنألا  مدخأ  ؟  لعفأس اذام   . ًاناسنإ  - نوكأ نأ 

مظنلا يف  فعضلا  طاقن  دَّیصتأ  ؟  ةأرما ةایح  دوسأ  ،؟  ةیسایسلاو

. ءارھ كلذ  لك  ؟  ةیلامجلاو ةیقالخألا  میقلا  لجأ  نم  لضانأ   ، ةیفسلفلا

دیحو انأ  نكلو   ، اًدیحو يسفن  دجأس  تنك  نإو  ىتح   ، يتیناسنإ ذبنأ 

لیمإ ".. . ءيش يأ  هنم  رظتنأ  دعأ  مل  يذلا  ملاعلا  اذھ  يف  لاح  لك  ىلع 

نارویس

نأ ةقیقحلاف  ؟  ةیناسنإلا نم  ةلاقتسالل  ناسنإلا  عفدي  نأ  نكمي  ام 

وأ عورشم  نم  وأ  لمع  نم  ءاوس   ، تالاقتسالا لك  يف  ٌدحاو  ببسلا 

دئاعلا نم  لیلقب  رثكأ  ناسنإلا  همِّدقُي  ام  نأ  وھو  ؟ ! ةیناسنإلا نم  ىتح 

. هیلع

مییقت يھو  ةیمھألا  ةياغ  يف  ةنزاوم  ىلع  مئاق  يرشبلا  كولسلا 

ىلعو  ، عفنو ةعتم  نم  هنم  دئاعلاو  ٍبعتو  ٍدھج  نم  كولسلا  يف  لوذبملا 
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بھذت تنأف   ، كولسلا ذیفنتب  رارقلا  نوكي  دئاعلا  ةّفك  حیجرت  ساسأ 

ءارشل كعفدي  هنم  ّصحت  هلِ يذلا  يداملا  دئاعلا  نأل  موي  لك  لمملا  كلمعل 

يسفنلا دئاعلا  نأل  ؛  مھوجو ىلع  ةماستبالا  ةيؤرو  كلافطأل  ىولحلا 

كعفدي مھم  لمعب  كمایق  ةجیتن  ةيرھوج  ةمیقلا  كرِعشُي  يذلا 

دجت نأ  وھ  هنم  يعامتجالا  دئاعلا  نأل   ، كيدل انألا  عُّبشتب  ساسحإلل 

نوكت اذكھو   .. لمعلا اذھ  ةجیتن  قومرم  يعامتجا  عضو  يف  كسفن 

ناسنإلا هفرع  دئاع  مھأ  كانھ  نأل  اھیف  كنایك  لكب  مئاق  تنأ   ، ةیناسنإلا

رھظت دئاعلا  كلذب  ساسحإلا  مادعنا  روف  نكلو   .. ءاقبلا ةزيرغ  عابشإ  وھو 

. ةایحلا نم  ةلاقتسالا  يف  درفلا  ةبغر 

نأ نكلو   ، يدسجلا دجاوتلا  يف  طقف  ةلثمتم  تسیل  ءاقبلا  ةزيرغ 

غارفلا نم  ةفیعض  ةبسن  لاغشإ  ّزیح  كدوجو  ىدعتي  نأ  وھ  ىقبت 

دقتعي امبرل   .. رثألا قیقحت  وھ  ناسنإلا  يف  يقیقحلا  دجاوتلا  لب  يداملا !

مأ ال، ةایحلا  يف  رییغت  قیقحت  ةیضقب  متھي  ثرتكم ال  اللا  نأ  ضعبلا 

اللا هب  ثرتكي  امف ال   ، ةیثارتكا اللا  موھفم  يف  طغللا  بُل  وھ  اذھ  نكلو 

وھو نورخآلا  هاري  نأب  ثرتكي  لب ال  مأ ال،  اًقرف  ثِدحُي  نأ  سیل  ثرتكم 

عم سیلو  ملاعلا  ةیحطس  عم  هتلكشم  ثرتكم  اللاف   ، قرفلا اذھ  ثدحي 

! ملاعلا يف  ناسنإلا  ةایح  ةمیق  رھوج 

ءاھنإ لالخ  نم  وھ  ملاعلا  نم  ةدیحولا  ةلاقتسالا  نأ  ضعبلا  دقتعي 

ةقیقحلاو  ، راحتنالا وأ  يجراخلا  توملا  لالخ  نم  ءاوس   .. ناسنإلا ةایح 
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ةلاقتسالا اھنكلو  ةلاقتسالا  قیقحتل  ةنماض  ةركف  اھنوك  نم  مغرلاب  هنأ 

ةنورم رثكأ  تالاقتسالا  نم  ىرخأ  لاكشأ  كانھف  اھیف ! ةعجر  اللا  ةمئادلا 

وھف  .. لاكشألا كلت  مھأ  ثارتكا  اللا  ناك  نإو   ، ةایحلا ءاھنإ  نم  ّةیلمعو 

ناسنإلا هیف  لتقي  ثیح   .. راحتنالا عاونأ  نم  ينمض  عون  هرھوج  يف 

ةداملاب اًدیقم  قھارملا  ةایح  تیمي   .. ملاعلا اذھ  نع  هلوضفو  همامتھا 

! هیف ةینانألاو  ةریصبلا  رقفلا  بساور  مدعيو 

لوألا هل : ةیمھأ  الف  يقابلا  امأ   ، ةطاسبلا ةياغ  يف  نیئیش  فرعأ  "

يتلا لاذنألا  نم  ةلیبن  ةبصع  همكحت  هیف  شیعن  يذلا  ملاعلا  نأ  وھ 

اذھ نأل   ، دجلا لمحم  ىلع  رمألا  ذخأن  الأ  بجي  هنأ  يناثلا   .. ضرألا تخطل 

( ةيرخسلاو فنعلا   ) ةياور نم  يریصق " ریبلأ  ".. " . هیف نوبغري  ام  وھ 

رودھم دھج  يأ  لذبي  ىتح ال  لب  لباقم  وأ  دئاع  رظتني  هنأ ال  دجي  اھتقوف 

.. نطفلا كاردإلاو  يماستلا  نم  ٍعونب  ةایحلا  شیعیف   ، رومألا رئاغص  ىلع 

ةیسفنلا تاطوغضلا  نم  لیقتسي   ، ةھافتلا سلجم  نم  لیقتسي 

لخاد نجسلاو  فقوملا  لیلحت  ءبع  نم  لیقتسي   ، يعمتجملا جاعزإلاو 

. لوھجملا دغلا  ةماود 

__________________

مھولا         
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: ىسأو ةرارم  لكب  يماكاروم " يكوراھ   " اھنلعي امنیب 

نأ ديرأ   ، ةذفانلا نم  ءيش  لكب  يقلأ  نأ  دوأ   ، كلذ لامتحا  عیطتسأ  (ال 

"!!( .. ةلفط انأ   .. ةلفط الإ  تسل  : " خرصأ

: لمأي ام  قیقحت  ةبوعصل  هھبنيو  قیفوت " دلاخ  دمحأ   " هیلع دري 

نكل  ، رابكلا نم  ٍدحاوب  قصتلأ  نأ  ىنمتأ   ، فجترأو يكبأ  نأ  ىنمتأ  "

!" رابكلا كنأ  يھ  ةیساقلا  ةقیقحلا 

: نیعم وأ  قیفر  دوجو  ةمیتح  فینم " نمحرلا  دبع   " يعدي امنیب 

ٍتاظحل يف  نودقفي   ، فرصتلا ىلع  ًةردق  مھرثكأو  سانلا  ىوقأ  نإ  "

ىلإ ٌدحأ  نوكي  نأ  بجي   . نيدرفنم اوفرصتي  نأ  ىلع  مھتردق  ةنیعم 

!!" .. اولعفي نأ  بجي  ام  مھل  لوقي  يكل  مھبناج 

: اًدیحو باذعلا  ةیناكمإب  زنكيد "  " هئجافي

دحأ كلذ  فرعي  نكي  ملو   ، ٍقمعب تبذعتو   ، ٍتمص يف  تبذعت  دقل  "

!" ياوس

( : معلا ملح   ) ةياور يف  يكسفيوتسود "   " انحصني امنیب 

" .. ايرذج اًرُّیغت  كتایح  ریغتت  نأ  الإ  كذقني  نأ  نكمي  ءيش  نم  ام  "

: لوقیف نوارب " يرال   " بتاكلا انمدصي  نكلو 
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تسیل ةایحلا  امبر  يسفنلا : بیبطلا  يل  لاق   ، جالعلا نم  ماع  دعب  "

!!" .. عیمجلل

ةروص فرعت  اھقامعأ ال  يف  ةقیقحلا  نإو  اًمھو  ةیلاثملا  تناك  نإ  اذام 

قلطملا ىنعم  فرعي  مل  عقاولا  ناك  نإ  اذام  ؟  تافصوملا ةلماك  ةدحاو 

يناسنإلا فعضلاو  يرشبلا  صقنلا  نأو  هعئارش  وأ  همیق  يف  ىتح  اًدبأ 

، بحلا وأ  لدعلل  رثأ  ناك ال  نإ  اذام  ؟ ! دوجولا لیصافت  لكل  للخت  دق 

ةلیضفلل ىنعم  ناك ال  نإ  اذام  ؟ ! صالخلاو ةيرحلل   ، ةعاجشلا وأ  ةمحرلل 

ةفارخ ضحم  اذھ  انملاع  يف  هشیعن  ام  لك  نأو  ؟ ! ریخلا نم  فدھ  وأ 

رارمتسالل انعفدي  ٍفئاز  ٍلمأب  انسفنأ  ىلع  ونحن  يكل  اھب  انأشن  ةیتاذ 

!! ؟ ةایحلا يف 

لك ال ِلقع  يف  ةظحل  لك  رودت  ةیقالخأ  كراعمو  ةیسفن  تاطبخت 

نأ اًمود  تضفر  ام  نوكأ  فیكف   ، ىضوفلا كلت  ةرفش  كفل  ىعسي  ثرتكم 

فیكف ؟؟  هنوكأ نأ  يتایح  ةلیط  تملح  ام  نوكأ  نأ  صفرأ  فیكو   ، هنوكأ

اللا ناك  نإو  اذام  ؟ ! هتعانص نم  ينایكو  يراكفأو  يتیصخش  ملاع  مواقأ 

ينعفدي ساسألا  نم  ملاعلا  ناك  ول  كلاب  امف  ؟ ! اًمھو اًضيأ  اذھ  ثارتكا 

نإ اذام  ؟ ! يدوجوبو يب  ثرتكم  ریغ  ملاع  هنأ  وأ  ؟  هب ثارتكالا  مدع  وحن 

ةلاح نكمي  وأ  ةماتق  دشأ  ةلاحل  ةیلاقتنا  ةلحرم  درجم  ثارتكا  اللا  ناك 

يھ بورھلا  صوصخب  تالادجلا  كلت  لك  تناك  نإ  اذام  ؟ ! ًاثارتكا رثكأ 

ةلزرُملا يتاذ  لوح  ةیمھو  ةيزكرم  قلخل  ينم  ةسئاب  ةلواحم 
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هتبساحم بجاولا  يناجلا  انأو  اًئيرب  ملاعلا  ناك  نإ  اذام  ؟ ! ةلَمھُملا

! .. ّينم يساسألا  ملظلا  ناكو  ملاعلا  تملظف  ؟ ! هباقعو

ىلع يشمت   ، ضعبلا رعاشمب  فختست   ، ىسنت  ، حرَجت اًضيأ  تنأ  "

نم رثكأ  ةیساسحب  رومألا  ذخأتو   ، اھعم يشمت  نأ  تنمت  املاطل  بولق 

دق وأ   ، ًانایحأ قرستو   ، نيرخآلا قوقحل  ككاھتنا  يف  ىدامتتو   ، مزاللا

َتنأ كلذ : رَّكذت  طقف   . ببس ِالب  هدوجو  لھاجتتو  اًقيدص  ىرت  وأ   ، بذكت

كنأب ترعش  املك  اھنوكت  نأ  كتلواحم  نع  فك   ، ةیحضلا اًمئاد  تسل 

" ناسغ ليدھ   " ةيرطقلا ةبتاكلا  نظت .."! تنك  امم  أوسأ 

هلوح نم  ىلع  لعفني  نأ  ناسنإ  يأ  هب  طقسي  نأ  نكمي  ام  حبقأف 

نئاكلا وأ  اًقراخ  ًالطب  سیل  ثرتكم  اللاف   .. هسفن ةعجارم  نع  لفاغتيو 

يكبي  .. ئطخيو لشفي   ، ٍناسنإ يأك  هنكلو   ، روطتلا ةلسلس  يف  ىلعألا 

هنینأ عامس  يف  ىتح  ىنمتيو  قدصب  ملأتي   .. برھيو جاتحي   .. فعضيو

فدھت امف   .. ثارتكا اللا  كولسل  ساسألا  يف  هعفد  ام  اذھو  موتكملا !

ىلع ربقملا  قالغنالا  وأ  انألا  ةيزكرم  ِمھو  َمیخضت  سیل  ةیثارتكا  اللا  هیلإ 

، اھیلع فرعتلل  كسفن  عم  رثكأ  اًتقو  يضقت  نأ  اھنم  دارملا  امنإ   ، تاذلا

عمست  .. كتھجِو نوكت  اھنمو   ، اھوحن كتاقاطو  كتامامتھا  لك  ليوحتل 

عم ةقداصلا  ةكارشلاو  ءافصلا  قح  شیعت   .. اھتاقامحب قفرتو  اھاوكش 

يھ امبرف   ، ملاعلا اذھ  جیجض  نع  كسفن  عم  ةولُخ  ةباثمب  اھنأكو   .. كتاذ

سینأ  " بيدألا لوقیف   .. مھولا عقنتسم  يف  ةدیحولا  ةقیقحلا  كلت 
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": روصنم

نوكت ّالأ  تررق   . ایبصع نوكأ  ّالأ   ، خرصأ ّالأ   ، يسفن كسمُأ  نأ  تررق  "

ويدارلاو رونلا  كالسأ  هنم  تعطقنا  تیب  لثم  نوكأ  نأ  تررق   . باصعأ يل 

نأ بجي  كالسألا  هذھ  يف  ءابرھكلا  يرست  امدنع  ىتحو   ، نوفیلتلاو

؟ اذامل .. اًضيأ نیط  نم  ةیناثلا  نُذألاو  نیط  نم  نُذأ  يھ : يتفسلف  نوكت 

حلصُأ نأ  عیطتسأ  انأف ال  ؛  بضغلا نم  ةدئاف  ، ال  خارصلا نم  ةدئاف  هنأل ال 

نأ بجي   ، ينبجعت يكل  سانلا  عابط  ِرّیغُأ  نأ  عیطتسأ  الو   ، يلوح ایندلا 

ىتح ال  ، سانلا عم  شیعأ  يكل  نكلو   ، سانلا بجعأ  يكل  ، ال  انأ رَّیغتأ 

". حيرتسأ يكل  لقألا  ىلع  وأ   ، سانلاب مدطصأ 

___________________

رعذلا         

ينجعزي الو   ، لشفلا ينفیخي  انأ ال   .. هتقیقح ىلع  رمألا  مھفت  تنأ ال  "

فواخم هذھ   .. ءایشألا ساقت  اذكھ  امف   ، ىدس تادوھجملا  عایض 

وھ  ، ةقیقح ينبعري  ام  نكل   .. كلذ تدتعا  دقف  انأ  امأ   .. نیملاحلاو لافطألا 

نأ لیختت  لھ  ؟  يلثم لجرل  ةبغرلا  ينعت  اذام  ملعت  لھ   .. ةبغرلا ءافتخا 

نأ وأ  ؟  تأفطنا دق  يردص  يف  ةقلقلا  رانلا  كلت  دجأف  ام  اًموي  ظقیتسأ 

روث يننأكو  ٍدوربب  ءایشألاو  سانلا  ىلإ  رظنأ  نأ  وأ  ؟  ينیع جُّھوت  يفتخي 

سانلا يناري  نأ  اًریثك  ينمھي  الو   .. ايداع اًصخش  يسفن  دعأ  ال  ؟ .. طنحم
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يكراعمو  .. يسفن لخاد  رودي  يملاع  مظعم  نإ   .. ٍلشاف وأ  ٍحجانك 

يف مھتاویح  عیضت  نأب  اوضر  نورخآلا  ناك  نإو   .. يلقع لخاد  اھضوخأ 

مل انأف   ، رفصألا بھذلاو  شامقلاو  بشخلاو  ديدحلا  نم  لیلقلا  لباقم 

اًماع نیعبرأل  دیبعك  اولمعي  نأ  يضقت  مھتطخ  تناك  نإو   .. كلذ لعفأ 

مل انأف  كئارألا  قوف  تامقفك  نیططمم  مھتخوخیش  اوضمي  نأ  لباقم 

ام لب   .. هیلع لوصحلا  بجي  ام  ىلع  لوصحلل  اًموي  َعسأ  ملو   .. اذھل َقلخُأ 

اًدبأ نكي  مل  نزحلا  نكل   .. نزحلاب تررم  دقل  معن   .. هیلع لوصحلا  بحأ 

ينتيأر دق  تنك  نإو   .. هاوس ام  ىلإ  هربعأ  اًرسج  لب   .. هیف فكتعأ  اًفھك 

يف يذلا  رحبلا  نأ  اًدبأ  كلذ  ِنعي  ملف   ، ام تاظحل  يف  اًسئابو  اًمطحم 

دق يلخاد  يف  يوعت  يتلا  حيرلا  نأ  وأ   .. ناكتساو أدھ  دق  يلخاد 

نأ انناكمإب  لھو   .. اھنم ءزج  وھ  لب  ةایحلل  اًضیقن  سیل  نزحلا  نإ   .. تتمص

ةيؤرب دعسن  نأ  اننكمي  لھ  ؟  ءاكبلل دادعتسا  اندنع  نوكي  نأ  نود  حرفن 

لھ وأ  ؟  زوجع ةافول  نزحلا  ىلع  نيرداق  نوكن  نأ  نود  ديدج  دولوم 

يتایح تشع  دقل  ؟ .. رھنلا فافج  اننزحي  الو  راھزألا  ىذش  راشتنا  انحرفي 

ام ال وحن  لب   ، كلمأ ام  وحن  يرصب ال  اًھجوم   .. ةبغرلا َناصح  ایطتمم  اھلك 

ثدحي نأ  ًابقرتم   .. ينیعو يبلق  يف  يدبألا  دایصلا  قلق  ًالماح   .. كلمأ

اًقدحمو  .. ٍتمص لكلو   ، ٍتوص لكل  اًتصنم   .. ءيش ثدحي  نأ ال  وأ  ءيش 

ناسنإلاب  .. يقبش الإ  كلذ  لك  يف  ينكرحي  الو   .. ىرأ ام  لك  يف 

ًائداھ وأ   .. روجھم دقومك  اًئفطنم  ام  اًموي  ينتيأر  ام  اذإ  كلذل   .. ءایشألاو

ءاھتشالا مادعنا  نإ   .. يننفدت نأ  ذئنیح  كلف   .. طئاح ةعاسك  اًنیكتسمو 

" .. توملا وھ 

https://books.yossr.com



 ( نجلا كيد  ) 

"! فغشلا  " وھ شیعي "  " ناسنإو ایحي "  " ناسنإ نیب  قرفلا 

هعفدیس  ، ءيدر ماعط  همامأ  عضُو  عئاج  صخشب  هبشأ  عوضوملاف 

اذھ ناك  نإ  نكلو  ماعطلا ! اذھ  مھتلي  نأ  هرمأ  ىلع  ًابوصغم  هعوج 

لثم ىلع  مادقإلا  ضفریس  عبطلابف  ءافتكاو  عبش  ةلاح  يف  صخشلا 

ةصرف درجم  هل  ةبسنلاب  نوكیس  لكألا  اھتقوف   .. ةئیسلا ةبرجتلا  كلت 

( passion  ) فغشلاف فغش ..! هب  هطبري  ام  لكأیس   .. عاتمتسالاو ذذلتلل 

اًعون اھتایط  يف  لمحت  ةبغر  هنكلو  (  ( Interest رباع مامتھا  درجم  سیل 

نم يرحس  عون  قانتعا  ىلع  اھبحاص  عفدت   ، ينمتلاو علولا  نم  اًزیمم 

. فغشلا اذھ  ردصم  هاجت  تارسملا 

فیك نكلو   .. ءالتمالا وھ  فغشلا  ناسنإ  يأ  لخادب  عرزي  يذلا  نإف 

؟! ةجاحلا ىلع  يضقي  ام  وھ  ءالتمالا  ناك  نإ  ةجاحلا  وحن  عفدي  ءالتمالا 

ةجاحلا نكلو   ، ةجاحلاب ءالتمالا  وھ  انھ  دوصقملا  ءالتمالا  نإ   ، ةقیقحلاو

وحن هاجتالا  نم  صخشلا  َعنم  يذلا  عبشلاف  حصألا !! اھتروص  يف 

ةتحبلا ةيدسجلا  هتروص  يف  يداملا  عبشلا  وھ  سیل  ءيدرلا  ماعطلا 

ماعطلا ضفر  نم  امبرف  هسفن ! درفلا  نایكل  يلخادلا  عبشلا  وھ  امنإ 

هحورو هسفن  نكلو   ، ماعطلا كلذل  ةبعص  ةجاحب  تناك  هؤاعمأ   ، ءيدرلا

طقف نكلو  عبشلا  ىلع  ممصم  هقوذف   .. لضفألل ةجاحلاب  ناتئلتمم 
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! دیجلا ماعطلاب 

زیكرام ایسراغ  لیيرباغ  ".. . ءيس زبخ  دجوي  عوجلا ال  دنع  "

نكمم ٍرعذ  وأ  ٍفوخ  يأ  نم  ررحتلا  ىلع  ةیثارتكا  اللا  ةركف  موقت  امنیب 

مل امبرل  دیحو  رعذ  كانھ  نكلو   ، ثرتكم اللا  اذھ  ةوقو  ةطلس  نم  دحي  نأ 

مھأ نمف  فغشلا ! نادقف  رعذ  وھو  هیلع  بلغتلا  نم  ثرتكم  اللا  نكمتي 

راصح ضرف  وھ  ةیثارتكا  اللا  درفت  ةضھانمل  ةمدختسملا  ملاعلا  بیلاسأ 

زبخلا وحن  اًفینع  اًعفد  هعفدو  ثرتكم  اللا  عيوجتل  يعامتجاو  يسفن 

.. هیف هطوقس  ىشخيو  اًسوباك  ثرتكم  اللا  هربتعي  ام  اذھو  ءيسلا !

هيوشت وحن  هرابجإو  هعمقب  ملاعلا  عم  ةكرعم  يف  ثرتكم  اللا  لخدیف 

ام ةبغرلا  نم  ذخأو  ثرتكم  اللا  قفخأ  نإف   .. نامدإلا وأ  ریقحتلاب  امإ  هتبغر 

يف َّبصو  ملاعلا  هنم  لان   ، ةالابم اللاو  ریقحتلا  رانب  اھبَّذعف  ودعلا  َذخأ 

.. ةایحلا ضیف  يف  اھقالطناو  اھتاعادبإ  هحور  يف  دسفأف  همومس  هقوذ 

.. قاذملا ةعوزنم  ةتھاب  هتایح  تتاب   ، فغشلا راھب  دقفو  اھل  اًدبع  راص  نإو 

! .. ىنعملاو ةمیقلا  ةمدعنم 

ةالابم الو  فغشلا  ةبغر  نیب  ةیلیصأت  ةضراعم  كانھ  نأ  ىءارتي  امكف 

نیب يقیقحلا  نزاوتلا  ىلع  ظافحلا  عیطتسي  نم  نكلو   .. ثارتكا اللا 
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شیعي نأ  ام  لكشب  هنكمي  كلذبف  ةدھازلا  ةالابم  اللاو  ةشایجلا  ةبغرلا 

متھم ریغ  شیعي  هتایح  يفف  ؛  ملاعلا اذھ  ًابلاغ  هسفنل  اًرصتنم 

ىعسي .. ال  رھوجلا ةیمھأب  نمؤي  لازام  هقامعأ  يف  نكلو   ، تایحطسلاب

ةمیقل اًقوش  قوطت  هحور  نكلو   ، يدام عفن  وأ  ةحلصم  وحن  اًدودشم 

لبقي نكلو ال   ، ثدحلا ىلع  هسفن  ضرفي  .. ال  ةیح ةفطاع  وأ  ةدلاخ 

نكلو ةغرافلا  تایعامتجالا  ءارو  ثھلي  .. ال  دوجولا نم  هتنونیك  ثاثتجاب 

شیعي  .. ملح يف  نجسي  هنكلو ال  ملحیف   .. فغشو ةفھلب  بح  يف  قرغي 

.. هدبعي الو  زبخلا  لكأي   .. هلیصافت يف  سرغني  الو  عقاولا 

__________________

ةوحصلا عادبإلا : ةنعل      

يسنملا دمحم  ".. " . ءيش مھكلتمي  كلذل ال   .. اًئیش نوكلمي  "ال 

" ليدنق

وأ قلطملا  يف  مامتھالا  مدع  ينعت  ةیثارتكا  اللا  نا  نظي  نم  ئطخي 

ایعامتجا بیغم  درف  اھب  رمي  يتلا  ةيدوجولا  ةھالبلا  نم  ةلاح  اھنأ 

ثیح ؛  يقتنملا مامتھالا  میمص  يھ  ةیثارتكا  اللا  نأ  ةقیقحلاف  ایلقعو !

تايرجم يف  مكحتلا  ىلع  هتردق  ىدمب  ساقي  ناسنإلا  ةوق  نومضم  نأ 

نأ هیلع  ثادحألا  لك  سیل  نأ  ةیتاذ  ةعانقل  لصي  ثرتكم  اللاو   ، ثادحألا
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يلكلا فارصنالا  میكحلا  ىلع  بجوتسي  تاھرت  كانھف   ، همامتھا اھریعي 

بلق نم  رھوجلاب  ثارتكالا  ةلحر  أدبت  ةظحللا  كلت  نمو   .. اھبُّنجتو لب  اھنع 

.. تایحطسلاب ثارتكا  اللا 

كتاذ حرشل  ةھئات  تالواحم  يف  كرمع  ينفت  نأ  ينعي  بتكت  نأ  "- 

نولغتسي مھنإف   ، ًالصأ كب  نوھبأي  نيذلا ال  سانلا  مھ  نورخآلا   ، نيرخآلل

. اھلالخ نم  مھتاوذ  حرشل  كلت  كتالواحم 

. انيذؤت تأدب  يتلا  ةفطاعلل  اًّننقم  اًغيرفت  ةباتكلا  دجأ  انأ  - 

كل تعنص  امبرل  ةفطاعلا  هذھ  عم  لماعتلا  تدجأ  ول   . اھل ٌردھ  يھ  لب  - 

. قاروألل اھعیب  نم  ًالدب  ًایقیقح  اًئیش 

؟ اھسفن ةایحلا  حرشل  ةلواحم  ةباتكلا  نوكت  اذامل ال  - 

دحأ . ال  طقف هتاذ  نم  ةایحلا  مھف  ىلع  ُّرصي  اّنلك  ؟  كتاحورشل هبأي  نَم  - 

اذإ ؟  دیفتست اذام   ، كب عنتقي  دحأ  الو   ، كدحو مھفتس   . نيرخآلا نویعب  قثي 

؟ مھعاتمإل كفطاوع  قرحت  اذامل   ، كل اوأرق  ام  مھّعتمي  ام  بتكت  مل 

امإو  ، عدبن نأ  امإ  رايد  اي   ، بسحف نزاوتأ  نأ  ديرأ   ، مھعاتمإ يف  ركفأ  مل  - 

دحأ ، ال  نزحلا اھنم  بَّرستي  ىتح  بوقثلا  تائم  انداسجأ  يف  ثدحُن  نأ 

. ىنعم الب  مَّخضتي  نأ  ديري 

. كدحو تومتو   ، كدحو شیعتس  - 

( ةيافكلا فقس   ) ةياور نم  " . قرف ، ال  مھعم َّتمو   ، مھعم تشع  ول  املثم  - 
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" ناولع نسح  دمحم   " يدوعسلا بتاكلل 

اًنصح هثارتكا  مدع  نم  لعجي  ثرتكم " اللا   " صخشلا ةياھنلا  يفف 

عنمي نأ  نصحلا  اذھل  نكمي  امك  نكلو   .. هتایحو هسفن  اھب  لزعي  اًعینم 

مھنع عنميو  اھلخادب  اھلھأ  سبحي  اًضيأ  ةنيدملا  لخادل  ودعلا  لوخد 

تاعارصلاو بورحلاف   .. شعنملا ةيرحلا  ءاوھب  عتمتلاو  ءاذغلاب  دوزتلا 

ةدعتسم ةلبنق  هلقع  نم  عنصت  ثرتكم " اللا   " لقع يف  ةنماكلا 

ةقاط  .. ةیناسنإلاو ةیكولسلا  تانحشلا  نم  ةیعیبط  ریغ  ةیمك   .. راجفنالل

وأ سووھمل  هليوحت  ىلع  ةرداق  يركفلاو  يسفنلا  دوقولا  نم  ةنوزخم 

كلذ نم  دحلل  ةدیحو  ةلیسوك  راحتنالا  ىلع  مدقم  امبرل  نونجم !

ةبيرض  .. يناسنإلا رھوجلا  أبخمل  لوخدلا  ةنعل  يھ  هذھو  بخصلا !!

. ةيرشبلا سفنلا  قامعأ  يف  صوغلا 

ناونعب ًاباتك   Christopher Zara يكيرمألا بتاكلا  ردصأ  ةنس 2012، 

ةقیثولا ةقالعلا  نع  هیف  ثدحتي  نوبذعملا )  نونانفلا  )  Tortured Artists

نانفلا هقلخ  ءاوس  لاصفنالا  ملأف   .. مھتاعادبإ نیبو  نینانفلا  ملأ  نیب 

عادبإلاف  ، اًقاربو اًدماص  عادبإلا  لعجي  ام  وھ   .. هوحن هعفد  مت  وأ  هسفنل 

توم وأ  كملظ  عمتجم   ، كب ردغ  قيدص  وأ  كبلق  مطح  صخش  نم  أدبي 

مھنع كنایكب  برغتف  سانلاو  ملاعلا  نم  سأیت  ىتح   ، كیف هتلاض  دجو 

نوكي اھتقو  لحلاف   .. اھزاغلأ كفتو  اھمھفت  ىتح  كسفن  ىلإ  أجلتو 

دوجو ىلع  صرحيو  عدبي  نأ  امإف  غيرفتلل ..! دیحولا  ذفنملا  هنأكو   .. عادبإلا

وأ  .. تاناطبتساو رعاشم  نم  همضي  ام  نع  ةربعم  ةزیمم  ةیتاذ  ةمصب 

https://books.yossr.com



". ثرتكم اللا   " ةنعل كلتو   .. ةيواھلا وحن  ىنعم  الب  مخضتي 

تفلل وأ  ةرھشلا  تالاھ  مسرل  سیل  ثرتكم  َالل  ةبسنلاب  عادبإلا  فدھف 

! ةديدج ةینایك  ةوحص  وأ  ةيدوجو  ةخرص  ةباثمب  وھ  لب  هابتنالا  ءاوضأ 

تدسجت ثرتكم  اللا  اذھل  ةصاخ  ةیناسنإ  تالاح  تالاعفنا  تاددرت  لمحت 

لوقیل  .. ةنعللا كلت  نم  ةاجنلل  لیبس  ةباثمب  وھ   ، عادبإلا اذھ  ةئیھ  ىلع 

: ددصلا اذھ  يف  ديز " وبأ  سيرك   " بتاكلا

ةحیص لك  عم  هنأل  ؟ .. اذامل  .. بدألا تدسفأ  ةنمآو  ّةیحص  ةقيرطب  ةایحلا  "

صصح  ، ةیمحلا  - ةحصلاو ةقایللا  ىلع  ظافحلا  تاحیص  نم  ةديدج 

يفاضإ بتاك  لك  عم  يفاعتلاو - لُّمأتلا  تاسلجو   ، تانیماتیفلا  ، اغویلا

ملأ  . لشفلاو ءوسلا  نم  ةقیمع  ةرفح  يف  بدألا  طقسي   ، هتحصب متھي 

لھ ؟  ًابالط ّانك  امدنع  اھانیقلت  يتلا  بدألا  تارضاحم  نم  اًئیش  ملعتن 

ةمھملا لماوعلل  اننایسن  ةجردل   ، دحلا اذھ  ىلإ  ةفرجعتم  ةركاذ  كلمن 

نیفوردنإلا سیلو   . سأیلا  . باذعلا  . سؤبلا ؟  بّاتكلا مظعأ  عنصت  يتلا 

بتكي نأ  اكفاك  ناكمإب  ناك  لھ   . ًالیلق ّركف   .. ةداعسلا تانومرھو 

ایموي نّرمتلاو  ّةیحصلا  هتابجو  لوانتب  ًالوغشم  ناك  ول  خسملا ” “

بتكت نأ  فلوو " اینیجریڤ   " ناكمإب لھ  ؟  هب ةكراشملا  ديري  ام  نوثارامل 

رئاصع طلختو   ، ابموزلا صصح  ىلإ  بھذت  تناك  ول  ةرانملا " ىلإ  "

ةاناعم ىلإ  جاتحي  میظعلا  بدألا  نأ  يھ  ةقیقحلا  ؟ ال.  حابص لك  هكاوفلا 

دق مھنأ  ریكفتلا  مھدوقيو  ملاعلا  اذھ  يف  مكضعب  فقي   ، نآلا  .. ةمیظع

. عیمجلا شھدتس  يتلا  ةمداقلا  ةلھذملا  ةياورلا  ةباتك  يف  نوحجني 
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تنك نإ  ًةصاخ   - اھلعف نم  نكمتت  نل   ، قيرطلا كیلع  رصتخأس  ينكلو 

وھ نآلا  هلعف  كیلع  بجي  ام   . ةداعسلاو ةحصلل  ةیكيرمألا  ةفصولا  عبتت 

بھذاف  .. اھنم ًالدب  ةبذعملا  كحورب  لصتتو  ًابناج  ةیلوفطلا  كتاذ  عدت  نأ 

". كماھلإ ّةبر  باذعلا  نم  لعجاو   ، نآلا

هثارتكا ىدمو ال  ناسنإلا  عادبإ  ةوق  نیب  ةقیثو  ةقالع  كانھ  نأكو 

".. ثرتكم اللا   " رھوج ىلع  يقیقحلا  ناھرلا  وھ  كلذو  هملأو ! هلازعناو 

روبق يف  اًنفدنم  هلاح  ىلع  اًعماد  لالظلا  يف  هتياھن  نوكتس  لھف 

ریمضو درابلا  ملاعلا  اذھ  بلق  يف  رتاب  فیسك  نوكیس  مأ   ، مدنلا

مونلل أجلي  ناسنإ  اياقبك  هتایح  مايأ  يضقیس  لھ  ؟ ..! ردخملا عمتجملا 

نع تابثب  نلعي  حساك  نافوطك  ضفتنیس  مأ  هدوجو  ءبع  نم  برھیل 

دض ىشامتي  نأ  هنم  بولطملا  سیلف  ؟  ..! هدوجو بلُصو  هركف  ىزغم 

فظوي امنإ   ، ةیعامتجالا ةھافتلا  تاقلح  يف  طرخني  وأ  هتعیبط 

بحي قحلا ! لجأ  نم  قحلا  قطنیف   ، لضفألا وحن  هراكفأو  ةیساسحأ 

عم صاخ  راوحل  ةجاح  يف  هنأل  يلصي   .. بحلا اذھ  ةلالجب  نمؤي  هنأل 

اینيد اًدیلقت  هءاقدصأ  كراشیل  وأ  ةالصلا  داعیم  ناح  هنأل  يلصي  الف  هللا، 

نم  .. شغلا نم   .. داسفلا نم  مقتني  تايركذلا ..! روصلا و  ًاطقتلم  اًنیعم 

ةليدب ةایح  ٌقْلَخ  وھ  ام  ردق  يصخشلا  ماقتنالا  عفادب  سیل   .. نیتورلا

اًریخأ هتلاض  دجو  هنأل  طقف  متھي   ، ثرتكم اللا  اذھ  حور  فاوجأ  نم  ةقثبنم 

، ىنعمب ثارتكالا  ررقیف   .. مامتھالاب اًربج  هعفدي  هلك  ملاعلا  ناك  ولو  رفنيو 

هخم ايالخ  لك  مدختسیل  ىنعمب ..!! هراتخي  ثارتكا  اللا  راتخي  امدنع  اًضيأو 
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وأ قفانم  ءايرب  ٍئباع  ریغ  صاخلا  هتایح  جذومن  راكتبال  هریمض  تانونكمو 

هبلق تایط  نیب  لمحي  امب  طقف  امنإ   ، لھاج ضاعتما  وأ  دقاح  ةنیغض 

نم ةوحصلا  كلت  دلوت  وأ  روطتلا  اذھ  ثدحي  نأ  نكمي  الف   .. هسفن ايابخو 

، لزعنملا يف  رسلا  امنإ   ، حاتملاب نییضارو  دوجوملاب  ءادعس  رشب  طسو 

همالحأو هانیع  امنإ   .. مئاقلاو يلاحلاب  ثرتكم " اللا   " يف  ، ذوبنملا يف 

! .. رخآ ملاع  وحن 

الإ يتاذلا  قاھرإلاو  يدوجولا  بخصلا  كلذ  ةھجاومل  لیبس  دجوي  الف 

.. يعامتجا دیجمت  يأ  وأ  ٍّيصخش  وھز  يأ  نم  درجملا  عادبإلا   .. عادبإلاب

نم لوحتتس  امنإ   .. ةلزعلا يھتنت  وأ  ملألا  يفتخي  نل   ، ةقاطلا امكف 

وأ ثرتكم .." اللا   " تانونكم لكب  ةخراص  ةیح  ةروص  امإ   .. ىرخأ ىلإ  ةروص 

فقیف  .. ملاعلا تاعنط  طسو  هتميزھ  نع  ةَنلعم  ةدماج  ةسئاب  ةروص 

ىدم نیلیختم   ، ثرتكم اللا  اذھ  تاعادبإ  نم  نیشھدنم  سانلا  مومع 

وأ ءاوھلل  هسفنت  ةیلمع  ةلوھسب  نوكت  داكت  اھنأ  مغرلاب   .. اھجاتنإ ةبوعص 

عادبإلا جاتنإ  يف  تسیل  ةبوعصلا  نأ  ةقیقحلاو   ، مالكلا ظافلأل  هكاردإ 

جرخیل عدبملا  اذھ  بلق  يف  رجفناو  مكارت  يذلا  عفادلا  وھ  ام  ردق  هسفن 

.. ةاناعملاو ملألا  بلق  نم  ةعورلاو  رحِّسلا  اذھ  لك 

اللا  .. دالیم ةداھش  ِلّجستل  ميدقلا  ناسنإلا  ةافو  ةداھش  بَتكُت  اذكھف 

.. ثرتكم

____________________

https://books.yossr.com



ةیثارتكا اللا  رایت        

ةیجولوديأ نوكت  نأ  نكمي  لھ  ؟؟  اًرایت ةیثارتكا  اللا  نوكت  نأ  نكمي  لھ 

ّالل ءاقل  ناكمإ  كانھ  نوكیف   ، سانلا نم  ةعساو  ةحيرش  اھجھتني  ةماع 

اللا میقي  نأ  نكمي  لھ  ؟ ! مھتاربخو مھراكفأ  اھیف  نوكراشتي  نیثرتكم 

ملاعلا تاقامحو  تافاخس  نع  مھدعبت  مھب  ةصاخ  ةريزج  نوثرتكم 

؟! ّينوطالفألا ایبوتویلا  عمتجمك 

ركفلا يف  هبشي  نم  نع  ناسنإلا  ثحبي   ، تحب يسفن  روظنم  نم 

هنأك  ، هعم لھسلاو  طیسبلا  لصاوتلل  ةعئار  ةصرف  دجیف   .. ةيؤرلاو

يف هاخأ  ثرتكم  اللا  ىري  اذكھف  ةیبنجأ ! دلب  يف  كتغل  ثدحتي  صخش 

اررقو قیضلا  هقطنمو  عمتجملا  ةھافت  اضفر  نانثالاف   .. ةیثارتكا اللا 

يف اقمعتف   ، امھدوجول يقیقحلا  ىنعملا  نع  نیثحاب  هنع  اًدیعب  ءاوزنالا 

لك ال رعشي  كلذ  لك  عم  نكلو   .. روعشلا ةاناعم  يف  اقرغو  ساسحإلا 

رخآ ٍناسنإ  يأ  نع  فالتخالا  لك  فلتخي  هتاذب  مئاق  نایك  هنأ  ثرتكم 

، نیثرتكم اللا  لكل  دَّحوم  ٌقاثیم  دجوي  الف  هلثم ! ثرتكم  ناك ال  ولو  ىتح 

نم مغربلاف   .. زیمتملا اھعباطب  ناسنإ  لك  اھشیعي  ةفلتخم  براجت  نكل 

لوقیل  ، نیتباث اسیل  عفادلاو  ةبرجتلا  نأ  الإ  قلطنملاو  ةركفلا  قافتا 

: هسفن نع  ناوریس " "

ةيواسأمب يلثم  لماعت  دحأ  الو   ، ءيش لك  ةھافتب  يلثم  عنتقا  دحأ  ال   "
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كانھ نأ  ةقیقحلاو  ةھفاتلا .." ءایشألا  نم  لئاھلا  ددعلا  اذھ  لك  عم 

نكلو  ، ناوریس نم  ةيوسأم  ىسقأب  اولماعت  امبرو   ، هلثم اوعنتقا  نيریثك 

.. ةیثارتكا ّالل  ىمسألا  ناونعلا  درفتلا  ىقبي 

يف رولبتت  يتلا  ةیكاردإلا  تاضقانتلا  نم  لخادتم  ملاع  ثارتكا  اللاف   

.. ةیئاقلتو ررحت  لكب  ةیمویلا  هتایكولس  يف  رھظتل  دحاولا  درفلا  تاذ 

راكفألا يف  لب  طقف  يصخشلا  كولسلا  يف  تسیل  ثارتكا  اللا  ةیضقف 

اللا مھبھذم  رشنل  نوفدھي  نوثرتكم ال  اللاف   ، كولسلا اذھ  سكعت  يتلا 

مساب ملاعلا  وزعل  نوحمطي  وأ  دحاولا  نيدلا  باحصأ  لعفي  امك  يثارتكا 

امنإ ًالصأ !! ملاعلاب  نوھبأي  ةطاسبب ال  مھنأل  ؛  ةیثارتكا اللا  ةلود  ةماقإ 

.. ةیعاوطلا مھتلزعو  مھتایح  تمص  طسو  ٍفنعب  مھنع  نلعت  مھراكفأ 

نم هتوق  دمتسي  امنإ  ٍّيدسج  ٍددع  ىلع  دمتعي  ةیثارتكا ال  اللا  رایتف 
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. اھنم دولوملا  میقلا  ةيروث 

، ديدج نم  َّيف  لح  ٌدحأ   ، يلخادب رَّیغت  ءيش  لك   ، ءاسملا كلذ  ذنم  "

تداع  . اھیف شیعي  دحأ  ناك  ةفرغ  لثم  يلخاد  ریھطت  ةأجف  ينلمش 

. لاغتشالل روھش  ذنم  تفقوت  يتلا   ، رادجلا ىلع  ةعاسلا  براقع  ةتغب 

رایت ال لثم  رمي  نیحلا  كلذ  ىتح  ناك  يذلا  تقولاف  امھم : كلذ  ناك 

ذخأ  ، سایق تاددحم  الو  ملاعم  نود  رخآ  غارف  ىلإ  غارف  نم   ، يلابم

".. . صقانتيو ديدج  نم  لكشتي  أدبف   ، يناسنإلا هھجو  عجرتسي  ایجيردت 

( ةحزملا  ) ةياور اريدنوك - "  نالیم  "

نكمي نكلو ال   ، يركف يسفن  رایت  يف  دسجتت  نأ  نكمي  ةیثارتكا  ّاللاف 
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طمن وأ  يفحص  ٍقبَس  نع  ثحبت  ةرباع  ةضوم  اھنوك  يف  رصحنت  نأ 

بولسأ يھ  لب   ، ثيدحت وأ  ديدجتب  هتوم  رظتنم  نامز  وأ  ناكمب  دودحم 

!.. ثرتكم اللا  هشیعي  درجم  سیلو  ثرتكم  اللا  يف  شیعي  لماك  يتایح 

ةمجنك  .. هتالیختو هراكفأ  عاق  يف  قلعتيو  هحور  اياوز  قامعأ  يف  شیعي 

ءودھلا زجاوح  قرتخا  املك  زرب  نحل  وأ  ءامسلا  ةلاحك  تداز  املك  عملت 

ئفدتل ایلخاد  جھوتت  ثیح   ، دربلا يف  ىوقت  ةیثارتكا  اللاف   .. نوكسلاو

ملاعلا نابوذ  يف  رتفتل  اھتوق  دیلاقم  اھبلسیف  ماحزلا  نع  امأ   ، اھسفن

حطس ىلع  تطقس  ةرذبك  ةیثارتكا  اللا  امبرف   .. ةیتاذلا اھحمالم  دقفتو 

رویط نم  اھیمحي   ، يماستلاو ةمكحلا  ءامب  اھيوري  دخأو  ناسنإلا  سفن 

يف اًقیمع  اھسرغ  ىلع  صرحي  مل  نإ  نكلو   .. ةمیمنلا نابرغو  لفطتلا 
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اللاف  .. هسفن نطاب  يف  اھطبري  رذج  اھل  رھظي  نل  دقعملا  هنایك  نیط 

اھؤایحإ  ، ةرذبك ةیثارتكا 

                                                             ! اھُنفد

.. ةيادبلا
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