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١
ءيشب يهتنيس  ابيطو  افيطل  أدب  يذلا  مويلا  نأ  ٌدحأ  روصتيل  نكي  مل 

ةياهن ةنلعم  ةجهبم  سمش  تعطس  حابصلا  يف  .سوباكلاب  هبشأ 
باوكأ نلوانتي  ةأفدملا  بناجب  تيبلا  ءاسن  هتضق  ليوط  ءاتش 

ةروتبم ةريصق  ثيداحأ  نلدابتيو  ةنخاسلا  ةفرقلاو  ةتالوكيشلا 
دقف حابصلا  اذه  يف  امأ  .ةليوطلا  هيلايلو  دربلا  مأس  اهيلع  نميهي 

ماعطلا ةلس  تألتماو  تاكحضو ، مالك  تاوصأ  خبطملا  يف  تلع 
ةريغصلا ةليبقلا  تكرحت  .ةريحبلا  دنع  موي  ءاضقل  يفكي  امب 

.ةباغلا ىتحو  لالتلا  لفسأ  اهبحصتو  اهتاوطخ  كرابت  سمشلاو 
تقرغتساو روعشلا  مأ  ةرجش  تحت  داتعملا  اهعقوم  ةنيمأ يف  تسلج 

مأ ترم  دق  تاعاس  تناك  نإ  فرعت  مل  تقولل ، هبتنت  .ةءارقلا مل  يف 
.ةلوزعملا مل ةعقبلا  كلت  تقولا يف  ةحرحر  ىلع  اهدايتعا  عم  قئاقد 

باتكلا نع  اهسأر  تعفر  .اهنطب  يف  عوجلا  ةصرق  عم  الإ  هبتنت 
لصت نإ  امف  يداع ، ءيش  وهو  اهنم ، الإ  ئطاشلا  ولخ  تكردأف 

نم كانه  اهليبس ، لاحل  نهنم  لك  حورتو  نقرفتي  ىتح  انه  ءاسنلا 
ىلع ميهت  وأ  ةنيمأ  لثم  باتك  عم  تقولا  يضُمت  نمو  ةحابسلل  بهذت 

تجرخأو ماعطلا  ةلس  ةنيمأ  تحتف  .نيرثاك  لثم  ةباغلا  اههجو يف 
.اهيدي عنص  نم  شيرقلا  نبجلاب  اّوشحم  زبخ  فيغرو  بنع  دوقنع 

اهيفك تألمو  اهيدي  تلسغ  ءاملا ، نم  برقلاب  تعكرو  تلكأ 
.باتكلل تداع  مث  تبرشو ،
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«. ةنيمأ »
، نآلا تيبلا  ىلإ  ةدوعلا  نررق  ءاسنلا  نأ  اهتربخأو  ىليل  اهنم  تبرتقا 

تأرف اهلوح  ةنيمأ  تتفلت  .رطمت  امبرو  مويغلا  ضعبب  تدبلت  ءامسلاف 
اهنإ تلاق  .اهناصح  بنج  ةرجشلا  يف  اطوبرم  نيرثاك  ناصح 

تعفر ىليل  تلحر  امدنع  .نهب  ناقحلي  مث  نيرثاك  ةدوع  رظتنتس 
قوف يوضت  ليلق  ذنم  تناك  يتلا  سمشلا  نع  ثحبت  اههجو  ةنيمأ 

.ةقماغ ةيدامر  تاميغب  ءامسلا  تألتما  .ةريحبلا  ءام 
؟ يتاك اي  ِتنأ  نيأ 

نكل ةفيفخلا ، قلقلا  تازخو  نع  ىضاغتت  يهو  اهباتك  ىلإ  تداع 
ريبكلا ءامسلا  نطب  نأك  ةعرسب ، ءيش  لك  ثدح  .اهلهمي  مل  رطملا 

اهرابتعا يف  ذخأت  مل  ةفينع  راطمأ  ترمهناف  ةأجف  َّقشنا  دق  خفتنملا 
.فارطألا ةيمارتم  ةفيثكلا  ةباغلا  يف  امامت  امهدحو  نيتأرما  دوجو 

نم نيتبرضب  تعمل  تاعاسب ، ليللا  مودق  دعوم  لبق  ءامسلا  تمتع 
ةيناطيش تاهقهقب  ناكملا  جضو  بعرم ، دعر  ةعقرق  امهتلت  قربلا 

.تيرفع فلأل 
ءام نم  هيلع  افوخ  ماعطلا  ةلس  يف  هتأبخو  باتكلا  ةنيمأ  تقلغأ 

.نيرثاك نع  اثحب  اهلوح  تفلتت  يهو  نيناصحلا  ىلإ  تهجتاو  رطملا ،
جلث فدن  لطهت  ءامسلا  تأدب  هيافك ، نكي  ليقثلا مل  رطملا  ليس  نأكو 
حطس قوف  تطقاستو  ءاوهلا  تارذبو  راجشألا  عورفب  تقلع 

هتباصأ دق  نمزلا  نأك  ةعرسب ، ءيش  لك  ثدح  .ةريبكلا  ةريحبلا 
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ةيوقلا حايرلا  ريفص  ادب  .نونجملاك  هتاعاس  قوف  ودعي  قلطناف  ةثول 
ةباغلا ضرأ  قوف  رطملا  تاقد  عم  تلخادت  ةعطقتم  تاخرصك 

هاجتا درابلا يف  ءاوهلا  تابه  عم  تنحنا  يتلا  راجشألا  عورف  قوفو 
، ةقيتعلا ةمخضلا  طولبلا  راجشأ  امأ  .اهباصتنال  تداع  مث  بونجلا 

.ةيرخس نم  ةحسم  اهبوشت  ةالابم  الب  حايرلا  ىلإ  ترظن  دقف 
ترج .تدتشاو  تيوق  دق  حايرلا  تناك  نيرثاك ، ترهظ  امدنع 
ناصح وحن  تكرحتو  ماجللاب  تكسمأو  هقاثو  لحت  اهناصح  وحن 

تابلقت ةريبخلا يف  نيرثاك ـ  تلءاست  ول  عبطلاب  ةقامح  نوكتس  .ةنيمأ 
َّرم دقل  .عيبرلا  لوأ  يف  مهو  ةفصاعلا  كلت  ةمجه  نع  ةعيبطلا ـ 

تناك ةفصاعلا  هذه  نكل  .شهدنت  دعت  ملف  رثكأو  اذه  لثم  اهيلع 
دعر توص  هالتو  ءامسلا  نطب  قربلا  رون  َّقش  .كش  نود  ةعداخم 
هسأر نيرثاك  ناصح  َّزه  .اهب  ةطيحملا  لالتلاو  ةباغلا  ضرأ  لزلز 
لبقو ةيلاتلا  دعرلا  ةبرض  عمو  ايلاع ، لهصو  هانيع  تعمتلاو  فنعب 

ضكرو اهدي  نم  ماجللا  تلفنا  ثدحي ، ام  نيرثاك  كردت  نأ 
.اعِزَج ةنيمأ  ناصح  هب  قحلو  ةباغلا  بلق  ىلإ  ناصحلا 

.امهيناكم ةنيمأو يف  نيرثاك  ترمست 
!«. نواااارب ..نوارب  »

تابه يف  عاض  اهتوص  نكل  ناصحلا ، يدانت  نيرثاك  تخرص 
يذلا اهئابغ  نمو  نيناصحلا  نم  ابضغ  يلغي  اهسأر  ناك  .ءاوهلا 

.دعرلا توص  عم  نمازتلاب  امهْيقاثو  كفت  اهلعج 
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دحأ دوعي  نأ  لمأ  امهيدل  ناك  امبر  .رطملا  تحت  تاظحلل  اتفقو 
ةينمأ الإ  نكت  مل  اهنكل  .تيبلا  ىلإ  امهَّلقُيل  يفكي  دحاوف  نيناصحلا ،

، هايملا نم  انانطأ  تبرشت  نأ  دعب  امهب  سبالملا  تقصتلا  .ةجذاس 
ةمتعلا نيبي يف  دعي  ملف  ضرألا ، وحن  ضئافلا  رطقت  تذخأو  تلقث 

كربو ليقثلا  لحولا  ةبوعصب يف  اكرحت  نيذللا  نيدسجلا  حمالم  الإ 
هرسكت نأ  اهناكمإب  حيرلا  نأك  اليئض  اريغص  نيرثاك  دسج  ادب  .هايملا 

امك زوجع  اهنأ  الإ  امجح ، ربكأو  لوطأ  تناك  دقف  ةنيمأ  امأ  .نيفصن 
.ةئيطبلا اهتاوطخ  فشكت 

فصتنم تقولا  نأك  امامت ، تملظأ  دق  ءامسلا  تناك  ليلق  دعب 
ةملظلا .دعب يف  نحي  بورغلا مل  نأ  انيقي  فرعت  نيرثاك  نكل  ليللا ،

؛ قاحملا يلايل  ىدحإ  يه  ةليللا  تناك  نإ  نيرثاك  تلءاست  ةقبطملا 
.اهبلق ضبقناف 

فقوتي اهناسلو ال  ةرذح  ةئيطب  تاوطخ  ذخأت  يهو  ةنيمأ  بلق  َّقد 
! راَّهقلا دحاولا  هللا  ناحبس  ماودلا ! هل  نم  ناحبس  ةمتمتلا : نع 
ليوع دتشي  امنيب  ةنيمأ  اهب  قحلت  يك  اهتعرس  نم  نيرثاك  تأطبأ 

عنم افقس  راجشألا  تلكش  امهقوف  نم  .رطملا  لوطه  رمتسيو  حايرلا 
.امهْيسأر رقنت  نأ  جلثلا  نم  عطقل  حمسو  لوصولا  نم  قربلا  ءوض 

دحاو فارحنا  نإ  هاجتالا ، سفن  ريسلا يف  لصاوت  نأ  نيرثاك  تررق 
.قيرطلا امهنادقف  ىلإ  يدؤي  دق  راسملا  نع  ريغص 

! قيرطلا
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تفخأ اهنكل  لامشلا ، هاجتا  عبتت  اهنأ  كشت  نيرثاك  تأدب  دقل 
.اهقلق

وهو ضرألا ؛ قوف  ةشه  ةريبك  اعقب  شرتفا  دق  جلثلا  ناك  ٍناوث  يف 
نيرثاك نأ  ول  .نيرثاك  كلذكو  رثكأ ، ئطبت  ةنيمأ  تاوطخ  لعج  ام 
ءامسلا ةيؤر  نم  نكمتتسف  ةباغلا ، فارطأ  ىلإ  لصت  نأ  تعاطتسا 

! ةيؤرلا بجحت  راجشألا  نكل  امهعقوم ، نم  دكأتلاو 
ملألا قشر  .ةموتكم  تاهآ  اهردص  يف  تددرتو  ةنيمأ  بلق  قد 

حايرلا اهب  تعفدو  اهرهظو ، اهيقاس  يف  ةنونجملا  رجانخلاك  هسفن 
اهبناجب نيرثاك  تلزن  .ضرألا  ىلع  تراهنا  .ءارولا  ىلإ  فنعب 

!«. ...دمجتنه انفقو  ول  كرحتن ، مزال  ..ةنيمأ  : » تلاقو
«. يلاعتو يل ناصح  يتاه  يعجرا  .يتاك  اي  ِتنإ  يعجرا  »

تركف سقطلا ! اذه  ةعاس يف  يلمحتت  نل  ةنيمأ ، اي  ةجذاس  ِتنأ  مك 
كشكلا فقي  كانهف  ةريحبلا ، ىلإ  ةنيمأ  عم  دوعت  له  نيرثاك ،

يف نكل  اذالمو ؟ أجلم  نوكيس  يذلاو  ديصلا  تادعمل  يبشخلا 
.اهسأر تعفر  .مامألا  ىلإ  مدقتلا  نع  انونج  لقت  ةرطاخم ال  عوجرلا 

! ءامسلا ةيؤر  عيطتست  طقف  اهنأ  ول 
تفحز .فوقولا  ىلع  اهتدعاسو  ةنيمأ  عارذب  نيرثاك  تكسمأ 
ئفكنت نأ  ةنيمأ  تداكو  لجرأ ، عبرأ  تاذ  ةافحلس  ءطبب  ناتنثالا 

له .ةبوعصب  اهسافنأ  ةنيمأ  تطقتلا  .نيرثاك  عارذ  الول  اههجو  ىلع 
؟ ءالخلا اذه  توملا يف  ةنيمأ ؛ اي  كترخآ  يه  هذه 
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...الإ هلإ  نأ ال  دهشأ  .ميظعلا  هللا  رفغتسأ 
اهدعوم وه  اذه  نأ  ول  هللا ، ةئيشم  ىلع  ضارتعا  ةنيمأ  ىدل  سيل 

نأ نكمي  انبر ال  نكل  .دعب  نمو  لبق  نم  رمألا  .نكيلف هللا  اهلجأو 
! ادبأ نكمي  .ربق ال  الب  انه  تومت  نأ  ىضري 

قوف يشملا  نم  بعصأ  ضرألا  شرتفا  يذلا  جلثلا  قوف  يشملا 
نيرثاك تتفتلاف  تفقوت  .ةنيمأ  دلجت  دربلا  طايسو  روسكم ، جاجز 

ربخت يك  نيتقرزملا  اهيتفش  ةنيمأ  تكرح  .لسوتو  قافشإب  اهيلإ 
.اهتوص قرغأ  حايرلا  ليوع  نكل  يضمتو ، اهكرتت  نأ  نيرثاك 

، ةنيمأ اي  انه  ككرتأ  نل  .اهيلإ  ترظنو  اهيعارذب  نيرثاك  تكسمأ 
! كسفن ىلع  يلماحتت  نأ  الإ  كمامأ  سيل 

اهردص يفو  شحوتتو ، ربكت  كوكشلا  تناك  نيرثاك  سأر  يف 
نيأ نيرثاك ؟ اي  قيرطلا  ِتدقف  فيك  .بضغلا  نم  ةفصاع  عمجتت 

؟ ...فيك يبغلا ؟ كغامد  اهنيظفحت يف  يتلا  ةطراخلا 
رهظ يفف  طولبلا ، راجشأ  ىدحإ  عذجب  اتقصتلا  تاوطخ ، دعب 

.سافنألا اطقتلت  نأ  امهناكمإب  ناك  ءاوهلا  ىمرم  نع  ديعبلا  رجشلا 
هملضلا يديإ يف  هفياش  شتيقب  ام  انأ  يتاك ؟ اي  قيرطلا  هفراع  ِتنإ  »

!«. يد
«. ..يشمن ..يشمن  سب  انحإ  ...اعبط ! »

دعت ملف  ْنيقاسلا ؛ ىلإ  اهْيمدق  نم  للستت  ةدوربلاب  ةنيمأ  ترعش 
ةباجتسالا اهاقاس  تضفر  ةريغص  ةفاسم  دعب  .كرحتت  اهنأ  ةدكأتم 
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..يحَّور .يتاك  اي  ِتنإ  يشما  : » ةنيمأ تسمه  .يضُملاب  رماوأ  يأل 
ناشع تيبلا ، بنج  قوف  ينينفداو  ..ينيدخ  يعجراو  يحَّور 

!«. ..سنولا
اهمزع نلعت  ةوقب  ةنيمأ  ديب  تكسمأ  اذه ، نم  ائيش  نيرثاك  عمست  مل 
.نآلا يتومت  نل  .انه  يتومت  نل  .ةنيمأ  اي  أل  .ريسلا  لامكتسا  ىلع 

؟ نيمهفتأ
.اءزج اءزج  ساسحإلا  دقفي  ناك  ةنيمأ  دسج  نكل 
.اهينيع مامأ  فيثكلا  بابضلا  نم  ةلتك  ملاعلا  حبصأ 

....نأ دهشأو  ..هللا  الإ  هلإ  نأ ال  دهشأ 
.ديعبو تهاب  لظ  لثم  نيرثاك  ىرت  تحبصأف  اهتيؤر  تشوشت 

..اهسأرو ىشالتيو ، دعبي  دعرلا  توص  ساسحإلا ، دقفي  اهدسج 
ىقبت نيرثاك  لعج  يذلا  ام  .نيرثاك  ذخف  ىلع  دقري  اهسأر  نأ  ودبي 

اهعفدت يك  اهتوق  عمجتست  نأ  اهيلع  يتاك ! اي  ةدينع  تنأ  مك  اهعم ؟
دق تناك  ةدوربلا  نكل  .انه  نم  نيرثاك  لحرت  نأ  دب  ال  مايقلل ،
نأ عطتست  ملف  رجحب ؛ اهينيع  ىلع  تقلأو  ةنيمأ  ناسل  تمجلأ 

.نيتحوتفم امهيقبت 
.ءاوعلل برقأ  اهتخرص  تناك  .حايرلا  هجو  يف  نيرثاك  تخرص 
ترعشو هسفن ، ىلع  شمكنملا  ةنيمأ  دسج  قوف  نم  جلثلا  تحازأ 
.اهماظع يف  اهبلاخم  بشنتو  اضيأ  اهدسج  يف  يرست  ةدوربلاب 

نأ دب  ال  .مدلا  .دربلا  ةضعل  ملستست  نل  .رئاود  يف  اهيدي  تكرح 
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ةقيقدلاو دربي ، اهدسجب  نيرثاك  ترعش  .اهفارطأ  ىلإ  ءامدلا  قفدتت 
، ةقبطملا ةملظلا  امهلوح  راجشألا ، فقس  امهقوف  تاعاسلاك ، رمت 

نأ فرعت  تناك  اهنكل  ءامسلا ، ةيؤر  نم  دعب  نكمتت  مل  نيرثاكو 
.قاحملا رمقلا يف 

؟ ِتيسن فيك  ءاقمحلا ! اهتيأ 
اهوجو اهغامد ، يف  ةرثعبم  اروص  تأرف  اهينيع  نيرثاك  تضمغأ 
روصلا تلعج  ةيوق  ٌسمش  اهسأر  تغزب يف  مث  اتاوصأو ، نكامأو 

هنأك اهيلع  لحي  ءودهب  ترعشو  اهبضغ  ىفتخا  .ءودهب  ىشالتت 
عجارتو دعرلا  تاعقرق  تدعابتو  تاوصألا  تتفخ  .ةمعان  ةميغ 

.ةليمجلا ةئفادلا  سمشلا  كلت  الإ  كانه  دعي  .ةدوربلاب مل  ساسحإلا 
.مالستسالا ٌولح 

ةلتك حبصيو  هحمالم ، ملاعلا  اهيف  دقفي  يتلا  ةظحللا  كلت  يه  ٌةليمج 
.ةفافشو ةيرط  ةيماله 

.ةولح سمشلاو  ءودهلا  ٌولح 
تفخ .رونلاب  اهؤلمي  اهقورع ، يرسي يف  ءفدلاب  نيرثاك  تسحأ 

يف دعي  مل  .نمزلا  دسجو  راجشألا  حمالم  تفتخاو  دعرلا  توص 
رونلا يف  بوذت  اهنأك  ترعش  .ةعطاسلا  سمشلا  كلت  الإ  ملاعلا 

.يبهذلا
امنيب هلقثب ، رعشت  دعت  اهنكل مل  لازيال ، اهذخف  ىلع  ةنيمأ  سأر  ناك 

نم يتأي  توص  ىدص  درجم  حبصي  ىتح  يوذيو  دعبي  حايرلا  توص 
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.امامت تمصي  مث  ةطقن  دعبأ 
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٢
فرعت مل  تاظحلل  .ءفدلاب  تسحأو  اهتمون  يف  نيرثاك  تلملمت 

نم تلعج  دق  سمألا  جولث  نأك  ناك ، امم  ائيش  تركذت  الو  يه  نيأ 
اهترَّكذ اهرهظ  يف  ملألا  تاضبن  نكل  .ءاضيب  ةحفص  اهتركاذ 

َيناوث الإ  قرغتسي  ملح مل  هنأك  دوسألا  مويلا  اذه  اهل  ادب  .ةفصاعلاب 
اهل بتك  دق  برلا  نأ  ودبي  .ةفطاخ  تاضمو  الإ  هفلخ  كرتي  ملو 

! ءاقمحلا اهتيأ  ٍّبر  يأ  .كحضت  تداك  .اديدج  ارمع 
امهتطغف اهتشغأ  ةريبك  ءوض  ةعقب  ملاعلا  ناك  اهينيع  تحتف  امدنع 

، مونلا اياقب  وه  اهقرغي  يذلا  ردخلاب  روعشلا  ناك  نإ  فرعت  .اهيديب مل 
تعمس .ةطقك  ىّطمتت  نأ  بغرت  اهلعجي  يذلا  ءفدلا  اذه  مأ 

.ةعطقتم تاهآب  ابوحصم  جرخي  اهسافنأ  توصو  اهماظع  ةقطقط 
! تمت اهنإ مل 

! ةنيمأ
؟ ةنيمأ نيأ 

ةنيمأ دسج  تأر  رذحب ، اهينيع  نيرثاك  تحتف  اهيفك  ءارو  نم 
تعفرو اهراسي  ىلإ  ةنيمأ  تفقو  .ءوضلا  يف  تهاب  ليوط  ّلظك 

ىلإ تداع  ةيؤرلا  تحضتا  املك  .نيرثاك  اهارت  ةطقن ال  وحن  اهسأر 
نم ناحزحزتت  اهانيعو ال  ةكهنمو  ةبحاش  ودبت  .هحمالم  ةنيمأ  هجو 

تأر .ةنيمأ  رظنت  ثيح  ىلإ  اهسأر  نيرثاك  ترادأ  .ةعقبلا  سفن  دنع 
قوفو ةميدق ، ةعلق  جاربأ  دحأ  هنأك  اببدمو  اليحن  اّيرجح  اجرب 
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.الاله تأر  يولعلا  جربلا  فرط 
! ةباغلا ٌةنذئم يف 

ذفاون اهتللخت  ةيلاعو  ةكيمس  ةيرجح  ناردج  قوف  ةنذئملا  تبصتنا 
ىلع ساحنلاب  لوغشم  يبشخ  باب  حتفنا  لفسألا  يف  .ةيديدح 

.سانلا نم  ةعومجم  نآلا  اهيف  لخدت  ةمتعم  ةقرط 
سانب ائلتمم  اليوط  اقيض  عراشلا  ناك  .اراسيو  انيمي  تتفلت 

اهتأر ةعومجم  ربكأ  نم  اددع  رثكأ  امبر  ارثك ، اوناك  .نوئيجيو  نوحوري 
نلمحي ءاسنلا  نم  جوف  اهمامأ  َّرم  .اهتايح  مايأ  نم  موي  يأ  نيرثاك يف 

يف رفصألا  نوميللا  اهقوف  صارتي  ةريبك  يناوأ  نهسوؤر  قوف 
نيوادوسلا اهينيعب  اهيلإ  نهادحإ  ترظن  .ةريغص  تامارهأ 

.تايرخألاب قحلتل  وطخلا  دمت  يهو  تمستباو  نيتلحكملا 
، ريدتسم فصن  يرجح  ىنبم  ىلإ  اهرهظ  دنست  ةفقاو  ةنيمأ  لازت  ال 

.رخآ ملاع  ةمئاه يف  ودبتو 
!«. ةنيمأ »

.جرخي اهتوص مل  نأ  نيرثاك  تكردأ 
!«. ةنيمأ اي  »

.ةقيمع ةرفح  نم  ٍتآ  هنأك  اتفاخ  ةرملا  هذه  توصلا  ءاج 
نيرثاك ىلإ  ترظن  .ملح  نم  قيفت  امنأك  اهينيع  تلزنأف  ةنيمأ  تهبتنا 

! ملحلا اهعم يف  نيرثاك  اهعم ! نيرثاك  نأ  كردت  نكت  .بارغتساب مل 
نيرثاك نأ  فرعت  اهنكل  ةقدب ، سمألا  موي  ثدح  ام  ةنيمأ  ركذتت  ال 
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.ةفصاعلا تومت يف  اهكرتت  نأ  تضفر 
! مْلِع الو  ملح 

.تقولا ضعبل  انه  ينكرتتلف  املح  اذه  ناك  ول  بر  اي 
اهتهجاوم يف  تفقو  .ءطبب  ةنيمأ  نم  تبرتقاو  نيرثاك  تماق 

يأ نع  لأسُت  نأ  ديرت  اهنأ ال  ركفت  ةنيمأو  .ةلئسألاب  ناقطنت  اهانيعو 
ْرزت اهنأ مل  وه  هفرعت  ام  لك  .اهيمدق  نم  اهسأر  فرعت  يهف ال  ءيش 

، اهترايز نع  مالحألا  تفقوت  نأ  ذنم  ديعب ؛ نمز  ذنم  ناكملا  اذه 
نكر لك  فرعت  لازت  .طق ال  هنع  لحرت  مل  اهنأك  نآلا  رعشت  اهنكل 
ودبي عراشلا  نكل  .بلق  رهظ  نع  يسركلا  ةيآ  ظفحت  امك  ةيصان  لكو 

! افلتخم
وأ ةنشخلا ، ناطيحلا  هذه  ةراجح  سملتل  اهدي  دمت  نأ  ةنيمأ  ُّدوت  مك 

يكل طقف  ليبسلل ، قصالملا  لحملا  يف  ساحنلا  يناوصلا  ىدحإ 
! ...دكأتت

!«. ةنيمأ »
.اهلأست امنأك  اهينيع  رظنتو يف  اهمساب  سمهت  نيرثاك  نإ 

.قطنت ملو  اهيلإ  ةنيمأ  ترظن 
يف ناتأرما  يداغلاو ، حئارلل  ادهشم  اتناك  امهنأ  ناتنثالا  كردت  مل 

ةريزج امهنأك  قيضلا ، عراشلا  فصتنم  يف  نافقت  نيبيرغ  نيسابل 
، ناثدحتت ال  اهلوح ، نم  ةمطالتملا  رشبلا  جاومأ  نع  ةلصفنم  ةريغص 

.اضعب امهضعب  ىلإ  رظنلا  الإ  ءيش  يأ  نالعفت  ال  ناكرحتت ، الو 
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ءطبب يف اهبناج  تشم  .اهب  نيرثاك  تقصتلاف  اريخأ  ةنيمأ  تكرحت 
.ساحنلاو ةضفلاو  بهذلا  لاحمب  َّظتكا  يذلا  يوتلملا  عراشلا 

هدعب َّالو يف  هبرق  ناك يف  نإ  هُّدو  يعارأو  هبحب  انأ 
نم ثعبنا  يذلا  ةينغألا  توص  تعبتتو  يشملا  نع  ةنيمأ  تفقوت 

.اهنيمي ىلإ  قاقز  ةوهق يف 
ينامرح دازو  ينامرح  دازو  ينافج  هاقلأ  هاضرب  حورلا  يِّنمأ  لضفاو 

ناشع هآ  ..يناسني  ناشع  ينركتفا  ناك  هايو  هدك  يلاح  يللا  وه 
...يناسني

نم امداق  باهولا  دبع  توص  اهل  ُدبي  مل  .فنعب  ةنيمأ  بلق  َّقد 
.ملح

ءامسلا ةبق  ةيوق يف  سمش  تعطس  .قوف  ىلإ  اههجو  نيرثاك  تعفر 
ترعش .رشبلا  سوؤرو  ةقصالتملا  تويبلا  قوف  اهتعشأب  تقلأو 

ءارو نم  لطت  يتلا  ةليحنلا  ءاقرزلا  اهقورع  يف  يرسي  ءفدلاب 
اهدي تمص ، يف  اهبناجب  تراس  يشملا  ةنيمأ  تفنأتسا  اّمل  .اهدلج 

تطلتخا .اهعارذب  قلعتت  وأ  ةنيمأ  ءادر  فرطب  كسمتل  انايحأ  دتمت 
ةيقرش روخب  حئاور  عم  يناغألا  توصو  ةيساحنلا  يناوألا  ةلصلص 

تبكر دق  اهنأ  نيرثاك  ترعش  .اّكسم  وأ  الدنص  تناك  امبر  ةفيثك ،
له .ةليلو  ةليل  فلأ  تاياكح  ىدحإ  اهب يف  تطح  يتلا  نمزلا  ةلآ 

تاذ ةيبشخلا  ذفاونلا  ىدحإ  نم  نآلا  امهيلع  دازرهش  صصلتت 
؟ ةمنمنملا تاحتفلا 
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، ةقزألا اراسيو يف  انيمي  كرحتت  يهو  ةوق  ةنيمأ  تاوطخ  تدادزا 
.ريسلا لمكت  مث  ةراحلا  مسا  لمحت  ءاقرز  ةطفاي  مامأ  ةظحل  فقوتت 

، تويبلا نيب  نارودت  اهانيعو  تفقوت  اهتاوطخ ، نم  ةنيمأ  تأطبأ 
.نيرثاك اهتعبتو  ديدج ، نم  يشملل  تداعو  تدهنت 

.ريبك دجسم  اهيلع  لطي  ةضيرع  ةحاس  ىلع  ةأجف  ملاعلا  عستا  مث 
ةريغص تاعومجم  يفو  ىدارف  اوكرحت  نيذلا  ةَّراملا  نيرثاك  تلمأت 

ةعومجم تأر  يديدح  روسل  ةقصالملا  راجشألا  لظ  يفو  ةئكلتم ،
رمحأ اياش  نوبرشي  ماجحألا ـ  ةفلتخم  شوركب  طابضلا ـ  نم 

لاحم ِّفص  نم  تثعبنا  يتلا  ءاوشلا  ةحئار  اهفنأ  طقتلا  .نورماستيو 
.اهصرقي عوجلاب  ترعشو  ةقصالتملا  ماعطلا 

اههجو ناك  .اهبناجب  ريست  يهو  ةنيمأ  ىلإ  رظنلا  نيرثاك  تقرتسا 
ةنيمأو .قرعلا  نم  ةفيفخ  ةقبط  تعمتلا  اهنيبج  قوفو  اثهال  ارمحم 
اهرظن نكل  اهقلح ، يف  موتكملا  مالكلاو  نيرثاك  تارظنب  تسحأ 

.افرح هنم  نيبتت  راوح ال  مدتحي  اهسأر  .ماقملا يف  باب  ىلع  اتبثم  لظ 
نم يردت  ال  يهف  ةليح  ديلاب  ام  نأ  نيرثاك  تربخأ  ول  ديرت  مك 

.نيرثاك اي  املح  الإ  سيل  اذه  نإ  اهل  تلاق  ول  تدو  .ائيش  اهرمأ 
نم وحصأ  امدنعو  انه ، ىلإ  انب  ىتأ  نأ  ثدح  ملح  درجم  وه  معن ،

.املح ناك  هنأ  فرعنس  مونلا 
؟ ةنيمأ اي  املح  نكي  ول مل  اذامو 

.ةحتافلا أرقتل  نآلا  لخدتلف  انه  اهنأ  امب  مْلِع ، مأ  ملح 
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.دجسملل يبناجلا  بابلا  وحن  ءودهب  تكرحت  ةحاسلا ، ةنيمأ  تربع 
.ةمتمتلا نع  نافقوتت  ال  اهاتفشو  ملح  يف  اهنأك  ءطبب  ريست  تناك 

اهينيع تعفرو  تفقو  ريبكلا ، يبشخلا  بابلا  ىلإ  تلصو  امدنع 
امدنعو ةيناث  امهتضمغأ  .امهتحتفو  اهينيع  تضمغأ  .ةنذئملا  وحن 

اهسأر ىتح  اهرهظ  لفسأ  نم  يرست  ةشعرب  ترعش  امهتحتف 
.اهينيع عمجتت يف  ةفيفخ  عومد  ةلالغو 
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٣
سمش تمحتقا  دقل  .اهينيع  ناقرحب  رعشت  يهو  ميرم  تحص 

ىتح أرقت  تلظ  دقل  .ةيساسحلا  نم  ةبونب  اهتباصأو  ةفرغلا  ويام 
وأ ءاضيبلا ، ةراتسلا  نكت  ملو  .شيشلا  قلغت  نأ  تيسنو  ةأجف  تمان 
ىلع رصي  يذلا  ءوضلا  نم  اهيمحتل  رباغ ، نمز  ءاضيب يف  تناك  يتلا 

.ةلاذرو بأدب  حابص  لك  اهروزي  نأ 
مايألا مونلا يف  قذت  مل  يهف  نآلا ، وحصت  نأ  ديرت  اهنإ ال  .ترفز 

نم ايلاخو  اقيمع  ناك  سمألا  مونو  ةقرفتم ، تاعاس  الإ  ةيضاملا 
.سيباوكلا

! سيباوكلا
ةليقثلا ةيليللا  تارايزلا  كلت  وه  سوباكلا  ناك  نإ  ميرم  فرعت  ال 

، وحصلا تاعاس  وه  مأ  هفاختو ، مونلا  هركت  اهتلعج  يتلا  ةرركتملا 
ةلاذرو بأد  سفنب  اهيلع  هسفن  ضرفي  يذلا  ديدجلا  مويلا  كلذ 
ميرمو بهذتو  يتأت  اهلك  اهضعب ، هبشت  مايألا  لك  حابصلا ! سمش 

، مخضلا اهدسج  يوتحت  نأ  يفكي  امب  ةريبك  ةعاقف  لخاد  ةعباق 
تالايخ درجم  اهناردج  ءارو  نم  ملاعلا  ىرت  نأ  يفكي  امب  ةيدامرو 

دقل بائتكالا ، يف  نآلا  ركفت  نل  اهنكل  .حمالملا  ةشوشمو  ةمهبم 
.ليصافتلا ركذتت  اهنكل ال  تملح ، اهنأ  ةظحللا  كلت  تكردأ يف 

مل احابص ! ةعباسلا  .ةبيئكلا  طئاحلا  ةعاس  ىلإ  نيع  فرطب  ترظن 
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.أرقت مل يهو  رجفلا  ناذأ  توص  تعمس  دقف  نذإ ؛ نيتعاس  الإ  منت 
باهذلا اهرارطضاو  ةناثملا  طغض  الول  اهجازمب  ريرسلا  كرتتل  نكت 

.مَّامحلا ىلإ 
.ةجالثلا نم  نيعلا  ةرطق  اضيأ  يرضحتلو  ميرم ، اي  يموق 

لثم ادب  ساعنلا  يف  قراغلا  اهدسج  نكل  كرحتت ، نأ  تلواح 
.ملاعلاب هثارتكا  مدعو  نيتسعانلا  هينيعو  لئاهلا  همجحب  ةطشق » ديس  »
تذخأ .ةليقثلا  ةمهملل  ادادعتسا  اهتعاجش  عمجتست  نأ  اهيلع 

ترعش ضرألا  ىلإ  اهيمدق  تلزنأ  امدنعو  تسلجو ، اقيهش 
ءاوهو روخبلاو  ةراطعلا  نم  جيزم  اهنأك  ةحئارب  ئلتمي  اهردصب 

نم ةمئاغ  ةضمو  عجرتست  يهو  اهينيع  تضمغأ  .يرطلا  حابصلا 
.رجفلا تقو  زعملا  ةرهاق  هبشي  ناكم  يف  ريست  تناك  امبر  .ملحلا 

لباقملا فيصرلا  ىلع  نوميللاو  نوتيزلا  ةلوجأ  لكش  تركذت 
مهضعب نوشري  مهو  نوكحضي  لافطأ  تاحيصو  ريبك  دجسمل 

.هايملاب
ءاوهلا ىرجم  نأ  تبرغتساو  اقيمع ، اسفن  تذخأ  تيبلا  ةقرط  يف 

! ةطاسبب اذكه ـ  حتفنا ـ  دق  اهردص  رجحتملا يف 
! سفنتت اهنإ 

مث انه ، اهب  ىتأ  يذلا  ام  ركذتت  امنأك  ةظحلل  تفقو  مَّامحلا  يف 
امنيب اهسأر ، قوف  ةوقب  هايملا  تقفدت  .ّشدلا  تحتفو  ترادتسا 

.اهيقاس قوف  نخاسلا  سوبحملا  لوبلا  حارس  قلطي  اهدسج 
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يف ثدحي  ءيش  ال  نوكس ، ةظحلب  اهسأر  َّرَمو  اهينيع  تضمغأ 
.تاقانخ الو  سجاوه  الب  ريبك  غارف  درجم  ةمتعملا ، ةقيضلا  زيلاهدلا 

دوعت نأ  اهتبغرو  نيعلا  ةرطق  تيسن  اهنأ  ةجردل  افيطل  اساسحإ  ناك 
.مونلا ىلإ 

دحأ ةقش  نم  يتأي  كسم  روخب  تناك  امبر  .ةيوق  ةحئارب  مامحلا  ألتما 
ناك .ملحلا  ركذتت  نأ  تلواح  هذهك ! ةحئار  اهملح  ناك يف  .ناريجلا 

؟ رطمت تناك  له  .اّيدامر  ءامسلا  نول 
نأ ملاعلا  ىلعو  اّيريصمو ، اريبك  ارارق  ذختت  يهو  ءاملا  تقلغأ 

بهذتس ..معن  .حابصلا  اذه  جرخت  فوس  ميرم  .هل  الالجإ  فقوتي 
.رهزألا يح  ىلإ 

اذه نأ  ةنيع  نم  ءايشأ  ددري  اركنتسم  اتوص  اهسأر  ميرم يف  تعمس 
كرتعم ىلإ  اهجازمب  لوزنلا  ىلع  اهربجي  يذلا  ام  هابقع ! دمُحت  روهت ال 

! ةروتكد اي  هراد  نم  جرخ  نم  ةرهاقلا ؟ عراوش 
؛ لوزنلا لبق  اهتوهق  ناجنف  لوانتت  نل  .اهسبالم  ءادترا  تلمكتسا 

.قئاقدلا كلت  اهيأر يف  ريغت  امبر  ذإ 
يهف ةرامعلا ؛ باب  نم  جرخت  اهآر  امدنع  باوبلا  ينهم  مع  شهدنا 

، اهدوجو انايحأ  ىسني  لجرلا  حبصأ  .اردان  الإ  اهتقش  كرتت  ال 
رظن .تاونس  ذنم  اهل  دئارجلا  ءارش  نع  فقوت  نأ  دعب  اصوصخ 

هتملع دقف  قطني ، نأ  نود  مالسلاب  هردص  وحن  هدي  عفرو  اهيلإ 
اهناسلو ةروتكاضلا » تسلا   » بنجتي نأ  ةليوطلا  ةرشِعلا  تاونس 
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.مالسلا ّدرت  ملو  هرت  ملف  ميرم  امأ  .دربملا  هبشي  يذلا 
تشمو بابلا  مامأ  دقرت  يتلا  ةميدقلا  اهترايس  ىلع  ةرظن  تقلأ 
اّيذالوف اّيبصع  ازاهج  بّلطتت  ةرهاقلا  يف  ةدايقلا  .اهءارو  اهتكرتو 

يتلا داسجألاو  ةجنشتملا ، هوجولا  هذه  لك  عم  لماعتلا  ىلع  ارداق 
! سؤبو ٍّلغب  اضعب  اهضعب  نحطت 

ةموكحلا ناكمإب  نأ  ركفت  يهو  ةضورلا  عراش  وحن  تكرحت 
الو تامارهأ  .ةحايسلا ال  طيشنتل  اديدج  اروظنم  ىنبتت  نأ  ةيرصملا 

حوتفم فحتم  .مكرسي  ام  اودجت  ةرهاقلا  اوروز  .ولوايد  الو  دباعم 
ايجولوبورثنألاو عامتجالاو  سفنلا  ءاملعل  .ةيسفنلا  ضارمألا  ىتشل 

اهتابنج يف  مضت  ةيعيبط  ةيمحم  اندنع  يرشبلا ، عونلاب  نيمتهمللو 
ةليكشت ىلإ  ةفاضإلاب  اذه  تاذلا ، ةيهاركو  ةيناودعلاو  بصعتلا 

.ةيناجم ةرايزلا  .باصعلاو  ماصفلاو  ايونارابلاو  بائتكالا  نم  ةزاتمم 
كلملا يربوك  هاجتا  يف  ءطبب  فحزي  يسكاتلاو  ميرم  ترفز 

ذنم ةضورلا  عراش  ىلإ  ُطخت  اهنأك مل  ترعشو  اهلوح  تتفلت  .حلاصلا 
ميرك سيآلا  لحم  لازيال  له  .لاحملا  ددع  فعاضت  دقل  .نمز 

ربوسلا كلذكو  اديدج ، ودبي  يشرطلا  لحم  نكل  زبخملا ؟ ادماص ؟
ةمخضلا هشرك  تحتفناو  عئاضبلا  هيف  تسدكت  يذلا  تكرام 

، فيصرلا قوف  لافطألا  تاضافح  سايكأو  ءاملا  نيتارك  ظفلتل 
ناولألا ةعقاف  تارتسوبب  محدزملا  ريغصلا  تاناوطسألا  ناكدو 

خسملا اذه  بصتنا  ىتمو  .ةجازلب  نومستبي  مهفرعت  ال  نينغمل 
؟ ةحيبقلا ةنيرتافلا  وذ  مخضلا 
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نمزلا يدايأ  اهتخطلو  قوقشلاو ، ديعاجتلا  اهتألم  دقف  تويبلا  امأ 
يف هايملا  تعشن  ببهم ؟ رفصأ  وه  مأ  رفصم ، بابهب  ةالابماللاو 

صصأ اهنم  تفتخاو  ةميدقلا  تافرشلا  ءالط  طقاستو  ناردجلا 
.يراصعلا ةعاس  ءاسنلا  تاكحضو  ةيمنهجلا  تاريجشو  عرزلا 

! ميرم اي  كلثم  تويبلا ، تخاش 
ةقيض ةرفح  يف  كنوعضيو  اهيف  كنولِّسغي  يتلا  ةظحللا  رَّكَذتو  »

«. ...نوووووبهذيو ..نوبهذيو  بارتلا ، كيلع  نوليهيو 
مويلاب ملسملا  هاخأ  ارِّكذم  رأجي  خويشلا  دحأ  ناك  يسكاتلا  لخاد 

ةمحر الب  هحور  توملا  عزتنيو  هينيع ، نع  ةواشغلا  هيف  لوزتس  يذلا 
يكبتسو .عرقألا  نابعثلا  كل  جرخيل  اديحو  ىقبتو   » ةفأر الو 
تفرتقا ام  اذهف  دحأ ؛ كعمسي  نلو  ةمحرلل ، ابلط  يكبتو  يكبتو 

«. ...كادي
نآلا َكنأ  كش  .ديورف ال  اي  كتحرف  اي  .اهنانسأ  ىلع  ميرم  تَّزج 

ةمالسب يبيضقلا » زمرلا  لوصوب « احرف  ندنل  كتبرت يف  صقرت يف 
.سوكوملا نرقلا  اذه  ةرهاقلا يف  يسكات يف  تيساك  ىلإ  هظفحو  هللا 

لجرلا ينيع  ىلإ  ترظن  فرقلا ؟ اذه  قالغإ  قئاسلا  نم  بلطت  له 
يردصلا اهصفق  ناك  .اهمف  حتفت  ملو  ةيمامألا  ةرايسلا  ةآرم  يف 

.قلغنيو صلقتي 
: اهبناجب ةاقلملا  ةديرجلل  عقافلا  رمحألا  تيشناملا  ىلع  اهانيع  تعقو 
، ءازع قدارس  ىلإ  لامعلا  ديع  نولِّوحي  ناملربلا  مامأ  نومصتعملا  »
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«. ....و مويلا  ءارزولا  سلجم  مامأ  بارضإل  وعدت  تاروشنم 
تأر امدنع  رثكأ  وأ  نيماع  ذنم  دئارجلاب  اهتقالع  تعطق  دقل 

رثاكتت ءادوس  ةريغص  ناديد  ىلإ  لوحتت  حابص  تاذ  فورحلا 
.ةلاصلا ةدضنم  قوفو  قرولا  جراخ  حرستو 

.اهردص ضابقنا  دادزا 
لمأتت تفقو  .يسكاتلا  جراخ  اهسفنب  تفذق  رهزألا  عراش  يف 
بابس تاوصأو  تارايسلاب  محدزملا  قيضلا  عراشلا  روبع  ةلضعم 
حضن يذلا  ةاشملا  قفن  ىلإ  تلزن  .ةَّرامللو  اضعب  مهضعبل  نيقئاسلا 

ناك عراشلا  نم  ىرخألا  ةيحانلا  ىلإ  تدعص  امدنع  لوبلا ، ةحئارب 
.ءاوهلا نم  ٍسفنل  نالسوتت  اهاتئرو  قدي  اهبلق 

وطخلا دمت  لازت  اهنأ ال  تكردأ  نيسحلا  دجسمل  ةهجاوملا  ةحاسلا  يف 
ترعشف اهتيشم  تأطبأ  .صوصل  ةباصع  نم  ةبراه  تناك  ول  امك 

ىدحإ ىلإ  تهجتا  مث  اهلوح  اهينيعب  تراد  .رمت  بطر  ءاوه  ةمسنب 
ناك يذلا  يبصلا  ىلإ  تراشأو  ةقيدحلاب ، ةطيحملا  ةيرجحلا  ككدلا 

عانعن داوعأو  نخاس  ياش  باوكأ  اهيلع  موينمولأ  ةينيصب  رودي 
.رضخأ

.ملحلا امك يف  امامت  روخب ، ةحئارب  ةقبعم  ءاوه  تامسن  تلاتت 
! ملحلا

تناك يتلا  يه  ءامسلا  امبر  وأ  .ضيبأ  ملحلا  يف  ضرألا  نول  ناك 
.ةقدب ركذتت  ال  ءاضيب !
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.اهملؤي ناك  اهردص  نكل  سفنتت ، نأ  تلواح 
ةطرشلا طابض  نع  اديعب  اههجوب  حيشت  يهو  ياشلا  تفشر 

ٌّمأ مامتها ، امنود  سانلا  قوف  اهانيع  تقلزنا  .فيصرلا  ىلع  نيسلاجلا 
.تفز اي  سب  : » ءاكبلا نع  فقوتي  نأ  هيف  خرصت  يهو  اهلفط  رجرجت 

رثك لافطأب  ةريبك  ةلئاع  اهنينسو ،»! ةفلِخلا  قرحيو  كقرحي  يهلإ 
هبناجبو مونلا  ّطغي يف  لجر  طامسقبلا ، نولكأي  ةقيدحلا  نوسلجي يف 

بتكو روخبلاو  ةنولملا  دوقعلا  وعئابو  سمشتت ، ططقلا  نم  ةليبق 
تيبلا نم  تجرخ  ىتم  ميرم  ركذتت  .ناكملا ال  نومِّوُحي يف  ةيعدألا 

يف لمعلا  تكرتو  ةدايعلا  تقلغأ  نأ  ذنم  يرهق ! ببس  نود 
كَّرحت فيك  .هبانتجا  بجي  اهوركم  ارمأ  جورخلا  حبصأ  ىفشتسملا ،

تداك ةسئابلا ؟ ةريغصلا  هتكلمم  دودح  جراخ  ةطشق » ديس  »
.كحضت

«. ريخلا حابص  »
ةلنوج يدترت  تناك  .اهمامأ  فقت  ةينيتس  ةأرما  ىلإ  ميرم  تتفتلا 

ةاتف تفقو  اهبناج  ىلإو  ةشمركمو ، ةخستم  ءاضيب  ةزولبو  ةليوط 
ءاقرزلا ةفيطقلا  نم  اليوط  اناتسف  يدترت  نيرشعلا  ىلإ  لصت  ةليحن مل 

.ةضيرع تارسكو  قيض  طسوب 
«. هيوش كبنج  دعقن  كنذأتسأ  : » لوجخ ةماستباب  ةأرملا  تلاق 

ةكدلا امهل  كرتت  نأ  ةظحلل  تركفو  قهزب  امهيلإ  ميرم  ترظن 
.نيتأرملل اناكم  ةحسفم  فرطلا  ىلإ  تكرحت  مث  يشمتو ،
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٤
ةظقيلاب اهساسحإ  تبرغتسا  .قلق  مون  دعب  اهينيع  ميرم  تحتف 

.ربكأ ةبوعصب  مونلا  نم  قيفتو  ةبوعصب  مانت  اهنإ  ةعرسلا ! هذهب 
.وحصلاو مونلا  نيب  متعملا  خزربلا  مالسب  ربعت  يك  ةليوط  ةرتف  جاتحت 
.ضرألا قوف  ةيودألا  بلع  تعفادتف  هايملا  ةجاجز  ىلإ  اهدي  تدم 

رادم ىلع  اهنم  ائيش  لوانتت  اهنأ مل  قدصت  .ةموكلا ال  ىلإ  ميرم  ترظن 
! نيرثاكو ةنيمأ  تقتلا  نأ  ذنم  ريخألا ، عوبسألا 

اهنأك ويام ٢٠١٠ ،  ٩ ليابوملا ، ةشاش  ىلع  مويلا  خيرات  ىلإ  ترظن 
اهينيع حتفت  تناك  موي  لك  يف  .تضقنا  دق  ةعبس  امايأ  نأ  دكأتت 

اذهب ةقامح  ىلع  لعفلاب  تمدقأ  دق  تناك  نإ  اهسفن  لأست  يهو 
ىلإ ريشي  ام  الإ  امهنع  فرعت  ال  نيتأرما  اهتيب  ىلإ  وعدت  نأ  مجحلا ،

كلت نأ  اهسفن  ترَّكذ  اهنكل  ناهُذ !»  » ضارعأ نم  نايناعت  امهنوك 
عيباسألا اهيلإ يف  تداع  يتلا  راحتنالا  ةبغر  نم  ةروطخ  لقأ  ةلعفلا 

يف هللااب ، ذايعلاو  دقرت ، نآلا  تناك  الإو  اهل ، ملستست  مل  .ةيضاملا 
نم ةعاشب  رثكأ  ءيش  وهو  نيتاسبلا ، رباقم  يف  دهان  اهمأ  نضح 

تاداضم يف  اهتقرغأ  ةبغرلا ، كلت  تمواق  دقل  .هتاذ  ميحجلا 
مغرلا ىلعو  .ءيش  يأب  ّسحت  الو  سفنتت  ةثج  اهتكرت  يتلا  بائتكالا 

وطخت يضاملا  رهشلا  مايأ  دحأ  يف  اهسفن  ميرم  تدجو  كلذ  نم 
ىلع زاغلا  قفدتي  يك  زاجاتوبلا  نويع  حتفتو  خبطملا ، ىلإ  دوربب 
نم ردقلا  سفنب  هتقلغأو  قئاقد  دعب  تداع  .تيبلا  ىلإ  هتحار 
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ريمحت ةحئار  تيبلا  نم  درطت  اهنأك  خبطملا  ةذفان  تحتفو  ءودهلا ،
.سطاطب

، اههجو ىلع  ئفكنت  نأ  تداكف  ةئجافم  ةكرح  ريرسلا يف  نم  تزفق 
بابلا دنع  .تيبلا  ةلاص  وحن  ةقرطلا  طالب  ىلع  ةيفاح  ترجو 
مالظلا اتداتعا  نيتللا  اهينيع  ىشغأ  ّيوقلا ، رونلا  اهفقوأ 

اهليصافت تماغف  ديجاجسلا  سمشلا  تشرتفا  .شيفافخلاك 
اهلخاد ةنيمأ  تعلتباو  ثاثألا  عطقو  طئاوحلا  قوف  تحاتراو 

.فافش فيطك  تدبف 
«. ميرم اي  ريخلا  حابص  »

برجملا ةفيطقلا  دعقملا  قوف  اهدسجب  تقلأو  اهينيع  ميرم  تطغ 
ىلع ةعبرتم  ةنيمأ  تناك  .ءطبب  اهينيع  تحتف  .اهسافنأ  تطقتلاو 
حاف .اهتايموي  بتكتو  اّيوانيس  ابابلج  يدترت  سولجلا  ةرجح  ةبنك 

ةوهقلا ةدعو  ةياتربسلا  ترواجت  ةدضنملا  قوف  .نبلا  ةحئارب  تيبلا 
بَّترم تيبلا  .ميرم  ةبتكم  نم  ةنيمأ  اهتلزنأ  يتلا  بتكلا  ةموك  عم 

ةنيمأ يتأت  نيأ  نم  ميرم  فرعت  ال  .اعبط  ةداعلا  ريغ  ىلع  فيظنو 
يتلا تالوجلا  هلوطب يف  راهنلا  يضقت  يتلا  يهو  فيظنتلل  تقولاب 

! نيرثاكلو اهل  ميرم  اهتدعأ 
.»؟ نيف نيرثاك  »

نيتخفتنملا ميرم  ّينيع  ىلإ  ترظن  يشمت ، تلزن  اهنإ  ةنيمأ  تلاق 
.»؟ هوهق : » تلاقو ءادوسلا  تالاهلاب  نيتطاحملا 
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هتعضوو ساَّرُكلا  تقلغأ  .اّدر  رظتنت  تناك  اهنأ  ةنيمأ  ىلع  ُدبي  مل 
جَّوحملا نبلا  نم  ناجنف  دادعإ  تأدبو يف  ةياتربسلا  تلعشأ  .ابناج 
بيطلا زوجو  ناهبحلا  ريداقم  نم  اهسفنب  تدكأت  يذلا  صوصخملا 

.هيف
يف نبلا  بِّلقت  يهو  ةقورعملا  ةيرمخلا  ةنيمأ  دي  ىلإ  ميرم  ترظن 

ىلع ديعت  له  .ةينيصلا  فرط  ىلع  ةريغصلا  ةقعلملا  نكرتو  ةكنكلا 
ةنيمأ بيجتس  لهو  ةنيمأ ؟ اي  ِتنأ  نم  ىرخأ : ةرم  لاؤسلا  ةنيمأ 

؟ ةقيقحلاب
ام عقاولا  كردي  ناك  ول  ناهُّذلا ؟ ضارعأ  يناعي  نمل  ةقيقحلا  يه  امو 

! ةنيمأ لاثمأب  ملاعلا  ألتما  ام  ناهُذ ، كا  ـ نه ناك 
! ضرملا عم  اذكه  احاترم  ادحأ  لباقت  ميرم مل  نكل 

نيأ نم  ةروتكد ؟ اي  مساحلا  ِكصيخشت  لعفلاب  ِتردصأ  لهو 
؟ نيقيلا اذه  ِكيتأي 

ةضيرم اهنأ  اهيلع  ودبي  .ةنيمأ ال  هجو  لمأتت  يهو  ةوهقلا  تفشترا 
تشاع يف اهنأك  حيحصلا ، اهناكم  اهنأك يف  سكعلا ، ىلع  لب  ةيلقع ،

يتلا ةعقبلا  سفن  سلجت يف  ةنيمأ  نأ  ميرم  تبرغتسا  .انمز  تيبلا  اذه 
ناتش نكل  .ةبنكلل  نميألا  فرطلا  ىلع  اهيف ، سولجلا  اهمأ  تداتعا 

اهدوجو نإف  نيماع ، ذنم  دهان  ةافو  نم  مغرلا  ىلعف  نيتأرملا ، نيب 
يف ششعُت  لازت  ال  ميرم  رهظ  قرتخت  يتلا  ةداحلا  اهتارظنو  ليقثلا 

.تيبلا ناكرأ 
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.»؟ ميرم اي  كدحول  نامز  نم  هشياع  ِتنإ  »
.اهسأر ميرم  تزه 

.»؟ دالوأ كدنع  »
قزرت ملو  اليوط  ّرمتسي  مل  اهجاوز  نإ  باضتقاب  ميرم  تلاق 

.اهلفطت نع  رذتعت  يهو  ةرمحلاب  ةنيمأ  هجو  جَّرضت  .لافطأب 
عوضوملا ام يف  لك  راذتعالل ، َيعاد  نأ ال  دكؤت  يهو  ميرم  تمستبا 

.ةنيمأ اي  ةنهملا  مكُح  .ةلئسألا  يقلت  ىلع  ةداتعم  تسيل  ميرم  نأ 
!«. سانلا يدعاستب  ِتنك  ديكأ  لغش ؟ ِتلطب  هيلو  »

فرعت يهف ال  لاؤسلا ؛ اذه  نع  ةباجإ  اهيدل  تسيل  اهنإ  ميرم  تلاق 
تيبلا نم  لوزنلا  عيطتست  ال  اهنأ  ةظحل  يف  تسحأ  دقل  .ببسلا 

لمحت ىلع  ةرداق  دعت  ملو  ىضرملا ، عاجوأو  ىواكش  ىلإ  عامتسالاو 
تكردأ .بيخت  ال  الولح  اهنم  عقوتت  يتلا  مهنيعأ  يف  ةرظنلا  كلت 

اهرمع تاونس  نم  قبس  امب  اهطبرت  تناك  يتلا  طويخلا  لك  نأ  ةأجف 
.تقزمت دق  ايضم  نيماع  ىتحو  بطلا  ةسارد  تأدب  ذنم 

ةنيمأ ودبت  .ةوهقلا  ناجنف  اهل  بصت  ةنيمأ  لمأتت  يهو  ميرم  تتكس 
اهيلع ادبو  ةقهرم  تناك  اهموي  .يضاملا  دحألا  نم  ّانس  رغصأ  مويلا 

هذه .ةنيمأ  يمسا  .ميرم  ةلئسأ  نع  بيجت  يك  ادهج  لذبت  اهنأ 
الام يف كلمن  ال  مدقم ! تيبملل ؟ اناكم  دجن  نأ  نكمي  نيأ  .نيرثاك 
؟ رفس زاوج  يموق ! مقر  .اعيرس  انرومأ  ربدنس  اننكل  ةظحللا  هذه 

نيعيطتست يتديفح ، تسيل  نيرثاك  ال ، يرورض ؟ رمأ  اذه  له 
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.حابصلا اذه  انلصو  دقل  .رصم  جراخ  انك  .رمع  ةرشِع  اننإ  لوقلا 
.تايرخأ ءاسن  انعم  تناكو  ديعب  ناكم  وه  انئج ؟ دلب  يأ  نم 

ميرم تقهز  ةروتبملا ، دودرلا  يقلتو  ةلئسألا  هيجوت  نم  ةرتف  دعب 
تمص يف  ياشلا  بوك  فشرت  تسلج  .ةنده  ذخأت  نأ  تررقو 

حبسلاو تابراشيإلا  ناولأ  ىلع  ناجرفتت  امهو  نيرثاك  ينيع  عباتتو 
ةنيمأ تارظنب  ميرم  تسحأ  .ةوهقلل  هجاوملا  لحملا  صقرلا يف  لدبو 

ددرتلا نم  ٍردق  دعب  .ائيش  لوقت  نأ  ّدوت  اهنأك  اهيلإ  دوعتو  حورت 
رصق و« نيرصقلا » نيب   » تاياور تأرق  دق  تناك  نإ  ةنيمأ  اهتلأس 

...ـ لا و« قوشلا »
«. يوناث انأو يف  نامز  اهتيرق  ظوفحم ؟ ةيثالث  : » اهيلإ ميرم  تتفتلا 

«. ةنيمأ انأ  »
.»!؟ داوجلا دبع  دمحأ  تارم  ةنيمأ  ..ةنيمأ ! »

مث اّدج ، ةليوط  اهترعش  ةلهول  ميرم  تتكسف  اهسأر ، ةنيمأ  تزه 
«. ةياور ةيصخش يف  ةنيمأ  نكل  : » ةيسفن ةبيبط  ءودهب  تلاق 

اهتياكح تس  ةنيمأ  : » لوقت يهو  ةرمحلاب  ةنيمأ  هجو  جَّرضت 
!«. ةياور تبتكتا يف 

!«. ِتم كنإ  لوقتب  ةياورلا  سب  »
«. هدك هركاف  تنك  نامك  انأ  »

«. ...ِتقولد كرمع  ىقبي  حيحص ، هد  نإ  تضرتفا  ولو  »
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«. لامكلاو مامتلاب  ةنس  ١٢٩»
نإ ِتفرع  ول  لامأ  هزوجع ؟ انأ  كركف  سب  : » تلمكأ مث  تكحض 

!«. ةنس ـ٢٤٠  لا قوف  اهرمع  يتاك 
ةوهق يف ىلع  اهسفن  ميرم  تدجو  عوبسأ  ذنم  .اّدج  عئار  ءيش  اذه 

دبع دمحأ  ديسلا  ةجوز  ةنيمأ  عم  عانعنلاب  ياشلا  يستحت  نيسحلا ،
عئار ءيش  . (*)« جنرذو تاعفترم   » ةلطب وشنرإ  نيرثاكو  داوجلا 
هذه يف  اهتردق  نم  ربكأ  ريبك ، عوضوملا  نأ  ميرم  تكردأ  اّقح !

ول نيرثاك ، يناعت  له  .بلغألا  ناهُذ يف  ضارعأ  .همهف  ىلع  ةظحللا 
؟ تالالضلا سفن  نم  لعفلاب ، اهمسا  وه  اذه  نأ 

درجم نم  لوطأ  نيسحلا  يف  امهعم  ميرم  هتضق  يذلا  تقولا  ادب 
ريثأتب الطعم  ناك  يذلاو  اهيدل ، ساسحإلا  زاهج  نأل  امبر  تاعاس ؛

دقل .ةريغص  تاراشإ  طقتليو  هبتني  أدب  دق  ةيودألا ، نم  نط  فصن 
مل يتلا  نيرثاك  هاجت  لوضفبو  ةنيمأ  هاجت  ةقفشلاب  الثم ، تسحأ ،

.ةيزيلجنإ ةنكل  تاذ  ةيبرع  ةغلب  ةدودعم  تاملك  الإ  اهنع  ردصت 
قراغلا لوفلاو  ةنخاسلا  ةيمعطلا  صارقأ  ماهتلا  ةكمهنم يف  تناك 
قيرطلا يسكاتلا يف  اهعم  اتبكر  امدنع  .تاللخملاو  نوتيزلا  تيز  يف 
اهضعب ميرم ؛ غامد  يف  عراصتت  تاوصألا  تناك  ةضورلا ، ىلإ 

ةبوسحم ريغ  ةرماغم  يف  لوخدلاب  اهايإ  امهتمو  ابضاغ  خرصي 
اهددرت نم  ىوقأ  لوضف  هكلمتي  رخآلا  ضعبلاو  بقاوعلا ؛

، ءاسم ةسداسلا  يف  ةقشلا  باب  يف  حاتفملا  ترادأ  امدنع  .اهفواخمو 
فرتقي امدنع  انم  دحاولا  اهّسُحي  يتلا  كلت  هبشت  ةداعسب  رعشت  تناك 
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ةعاجشب هيلع  مدقأ  هنكل  هتشيع ، ّنيطُت  فوسف  همأ  هتفشتكا  ول  امرُج 
.ىقمحلا

«. تعجر يتاك  .راطفلا  ميرم  اي  َّالاي  »
خبطملا تلخدو  اهغامد  يف  حبست  اهتكرت  ةنيمأ  نأ  ميرم  تهبتنا 

حسمت يهو  ةلاصلا  ىلإ  نيرثاك  تلخد  .راطفإلا  ريضحت  نم  تهتناو 
درابلا نوميللا  نم  ابوك  كسمت  ىرخألا  ديلا  يفو  ديب  اهتهبج 

يشملا يف تاعاس  دعب  اههجو  ةرمحلا  تبرض  دقل  .رضخألا  عانعنلاب 
اهيعارذ تالضع  ىلع  فيفخلا  قرعلا  نم  ةقبط  تعملو  سمشلا ،

يف اصوصخ  فيحن ، نيرثاك  دسج  نأ  حيحص  .نيتدودشملا 
يبصك ودبت  اهنالعجي  نيذللا  ضيبألا  تريش  يتلاو  زنيجلا  نولطنبلا 
داسجأ هبشت  تامسقلا  ةحضاو  ةبلص  ماظعب  نيتم  هنكل  قهارم ،

.ولجنأ لكيام 
.»؟ نيرثاك اي  هدراهنلا  نيف  ِتحر  : » اهتلأس

دحل تيشم  : » نيتينبلا اهينيعب  ميرم  ىلإ  رظنت  يهو  نيرثاك  تكحض 
يللا ةيبرعلا  نم  راطفلل  سمدم  لوف  تيرتشاو  اربراب  اتناس  ةسينك 

«. تيبلا بنج  انه  لينلا  ىلع  تدعق  تعجرو  قفنلا ، قوف 
.»؟ ...هيتيسن َّالو  كنوفلت  ِتدخأ  : » ميرم تلاق 

نيتريبك نيتوطخ  تذخأو  اهدي  نم  نوميللا  بوك  نيرثاك  تكرت 
انخاسو ارمحم  اههجو  ناك  .ةحمل  ميرم يف  نيبو  اهنيب  ةفاسملا  اتعطق 

اهيف يغامد  نإ  هَّساح  انأ  ..انأ  ميرم ، : » ةعباتتم ةعيرس  اهتاملكو 
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يف اوه  تارايت  يز  ةجاح  ..أل  ةيوتش ، حير  شم  سب  ةفصاع ،
هدراهنلا يشماب  انأو  .ناولألاب  رجفنيب  َّيلاوح  ملاعلاو  عيبرلا ، تايادب 

، يفادلا اوهلل  سمشلل ، حتفتتب  يمسج  ماسمب  هّساح  تنك  ..تنك 
ةرجمزو لجعلا  سرج  نيعايبلاو ، سانلاو  تايبرعلا  تاوصأل 

ام يز  ةجاح  لكب  هّساح  .نينم  هفراع  شم  هياج  ىقيسومو  لمارفلا 
ةضورلا عراش  يف  هعجار  انأو  رطملل ! حتفتتب  هفشان  ضرأ  نوكأ 

ةمتهم شمو  اهامهاف  شم  سيساحألا ، نم  ةجوم  هناقرغ يف  تنك 
!«. اهيمسأ

مل ةشهدلاب ، رعشت  تناك  .نيرثاك  ىلإ  رظنت  يهو  ميرم  تتكس 
هذهب اهسفن  نع  ريبعتلا  عيطتست  نيرثاك  نأ  وه  ببسلا  ناك  نإ  فرعت 

اذهو حوضولا  اذهب  اهلوح  رودي  ام  لكب  سحت  اهنأل  مأ  ةقالطلا ،
! ناوفنعلا

! يتايح هلثم يف  لباقأ  ٌصخش مل  ِتنأف  نيرثاك ، اي  نينوكت  ام  اّيأ 
«. دربيه راطفلا  : » اهتوص نم  ةنيمأ  تعفر 

، نمسلا يلقملا يف  ضيبلاو  لوفلا  قابطأب  ةرماع  ةدئام  لوح  نسلج 
نوتيزلا تابحو  سخلاو  ريجرجلا  داوعأو  ضيبألا  نبجلاو 

ثالث اهتايح : يف  يرذج  ُّريغت  اذه  نأ  ميرم  تركف  .رضخألا 
ةجزاطلا تاوارضخلا  ريغ  اذه  ةددحم ، ديعاوم  يف  ماعط  تابجو 

ريخألا عوبسألا  نم  روص  اهغامد  يف  تلاتت  رئاصعلاو ! ةهكافلاو 
امهعم رودت  يهو  ةعيرس  رمت  يتلا  مويلا  تاظحل  ةقحالتم ، تاجومك 
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، نوكت امنيأ  نيرثاك  قفاري  يذلا  فيطللا  بخصلا  عراوشلا ، يف 
نافقوتت ال  ناتللا  اهاديو  خبطملاو  ةفرشلا  نيب  ةبئادلا  ةنيمأ  ةكرح 

امنأك ميرم  لوح  هسفن  لزغي  ذخأ  ليصافتلا  نم  مخز  .لمعلا  نع 
ناكملا احسفم  ءودهب  ءارولا  ىلإ  اهتلئسأب  عفدي  ةنولم ، طويخب 

تحبصأ ام  اهتمهف  ول  امبر  .اهريسفت  ميرم  عيطتست  ال  ةياوغل 
! ةياوغ

.١٨٤٧ يتنورب ، يليمإ  ةيزيلجنإلا  ةبتاكلل  : » جنرذو تاعفترم   (*)
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٥
ويام ٢٠١٠  ١٣

ةضورلا ةريزج  ميرم يف  تيب 
رجفلا ةعاسلا ٤.٣٠ 

.هللا ناحبس 
.ءيش لك  ىلع  رداقلا  دحاولا  ناحبس 

شم .يحور  ىلع  ملتأ  هفراع  شم  انأو  انه  انيج  ام  ةعاس  نم 
عم موي  لك  .لصحيب  يللا  يف  ركفأو  يسفن  عم  هيوش  دعقأ  هقحال 
نم كرحتن  لضفن  لزننو ، رطفن  حبصلا ، ىحصن  .هتح  يف  ميرم 

ةزيجلا تامارهأ  نمو  طاطسفلل ، ةرهاقلا  جرب  نم  يناتلل ، ناكم 
طسوو اشاب ، يلع  دمحم  رصق  نيدلا ، حالص  ةعلق  نورابلا ، رصقل 

ع ةيفاعلاب  َّيلجر  رجرجأ  مويلا  رخآ  .كلامزلاو  ةيسابعلاو  دلبلا 
مانن بود  ايو  هيوش ، يغرنو  ةمقل  لكان  بعتلا ، حيزأ  مامحلا 
بلق يف  اهسفن  تقل  يللا  يز  هلماع  انأو  .ةَّرَكلا  ديعن  ىحصنو 

.دلوم
رصم يد  .سان  اي  يد  ةمظعلا  هيإ  .اهتحر  ام  يرمع  نكامأ  انحر 

! يوق ةريبك  ةجاح  يد 
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! ةرهاقلا بود  اي  يد  ةنيمأ ، اي  هيإ  رصم  يسفنل : تلق 
.هفراع انأ  ام 

انأ هد  موي ؟ انه ١١  انلاقب  لوقعم  .هدراهنلا  خيرات  ىلع  ينات  تيصب 
! نينس مهنإك  هَّساح 

ام يز  شوشولا ، نعمتاب يف  ينتيقل  ةمحزلاو  ريتكلا  رشبلا  طسو  يفو 
.هفرعأ دح  لباقاه  نوكأ 

! ّدع شاهلاقبم  سانلا  هد  ةنيمأ ، اي  نيم  يفرعت 
.هدك ةفوطخم  هضرب  سب  .هللا  دمحلا  ةمعن  .ةطوسبم  ينإ  شركنأ  ام 

يف دعقاه  هدراهنلا ، مهاعم  جرخاه  شم  ينإ  ميرمل  تلق  حرابمإ 
يللا ةديدجلا  ةساركلا  تحتف  .يخوفان  ىلع  ملتأ  ناشع  تيبلا 
يللا موي  ماكلا  انه ، بتكأ  ةرم  لوأ  شم  .انيج  ام  لوأ  ميرم  يلاهتباج 
مالك هبتاك  ينتيقل  هتبتك ، يللا  تيرق  امل  ِتقولد  .هيوش  تبتك  اوتاف 

! ىنعم شاهل  ام  هدك  ةطرطر  غراف ،
ناجنف يماَّدق  .قشقشيب  رجفلاو  ميرم  ةنوكلب  هدعاق يف  ِتقولد  انأ 

هلماع نوكت  ام  يز  ةنوكلبلا ، ةللضم ع  ةميدق  ةريبك  ةرجشو  ةوهقلا 
اهقوف ىقبت  سمشلا  اَّمل  رهضلا  تقوو  رضخأ ، اهنول  يناَّبر  ةراتس 

.يبهد رضخأ يف  ىقبتب  طبظلاب 
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هضرب سب  .ةديدج  ايند  فوشتب  يللا  ةلّيعلا  يز  ةطوسبم  انأ 
هفراع انأ  ال  يتِّلِق ، يز  ىقباب  .اهيف  انأ  يللا  ةهوتلا  ةلاح  نم  هقياضتم 
ةرداق الو  ِتقولد ، لمعتي  ضورفملا  يللا  فوشأو  َّيلجر  ىلع  فقأ 

.يتاك نم  يلاب  دخآ 
لك يشمت  لزنت  دب  الو  مزال  هيإ  لاق  .ةياكح  اهدحول  يد  يتاكو 

.ادبأ يد  امنإ  راهنلا ! لوط  ميرم  عم  فللا  يتنب  اي  هيافك  شم  .موي 
نوكتب حبصلا  لزنن  ام  لبق  يد  .فشان  اهسارو  ةدينع  اهرمع  لوط 

تلاق برغملا ، ع  انعجر  ناشع  حرابماو  .نيتعاس  يجيي  تيشم 
سانلا .هناقلق  ينع  بصغ  انأو  .شدمهتب  ام  .ينات  يشمت  لزنته 

! هللا رفغتسأ  ..ةلاجرلاو  ةحجب ، تقب 
تناك .لغش  ىلع  رَّودن  مزال  اننإ  يتاك  عم  تملكتا  نيموي  نم 

دعقناه لامأ  .ينتقفاو  سب  تلغتشا ، ام  اهرمع  نأل  هيوش  ةبرغتسم 
اهلكش يازإ ! اهليامج  دري  دحاولا  هفراع  انأ  ام  هللاو  ميرم ! ىلع  ةلاع 

لضفنه ينعي  شحصي ، ام  امنإ  .يشمن  نيزياع  اننإ  تفرع  امل  تلعز 
! هدك اهبلق  ىلع  نيدعاق 

؟ يشمنه انيج  ام  يز  نكمي  شم  انه ؟ لضفنه  اننإ  لاق  نيمو 
.ملعأ هللا 

لفكتن نيجاتحم  .فرصتن  مزالو  ِتقولد  انه  اننإ  وه  هفرعأ  يللا 
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.ىقب انلاح  فوشن  .يتاكو  انأ  انملي  تيب  انل  ىقبيو  انسفنب ،
! مكلاح اوفوشت  لوقيو يل : َّيلع  كحضي  دعاق  اياوج  نم  توص 

يز ابيرقت  يبرع  ملكتتبو  ةيكذو  ةريغص  .لغتشت  نكممو  يتاك  بط 
؟ كلغشيه يللا  هد  نيم  ةنيمأ ، اي  ىقب  ِتنا  امنإ  .يزيلجنإلا 

ينمطقت عجرتو  بيغت  بيغت  ينات ! َتنا  وه  بر ، اي  راّتس  اي 
انأ يريغ  اهعاتب  يبرعلا  يتاك  مَّلع  يللا  نيم  وهو  يفيداجم ! َّرسكتو 

.يزيلجنإ فرعاب  نامك  انأ  نإ  ريغ  هد  ىليلو !
، يبرع سِّردأ  نكمم  انأ  .لغش  ىلع  روداه  ينإ  ىقب  كيأر  هيإ  بط 

ِتبج يللا  ِتنا  ىليل ، اي  ريخلاب  ِكيسمي  هللا  .مجرتأ  نامك  نكممو 
، ردقاه ينإ  هقدصم  شتنكم  لوألا  يف  .نامز  يغامد  يف  ةركفلا 

تالاقمو صصق  تمجرت  هدراهنلا  دحل  اهموي  نم  هللا ، ناحبسو 
.همحري هللا  ميرم  وبأ  ةبتكم  فوفر  نم  فر  اولمي 

رسعلا عم  نإ  .هدك  لبق  تجرُف  اماي  يه  ام  .جرفُته  هللا  لالج  ةزعو 
.ارسي

تحتف يتاك  ةقلعملا ، ةسينكلا  نم  انعجر  ام  دعب  ليللاب  حرابمإ 
رمحم هشو  عيذم  انيلع  علط  .انيج  ام  موي  نم  اهتداع  يز  نويزفلتلا 

داسفلا نع  ملكتيب  ناك  .قيعزلا  نم  قطته  هتبقر  قورعو  خوفنمو 
ةيناتلاو ةلمج  نيبو  ةموكحلل ، دماج  مالك  لوقيبو  راعسألا  عافتراو 
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صن نم  رتكأ  مارح ! ..ةبالغلا  مكيلع  مارح  ..مارح  : » رّعجيب ناك 
رتكأ هلكش  نم  تيضختا  انأ  ةحارصلا  رقفلا .»! طخ  تحت  بعشلا 

تارهاظم يشإ  انشو ؛ اهفدح يف  يللا  يوالبلا  موك  نم  يتضخ  نم 
.ةطرش مسق  ضرع يف  كته  هيإ  لاقو  هللااب ، ذايعلاو  راحتناو  لتقو 

! هللا بضغ  نم  هللااب  ذوعأ  يبر ؟ اي  هدك  هيف  وه 
نم اهدياوع  شم  يدو  صلاخ ، هتكاس  يتاك  تيقل  هدك  تفلتاب 

تلفق تمق  .فوطخم  اهشوو  ةمِّهسم  تناك  .انيج  ام  ةعاس 
ةجاح لصح  ول  وه  ام  اهلعجرت ، اهايإ  ةلاحلا  تفخ  نويزفلتلا ،

ام تيرفع  اهسبال  نإك  ةيبصع  ىقبت  اهجازم ، ترَّكعو  اهتقياض 
ةنيمأ اي  يجلاعو  اهاكسام  ىمحلا  اهدعب  موقتو  .هكلام  شول 

.ةنيمأ اي  يقلقاو 
انأو ةحارلاب  اهيلع  تيلط  .هوج  هميان  يهأ  .ةنيمأ  اي  كقب  نم  يِفت 

اطغلا تحت  ةسوفدم  تناك  رجفلا ، ةعاسلا ٤  يتضوأ  نم  هجراخ 
يطغم يللا  دوسإلا  اهرعشو  ريغصلا  اهشو  ريغ  اهنم  نياب  شم 

.اهتهبج
اهتيقل .ليللا  صن  تيحص يف  نكمي  وأ  رخأتم ، تمان  اهلكش  ميرم 

ام لبق  .ةلاصلا  ةزيبارت  ىلع  طامسقبو  هيضاف  يدابز  بلع  هبياس 
.قدصيه ام  لمنلا  ناشع  ةزيبارتلا  تحسمو  مهتيمل  ةنوكلبلا  لخدأ 
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يد اهدخاتب  يللا  ةيودألا  لامأ  .مانت  شفرعتب  ام  اهلكش  ةنابلغ ،
اهسفن نع  اهتلأس  امل  .ريتك  تاجاح  اهنع  شتفرع  ام  انأ  هيإ ؟ لمعتب 

انأ .هدك  ةغراف  تاجاح  لوقتو  رودتو  فلت  تدعق  موي  ماك  نم 
ةحارصب سب  .اهنوئش  لخدتاب يف  ينإ  تيسحو  ةحارصلا  تفسكتا 

! انتقدص يازإ  يه  مهفأ  يسفن  نامكو  اهتيحان ، لوضفب  هَّساح 
نينتا مكنإ  هركاف  نكمي  شم  ةنيمأ ؟ اي  ْتقدص  اهنإ  كل  لاق  نيمو 

؟ ناتسروملا نم  نينابره 
؟ نيناجم يوأت  اهربجي  يللا  هيإ  بيط 

انتعمس يه  .اناقدصم  اهنإ  تفلح  ام  اهرمع  تسلا  سب 
.صالخ سبو  تمستباو ،

بيجيه ال  يللا  مالكلا  نم  ِتقولد  كبيس  .ةنيمأ  اي  مهألاف  مهملا 
.يزكرو يدوي  الو 

ريودت يدتباهو  نينتا  الو  موي  ططخأو ، ركفأ  دعقاه  هدراهنلا  هويأ 
.لغش ىلع 

يَّرضحو ركش  نيتعكرو  رجفلا  يلص  ةنيمأ  اي  يموق  .هدك  هيافك 
.راطفلا

.ميرك اي  قازر  اي  ..ميلع  اي  حاتف  اي 
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٦
ةنيمأ اهتعمس  عزف  ةهآ  قلطت  يهو  ةسلاج  اهمون  نم  نيرثاك  تبه 

.وحصلا يف  امك  مونلا  يف  تاوصألا  طاقتلا  اهانذأ  تدوعت  يتلا 
.لمسبت يهو  اهتفرغل  ةقصالملا  نيرثاك  ةفرغ  ىلإ  ةنيمأ  ترج 

.»؟ رشلا هللا  ىفك  يتاك  اي  كلام  : » اهبناجب تسلجو  رونلا  تءاضأ 
اهملؤي قيهش  لك  .ابرطضم  اعيرس  اهسفنتو  اليقث  نيرثاك  دسج  ناك 
يرست ءامدلاو  لخادلا ، نم  اهردص  برضت  نيكاكس  ءاوهلا  نأك 

ءاملا بوك  اهيتفش  نم  بِّرقت  ةنيمأب  تسحأ  .اهقورع  ددرتو يف  ءطبب 
مث متمتت ، يهو  اهتهبج  حسمت  اهدي  ةنيمأ  تدم  .برشت  مل  اهنكل 

.اهيفك نيب  نيتدرابلا  اهيدي  تمضو  بوكلا  تكرت 
.»!؟ يتاك اي  ينات  ملح  »

ترظن .املح  ناك  كلذ  نأ  نيرثاك  كردت  نأ  لبق  ةلهو  ترم 
ةكرح تأده  .ةنيمأ  اهعمو  ميرم  تيب  يف  ةفرغ  يف  انه  اهنإ  اهلوح ،

.ءاملا بوك  تلوانتو  اهردص 
كلذ يف  تناك  اهنأك  اّدج ـ  اّيقيقح  اهمالحأ ـ  لك  لثم  املح  ناك 
.رارف ثيحو ال  دكؤمو ، داحو  حضاو  ءيش  لك  ثيح  رخآلا  ناكملا 

ةجردل انه  ىلإ  تتأ  نأ  ذنم  مالحأ  اهروزت  يتلا  ىلوألا  ةرملا  اهنكل 
ىلإ دوعت  نيح  تاقوألا  كلت  ىلإ  ادبأ  عجرت  نل  اهنأ  تمهوت  اهنأ 

بحلا ديدج ، نم  ثدحي  هنأك  لبق  نم  هتشاع  ام  لك  شيعتل  ءارولا 
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اهغامد بيصي  يذلا  بضغلا  نونجملا ، بضغلاو  سأيلاو  دقفلاو 
اهنأ نيرثاك  رعشت  ىمحلا  يف  .ميحجلا  تاماود  ىلإ  قلزنتف  ىمحلاب 

.كانه الو  انه  يه  ال  نيناكم ، نيب  ةقلعم 
نأ حيحص  .لبق  نم  اذهك  ءيشب  ملحت  مل  ابيرغ ، ناك  ملحلا  اذه  نكل 

ةديصقلا يف تأرق  نأ  ذنم  اهقفارت  تلظ   (**) تولاش يديل  ةروص 
هبشلا نم  نيرثاك  تدكأت  تاونسلا ، رورم  عمو  تنيريسلا ، تيب 

.ىلوألا ةرملل  اهب  ملحت  اهنكل  ةأرملا ، كلت  نيبو  اهنيب 
يز ِكولخي  رضخأ  عانعن  هيوش  كل  لمعأ  حوراه  : » ةنيمأ تلاق 

«. لفلا
تكرت اهعباصأ  نأ  ةجردل  ةوقب  اهمصعم  ىلع  تقبطأ  نيرثاك  نكل 
تملح انأ  : » حوحبم توصب  تلاق  ةنيمأ ، دلج  قوف  ءارمح  تامالع 
ةعلقلا تباس  تناك  .ةريخألا  اهتوم  تاظحل  تولاش يف  يديل  انأ  نإ 
هفوشتب تناك  اهرمع  لوط  يللا  ملاعلل  تجرخو  اهارو ، هتكاسلا 

«. اهتيارم ساكعنا يف  درجم 
ةفض دنع  تفقو  .جلثلا  نولب  اناتسف  يدترت  نيرثاك  تناك  ملحلا  يف 
رطمت اهقوف  نمو  فاجلا  رفصألا  رجشلا  قاروأ  اهيمدق  تحت  رهنلا ،

كيمسلا لبحلا  تكف  اهمسا ، هيلع  تبتك  ابراق ، تدجو  .ءامسلا 
تكردأ براقلا  كرحت  امدنع  .هيف  تددمتو  ئطاشلاب  هطبري  يذلا 

.لينلا تناك يف  توليماك .»  » ىلإ هجتملا  رهنلا  تسيل يف  اهنأ  نيرثاك 
ابكرم تحملو  ةيوقلا  ءاوضألاو  ةريبكلا  ينابملا  ئطاشلا  دنع  تأر 
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.تومت اهنأ  فرعت  تناك  .نصقري  ءاسن  هقوف  اهبناجب  كرحتي  ربكأ 
، ءاملا رايت  عم  ءودهب  كرحتي  براقلا  ملستسمو ، نيزح  اهدسج 

اهلخاد ددمتت  ةدوربلاب  ترعش  .اهئادر  فارطأ  ِّريطي  ءاوهلاو 
توص اضيأ  تعمس  .اههجو  قوف  طقاستت  رجشلا  قاروأبو 

نينأ وه  اهف  بيرق ، ناكم  نهنأ يف  كش  ال  مؤشلل ! اي  .تاتنيريسلا 
توصب ةياكحلا  تايادب  نينغي  نك  .ةسعتلا  ةيكابلا  ةمينرتلاو  يانلا 

: رهنلا قمع  نم  ٍتآ  هنأك  موتكم 
نيئطاشلا رهنلا يف  كلذ  يبناج  ىلع 

نيتفضلا دتمت يف  مليشو  ريعش  لوقح 
ءامسلاب يقتلت  يكل  باضهلا  وسكتو 

ءاوتلا ريغب  قيرطلا  يرجي  لقحلا  يفو 
توليماك ةعلق  جاربأ  ثيح  ىلإ 
رشبلا ودغيو  حوري  هيفو 

رظنلاب مهنيعأ  دعستو 
رهدزي يذلا  ناوحقألا  ىلإ 

.رهنلا طسو  تولاش  ةريزج  طشب 
.يكبت تناك  ةنيمأ ، تأرف  ئطاشلا  وحن  نهوب  نيرثاك  ترظن 

اذه .ةديعب  تاكحض  ىدص  تعمسف  ءامسلا  ىلإ  اههجو  ترادأ 
، لالتلا لفسأ  اهءارو  يرجي  فيلكثيه  ناك  .ةلفط  يهو  اهتوص 
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برتقي دهفلاك ، اهرثأ  يف  ودعي  هنكل  اهقحلي ، نل  هنأ  خرصت  يهو 
يفو شارحألا  بشع  قوف  اعم  ناجرحدتيو  اهنضحي  ايلاع ، زفقيو 

رحبلا وحن  الامش  كرحتي  براقلا  لظ  .ناهقهقي  امهو  نيطلا  كرب 
ىلع اهينيع  نيرثاك  تضمغأ  .ءاوضألا  ىراوتتو  دعبي  ئطاشلاو 

.ةمينرتلا توص  عم  لخادتتو  ولعت  تاكحضلا  توص 
فاصفصلا عمتلي  ءاملا  يفو 

فافضلا روح  ناصغأ  صقرتو 
فافخلا لالظلا  تامسن  تدعترا  اذإ 

فاطعنا ريغب  ريسي  ءام  جاومأب 
توليماك ىتح  ةريزجلا  لوح  كلانه 
ءاربغلا اهتفرغ  ناردج  لخادو 
ءانكد ةعبرم  عالق  فوجب 

ءامنلا روهز  نم  ةضور  ىلع  لطت 
ءادصألا ةتماص  ةريزجلا  كلتب 

.تولاش ءانسحب  ىمست  ةاتف  شيعت 
هذه لثم  نيرثاك يف  لداجت  الأ  ةرشعلا  نينس  اهتملع  .ةنيمأ  تتكس 

انضعب بساحن  له  ملح ! هنإ  الصأ ؟ اهلداجت  َمالع  .تاظحللا 
بضني ال  نيرثاك  نأ  حيحص  هللا ! ناحبس  مالحألا ؟ ىلع  اضعب 

ربجيو سوفنلا  ئدهي  انبر  رداق  .ةليح  ديلاب  ام  نكل  اهمالحأ ، نيعم 
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.رطاوخلا
َّالو كشو ، يلسغا  يموقو  اهيبرشت  ةجاح  كل  بيجأ  ينيبيس  »

«. هيملا تحت  يلزنا  كل : لوقأ 
نل .مويلا  اهيلع  دسفي  نأ  ملحلل  حمست  نل  .نيرثاك  تسفنت 

يتلا ةنعللا  تدحت  اهنأ  درجمل  تومت  يهو  تولاش  ةروصل  حمست 
ِتنأ يثاك ، اي  يركذت  .اهغامد  ألمت  نأ  ةعلقلا ، ءاقبلا يف  ىلع  اهربجت 

! انه يشيعت  نأ  كلاب  امف  هْيرت ، نأ  اموي  يملحت  ديدج مل  ناكم  نآلا يف 
، سمألاب ةسردملا  ةلباقم  ىلإ  تبهذ  يتلا  نيرثاكلا  كلت  يركذت 

ىلإ اهتلئسأ  فئاذق  هجوت  تأدب  يتلا  يه  لب  ةقثاو ، ةئداه  تناك 
تاعاس ددعو  بترملا  ةيزيلجنإلا : ةغللا  سيردت  ىلع  فرشملا 
نيركذت له  .ةيضاملا  تاونسلا  يف  ذيمالتلا  هسرد  امو  سيردتلا 

امهنأك ةوقب  ضرألا  نابدت  كامدقو  ةسردملا  نم  ِتجرخ  فيك 
كفوخو كسوالهل  اهيف  ناكم  ىرخأ ال  ةايح  اديدج ، اقيرط  ناقشت 

.بذاكلا تنيريسلا  ءادن  نم 
.ةينغأب ندندي  خبطملا  ةنيمأ يف  توص  تعمسف  اهريرس  نم  تلزن 

نم لعجت  نأ  ةرداق  ةنيمأ  نأل  امبر  ةريغلا ؛ نم  ردقب  نيرثاك  تسحأ 
مايأ ةعضب  الإ  اهنم  رمألا  ذخأي  ال  .اهل  اتيب  هيف  لحت  عضوم  يأ 
ططخت تأدب  لب  اهليصافتب ، ناكملا  تألمو  تحاترا  دق  نوكتو 

! اهلمكأب ةايحل 
لينلا نم  برقلاب  يشملل  جرختو  ادراب  امامح  نآلا  نيرثاك  ذخأتس 

ةذفانلا تحتف  .راطفإلا  ةنيمأ  عضت  نأ  لبق  نيتعاسلا  ةبارق  اهمامأف 
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.ةفيفخ ةمسنو  مويلا  تايادب  رون  لخدف 
اهيفك ىلإ  ترظن  اههجو ، تسمل  .مامحلا  ةآرم  مامأ  نيرثاك  تفقو 

.ارخؤم اهدلج  رمسا  دقل  اهيعارذو ،
.اهينيع رظنلا يف  تنعمأ 

.احبش تسيل  اهنإ 
.تولاش يديل  تسيل  يهو 

.فيلكثيه نيرثاك  انأ 
.وشنرإ نيرثاك 

.نيرثاك

ديرفلأ درول  يزيلجنإلا  رعاشلا  اهبتك  ةليوط  ةيصصق  ةينغأ  يه  تولاش » ءانسح   » ةديصق  (**)
.ينانع دمحم  روتكد  ةياورلل  اًروكشم  اهَّدعأ  ةديصقلل  ةيبرعلا  ةمجرتلاو  ماع ١٨٣٣ . نوسينت 
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٧
نكي .اهتوهق مل  ناجنف  دعتل  احابص  ةرشاعلا  خبطملا يف  ميرم  تلخد 

نأ الإ  نيتعاس  نم  لقأ  الإ  تيبلا  نم  نيرثاكو  ةنيمأ  لوزن  ىلع  ّرم  دق 
تيبلا ناكرأ  ىلع  تمصلا  قبطأ  .نونس  هنأك  اليوط  اهل  ادب  تقولا 

ةنيمأ ءيجم  ذنم  .يهتنت  ال  يتلا  ةطوطمملا  بائتكالا  مايأب  اهرَّكذو 
نهتثالث نوكي  امإف  ةظحللا ، سفن  يف  امهنم  تيبلا  ُلخي  مل  نيرثاكو 

مويلا نكل  .نيرثاك  بايغ  تارتف  ميرم يف  عم  ةنيمأ  لظت  امإو  اعم 
لمكتست ةنيمأو  ةديدجلا ، رصمب  ةسردم  يف  ةلباقم  نيرثاك  ىدل 

.لمع نع  اثحب  ةيعالطتسالا  اهتالوج 
.زاجاتوبلا جاص  قوف  ةينبلا  عيقاقفلا  تقلدناو  ةوهقلا  ةكنك  تراف 

تدعأ .ةنيمأ  يتأت  نأ  لبق  طايشلا  ةحئار  درطتو  اهفظنت  نأ  ميرم  ىلع 
ناكرأ يف  اهينيعب  رودت  يهو  اهتحت  نم  رانلا  تأدهو  ىرخأ  ةكنك 
لباوتلا تانامطرب  ةريخألا ! ةرتفلا  يف  هحمالم  تريغت  مك  .خبطملا 

نم نانطأ  اهنطب  نم  تجرخ  يتلا  بيلاودلا  ماظنب يف  ةبترمو  ةفيظن 
سَّلكت يذلا  حلملاو  ةيحالصلا  ةيهتنم  لباوتلاو  ةغرافلا  بلعلا 

هنول نابو  ضوحلا  ماخر  عمل  .عبشو  لمنلا  هنم  لكأ  يذلا  ركسلاو 
تلسغ نأ  دعب  ىوقأ  ارون  لخدُت  تحبصأ  ةذفانلا  ىتح  ضيبألا ،

.هناكم ىلإ  هتداعأو  جاجزلا  ةنيمأ 
تقلأ .تيبلا  ةلاص  ىلإ  اهيمدق  ترجرجو  ناجنفلا  تذخأ 

ةنيمأ نأ  ودبي  .ءاكبلا  يف  ةبغرب  رعشت  يهو  ةبنكلا  قوف  اهدسجب 
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اهنإ ال ديدج ، تيب  ىلإ  ليحرلاو  لمع  نع  ثحبلا  عوضوم  ةداج يف 
دجتس اهنأ  دقتعت  ناكم  لك  ىلإ  لوزنلاو  تامولعملا  عمج  نع  فقوتت 

ةذفلا يف اهتاربخ  فقلتتس  فيظوتلا  بتاكم  تناك  ول  امك  المع  هيف 
! ناجنذابلا ليلختو  بنعلا  قرو  يشحم  فل 

ىلع نيرثعتس  كنأ  ةنيمأ  اي  نينظت  له  .دانعلا  اذه  مهفت  ال  ميرم 
اهتعلطأ لاق ! لغش » ىلع  رودن  لزنن  : » لاق ةطاسبلا ؟ كلتب  لغش 
مُّرصلاب بورضملا  يرصملا  داصتقالا  لاحو  ةلاطبلا  بسن  ىلع  ميرم 

اهتعاس يلوق  ائيش ، ررقت  امدنع  اهيلع  رتاس  اي  ةنيمأ ، نكل  ةميدقلا ،
اهديب حيشتو  لجخب  اهسأر  قرطت  فوس  يهف  ميرم ، اي  نيئاشت  ام 

لكأ .تاف  يللا  رهشلا  فيراصم  يتنب  اي  ِكيلع  هيافك  : » لوقتو
لغش يقالن  امل  .ةعطاقم  شالب  امومع  .تانوفلتو  حسفو  سبلو 

!«. لوألا
نأ رظتنت  اهنأك  عمسلا  ميرم  تغصأ  .هتبآكو  هتمص  ىلإ  تيبلا  داع 

لضفاو : » ينغت ةنيمأ  توص  وأ  ةفرشلا  يف  نيرثاك  ةكحض  عمست 
هيلع نوكيس  اذام  ينامرح !» دازو  ينافج  هاقلأ  هاضرب  حورلا  ّينمأ 

عوضوم تسانت  وأ  ميرم  تيسن  دقل  لعفلاب ؟ اتلحر  امهنأ  ول  اهلاح 
اهغامد سيلاوك  يف  ةركفلا  تراوت  ناهُّذلا ،»  » تالالضو ماهوأ 

دبعو ناهمسأ  تاينغأو  مالكلاو  حئاورلاو  ناولألاب  تألتما  يتلا 
هنأ كش  ال  .اديعب  ءاوزنالا  ىلإ  بائتكالا  حبشب  عفد  ام  باهولا ؛

تيب ناكرأ  هتكلمم يف  ةداعتسال  ابهأتم  هيدي  كرفي  وهو  نآلا  هقهقي 
«. ةطشق ديس  »
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يذلا عقوملا  ىلإ  بتكملا ، ةرجح  ىلإ  تهجتاو  ةوهقلا  ناجنف  تذخأ 
بناجب ىرسيلا  ةيحانلا  يف  كانه  ةمخضلا ، ةبتكملا  يف  اديج  هفرعت 

.ةذفانلا
.اهيبأ بتكم  ىلإ  تسلجو   (***)« انينراك انآ   » تجرخأ

.تام نيح  ةرشع  ةثلاثلا  تناك يف 
.ةثداح تام يف 
! تام اباب 

اهلاب يف لغش  ام  لك  نأل  نكل  هبحت ؛ نكت  اهنأل مل  سيل  ميرم ، نزحت  مل 
اهجو شيعن  يمأو  انأ  ينكرتتس  له  دحاو : لاؤس  وه  ةظحللا  كلت 

؟ هجول
هيلإ يرجت  نم  دجت  نلو  اهوبأ  بيغيس  .ةركفلا  اهيلع  ترطيس 

اهكرتي الأ  ةفطعتسم  ةيكاب  هيتأت  وأ  رربم  نود  اهتلكأ  ةقلع  يكتشتل 
نم فاخت  اهنإ  طق  هل  لقت  مل  اهتدجنل ! اهوبأ  يتأي  نل  .رفاسيو  اهمأ  عم 

خارصلا يف نع  اهيف  فقوتت  يتلا  تاقوألا  ىتح يف  هل  لقت  مل  اهمأ ،
تناك ول  .ةفيخم  دهان  نإ  اهتمص  ىتح يف  اهنم ، ةيرخسلا  وأ  اههجو 

، ةأرملا كلت  جوزت  فيك  اضيأ  هتلأسلو  هتربخأل ، توميس  هنأ  فرعت 
!؟ اماع نيرشع  اهعم  شيعلا  لَّمحت  فيكو 

ىلع تسلج  هتبتكم ، ىلإ  ءودهب  ميرم  تلخد  هتومل  يلاتلا  مويلا  يف 
اهل حمسي  اهوبأ  ناك  .ةلفط  تناك  ذنم  لضفملا  اهنكر  يف  ضرألا 
ىلإ سلجي  .ءودهلا  مزتلت  نأ  طرش  هلمع  تاقوأ  يف  هعم  دجاوتلاب 
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ههجو عفري  .أرقتو  بتكلا  نم  ءاشت  ام  طقتلت  اهكرتيو  بتكملا 
ةيبطلا هتراظن  ءارو  نم  اهيلإ  رظنيو  قاروألا  قوف  نم  انايحأ 

اباتك راتخي  ناك  ءاسملا  يف  .هيدي  نيب  ام  ىلإ  دوعيو  مستبي  ةريدتسملا ،
صوخش فالتخا  عم  هتوص  ةربن  نم  ريغي  وهو  هنم  اهل  أرقيو 

.ميرم هقهقتف  ةياكحلا 
انآ  » تبحسو تاياورلا  ىلع  يوتحت  يتلا  ةبتكملا  ففرأ  تدقفت 

لكآتم ميدقلا  اهفالغ  نآلا  سملت  يتلا  ةخسنلا  سفن  يه  انينراك ،»
لفاوقو اهمأ  هجو  بابلا يف  تقلغأو  اهتفرغ  ىلإ  تداع  .فارطألا 
قيرطلا ىلع  ثداحلا  ةصق  فلألا  ةرملل  عمست  نأ  ديرت  .نيزعملا ال 

: اهتاهنهن نيب  نم  فيزم  ىسأب  رفزت  يهو  دهان  توصو  يعارزلا ،
فاعسإلا .قيزاقزلا  بادآ  هاروتكد يف  ةشقانمل  هقيرط  ناك يف  دمحأ  »

ةعماجلا لخدتب  اهفوشيو  شيعيه  شمو  دمحأ  تام  ..رخأتا !
تلعج ةليوطلا ، ءازعلا  يلايل  اهمأ  تبصن  ...ئهإ .» ئهإ  ..زوجتتو 
تابون نيب  ةعاربب  تلقنتف  عجاف  يديجارت  مليف  ةلطب  اهسفن  نم 

اهبحي دمحأ  ناك  فيك  ليمجلا ، بحلا  تايركذو  يريتسهلا  ءاكبلا 
ميرم تايركذ  فيشرأ  نأ  نم  مغرلا  ىلع  اهلهأ ، بيدابد  توميو يف 
اهيلإ ةريغصلا  ميرم  ترظن  .مالكلا  اذه  دكؤت  دهاشم  نم  امامت  ولخي 

.رشلا راودأ  بيكش يف  يميم  ةسفانم  دهان  ناكمإب  نأ  تركفو 
نأو ةبذاك ، اهمأ  نأ  فرعت  ميرم  تناك  اهنس  رغص  نم  مغرلا  ىلع 

اهتايح نأل  نكلو  اردغ ؛ اهيبأ  توم  ىلع  نكي  ددجتملا مل  عومدلا  عبن 
ةجوز اهنوك  يهابتلل  يساسألا  ردصملاو  اهناكرأ  مهأ  دقفتس 
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دحأو يزيلجنإلا  بدألا  ذاتسأو  يبدألا  دقانلا  نالف ؛ روتكدلا 
....مهأ

امارد تكرت  دق  تناك  لوصف  ةعضب  دعب  ةءارقلا ، ميرم يف  تكمهنا 
: ةماودلا ىلإ  ءودهب  تفلدو  اهءارو  ءازعلا 

نم هذقنم  وه  بحلا  نأ  رعش  .بحللو  ةايحلل ، جايتحاب  رعشي  ناك  توملا ، نم  مغرلا  ىلع  »
توملا زغل  دكي  .ءاقن مل  رثكأو  ىوقأ  حبصأ  دق  سأيلا ، ديدهت  تحت  بحلا ، اذه  نأو  سأيلا ،
ةبارغلا نم  ةجردلا  سفن  ىلع  رخآ  زغل  همامأ  غزب  ىتح  هينيع ، مامأ  رمي  مهفلا  ىلع  يصعلا 

.(****)« ةايحلا ىلإو  بحلا  ىلإ  هوعدي 

ايسور ١٨٧٠، نآلا يف  اهنإ  فيفخلا ، نارودلل  اهسفن  ميرم  تكرت 
، يتيكو نيفيلو ، انآ ، يه  هذه  .جربستيب  تناسو  وكسوم  نيب  لقنتت 
ام ىلع  ةعتمب  صصلتت  كانه ، اهنكل  اهنوري ، ال  مهنإ  .يكسنوريفو 

ىلع ناتتبثملا  هانيعو  يكسنوريف  كابترا  ةقلغملا : باوبألا  ءارو  ثدحي 
نأ رصي  يذلا  جوزلا  ةظحللا ، هذه  هنم يف  انآ  لخدتس  يذلا  بابلا 

افالخ كانه  نأ  مدخلا  كشي  ال  ىتح  موي  لك  هتأرما  عم  رهظي 
..انآو .جربستيب  تناس  ديلاقتو  نوتفملا  اهبلق  نيب  انآ  عارص  اّيجوز ،

يتلا ةظحللا  سفن  يفو  راطقلل ، ةيناثلا  ةبرعلا  ىلع  ناتتبثم  اهانيع 
تفذق اهينيع ، مامأ  راطقلا  تالجع  نيب  ةرغاشلا  ةحاسملا  تناك 

، نيفتكلا قوف  هناكم  ىلإ  اهسأر  تداعأ  اهدي ، نم  ءارمحلا  ةبيقحلاب 
اروف موقتس  اهنأك  ةفيفخ  ةكرحبو  ةبرعلا ، تحت  اهيدي  ىلع  تلزن 

؟ انأ نيأ  هلعفت : امم  عزفلا  اهباصأ  يتلا  ةظحللا  .اهيتبكر يف  ىلع  تلزن 
نكل ءارولا ، ىلإ  عجرت  نأ  موقت ، نأ  تلواح  اذاملو ؟ لعفأ ؟ اذام 

.فلخلا ىلإ  اهب  ىقلأو  اهطبخ  بلق  البو  امخض  ائيش 
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يذلا ام  ركذتت  الو  اديدحت ، ةياورلا  كلت  تراتخا  َمل  ميرم  فرعت  ال 
ةايحلاو ةنايخلاو  بحلا  نع  ةياكح  نم  ةرشع  ةثلاثلا  يف  ةاتف  هتمهف 
تكرحت فيك  اديج  ركذتت  اهنكل  تأرق  ام  لك  مهفت  مل  .توملاو 

راسكنالاو نزحلا  تقاذ  لبق ، نم  هربخت  مل  لكشب  اهسيساحأ 
ةباغ اهسفن  يف  فشكتست  تناك  امنأك  نونجملا  قشعلاو  ةقامحلاو 

.ةلوهجملا رعاشملا 
رثكأ اهيبأ  ةافو  ىلع  َّرم  دق  ناك  انينراك » انآ   » نم ميرم  تهتنا  امدنع 

، ىرخأ ةرم  هبتكم  ةرجح  تلخدو  اهتفرغ  نم  تبحست  .عوبسأ  نم 
ةفرغلا تناك  .اهتولخ  دهان  محتقت  ال  ىتح  حاتفملاب  بابلا  تقلغأ 

ىلإ سمشلا  تلخدف  ةذفانلا  تحتف  .ةنطع  ةحئار  تاذو  ةمتعم 
قوف نم  بارتلا  تحسم  .هقوف  ةرثانتملا  قاروألا  تطغو  بتكملا 

.ريبكلا هدي  طخ  لمحي  يذلا  رطسملا  ريغ  ضيبألا  قرولاو  بتكلا 
.ةيلفسلا ةبتكملا  بيلاود  يف  اهتعضوو  قاروألا  تافلم  تململ 

يتأتل ةبتكملا  ىلإ  تماق  مث  اليوط ، اتقو  دلجلا  هيسرك  ىلع  تسلج 
دق ناك  يتلا  لامشلا » ىلإ  ةرجهلا  مسوم   » تطقتلا .ةديدج  ةياورب 

اسمخ الإ  اهيف  أرقي  ملو  ماع ١٩٦٦ ، يف  هتوم  لبق  اهوبأ  اهارتشا 
اهب مِّلعُي  يتلا  ةيضفلا  ةشيرلا  ميرم  تكرت  .ةحفص  نيثالثو 

.نآلا ىتح  اهناكم  تاحفصلا يف 
رورش نم  هيف  ئبتخت  يرس  فهك  ىلع  ميرم  ترثع  اهتقهارم  يف 

فهكلا هتأرق يف  ام  نأ  وه  دكؤملا  نكل  ابوره ، اذه  ناك  امبر  .ملاعلا 
، ةديدج َميرم  حبصت  نأ  ارارق  اهتقو  تذختا  دقل  .دبألا  ىلإ  اهّريغ  دق 
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تانب اهبنجتي  يتلا  ةذوبنملا  ةيئاوطنالا  كلتب  اهل  ةقالع  ال  َميرم 
مالكلا مهف  ءيست  يهف  ةلئاه ، ةبق  اهدنع  ةبحلا  نأل  ةسردملا  دالوأو 

.ةبيصم يداعلا  حازملا  نم  لعجتو 
نم اهسفن  ليكشت  ديعت  نأ  ميرم  تررق  يوناثلا  لوألا  فصلا  يف 

لوط دعبو  اريخأ  باحصأ  اهل  حبصأ  .تدارأ  ام  اهل  ناكو  ديدج 
تاقالعلا يراشتسا  رودب  عالطضالا  نم  ةرتف  دعب  اهنإ  لب  راظتنا ،

ةلبق تحبصأ  ةلوفطلا ، عيكالكو  دقُعل  يسفنلا  للحملاو  ةيفطاعلا 
ءامكحلا ةميكح  اهَجَّوَت  يذلا  ةسردملا  بعش  نم  نيبذعملاو  ىرايحلا 

.ةليح وأ  جرخم  وأ  ةركف  نم  اهبارج  ولخي  يتلا ال 
يف شيعلاب  تعتمتو  اهل  اهسفن  تملسأ  ةياور  لك  نأ  ميرم  فرعت 

ماع ءارو  ماع  .اهلخاد  شحوم  غارف  نم  اءزج  ألمت  تناك  اهملاع ،
كرتتو اهمأ ، عم  باذعلا  تاونس  نع  اديعب  وطخت  ميرم  تناك 
اهلخاد تكرت  يتلا  ةيرخسلاو  ةوسقلاو  برضلا  مالآ  اهءارو 

.هضرعو اهدسج  لوطب  دتمت  اخورش 
اهدورش نم  ميرم  تقافأ  .ارهظ  ةدحاولا  ةلاصلا  ةعاس  تقد 
ماوكأ تبتر  اهتياعرب ، ةرجحلا  ةنيمأ  تلمش  دقل  .اهلوح  ترظنو 

يتلا بارتلا  نانطأ  تحازأ  ناكرألا ، يف  بيكاركلاو  بتكلا 
ىلع أرطي  .باتك مل  ناكمب  لخت  نأ  نود  ةبتكملا  ففرأ  قوف  تمكارت 
ىلع ةنيمأ  اهتكرت  بتكلا  نم  ةديدج  ةمزر  ءانثتساب  رييغت  يأ  ةفرغلا 

ةعرسب بتكلا  مهتلت  ةنيمأ  نإ  .ةراعتسالا  موزل  بتكملا  فرط 
! ةبيجع
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اريبك اثلثم  مسرو  ةذفانلا  نم  لخد  يذلا  سمشلا  رون  ميرم  تعبتت 
تسحأ ءوضلا  بلق  .رادجلاو يف  ةبنكلاو  ضرألا  قوف  ءوضلا  نم 

ترظن .اهوحن  رظنيو  ةبنكلا  فرط  ىلع  سلجي  ناك  .اهابأ  ىرت  امنأك 
رضخألا نوتيزلا  نولب  نيتللا  هينيع  تلمأت  .اليوط  هيلإ  ميرم 

دوسألا هرعشو  هنقذ  يف  ةفيفخلا  نسحلا  ةقدو  ريصقلا  هبراشو 
روصلا لك  نم  تصلخت  يتلا  يهو  ةقدلا  هذهب  هركذتت  فيك  .ريصقلا 

! ديعب تقو  ذنم 
؟ مالحألا طق يف  ينتأت  كنأ مل  فرعت  له 

لتحت اهمظعم  يفو  سيباوك ، اهلك  .ةيداع  امالحأ  ىرأ  انأ ال  امومع 
انايحأ .مظتنم  لكشب  يترايز  ىلع  رصُت  اهنإ  .ةلوطبلا  عقوم  دهان 

.اهينيع الإ  ىرأ  ىرخأ ال  نايحأ  يفو  الماك ، سوباكلا  ركذتأ 
؟ ةرم نم  رثكأ  راحتنالا  تلواح  يننإ  َكل  ُتلق  له 
.افارتعا اذه  ربتعت  نأ  كناكمإب  لجخلاب ، ينرعشي  ءيش  وه 

مل اهنأ  ركفت  اهتكرتو  اهيبأ  ةروص  تفتخاو  ءوضلا  ثلثم  صلقت 
تضم اماع  نوعبرأو  ةسمخ  .تام  هنأ  بعوتست  يك  ةظحلل  فقت 

ناكم دعبأ  ميرم يف  هب  تفذق  دوسأ  قودنص  لخاد  دقرت  ةياكحلاو 
.هتأبخ نيأ  تيسنو  اهلخاد 

مث ةبتكملا ، اهناكم يف  ىلإ  انينراك » انآ   » تداعأ .اهتسلج  نم  تماق 
ركذتت ال  يتلا  ةبتكملا  تانازخ  دحأ  تحتفو  اهيتبكر  ىلع  تلزن 

بوتكم اهضعب  .ضرألا  ىلع  قرولا  نم  تاموك  تقلدنا  .اهتايوتحم 
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يقرو فلم  ىلإ  اهدي  تدم  .اهيبأ  دي  طخب  رخآلاو  ةبتاكلا  ةلآلا  ىلع 
اينيجريف لئاسر   » كيمس قرزأ  ملقب  هفالغ  ىلع  اهوبأ  بتك  رفصأ 

الو فلوول ، مجرتي  هنأ  فرعت  نكت  .قاروألا مل  تحفصت  فلوو .»
نكل اهتاباتك ، بحي  اهوبأ  ناك  .ال  مأ  ةمجرتلا  نم  ىهتنا  دق  ناك  نإ 

ادحاو اباتك  الإ  اهل  لمكت  مل  .اهتءارق  يف  ةبوعص  دجت  تناك  ميرم 
.راحتنالا ىلع  مدقأ  يذلا  يدنجلا  ةعاجشب  ةبجعم  ةلطبلا  هيف  تناك 

يتلا ال ةياورلا  نم  رطسلا  اذه  تركذت  فاخن .»! الأ  عئار  وه  مك  »
.اهوبأ سلج  ثيح  ةبنكلا  نكر  ىلإ  رظنت  تداعو  اهمسا ، ركذت 

! دعب كتوم  بعوتسأ  ملو  نيسمخلاو  ةعباسلا  انأ يف 
! اماع نوسمخو  ةعبس  نآلا  يرمع 

! طبضلاب رمعلا  اذه  لثم  تام يف  دق  اهوبأ  ناك 

ماوعأ ١٨٧٣-١٨٧٧. نيب  تاقلح  ىلع  اهبتك  يتلا  يوتسلوت  ويل  ةياور   (***)
.يوتسلوت ويل  انينراك ،» انآ  » (****)
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٨
! ةنيمأ اي  ةفارقلا 

.ةملكب قطنت  نأ  نود  يلخادلا  ميرم  توص  مدمد 
امنيب شبغملا  جاجزلاو  ديدحلا  ةعارشلا  اذ  تيبلا  باب  ةنيمأ  تحتف 

تقلأ .احابص  عبرلا  الإ  ةسماخلا  قدت  ةميدقلا  ةيبشخلا  طئاحلا  ةعاس 
هتخبو نأ  دعب  اهحسم  باوبلا  نأ  دكأتت  يك  ملسلا  ةطسب  ىلع  ةرظن 
اهتعاس لجرلا  فلح  ينهم .»! مع  اي  ةتورك  شالب  : » سمألاب
ططقلا نكل  مويلا ، يف  نيترم  ملسلا  حسمي  هنأ  ةظلغم  تاناميأ 

.هنوخِّسوي ءايقشألا  ةرامعلا  لافطأو 
اصيصخ زوبخملا  نينملا » و« كيُّرشلا »  » ةبيقح خبطملا  نم  تجرخأ 

زيبخلا نم  سيك  لك  عم  .ميرم  زاجاتوب  نرف  يف  ةلحرلا  كلتل 
امأ .بابلا  نم  تجرخو  ةبيقحلا  نيرثاك  تلمح  .رمت  ةشبك  تعضو 

يهو بارغتساو  فرق  نم  هرعشت  ام  ةارادم  تلواح  دقف  ميرم 
ارجف فصنلاو  ةعبارلا  ظاقيتسالا يف  نم  قوعصملا  اهدسج  رجرجت 

تكلمت يتلا  ةفيخسلا  ةبغرلا  هذه  ام  .نيتعاسلا  َّدعتي  مل  مون  دعب 
يه اهيلإ  نوبهذيس  يتلا  ةبرتلا  نأ  الول  رارصإلا !؟ اذامل  ةنيمأ ؟

.باهذلا ىلع  تقفاو  ام  ميرم  لهأل 
نوهأ .تيبلا  يف  ِكعم  لازت  ال  ةنيمأ  نأ  ميرم  اي  انبر  يدمحا 

! ةفارقلا ىلإ  يبهذت  نأ  رارضألا 
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يرعاش مسا  هنإ  نيرثاك  تلاق  نيتاسبلا .»  » ىلإ يسكاتلا  نهب  لخد 
قئاسلا راد  .ىلوألا  ةرملل  مسالا  ركفت يف  ميرم  لعج  ام  وهو  ةناَّبجل ؛

مسا قوف  نم  .ةدوشنملا  ةباوبلا  ىلإ  لصو  ىتح  ةقيضلا  عراوشلا  يف 
سفنلا اهتيأاي  : ) ةيآلا فورح  ضعب  تَّرسكت  ةمالس » ةلئاع  »

(. ةَّيضرم ةيضار  كبر  ىلإ  يعجرا  ةنئمطملا 
ليفك توصب  نوطيزي  مهو  لافطألا  نم  ٌبرس  مهوحن  ىرج 

تحاشأ دقف  ميرم  امأ  لوضفب ، مهيلإ  نيرثاك  ترظن  .ىتوملا  ظاقيإب 
ضعب مهيلع  تعزوو  ةبيقحلا  ةنيمأ  تحتف  .ناجهتسا  يف  اههجوب 

دعب رضح  دق  يبُّرتلا  ديع »  » مع ناك  قئاقد  نوضغ  يف  .سايكألا 
ةرايزل هبارغتسا  لجرلا  ِفُخي  مل  .لافطألا  دحأ  لبق  نم  هئاعدتسا 

اهري ملو  ابيرقت  نيماع  نم  مناهلا  نفد  عم  انه  تءاج  دقل  .ةروتكدلا 
صخت ىواكش  ىلإ  ةفاضإلاب  اهب ، بيحرتلا  يف  رصقي  مل  هنكل  .ةيناث 
هايملا هيف  تعشن  يذلا  ريبكلا  هيبلاو  هيخأو  روتكدلا  هيبلا  ةداعس  ربق 

....ءالطلا روشق  تطقسو 
مع اي  هدك  ناشطع  هلام  عرزلا  : » ةريغص ةطخشب  ةنيمأ  هتعطاق 

!«. ةعرسب .هيم  تاه  كيلخي  هللا  حور  ديع ؟
ءام لدرجب  داعو  بهذ  .ةبهرب  ةنيمأ  ىلإ  رظنو  لجرلا  ناسل  دمجت 

!؟ ديع مع  اي  حور  شم  الو  يد  حور  : » رمتسم خيبوتلا  ليس  امنيب 
!«. رجشلا يقست  نامك  يجيته  نكل  تاميمرتلاب ، لفكتته  ةروتكدلا 

يف ئبتخي  ناك  امنأك  ةأجف  نينسح  خيشلا  روهظب  دهشملا  لمتكاو 
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تعمتسا .ةرقبلا  ةروس  نم  تايآ  ةوالت  أدبو يف  عبرت  .روبقلا  دحأ 
.ةطوطمملا مالكلا  فورحو  ةمغنلا  ىلإ  نيرثاك 

نم يرجت  تانج  مهل  نأ  تاحلاصلا  اولمعو  اونمآ  نيذلا  ِّرشبو  )
انقزُر يذلا  اذه  اولاق  اًقزر  هرمث  نم  اهنم  اوقزُر  امَّلك  راهنألا  اهتحت 

اهيف مهو  ٌةرَّهطم  جاوزأ  اهيف  مهلو  اًهباشتم  هب  اوتوأو  ُلبق  نم 
(. نودلاخ

يتلا ةفيطللا  ريطاسألا  لك  ركفت يف  يهو  اهسفنل  نيرثاك  تمستبا 
رينتسملا اذوب  .ميلعلا  عيمسلا  هللا  .صِّلخملا  حيسملا  .ناسنإلا  اهقلخ 

امدنع ةنيمأ  باتنا  يذلا  رعذلا  ادبأ  ىسنت  نل  .ءيش  لك  كردي  يذلا 
مهفوخ نم  اوئدُهي  يك  برلا  اوعرتخا  دق  رشبلا  نأ  اهتربخأ 
هملكن نم  كانه  نأ  قدصن  نأ  دبال  ناك  .توملا  زغل  اورسفيو 
.ءالبلا ىلع  ربصلا  لباقم  ةيدبأ يف  ةنجو  صالخب  اندعيو  انعمسيو 

يهو اهديب  تحاشأو  اهسأر  تزه  اهعمست ، يهو  ةنيمأ  هجو  عقتما 
! يتاك اي  مارح  .مارح  مالكلا  اذه  نأ  دكؤتو  اهنع  ةباين  هللا  رفغتست 

(. تبستكا ام  اهيلعو  تبسك  ام  اهل  اهعسُو  الإ  اًسفن  هللا  فِّلكُي  (ال 
اهمأ ىلإ  تءاج  دقل  .ملألاب  اهتبقر  تضبنو  ميرم  ردص  ضبقنا 

ماع ٢٠٠٨ ربمسيد  فصتنم  اهتنفد يف  نأ  موي  تنظ  نأ  دعب  اهيمدقب 
.يه اهتوم  عم  الإ  ةيناث  ناكملا  اذه  نم  برتقت  نل  اهنأ 

امك اًرصإ  انيلع  لمحت  الو  انَّبر  انأطخأ  وأ  انيسن  نإ  انذخاؤت  انبر ال  )
انع ُفعاو  هب  انل  ةقاط  ام ال  انلِّمحت  الو  انَّبر  انلبق  نم  نيذلا  ىلع  هتلمح 
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(. نيرفاكلا موقلا  ىلع  انرصناف  انالوم  تنأ  انْمحراو  انل  ْرفغاو 
«. نينسح خيش  اي  كل  كرابي  انبر  .ميظعلا  هللا  قدص  : » ةنيمأ تلاق 
نم هتطعأو  لجرلا  تركش  .تيبلا  ةديس  اهنأك  ةنيمأ  تفَّرصت 

هتقفار .ميرم  نم  هتذخأ  يذلا  لاملا  ضعبو  رمتلاو  كيُّرشلا  سايكأ 
ناك .نيرثاكو  ميرم  بناجب  سولجلل  تداعو  ةبرتلا  باب  ىتح 
اسيك ةنيمأ  تحتفو  نخاسلا ، ياشلا  باوكأب  نهيلإ  ىتأ  دق  ديع » »

.ميرمو نيرثاك  ىلع  هتررمو  رخآ 
نيرثاكو حابصلا  نم  ركبملا  تقولا  كلذ  يف  امعان  ءاوهلا  ناك 

تراز اهنأك  ميرمل  ادبف  رشقتملا ، طئاحلا  ىلإ  اهسأر  دنست  ةيخرتسم 
دادزا يذلاو  سئابلا ، اهلاح  نم  سكعلا  ىلع  ةرم ، فلأ  ربقلا  اذه 

.طغضلاو عادصلا  ةيودأ  راضحإ  تيسن  اهنأ  تكردأ  امدنع  اسؤب 
! ميرم اي  كلكش  وبأ  نعلي 

عفادتب تئجوف  .تفجتراف  اهفتك  سملت  ةنيمأ  دي  ىلع  تهبتنا 
نم هد  هفراع  شم  ةنيمأ ، اي  هنابعت  انأ  : » ريكفت نود  اهمف  نم  مالكلا 
نم َّالو  يمأ  نم  ةوطخ  دعب  ىلع  انه  يدوجو  نم  َّالو  مونلا  ةلق 
نإ قدصأ  هرداق  شم  ينأل  نكمي  َّالو  اياعم ، نيرثاكو  ِتنا  كدوجو 

سمخ نم  تيبلا  يف  اياعم  نيشياع  تاياور  يف  اوبتكتا  نيتيصخش 
ةجاح هانعم  هدو  .قدصم  ينم  ءزج  نإ  وه  بعرملا  ءيشلا  عيباسأ !

!«. ..تننجتا ...انأ  نإ  ةدحاو ،
، الايمأ ترج  دق  امنأك  ضفخنيو  عفتري  اهردصب  ميرم  ترعش 
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.اهرهظ ايانثو  اهتهبج  قوف  عفادتت  قرعلا  طويخو  يلغي  اهسأر 
تلاق ربقلا ، دهاش  وحن  اهينيع  ترادأ  مث  فطعب  اهيلإ  ةنيمأ  ترظن 

انأ يركتفت  .انلصفو  انلصأ  نع  يلأستب  كنإ  هفراع  انأ  : » ةئداه ةربنب 
سب يداه ، يلكش  نكمي  انأ  فلأ ! لاؤسلا  لدب  يسفن  شتلأس  ام 
بط العف ! انه  انأ  .هنابرخلا  هنوباطلا  يز  لماع  ىقبيب  يسار  تاعاس 
لوأ يد  يهو  لوقيو يل : يطبع  ىلع  كحضيب  اياوج  توص  يازإ ؟

شوهيفام تيب  يف  يتاك  عم  تنك  ينإ  كل  تيكح  انأ  ةنيمأ ! اي  ةرم 
.»؟ ميرم اي  هيل  هفراع  .شتدر  ام  هناكم  نع  ينيتلأس  امل  .تاتس  ريغ 

.تمص اهيلإ يف  ميرم  ترظن 
!«. نيف وه  شفرعن  ام  اننإل  »

تحتف .اليوطو  اقيمع  اهل  ادب  مون  نم  ةنيمأ  تحص  مايألا  دحأ  يف 
نم تجرخ  .اهتيبب  سيل  تيبو  اهريرسب  سيل  ريرس  يف  اهينيع 

تكردأ ام  ناعرس  .ملح  تناك يف  ول  امك  ناكملا  تلوجتو يف  ةفرغلا 
كلت .ةياهن  الب  ءالخ  طسو  يرخص  ّلت  قوف  بصتني  تيب  اهنأ يف 

تيرفع ةئام  تأر  دق  تناك  ول  .اهتايح  تاظحل  برغأ  تناك 
: متمتت يهو  اهدسج  تسمل  .محرأ  عوضوملا  ناكل  هللااب ، ذايعلاو 

!« ةيح ...يريضخلا  مالسلا  دبع  خيشلا  تنب  ةنيمأ  انأ  ...انأ  »
سيل اذه  نأ  ةنيمأ  تكردأو  عوبسأ  ولت  عوبسأو  موي  ءارو  موي  َّرم 
يذلا تيبلا  ىلع  ناكملا ، ىلع  فرعتت  نأ  الإ  اهمامأ  نكي  مل  .ملحب 

نهادحإ برغتست  ٌءاسن مل  ناسلو ، نولو  فنص  لك  نم  ءاسنب  ألتما 
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.لءاستت تناك  نم  طقف  يه  .امود  كانه  تناك  امنأك  اهدوجو 
؟ ءالؤه نم 

؟ انأ نيأ 
ةوهقلا نيجانف  نهمامأ  عضي  ديع »  » عباتت يهو  ةنيمأ  تمستبا 

اهسأر تحارأ  .يضميو  ياشلا  ةينيص  عفريو  درابلا  ءاملا  باوكأو 
ىسنت تأدب  دق  ميرم  تناك  .ءامسلا  ىلإ  تنرو  يرجحلا  رادجلا  ىلإ 

.عادصلا بلاخمو  اهتبقر  ملأ 
ناك لب  تيب ، درجم  نكي  مل  تيبلاف  أدبت ، نيأ  نم  ةنيمأ  فرعت  ال 

ةنيمأ تكحض  .اهنامز  يف  نيدباع  ايارس  الو  امخفو  امخض  ائيش 
تاياكحلا عمست  تناك  اهنكل  طق ، اهلخدت  اهنأ مل  ميرمل  حِّضوت  يهو 

جاربأ ةعبس  هقوفو  اّيدامر  اشبد  تيبلا  ةراجح  تناك  .روصلا  ىرتو 
ينبملا ةرخصلا  نم  ءزج  هنأك  ٍلاع  ّلت  فرح  ىلع  اديحو  فقيو 

كانه ةيرحسلا ، فرغلا  ريغ  اذه  ددع ، الب  فرغ  لخادلا  .اهقوف يف 
رودلا ةقرط  ةياهن  يف  ىرخأو  ريبكلا ، يبشخلا  ملسلا  تحت  ةدحاو 

ناك اهباب  نأل  ةفدصلاب  ةزيزع  اهتفشتكا  يتلا  ةفرغلا  يهو  يناثلا ،
يضرألا رودلا  يوتحي  .ضبقم  نودو  يدامرلا  طئاحلا  نول  سفنب 

حمري يتلا  ةحاسلاك  خبطمو  ةبتكملا  ةرجحو  تانولاص  ةدع  ىلع 
نمف ةنيمأ  هفاخت  تناك  يذلا  وبقلا  ريغ  اذه  .اناوهر  ليخلا  اهيف 

! قرزلا تيرافعلا  وأ  نجلا  نم  هونكاس  مه  نم  اهاردأ 
، يلاعلا ّلتلا  فرط  عم  اميقتسم  اّطخ  يقرشلا  تيبلا  رادج  لِّكشي 
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ضوعلاف اهتذفان  نم  ائيش  ءاسنلا  ىدحإ  تعقوأ  نأ  الثم  ثدح  ولف 
دق ةعساش  ةقيدح  ىلع  ةحوتفم  يهف  ةيبرغلا  ةيحانلا  امأ  .هللا  ىلع 

رمرم ةروفان  ةقيدحلا  بلق  .اهيشمي يف  يك  موي  فصن  دحاولا  يضقي 
.ةيربلا شئاشحلا  نم  ريغص  ّلت  تحت  ةفداصم  ةنيمأ  اهيلع  ترثع 

ريساوملا تلسغو  خورشلا  تممرو  ةنيمأ  اهتفظن  اهئيجم  نم  نمز  دعب 
يرجح ملس  كانهو  .اهفافز  موي  سورعلاك  تداعف  أدصلا  نم 

.ّلتلا لفسأ  ىلإ  دوقي  رطملا  هايم  نمو  نمزلا  نم  لكآتم 
؟ انأ نيأ 

ةباجإ الب  اقلاع  لظيس  طيسبلا  لاؤسلا  اذه  نأ  ملعت  ةنيمأ  نكت  مل 
دقل .ميرم  لهأ  ةبرُت  يف  ةنيمأ  اهيف  سلجت  يتلا  ةظحللا  هذه  ىتح 

.ىرخألا ولت  ةدحاو  تيبلا  تانطاق  ىلع  تراد 
ام يز  ريتكب  يلبق  نم  انه  ِتنإ  يتنب  اي   (*****) ايليفوأ اي  ينعي 

؟ هللا دالب  نم  دلب  يهنأ  انحإ يف  شيفرعت  ام  .يلوقتب 
نيديب ةنيمأ  ّيفتكب  تكسمأ  نيتهئاتلا ، اهينيعب  ايليفوأ  تمستبا 

له جذاسلا ؟ لاؤسلا  اذه  ام  : » ةلفط لياحت  نمك  اهتملكو  نيتجلثم 
مث انيديأب ،»؟ ءاقشلا  نع  شبنن  اذامل  ءيش ؟ يأ  ريغتيسف  ِتفرع  ول 

ال يذلا  تلماه  لثم  ِتنأ  ةنيمأ ، اي  نيفرعتأ  : » ابنؤم اهتوص  عفترا 
: ددرت يهو  تشمو  اهتكرت  مث  نيحط ،»؟ الب  جيجض  هتلئسأ ، يهتنت 

.كحضتو نيحط » الب  جيجض  »
.الطاب الو  اّقح  اهنم  ذخأت  نل  اهنأ  فرعت  نأ  ةنيمأ  ىلع  ناك 
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ىلإ ةنيمأ  تجرخ  طبختلاو ، ةريحلا  نم  عيباسأ  دعب  لب  ال  مايأ ، دعب 
.مطامطلا نم  تابح  عضبب  يتأت  يك  خبطملل  ةقصالملا  ةقيدحلا 

رمحألا اهنول  ىَّوض  يتلا  اهدي  ةرمثلا يف  ىلإ  ترظنو  ةظحلل  تفقوت 
معانلا اهدلج  قوف  اهعباصأ  فارطأب  ترم  .سمشلا  رون  يف 

.ةايحلاب رجفني  داكي  يذلا  دودشملا 
«. دمحلا هللا »

اذه لك  ام  .ةرم  لوأل  ناكملا  ىرت  نمك  اهلوح  تتفلتو  اهتلاق 
يقالت ىتح  اهلوح  نم  دتمت  لالتلا  .ركبلا  هللا  ضرأ  اهنأك  رضخألا ؟
ريغتتو سفنتي  ناسنإ  اهنأك  اههبشي ، ائيش  ةنيمأ  َرت  ءامسلاو مل  ءامسلا ،

انه تناك  اهنأك  ةمخضلا ، راجشألا  كلت  .ىرخأو  ةقيقد  نيب  هتنحس 
ةنيمأ حملت  رصبلا مل  ىمرم  ىلع  ةياهن ! الب  دتمم  حاربلاو  لزألا ، ذنم 
فارخ تاعومجمو  ءامسلا  رويطلا يف  الإ  كانه  نكت  .ناسنإل مل  ارثأ 

ضرألا نأك  لالتلا  نيب  حمرت  ةيرب  ةنصحأو  بشعلا  قوف  ةرثانتم 
.اهضرأ

!«. هللا »
.فقوت الب  ةملكلا  نوددري  اهاتفشو  ةنيمأ  بلق  لظ 

تأر ٌنيع  ال  ام  : » لاقف لوسرلا  اهفصو  يتلا  ةنجلا  يه  هذه  له 
.اهتكلمت ةريحلا  نكل  رشب !؟» بلق  ىلع  رطخ  الو  تعمس  ٌنذأ  الو 

له ايارسلاك ؟ اتويب  تناك  ول  ىتح  انتويب ، لثم  تويب  ةنجلا  له يف 
اذامل اضعب ؟ مهضعب  نومهفي  مهنكل  ىتش  تاغلب  كانه  سانلا  نطري 
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؟ ةبتكم ةنجلا  له يف  انه ؟ لاجرلا  فنص  دجوي  ال 
ناكم ىلإ  ةلوهسب  اهامدق  اهتداق  دقل  .ةياكح  اهتاذ  دح  ةبتكملاو يف 

يف ةلفط  هتملعت  ام  اهيلإ  داع  فيك  ةنيمأ  فرعت  ال  .ةيبرعلا  بتكلا 
اّيرحس اًملاع  نأك  بتكلا  مهتلت  تحبصأ  ةريصق  ةرتف  دعب  .باَّتُكلا 

تمهتلاو يطولفنملاو ، نيسح  هطو  يتربجلا  تأرق  .اهمامأ  حتفنا  دق 
لولغز دعس  تاركذمو  اشاب  يبارع  نع  ابوتكم  هتدجو  ام  لك 

نم ربكأ  ةمئاقلا  .روشاع  ىوضرو  سيردإ  فسويو  ميكحلا  قيفوتو 
ةنيمأ ملعتت  فوس  تاونس  عضب  دعب  .نآلا  ةنيمأ  اهركذتت  نأ 

دعت مل  .ةبتكملا  يف  ديدج  ءزج  فاشكتسا  يف  أدبتو  ةيزيلجنإلا 
يك هلوأ  يف  مويلاو  خبطملا  ماهم  نم  ءاهتنالا  يف  اهتبغر  برغتست 

جرخت نيح  فيصلاو  عيبرلا  تاقوأ  ىتح يف  .اهيدي  نيب  باتكل  دوعت 
.اباتك اهعم  بحطصت  تناك  ةباغلا  ىلإ  ءاسنلا  يقاب  عم 

«. ميرم اي  بعصلا  مويلا  هج  ام  دحل  »
.»!؟ بعص »

ءاملا بوك  نم  تاعرج  تبرش  .اهسافنأ  طقتلت  يك  ةنيمأ  تتكس 
: ميرم ىلإ  رظنت  تداعو  اهل ، تمستبا  يتلا  نيرثاك  وحن  رظنت  يهو 

ّزع ةملض يف  تناك  امسلا  .انبر  ةيحابص  نم  دعرو  رطم  ناك  اهموي  »
هارقاب يللا   (******)« مشاه مأ  ليدنق   » نيب لقنتتب  َّينيع  انأو  رهضلا 

ىلع مَّحرتيب  يناسلو  زازإلا  ةبتكملا  باب  نم  اهافياش  يللا  تيباعزلاو 
باتكلا تصلخ  .حوطسلا  قوف  بالبللا  عم  يتدعقو  رصم  سمش 
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يازإ هفراع  شم  باتك  ىلع  تعقو  يديإ  .هدعب  يللا  رَّودأ ع  تمقو 
تيقل .ينيداني  ضورفم  ناك  هناونع  ىتح  هد  .لوألا  شوتفش م  ام 
ريبكلا تيبلا  هدو  ..انأ ! هد  هد ؟ هيإ  يتياكح ! نيرصقلا » نيب   » يف

!«. ...و تارهاظملاو  اشاب  دعسو  زيلجنإلاو  لايعلاو 
نم .نيساحنلا  يح  قراطمك  اهسأر  قدت  ةلئسألاو  ةنيمأ  تأرق 
ملأ هسفن ؟ لامك  وه  مأ  لامك ، باحصأ  دحأ  وه  له  يتياكح ؟ َبتك 

! بتكلا الإ  لغاش  الو  لغش  هل  نكي 
لكأتو سفنتت  اهنكل  تتام ! دق  اهنإ  لوقي  باتكلا  ..باتكلاو 

؟ توملا ام  زيبخلا ! ةحئارو  لايعلاو  ريبكلا  تيبلاب  ملحتو  برشتو 
هيف : » ةجعزنم يرجت  تءاجف  نيرثاك  ىلع  تدان  ةنجلا ؟ يه  هذه  له 
هلك اهدسجو  باتكلاب  كسمت  يهو  اهل  تكح  ةنيمأ .»؟ اي  هيإ 

قوف نم  اباتك  تلزنأو  ءودهب  اهدي  نم  نيرثاك  اهتذخأ  .شعتري 
تاذ ةميدقلا  ةخسنلا  اهدي  تعضو يف  جنرذو .» تاعفترم  : » فرلا

انأ انه  : » تلاقو ةعبط ١٨٤٧  لوأ  خيرات  تلمح  يتلا  رفصملا  قرولا 
نيلاوح فليب  مياه  حبش  تلضف  سب  .ةنس  يدنع ١٩  انأو  تم 

لك نأ  نيرثاك  تفاضأ  .تكحضو  نامك » ةنس  نيرشع  تاعفترملا 
.ةبوتكم تاياكح  نهل  تنيريسلا » تيب   » ءاسن نم  ةدحاو 

.»؟ نامك هد  تنيريسلا  هيإو  : » لوهذ نيرثاك يف  ىلإ  ةنيمأ  ترظن 
.ةنيمأ اي  ءاسن  .ءاسن  نه  تاتنيريسلا  نإ  تلاقو  نيرثاك  تمستبا 

رذحت نأ  ةنيمأ  ىلع  نأ  دكؤت  يهو  اهتنحس  تمهجت  ام  ناعرسو 
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ءاوه يف  اهنيعمست  دق  ٍناغأ  يأ  ىلإ  تاصنإلاو  ِكايإ  .معن  .نهنم 
! قاحملا يلايل  وأ يف  راهنلا  فصتنم 

.اهب ديمت  ضرألا  تناك  .نيرثاك  هلوقت  امم  ائيش  ةنيمأ  مهفت  مل 
اذه ام  انه ؟ ءاسنلا  ءالؤه  لكب  ىتأ  يذلا  نم  ناكملا ؟ اذه  ام 

تيبلا اذه  نوكي  نأ  ةنيمأ  اي  نكمي  له  نيرثاك ؟ هيكحت  يذلا  فرخلا 
ىلع ميهت  احابشأ  الإ  نسل  ءالؤه  لك  نأ  امبر  وأ  يقيقح !؟ ريغ 

! ءالخلا اههوجو يف 
درجم تايرخألا  لكو  ايليفوأو  يسولو  نيرثاكو  يه  له 

!؟ تاياكح
تسملت .بيذاجملاك  تيبلا  يف  تشمو  نيباتكلا  ةنيمأ  تكرت 

تصرق .براهلا  دسجو  ونايبلاو  بنكلاو  تاحوللاو  ناطيحلا 
تهجتا ةقيدحلل ، تجرخ  اهدلج ، قرزاو  ملألاب  تسحأف  اهعارذ 

يمتحت اهنأك  مخضلا  عذجلاب  اههجو  تقصلأو  طولبلا  ةرجش  وحن 
ثارتكا امنود  اهيلإ  رظني  افقاو  ناك  اهءارو ، تيبلا  ىلإ  تتفتلا  .هب 

.ةقفشب اهيلإ  رظنت  نيرثاك  تفقو  ةروفانلا  دنعو 
ميرم انيع  تلظ  .تسفنتو  نفدملا  طئاح  ىلإ  اهسأر  ةنيمأ  تحارأ 

يه ال  قيحس ، رحب  قمع  طبهت يف  اهنأك  رعشت  يهو  اهيلع  نيتتبثم 
اضرأ اهيمدقب  سملت  نأ  اهناكمإب  ىتح  الو  ىلعأ  ىلإ  وفطلا  عيطتست 

.ةيقيقحو ةبلص 
ةفلتخم كنإ  هَّساح  انأو  كتلباق  ام  ةعاس  نم  يفرعت ، : » ميرم تلاق 
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!«. ينات دح  كنإك  نيرصقلا » نيب   » يللا يف ةنيمأ  نع 
.»؟ ينعي يازإ  ينات  دح  : » ناتيلسعلا ةنيمأ  انيع  تمستبا 

«. ةياورلا يللا يف  تسلا  يز  كتاين  ىلعو  ةجذاس  شم  ِتنإ  »
تاونسلا ددع  فرعت  تناك  نإ  ميرم  لأست  يهو  ةنيمأ  تكحض 

.ةنيمألا كلت  نع  اهلصفت  يتلا 
يللا دق  ينعي  .ةنس  اوقبي ٦٦  لود  ِتقولد يف ٢٠١٠  انعلط  اننإ  امب  »

.ةنسب برحلا  دعب  ينركتفا  انبر  ام  دحل  تدلوتا  ام  ةعاس  نم  هتشع 
.بتكتي ناشع  ةيثالث  شوهيفكي  ام  تنيريسلا  تيب  َّيلع يف  َّرم  يللاو 

ينإك هَّساح  تنك  يزيلجنإ  ملعتأ  تركف  امل  ينإ  كل  لوقأ  هيافك 
ينبا اوبرض  يللا  نيب  قرفلا  مهفأ  ناشع  تقو  تدخأ  .يمهف  نوخاب 

«. اهتيرق يللا  بتكلا  اوبتك  يللاو  صاصرلاب 
«. كانه باحصأ  متنك  مكنإ  حضاو  نيرثاكو ، ِتناو  »

سب .بعتت  امل  اهنم  يلاب  دخاب  تنك  انأ  باحصأ ! : » ةنيمأ تكحض 
الخلا يف  هحياطو  اهشو  يف  هدخاو  اهيقالت  لفلا  يز  يه  ام  لوط 

«. هدك انه  اهافياش  ِتنا  ام  يز  راهنلا ! لوط 
.ميرم اهمهفت  ةماستباب مل  ةنيمأ  وحن  اههجو  نيرثاك  تعفر 

....نأ دهشأ  ..ربكأ  هللا  ..ربكأ  هللا 
.ميرم ةلئسأو  ةنيمأ  توص  علتباف  رصعلا  ناذأ  توص  الع 

ةرايزلا كلت  نم  ابجعتم  ديع »  » مع سلج  نفدملا ، باب  جراخ 
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نأ فاخ  هنكل  ةالصلل ، بهذيو  هناكم  كرتي  نأ  ركف  .ةليوطلا 
هحنمت نأ  نود  يشمت  امبر  اهنأ  امك  هدجت ، الف  ءيش  ةروتكدلا يف  هجاتحت 

.اقحال يلصي  نأ  ررقف  ةحفنلا ،
يديدحلا بابلا  عفد  .ءودهب  برتقاو  ديع »  » ماقف ناذألا  ىهتنا 

تحفل لخادلا  نم  داتعملا ، هريرص  ثدحي  ملو  افيفخ  هدجوف  ميدقلا 
ثحبي رظن  .كسم  ةحئارو  رياني  زع  اننأك يف  دراب  ءاوه  تابه  ههجو 

.ثالثلا ءاسنلا  نع  هينيعب 
ةريبك راجشأ  بيجع ؛ لكشب  انولم  ريغصلا  ةبرتلا  شوح  ىأر 

تاريجشو ءاوهلا  عم  ليامتتو  روسلا  قوف  ولعت  ةرضخلا  ةيهاز 
تقو يأ  يف  ديع »  » ىأر امم  رثكأ  اّدج ، ةريثك  ءاضيبو  ءارمح  روهزب 
بحس اهيف  نيبت  ءاقرز  تناك  ءامسلاو  .ةليوطلا  هتايح  تاقوأ  نم 

ةحاسلا ىلإ  هينيعب  داع  .فيفخلا  يلاقتربلا  نم  ةلاه  اهطوحت  ءاضيب 
نك هللا ! ناحبس  اي  .ءاسنلا  نم  ىصحي  ددعب ال  ةمحدزم  ةبرتلا  ىأرو 

فافشو يدرو  بارش  سوئك  نهيدايأ  يفو  نكحضيو  نملكتي 
! لازغلا مدك  قماغ  رمحأو 

ضمغأ .فنعب  هيمدق  تحت  نم  رودت  ضرألاب  ديع »  » مع رعش 
هعولض نيب  ضفتني  هبلق  ناك  .هناكم  بَّشخت يف  دقو  امهحتفو  هينيع 

ةيبنجألا تسلاو  ةروتكدلا  ىلع  ةأجف  هبتنا  مث  اًتيرفع ، ىأر  نمك 
، ةنيمأ تسلا  ترهظ  امهئارو  نمو  جراخلا  ىلإ  بابلا  نم  ناقرمت 

مع اي  عرزلا  م  كلاب  يلخ  : » لوقت يهو  لاملا  ضعب  هدي  يف  تسد 
«. ةيفاعب كّتوف  .ةرتف  لك  نمطن  يدعنه  .ديع 
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اهبتك يف يتلاو  تلماه ،»  » ريبسكيش مايلو  ةيحرسم  تلماه يف  ةبيبح  يه  ايليفوأ   (*****)
نيب ١٥٩٩-١٦٠٢. عقي  هنكلو  ةقدب  مولعم  ريغ  خيرات 

ماع ١٩٤٠. تردص  يقح ، ىيحيل  مشاه » مأ  ليدنق   » ةياور  (******)
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٩
ميرم امنيب  نيتمئان ، نيرثاكو  ةنيمأ  تناك  ليلقب  ليللا  فصتنم  دعب 

ىلع رداق  ريغ  غامدو  امهرخآ  نع  نيتحوتفم  نينيعب  اهريرس  دقرت يف 
.ةءارقلا لامكتسا 

نم لجر  رشع  نماثلا  نرقلا  اسنرف يف  شاع يف  ةلفسلاو ، غباونلا  ىلإ  رقتفي  رصع ال  «يف 
.(*******)« ةلافسو اغوبن  تانئاكلا  رثكأ 

ىلإ تداع  نيثالثلا ، ةحفصلا  ىلإ  تلصو  دق  ميرم  تناك  نأ  دعب 
باتكلا تقلغأ  مث  ةيناث  اهتأرق  رطعلا .»  » ةياور نم  ىلوألا  ةحفصلا 

رثأ اهل  ىقبتي  الف  اهينيع  مامأ  قلزنت  تاملكلا  تناك  .ابناج  هتقلأو 
اهلقع زيكرتلا ، نع  ةزجاع  اهنإ  .ءارولا  ىلإ  ةدوعلا  اهيلع  متحتيو 

، ةيضاملا مايألا  رادم  ىلع  .ةفارقلا  ةرايز  موي  ةنيمأ  هتكح  امب  لوغشم 
تيب ال نع  ةلئسأب  ابوحصم  اهسأر  هسفن يف  ديعي  مالكلا  طيرش  لظ 

هسانأ خيشي  نمز ال  الب  ناكم  نع  هناكم ، ديدحت  هباحصأ  عيطتسي 
! نوتومي الو 

يف اهتأر  يتلا  روصلا  ةياكحلا ، عباتت  يهو  نيرثاك  هجو  تركذت 
ةنيمأ اهنم  تبلط  امدنع  تاتنيريسلا  نع  ملكتت  نأ  اهضفرو  اهينيع 

نم تاريثك  نإ  ةنيمأ  تلاقف  نيرثاك  تتكس  .نه  نم  ميرمل  رسفت  نأ 
يف يتلا  ةريحبلا  يف  نشعي  تايروحلا  كلت  نأ  ندقتعي  تيبلا  ءاسن 

نع ثحبلل  نجرخ  يتاللا  ءاسنلا  ضعب  ءافتخا  ءارو  نهنإو  ةباغلا ،
اهديب تحاشأ  مث  ندعي ، ملو  ليللا  يف  اهنعمسي  تاينغأ  ردصم 
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اذه اموي  قدصت  اهنإ مل  .ماهوأ  ميرم ، اي  ماهوأ  هذه  لك  نإ  تلاقو :
.ريخلا لك  الإ  تيبلا  نم  تأر  الو  ائيش  تعمس  يه  الف  مالكلا ،

ىلع تسادو  ، Sirens تبتك .تنرتنإلا  تحتفو  ليابوملا  ميرم  تبذج 
يحانجب ةأرمال  مجحلا  ريغص  لاثمت  ةروص  اهل  ترهظ  ثحب .»  » رز

نإ ةيناطيربلا  ةعوسوملا  لوقت  .رويطلا  مادقأ  ناهبشت  نيمدقو  رئاط ،
رئاط فصن  ةأرما  فصن  يه  ةيقيرغإلا  ريطاسألا  يف  تنيريسلا 

يف .ةرحاسلا  اهتينغأب  كالهلا  ىلإ  مهدوقتو  ةراحبلا  يوغت  تناك 
لطبلا يسريس »  » ةرحاسلا تذقنأ  فيك  فرعن  ةذايلإلا 

مقاط لك  ناذآ  قلغي  نأب  هتحصن  دقل  .توملا  نم  سويسيدوأ » »
مهروبع ءانثأ  يف  ةينغألا  اوعمسي  ال  ىتح  لسعلا  عمشب  هتراحب 

، هسفن سويسيدوأ  .تاتنيريسلا  اهنكست  يتلا  ةريزجلا  نم  برقلاب 
نأ ةراحبلا  نم  بلط  هنكل  ةينغألا ، كلت  عمس  ول  ُّدوي  ناك  مك 

ةنيفسلا راسم  ليوحت  نم  نكمتي  ىتح ال  ةنيفسلا  يراس  ىلإ  هوديقي 
مقاط ىلإ  لسوتي  لظو  اهعمس  هنكل  .ةياوغلا  ةينغأ  عمس  هنأ  ول 

«. سويسيدوأ  » اجنو اوضفرف  هقاثو  اوكفي  يك  ةنيفسلا 
تاياور ىلإ  تراشأ  يتلا  تنرتنإلا  تاحفص  يف  ميرم  تبَّلق 

نهنأ ةنيع  نم  ةكرتشم  اطويخ  لمحت  اهنكل  نهنع ، ةددعتم 
توص نأو  تالتاق  تادرمتم ، ةبالخ ، تاوصأ  نهل  تايقيسوم ،

.تاتنيريسلا ملاع  ىلإ  هروذجب  دوعي  رطخلا  ةنيرس 
؟ ةنيمأ هنع  ثدحتت  يذلا  تيبلاو  تاتنيريسلا  نيب  ةقالعلا  ام  نكل 
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تبرغتسا .اهسأر  لاؤسلا يف  رركت  يهو  ريرسلا  ميرم يف  تلدتعا 
لاؤسلا ةباجإ  يف  دجتس  اهنأك  ةيدجلا  هذهب  عوضوملا  تذخأ  اهنأ 

! نيرثاكو ةنيمأ  زغل  حاتفم 
رظنتو اهغامد  ةماود  يف  رودت  ميرمو  ارجف  ةثلاثلا  ةعاسلا  تدعت 

دعت مل  اذامل  .قهزب  ههجو  ىلع  بولقملا  باتكلا  ىلإ  رخآو  نيح  نيب 
مل رطعلا »  » لطب ليونيرج »  » نإ ةياور ؟ يف  جامدنالا  ىلع  ةرداق 

.اهلوح هتياكح  كابشب  يمري  نأ  هتعاطتسا  ردق  لواح  .اهعم  ِّرصقي 
ةلوهسب زفقت  تناك  نيح  يرسلا ، فهكلا  مايأ  ميرم يف  تناك  ول  امبر 
ةياورلا كلت  عم  تشاعل  اهل ، ولحي  امك  كانه  ىقبتو  تاياورلا  ملاع  ىلإ 

« لونيرج  » ةايح ةريسم  فغشب  عبتتت  فوس  تناك  .ىسنت  ال  امايأ 
ريغ اصخش  هسفن  نم  لعجي  نأ  حجنو  كمسلا ، قوس  دلو يف  يذلا 

حمطي ام  وه  ديدحتلاب  اذه  ناك  .هلاحو  سانلا  هكرتف  مامتهالل ؛ ريثم 
ةليسو رطعلا ؛ فاشتكا  يف  ةنونجملا  هتلحر  أدبيس  اذكهف  هيلإ ،

كلت ةدارإلاو ؛ رعاشملاو  لكشلا  نمو  ةغللا  نم  ىوقألا  عانقإلا 
ىلإ لخدت  يهف  اهعدر ، نكمي  ال  يتلا  صلاخلا  رحسلا  نم  ةداملا 

.انيلع ذوحتستو  انؤلمت  ءاوهلا ، امك  انرودص 
!؟ ميرم اي  يرسلا  فهكلا  ىلإ  وفهت  ِكحور  لازت  له ال 

اهنأ يف رعشت  داكت  .اهسافنأ  ىلع  سبكت  وجلا  ةرارحو  قيضب  ترفز 
! وينوي نم  ىلوألا  مايألا  سيلو يف  سطسغأ  بلق 

.مونلا يف  لمأ  ةمث  سيل  .فقسلا  يف  تقلحبو  ريرسلا  يف  تدقر 
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اهدي نكل  .مونملا  نع  اثحب  اهبناجب  ةيودألا  طئارشو  بلع  تبَّلق يف 
يللا يه  يد  عيبالبلا  يهأ  : » اهغامد ددرتي يف  ةنيمأ  توصو  تفقوت 

«. نالبدلا راضخلا  يز  هلماع  ِكيلختو  كليح ، دهتب 
.ةموتكم ةكحضب  اهردص  زتها 

محللا يف لتكو  اهتبقر  قوف  حرست  ةعيفرلا  قرعلا  طويخب  تسحأ 
ةيديدحلا ةبلعلا  وحن  ةدحاو  ةرظن  نكل  فيكملا ؟ ريدت  له  .اهرهظ 

نأب ةليفك  تناك  اهدَّوسو ، اهفاوح  ىلع  بارتلا  مكارت  يتلا  ةئدصلا 
ناكس نويع  نم  مونلا  ِّريطي  فوس  طقف  هزيزأ  نإ  .اهمزع  نع  اهينثت 

.اياحضلا لئاوأ  نيرثاكو  ةنيمأ  حبصتس  عبطلابو  نيعمجأ ، ةضورلا 
ةتهاب حمالم  ىرت  تناك  ول  امك  تسحأو  فقسلا  قلحبت يف  تداع 

نكرحتي يف ءاسنلا  ىرتسف  يفكي  امب  تققد  ول  له.تاتنيريسلا  تيبل 
باوبأ تطخت  دق  اهنأ  ركفت  يهو  تكحض  تيبلاب ؟ ةطيحملا  ةقيدحلا 

اي كانه  يمعنتلو  تالالضلا ، ملاع  ىلإ  ةمناغ  ةملاس  تلخدو  نونجلا 
! دوشنملا مالسلاب  ميرم 

نررررررررررت
.ليابوملا نينر  ىلع  تضفتنا 

! اظاظ
.»؟ كتيحص .ميرم  اي  مكيلع  مالسلا  »

.اردان الإ  مانت  ميرم ال  نأ  فرعت  يهف  ةيباغتم ، وأ  ةيبغ  ةلئسأ  اظاظل 
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.درت مل 
يغرلا اروف يف  تأدب  دقف  درلا ، راظتنا  اظاظ يف  نكت  ةقيقحلا مل  يف 

.ةبعص ةجاح  اوناك  اوتاف  يللا  نيمويلا  ميرم  اي  يتكسا  : » يريتسهلا
ام يدحول ، رفسلا  نم  كبيسو  انيرام ، اليف  تبرض يف  هيملا  ةروسام 

يد شم  ةجاح ، لك  نم  هديإ  لياش  يحتف  نإ  اعبط  هفراع  ِتنا 
اي هينج  فالآ   ٨ ماك ؟ انفلكته  يد  ةروساملا  يروصتت  ةلكشملا ،

اهيف اهلك  فرصلا  ةكبش  هيإ  لاق  يليخت ! نامك ! .ميرم ٨٢٥٠ 
نانسألا روتكد  نم  الو  كاَّبسلا  نم  اهيقالأ  هفراع  شم  انأ  ةلكشم !

«. ....تاف يللا  عوبسألا  يروصتت  يمارحلا !
.اهغامد ميرم يف  هب  ترعش  يذلا  نينطلا  مامأ  اظاظ  توص  ىراوت 

فرعت يهو  طخلا  حتفت  اهلعج  يذلا  اهءابغ  نعلتو  بست  تذخأ 
، ةناخلا دس  باب  نم  الإ  اهلاح ، نع  طق  اظاظ  اهلأست  .اهرظتني مل  ام 

مامت : » ظوفحملا درلا  اهيتأي  نإ  امو  ميرم ،»؟ اي  هيإ  هلماع  تناو  »
.مالكلا طيخ  شفق  ىلإ  دوعتو  اهبلق  نئمطي  ىتح  ل ؛»...ـ دمحلا 
ةليكشتب ةئلتمم  ةفق  اهيدل  .ىوكشلا  نع  ادبأ  جرخي  اهمالك ال  اظاظو 

غامد قوف  اهيقلت  ناولألاو  ماجحألا  ةددعتم  ثراوكلا  نم  ةعونتم 
.يداع لكشب  اهتايح  ةسرامم  ىلإ  دوعتو  فتاهلا  قلغت  مث  ميرم ،

ةكبش ىلع  ةمهتلا  يقلتو  فتاهلا  قلغت  له  .نينطلا  توص  الع 
.لبق نم  اهتلعف  دقل  بلكلا ؟ دالوأ  نييلامسأرلاو  ةئيدرلا  لومحملا 
توص عجارت  دقف  اظاظ ، ةربن  ريغتو  ديزي »  » مسا ىلع  تهبتنا  اهنكل 

ةفاح ىلع  ةأرما  توص  رهظو  ةغمدألا  نحطي  يذلا  رزودلبلا 
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، اظاظ : » مالكلا فقوت  يك  ةيبصعب  اهتوص  نم  ميرم  تعفر  .ءاكبلا 
.»؟ ديزي هلام  عطقيب ، ناك  طخلا 

ذنم اظاظ  محر  نم  هسأر  جورخ  تدهاش  نأ  ذنم  ديزي  بحت  ميرم 
هوممح نأ  دعب  هنضتحا  نم  لوأ  يه  تناكو  اماع  نيرشعو  ةينامث 

نيتمنمنملا هيفك  ركذتت  لازت  .جنبلا ال  نم  همأ  قيفت  ىتح  اهل  هوطعأو 
.اهيفك قوف  هدسج  ةنوخسو  ةنيللا  هماظعو 

اي ديزي  ..ديزي  كل  لوقاب  : » شعترم توصب  مالكلا  اظاظ  تررك 
«. لغشلا هتليمز يف  تنب  بحيب  ميرم 

.»؟ هيل ةضوضخم  اظاظ ، اي  ةليمج  ةجاح  يد  بط  »
!«. ةمزتلم شم  تنبلا  : » قنحب اظاظ  تدر 

.»!؟ ههاجت ةمزتلم  شم  »
؟ ميرم اي  َّيلع  يقيرتتب  ِتنإ  : » اظاظ توص  ىلإ  رزودلبلا  ةربن  تداع 

يد سب  .باقن  هبلاط  شم  انأ  .حيحصلا  نيدتلا  ةنيدتم  شم  تنبلا 
!«. ...و ةبجحم  شم  ىتح 

اي نيم  ِتيقب  ِتنا  نيم ؟ ِتنإ  .ةخيش  اي  سب  ..سب  : » ميرم تخرص 
!«. احأ ةفيرظ !؟

نأ مأ  اظاظ ، هجو  طخلا يف  قلغأ  نم  يه  تناك  نإ  ميرم  فرعت  مل 
ىلع ئفكنتل  تداعو  سفنلا  تمتكف  احأ » «ـ لا لقث  لمحتت  اظاظ مل 

خوراصلاك دعصو  راف  دق  اهمد  ميرمو  ةملاكملا  تهتنا  .اهحارج 
.اهخوفان برضيل  وج  ضرألا ـ 
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اهينيع تضمغأ  .نيتبح  تعلتباو  ئدهملا  طيرش  ىلإ  اهدي  تدم 
اظاظ اهيف  تأر  يتلا  ةظحللا  اهيلإ  تداع  .سفنتت  نأ  تلواحو 
رشع ةنماثلا  تاذ  ميرم  ترظن  ةحرشملا ، باب  دنع  .ىلوألا  ةرملل 

ةيلاقترب ةزولب  يدترت  يتلا  اّدج  ريصقلا  رعشلا  تاذ  تنبلا  ىلإ  اماع 
ناك ول  تنمت  .ةعفدلا  ءالمز  نم  ةعومجم  طسو  ٍلاع  توصب  ملكتتو 
ديرت ام  اديج  نافرعت  ناتللا  نانيعلا  كلتو  اظاظ  كسامت  اهيدل 

يه اظاظف  رارسألاو ، بتكلا  اتلدابتو  نيتقيدص  اتحبصأ  .امهتبحاص 
بحت اهنأ  ميرم  اهيف  ترعش  يتلا  ةبيجعلا  ةظحللا  نع  فرع  نم  لوأ 

تاونس عبرأ  دعب  نيقشاع  ناحبصيس  امهنأ  روصتي  ناك  نم  .يجان 
! ةقادص

ةقالعلا لاشفإ  لجأ  نم  ميرم  مأ  قيزاوخ  اضيأ  اظاظ  تعبات  امك 
روتكد هويأ  : » بدو به  نم  لك  مامأ  يجان  نم  ةيرخسلا  نم  اءدب 

!«، ...شياع اهوبأ  ناك  ول  اربش ! نم  راجن  نبا  سب  حيحص ،
يفخت نأ  تلواح  اهنأو  اهب  شرحت  دق  يجان  نأ  اهئاعدا  ىلإ  الوصوو 
يكحت نأ  اهيلع  نأ  ترعش  اهنكل  اهحرجت ، ىتح ال  ميرم  نع  رمألا 

! ريخألا رارقلا  ميرملو  ثدح  ام 
يه دهانو  ديعب  نمز  نم  تام  دق  يجان  نأ  وه  كحضملا  ءيشلا 

.اهتايح ممستو  اهفكانت  يك  تشاع  يتلا 
! ةسئابلا ةأرملا  كلت  تحبصأ  فيك  يتبحاص ، ..اظاظ  نكل 

.اظاظ تدقف  اهنأ  فرعت  ميرم  نإف  لاصتا  ىلع  امهنأ  نم  مغرلا  ىلع 
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تعطقت هلبق  نم  .نمزلا  كاذب  اهطبري  يذلا  ريخألا  طيخلا  عطقنا 
؛ دلبلا نم  هدلجب  دفنو  رجاه  نم  مهنم  ةيلكلا ؛ ةلش  عم  طويخ 

تادايع رابكلا ، تامامتها  هل  تحبصأو  ربك  نم  مهنمو 
رمحألاو ضيبألا  رحبلا  تاعجتنم  يف  تاليفو  تايفشتسمو 

! تاهوراكلاو يجسفنبلاو 
«. ظط «ـ مهتارايتخا ف نيرقتحت  كنوك  .ميرم  اي  ةايح  اوعنص  دقل 

يجان .ةمزال  يأ  الب  عجاوم  َّيلع  ِتبَّلق  .اظاظ  اي  كقرحي  يهلإ 
! قرز تيرافعو  دهانو 

ناك .يئاوشع  لكشب  هتحتف  .ىرخأ  ةرم  باتكلا  ىلإ  اهدي  تدم 
هبشت يتلا ال  ةشعنملا  ةحئارلا  تاذ  ةيبصلا  ىلع  صصلتي  ليونيرج » »
اهنأك ةداملاو ، ةيريثألا  نيب  عمجت  ةحئار  ناَّمُّرلا ، وأ  نوميللا  ريثأت 

.لسعلاب َّىلحملا  نبللا  ةقراغ يف  ةكعك  يه  تقولا  سفن  يفو  ريرح 
رثأ يفتقت  فقسلا  ىلإ  ترظن  .باتكلا  تقلغأو  رطسأ  ةعضب  تأرق 

طوطخو رفصملا  ءالطلا  نول  الإ  كانه  نكي  مل  .تنيريسلا  تيب 
.ةلخادتم ةمهبم 

رون تأفطأ  .احابص  فصنلاو  ةعبارلا  ىلإ  طئاحلا  ةعاس  تراشأ 
.ِكبت اهنكل مل  عومدلاب ، ئلتمي  اهردصو  ةروجابألا 

.دنكسوز كيرتاب  يناملألا  بتاكلل  يهو  ماع ١٩٨٥ ، ترشن  رطعلا »  » ةياور  (*******)
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١٠
ةضورلا ةريزج  ميرم يف  تيب 

وينوي ٢٠١٠  ١٠
.رجفلا عبر  الإ  ةسمخ 

.هللا كلُملا  حبصو  انحبطصا 
ام تتاف ، يللا  ةرتفلا  .يغامد  بترأ  ناشع  هيوش  بتكأ  تلق 

ىلع لوألا  زكرأ  تلق  .لغش  ىلع  ريودتلا  ريغ  ةجاح  شتلمع 
نع ةلاح  فشك  باوبلا  نم  تبج  .بيرقلاب  تيدتبا  .سرادملا 

سفن يف  يللا  ناميإ  تسلا  ىلع  تطَّبخ  تحرو  ةرامعلا ، ناكس 
يللا يه  ترصأ  نكل  ةوهق ، ناجنف  اياعم  برشت  اهتمزع  رودلا ،
ميرم ةروتكدلا  فرط  نم  دح  نإ  ةبرغتسم  تناك  اهلكش  .ينمزعت 

.سيوك ضعب  شوفرعي  ام  مهنإ  حضاو  .اهباب  ىلع  طبخيب 
ىلع رَّودنب  نيرتاكو  انأ  نإ  اهل  تلق  .لوط  ىلع  عوضوملا  تلخد يف 

، اهلايع ةسردم  نع  تامولعم  اهنم  تدخأ  .سيردتلا  يف  لغش 
اهدالو نيسردم  نم  دح  لأست  فرعت  تناك  نإو  اهلصفو  اهلصأ 
حورأو داعيم  دخآ  ناشع  ةرادإلا  مقر  اهنم  تبلطو  تابترملا ، نع 

تاتس رشع  يجيي  تلباق  .ةينات  تاهمأ  ىلع  ينتفرع  ناميإو  .مهلباقأ 
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تلمع .نيميو  لامش  ةرهاقلا  ةروتنتم يف  سرادم  تس  مهدالو يف 
شدر ام  يللا  مهنم  هيف  .باوبألا  ع  طبخأ  تأدبو  سرادملاب  ةمياق 

ةريس  » هيإ لاق  شيدنع  امو  ةريبك ، ينس  نإ  اولاق  يللا  هيفو  َّيلع ،
بتكأ نكمي  َّالو  نينم !؟ ةريس  مهل  بيجأ  انأو  سيردتلا ! يف  ةيتاذ »
نيينات و٦٦  داوجلا ، دبع  دمحأ  تيب  مهعابرأ يف  تالت  ةنس ، مهل ٦٦ 
ميظنت رصحنت يف  ةيرادإلا  يتاربخ  لكو  اهناكم ، شفرعا  ام  هتح  يف 

اذك نكل  .كَّحضي  مهو  يِّكبي  مه  .ةشيعلا  رومأو  خبطملا  لغش 
اوبلطي ةيزيلجنإ  اهنإ  اوعمسي  ام  لوأ  .يتاكب  نيمتهم  اوناك  ةسردم 

تلاق .اهنيزياع  مهنإ  اولاق  سانلاو  مهنم ، نيتلباقم  تحار  .اهولباقي 
ةسردم حبصلا يف  ةعاسلا ١١  ةلباقم  هدراهنلا  اهدنعو  .ركفته  مهل 

: ميرم تلأس  .ةديعبلا  ةسردملل  رتكأ  هلاّيم  اهلكش  سب  .يقدلا  يف 
رتويبمكلا ىلع  ةطيرخ  يلاعلطم  تحار  يد ؟ ةيماطقلا  نيف 

ةنيمأ اي  سب  تلاق : يتاك  نيملسملا ! دالب  رخآ  يف  يد  .ينتجرفو 
حورته تلاق  راوشملاو ؟ بط  اهل : تلق  .ريبك  بترم  اوعفديب 

انحاو انبر  همدقي  ريخلا  هيف  يللا  تلق  .ةسردملا  سيبوتأ  يف  يجيتو 
نع هيوش  اهيهليه  هج ، هد  لغشلا  ول  نامكو  .ميلم  لك  نيجاتحم 

، تولاش تسلا  ةياكح  هيوش  اهغامد ، يف  ططنتتب  يللا  تيرافعلا 
يل: تلاق  حرابمإ  .يرتفملا  اهوخأو  راجدإو  فيلكثيه  هيوشو 
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٥ تاعفترملاب ! شتملح  ام  انأو  انيج  ام  ةعاس  نم  ةنيمأ  اي  يروصتت 
! ةنيمأ اي  عيباسأ 

ماك اهجازم  بلقيه  هلقأ  لود  نم  ملحلا  هد  .ميرك  اي  بر  اي  تلق 
لوأ ىسنأ  ام  يرمع  .اهايإ  ىمحلاب  اهبيصي  هللااب  ذايعلاو  امإ  اي  موي ،
هحيار اهتضوأ  مادق  نم  ةيدعم  تنك  .تنيريسلا  تيب  اهيب يف  يتفرعم 

انأف أطخ  تبكترا  انأ  ول  : » طيعتو قعزتب  اهتعمسو  ليللاب  مَّامحلا 
.شتدر ام  بابلا ، ىلع  تطّبخ  يتايح .» ..مهاف  ..نمث  يتايح  عفداب 

نخس ناك  اهمسج  يذهتب ، هميان  اهتيقل  تلخد  شاهدب ، ام  تلق 
باشعألا ةطلخ  تلمع  خبطملا  يرج ع  تلزن  .شعرتيبو  رانلا  يز 

تقاف مايأ  وأ ٤  يجيي ٣  دعب  .اهلاهتبرش  تعجرو  ىمحلا  ةعاتب 
.مايأ اهعجري  هللا ال  .لكات  تبلطو 

.راجيإلل ققش  ىلع  هضرب  رَّودأب  سرادملا  ع  فلأب  انأو  مهملا ،
.فالآلاب اّدج ، ةيلاغ  انه  تاراجيإلا  نإ  ةضورلا  نيباوب  نم  تفرع 

مث راجيإ ! فلأ يف  ماك  عفدن  ناشع  ماك  بسكنه  لغتشن  امل  انحإ  وه 
.ربخ شتبدك  ام  يلاب  تج يف  ةركفلا  ام  لوأ  .رواجأ  هزياع  الصأ  انأ 

اهراجيإ ققشلا  .بنيز  ةديسلاو  ةشيع  ةديسلا  يرغود ع  هلزان  تحر 
ةشيع ةديسلا  يف  ةقش  هيف  .ميمرت  ةجاتحمو  ةخوخم  سب  لوقعم ،
غامد قوف  عقأ  تفخ  ينإ  ةجردل  هيشام  انأو  زهتتب  تناك  اهتيضرأ 
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حار يبلق  .ينتبجع  ةقش  تفش  بنيز  ةديسلا  .تحت يف  يللا  ناكسلا 
دعب .راجيإلل  ةضورعم  شم  تعلط  سب  .ةنوكلبلا  تحت  انأو  نم  اهل 

ةنيدم يف  شياعو  ةقشلا  لفق  مهنبا  مهركتفا ، انبر  ام  مألاو  بألا 
مقر يل  تاه  اهيلع : يلرواش  يللا  ةوهقلا  بحاصل  تلق  .رصن 

ةرامعلا هعلاط  تحر  .هدنع  شم  علط  .باوث  كبوني  لجارلا 
مأ اهمسا  ةريمأ  تس  يل  تعلط  اهبنج ، يللا  ةقشلا  ع  تطبخو 

هملكه .ةقشلا  بحاص  سدنهمشابلا  ةرمن  اهاعم  تيقل  .دومحم 
.هدك الو ١٠  يجيت ٩  ةعاسلا  امل  سب  هدراهنلا ،

ينلكاتب تناك  يلجر  دومحم ، مأ  تسلا  دنع  نم  اهموي  تلزن  ام  دعب 
.نيساحنلا حورأ  ناشع 

امو بعك  ةكرف  كتيب  نيبو  كنيب  ةنيمأ ، اي  لوقعم  يسفنل : تلق 
! يحورت شيركفتب 

اهنمو ةيركسلا  ع  دِّوحت  هزياع  يلجر  قلخلا ، باب  يف  هيوش  تفقو 
ينزياع شم  هنأك  يردص  يف  صَّفريب  يبلقو  نيرصقلا  نيب  ىلع 

عراشلا لباقأ يف  لامتحا  ينعي  ..نكمم  ينعي  .ةطبخلتم  تنك  .حورأ 
ىلع تكحض  تام ! يمهف  سب  يمهف ، الو  لامك  الو  ةجيدخ 

! ةنيمأ اي  ِّتُم  نامك  ِتنا  ام  .يطبع 
يقالأ شتفرع  ام  سب  نيرصقلا ، نيب  ىلع  تعلط  انيج  موي  لوأ 
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.تيبلا
! ضيرع ليوط  تيب  هد  ةنيمأ ؟ اي  شق  موك  هربإ يف  وه 

يللا انأو  يمهف ، ربق  يقالأ  شتفرع  ام  نامك  انأ  ام  ىقب ! هفراع  انأ 
ةبرت حورأ  تلق  شوتيقل  ام  امل  موي ! لك  هيلع  هياج  هحيار  نامز  تنك 

.بولق بر  كبر  وهأو  ميرم ، لهأ 
نيدعبو يغامد ، يف  عزرتتب  راكفألاو  نيتيوش  ةرمستم  تلضف 

.ةضورلل تبكر 
.موقت يتاك  ام  لبق  راطفلا  َّرضحأ  موقأ  هزياع  تج ٦.٣٠ . ةعاسلا 

.حرابما ملح  نع  بتكأ  ىسناه  تنك  هآ ،
ناك .نيرصقلا  نيب  تيب  يف  انتضوأ  يف  انك  .ديسلا  يسب  تملح 

يغري دعق  .ةرمخ  نيساك  هل  براشو  سنألا  ةدعق  نم  للهصم  عجار 
يمهف كب  زيزعلا  دبعو  لولغز  اشاب  دعس  يرصملا ، دفولا  نع  اياعم 
بئان اولباقو  هدراهنلا ، ةيامحلا  راد  اوحار  يللا  يوارعش  اشاب  يلعو 

هدك اهلاق  لالقتسالا .» نالعإو  ةيامحلا  عفرب  ةبلاطملل   » كلملا
هدراشلا هينيع  لمأتاب  همادق ، ةدعاق  تنك  انأو  .مخف  توصب 

مالكلا زكرم يف  هسفن  لماع  ناك  .هشو  ىلع  يللا  ةفيفخلا  ةماستبالاو 
.ملاوعلا عم  كانه ، تناك  هغامد  نإ  هفراع  انأ  نكل  .هلوقيب  يللا  ريبكلا 

ةعاتب ةنيمأ  تنك  نامز ، ةعاتب  ةنيمأ  شتنك  ام  انأ  ملحلا ، يف  سب 
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صباب اناو  َّينيع  ةريغتم ، تناك  همادق  ضرألا  ع  يتدعق  .هدراهنلا 
دخاي هنإ  ىنتسأ  .ةريغتم  تناك  َّينيع  نامك يف  وه  صبي  ةينتسمو  هيلع 

.هغامد يللا يف  ةرخسملاب  يهلم  ناك  وه  ام  اعبط  ادبأ ! ..هلاب 
.ايوخ اي  ريخلاب  كحبصي  هللا  ..هيييإ 
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١١
نع نمألا  فظوم  نيرثاك  تلأس  ةيماطقلا »  » ةسردملا يف باب  دنع 
وهو قئاقد  رشعب  اهدعوم  لبق  تلصو  دقل  .ةيرشبلا  دراوملا  بتكم 
تاذ ةيمنهجلا  راجشأب  لَّلظملا  رمملا  ءودهب يف  يشمتلا  اهل  حيتيس  ام 

نأ حيحص  .تابثب  ةلباقملا  ىلإ  لخدت  نأ  اهيلع  .ءاضيبلا  روهزلا 
ةفيظولا هذه  بترم  ىلع  الامآ  ينبت  اهنكل  لمعلل ، نيضرع  اهيدل 

نيرثاك ُربخت  .امهصخي مل  تيب  ةنيمأو يف  يه  اهلالقتسا  نمضيس  يذلا 
نع لب  اهسفن ، نع  ةلوئسم  نوكت  نأ  لبق ، نم  روعشلا  اذه  لثم 
نيب نم  ةمهملا  كلت  نولوتي  سانأ  اهلوح  امود  ناك  دقلف  نيرخآ ،
ىلع .اهمامأ  رمي  نيد » يللين   » اهتيبرم هجوو  تمستبا  .ىرخأ  ّماهم 

َّرسكت ام  ململت  تناك  اهنإف  ةلغبلاك ، ةدينعو  ةثيبخ  اهنأ  نم  مغرلا 
.سرشلا اهجازم  اياحض  رطاخ  بيطت  وأ  اهءارو 

ءارضخ تاحاسمو  ينابملا  نم  ةلسلس  اهيف  ةريبك ، ةسردملا 
فوسف ةفيظولا  ىلع  تلصح  ول  .اّدج  ةديعب  اضيأ  اهنكل  بعالمو ،

ةمئاق ركفت يف  نأ  اهيلع  اّيموي ، تاعاس  عبرأ  تالصاوملا  يضقت يف 
يرتشت اذاملو  .ةيمويلا  ةلحرلا  لجأ  نم  اهيرتشتس  يتلا  بتكلاب 
يرتشت يك  اهبترم  نم  رخدتو  ميرم  ةبتكم  نم  ريعتستس  ابتك ؟

دجتو ةرئاط  بكرت  نأ  اّقح  اهناكمإب  له  .ارتلجنإ  ىلإ  رفس  ةركذت 
ىلإ مث  يجاجزلا ، ىنبملا  ىلإ  لخدت  يهو  تمستبا  كانه ! اهسفن 

فيثك براشب  مخض  فظوم  اهترادص  يف  سلج  يتلا  ةرجحلا 
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.تاسدعلا ةكيمس  ةراظنو 
ةديدج ةايح  ةصق  اهسفنل  نيرثاك  تفَّلأ  يضاملا  رهشلا  رادم  ىلع 
تهنأ اماع  نيرشعو  ةسمخ  رمعلا  نم  غلبت  ةيزيلجنإ  ةاتف  اهتلطب 

عبرأ سيردتلاب  تلمعو  نوتيارب »  » ةعماج يف  ةيعماجلا  اهتسارد 
يونت يتلا  رصمب  أدبت  يه  اهو  ملاعلا ، بوجت  نأ  تررق  مث  تاونس ،

ريدم أدب  امدنع  اذل  .اهيف  تاونس  سمخ  وأ  عبرأ  نع  لقي  ام ال  ءاضق 
ناك اهل ، هتلئسأ  هيجوت  لاعتملا يف  دبع  نيسح  ديسلا  ةيرشبلا  دراوملا 
يه اهترهبأ  ةيئاقلتب  تقفدت  يتلا  دودرلا  نم  مخض  ديصر  اهتبعج  يف 

لجرلا لاق  .اهنم  تالفإلا  ىلع  تكشوأ  ةماستبا  تعلتبا  .اّيصخش 
تايادب لبقو  ةيفيصلا ، ةسردملل  نيسردم  ىلإ  ةجاحب  ةسردملا  نإ 

نأ نيرثاك  تداك  .دقعلا  ديدجت  يف  ةرادإلا  رظنتس  يساردلا  ماعلا 
، اجاهتبا خرصت  يهو  ةرجحلا  ءاوه  يف  ريطتو  اهدعقم  نم  زفقت 

لجرلل تصنت  يهو  ةنيصر  ةماستبا  اههجو  ىلع  تمسر  اهنكل 
هللا ءاش  نإو  ديدجتلل ، ةلباق  ةدحاو  ةنس  دقع  لمعنب  انحإ  : » لوقي

اي ..فسوي  : » ءادنلاب هتوص  عفرو  بابلا  وحن  تفتلا  ...ددجتي .»
دوسأ رعشب  ينيثالث  باش  ةرجحلا  ىلإ  لخد  فسوي .» رتسم 
نيرثاك ىلع  مَّلسو  مستبا  .هتبقر  رخآ  ىلإ  لصت  ةدعجم  تالصخو 
سردم فسوي  رتسم  : » فيرعتلا ةمهمب  موقي  لاعتملا  دبع  ديسلاو 

يزيلجنإ ةسردم  ةيزيلجنإ ـ  نيرثاك ـ  سم  .ةسردملا  يف  اماردلا 
رهظف هتسلج  نم  لاعتملا  دبع  ماق  هللا .» ءاش  نإ  اناعم  ىقبته  خيراتو ،

وهو ةرجحلا  باب  ىلإ  اهلصوأ  ةبيهملا ، شركلا  وذ  ليوطلا  هدسج 
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سيردت نع  ةلوئسملا  كرنه ، زسم  ىلإ  اهبحصي  نأ  فسوي  نم  بلطي 
.ةيزيلجنإلا ةغللا 

، فييكتلا ةدورب  اهدسج  نع  ضفنت  نيرثاك  تفقو  ىنبملا  جراخ 
.ناكملا شرتفا  يذلا  سمشلا  رونل  اههجو  تعفرو  اهينيع  تضمغأ 

.حايتراب تسفنت  اهنإف  ةلباقملا  رتوتلاب يف  رعشت  اهنأ مل  نم  مغرلا  ىلع 
اهبناجب قرم  .ديعسلا  ربخلا  ىلع  اهعلطتو  ةنيمأ  فتاهت  نأ  اهيلع 

نورجي اوناك  .ةرشع  ةسماخلا  وأ  ةعبارلا  يف  ذيمالتلا  نم  ةعومجم 
نإ لاقو  فسوي  مستبا  .نوكحضيو  هنوّبسي  مهو  مهل  ليمز  ءارو 

نونظي دق  مهنأ  دقتعي  وهو  ءايقشأو ، نوللدم  ةسردملا  لافطأ  ةيبلغأ 
قباطلا ىلإ  راشأ  .مزحلاب  اهيصوي  وهف  اذل  مهرمع ؛ لثم  نيرثاك يف 

يناثلا قباطلا  يف  مويزانمجلا ، ةلاصو  ةسردملا  حرسم  ثيح  يضرألا 
ىلإ نآلا  اهبحصيس  هنكل  نيسردملا ، ةفرغ  دجوت  نيميلا  ىصقأ  ىلإ 

امدنع فسوي  توص  عجارت  ...كانهو  ةيزيلجنإلا  ةغللا  مسق 
تغصأو يشملا  نع  ةأجف  تفقوت  .افولأم  انحل  نيرثاك  تعمس 

.عمسلا
ةيرحسلا اهتحول  جسنت  اهتفرغ  تناك يف 
ةيجشو ةيهاز  ناولأبو  اراهنو  اليل 

ةيفخ سانلل  تاسمه  تعمس  دقلو 
ةيشع تاذ  ةنعللا  اهيلع  لحتس  نأ  يكحت 

توليماك ةعلق  دهاشتل  هجسنت  ام  تكرت  نإ 
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ادبأ ةنعللا  كلت  ام  فرعت  مل 
ابأد ةحوللا  جسن  نع  فقوتت  اذلو ال 
اببس فرعت  وأ  هبأت  ةحوللا ال  ريغلو 

.تولاش ةريزج  ءانسح 
ترعش .اهيعارذب  اهسفن  تطاحأف  ةيوق  ةفجر  اهدسج  ترس يف 

تيبب طيحملا  رفقملا  ءالخلا  ىلإ  اهب  تحاطأ  ةلكر  تقلت  دق  اهنأ 
فسوي ىلإ  تهبتنا  .ةينغألا  هذه  عمست  تناك  ثيح  تنيريسلا 
تطقتلا .هعمست  ائيش مل  اهلأسي  هنأ  ادبو  اهتهجاوم ، فقو يف  يذلا 

.همالك رركي  نأ  هنم  بلطت  يهو  اهسافنأ 
.»؟ هسيوك ِتنإ  كلأسأب  تنك  »
.»؟ يد ةينغألا  ينغيب  يللا  نيم  »

ءاوهلا توص  الإ  عمسي  ال  هنإ  لاق  الئاستم ، اهيلإ  فسوي  رظن 
نأ هل  تراشأ  .كحضو  هينذأ  يف  رِّفصي  نخاسلا  يوارحصلا 

! تفتخا دق  ةينغألا  تناك  .عمسلا  تغصأ  ةظحلل ، تمصي 
؟ نآلا تولاش  اهيتأت  اذامل 

.اهدلج تحت  كرحتيو  اهرهظ  تالضع  عمجتي يف  رتوتلاب  ترعش 
لكأتو سمشلا  نم  حاترت  يك  ايرتيفاكلا  ىلإ  باهذلا  فسوي  حرتقا 

ماري ام  ىلع  ودبت  اهنإ ال  لاق  .ضفرلاب  اهسأر  نيرثاك  تزه  .ائيش 
ريخب اهنأ  ةدكؤم  هتعطاق  .اهنم  ببصتي  قرعلاو  بحاش  اههجوف 
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فرعي هنأ  مهدحأ  ضرتفي  نأ  بحت  اهنإ ال  .اديعب  اههجوب  تحاشأو 
هذهب راجدإ »  » اهعم لماعت  ةرم  لك  يف  .اهدشري  وأ  اهتحلصم 

ىدحإب هسأر  تفذق  ول  دوتو  بضغلاب  رعشت  تناك  ةقيرطلا 
تاونس يف  .تماصلا  يطارقتسرألا  هتيب  يف  لاتسيركلا  تايرهزملا 

.دنك يف اهعم  لماعتي  هنأ  ةظحلل  نيرثاك  رعشت  ةريصقلا مل  امهجاوز 
اعم اجرخي  نأ  هحارتقا  ىتح  وأ  اهتابلط  دحأ  هضفر  وأ  اهل  هليلدت 

.راغصلا ةحلصم  فرعي  يذلا  بألاك  ناك  تيبلا ، ةقيدح  ةهزنلل يف 
تلمكتساو ةرربم  ريغ  ةنوشخ  نع  رذتعت  امنأك  فسوي  ىلإ  ترظن 

.يشملا
.يوناثلاو يدادعإلا  لوصف  ثيح  راودأ  ةعبرأ  نم  ىنبم  ىلإ  الخد 

يتلا تاحوللا  لمأتت  يهو  يناثلا  رودلا  ىلإ  جردلا  هءارو  تدعص 
.»؟ ارتلجنإ نينم يف  : » اهلأسو رادتسا  .ناردجلا  ىلع  لافطألا  اهمسر 

.»؟ اهتحر ْكرمع  .ريشكروي  »
مقر اهاطعأ  .كيرنه  زسم  ةرجح  ىلإ  ريشي  وهو  مستباو  ال » : » لاق

.عامتجاب قاحلل  اهكرتو  ءيش  يأ  نع  لاؤسلا  تجاتحا  ول  هنوفلت 
ىلع .اليقث  اهبلقو  ةتماص  نيرثاك  تناك  تيبلا ، ىلإ  قيرطلا  يف 

ام ةياهن ؛ الب  ةدتمملا  تويبلا  لتك  اهنيمي  نع  تعباتت  يرئادلا  قيرطلا 
.هداعبأب ماملإلا  نكمي  ال  يفارخ  شحوك  ودبي  ةنيدملا  دسج  لعج 

اليلق تفقو  سايقملا ، عراش  ىلإ  تشمو  ةضورلا  عراش  يف  تلزن 
بارتقا عم  اهسمش  تراوت  يتلا  ءامسلا  ىلإ  ترظن  ةيانبلا ، لفسأ 

.لينلا وحن  تهجتاو  انيمي  ترادتسا  مث  بورغلا ،
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لبق تاوطخ  ةضورلا ، شينروك  دنع  ةعقبلا  هذه  بحت  نيرثاك 
يهو يوقو ، اّدج  ضيرع  انه  رهنلا  .ةريزجلا  لوح  لينلا  فافتلا 

ةباغ ءارو  طقست  سمشلا  لمأتو  يرجحلا  روسلا  ىلع  سولجلا  بحت 
! تاوطخ درجم  رهنلا ، نم  برقلاب  ةظوظحم  يه  مك  ..ميرم  .تويبلا 
اهنأ ال امك  هدوجوب ، رعشت  اهنأ  دقتعأ  ال  لينلا ، ىلإ  يتأت  اهارأ  ينكل ال 

ول يثاك  اي  نكل  .ةرملاب  همهفأ  ءيش ال  هنإ  .ءامسلا  ىلإ  ادبأ  اهينيع  عفرت 
نم قلُخ  دق  ملاعلا  نأ  ِتننظل  انه ، تشاعو  تدلو  يتلا  ِتنأ  ِتنك 

.تنمسألا
.روسلا ىلع  تسلج 

اهروعش ركفت يف  يهو  تسفنت  .قبئز  هنأك  امتاق  اّيضف  ءاملا  نول  ناك 
؟ يثاك اي  ِكب  اذام  اديدحت ! مويلا  اذه  يفو  لقثلاب 

ةيفخ سانلل  تاسمه  تعمس  دقلو 
ةيشع تاذ  ةنعللا  اهيلع  لحتس  نأ  يكحت 

توليماك ةعلق  دهاشتل  هجسنت  ام  تكرت  نإ 
ملحلا يف  ينتءاج  اهنكل  يئارو ! اهتكرت  يننأ  ُتننظ  دقل  تولاش !
حوني تاتنيريسلا  توص  يسأر  يف  عمسأ  انأ  اهو  يئيجم  دنع 

! ةياكحلاب
؟ ِكب اذام  .سَفَّنلا  طاقتلا  نع  زجاعو  ضبقنم  كردص  نإ  نيرثاك 

تنك امك  ةديعس  لظأ  نأ  ةديعس ، نوكأ  نأ  ُتعقوت  دقل  .فرعأ  ال 
ضعبل انه  لظأس  يننأ  ينعي  اذهف  ةسردملا ؛ يلوبقب يف  تفرع  امدنع 
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.تقولا
؟ ِكفيخي ام  وه  اذه  له 

نأ رثكأ  فاخأ  يننكل  انه ، ءاقبلا  فاخأ  نيفد ، فوخ  يلخادب  امبر 
ةيضاملا عيباسألا  نأ  فشتكأ  نأ  تنيريسلا ، تيب  ةيناث يف  يسفن  دجأ 

هفرعت يذلا ال  سئابلا  ناكملا  ىلع  هنم  قيفأس  اليوط  املح  الإ  نكت  مل 
.طئارخلا

؟ ءاقبلا نيفاخت  َمل  نكل  .كانه  ىلإ  عوجرلا  نم  كفوخ  امامت  مهفأ 
ةمث سيلف  ماتلا ، يرعلاب  رعشأ  سمشلا ـ  هذه  تحت  انه ـ  نأل  امبر 
ةعقب ةمث  سيل  يتياكح ، شيعأل  اهءارو  يفتخأ  ماهوألا  نم  تاميغ 

.يسأر نكست  يتلا  حابشألا  ةدراطم  قلطنأو يف  اهيف  لزعنأ  ةدحاو 
ةيقيقح كيدي ، نيب  انه  ةايحلا  امنيب  ماهوألا  شيعلا يف  نيديرت  اذاملو 

ديحولا ءيشلا  هنأل  مهولا  نيهتشت  له  دلبلا ؟ اذه  سمشك  ةئفادو 
؟ ميدق بحاصك  اديج  هنيفرعت  يذلا 

! ةنونجم ةوقب  ةايحلا  وحن  ةعفدنم  ةظحللا  سفن  يننكل يف 
ملاعلا ىلإ  جرختو  اهلزغم  كرتت  يهو  اذهك  ءيشب  تولاش  ترعش  له 

كش نيرثاك  ىدل  سيل  ةروطسملا ؟ تانعللاب  أبعت  ةوقب ال  ةعوفدم 
َّدار ال  ةهاَّدن  ةايحلا  سارجأ  نكل  ةبعترم ، تناك  تولاش  نأ 

.اهتياوغل
تدقوأو سئانكلا  ىدحإ  ىلإ  تبهذل  ةنمؤم  لازأ  ال  ُتنك  ول 

امك ال  كدجم  انرأ  : » بولصملا حيسملا  مامأ  يسأر  تينحأو  ةعمش 

90



انلامعأو انداسجأ  لكايه  كدجم يف  ناميإلاب  نياعنل  حورلاب  لب  ىسوم 
سانلا اهاري  .اهيف  كلسن  يكل  انل  اهتددعأف  تقبس  دق  يتلا 

.ةنئمطمو ةحاترم  جرخأس  ُتنكو  كنودجميف ،»
َّيلع أرط  يذلا  ديحولا  ريغتلا  وه  اذه  امبر  .اهسفنل  نيرثاك  تمستبا 

شتفأ نأ  بر ، ةمث  سيل  نأ  كردأ  نأ  تنيريسلا ، تيب  تاونس  يف 
.رودلا اذهب  موقي  نم  نع  يسفن  لخاد 

؟ يثاك اي  هيلع  ِترثع  لهو 
ةايحلا دوعت  ال  اذامل  تلءاستو : ءاملا  ىلإ  ترظن  .اهبلق  لقث  دادزا 

؟ ةطيسب
!؟ ام موي  ةطيسب يف  تناك  لهو 

!؟ ءاهلبلا اهتيأ  اطيسب  ائيش  راجدإ  نم  كجاوز  ناك  له 
؟ طيسب ءيش  ميلأ  باذع  ىلع  يقيفت  نأ  كيلع  فيلكثيه  ةوعد  له 

لوح امئاه  احبش  اهتيضق  يتلا  تاونسلا  كلت  لك  نع  اذامو 
.تنيريسلا تيب  ميحج  نع  ِكيهان  تاعفترملا !

ءاملا ةقبقب  ىلإ  تتصنأ  ةريغصلا ، رهنلا  تاجوم  عباتت  نيرثاك  تبقار 
يف تولاش  يديل  تتام  دقل  .تسفنتو  ةفخب  ئطاشلا  سملي  وهو 

اهملح .كش يف  الب  اذه  نم  رغصأ  ناك  رهن  ءام  هلمح  ريغص  بكرم 
! تولاش يديل  يه  تناك  ريخألا 

ناقلطني اعم  نينثا  لك 
ناهلو ٌّبَص  اهل  سيل  ةداغلا  نكل 
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ناسرفلا نيب  اهل  بحلا  صلخي يف 
.تولاش ةريزج  ءانسح 

بتُك يتلا  ةأرملا  كلت  نع  فلتخت  ال  اهنأ  نيرثاك  تدقتعا  املاطل 
جراخ ملاعلا  ىلإ  ادبأ  رظنت  نأ  نود  اهلزغم  ىلع  لغتشت  نأ  اهيلع 

ام فرعي  دحأ  ال  ةنعل ، اهيلع  لحتسف  اهسبحم  تكرت  ول  .اهتعلق 
نيرثاك .اهدوجوب  نوفرعي  تولاش »  » مهيف نمب  عيمجلا  نكل  يه ،

ةايح فلأ  تشاع  ول  ىتح  تاعفترملا ، جراخ  اهل  ةايح  ال  اضيأ 
حايرلل فوشكملا  يرخصلا  تيبلا  لوح  مِّوحي  اهبلق  لظيسف  ىرخأ 

!«. ..ينولخدأ ..ينولخدأ  : » يكبيو بناج  لك  نم 
ينوكت نأ  تنيريسلا ، تيب  يف  اّيقطنم  اذه  ناك  امبر  يمهفا ، يثاك 

تاونسلا كلت  .ةدحاو يف  ةياكح  الإ يف  اهل  دوجو  يتلا ال  ةأرملا  كلت 
ءالؤهو ءالخلا  الإ  ءيش  ال  العف ، ثدحي  ءيش  ةمث  نكي  مل  ةلمملا 

ـ  ِتنأو .اهرهظ  قوف  ابيلص  اهتياكح  لمحت  ةدحاو  لك  ءاسنلا ،
نيلجر نيب  كبلق  عزمت  ةآرملا ، يتلا يف  ةياكحلا  ةسيبح  ِتنك  نهلثم ـ 

! اه ِكرذع ؟ ام  نآلا  نكل  .توملا  معطو  بضغلا  تاراجفناو 
؟ اهل اينمت  كبلق  تقزم  يتلا  ةايحلا  يه  هذه  تسيلأ  يدر !

.تيبلا ىلإ  تهجتاو  اهتسلج  نم  نيرثاك  تماقف  سمشلا  تباغ 
وحن ىواهتي  ذخأف  هرادم  نع  جرخ  مجن  اهنأك  عايضلاب  رعشت  تناك 

.طحيس نيأ  ملعي  الو  طوقسلا  مكحتلا يف  كلمي  وه  ال  ضرألا ،
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١٢
.اهتوص سابتحاو  ةبرطضملا  اهسافنأ  ىلع  اهمون  نم  ةنيمأ  تحص 

.ميجرلا ناطيشلا  نم  هللااب  ذوعأ 
! ملح درجم  .ملح  هنإ  .ةنيمأ  اي  هللااب  يدهتسا 

.ميظعلا هللا  رفغتسأ  ...هللا  رفغتسأ 
ولت ادحاو  اهينيع ، مامأ  اوتام  نيرخآلا  نكل  ملحلا ، يمهف يف  َرت  مل 

تقلطنا .اهينذأ  يف  نطي  بعرملا  صاصرلا  ّيود  لازي  ال  .رخآلا 
ترأج فاتهلا ، الع  مث  تمص  ةظحل  اهتبقعأو  ىلوألا  ةصاصرلا 

.ةثول اعيمج  مهتباصأ  دق  امنأك  نونجب  رجانحلا 
نم ئدهت  اهبلق  قوف  اهدي  عضت  يهو  ريرسلا  نم  ةنيمأ  تلزن 

اهتدجو .ءودهب  بابلا  تحتفو  نيرثاك  ةرجح  ىلإ  تهجتا  .هناقفخ 
.اهسافنأ عم  طبهيو  ولعي  اهردص  قوف  حوتفملا  باتكلاو  ةمئان 

بابلا تقلغأو  ةروجابألا  تأفطأ  ابناج ، هتعضوو  باتكلا  تبحس 
.اهِّرس يف  يسركلا »  » ةيآ ولتت  يهو  خبطملا  ىلإ  تهجتا  .اهءارو 

.ةفرشلا ىلإ  تجرخو  ةدراب  هايم  ةجاجز  تذخأ 
يتلا تاكاركلا  توصو  اتماص  سايقملا  عراش  ناك  ارجف  ةثلاثلا  يف 

هللا يدمحاو  ةنيمأ  اي  يئدها  .دعب  أدبي  مل  ميرمل  ةرواجملا  اليفلا  مدهت 
ِتنأ نيلقتنت  فوس  نيموي  دعب  كنأ  يركذت  .ةعساولا  هتمعن  ىلع 
ةنيمأ تدنتسا  اعئار ؟ ائيش  اذه  سيلأ  .ةديدجلا  امكتقش  ىلإ  نيرثاكو 

93



دعقملا ىلإ  اهدسج  ترجرج  .ءاكبلا  ترجفناو يف  ةفرشلا  روس  ىلإ 
.اهلايخ هسفن يف  ديعي  ملحلا  ناك  .اهجيشن  توص  متكت  يهو  وبمابلا 

ءارو جاوفأ  .رشبلاب  جاَّوم  رحب  ريست يف  تناك  رهزألا  عماجلا  دنع 
موجنلاو ةلهألا  تاذ  ءارمحلا  مالعألا  مهقوف  تفرفر  .جاوفأ 

: فاتهلاب رجانحلا  تلجلج  .مامألا  ىلإ  نوكرحتي  مهو  ةثالثلا 
«. ...وأ ماتلا  لالقتسالا  ..ماؤزلا  توملا  وأ  ماتلا  لالقتسالا  »

نأ حيحص  .ّيداع  رمأ  اذه  نأك  ةرهاظم  يف  اهدوجو  برغتست  مل 
نآلا سلاج  هنأ  اهسفن  تنأمط  اهنكل  اهلاب ، ىلع  رطخ  دف  ديسلا  يس 

دق اهنأ  ادبأ  روصتي  نل  هنأ  امك  رهظلا ، لبق  دوعي  نلو  ناكدلا  يف 
.اهءارو نددري  نهو  فتهت  ءاسنلا ، ةعومجم  مدقتت  اهنإ  لب  تجرخ ،

ثدحي ام  عباتت  عراشلا  فيصر  ىلع  ةفقاو  تناك  .ميرم  تأر  مث 
.نيتغئاز نينيعب 

مهوفنو هئالمز  نم  نينثاو  اشاب  دعس  ىلع  زيلجنإلا  ضبق  مايأ  ذنم 
رهزألا عماجلاب  ةطيحملا  عراوشلا  تألتما  .اطلام  ةريزج  ىلإ 
روصتت مل  .ناكملا  يف  ربش  لك  ىَّطغ  سانلا  نم  ضيفبو  بضغلاب 

تناب .فالآلا  هذه  لكل  عستي  نأ  هناكمإب  قيضلا  عراشلا  نأ  ةنيمأ 
ةبلط .عمجلا  طسو  لتك  يف  ةيدنفألا  شيبارطو  ةيرهزألا  ممع 

طسو .سوؤرلا  قوف  قفخت  مالعألاو  ءاسنو  ةيعيانصو  لامعو 
ةمدقملا ملعلا يف  يراس  تأرو  اهينذأ  َّمص  اّيود  ةنيمأ  تعمس  فاتهلا 

ةنيمأ اهب  ترعش  ةدحاو  ةظحل  تمص ، ةظحل  عمجلاب  ترم  .ليمي 
.ريئزلاك فاته  الع  ..مث  ةكرحلا ، نع  فقوت  دق  نوكلا  نأك  ارهد ،
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، هتعفرو دي  تدتما  نيح  ضرألا  وحن  ءطبب  طبهي  ملعلا  ناك 
ىلإ ةنيمأ  بلق  ىوه  .ةرهاظملا  جراخ  ديهشلا  لمحت  ٍدايأ  تعفتراو 
هعم اهعفديو  عفدني  عمجلا  نكل  دلولاب ، قاحللا  ديرت  اهنإ  .ضرألا 

.مامألا ىلإ 
«. ..ايحتو تومن  تومن  ..نطولا  ايحيو  تومن  تومن  »

اهنكل دانزلا ، طغض  ْنَم  َرت  مل  ةيناثلا ، ةصاصرلا  َّيود  تعمس 
.يدايألا ىدحإ  هفقلتتو  ىرخأ  ةرم  عقي  ملعلا  يراس  تدهاش 

ةنيمأو ءامدلا ، يف  اقراغ  عقي  اّباش  رشع  ةثالثو  ةقلط  ةرشع  ثالث 
.نذآملا ةلهأ  قوف  عفتريو  ولعي  ريدهلاو  نونجب  خرصت 

.اههجو سمتو  اهمامأ  ةرجشلا  قاروأ  زهت  ةفيطل  ةمسن  ىلع  تهبتنا 
! تيبلا لآ  اي  ددم  نيسحلا ! انديس  اي  ددم  .اهعومد  ةنيمأ  تحسم 

نم مونلا  راط  دقل  .ةوهقلا  ةدعو  ةياتربسلاب  يتأتل  خبطملا  ىلإ  تلخد 
.لاح يأ  ىلع  رجفلا  ةالص  ىلع  ليلقلا  الإ  َّقبتي  ملو  اهينيع 

؟ ملحلا يمهف يف  َرت  اذامل مل 
جرخي ناك  هنأ  يمهف  اهل  فرتعا  ىفنملا  نم  اشاب  دعس  ةدوع  ربخ  دعب 

ال هنأ  هتمهتاو  هتخبو  اهيمدق ، يف  ةنيمأ  بلق  عقو  .تارهاظملا  يف 
يف اذهك  ائيش  لعفي  نأ  يمهف  ناكمإب  نأ  ةلوهذم  تناك  .اهبحي 

هينيعب ىأر  ام  دعب  زيلجنإلل  جرخيو  هتايحب  رطاخي  نأ  ءافخلا ،
يمهفو عومدلا  تمتك  .ةمحر  الب  حاورألا  دصحي  مهصاصر 

يف همزال .» شول  ام  نزحب  انوفص  شيردكت  ام  هنين ، : » اهوجري
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ناك .دعس  عوجرب  نييرصملا  يقاب  عم  لفتحي  يمهف  جرخ  يلاتلا  مويلا 
اوفقو نيرهاظتملا  نولتقي  قبس  اميف  اوناك  نيذلا  ركاسعلاو  ةنده  موي 

.مهنومحي
ناك .عومدلل  نانحت  هانيعو  قفخي  هبلق  .عومجلا  طسو  يمهف  ىشم 

سابع هيلإ ـ  ةيضفملا  عراوشلاو  ناديملا  ألتما  .رحب  ةرطق يف  هنأ  رعشي 
هابأ اعد  دق  هنأ  ول  يمهف  ىنمتو  .رشبلا  نم  فالآب  ةلاجفلاو ـ  رابونو 

هينيعل تدب  .نئمطتو  بولقلا  هل  عشخت  يذلا  ليلجلا  دهشملا  رضحيل 
تعباتت .ادحاو  افاته  لب  ادحاو ، الجر  لب  ةدحاو ، ةرهاظم  رصم 
عئالطلا نأ  هيلإ  ليخ  ىتح  اّدج ، اليوط  اليوط ، فئاوطلا  ريباوط 

باب مامأ  نم  هتعامجو  وه  حزحزتي  نأ  لبق  نيدباع  فراشتس 
ةنينأمطو ةوق  ىلإ  ةوق  ةدشاحلا  فولألا  رظنمب  هسفن  تألتما  .ةطحملا 

اهنم ذفني  ةكسامتم ال  ةوق  هيلاوح ، ةبوصنم  عورد  اهنأك  ةنينأمط ، ىلإ 
ةيناث ةعقرف  يمهف  عمس  .جرهلا  داسو  ةعقرفلا  تأدب  مث  .صاصرلا 

مامألا نم  ةدفاو  نيرهاظتملا  نيب  يرست  بارطضا  ةكرحب  رعشو 
عزف تاحيص  ماطتراو ، كابتراو  بارطضا  ...ةليقثلا  ةجوملاك 

صاصرلا هلتقي  مل  ولف  برهلا ، يف  يمهف  ركف  نينأو ، بضغو 
باب وه  هانيع  هيلع  تعقو  ام  رخآ  ناكو  .عفادتلا  ةوق  نم  توميسف 
ةداوه الب  صقرت  يتلا  ةقماسلا  ةرجشلاو  اربوألا  ناديم  ةقيدح 

.مالسلا اهنم  رطقي  يتلا  ةمسابلا  ةئداهلا  ءامسلاو 
اهبلق داك  نيرصقلا » نيب   » يف تاحفصلا  هذه  ةنيمأ  تأرق  امدنع 
فيك ام  موي  يف  فرعت  نأ  ليختت  نكت  ملف  ملألا ، ةدش  نم  فقوتي 
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فاتهلا عمست  عومجلا ، طسو  هعم  تناك  اهنأك  رعشت  نأ  يمهف ، تام 
يهو نيفصن  قلفني  مث  ةروثلا ، راصتناب  احرف  اهبلق  ضفتنيو  دحاولا 
كلت تعبطنا  دقل  .ءامسلا  ىلإ  ناتصخاش  هانيعو  عقي  اهنبا  دهاشت 

.افرح افرحو  ةملك  ةملك  اهلقع  روطسلا يف 
اّقح ةينطولا  مألا  : » ناعمتلت هانيعو  يمهف  اهل  لاق  مايأب  هتوم  لبق 

«. اهنبا داهشتسال  درغزت 
! درغزأ يمهف مل  اي  ال 

اهدي نم  غرافلا  ةوهقلا  ناجنف  تكرتف  رجفلا  ناذأ  توص  قلطنا 
لخدت يرط  ءاوه  ةمسنب  ترعش  .ةفرشلا  روس  ىلإ  تهجتاو 

، ملحلا يف  هرت  مل  اهنإ  .ىفتخاو  اهمامأ  يمهف  هجو  قرم  .اهردص 
هل أرقتو  نفادملا  ىلإ  بهذت  ملأ  .ةرايزلا  اهل  دري  هنأ  فرعت  اهنكل 

؟ ةحتافلا
.ايانض اي  ناوأب  ءيش  لك  نكل  يمهف ، اي  ُدعب  كتبرت  ىلع  رثعأ  مل 

ةنيمأ رِّكذيو  غزبي  راهنلا  ءوض  وه  اه  .ءامسلا  ىلإ  اههجو  تعفر 
رظتنت ةقيدحلا  يف  سلجت  تناك  نيح  تنيريسلا  تيب  يف  قورشلاب 

ىلإ تلخد  .ءامسلاب  لالتلا  ءاقتلا  دنع  اعيفر  اطيخ  قشي  رمحألا  رونلا 
.اهبلق عجو  بِّيطت  اهنأك  دمحلاب هللا  متمتت  يهو  ميرم  تيب  ةلاص 

.هللا دمحلا 
، ةرهاطلا حيرض  راوجب  ةقش  ىلإ  ةنيمأ  اي  نيلقتنتس  نيموي  دعب 

.زجاوعلا مأ  نيرواجتس 
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تسحأو كسملا  روخب  لعشت  يك  ةرخبملاب  يتأت  يهو  تمستبا 
.مامحلا نم  ريغص  ٍبرسك  اهبلق  نم  برتقتو  ديعب  نم  يتأت  ةحارب 
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١٣
«. رطفن نيزياعو  تقب ٩  ةعاسلا  .يحصا  ميرم  اي  َّالاي  »

ةنيمأ فرعت  نل  .ريرسلا  نم  كرحتت  ملف  ةنيمأ  ءادن  ميرم  تعمس 
فقسلا يف  قلحبت  ةلمملا  هتاعاس  تضق  .ليللا  لاوط  منت  مل  اهنأ 

ةنيمأ ليحر  يف  ريكفتلا  نم  نوهأ  اذه  .ءيش  يأ  نم  رغاش  غامدب 
نع اهسفن  لأست  نأ  ميرم  ديرت  .دحاو ال  موي  دعب  انه  نم  نيرثاكو 

لحرتلف .ثدحلا  ىلع  هتغبسأ  يذلا  ةيواسأملا  نم  ردقلا  اذه  لك 
ول تَّدو  ميرم ؟ اي  اذه  كريضي يف  يذلا  ام  اتءاج ، ثيح  نم  ناتنثالا 

.ةطاسبلا هذهب  رمألا  ناك 
ارظن اهمساب ؛ ةقشلا  دقع  امهل  عِّقوتل  عوبسأ  ذنم  اهيمدقب  تبهذ  دقل 

ةمهجتم ةتماص  يهو  اهتعاس  نم  .ةيوه  قاروأ  امهكالتما  مدع  ىلإ 
ىلع امهبقاعت  اهنأك  ئيسلا  اهجازم  ءافخإ  لواحت  مل  .ملكتت  داكت  ال 

.اديج هنافرعت  مرُج 
!«. ميرم »

.ةفرغلا باب  ىلع  ةفيفخ  تارقنب  ابوحصم  نيرثاك  توص  تعمس 
ةنيمأ ِتأتلف  .اهريرس  نم  ميرم  رجرجت  يك  اهتلسرأ  ةنيمأ  نأ  كش  ال 

قلحبت يف ةطشق » ديس   » لثم ةدقار  ميرم  لظتس  رشبلا ، نم  شيجب 
اهرعشو ريغصلا  اهسأرب  تلطأو  بابلا  نيرثاك  تحتف  .غارفلا 

ةفيفخ ةكرح  ميرم  نع  تردص  .حابصلا  يشم  نم  قرعلاب  ّلتبملا 

99



ةعيرس ةوطخب  تلخد  .اهلهمت  مل  ةنيمأ  نكل  موقتس ، اهنأب  يحوت 
لبق ريرسلا  نم  ميرم  تزفق  .هحتفت  يك  ةذفانلا  شيش  ىلإ  تهجتاو 

! ةنيمأ ترصتنا  دقل  .سمشلا  اهمهادت  نأ 
مويلا يدخاتو  رجفلا  يحصت  هدك  يبرج  .ميرم  اي  ةكرب  هد  حبصلا  »

«. هلوأ نم 
نم الخادت  .ليل  نم  اراهن  فرعأ  ال  انأ  ةنيمأ ! اي  ينيكحضت  مك 

نيرثاكو ِتنأ  هنإ  .اهافق  هبشي  اههجو  ةدحاو  ةلتك  احبصأو  نامز 
دنع نوحصيو  ءاسم  ةعساتلا  نوماني يف  سانلا  ضعب  نأ  ينرَّكذ  نم 
! فده الب  ةرهاقلا  عراوش  نوشمي يف  وأ  مهتايموي  نوبتكي  رجفلا 

يف اهب  ةنيمأ  تقحل  اهِّرس ، يف  مطربت  يهو  مَّامحلا  ىلإ  ميرم  تهجتا 
!«. هيل هدك  يرجتب  كلام  .ميرم  اي  ينتسا  : » لوقت يهو  ةقرطلا 

؟ ةنيمأ اي  هنيديرت  يذلا  ام  .ارْزَش  اهيلإ  ترظنو  ميرم  تفقوت 
بنيز ةديسلا  تيب  نع  اهيثدح  نيرثاكل  يبهذاو  نآلا  ينيسنا 

«! بلقلا حرشت  يللا  ةنوكلبلا  امكتراج و« دومحم  مأ  تسلاو 
يللا نم  باتك  هوج  مهتيقل  انأ  : » تلاقو اقاروأ  اهدي  ةنيمأ يف  تسد 

«. كنم مهتفلتسا 
.سمشلا رون  اهقرغأ  يتلا  ةرجحلا  ىلإ  تداعو  اهتكرت 

.اهدي يف  ةقبطملا  قاروألا  ىلإ  رظنت  يهو  اهناكم  يف  ميرم  تفقو 
يذلا قرزألا  ربحلا  ملقلاو  ريبكلا  يجان  طخ  تأر  اهتحتف  امدنع 

.ضرألا وحن  بحسني  اهبلقو  اهقيبطت  تداعأ  .امود  هب  بتكي  ناك 
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نم رثكأ  ذنم  ميرم  اهتذفن  يتلا  ةحبذملا  نم  باوجلا  اذه  اجن  فيك 
اهجورخ دعب  ناك  امبر  ثدحلا ، تيقوت  ركذتت  اهنإ ال  اماع ؟ نيرشع 

ال .عيباسأب  هيبأ  دعب  تام  يذلا  نينجلا  اهنادقفو  ىفشتسملا  نم 
؟ هتلعف ام  لعفتس  تناك  له  ءارولا  ىلإ  اهب  نمزلا  داع  ول  فرعت 

قاروألاو روصلا  ململت  يهو  ةرومخملاك  تناك  اهنأ  فرعت  اهنكل 
نينيعب .تيربكلا  دوع  اهقوف  يمرتو  خبطملا  ضوح  يف  اهعضتو 

اهمأ هجو  لكأيو  ربكي  وهو  بهللا  ىلإ  رظنت  تفقو  نيتيجاجز 
، قوف ىلإ  ةعستلا  رهشألا  تاذ  ميرم  عفري  وهو  اهيبأ  دسجو  مستبملا 

يجان تاباوج  ىلع  فحزتل  رانلا  تدتما  .ُجنت  اهفافز مل  ةروص  ىتح 
يتلا ةمداخلا  اهليذ  يفو  دهانب  ىتأ  يذلا  ناخدلاب  خبطملا  ألتما  اهل ،
دهان خارص  امنيب  جراخلا  ىلإ  ميرم  تبذج  مث  ضوحلا  ءام  تحتف 

! ميرم اي  ِكوبأ  روص  يقرحتب  صالخ ! ِتننجتا  ِتنإ  : » اهقحالي
!«. ...ننجتا ..ِتننجتا  انيقرحتو ! تيبلا  يقرحت  هزياع 

فصنب نيرثاكو  ةنيمأ  ثيدح  ىلإ  تعمتسا  راطفإلا  ةدئام  ىلع 
ةديدجلا ةقشلا  فيظنتل  ةنيمأ  ةطخ  نع  عبطلاب  مالكلا  ناك  .غامد 

تايجاحو تاءالمو  طوف  نم  ةلجاعلا  تايرتشملا  ةمئاق  ةعجارمو 
ثالثلا تاقرولا  لقثب  رعشت  ميرم  تناك  رخآلاو  نيحلا  نيب  .مامحلا 

؟ باوجلا أرقتس  له  .اهناتسف  بيج  يف 
! لاؤسلا وه  كاذ  .أرقت  وأ ال  أرقت 

فلت مويلا  لاوط  تلظ  .رارقلا  اذه  ةبوعص  روصتت  ميرم  نكت  مل 
ةلاصلا ىلإ  دوعتو  اهتفرغ  لخدت  تيبلا ، يف  اهسفن  لوح  رودتو 
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يرجت اهنأك  ثهلت  تأدب  اهنأ  ةجردل  ةفرشلا  مث  خبطملا  ىلإ  اهنمو 
اهبيج ىلإ  اهدي  تدتماو  اهريرس  قوف  تمترا  تبعت  امدنع  .نوثارام 

.قاروألا جرخت 
اكيرام ..يميم  ..ميرم 

سومانلاو نيعبرألا  تدعت  ةرارحلا  ةجرد  صوق .»  » انتيب يف يتفرغ يف  نم  نآلا  كل  بتكأ 
ىلإ يتلاخ  هب  تتأ  يذلا  كحكلا  نم  مغرلا  ىلع  ديعلاب  رعشأ  انأو ال  يمحل  فصن  لكأ  دق 

عبرأ تاعاس  نم  يوتل  تدع  .ةراحلا  يف  لايعلا  هعقرفي  يذلا  بمبلا  توصو  تيبلا 
تلخد .هلجأ  نم  اصيصخ  اهتعمج  يتلا  تاكنلا  ىلع  اريثك  انكحض  .دماح  عم  اهتيضق 

اهب يقلأو  اهتبقر  ةرامز  قبطأ يف  تدك  .ينبنؤت  اهنأك  ترغزف يل  كحضن  انتدجوو  هتجوز 
ةأرملا .لعفلاب  تيبلا  جراخ  ةكدلا  ىلع  سلجن  انك  انأو ـ  دماح  انْيلك ـ  نأ  الول  بابلا  جراخ 

نأ هيلع  رثكتست  له  عيباسأ ـ  ةلأسم  تحبصأ  توميس ـ  دماح  نأ  فرعت  اهنإ  ةيدكنلا !
؟ هسفن ءازعلا يف  يقلت  أدبي يف  نأ  هديرت  اهنأ  مأ  كحضي ،

.ديعلا ةزاجإل  انه  يرفس  لبق  ميرم  اي  يضاملا  عوبسألا  تاعشألا  ىلع  ِكتعلطأ  دقل 
.ةريخألا ةلحرملل  انلصوو  امامت  ناطرسلا  نَّكمت  صالخ 

مونلا نم  نكمتي  ىتح  نيفروم  ةنقح  هتيطعأ  يشمأ  نأ  لبق  .ملألا  ةدش  نم  ماني  دماح ال 
ىلإ ةدوعلا  الو يف  مونلا  ةبغرب يف  رعشأ  رجفلا مل  لبق  هدنع  نم  ُتجرخ  امدنع  .تاعاس  عضب 
ىلع .داطصنل  دماح  عم  اريثك  انه  يتآ  تنك  .كانه  تسلجو  ةعرتلا  ىلإ  تيشمتف  يترجح 

مل ةسردملا ، يف  انوملع  امك  ربصلا  ةليضف  سرامن  اهانيضق  يتلا  لاوطلا  مايألا  نم  مغرلا 
مايأ نم  ةيداع  تاظحل  اهلك  ةريثك ، روص  يلقع  ىلإ  تزفق  .طق  ةميقلا  هيلع  ائيش  دطصن 
اننأ انفشتكا  امدنع  يديألاب  اهيف  انكراعت  يتلا  ةرملاو  هتيب  مامأ  ةراحلا  ةركلا يف  بعلو  ةسردملا 
لثم حبصأس  يننأ  ميرم  اي  روصتأ  نكأ  مل  .ةرشاعلا  يف  اهتقو  انك  امبر  .تنبلا  سفن  بحن 

! اباب يلع  ناجرمو  توقايو  بهذ  اهنأ  ىلع  تايركذلا  ميلالم  عمجي  يذلا  ليخبلا 
كعم نوكأس  باوجلا  اذه  نيئرقت  امدنع  كنأ  فرعأ  يننكل  .حابصلا  اذه  يماردوليم  انأ 

، ةحيرستلا جرد  لخاد  مأ  ياشلا ، نامطرب  ةرملا يف  هذه  هكرتأس  تنك  نإ  دعب  ررقأ  .تيبلا مل  يف 
نل كنأ  مهملا  .اقحال  ركفأ  فوس  .لبق  نم  تاباوج  هيف  ِكل  كرتأ  مل  ديدج  ناكم  يف  مأ 

.كعم انأو  الإ  نيزح  يننأ  يفرعت 
تسل ةقيقحلا  .يتلوفط يف  قيدص  توم  ىتح  .مامت  ..ءايشألا  لك  ودبت  ميرم  اي  كعم  انأو 

يتبيبحو يتقيدص  كنأ  وه  هنم  دكأتم  انأ  ام  نكل  .ىرأو  رظتنأ  نأ  َّيلع  .كلذ  نم  ادكأتم 
.اريثك اهعم  كحضأو  تاياكحلا  يكحت يل  يتلا  اكيرامو 
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نأ ذنم  اربش  انتراج يف  تناك  .اهمسا  ىلع  ِكتيمسأ  يتلا  اكيرام  تلباق  ِكنأ  ول  ىنمتأ  تنك 
نيعبسلا يه يف  تناك  ةرشع  ةيناثلا  تنك يف  امدنع  .ةراجنلا  ةشرو  حتفو  ةرهاقلا  ىلإ  يبأ  ىتأ 
شمكنملا ريغصلا  اههجوب  اهتذفان  نم  حابصلا  انيلع يف  لطت  تناك  فيك  ادبأ  ىسنأ  نل  .امبر 

نأ انيف  طخشت  اهسأر ، ىلع  امود  هطبرت  يذلا  رمحألا  ليدنملاو  راقنملا  هبشي  يذلا  اهفنأو 
مل .ةخسولا  حسملا  هايمب  ائلتمم  الدرج  انيلع  تمر  الإو  بعلن  نحنو  حايصلا  نع  فقوتن 

لافطأ لك  ملتو  ءاسملا  لدبتيس يف  اهجازم  نأ  فرعن  انك  سكعلا ، ىلع  لب  طق ، اهديدهت  ذفنت 
انقلطأ اننكل  يرام ، اهمسا  ناك  .زوملاو  لاقتربلا  انمعطت  يهو  تاياكح  انل  يكحتل  عراشلا 

.اكحضم انل  ادب  هنكل  مسالا ، اذه  اهاطعأ  عراشلا  لايع  ْنِم  ْنَم  فرعأ  ال  اكيرام ، اهيلع 
انأو تتام  امدنع  الإ  اهبحأ  يننأ  فرعأ  نكأ  .انيف مل  طخشت  امدنع  انكحضت  تناك  اضيأ  يه 

.انايحأ اضيأ ، ِتنأ  كبحأ  يننكل  .اهبحأ  لازأ  .بط ال  يدادعإ  يف 
.ِكتماستبا بحأ  انأو  نيمستبت ، ِكارأ 

يننأل ةرايزلا  هذه  يف  كب » تملح  سمألاب   » نم ءاهتنالا  نم  نكمتأ  نل  يننأ  نظأ  تنك 
نأ تممص  كنأ  كركشأ  نأ  َّيلع  .نكمم  تقو  لوطأ  هعم  يضقأ  ىتح  دماح ؛ لجأ  نم  ُتئج 
اذه .ابتك  يعم  دجأ  ملو  ةءارقلا  تبغر يف  نإ  مدنلاب  رعشأس  يننإ  نيلوقت  ِتنأو  يعم  هذخآ 

.ءاكبلا يف  ةبغر  ينتباتنا  سمألاب  دماح  تكرت  يتلا  ةظحللا  يف  .طبضلاب  ثدح  ام  وه 
.حابصلا ىتح  أرقأ  تللظو  يتفرغ  ىلإ  تدع  مث  كتربخأ ، امك  ةعرتلا  ىلإ  تبهذ 

.يعم ِكدجأ  هؤرقأ ، فوس  باتك  لك  عم  هؤرقأ ، باتك  لك  عم  نأ  اعبط  نيفرعت 
ةيلكلا تاونس  .بطلا يف  ملحو  ةركاذملا  ادحاو : ائيش  ينعت  بتكلا  تناك  كفرعأ  نأ  لبق 
حبصي الأ  لجأ  نم  كلجأ ؛ نم  اهنيرضحت يل  يتلا  بتكلا  أرقأ  ُتنك  كبحأ ، نأ  لبق  ىلوألا 
.هجولا ءام  ىلع  ظافحلا  لجأ  نم  تناك  ةءارقلا  نإ  لوقلا  نيعيطتست  ائيس ، كمامأ  يرظنم 

كنأك اهسفن ، ةياورلا  نم  رثكأ  امبر  ةياور  نع  كعم  مالكلا  بحأ  يننأ  تكردأ  ةرتف  دعب 
لب يسفنب ، بتكلل  ىعسأ  تأدب  مث  .يعم  اهيف  نيركفت  ِتنأو  ةياكحلا  يف  حورلا  نيخفنت 

فوكيشت ةعومجم  كل  ترضحأ  يذلا  مويلا  نيركذت  له  .كئجافأ  ىتح  ديدجلا  نع  ثحبأ 
.ةرخافلا ةميلولا  ىلإ  نيرظنت  تنأو  كينيع  ىسنأ  نل  ةلماكلا ؟

لثم ةريبك  ةبتكم  مهل  كرتن  فوس  اريثك ؟ الام  انلافطأل  كرتن  نأ  ملحأ  ال  يننأ  نيفرعتأ 
.اعم ِتنأو  انأ  اهانأرق  بتك  يأ  نولءاستيو  اهيف  نوثحبيس  .كيبأ  ةبتكم 

ِتنأو ةيلاعلا  كتكحض  عمسأ  .حابصلا  اذه  ةفيفخ  ةيسنامور  اضارعأ  يناعأ  يننأ  ودبي 
! يسنامورو يماردوليم  نيلوقت :

بطلا ةهلآ  ضعب  رورغو  ليقث ، اهمد  تاناحتمالا  .ركاذأ  ملو  ةلامزلا  بتكب  يعم  ُتيتأ 
لثم يف  حبصأ  امدنع  .ينزفتسي  تاونسلا  هذه  لك  دعب  هيلع  داتعأ  نأ  بجي  ناك  يذلا 
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ةظحللا هذه  فرعأ يف  .اياحضلا ال  بيذعتب  ذذلتي  اّيداس  اصخش  نوكأ  نأ  ديرأ  مهرمع ال 
ضعب لخدأ  نأ  نكمملا  نم  هآ  ممممممم ! .اليلق  ركفأ  ينيعد  .اهتقو  هنوكأ  نأ  ديرأ  ام 

يه ةركاذملا  حبصتف  لايخلا  يمنت  ةدام  فيضأ  فوس  .يسفنلا  بطلا  ةسارد  جهنم  رييغتلا يف 
املثم لايخ  مهيدل  نييسفن  نيجلاعم  ديرن  ةديج ؟ ةركف  ودبت  الأ  .ةصق  ةءارق  وأ  مليف  ةدهاشم 

ةيلفسلا قطانملا  ىلإ  لوخدلا  نم  اونكمتي  ىتح  سفنلا  ملع  تايرظنو  بطلاب  ةفرعم  مهيدل 
ثحابتن يف نأ  نيح  ىلإ  يركف  اكيرام ؟ اي  ةطخلا  هذه  كيأر يف  ام  ىعواللا .» «ـ ةملظملا ل

.رمألا
«. قح انيلع  ةلامزلا  : » روثأملا كلوق  ددرأو  يمامأ  بتكلا  ةموك  ىلإ  فرقب  رظنأ 

دق نيناجملا  ةرشِع  نإ  تلاقل  نآلا  يتمع  ينتعمس  ول  يتفرغ ، يف  ٍلاع  توصب  كحضأ 
« عومدلاو دهشلا   » لسلسم نم  ةريخألا  ةقلحلا  ةدهاشم  نآلا يف  ةيهلم  اهنكل  يلقع ، ينتدقفأ 

يعم لماعتت  هتجوز  نأ  نم  مغرلا  ىلع  .ءادغلا  ىلع  دماح  عم  هلكآس  يذلا  مامحلا  وشحو 
ىلإ يتآ  امدنع  ءيشلا  ضعب  لضفأ  لكأي  دماح  نإ  سمأ  لوأ  يل  تلاق  اهنإف  اهترض  يننأك 

«. صوق »
.ديعلا مايأ  رخآ  يتدوع يف  دنع  ِكارأ 
، يسنامورلا يماردوليملا 

.يجان
وينوي ١٩٨٥  ٢٠
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١٤
دعب ءاج  .ديعلا  موي  سامح  ةنيمأ  قورع  قفدتو يف  رظتنملا  مويلا  ءاج 
ةقش بحاص  سدنهملا  عم  قافتالا  تمربأ  ذنم  لماك  عوبسأ  راظتنا 

تتأو انيمأت ، رخآ  ارهشو  امدقم  نيرهش  هل  تعفدو  بنيز ، ةديسلا 
حاتفملا اهدي  يف  تكسمأو  اهمساب  ةقشلا  دقع  يضمت  يك  ميرمب 

.اهبلق ألمت  ةداعسلاو 
ىتح اهفظنتو  ةقشلا  حتفت  يك  يلاتلا  مويلا  بهذت يف  ول  ةنيمأ  تدو 

ازهاج هتدجو  ديدجلا  تيبلا  ىلع  ةسردملا  نم  نيرثاك  تداع  نإ 
، ةعمجلا موي  يف  لاقتنالا  ىلع  ترصأ  نيرثاك  نكل  .اهلابقتسال 

دينجت يف  اضيأ  حجنت  امبرو  ةدعاسملا ، اهتعاطتساب  نوكيس  اذكهف 
، ةينانألاب اّرس  اهسفن  ةنيمأ  تمهتا  اهتعاس  .ةمهملل  اهئالمز  دحأ 
اي ةلفطك  اهعم  لماعتلا  نع  يفقوتت  نلأ  اضيأ ، نيرثاك  تيب  وه  اذهف 

؟ ةنيمأ
تلظ .افرح  ميرم  قطنت  مل  ةضورلا  تيب  يف  راطفإلا  ةدئام  ىلع 

تسحأ .اليوط  اهكولتو  ةريغص  تاميقل  عطتقتو  اهقبط  يف  قلحبت 
، ميرم ىلإ  ترظنو  اهدي  نم  فيغرلا  تكرت  .اهبلق  يف  ةصغب  ةنيمأ 
؟ كريغ نيم  انيل  انحإ  وه  .نيتوطخب  كبنج  نوكنه  انحإ  : » تلاق
هلاشتم ع ول  ىتح  ةفيض  تنك  ام  يرمع  انأ  ةحارصب  ميرم ، اي  يصب 

.رادلا تس  تنك  نيرصقلا  نيب  .اناعم يف  هلماع  ِتنا  ام  يز  سارلا 
«. يحرطمو يتيب  هضرب  ناك  تنيريسلاو 
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دق اهنأ  لدت  ةكرح  اهنم  ُدبَت  مل  .قبطلا  نع  اهسأر  ميرم  عفرت  مل 
اهنأ رعشت  .يكبتسف  اهمف  تحتف  ول  اهنأ  تسحأ  .ةنيمأ  تعمس 
.هنم اهوفطتخا  مث  مايأ  ةعضبل  ةديدج  ةبعلب  عتمت  يذلا  لفطلاك 

حمست نل  عومدب  اهينيع  ىلإ  عفدي  ماستبالا  نكل  مستبت ، نأ  تلواح 
تيبلا روصت  عيطتست  ال  عايضو ، ةهوتب  رعشت  تناك  .تالفإلاب  اهل 

اهنإ .غارفلا  نارودلا يف  ىلإ  ىرخأ  ةرم  قلزنت  نأ  الو  هتمص  ىلإ  دوعي 
عيباسألا ىدعتي  نيرثاكو ال  ةنيمأ  ءيجم  ذنم  تاف  ام  نأ  قدصت  ال 

لعج ام  وهو  ائلتممو ؛ انوحشم  انمز  تقولا  كلذ  اهل  ادب  ةتسلا !
.رخآ صخشل  تثدح  ةتهاب  ىركذك  ودبت  بائتكالا  تاونس 

اهنكل مل تمص ، مستبتو يف  اهتهجاوم  فقت يف  نيرثاك  ىلع  ْتهبتنا 
.اهينيع عفرت 

اهتمصو ميرم  هجو  .اليقث  اهبلقب  ةنيمأ  تسحأ  يسكاتلا  يف 
ىلع ةينلا  تدقع  .اهلايخ  نوقرافي  ال  اهينيع  يف  ةسوبحملا  عومدلاو 

مويلا كرتت  نل  اهنأ  امك  ءادغلا ، ىلع  اهوعدت  فوس  دغلا ، اهتيؤر يف 
.تارم ةدع  اهفتاهت  نأ  نود  يضمي 

ىلإ ةنيمأ  تهجتا  .زيزع  سنربلا  ةراح  باب  ىلع  يسكاتلا  امهلزنأ 
دومحم مأ  تفقو  ثيح  يناثلا  رودلا  وحن  اههجو  عفرت  يهو  تيبلا 

الهسو الهأ  فلأ  اي  : » اهلك ةراحلا  عمسُي  اهتوصو  اهتفرش  نم  حولت 
تتفتلا مث  ةجاح ،»؟ مكنم  دخآ  لزنأ  .ترون  ةديسلا  .ةنيمأ  تس  اي 

نأ دعب  ملسلا  ةنيمأ  تدعص  .وحصي  نأ  اهنبا  ىلع  تدانو  ءارولا  ىلإ 
ةقشلا فيظنت  نم  اهئاهتنا  روف  .تيبلا  لخدم  اهينيعب  تحسم 
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نأ ةرامعلا  لايع  هبنتو  ناكرألا  دحأ  يف  اريبك  اقودنص  عضت  فوس 
.ةمامقلا هيف  اوعضي 

.ىنميلا اهمدقب  لوخدلا  نيرثاك  نم  تبلط  ةقشلا  باب  دنع 
يوتحت يتلا  ةبيقحلاب  ضرألا  ىلع  يقلت  يهو  نيرثاك  تمستبا 

ءاوه ناك  .ضارغألا  ضعبو  داب  يآلاو  رتويبمكلاو  امهسبالم 
لخدف ةفرشلا  ةذفان  ةنيمأ  تحتف  .نطعلاو  ةبوطرلاب  اعبشم  تيبلا 

فقسلا يف  بكانعلا  تاكبشو  بارتلا  تاقبط  نع  فشكو  رونلا 
.ناكرألا دنعو 

«. ةنيمأ كتلاخ  ىلع  يملس  نانح ، مأ  اي  يلاعت  »
رودلا ةقش  نكست  يتلا  ةراجلا  اهل  مدقت  دومحم  مأ  ىلإ  ةنيمأ  تتفتلا 

يف دسجلا ، ةريغص  حمالملا  ةولح  ءاضيب  نانح  مأ  تناك  .يضرألا 
اهيدلو نيدباع  يف  ةطايخ  لحم  يف  لمعت  اهرمع ، نم  تاينيثالثلا 

.لافطأ ةثالث 
«. مهيف كل  كرابي  انبر  : » ةنيمأ تلاق 

ام مالتسال  تقلطناو  ةلماجملا  لمج  ضعب  نانح  مأ  اهعم  تلدابت 
ةميدق شامق  عطقو  لدرجو  ةحسممو  نيتشقم  دومحم ؛ هب  ىتأ 

ءارش يونت  يهف  بعتلل ، ٍعاد  كانه  نكي  هنإ مل  ةنيمأ  تلاق  .ةضفنمو 
ةنس لك  ةنيمأ ؟ تس  اي  هيإ  اورتشت  : » دومحم مأ  تدر  .ةفاظن  ةدع 

.ةالصلا دعب  الإ  حتفيه  شدحمو  ةعمجلا  هدراهنلا  ةبيط ، ِتناو 
يف اهنبا  ةيدرو  نأ  تفدرأ  هللا .» ءاش  نإ  انصلخ  انحإ  نوكنه 
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دومحم دوجو  نم  نوعفتنيس  مهنأ  يأ  ارهظ ، ةيناثلا  أدبت يف  يسكاتلا 
.ثاثألا ةحزحزو  ةليقثلا  ءايشألا  لمح  هنوجاتحيس يف  موي ، فصنل 

بيخ ام  ناعرس  يذلا  ليزهلا  دومحم  دسج  ىلإ  ككشتب  ةنيمأ  ترظن 
روس قوف  اهب  ىقلأو  ريرسلا  ةبترم  لمحو  مونلا  ةرجح  ىلإ  هجتا  .اهنظ 

عباوز راثأ  ام  وهو  ةضفنملاب ؛ اهدبه  يف  نانح  مأ  تأدبو  ةفرشلا 
.اهلك ةراحلا  رابغلا يف 

باب ةنيمأ  تحتف  نيرثاكل  اهتصصخ  يتلا  مونلا  ةرجح  يف 
لزني نأ  هيلع  .دومحم  ىلع  تدان  مث  تارم  ةدع  هتقلغأو  بالودلا 
مونلا فرغ  ْيبالودل  ةديدج  تالصفم  بِّكري  يك  راجن  راضحإل 

لوزنلاب دومحم  اهدَعَو  .ذفاونلاو  باوبألا  ضباقم  تييزتب  موقيو 
لوقت حورت  : » ةنيمأ هتعطاق  .ةالصلا  دعب  راجنلا  دماح  مع  راضحإو 

دعب هدك  الو  هدك  شحوري  ام  ناشع  ِتقولد ، نم  دماح  معل 
«. خوخملا بنكلا  ناشع  ارغو  ريماسم  هاعم  بيجي  هيلخو  .ةالصلا 

حتف تاوصأ  ددرت  تيبلا  تابنج  تناك  احابص  ةرشع  ةيداحلا  يف 
هيرتنألا يسارك  قوف  ضيفنتلا  ةشمقأ  طبخو  اهقلغو  باوبألا 

هايم قلد  توصو  ةبَّرَجملا  رئاتسلا  ناعلخي  امهو  نيتأرملا  تاراوحو 
كلت عمسي  نمف  اهِّرس ، يف  ةنيمأ  تكحض  .طالبلا  قوف  حسملا 
لصت اهلك ال  ةقشلا  نإ  .ةنارفعزلا  رصق  نوفظني  مهنأ  روصتي  ةبلجلا 

.نيرصقلا نيب  تيب  ةوهقلا يف  سلجم  ةحاسم  فصن  ىلإ 
«. فويض ةنيمأ ، تس  اي  »
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بابلا دنع  .دومحم  مأ  توص  ىلع  مونلا  ةرجح  نم  ةنيمأ  تجرخ 
نم سايكأ  هدي  يفو  ليوط  دوسأ  رعشب  ليحن  باش  فقو 

، فسوي : » نيرثاك تلاق  .ىولح  ةينيصو  ةهكافلاو  تاوارضخلا 
ةياكح ةولح  .حرسملا  سردم  اهليمز  هنإ  ةنيمأ .» ىلع  كفرعأ  َلاعت 

اي كسفن  بعتت  هيل  : » هتركشو ةنيمأ  تمستبا  هذه ! حرسملا  سيردت 
اهلأستل خبطملا  ىلإ  نيرثاك  ءارو  تلخد  مث  ةمزال .» شهل  ام  ينبا ؟

.نامز نم  باحصأ  امهنإ  هل  تلاق  .امهنع  فسوي  تربخأ  اذام 
شيتلمك ام  ِتنا  هد  نامز ! نمو  باحصأ ! : » ةنيمأ تكحض 

«. اهلك يتايح  لمكأ  تبرق  انأو  نيرشعلا ،
شتلمك ام  : » ةنيمأ ىلإ  رظنت  يهو  ثبخب  نيرثاك  تمستبا 

!«. نيرشعلا
دعي مل  ضوحلا  نول  .مَّامحلا  ىلإ  تبهذو  ةلاصلا  يف  ةنيمأ  امهتكرت 

مأ هتبص  يذلا  رولكلاو  نوباصلا  لك  دعب  ىتح  رفصأ ، هنكل  ادوسم ،
ةوقب تكعدو  موينمولألا  كلسلا  ةعطقب  ةنيمأ  تكسمأ  .هيلع  نانح 

نمزلا نأ  حضاولا  نم  .اهدهج  ىراصق  تلذب  اهنأ  دكؤت  نانح  مأو 
.ءاضيبلا نيلسروبلا  ةقبط  هتحار  ىلع  لكأ  دق 

تامالع اههجو  ىلعو  ةجالثلا  مامأ  تفقوو  خبطملا  ىلإ  تداع 
ةجالتلا نكل  سيوك ، زاجاتوبلا  : » تلاقو فسوي  تدان  .ىسألا 

انل يرتشت  زيزعلا  دبع  عراشل  كلجر  فطخت  عفني  .كنض  اهتلاح 
«. سيوك اهعون  سب  ةريغص  ةجالت 
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.ءادنلاب ةنيمأ  امهتقحالف  ةقشلا  باب  ىلإ  نيرثاكو  فسوي  هجتا 
ـ  فسوي اي  بعك  ةكرف  ةيمايخلا ـ »  » ىلإ اضيأ  اهجوتي  نأ  امهنم  تبلط 

ةميدقلا ةوسكلا  هتطعأ  .يدلبلا  بنكلل  ولحو  نيتم  شامق  ءارشل 
ةتسوسب هلمعي  هيلخ  ، » ساقملا سفن  ىلع  شامقلا  لجرلا  لِّصفي  يك 

نم اميلك  اضيأ  ادجو  نأ  ثدح  ولو  اهلسغأ ،» فرعأ  ناشع 
وأ نمثلا  يلاغ  ميلك  ءارش  نم  امهترذح  .هايرتشيلف  ديجلا  فوصلا 

عراش يف  يدنفأ » رمع   » نمو .نينيبلا  نيب  ءيش  .اّدج  صيخر 
.مرتحملا يرصملا  نطقلا  نم  اطوفو  تاءالم  نوجاتحيس  ديعسروب 

وهف ميلكلا ، ةركف  ىلع  اهسفن  ةنيمأ  تأنهو  نيرثاكو ، فسوي  قلطنا 
وأ ةفرشلا  يف  هفيظنتو  هلمح  نكمملا  نمو  ديجاجسلا  لقثب  سيل 

.بارت نم  هنطب  ام يف  غرفيل  يراجلا  ءاملا  تحت  هب  فذقلا 
نم ىهتنا  دق  لمعلا  قيرف  ناك  ارهظ  فصنلاو  ةدحاولا  يف 

ماعطإل ابهذت  نأ  نانح  مأو  دومحم  مأ  ىلع  ةنيمأ  تدكأ  .فيظنتلا 
امدنع .اعم  ةوهقلا  نبرشيل  برغملا  ةالص  لبق  ادوعتو  لايعلا 

اهلوح رظنت  يهو  تاظحلل  تفقو  امهءارو  بابلا  ةنيمأ  تقلغأ 
ةعفد جارخإو  محفلا  نيخست  تأدبو يف  ةرخبملا  ىلإ  تهجتا  .ةداعسب 
ةنيمأ تسحأ  .ةبسانملا  هذهل  اصيصخ  اهترتشا  يتلا  ةديدجلا  روخبلا 

نأ ذنم  مويلا  اذه  رظتنت  تناك  يردت  نأ  نود  اهنأك  ديع ، مويلا  نأ 
ضافو تيبلا  ناكرأ  يف  رطعلا  حاف  .يضاملا  ويام  يف  انه  ىلإ  تتأ 

.ةحوتفملا ذفاونلا  جراخ 
«. تيبلا جازم  قَّوري  كسملا  ِّيلخ  »
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ةيآ ولتتو  ةريغص  رئاود  يف  ةرخبملا  كرحت  يهو  فرغلا  يف  تراد 
ىلإ تهجتا  مث  الوأ ، مونلا  يترجح  نم  تهتنا  .لمسبتو  يسركلا 

تعستا .باهولا  دبع  توص  اهعمس  ىلإ  ىهانت  كانه  ةلاصلا ،
.اهتماستبا

لوط ىلع  بيغت  يوان  َتنا  امل 
لوقت ةرم  رخآ  تنك  شم 

يماَّدق هج  ةدحولا  كلايخ يف  فوشأ 
يمارغ يكشاو  كسح  عمساو  كملكأ 

يماهوأ ريغ  شاقل  ام  كمضأ  موقاو 
.يوان تنأ  امل 

تركذت .ةراحلا  ةيصان  ىلع  ةوهقلا  ويدار  نم  يتأت  ةينغألا  تناك 
يف تنيريسلا ، تيب  هتاينغأ يف  عمست  اهتضق  يتلا  ةليوطلا  تاقوألا 
مل .ىرخأل  ةناوطسأ  نمو  باتكل  باتك  نم  لقتنت  تناك  ةبتكملا 

اهليحر دعب  باهولا  دبع  هانغ  ام  لك  كانه  عمست  نأ  روصتتل  نكت 
ةرم يف لوأل  اهتعمس  اديدحت  ةينغألا  هذه  نكل  .نيرصقلا  نيب  نع 

قوف عبرتت  تناك  .ميرم  مأ  اهتراج  نوفامارج  نم  تاينيرشعلا 
ابرط اهسأر  زهت  يهو  اهترجح  يف  ةيبرشملا  تحت  يدلبلا  ةبنكلا 

ةزخوب ترعش  ...يمادق .» هج  ةدحولا  كلايخ يف  فوشأ  : » ددرتو
الو تقولا  اذه  لك  رمي  نأ  ةنيمأ ، اي  لوقعم  اذه  له  .اهبلق  يف 
الإ بنيز  ةديسلا  نع  دعبي  ال  كتيب  نإ  نيرصقلا ؟ نيب  ىلإ  يبهذت 
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ِتشتف .فيوستلل  ةزهاج  تارربم  امود  ِكيدل  نكل  ةريصق ، ةفاسم 
ِتشع يذلا  تيبلا  ىلإ  ةدحاو  ةرم  ولو  يبهذت  ملو  اربش  اربش  رباقملا 

! هيف كرمع 
اهسفن يهلت  اهنكل  ءادنلا ، عمست  اهنإ  .اببس  كلذل  ةنيمأ  فرعت  ال 

.هلاحل حوريو  اهاسني  نأ  ىلإ  ءيش  فلأب 
اناكس ريبكلا  تيبلا  يف  يدجت  نأ  ةفئاخ  تنأ  له  ةنيمأ ؟ اي  كلام 
نوكت نأ  وأ  كغامد  مهو يف  درجم  تيبلا  نوكي  نأ  نيفاختأ  نيرخآ ؟

كنأ نينظت  مأ  ءيشلا ، ضعب  اليوط  املح  نيساحنلا  يف  كتايح 
؟ ررشلاب ناقطت  هانيعو  كتدوع  راظتنا  يف  ديسلا  يس  نيدجتس 
اي ريخأت  هد  لك  : » هنانسأ ىلع  زجي  وهو  لوقي  مث  تاظحلل  تكسي 

!«. ةنيمأ
«. يلاعت ةنيمأ  اي  »

بابلا نم  تلخد  .اهغامد  تاماود  نم  نيرثاك  توص  اهلشتنا 
اهليذ فسويو يف  ءارمح ، صصأ  نيتريغص يف  نيترجش  لمحت  يهو 

مأ تانب  لوخد  ىلاتت  .هنم  لوطأ  كسم  ةرجش  ءارو  نم  نيبي  داكي ال 
؟ اذه لك  ام  .ىرخأ  عرز  صصأو  تايرتشملا  سايكأب  ثالثلا  نانح 

نيمسايو ليللا  كسمو  ةيمنهج  تاريجشب  ةأجف  ةلاصلا  تألتما 
يهو ديدجلا  اهزنك  ىلإ  نيرثاك  تراشأ  .عانعنو  ناحير  صصأو 

تركف ةنوكلبللو .» تيبلا  هوجل  عرز  انبج  : » ةعطقتم سافنأب  لوقت 
تالامح انيرتشاو  : » نيرثاك تلاق  اذه ! لك  نوعضيس  نيأ  ةنيمأ 
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ةفوطخم ةتكاس  ةنيمأ  تفقو  روسلا .» هرب  ىقبي  عرزلا  ناشع  ديدح 
! ةريغص ةباغ  بلق  ةأجف يف  اهسفن  تدجو  دقو  لوقت  اذام  بلقلا ،

ئلتمم اهبلق  نأ  تسحأو  نيتعماد  نينيعب  ءارضخلا  عورفلا  ىلإ  ترظن 
.تاريجشلا كلت  هبشت  ءايشأ  ةريثكو ، ةولح  ءايشأب 
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١٥
لوح ءاملا  طغضبو  اهقلح  حلملا يف  معطب  رعشت  يهو  ميرم  تحص 

فوؤر ناكو  قرغت  تناك  .سوباكلا  يف  لازت  ال  اهنأك  اهدسج 
ذنم اماع ، رشع  ةثالثل  هرت  اهنإ مل  اهمالحأ ! ىلإ  هب  ىتأ  يذلا  ام  .كانه 
نم ةاقتنم  ةعومجم  اهءارو  ترسكو  ةسيعتلا  ةقالعلا  كلت  تهتنا  نأ 

! للقلا
راجحأ نيب  ناتزورغم  اهامدق  سوباكلا ، يف  لازت  ال  اهنأك  رعشت 

اهسفن دشت  نأ  ةدهاج  لواحت  يهو  بلاحطلا ، اهيطغت  ةمخض 
اهمف حتفت  يهو  قنتخت  اهنإ  .ةديعبلا  ةتهابلا  ءوضلا  ةعقب  وحن  ىلعأل ،

ناك .فوؤر  تأر  مث  .اهقلح  ىلإ  ءاملا  نم  ديزملا  لخديف  خرصتل 
دفو مهنأك  سانلا  نم  ةعومجم  هلوح  نمو  سوواطلاك  يشمي 

.يمسر ءاشع  ىلإ  قيرطلا  يسامولبد يف 
.اهلعفت نل  .هيلع ال  يدانت  نأ  تركف 

؟ ميرم اي  نيتومت  كنكل 
«. دوجوم انأ  ميرم  اي  ةجاح  يأ  ِتجتحا  ول  : » اهل لاق  دق  ناك 

هيلع هيافك  يتدجنل ! ليبنلا  سرافلاك  بهي  نأ  ةداعس  هحنمأ  نل 
شيعأ نأ  اّرس ، لباقتن  نأ  ُتقفاو  .فرقلا  نم  تاونس  ينامث 

اي زاوج  ينعي  لفط   » .ديرأ ام  ينيطعي  نأ  وه  ضفرو  صوصللاك ،
!«. ِكيلع شتبدك  ام  انأ  .هدك  لمعاه  شم  انأ  هفراع  ِتناو  ميرم 

114



هتيهارك ىلإ  تهتناو  راجشلاو  ةلياحملا  نيب  تاونسلا  اهب  ترم 
نيحضتس لهف  هناكم  ِتنك  ول  ميرم ، اي  روذعم  .اهسفن  ةيهاركو 

لك نيكلمت  كنوك  نع  نيلختت  له  اهذوفنو ؟ ةجوزلا  ةلئاع  لامب 
عيطتسي ةقيشعو  مهلهأ ، نييالمب  ءادعس  لافطأو  ةرسأ  ءيش ؛

؟ ءاشي امنيح  اهنم  صلختلا 
ال ميرمو  ءابتخالل  حلصي  ناكم  دجوي  ال  .اهبلق  ناقفخ  دادزا 

اهدسجب تقلأ  .ةيرقبع  ةركف  اهتتاو  مث  راجحألا ، ةحزحز  عيطتست 
سملت ديب  ترعش  .ةتيم  تناك  ول  امك  اهنيع  تضمغأو  ضرألا  ىلع 
ررحتف حزحزتت  راجحألاب  تَّسحأ  مث  اهينيع ، حتفت  اهنكل مل  اهفتك ،
اهفرعت ةأرماو ال  نيرثاك  اثالث ؛ ءاسن  تأرف  اهينيع  تحتف  .اهيمدق 

ربنع يف  ىمادقلا  تاليزنلا  ىدحإ  ةينه ،»  » تناك ةثلاثلاو  ميرم 
اهيعارذب ءاسنلا  تكسمأ  .ةيسابعلا  ىفشتسم  يف  رَّوطم » ميرح  »

ءاملا عاق  ةريبك ، ةعرسب  ىلعأل  اهنوبحسي  اوناك  .قوف  ىلإ  اهنبذجو 
حطسلا ىلإ  ميرم  تجرخ  نأ  ىلإ  ربكتو  برتقت  ءوضلا  ةعقبو  دعبي 

.ىلعأ ىلإ  اهنبذجي  نللظ  اهنكرتي ، مل  ءاسنلا  نكل  .ةقيمع  ةقهشب 
.طقست نأ  ديرت  اهنإو ال  ءاوهلا  اعيمج يف  نهنإ  لوقت  نأ  ميرم  تدارأ 

انأ .ميرم  ةروتكدلا  انأ  ةينه ، .يعارذ  يكرتا  نيلعفت ! اذام  نيرثاك ،
ميرمو ىلعأل  ءاسنلا  برس  عفترا  َّيلإ ؟ نيرظنت  ال  اذاملف  كملكأ 
لفسأ ىلإ  ترظن  املك  ءاوهلا ، لكرتو  سفرتو  توص  الب  خرصت 

يوهت اهسفن  تدجو  ةأجف  .عستيو  ربكي  غارفلاو  دعتبت  ةسبايلا  تأر 
.قوف نم 
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.ضرألا وحن  فنعب  طقست  اهحورو  تحص 
هركذتت اذامل  فوؤر ! .اهسافنأ  طقتلت  يهو  فقسلا  ىلإ  تقلحب 

.جعزم رمأ  وهل  ملح  ول يف  ىتح  هدوجو  درجم  نإ  نآلا ؟
! ةينهو

ناك .نيماع  نم  ىفشتسملا  تكرت  نأ  ذنم  اهتيؤر  يف  ركفت  مل  اهنإ 
باهذلا نم  الدب  ىفشتسملا  تءاج  يتلا  ةأرملا  كلت  بحي  اهنم  ءزج 

ميرم نكل  ةيكيسالك ، ةياكح  .اهجوز  تلتق  .ةقنشملا  لبح  ىلإ 
مايألا ضعب  يف  .اقيقر  ابناج  ماصفلا  ةضيرم  ةينه  يف  ىرت  تناك 
ضعبل اهعم  سلجت  مث  ربنعلا ، ىلع  رورملا  نم  يهتنت  ميرم  تناك 

بعتت الأ  اهيصوتو  اّدر  رظتنت  نأ  نود  اهيلإ  ثدحتت  .تقولا 
اهعم تسلج  يتلا  ةرملا  كلت  تركذت  .ةيودألا  لوانت  تاضرمملا يف 

ام ىرت  اهنأك  نانحب  ةينه  اهيلإ  ترظن  فيك  ةدحاو ، ةملك  نود 
امبر .اديعب  اهرظن  تلَّوحو  ميرم  تكبترا  .اهفتك  تبرتو  اهلخادب 

.هذهك ةرظن  اموي  اهتحنم  اهمأ  دهان  نأ  ول  ىنمتت  تناك 
هايملا تاجاجز  اهيمدقب  تحازأ  .لقاثتب  ريرسلا  نم  ميرم  تماق 
قوف سبالملا  هلاح ، قباس  ىلإ  تيبلا  داع  دقل  .بتكلاو  ةغرافلا 

، كانهو انه  ةغراف  ةيودأ  بلع  ضرألا ، ىلعو  ةحيرستلا  يسرك 
.ةرجحلا تبرض  دق  ةلبنق  نأك  مايأ ، ذنم  ةكورتم  ةوهقو  ياش  باوكأ 

! رظنملا اذه  ةنيمأ  تأر  ول 
تاوصألاب جعي  جعزم  ٌتمص  تمصلا ، ءاجو  ةنيمأ  تلحر  دقل 

116



.سيباوكلابو اهغامد  ةبخطصملا يف 
.نآلا ةنيمأ  توص  عمست  نأ  ةجاحب  تناك 

ةنيمأ نأ  كشلا  نم  ةئاملا  يف  دحاولا  اذه  اددجم  اهيلإ  دوعي  له 
؟ اهلايخ عنص  نم  امه  نيرثاكو 

ةريغص ةركف  لقعلاب  دبتست  نيح  هذه  سوهلا  ةظحل  ةبيجع  يه  مك 
ناطرسك اهسفن  ءاقلت  نم  ومنت  نأ  ثبلت  ال  ةرذب  درجم  ةثيبخو ،

اي حص  .رشبلا  نجي  اذكه  .هلك  لقعلا  علتبت  ىتح  ربكتو  شحوتم 
؟ ةروتكد

؟ احابص فصنلاو  ةرشاعلا  اهيتأيس يف  نم  .بابلا  سرج  قد 
ةمستبملا ةماشلاو  ةليوطلا  ةيضفلا  اهتريفضب  بابلا  دنع  ةنيمأ  تفقو 

رعشت له  ميرم  فرعت  .ناحيرلا مل  نم  صيصإ  اهدي  يفو  اههجو  يف 
مأ اهمامأ ، اهتدجوف  ةنيمأ  توص  عامس  ىنمتت  تناك  اهنأل  ةداعسلاب 

لخادلا ىلإ  يرجت  مأ  قرغلا ، نع  اهل  يكحت  يهو  ءاكبلا  يف  رجفنت 
...ةململ لواحت 

ةوهق ناجنف  ِكاعم  برشأ  يجآ  تلق  ميرم ، اي  لفلا  حابص  »
«. يندملا لجسلا  اياعم  كدخآ  نيدعبو 

ناكملا حسمت  ةنيمأ  امنيب  ةلاصلا ، فصتنم  يف  ةتماص  ميرم  تفقو 
لجسلا عوضوم  هيإ  ينيلأست  شم  : » لوقت يهو  اهينيعب  اعيرس 

.»؟ هد يندملا 
لاقتنالا ققحت  يك  قئاقد  درجم  قئاقد ، ةنيمأ  اهلهمت  ول  ميرم  تدو 
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ةنيمأ تلمكتسا  .نآلا  ثدحي  ام  ىلإ  فوؤرو  قرغلا  نم  يملسلا 
امو ةلاصلا  ةدضنم  نم  اهءارو  اهدسج  رجرجت  ميرم  امنيب  مالكلا 
ىلإ ليسغلاب  يرجلاو  سبالملا  ةململو  مونلا  ةفرغ  ىلإ  ءالشأ  نم  اهقوف 
مث هناكرأ ، تلجت يف  يتلا  ةيقيرغإلا  ةاسأملاو  خبطملا  ىلإ  ةدوع  مَّامحلا 

يف ماعطلا  اياقب  قلد  يف  تأدبو  ةمامقلل  اريبك  اسيك  ةنيمأ  تجرخأ 
ةجالثلا ةنيمأ  تحتف  دقف  دحلا ، اذه  دنع  رمألا  فقوتي  مل  .هنطب 

عطقو اههجو  ىلع  نفعلا  امن  يتلا  ةيمابلا  ةلح  .اهتايوتحم  زرف  تأدبو 
لك اهمجح ، شمكناو  تدوسا  يتلا  مطامطلا  تابحو  ةفاجلا  نبجلا 

ةملكب ةنيمأ  قطنت  مل  .ءادوسلا  ةيكيتسالبلا  ةربقملا  ىلإ  ىهتنا  اذه 
ةقش نع  يكحت  يهو  اذه  لك  لعفت  تناك  .ميرم  تعقوت  امك  تيكبت 

ليمز فسويو  دومحم  مأو  ليللا  كسمو  نيمسايلا  راجشأو  ةديسلا 
يسرك ىلع  ميرم  تسلج  .لاجر  ةفقو  مهعم  فقو  يذلا  نيرثاك 
يذلا ليصافتلا  ليسل  اهسفن  تكرت  .قطنت  نأ  نود  يندعملا  خبطملا 

.ردخلا ةعاقف  نم  ءودهب  اهبحسي  أدب 
حاترا .هدلج  نم  َّريغ  دق  تيبلا  ناك  ةنيمأ  روضح  نم  ةعاس  دعب 

ذفاونلا نم  ةبطر  تامسن  تعفدناو  ناطيحلا  قوف  حابصلا  رون 
تمترا .ناكرألا  نبلا  ةحئار  تقبعو  فرغلا  فلت  تأدبو  ةحوتفملا 
دهجلا اذهب  تماق  يتلا  يه  امنأك  اهسافنأ  طقتلت  يسركلا  قوف  ميرم 

، يموق مقر  جارختسال  نيموي  نم  تبهذ  اهنإ  ةنيمأ  تلاق  .رابجلا 
...نأو ديق  طقاس  اهنأ  تحضوأف  ةبولطملا  قاروألا  ىلع  اهل  اولاق 

.»!؟ ةنيمأ اي  ديقلا  طقاس  عوضوم  نينم  ِتفرع  : » ميرم اهتعطاق 
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شم ينوفرق ، نيفظوملا  نإ  مهملا  .شهوتي  ام  لأسي  يللا  يتس  اي  »
«. ينيدعاسته يللا  ِتنا  تلق  لطاب ، الو  قح  مهنم  دخآ  هفراع 

ءاملا قمع  يف  لازي  ال  اهنم  ءزج  .امامت  تظقيت  اهنأ  ميرم  رعشت  ال 
يتلا ةفيظولا  نع  يكحت  يهو  ةنيمأ  لمأتي  ٍناث  ءزجو  وجني  يك  رفاعي 

نع ةلوئسملا  ترفاس  .بنيز  ةديسلا  ةيريخ يف  ةيعمج  اهيلع يف  تقفتا 
مهتعمس تحبصأو  تابجولا ، ميلست  رخأتو  يبد ، اهنبال يف  خبطملا 

ىلإ ترظنو  ليصافتلا  عامس  نع  ميرم  تفقوت  .انيط  نئابزلا  ىدل 
ربعت مل  يتلا  ةينه  نع  نالذخلاو ؟ فوؤر  نع  اهل  يكحت  له  .ةنيمأ 
مقرو ٌتيب  اهنم !؟ ةريغلاب  اهساسحإ  نع  اهربخت  مأ  نينس ، ذنم  اهلابب 

! نيرهش نوضغ  ربكتو يف  دلوت  ةايح  ةنيمأ ! اي  ةفيظوو  يموق 
ِتنا سب  يندملا ، لجسلا  قحلنه  شم  هدراهنلا  ميرم ، اي  يصب  »

يفوشت يجيت  هضرب  حصي  شم  .ةديسلا  ع  علطنو  يسبلت  يموقته 
؟ هيإ ىلع  يكحضتب  ِتنا  .يتضوأ  ريرس يف  كل  تبضو  انأ  .تيبلا 

تيبأ ةنيمأ  اي  جازم  يل  ياج  يليلوقتو : موي  ينيملكت  نكمي  شم 
.»؟ هدراهنلا مكاعم 

؟ هارت نأ  ديرت  الو  بنيز  ةديسلا  تيب  هركت  اهنأ  ةنيمأ  ربخت  له 
«. ةديدج بتك  كنم  فلتسأ  كنذإ  دعب  هزياعو  »

رظنت تفقو  .بتكملا  ةفرغ  ىلإ  ةنيمأ  ءارو  اهسفن  ميرم  ترجرج 
، ففرألا صحفتتو  اهنكامأ  ىلإ  اهتأرق  يتلا  بتكلا  ديعت  يهو  اهيلإ 

.ةنيمأ نم  ةريغلاب  رعشت  لعفلاب  اهنأ  تدكأتو 
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١٦
!«. ...ينولخدأ ..نيرثاك  انأ  ..ينولخدأ  »

فرعت دعت  .اهيدي مل  نيب  نم  قلزنت  نمزلا  طويخ  نأ  نيرثاك  تسحأ 
، اهل اوحتفي  نأ  خرصت  تاعفترملا  تيب  لوح  رودت  لازت  تناك ال  نإ 

اهنكل فجتري ، اهدسج  ناك  بنيز ! ةديسلا  تيب  اهتفرغ يف  اهنأ يف  مأ 
يتأي امنأك  ةنيمأ  توص  عمستو  اهسأر  قوف  تادامكلا  ةدوربب  رعشت 

.نآرقلا أرقتو  هللااب  ذيعتست  تناك  .ةقيمع  ةرفح  نم 
نم ءزجو  اهدلج  تحت  شيعي  ميحجلا  نأك  نخاس  نيرثاك  دسج 
ول .اهتومبو  راجدإب  ناك  ول  ىتح  املح  اذه  نوكي  نأ  ىنمتي  اهلقع 

فحزت يهو  قئاقد  ترم  .اهتايح  ىلإ  دوعتو  هنم  وحصتسف  ملح  هنأ 
ناك يذلا  اهلقع ـ  .ارهد  تناك  اهنكل  اهملح ، جراخ  ةبوعصب 

هئارو نمو  ةنيمأ  هجو  ىلإ  ءودهب  طبهي  أدب  ءاوهلاب ـ  ةخفتنملا  ةنولابلاك 
لوقت يهو  احوحبم  اهتوص  جرخ  .ةراحلا  تاوصأو  ةفرغلا  ةذفان 

!«. روهش نم ٣  يد  مالحألل  عجرأ  ةرم  لوأ  : » ةنيمأل
ولعي حايرلا  ريفصو  ادراب  تيبلا  جراخ  ءاوهلا  ناك  ملحلا  يف 

ىلع .مؤشلاب  رذنت  ةفوزعم  فاصفصلا يف  عورف  ةكرح  عم  لخادتيو 
« ريشكروي  » ءامس نإف  ءاسم  ةسماخلا  تناك  ةعاسلا  نأ  نم  مغرلا 

ثبلي مل  ةيدامر  ةيناطب  اهيلع  ىقلأ  دق  مهدحأ  نأ  ول  امك  تملظأ 
نارين تناك  لخادلا  يف  .رطملا  تاخزب  اهئالتما  عم  َّدوسا  نأ  اهنول 

نيرثاك .ةقينألا  ناطيحلا  ىلع  ةتهاب  احابشأ  مسرتف  صقارتت  ةأفدملا 
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اهبلقو لالظلا  صقارت  نع  ناديحت  ال  اهانيع  ريرسلا ، قوف  ةددمم 
.ددرتلاو تقولا  نم  ةفاسم  ىرخأو  ةضبن  لك  نيب  توفخب ، ضبني 

ةبعتم يهو  دوعيس ! ىتم  ملعي  دحأ  الو  اركبم  لحر  .راهنلا  َّىلو  دقل 
ةأرما ةفرغلا ، نكر  سلجي يف  توملاو  توملا ، دح  ىلإ  ةضيرم  اّدج ،
نينيعب نيرثاك  وحن  رظنت  داوسلا  ةكلاح  ةفيطقلا  نم  ةءابعب  ةفتلم 

.رحبلا باشعأك  قماغ  رضخأ  امهنول 
وفطي يف اهدسج  تدهاشو  ةأرملا ، نع  اديعب  اهينيع  نيرثاك  ترادأ 

.ريرسلا قوف  دقارلا  اهحبش  ىلإ  رظنيو  ةفرغلل  يبابضلا  غارفلا 
اهنكل قاحملا ، مالظ  يف  قراغ  يداولا  ءاسملا ، اذه  رمق  ةمث  سيل 

ءوضلا ىرأ  معن ، .تاعفترملا  تيب  اهتفرغ يف  نم  تعبني  اءوض  ىرت 
قودنصلاك ودبي  يذلا  يبشخلا  اهريرس  وه  اه  هنورت ؟ الأ  حوضوب ،

ةفاح ىلع  ىقلملا  ليجنإلاو  لفقلاو  ريرسلا  باب  وه  اذه  ريبكلا ،
نيرثاك ..وشنرإ  نيرثاك  اهمسا ، هشماوه  ىلع  تبتك  يذلاو  ةذفانلا 

هذه يللين ، اي  يرظنا  ...ثيه ! نيرثاك  ..نوتنيل  نيرثاك  ..فيلكثيه 
عم ةذفانلاب  كتحت  يتلا  راجشألاو  اهلخاد  ةدقوملا  ةعمشلاو  يتفرغ 
؟» فيزوج  » ةردنس ىرخألا يف  ةعمشلا  نيرت  له  حايرلا ! دادتشا 

ىتح يتدوع  رظتني  هنإ  .رخأتم  تقو  ىتح  وحصي  فيزوج »  » نإ
ةبعص ةلحرلاف  تقولا  ضعب  فيزوج »  » رظتني فوس  .ةباوبلا  قلغي 

ةسينكب انقيرط  يف  رمن  نأ  دب  الو  نيزح  اهيشمي  يذلا  بلقلاو 
«! نوترميج »

لوح ددرتي  اهتوص  ىدص  عمست  لعفلاب ، كانه  نيرثاك  ...هااااآ 
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ةكيمسلا هناردجب  مدطصيو  هلوح  فليو  رودي  تاعفترملا ، تيب 
! ...ينولخدأ .ةقلغملا  ذفاونلا  جاجزو 

هدسجب اهبناجب  سلجي  يذلا  راجدإ »  » ىلإو اهتفرغ  ىلإ  تداع 
.رقشألا رعشلا  ةلاه  هطوحت  معانلا  يطارقتسرألا  ههجوو  قيقرلا 

؟ اذكه يتزانج  يف  سلاج  هنأ  هيلع  ودبي  َِمل  .نيتنيزح  هانيع  تناك 
اهسأرب تسحأ  هلبألا ! اهيأ  دعب  تمأ  انأ مل  .لجرلا  اذه  رمأ  بيجع 

.ىمحلا ةرارحب  رهصني 
تيبلا تنكسأ  يتلا  كتينانأ  ِكيفكت  الأ  يثاك ؟ اي  هنم  نيديرت  اذام 

ةمودعم ةدحاج  نم  كل  اي  ِكامدق ! هتأطو  نأ  ذنم  دوسلا  نابرغلاب 
! ِكبحأ نأ  ريغ  نيكسملا  اذه  لعف  اذام  .ريمضلا 

فرط ىلع  نآلا  سلاجلا  راجدإ  بحت  نيرثاك  .اضيأ  هبحت  نيرثاك 
توملا .ههجو  تتبرو  ةشعترم  ادي  هيلإ  تعفر  .اهدي  نضتحي  ريرسلا 

ركعي ال  يذلا  ماتلا  نوكسلا  هبشي  ةحارلا ، هبشي  هنكل  اليمج ، سيل 
.اهبلق نينأ  هوفص 

ءاسحلا نحصو  نيتملا  اهدسجب  ةفرغلا  نيد » يللين   » تلخد
ةلطملا ةفرشلا  ةذفان  وحن  اههجوب  نيرثاك  تحاشأ  .اهدي  نخاسلا يف 

هبشت يتلا  ةبذهملا  ةقمنملا  ةريبكلا  ةقيدحلا  كلتل  اقحس  .ةقيدحلا  ىلع 
لوح رودتو  فلت  اهنإ  انه ، تسيل  نيرثاك  نكل  تيبلا ! باحصأ 

كلتو ةنشخلا  تاعفترملا  قوف  ايلابمالو  انيصر  ضبارلا  تيبلا 
ناك .رجحلا  يف  ةروفحملا  ةريغصلا  نويعلا  هبشت  يتلا  ذفاونلا 

يف ذفاونلا  اوئبخف  ةقطنملا  كلت  يف  حايرلا  ةعيبط  نوفرعي  اهدادجأ 
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وحن اههجو  عفرت  تاعفترملا  يف  نآلا  اهنإ  .ةضيرعلا  تيبلا  ماظع 
انأ ..اوحتفا  «. » ماع ١٥٠٠ وشنرإ   » بابلا قوف  روفحملا  مسالا 

!«. ..نيرثاك
عفدنيف اهمف  يف  ةيضفلا  ةقعلملا  رشحت  نيد » يللين   » ىلع تهبتنا 

مكيلع .بضغب  اهتيبرم  ىلإ  ترظن  .معط  الب  اهقلح  ىلإ  ءاسحلا 
! ...يللين اي  مهلوأ  تنأو  ةنعللا ، اعيمج 

ىلإ اهعفر  مث  دراب ، نانحب  ةدرابلا  اهدي  كسمأ  .اتماص  راجدإ  ناك 
اهرظن تلَّوح  .معط  الب  ءاسحلا ـ  اذه  لثم  ةلبق ـ  اهلبقو  قيقرلا  همف 
نحلب مهمهت  تناك  يتلاو  ةرجحلا  نكر  يف  ةسلاجلا  ةأرملا  ىلإ 

دق نوكتس  مداقلا  عيبرلا  لولح  لبق  نأ  نيرثاك  فرعت  .ضيفخ 
ردقي نأ  نود  مانتس  .ةنشخلا  ءادوسلا  ريشكروي  ضرأ  يف  تدقر 
رصي يذلا  لفطلا  الو  يللين  الو  راجدإ  ال  اهجعزي ، نأ  ىلع  مهدحأ 

نوعلملا الو  هب  اهثارتكا  مدع  نم  مغرلا  ىلع  ةايحلا  ىلإ  ءيجملا  ىلع 
.اهتومب هبلق  رسكت  فوس  يذلا  فيلكثيه  .عبطلاب  فيلكثيه 

كش .اسيعت ال  شيعي  يك  اهعسو  ام يف  لعفتس  هلاحو ، هكرتت  نل 
ةنعل اهدعب ! نم  هتايح  لمكتسي  فوس  اذه  ليمجلا  ركان  دغولا  نأ 

.انأ يتنعل  اهنإ  .ابناج  هللا  ِحن  ..ال  ..ال  .فيلكثيه  اي  كيلع  هللا 
«. يتاك اي  يبرشا  »

ةروص تأرف  اهلوح  نيرثاك  ترظن  .بوكلا  اهمف  نم  ةنيمأ  تبَّرق 
.اهتفرغ طئاح  ىلع  ةقلعملا  نوتسنب »  » ةرخصو ريشكروي »  » لالت
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تناك .اهدسج  لخاد  لازتال  اهنأ  دكأتت  اهنأك  اهيدي  عباصأ  تكرح 
اهيقست تأدبو  ريرسلا  رهظ  ىلإ  هتدنسأو  اهعذج  تعفر  دق  ةنيمأ 

همعط ناك  .اهقلح  لئاسلا يف  ةدورب  ترس  .لسعلاب  نوميللا  ريصع 
يف ةرم  نم  رثكأ  هليصافت  تعمس  دقف  ملحلا  ةنيمأل  ِكحت  مل  .اذيذل 

لك اهعماسم  ىلع  ديعت  نأ  ةنيمأ  ناكمإب  نإ  لب  تنيريسلا ، تيب 
.املح املح  اهمالحأ 

.»؟ ةنيمأ اي  ماك  ةعاسلا  يه  »
اهدعب كتعمسو  ةعاس  الإ  شيتمنام  ِتنإ  .ليللاب  ىلع ١١  ةبرقم  »

«. يرج تيجف  يخرصتب 
«. ملح هد  .هسيوك  انأ  ةنيمأ  اي  صالخ  »

ِتعقو يتاك ، اي  كناطيش  يزاجي  هللا  : » تدهنتو ةنيمأ  تمستبا 
: لوقت يهو  اهانيع  تعملو  ةظحلل  تتكس  مث  َّيلجر .» يبلق يف 

«. رحبلا حورن  يجيتام  »
؟ رحبلا .بارغتساب  نيرثاك  اهيلإ  ترظن 

؟ نآلا رحبلا !
هركب نيدعبو  رحبلا ! يحورت  كسفن  كرمع  لوط  شم  هويأ ، »

«. لغش شاندنع  امو  ةزاجأ 
اهغامد ربكت يف  اهتءاج  نيأ  نم  فرعت  يتلا ال  ةركفلاو  ةنيمأ  اهتلاق 

.ميرم مقر  تبرضو  ليابوملاب  تكسمأ  .عشعشتو  ةعرسب 

124



١٧
ةساودو تلفسألا  ىلع  ليدوم ١٩٧٩ دروفلا »  » ةرايسلا تقلطنا 

أفطنا يتلا  ةرايسلا  .ميرم  مدق  نم  ةطغض  لك  عم  درغزت  نيزنبلا 
ةدقرلاو تاونسلا  رابغ  اهدسج  نع  تضفن  َّبَرجاو  يضفلا  اهنول 

نم ةجراخ  قلطنت  يهو  تأطمت  .ةميتي  اهنأك  ةضورلا  تيب  باب  مامأ 
اهنأ ميرم  قدصت  .يوارحصلا ال  ةيردنكسإ  رصم ـ  قيرط  تاباوب 
دقل .ليللا  فصتنم  دعب  ةيردنكسإلا  ىلإ  رفسلا  ىلع  تقفاو  دق 

ةديسلا ةنيمأو يف  نيرثاك  ىلع  ترم  ةطاسبب ، ةرايسلا  حيتافم  تبحس 
ريدت اهنيمي  ىلإ  ةنيمأ  تسلج  .ةيردنكسإلا  قيرط  ىلإ  مث  بنيز ،

ةيفلخلا ةبنكلا  يف  نيرثاك  تلغشناو  تاطحملا ، نيب  ويدارلا  رشؤم 
.لجوج طئارخ  ىلع  ةرايسلا  عقوم  ةعباتمب 

نم ماهسلاك  قرمت  يتلا  ةقالمعلا  تارايسلا  ىلإ  ةنيمأ  ترظن 
ءارحصلا بلق  قلطنت يف  نآلا  اهنإ  .ةفيفخ  ةخودب  تسحأو  نيبناجلا 

! نيتأرما عم  اهدحو  ةنيدم  ىلإ  ةنيدم  نم 
!«. نايرد شم  انأو  اهلك  يد  نينسلا  ِكيف  عودخم  تنك  انأ  ينعي  »

ةرايز دعب  اهخبوي  ناك  نيح  داوجلا  دبع  دمحأ  توص  اهينذأ  ددرت يف 
اهملآ ام  وهو  ةرارمو  ءودهب  ملكتي  ناك  .هملع  نود  نيسحلا  انديس 

.هتداعك اهيف  قِّعزي  نأ  نم  رثكأ 
دلبلا نع  تدعب  ناشع  هد  لك  هد ؟ ريبكلا  أطخلا  ِتبكترا  يازإ  »

125



اي اروف  تيبلا  يبيس  .ةدحاو  ةملك  ريغ  شيدنع  ام  دحاو ؟ موي 
«. ةنيمأ

.ديسلا اي يس  ريخلاب  كيسمي  هللا  .اهِّرس  تمستبا يف 
!«. ةنيمأ اي  اّدج  ةريبك  رصم  : » نيرثاك تلاق 

!«. كعمس نيمو  يتنب  اي  هويأ  »
ةماستباب تلاقو  ةيمامألا  ةرايسلا  ةآرم  نيرثاك يف  ىلإ  ميرم  ترظن 

«. يتاك اي  هضرب  ةريبك  ارتلجنإو  : » ةريغص
يللا لايمألا  شارحألاو يف  لالتلا  ريغ  ارتلجنإ  نم  شفرعا  ام  انأ  »

!«. نوتنيل تيبو  تاعفترملا  تيب  نيب 
، رحبلا نع  مالك  لطبتب  شتناكام  تنيريسلا  تيب  يف  : » ةنيمأ تلاق 
! هل تحار  ام  اهرمع  نكل  ةيحان  لك  نم  ارتلجنإ  طواحم  يللا  رحبلا 

ىقب ِتنإ  امنإ  انحير ، يللا ف  نيسحلا  انديس  روزأ  عونمم  ناكو  انأ  بط 
.تكحضو وشنرإ »؟ تنب  اي 

طلتخيو ةرايسلا  لخاد  ىلإ  قفدتي  ءاوهلا  توصو  مالكلا  نع  نتكس 
تاماصتعا نع  ثدحتي  لجر  ىلإ  ةنيمأ  تتصنأ  .ويدارلا  توصب 

نابره : » تلاق .براه  لامعأ  لجر  هكلمي  جيسنو  لزغ  عنصم  لامع 
بهنلاو تاقرسلا  نع  يكحت  ميرم  ىلإ  تعمتسا  ميرم .»؟ اي  هيإ  نم 

.تانراقملا اهنهذ  دقعت يف  تأدبو  ةيداع  ارابخأ  تحبصأ  يتلا 
رودي َّامَع  ائيش  نيردت  ِتنك  لهو  ةنيمأ ؟ اي  ةدحاو  ةرم  تانراقم 

؟ نيساحنلا تيب  جراخ 
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دبع نم  اهنع  فرعت  ةريبكلا ، رومألا  عباتت  تناك  دقل  اذه ؟ لاق  نم 
مامتهاب عمتست  تناك  راهنلا  يفو  ليللا ، رخآ  يكحي يف  امدنع  داوجلا 

ام اهل  يوري  نم  ىلإ  ةجاحب  نكت  مل  اهنإ  مث  .نيسايو  يمهف  مالكل 
مل اهنأ  حيحص  نيبرح ؟ رارم  شعت  ملأ  .برحلا  تاونس  يف  ثدحي 
، ريقفلل ةميلو  جاجدلا  ةحنجأ  نم  لعج  يذلا  عوجلاو  رقفلا  ِناعت 

فوخلا نكل  زيلجنإلا ، فوفص  اوبراحيل يف  اهئانبأ  دحأ  فطُخ  الو 
ةعبس ءارو  دحاولا  ناك  ول  ىتح  عيمجلا  لاطي  برحلا  نينس  يف 

.باوبأ
شم انأ  ةنيمأ ، اي  كحماسي  هللا  : » اهراكفأ طيخ  ميرم  توص  عطق 

!«. لصحيب يللا  فرعأ  هزياع 
«. ...دحاولا ناك  انمايأ  ىتح يف  هد  ميرم ! اي  مالك  هدو  »

اندنع تقولد  .لالتحالا  دض  ةروث  هيف  ناك  ةنيمأ  اي  كمايأ  »
انمايأ .كلملا  ىدحتيب  ناملرب  هيف  ناك  كمايأ  .ةروث  ريغ  نم  لالتحا 
تعلط ناك  كمايأ  .ةنس  نم ٢٩  ةيراس  ئراوط  ةلاح  دميب  ناملربلا 

ةعلاو اهنيلكاو  لامعألا  لاجر  انمايأ  .ينطو  داصتقا  سسأيب  برح 
سيئرلاو بعشلا ، تفزلا  سلجم  مادق  يلايلو  مايأ  اومصتعيب  سانلاو 

!«. دهعلا يلول  ةبارخلا  ثروي  زياع 
الإ لِّثمي  نكي  مل  ميرم  هنع  ثدحتت  يذلا  ناملربلا  نإ  ةنيمأ  تلاق 

ملو رقفلا  طخ  تحت  اوناك  نييرصملا  مظعم  بعشلا ، نم  ليلقلا  لقأ 
نم .قرزأ  نج  نم  وأ  كلم  وأ  ناملرب  نم  دوسأ  الو  ضيبأ  مهلطي 
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؟ مالكلا اذهب  ميرم  اي  ِتئج  نيأ 
!«. ةنيمأ اي  رحبلا  : » نيرثاك توص  مهعطاق 

ىلإ دويلا  ةحئار  تقفدتف  هرخآ  نع  كابشلا  تحتف  دق  نيرثاك  تناك 
: » ةديهنتب ابوحصم  هتجرخأو  اقيمع  اسفن  تذخأ  .ةرايسلا 

!«. ...رحبلا
فقوت ميرمو  ارجف  فصنلاو  ةثلاثلا  نم  ةعاسلا  براقع  تبرتقا 

ىلع ةنيمأ  تأكتا  .يبطاشلا  يف  تارايسلا  نكر  ةحاس  يف  ةرايسلا 
روسلا تحت  ةريبكلا  ةرخصلا  ىلإ  نيتوطخ  تلزنو  ميرم ، عارذ 

.نيرثاك امهتعبتو 
هقوف نم  مجحلا ، ةلئاه  ءادوس  ةداجسك  نهمامأ  رحبلا  طسبنا 
اّيوق فيصلا  فصتنم  ءاوه  ناك  .ساعُنو  لسكب  بحسلا  تكرحت 

، نهعامسأ ألمي  جوملا  ريدهو  تمص  نسلج يف  .ةبوطرلاب  اعبشمو 
تتصنأ .روخصلاب  ةيوق  ةجوم  ماطترا  عم  ولعي  مث  ةظحلل  ضفخني 

امنأك هتعرس  نم  ئطبي  تقولاب  تسحأو  جاومألا  توص  ىلإ  نيرثاك 
.فده الو  ىنعم  الب  يرجي  هنأ  ةأجف  كردأ  دق 

حلملا تقعل  .اههجو  سملي  ءاملا  ذاذرو  اهينيع  نيرثاك  تضمغأ 
.اهتحت ةرخصلا  تاجيرعت  قوف  اهيديب  رمت  يهو  عاتمتساب  اهيتفش  ىلع 

ذنم ماني  يفارخ  ناويح  دلج  اهنأك  امعانو  اقلز  بلاحطلا  سملم  ناك 
َدوسأ ناك  رحبلا ، ةروص  تأر  اهغامد  يف  .رحبلا  ةفاح  دنع  نورق 
تدبف جاومألا  تعباتت  هحطس  قوف  .ملاعلا  ةياهن  ىتح  ادتممو 

128



اهرظنم ناك  .ئطاشلا  وحن  ةوقب  ودعت  ءاضيبلا  لويخلا  نم  فوفصك 
ةظحلل تلظ  .اهبلق  فاطخناب  تسحأ  نيرثاك  نأ  ةجردل  اليمج 
.اهدحأ قوف  اسراف  كانه  نأ  اهل  ادب  مث  لويخلا ، تاجوم  قفدت  عباتت 
.ةفقاو نيرثاك  تضفتنا  .جرسلا  قوف  بصتني  هدسج  وه  اه  معن ،

! فيلكثيه
!؟ فيلكثيه وه  اذه  له 

نيرثاك ترج  .طوبهلل  داعو  ةمخض  ةجوم  قوف  ناصحلا  عفترا 
ةفاح اهامدق  تسمل  ىتح  روخصلا  لتك  قوف  تزفق  لفسألا ، ىلإ 
ىتح تمدقت  ءاملا ، يف  تضاخ  .يدانت  يهو  اهيديب  تحول  .ءاملا 
ىتش يف  اهعفدي  ليقثلا  جوملا  أدبو  اهطسو ، ىلإ  اهيتبكر ، ىلإ  لصو 

اهنكل اهقلح ، ىلإ  لخدي  ءاملاو  اههجو  قرغي  حلملا  معط  تاهاجتالا ،
ةوقب لخادلا  ىلإ  مدقتت  اهنكل  ةبعص ، رايتلا  سكع  ةكرحلا  .ِلابت  مل 
يكرحت ..مهي  .ةحابسلا ال  فرعأ  يننكل ال  .يحبسا  .يشما  .ةنونجم 

يف ههجو  ىرأ  ال  انأ  فيلكثيه ؟»  » وه اذه  له  ءاقمحلا ! اهتيأ 
.مالظلا

! ..فيلكثييييييه
ىلإ ريطت  ليوطلا  هرعش  تالصخو  راسيلا  ىلإ  سرافلا  فرحنا 

.جوملا قوف  حيرلا  قباسي  هناصح  .ءارولا 
! فيلكثيه اي  يثاك  انأ 

.ئطاشلا لامر  قوف  ترياطت  اقزم  هب  ىقلأ  .ءادنلا  رجفلا  ءاوه  رثعب 
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تايادب رون  عم  هنول  قرزا  دقو  رحبلا  ىلع  اهينيع  نيرثاك  تحتف 
اهلفسأ ةرخص  ىلع  نيترواجتم  ناسلجت  ميرمو  ةنيمأ  تناك  .راهنلا 

له .ءامسلا  وحن  اهينيع  نيرثاك  تعفر  .رحبلا  ىلإ  نارظنت  اليلق 
نع نيلءاستت  نيرثاك ، اي  بيجع  ِكرمأ  قاحم ؟ ةليل  هذه  تناك 

نيركذتت نآلا  كلعجي  يذلا  امو  راهنلا ! أدب  نأ  دعب  رمقلا  ءافتخا 
؟ ءادوسلا هيلايلو  قاحملا 

لالتلا بوجت  تجرخ  امدنع  مويلا  كلذ  ادبأ  نيرثاك  ىسنت  نل 
: ءادن حايرلا  توص  تعمس يف  بورغلا  دنع  .تنيريسلا  تيب  لوح 

توص وه  اذه  نوكي  نأ  نكمي  له  ...يثاك .» ..َّيلإ  يلاعت  ..يثاك  »
! هئطخت نأ  نكمي  ال  يذلا  فيلكثيه  توص  وه  لب  تاتنيريسلا ؟

ليللا َّلح  امدنع  .توصلا  هاجتا  يرجت يف  تقلطناو  ناصحلا  تزكل 
.نونجملا يف اهيرج  ترمتسا يف  ِلابت ، مل  اهقيرط ، تدقف  اهنأ  تكردأ 

اهيلع اّيشغم  اهندجوو  اهنع  نثحبي  تيبلا  ءاسن  تجرخ  يلاتلا  مويلا 
.لالتلا دحأ  لفسأ 

بارس درجم  تاتنيريسلا ، ةعينص  وه  نآلا  هتأر  يذلا  فيلكثيه  له 
؟ ةيدبألا بارسلا  ةلسلس  رخآ يف 

! موئشملا مويلا  كلذ  اهيلإ يف  عمسلا  قرتسي  هنأ مل  ول  ...فيلكثيه !
اهنأ اهتربخأو  خبطملا  يف  نيد » يللين   » اهتيبرمب تلتخا  دق  تناك 
وهف يللين ، اي  هبحأ  عبطلاب  .نوتنيل  راجدإ  نم  جاوزلا  ىلع  تقفاو 
يللين ُدبت  مل  .اّينغ  حبصيسو  حرمو  باشو  رشعملا  قيقرو  ميسو 
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نإ اذكه  ةسعت  نيرثاك  ودبت  َمل  مهفت  ملو  بابسألا ، كلتب  ةعنتقم 
، اهرارق يف  ةئطخم  اهنأ  اهقامعأ  يف  فرعت  نيرثاك  نكل  هبحت ! تناك 
ىتح ال غوارت  نأ  يللين  تلواح  يذلا  اهملح  نم  هتفرع  ام  وه  اذهف 

ىلع ترصأ  نيرثاك  نكل  .مالحألا  يكح  نم  مءاشتت  اهنأل  هعمست 
يللين تزه  .ةسئاب  تحبصأل  ةنجلا ، يف  تنك  يننأ  ول  اهربخت : نأ 
نودجي نوئطاخلاف  كلذل ، الهأ  تسل  كنأل  اعبط ؛ اهقفاوت : اهسأر 

تنك يف ينأ  ُتملح  نيرثاك : تلمكتسا  .ءاقشلاو  ةساعتلا  ةنجلا  يف 
ىلإ دوعأ  يك  ءاكبلا  نم  يبلق  تقزم  يل ، انكسو  اّرقم  ُدبت  مل  ةنجلا ،
نم يب  اوحَّوطف  اديدش  ابضغ  ينم  اوبضغ  ةكئالملاو  ضرألا ،

يكبأ انأو  توحصو  تاعفترملا  شارحأ  قوف  ُتطقس  ءامسلا ،
.احرف

نم جاوزلل  قلخأ  انأ مل  اهَّرس ، اهربخت  يك  ملحلا  يللينل  تكح  دقل 
يخأ نأ  ول  .ةنجلا  يف  ةديعس  نوكأل  قلخأ  مل  امك  نوتنيل ، راجدإ 

اذه يف  ُتركف  ام  لفسألا  كردلا  ىلإ  فيلكثيهب  طبهي  مل  ريرشلا 
كلذل .يتناكم  نم  ُّطحيس  فيلكثيه  نم  يجاوزف  نآلا  امأ  .جاوزلا 

؛ يللين اي  ميسو  هنأل  هبحأ  انأ ال  .هبحأ  مك  ادبأ  فيلكثيه  فرعي  نل 
ةعيبط تناك  امهم  .يسفن  نم  يبلق  ىلإ  برقأو  ينم  هبشأ يب  هنأل  نكل 

نم اتعنص  دق  هحورو  يحور  نإف  حاورألا  هنم  عنصت  يذلا  ءيشلا 
رمقلا عاعش  نيب  قرفلاك  اننيبو  هنيب  قرفلاف  نوتنيل  امأ  .دحاو  رصنع 

.رانلاو ديلجلا  نيب  وأ  قربلاو 
هتأرو عمسلا ، قرتسي  ناك  فيلكثيه  نأ  تفرع  يللين  ةثيبخلا 
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نإ لوقت  نيرثاك  عمس  نأ  دعب  خبطملا  باب  نم  ءوده  يف  بحستي 
ناكمإب ناك  .ةملكب  اهمف  حتفت  ملو  اهنأش  نم  طحيس  هنم  جاوزلا 

، دحاو رايخل  اهكرتيو  تاعفترملا  نم  برهي  نأ  لبق  هقحلت  نأ  نيرثاك 
! نوتنيل جوزتت  نأ 

«. نيناعج ةنيمأو  انأ  .لكان  ناشع  يثاك  اي  َّالاي  : » ميرم توص  اهاتأ 
يذلا سمشلا  صرق  عافترا  ىلع  اهدورش  نم  نيرثاك  تهبتنا 

ءاملاب ّلتبملا  اههجو  تحسم  .لظ  يلايخك  ناودبت  ةنيمأو  ميرم  لعج 
رخصلاب تمطترا  مث  تبرتقا  يتلا  ةجوملا  ىلإ  رظنت  يهو  حلملاو 

اهنع ضفنت  يهو  اهرهظ  ماظع  تقطقطف  اهدسج  تدرف  .اهلفسأ 
ىلع ميرمو  ةنيمأ  بناجب  نيرثاك  تشم  .ةليوطلا  ةسلجلا  رثأ 

تاعفترملا تيب  خبطم  حمالم  علتبي  رماغلا  ءوضلا  امنيب  شينروكلا 
.اهنطب صرقي  عوجلاب  اضيأ  يه  ترعش  .نيد  يللين  هجوو 
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١٨
نأ دعب  احابص  فصنلاو  ةعباسلا  يف  تيبلا  ملس  ةنيمأ  تلزن 

.ةسردملا ةرايس  ىلإ  لوزنلا  لبق  اهراطفإ  نيرثاك  لوانت  ىلإ  تنأمطا 
ةنيمأ اهشفقت  تقولا ، بلغأ  ةتماص  نيرثاكو  ةيردنكسإلا  ةلحر  ذنم 
ةنيمأ تنظ  دقل  .قلقلا  اهبلق  ريثي يف  ام  وهو  دورش ؛ ةلاح  انايحأ يف 
تبلق دقل  هللا ، ناحبس  نكل  اهدعست ، فوس  رحبلا  ةرايز  نأ 
تَربخ يتلا  ةنيمأ  تفت  مل  ةبيطقت  اهنيبج  ىلع  تمسرو  اهجازم 

.اهتابلقتو نيرثاك 
ةراحلا ءامس  نيزت  يتلا  سيناوفلاو  ناضمر  ةنيز  ىلع  اهانيع  تعقو 

.ةرواجملا تاراحلاو 
! نامز هللاو 

ريخ  » ةيعمج رقم  ثيح  ديعسروب  عراش  وحن  وطخت  يهو  تمستبا 
يف ثب  ام  وهو  ناضمر  لوأ  لمعلا  تملتسا  دق  تناك  اندلب .»

يذلا قلقلا  نع  فرعي  هنأ  كش  .اهنئمطي ال  هللا  نأك  ةحارلا  اهسفن 
تنقتأ يذلا  جعزملا  قلقلا  ةريبكلاو ، ةريغصلا  ىلع  اهبلق  شهني 
تمتمت .ءيش  لك  ىلع  دمحلا هللا  .ةايحلا  رومأ  لاغشنالاب يف  هتغوارم 

ام وهو  سطسغأ  ةبوطرب  اعبشم  اّراح  ءاوهلا  ناك  .سفنتت  يهو  اهب 
تبه .مايصلا  تاعاس  ىلوأ  لازت يف  يهو ال  شطعلاب  رعشت  اهلعج 
ةوقب ترعش  .ةرهاطلا  دجسم  ةيحان  نم  ةيوق  كسم  ةحئار  اهيلع 

نم لهنيل  حتفنا  يذلا  اهردص  ىلإ  اهيقاس  نمو  اهيقاس ، يف  يرست 

133



ثيح ةريبكلا  ةيانبلا  ىلإ  لوخدلل  اًدادعتسا  قمعب  تسفنت  .ةحئارلا 
ططقلا اهقوف  حرمت  يتلا  ةمامقلا  ماوكأ  اهرظتنت  كانهف  ةيعمجلا ، رقم 

دقل .ةروسكملا  ملسلا  ذفاون  قوفو  ناكرألا  يف  ةرقتسملا  بكانعلاو 
فوس .ةيانبلا  ةفاظن  نع  لوئسملا  رثأ  ىصقتت  ةيضاملا  مايألا  تضق 

نم دب  .رمألا ال  اذه  مويلا يف  ةيعمجلا  ةريدم  الول »  » ةجاحلا ثِّدحت 
ىدل ةنوبز  ةنيمأ  تناك  ولف  ةفاظنلا ، ماهم  ىلوتي  باوب  عم  قافتالا 

.لكشلا اذهب  ناكم  نم  اماعط  يرتشت  نأ  تِفنأل  ةعيمجلا 
اهيداني نأ  ىلع  رصت  يتلاو  تايطع ،»  » تأر ريسناسألا  باب  دنع 

يف نأ  تركف  ءامسأ ! نود  نم  فاح  ةجاحلا  ةجاحلا .» «ـ ب عيمجلا 
اهوداني نأ  سانلا  نم  تبلط  اهنأ  ول  اذام  مناه .» ةنيمأ   » تناك اهنامز 

.اهِّرس ةنيمأ يف  تكحض  طقف ؟ مناه » «ـ ب
دعصت يك  ملسلا  وحن  وطخت  يهو  ةنيمأ  اهتلاق  ريخلا ،» حابص  »
يندعملا توباتلا  اذه  بحت  ال  يهف  اهيمدق ، ىلع  ةتسلا  راودألا 

ةمحرو مالسلا  مكيلعو  : » تايطع توص  اهءارو  تعمس  .ئدصلا 
«. هتاكربو هللا 

يتلا ةقرولا  طئاحلا  ىلع  تقَّلعو  ةرادإلا  ةقش  ىلإ  ةنيمأ  تلخد 
ةريمس ترظن  .نهنم  لك  صاصتخاو  تافظوملا  ءامسأ  اهيف  تبتك 
تناك يذلا  دوسألا  باقنلا  ءارو  نم  نيتظحاجلا  اهينيعب  ةقرولا  ىلإ 

يذلاو مل ماع ١٩١٩ ، اههجو  نع  هتعفر  دق  يوارعش  ىده  تسلا 
لك هدك  : » ةريمسل تلاق  .اموي  ٍءاسن  نم  نهتفرع  نمو  ةنيمأ  ِهِدترت 

انحإ يف .لغشلا  ميلست  ديعاومو  اهتايلوئسم  هفراع  ىقبت  اننم  ةدحاو 
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«. هعيضن تقو  شيفم  ينعي  .رهضلا  ةدحاو  لفقيب  خبطملاو  ناضمر 
ىلإ تقلطناو  ةريمس  ينيع  يف  بارغتسالا  ةرظن  ةنيمأ  تلهاجت 

سدنسو دمحأ  مأو  نتاف  تناك  .خبطملا  ثيح  ةلباقملا  ةقشلا 
فل نم  نيهتني  ةبردم ، ةعيرس  ٍدايأب  بنعلا  قرو  وشح  تاكمهنم يف 

يف ةعماللا  ءارضخلا  عباصألا  يقاب  بناجب  ةقدب  هنعضيو  عبصإلا 
، هتفاظن نم  دكأتت  اهينيعب  خبطملا  ةنيمأ  تحسم  .موينمولألا  قابطألا 

مطامطلاو تاوارضخلاب  طولخملا  يشحملا  زرأ  صحفتتل  تداعو 
مث لصبلاو ، لباوتلا  طسو  ةخفتنم  تمان  يتلا  يمورلا  كويدلاو 

.نمسلا ةبلع  دنع  تفقوت 
!«. يعانص نمس  هد ؟ هيإ  »

ةمالس : » فللا ناترمتسم يف  اهاديو  اهيلإ  اههجو  دمحأ  مأ  تعفر 
لِّمرم هللاو  امنإ  .هد  نمسلاب  خبطنب  امياد  انحا  ام  .ةنيمأ  ةجاح  اي  رظنلا 

، ظيغلاب رعشت  يهو  ةنيمأ  تجرخ  يدلبلا .» نع  شقرفي  ام  همعطو 
نأ يفكي  ام  ةوهطملا  فصن  ةمعطألا  كلت  عيب  نم  نوبسكي  مهنإ 
ول ىتح  عضولا  اذه  رارمتساب  حمست  نل  .يعيبط  نمسب  نخبطي 

ثدحت فوس  .صاخلا  اهبيج  نم  نمسلا  يرتشت  نأ  رمألا  اهب  لصو 
.رهظلا تقو  رضحت  امدنع  رمألا  ةيعمجلا يف  ةريدم 

ةطوفب بتاكملا  ىلع  رودت  انهلا » مأ   » ةدادلا تناك  ةرادإلا  ةفرغ  يف 
فنخألا خيشلا  توص  ناكو  عقبلاو ، بارتلاب  ةعبشم  ءارفص 

اّيدام لاقثإلا  نم  ءاسنلا  ارذحم  تايطع  تسلا  ليابوم  نم  حيصي 
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فلألا طمي  ناك  .عرشلل  ةفلااااااخم »  » اذه يف  نأل  لاجرلا ؛ ىلع 
ىتح ةكبش ، الو  ارهم  نبلطي  الأ  ءاسنلا  ىلع  .ةنيمأ  كحضي  لكشب 

ركفت ةنيمأ  لعج  لكشب  حيصي  لجرلا  ذخأ  .ةيصعم  حرفلا  ناتسف 
سبل : » لاعفنالا ةدش  نم  قطي  نأ  كشو  ىلع  هقورع  دحأ  نأ 

ةعيرشتلاو ةفلااااخم ، ةعيرشتلا »  » ىمسي ام  اهفافز  ةليل  ةسورعلا يف 
اهعم نوكت  دقو  نمثلا ، ةيلاغ  ةليوط  ءاضيب  بايث  نع  ةرابع  يه 

ىراصنلا تاداع  نم  هذهو  نوللا ، ءاضيب  براوجو  تازافق 
نم اهيف  امل  اهسبل  زوجي  الو  ةسينكلا ، يف  جاوزلا  دقع  دنع  ةميدقلا 

اهسبلت ثيح ال  ريذبتلاو  فارسإلا  نم  اهيف  املو  تارفاكلاب ؛ هبشتلا 
«. ....تااااانمؤملا اهتيأ  اذهلو  رمعلا ، ةدحاو يف  ةرم  الإ  ةأرملا 

نم ضفخت  نأ  اهنم  بلطت  يهو  ةداح  ةرظن  تايطعل  ةنيمأ  تددس 
ناب .اهيدي  نيب  يتلا  قاروألا  زيكرتلا يف  نم  نكمتت  ىتح  توصلا ؛

تسلا ينيعب  ةنيمأ  تركذ  راكنتسا  ةرظن  تايطع  ّينيع  يف 
تناك .تنيريسلا  تيب  اهءارو يف  اهتكرت  يتلا   (********)« ثبكام »

ام .رشلاب  قطنت  يتلا  اهينيع  تارظن  ىدافتتو  ةأرملا  كلت  فاخت  ةنيمأ 
لضفملا اهدعقم  لتحتو  ةكلملاك  تيبلا  وهب  يف  رتخبتت  اهارت  نإ 

ىتأ يذلا  ام  .يشمتو  هلك  ناكملا  ةنيمأ  كرتت  ىتح  ةأفدملا  بناجب 
يهو قيضب  ةنيمأ  ترفز  بر ! اي  راَّتس  اي  نآلا ؟ اهلاب  ىلع  ةأرملا  كلتب 
ةيؤر تعاطتسا  ول  دوت  مك  .ارجح  هقوف  نأك  اليقث  اهردصب  رعشت 
ناكم ىلإ  ةيعمجلا  هذه  ءاسن  تبحطصا  اهنأ  ول  مالس  ايو  ءامسلا !

منهجب نيعماسلا  ددهت  ريعج  تاوصأ  وأ  مالك  هيف  عمسُي  حوتفم ال 
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ءامسلا ىلإ  نرظني  نأ  نهنم  بلطتو  نهسلجت  فوس  .ريصملا  سئبو 
.ةدحاو ةملك  نود 

ميلست عباتتل  خبطملا  ىلإ  تداع  فصنلاو ، ةرشع  ةيناثلا  يف 
نع ةبرغ  يه  مأ  بارغتسالاب ، اهروعش  يف  ركفت  تناك  .تابلطلا 

تيب يف  ىتح  .هفلأت  مل  روعش  هنإ  ةنيمأ ؟ اي  هئاسنو  ناكملا  اذه 
، ناهوتلاو ةَّضخلا  تاقوأ  ترم  نأ  دعبف  ةبرغلاب ، رعشت  تنيريسلا مل 

ةايح تشاع  امنأك  تاونسلا  رورم  عم  ترعشو  اهتيب ، تيبلا  حبصأ 
، يلاعلا رخصلا  ةزورغملا يف  ةيرجحلا  ةعلقلا  كلت  ةضيرع يف  ةليوط 

نأ دعب  ىضقناو  تاونس  رمتسا  اليمج  املح  تناك  ىلوألا  اهتايح  نأو 
امبر وأ  نينحلاو ، حورجلا  نم  مغرلا  ىلعو  .كرت  ام  بلقلا  يف  كرت 

(********) ىليل تناك  .تيبلا  تاقيفرل  ةنيمأ  بلق  حتفنا  اهببسب ،
عضبب ةنيمأ  دعب  تنيريسلا  تيب  ترهظ يف  نأ  ذنم  اهيلإ  برقألا  يه 

اهرعشو ناتمستبملا  ناوادوسلا  اهانيع  اهلايخ  يف  ترم  .تاونس 
اهبيبح نع  ىليل  اهل  تكح  .ةولحلا  اهتماستباو  ريصقلا  دوسألا 

ىلإ داع  .اهلجأ  نم  لضانت  اهرمع  تضق  يتلا  ةيرحلا  نعو  نيسح 
ةوهقلا يف ىليل  عم  برشت  تناك  امدنع  يعيبرلا  حابصلا  كلذ  ةنيمأ 
ريست يف يهو  اهساسحإ  نع  ىليل  اهل  تكحو  تنيريسلا ، تيب  ةبتكم 

تناك يتلا  ةظحللا  .رصم يف  نم  زيلجنإلا  جورخب  بلاطت  ةرهاظم 
تنك  » .توملا نم  اهفوخ  رخبت  رشبلاب  جاَّوم  رحب  ةرطق يف  درجم  اهيف 

فالآ نم  ةدحاو  انأف  ةرهاظم  تُم يف  ول  ينإ  ةنيمأ  اي  يسفنل  لوقاب 
يف مهقح  اوبصتغا  نييالم  نم  ةدحاو  انأف  تشع  ولو  اوتام ،
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نأ اهيف  تنظ  ةلهول  ةنيمأ  ىلع  رمألا  سبتلا  . (********)« ةايحلا
.ملكتي يذلا  وه  يمهف 

اهيلع تلخد  .ةمجرتلا  عوضوم  اهيلع  تحرتقا  نم  يه  ىليل  نإ 
فوكيشت صصق  ىدحإ   (********) ةزيزعل يكحت  اهتدجوف  اموي 

ففرأ يف  اهعضتو  ةيبرعلا  ىلإ  ةنيمأ  اهلقنت  نأ  تحرتقاف  ةريصقلا ،
يهو ةرمحلاب  اههجو  جَّرضتو  اهتقو  ةنيمأ  تكحض  .تامجرتلا 

«. ةنيمأ اي  يبَّرج  : » ىليل تلاق  .اهتايح  يف  ائيش  مجرتت  مل  اهنإ  لوقت 
الاقم وأ  ةصق  أرقت  ءاسنلا  ىدحإ  تأر  املك  حرفلاب  اهبلق  زتها  املاطل 

.اهل ةمجرت  نع 
؟ نيرثاك نم  الدب  يضاملا  ويام  انه يف  ىلإ  اهعم  ىليل  ِتأت  اذامل مل 

ةجاحلاو ةريمس  نيرتس  ِتنك  فيكف  ىليل  اي  تيتأ  دق  ِكنأ  ولو 
ناك يتلا  ةزجعملاو  نيسحب  يننورِّكذي  مهنأ  نيفرعتأ  تايطع ؟

زهي ءيش  لئاه ، ءيش  ثدحي  نأ   » وه لحلا  نإ  لوقي  ناك  اهرظتني ؟
ىلع مهربجت  ةزجعم  نينئمطملا ،» نيرقتسملا  نيمرتحملا  سانلا  ءالؤه 

اهنوبنجتيو ةرطاخملا  نوفاخيف  اهفلخ  نورتتسي  يتلا  مهنافكأ  قيزمت 
نل هنإ  مهنم  دحاولا  لوقي  .مهحلاصم  يذؤتو  مهرضت  دق  اهنأل 

هبغري اميف  الإ  بغري  نلو  عمتجملا ، اهلبقتي  يتلا  راكفألا  الإ يف  ركفي 
نورخآلا اهرعشتسي  يتلا  رعاشملاب  الإ  رعشي  نلو  نورخآلا ،

ةيحضت نوحضي  الو  اريبك ، اّبح  نوبحي  ال  نوشيعي ، مهنافكأ  تحتو  »
نوجوزتيو سحلاو ، لايخلاو  ركفلا  ملاع  يف  نوقِّلحي  الو  ةريبك ،

.(********)« ةرركتم بلاوق  نودليو 
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ديعت يك  حوتفملا » بابلا   » نم ميرم  ةخسن  ةنيمأ  تراعتسا  دقل 
.ىليل اهتشحوأ  املك  اهتءارق 

«. ةنيمأ ةجاح  اي  وكيلع  ومالس  »
، ةرادإلا ءاسن  يقابو  تايطع  تسلا  فارصنا  ىلع  ةنيمأ  تهبتنا 
مل .خبطملا  نم  يتأت  قابطألا  ليسغو  للحلا  ةململ  ةبلج  تعمسو 

فَّفخو نمزلا  فقوأ  اهلاب  يف  ىليل  رورم  نأك  تقولاب ، ةنيمأ  رعشت 
اهساسحإ ىشالت  دقو  عراشلا  ىلإ  تجرخ  .اهردص  قيض  نم 

اهيلإ بهذتس  .ةرايزلاب  ميرم  ئجافت  نأ  تررق  .عوجلاو  شطعلاب 
ميرم تضفر  ول  .اعم  راطفإلا  الوانتي  يك  تيبلا  نم  اهرجرجتو 

اهرمأو معاطملا  دحأ  ىلإ  اهذخأت  فوسف  بنيز ، ةديسلا  ىلإ  ءيجملا 
.يعانص نمسب  نوخبطي  اضيأ  مهنأ  ةدكأتم  ةنيمأف  هللا ،

نوكيس اذكه  ةضورلا ، عراش  يف  اهلزنُي  نأ  يسكاتلا  نم  تبلط 
.نيرثاك لثم  لينلا ، نم  برقلاب  تاوطخلا  كلت  يشمت  نأ  اهناكمإب 

رونب تَّوض  يتلا  رهنلا  ةحفص  تلمأتو  شينروكلا  روس  نم  تبرتقا 
يف ادوجوم  نكي  مل  هنأك  لبق  نم  لينلا  ىلإ  ةنيمأ  نِحت  مل  .ةريهظلا 

ءاملا ىلإ  رظنت  يهو  تشمت  .هل  قري  اهبلقب  رعشت  نآلا  اهنكل  .اهتايح 
بلقلاو ةمعن ، اهردص  ىلإ  لخادلا  سَفَّنلا  .ةمعن  يف  اهنأ  ركفتو 

يذلا نيمسايلاو  نيرثاك  ةكحض  ةمعن ، اهعولض  نيب  قفخي  يذلا 
نوبعلي مهو  ةراحلا  لايع  توصو  بنيز  ةديسلا  تيب  ةفرش  رهزأ يف 

ةنيمأ تفقو  ئطاشلا  قوف  اهعورف  لدهتت  زوجع  ةرجش  تحت  .ةمعن 
ساسحإلا ناك  .اهنيبج  قوف  نم  قرعلا  تابح  حسمتو  سفنتت 
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ثيح نم  رهنلا  حطس  شرتفيل  ضيفيو  اهبلق  ألمي  ةمعنلا  ضيفب 
.رخآلا ئطاشلا  ىتحو  فقت 

حتفُي .ميرم مل  باب  سرج  تقد  امدنع  ارهظ  ةثلاثلا  ةعاسلا  تناك 
تبرضو ليابوملا  تجرخأ  .لخادلا  اتوص يف  ةنيمأ  عمست  ملو  بابلا 
تفاضأو سرجلا  ىلع  طغضلا  تلصاو  .اقلغم  فتاهلا  ناك  اهمقر ،

ىلإ رظنيو  هتفرغ  نم  جرخي  ينهم  مع  تعمس  .اهفك  تاطبخ  هيلإ 
«. ةريمألا تسلاب  الهأ  : » ىلعأ

.»؟ ينهم مع  اي  تجرخ  ةروتكدلا  َّيه  »
«. ناضمر لوأ  نم  فرط  اهل  شتحمل  ام  ىتح  انأ  اد  ادبأ ، »

اهيلع ةنيمأ  تملسف  ةهجاوملا  ةقشلا  نم  ناميإ  مادم  تجرخ 
كشو ىلع  تناك  .ةماعلا  ةيوناثلا  مأوتلا يف  ةجيتن  رابخأ  نع  تلأسو 

ةنيمأ تركش  .رذحب  حتفُي  بابلا  تعمس  امدنع  ميرم  نع  اهلاؤس 
نيتمروتم نينيعب  ميرم  فقت  ثيح  لخادلا  ىلإ  قرمت  يهو  ةراجلا 

يف رطفن  لزننه  يسبلا  َّالاي  : » ةنيمأ تلاق  .ريهزنبلا  نوميللا  مجحب 
«. بنيز ةديسلا 

!«. ةنيمأ اي  موصاب  شم  انأ  : » تلاقو اهيتفش  ميرم  تَّمز 
«. نينتالا انحإ  انل  همياص  انأ  .مهم  شم  : » ةنيمأ تكحض 

«. ...و عفدملا  داعيم  ىلع  ريتك  هسل  ةنيمأ  اي  »
.تيبلا يف  ةسبحلا  لدب  لينلا  ع  مهدعقن  ىقبي  : » ةنيمأ اهتعطاق 

نم لهسأ  ةيردنكسإ  رفس  ينعي  ميرم ، اي  كلاوحأ  ىلع  هللا  ناحبس 
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!«. كتيب باب  نم  لوزنلا 
نل مساحلا ، اهرارق  تنلعأو  ةلاصلا  فصتنم  يف  ةنيمأ  تفقو 

ليابوملا تبحس  .ميرم  لجر  ىلع  اهلجرو  الإ  اهناكم  نم  حزحزتت 
راطفإلا ىلع  فسوي  مزعت  نأ  اهنم  تبلطو  نيرثاك  مقر  تبرضو 

.ةَّمللا بحيو  ميرك  ناضمر  مويلا ، مهعم 

يتلا ثبكام »  » ريبسكيش مايلو  ةيحرسم  ثبكام يف  ةجوز  يه  ثبكام  ةديسلا   (********)
ماع ١٦٢٣. ترشن 

ماع ترشن  يتلاو  تايزلا  ةفيطلل  حوتفملا » بابلا   » ةياور ةلطب  يه  ىليل   (********)
.١٩٦٠

.فرصتب حوتفملا ، بابلا   (********)
ماع ١٩٥٩. ترشن  يتلاو  سيردإ ، فسويل  مارحلا »  » ةياور ةلطب  يه  ةزيزع   (********)

.١٩٦٠ تايزلا ، ةفيطل  حوتفملا ، بابلا   (********)
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١٩
قوف رتويبمكلاو  اهقاروأ  تعضوو  لصفلا  نيرثاك  تلخد 

حايصلا ءاهتناو  ذيمالتلا  لك  لوخد  نيح  ىلإ  ةفقاو  تلظ  .بتكملا 
نيذلا ءايقشألا  ةعومجم  لوخد  بحصي  ام  ةداع  يذلا  ريفصلاو 

نيركنتملا ةيجطلبلا  نم  ةسمخ  مهنإ  ناسرفلا .»  » بقل مهسفنأ  اوطعأ 
ةيمارجإلا تايلمعلا  نم  ديدعلل  نوذفنملا  مهو  لافطأ ، سابل  يف 

راجشأو تاناويح  ةسردملا ؛ طيحم  يف  ةيحلا  تانئاكلا  لك  دض 
روسلاو باوبألاو  ةيبشخلا  ككدلا  ىتح  لافطأو ، نيسردمو 

وهو ةباصعلا  ميعز  نمؤم  لخد  .مهاذأ  نم  ملست  مل  يرجحلا 
ريغ ةيادب  اهنإ  .ناكحضيو  بابِّسلاب  يلذاشلا  رمات  هبئان  قحالي 
نع سوردلا  نم  ةلسلس  نيرثاك  هيف  أدبتس  بعص  مويل  ةرشبم 

يلوت نأ  كرنه  زسم  اهنم  تبلط  يضاملا  عوبسألا  .ارتلجنإ يف  خيرات 
يذلا ناحتمالل  ذيمالتلا  لِّهؤت  فوس  ةداملا  هذه  نأل  رمألل  امامتها 

ىلع نيرثاك  تبتك  .يساردلا  ماعلا  ةيادب  عم  جدربماك »  » نم مهيتأيس 
ىلع رهظف  رتويبمكلا  تحتفو  سردلا  مساو  مويلا  خيرات  ةروبسلا 

نرقلا يف  يزيلجنإلا  عمتجملا   » فلملا ناونع  روتكيجوربلا  ةشاش 
«. رشع نماثلا 

.ملاعلا تَّريغ  ىدم  يأ  ىلإ  مهفن  يك  ةيعانصلا  ةروثلاب  أدبن  انوعد 
مادختسا ابوروأ  نادلبو  زيلجنإلا  ةعاطتساب  ناك  ةرم  لوأل 
تارايسلا نأ  نوفرعت  له  .ةقاطلا  ديلوتل  محفلاو  راخبلاو  تانيكاملا 
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جاتن يه  ةلومحملا  فتاوهلاو  رتويبمكلاو  تارئاطلاو  اهنوبكرت  يتلا 
؟ ةظحللا هذه 

ثدح يف مهأ  يه  ةيعانصلا  ةروثلا  نإ  داصتقالا  خيرات  ءاملع  لوقي 
.تاناويحلا سانئتسا  نم  هنكمتو  رانلا  هفاشتكا  ذنم  ناسنإلا  خيرات 

تدهش .سانلا  نم  لئاه  ددع  لخد  ىوتسم  نم  تَّريغ  اهنأل  اذامل ؟
تكلتماو ميلعتلا  ةبسنو  ناكسلا  ددع  يف  امظتنم  ادعاصت  ارتلجنإ 

ىلع ضرعلا  روص  نيرثاك  تبلق  .ةءارقلا  ىلع  ةردقلا  ربكأ  دادعأ 
سيسنارف تاباتك  تراثأ  .ةميدق  بتك  ةفلغأ  دنع  تفقوتو  ةشاشلا 

فصاوع نتوينو  ازونيبسو  كول  نوجو  تراكيد  هينيرو  نوكيب 
تمهسأ يذلا  ريتلوف  هنإ  .لجرلا  اذه  ىلإ  اورظنا  .ةلئسألاو  ريكفتلا 

« لدعلا  » نأ نوروصتت  امبر  .ةيسنرفلا  ةروثلا  لاعشإ  يف  هتاباتك 
، موي لك  اهنوعمست  مكنأل  ةيداع  تاملك  يه  ةاواسملا » و« ءاخإلا » و«
يف .سانلا  ناهذأ  نع  نوكي  ام  دعبأ  ماع  يتئام  ذنم  تناك  اهنكل 

ملس «ـ ب نونمؤي  اوناك  ريبسكيش ـ  نمز  رشع ـ  سداسلا  نرقلا 
فصتنملا يف  ناسنإلا  ثيح  مرهلا  اذه  ةروص  ىلإ  اورظنا  دوجولا .»

مث ءالبنلا  ةقبط  هقوف  نمو  دامجلا ، ملاعو  ناويحلا  هتحت  نم  ابيرقت ،
.برلا مهدعب  نمو  ةكئالملا  مث  كولملاو  ءارمألا 

ام اوروصت  .ناعمتلت  اهانيعو  ذيمالتلا  ىلإ  ترظنو  نيرثاك  تفقوت 
كرديو دوجولا  ملس  مطحتي  امدنع  ثدحي  نأ  نكمملا  نم  يذلا 

؟ روطتلا ةادأ  وه  لقعلا  نأ  اوكردأ  ول  اذام  .اّيروحم  ارود  مهل  نأ  رشبلا 
هذه انسفنأ ؟ نع  نولوئسم  اننأ  انفشتكا  ول  انلاح  هيلع  نوكيس  فيك 
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تاعماجلا يف  اهتقو  ددرتت  تناك  يتلا  ةلئسألا  نم  ةنيع  درجم 
تناك يهاقملا  نأ  نوفرعت  له  .يهاقملاو  تويبلا  تانولاصو 

؟ اهتقو اديدج  افاشتكا 
رجفناو تاهيفاك ،»؟ مكدنع  شناك  ام  هد  هيإ  : » نمؤم اهعطاق 

.كحضلا هباحصأ يف 
ام اولأسي  نأ  مهناكمإب  نإ  لوقت  يهو  اهظيغ  نيرثاك  تمظك 

روتكيجوربلا ىلإ  تتفتلا  حازملا ! تقو  اذه  سيل  نكل  نوءاشي ،
: مخض طنبب  ةبوتكم  ةريصق  ةلمج  اهيفو  ةيلاتلا  ةروصلا  ترهظف 

«. ريونتلا رصع  رشع : نماثلا  نرقلا  »
.لصفلا رخآ  ريفص يف  اهعطاق 

! داغوألا
، ثدحي ام  لهاجتتس  تناك  نإ  ركفت  يهو  اهنانسأ  ىلع  تَّزج 

؟ ...مأ
ذيمالتلا هابتنا  مدع  نأ  اهسفن  ترَّكذ  .اهبضغ  نم  ئدهت  نأ  تلواح 

مهنإ .اهل  اّيصخش  ءادع  سيل  ةعيضولا  ناسرفلا  ةعومجم  اديدحتو 
لك نم  ىوكشلا  سفن  تعمس  دقل  .ةنهم  بغشلا  نم  نوذختي 

اوسنارف ويسمل  اوعضو  مايأ  ذنم  .مهعم  اولماعت  نيذلا  نيسردملا 
ىلإ كَّرحتي  لجرلاو  انيهم  فقوملا  ناك  عبطلاب  .دعقملا  ىلع  اغمص 

ةلعفلاب دحأ  فرتعي  .هترخؤمب مل  دعقملا  قصتلا  دقو  نيسردملا  ةفرغ 
نم باقعلا  تطقسأ  ةسردملا  ةرادإ  نكل  هلك ، لصفلا  ةبقاعم  رَّرقف 
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.رالودلاب عفدت  يتلا  فيراصملا  رطاخ  لجأ 
.اهنم اولاني  نل  .سردلا  لمكتست  نأ  نيرثاك  ترصأ 

يذلا تقولا  هنأل  ريونتلا » رصع   » رشع نماثلا  نرقلا  نومسي 
أدبي نأ  يقطنملا  نم  ناك  .تامَّلسملا  يف  كشلا  باوبأ  هيف  تحتفنا 

ةرم لوأل  تددرت  .ةسينكلا  اهسأر  ىلعو  تاسسؤملا  دض  درمتلا 
دقعلا  » يف كول  نوج  لوقي  .ةلودلا  نع  ةسينكلا  لصف  ةركف 

صخشلا نإ  ذإ  هدحو ؛ هصخي  نأش  درفلا  ريمض  نإ  يعامتجالا :»
نايك يأ  ىلإ  وأ  ةموكح  ىلإ  هرمأ  مامز  ملسي  نأ  نكمي  ال  لقاعلا 

نيركفملا نم  ةيمدقت  تاعومجم  تقولا  اذه  يف  تلكشت  .رخآ 
: نولوقي اذام  اورظنا  تاباطخلا » ةيروهمج   » الثم اهنم  نيفقثملاو ،

لود بلق  يفو  ناسنإلا ، ريصم  ررقت  يتلا  تاموكحلا  لك  طسو  »
اذل .لقعلا  ىلع  ادرفنم  نميهي  ءاضف  دجوي  دساف ، اهبلغأ  ةديدع 

؛ ةيلالقتسالا نم  ةجرد  ءاضفلا  اذهل  نأل  ةيروهمجلا »  » مساب هلجبن 
اذه نودجتس  ...ركفتلاو .» ةبهوملا  ءاضف  هنإ  .ٌّرح  هرهوج  نألو 

...ةحفص مالكلا يف 
.ةقوعصم قرولا  نع  اهسأر  تعفر  .ةرخش  توص  نيرثاك  عطاق 

ينيعب اهانيع  تقتلا  .مهتاكحض  متك  نولواحي  هباحصأو  نمؤم  ناك 
اهتباتنا ريغصلا !؟ ناطيشلا  ينيع  ةيدحتملا يف  ةرظنلا  هذه  ام  .نمؤم 

اي : » اهل لوقي  هنأك  اهيلإ  رظن  دقل  .ءودهلا  عانق  تخرش  بضغ  ةفجر 
«. كبترم كل  نوعفدي  يلهأ  نأل  انه  ِتنأ  . no body ِتنأ كتبيخ !

ىلإ ةظحل  تلوحت يف  ةفيثك  ءادوس  بحس  نيرثاك  سأر  تعمجت يف 
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قحستو ريشكروي  ءامس  موزت يف  ربمسيد  حاير  اهنأك  ءاجوه  ةفصاع 
يف نيرثاك  تخرص  .ةميدقلا  رعرعلاو  طولبلا  راجشأ  ةوسقب 

ةئيذب مئاتش  ىلع  توتحا  اهنأ  ودبي  نكل  اهركذتت ، ءايشأب ال  ذيمالتلا 
عم اهتضق  يتلا  تاونسلاو  لفاحلا  اهتلوفط  لجس  نم  ةاحوتسم 

.ةيربلا تاناويحلاك  بيقر  الب  يراربلا  نابوجي  فيلكثيه 
لوقتو بعرم  توصب  خرصت  اهنأ  نيرثاك  تكردأ  اهتروث  بلق  يف 

دق ناك  رمألا  نكل  .ةرشع  ةثلاثلا  لافطأل يف  لاقت  نأ  حصي  ءايشأ ال 
حيصي نوعطم  ناويح  ىلإ  نيرثاك  تلوحت  .اهترطيس  نع  جرخ 

ةيئاوشع رئاود  يف  لافطألا  لوح  فلي  وهو  جرشحتم  توصب 
.ةفينع

َّمَص حاير  ريفص  لافطألا  عمسو  ةئجافم ، ةدورب  لصفلا  تحاتجا 
مهنكامأب اوقصتلا  .ةرهاقلا  فيص  زع  ةيجلث يف  ةفصاع  اهنأك  مهناذآ 

.ليثامت ىلإ  اولوحت  امنأك 
نأ نم  اهعنمت  يك  ةوقب  ىنميلاب  كسمت  ىرسيلا  نيرثاك  دي  تدتما 

هقصلت نأ  يفكي  امب  ةفينع  ةعفصلا  نوكتس  .نمؤم  هجو  قوف  يوهت 
! طئاحلا خطليل  ئرتهملا  هخم  جرخيو  هتمجمج  مشهتتف  طئاحلاب 

كلت تناك  طقف  سمألاب  .ةريمأ  ينيعب  ةأجف  اهانيع  تقتلا  مث 
رود نم  اروطس  فسوي  مامأ  أرقت  ةريمأو  لجخب  نامستبت  نانيعلا 

فجتري نآلا  . (********)« ةفصاعلا  » ةيحرسم يف  ادلاريمزأ » »
كشو ىلع  اهنأك  ضفخنيو  عفتري  اهردصو  فنعب  تنبلا  دسج 

.ءاكبلا

146



كشو ىلع  هنأك  ضفتني  اهبلقو  لصفلا  جراخ  نيرثاك  تعفدنا 
، نيسردملا ةفرغ  ىتح  ةسردملا  ةقرط  ترج يف  .اهردص  جراخ  زفقلا 

امدنع اهيرج  نم  تأطبأ  .بابلا  جراخ  تقرمو  اهتبيقح  تفطخ 
.بيحنلاك ناك  .اهسأر  توصلا يف  تعمس 

تضمو تقلطناو  تراط  دق  ةحوللاب  اذإف 
ترسكنا بنجلا  ىلإ  بنجلا  نم  ُةآرملاو 

! نآلا يلاحو  ينيكرتا  .ِكتقو  سيل  اذه  تولاش ، اي  ال 
ىتح ةيماطقلا  نم  نيرثاك  غامد  اهسفن يف  رِّركت  تلظ  ةينغألا  نكل 

.ميرم تيب 
اهتحول تكرت  ..اهجسنم  تكرت 

اهتفرغ اثالث يف  ُدعت  تاوطخ مل  تطخو 
اهتوهزب ءاملا  ةقبنز  تأرف 

اهتشير عم  هتَذوُخ  تأرو 
توليماك ةعلقلا يف  نينيعلاب  تأرو 

تضمو تقلطناو  تراط  دق  ةحوللاب  اذإف 
ترسكنا بنجلا  ىلإ  بنجلا  نم  ُةآرملاو 

تخرص ةنعللا يب » كلت  تلح  دق  »
....تولاش ةداغ 
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، ريبسكيش مايلول  ةيديموكلا  تايحرسملا  ىدحإ  يه  ةفصاعلا »  » ةيحرسم  (********)
يماع ١٦١٠ و١٦١١. تبتك يف  اهنأ  حجري 
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٢٠
يذلا نوميللا  ريصع  نم  سماخلا  بوكلا  عم  نيرثاك  تأده 
تفتاه دق  تناك  .ةضورلا  تيب  ىلإ  اهلوصو  دنع  اهل  ميرم  هتدعأ 

اهمف نم  تفذاقتو  احابص  ةرشاعلا  ةسردملا يف  تكرت  نأ  روف  ةنيمأ 
اهنم تبلط  .تانعللاو  بابِّسلا  نم  ٍليسب  ةجزتمم  ةياكحلا  نم  ٌءازجأ 

تاعاس ءاهتنا  دعب  كانه  اهب  قحلت  فوسو  ميرم  ىلإ  هجتت  نأ  ةنيمأ 
لصفلا ةعقوم  تكح  دق  نيرثاك  تناك  رهظلا  دعب  ةثلاثلا  .لمعلا يف 

اليلق تمصت  ةبطقم ، تلظ  .ةنيمأل  ىرخأ  ةرمو  ميرمل  ةرم  نيترم ؛
ميرم اي  دلولا  حقو ! ريغصلا ! ةبحقلا  نبا  : » ةمطربلا ىلإ  دوعت  مث 

«. ...ريرش
!«. ناك امهم  ليع  هد  يتاك ، اي  هللااب  ذوعأ  : » ةنيمأ تلاق 

.درت ملو  ةيران  ةرظنب  نيرثاك  اهتجدح 
هتقالع دلولا ، ةيفلخ  نع  ائيش  فرعت  تناك  نإ  ميرم  تلأس 

....نأ نكمملا  نم  ءيش  يأ  هيدلاوب ،
!«. ةسِّردُم انأ  ميرم ، اي  ةيسفن  ةبيبط  شم  انأ  : » نيرثاك اهتعطاق 

امو ةسِّردُم ، نيرثاك  نأ  فرعت  اهنأ  دكؤت  يهو  اهسأر  ميرم  تَّزه 
دقعلا  » نكل مهيسردمل ، نورخشي  لافطأ  نع  اعافد  سيل  هلوقتس 

ميرم نإ  نيرثاك .»! اي  دوجولا  ملسو  بدألا  ةيروهمج  يعامتجالا !
نيرثاك نأ  ودبي  .لافطألا  ءالؤهل  ةبسانم  تناك  ةداملا  نأ  دقتعت  ال 

! رخآ بكوك  ذيمالتلاو يف  بكوك  تناك يف 
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مهديرت تناك  اهنأ  امك  ةداملا ، هذه  نونحتميس يف  مهنإ  نيرثاك  تلاق 
ذنم ملاعلا  ثدح يف  امب  مويلا  مهتايح  طبرت  يتلا  طويخلا  اوفشتكي  نأ 

عطاقمو اهتعمج  يتلا  روصلا  نع  يكحت  تقلطناو  ماع ، ةئامثلث 
.ةيقئاثولا مالفألا 

فسوي هنإ  .ةشاشلا  ىلإ  ترظن  .راوحلا  عطقف  نيرثاك  ليابوم  َّقَد 
توص تقلغأ  .ةيضاملا  تاعاسلا  لالخ  يف  ةسماخلا  ةرملل  لصتي 

وطخت يف تأدبو  اهيسرك  نم  تماق  .هلوقت  ام  اهيدل  نكي  مل  ليابوملا ،
.رادجلا ىلإ  رادجلا  نم  تيبلا  ةلاص 

ضفرتو ةدينع  زفتسم ، لكشب  ةدينع  نيرثاك  نإ  .ميرم  اهتلمأت 
ودبت .جازملا  ةبلقتم  اهنأ  امك  اهيأر ، عم  ضراعتي  ام  لك  ىلإ  تاصنإلا 

ةفينعلا تالاعفنالا  .ةأرما  نم  رثكأ  اهنأك  لاحل  لاح  نم  اهلاقتنا  يف 
ضورفملاو داتعملا  تاقايس  ىلع  درمتمو  حماج  صخش  نم  يتأت 

ءوده لحي  اهدعبو  .ادحأ  نذأتست  ةفصاعلا ال  نأ  يهيدب  رمأ  ديجلاو ،
ىلع لوزعم  ريد  لوح  افيفخ  مِّوحي  ءاوهلا  هنأك  قيمعو  ئجافم 

عباوز نيب  ام  هجازم  ىلع  بلقتي  سقطلا  لظي  اذكهو  .ملاعلا  فارطأ 
ائيش يردت  اهنأك ال  ةءاربب  مستبت  ةفيطل  ةقرشم  سمش  مث  ريصاعأو 

.اهءارو هتفَّلخ  يذلا  رامدلا  نع 
.»؟ سب كلام  .يتاك  اي  هللااب  يدهتسا  : » ةنيمأ تلاق 

: ةنيمأ ىلإ  ترظنو  يشملا  نع  نيرثاك  تفقوت 
!«. يلام ةمهاف  شم  نامك  انأ  »
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اهانيعو ميرمو  ةنيمأل  اهرهظ  ناك  .ةفرشلا  باب  وحن  تكرحت 
.جراخلا ةريغصلا يف  ءامسلا  ةعقبب  ناثبشتت 

.تُم نوكاه  ياجلا  عيبرلا  لبق  نإ  هفراع  تنك  اتش ١٧٧٥  «يف 
ةظحللا سفن  نكل يف  هانمتاب ، تنكو  بَّرقيب  توملا  نإ  هفراع  تنك 

!«. ينايك لكب  ةايحلا  ىنمتاب  تنك 
ناك .تنيريسلا  تيبب  طيحملا  ءالخلا  اهسفن يف  نيرثاك  تدجو  مث 

لك بايغو  ناكملا  ءاسنو  ناكملا  موهفم ، ريغو  ابيرغ  ءيش  لك 
دقل .ةدحاو  ةركف  وه  اهغامد  ىلع  رطيس  ام  نكل  اهتايح ، ليصافت 
فيك فرعت  ال  فيلكثيهب ، يقتلت  فوس  اهنأ  كش  الو  اريخأ  تررحت 

تاونسو مايأ  ترم  .ىرخأ  ةرم  امهعامتجاب  نيقي  ىلع  اهنكل  ىتم ، وأ 
بضغلاو سأيلاو  راظتنالاو  ءاجرلاو  ثحبلا  نيب  طبختت  نيرثاكو 

تناك اذام  ركذت  اهنأ ال  ةجردل  اهغامد  لخاد  شيعت  تناك  .نونجملا 
وخر ءيشب  هبشأ  مالهلاب ، هبشأ  كانه  تقولا  ناك  .تقولاب  لعفت 

يف اهناصح  عم  اهتالوج  لثم  عبطلاب  ءايشأ  ركذتت  .حمالم  البو 
ضعبو ءاتشلا  يلايل  يف  وهبلا  يف  سولجلاو  ةليوط  لايمأل  لالتلا 
نيرثاك تناك  ثدحي ، ام  ناك  اّيأ  نكل  .تيبلا  ءاسن  عم  تاقانخلا 

.توملاب هبشأ  راظتنالا  ناكو  راظتنا ، ةلاح  امود يف 
يدوجو له  .نيرثاك  لقع  هبلاخم يف  كشلا  بشنأ  تقولا  لاط  املك 

ىرأل الإ  ءيشل  ةرفقملا ال  ةعقبلا  كلت  سانأ يف  رمي  اذامل ال  يقيقح ؟
؟ حبشب تسل  يننأ  فرعأف  مهنويع  يتروص يف 

؟ توملا وه  اذه  له 
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؟ توملا ام 
ومنتو اهلقع  اهروذجب يف  برضت  ةركفو  رخآ  ناكم  درجم  وه  له 

؟ ةشحوتم ةيناطيش  ةتبن  لثم 
رون نع  ديعب  نكر  يف  ةلئسألا  كلت  تراوت  ةيضاملا  روهشلا  يف 
ْدُعَت مل  اهنكل  ةجعزم ، مالحأ  ةعضب  الإ  َّقبتت  مل  .اهغامد  يف  راهنلا 

.تنيريسلا تيب  اريثك يف  ثدحي  ناك  املثم  نايذهلا  ميحج  ىلإ  اهدشت 
ضبنت هذه  اهتايحو  .يداع  لكشب  اهتايح  سرامتو  اهدعب  وحصت 

...نكل ةايحلاب 
تاوصألاو ريتك  متنإ  نكل  : » ميرم ىلإ  ترظنو  نيرثاك  ترادتسا 

!«. ...ةايحلاو ةيلاع 
لمتعي َّامع  ربعت  تاملك  ىلع  رثعت  نأ  نيرثاك  ىلع  بعصلا  نم  ناك 

نيحط ةنيكام  يف  اهب  فذق  دق  مهدحأ  نأك  بارطضا ، نم  اهلخاد 
دقل .ةيناث  توملا  ىنمتت  نأ  ديرت  ال  نيرثاك  .اهسرهتو  فنعب  رودت 
ىلع اهدسجب ، ساسحإلا  نادقف  وه  بايغلاو  بايغلا ، تهرك 

.ادبأ .ةسعت  تسيل  اهنإ  ميرمل  لوقت  نأ  ديرت  .نآلا  هرعشت  امم  ضيقنلا 
ئلتمي غرافلا  ءاعولاك  ناك  يذلا  اهدسجو  ةساعتلاب  رعشت  فيك 
هتفاثكب بحلا  هبشي  ءيش  هنإ  ناوفنعلا ؟ اذه  لكب  اهينيع  مامأ 

ناروف لمحت  عيطتست  ال  اهنأك  انايحأ  جعزملاو  رمتسملا  هروضحو 
يبلق تاضبنب  انايحأ  رعشأ  يننأ  ميرم  اي  نيفرعتأ  .ةايحلاب  اهدسج 

وأ تيبلا ، ىلإ  ةدئاع  ديعسروب  عراش  يشمأ يف  انأو  برطضتو  عرست 
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يف فسوي  عم  تنك  سمألاب  لينلا ؟ نم  برقلاب  سلجأ  امدنع 
اروطس نولتي  مهو  لافطألا  هوجو  لمأتأ  ينتدجوو  ةسردملا  حرسم 

ةيوق تاقفد  جرختو يف  عراستت  يسافنأب  ةأجف  ترعش  ةيحرسملا ، نم 
ءاعولاو رحب  جومك  برطضيو  روفي  يدسج  .الايمأ  تيرج  يننأك 
دوجولل نأك  ..نأك  ةعباتتم ، ةريغص  تاظحلب  ةفاحلا  ىتح  ئلتمي 

رخآ اقمع  وأ  ىوتسم  نوكت  امبر  لب  ائيس ، ائيش  تسيل  يه  .ةأطو 
! ةأطو اهنكل  .امعفمو  افيثك  دوجولل ،

ىرسو بورغلا ، بارتقا  عم  تيبلا  ةلاص  عجارت يف  دق  رونلا  ناك 
يذلا وه  هسفن  ملاعلا  نأ  امبر  لب  فيفخو ، بيرغ  تمص  ةفرغلا  يف 

...كت .يئابرهكلا  رايتلا  تعطق  دق  ةيفخ  ادي  نأك  ةأجف  تكس 
امنأك ءطبب  ةنيمأ  توص  الع  مث  ةمغنم ، تامهمه  ىلع  نيرثاك  تتفتلا 

ىلع نيرثاك  تسلج  .تمصلا  ىلإ  وطخي  نأ  لبق  الوأ  نذأتسي 
.ءارولا ىلإ  اهسأر  تحارأو  ةنيمأ  نم  برقلاب  ضرألا 

دعب ةتباثلا  ةديحولا  ةقيقحلاو  ليقث  ّمَه  ةايحلاف  ميرم ، بلق  رصعنا 
! ملألا يه  توملا 

فهك نم  يتأي  امنأك  اقيمعو  اّيقن  ةنيمأ  توص  ادبف  ةمغنلا ، تلع 
: ءاملا تحت  روحسم 

يدلب حَّورأ  يدب  اناو  ينيع  زيزع  اي 
يدلب شتيقلم  تيحصو  اهيف  تمن  ةليل 

ةظحل نهعمجت  ثالث  ءاسن  الإ  ملاعلا  يف  دعي  ملف  قئاقد  ترم 

153



ةفرشلا باب  وه  اذهو  تيبلا  ةلاص  يه  اهف  ةحضاوو ، ةداح  ةدحاو ،
دنتسي ةروسكملا  قاسلا  وذ  يسركلاو  ةميدقلا  رئاتسلاو  يجاجزلا 

تدب ةرجحلا  نكل  نكرلا ، يف  بشخلا  ةروجابألاو  طئاحلا  ىلإ 
ضرألا نع  اليلق  عفتري  افيفخو  افافش  انولاب  تناك  ول  امك  نيرثاكل 

َّفتلا ءاوهلا ، يف  ةموعنو  ءطبب  ةنيمأ  توص  حبس  .غارف  يف  وفطيو 
...داعو طئاحلا ، سمل  روخبلا ، ناخد  رئاودك  هسفن  لوح 
يدلب اي  بيرغ  تيقبو  يسانو  يلهأ  نيب 

يدلب حَّورأ  يدب  اناو  يدلب  اي  يدلب 
...اي يدلب 

....يدلب
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٢١
ربمتبس ٢٠١٠  ٩

شبكلا ةعلق  زيزع ـ  سنربلا  ةراح 
حبصلا ةعاسلا ٧ 

تويبلا يف  ةدودهم  لايعلا  .ديعلا  مايأ  لوأ  ةيحابص  ةيداه  ايندلا 
اوه ةمسن  .رجفلا  شو  دحل  بمب  اوعقرفيو  اوبعلي  اولضف  ام  دعب 

.عرزلا يقساب  ةنوكلبلا  انأو يف  َّيلع  تدع  ةيرط 
يرجيبو تيبلا  ةلاص  نم  َّيلع  ففاه  .كسملا  روخب  ىلع  هللا 

.يتيحان
هزياع ينإ  تيسح  ةوهقلا  ناجنف  تلمعو  عرزلا  تيقس  ام  دعب 

.ةنوكلبلا هيوش يف  بتكأ 
تعجر .حرابمإ  اهحور  يف  تكنلاو  يرهلا  دعب  هميان  يتاك 

اي هيإ  ىرج  تاومأ ؟ الو  ءايحأ  انحإ  هيإ  لاق  وشنرإ ، تنب  اهعوجرمل 
! ههأ لفلا  يز  انحاو  عجاوملا  بيلقت  هيإ  هموزل  يتنب ،

ع فسوي  مسا  تيقل  تيصب ، تمق  .هيوش  نم  نر  اهنوفلت 
حرابمإ .ةسردملا  لصح يف  يللا  دعب  اهيلع  نمطي  زياع  ديكأ  .ةشاشلا 

.شدرتب ام  يهو  لياسر  تعبيو يف  اهيلع  نري  دعق  ميرم  دنع  انحاو 
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.ةنمطم شتنكام  الصأ  انأو  تردق  ام  دق  ىلع  هتنمط  .ينملك  ماق 
ةلكشم شيفم  نإ  هنم  تفرع  .شالب  هل  تلق  انأو  يجيي  زياع  ناك 

اهفاش يازإ  يلاكح  .لايعلا  يف  يتاك  هتلمع  يللا  ببسب  تلصح 
اهينعو هناقرعو  رمحأ  اهشو  ةفصاعلا ، يز  نيسردملا  ةضوأ  هلخاد 
.الصأ هتعمس  اهلكش  الو  هيلع  تدر  ال  هيإ ؟ هيف  اهلأس  امل  .ةغياز 

يللا يواسنرفلا  سردم  نم  فرع  .يرج  تجرخو  اهتطنش  تدخأ 
ِتقولد .هملكأ  ةجاح  يأ  تجتحا  ول  ةرم  نم  رتكأ  َّيلع  دَّكأ  .لصح 

هملكه انأ  .يتاك  ليابوم  ىلع  درأ  بيع  ةحارصبو  ينات ، اهيلع  نريب 
تماق ول  .رجفلا  شو  ىلع  تمان  .هميان  اهنإ  هل  لوقأو  ينوفلت  نم 

.لوبط سارلا  تقد ع  امايو  تِّدَعو  ةمزأ  ىقبي  هسيوك 
.نيعوبسأ نم  اهتأدب  يللا  ةمجرتلا  ع  لغتشاه  ديعلا  ةزاجأ  يف  انأ 

تنك .فلوو  اينيجريف  تاباطخ  مجرتأ  يغامد  يف  تقط  ةأجف 
، ِملاع لجار  هلكش  ناك  اهوبأ  همحري  هللا  .ميرم  بتكم  قوف  اهتيقل 

مجرتيبو يزيلجنإ  بدأ  سِّرديب  ناك  .ناولأو  لاكشأ  اهيف  هتبتكم 
ىفوتي ام  لبق  هنإ  تلاق يل  ميرم  .ةمجرتو  يبدأ  دقن  همساب ؛ بتك  هلو 
مهتقل اهنإو  يد ، تاباطخلا  ةمجرت  ىدتبا  ناك  ةيبرع  ةثداح  يف 
شدح ام  باتكلا  نإ  تفرعو  ترَّود  انأ  .عوبسأ  ماك  نم  ةفدصلاب 

ينإك هللا ، ناحبس  .دحاو  باتك  شم  تادلجم  ةعومجم  هد  .همجرت 
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يل تعَّلط  ميرم  .اهأدب  وه  ةجاح  لِّمكأ  هد  رمعلا  لك  دعب  هياج 
بيصن هيف  ول  تلقو  اهتيرق  .يلاهتدإو  هديإ  طخب  ةمجرتلا  ةطوطخم 

لبق همسا  بتكأو  همجرت  وه  يللا  ءزجلا  طحاه  باتكلا  رشنأ  تفرعو 
دمحأ روتكد  ةمجرت : ةلماكلا ،» فلوو  اينيجريف  تاباطخ   » .يمسا

! حرف موي  ىقبي  هد  مالس ، اي  .يريضخلا  ةنيمأو  ةمالس 
تمجرت ينإ  اهل  تلقو  ْتكحض  .مجرتاب  ينإ  فرعت  شتناك  ام  ميرم 

لغش نم  ةقونخم  ينتيقل  امل  يل  تج  ةركفلا  .ريتك  ةريصق  تاجاح 
رشان تيقل  ول  .ىليل  يأر  ىلع  برجأ  هيل أل ؟ يسفنل : تلق  .ةيعمجلا 

انأ نإ  يلاب  تدخأ  مجرتأ  تيدتبا  امل  .لغشلا  بيسأ  نكمم  ىقبي 
شكاب تنك  نكمي  .شاهتفرع  الو  اينيجريف  تسلا  عم  رمع  تشع 
نيدعبو اياعم  ملكتتب  ىقبت  نكمم  .ةبيرغ  جازم  تابلق  اهل  نأل  اهنم 

شم تاجاح  لوقت  تناك  تاعاسو  .ةمِّهسم  دعقتو  ْتكست 
مجرتاب انأو  نكل  .اناعم  نيدوجوم  شم  سان  ملكت  وأ  اهامهاف 

ناحبس اي  .يازإ  هيشام  اهغامد  فوشأو  اهفرعأ  تيدتبا  ينإك  هَّساح 
نإ سحي  دحاولاف  قرولا ، ع  اهحور  رصعتب  تناك  اهنإك  يد  هللا ،

هد .روطسلا  قوف  ةعرسب  يرجت  كنيع  شعفني  ام  لقت ، اهل  ةباتكلا 
.ركفتو حرست  كيلخت  ةدحاو  ةلمج  مادق  هيوش  فقته  َتنا 

تسلل مجرتاب  ينإ  كل  لوقأ  يسفن  ناك  ِتقولد ؟ ىليل  اي  كنيف 
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! اينيجريف
: هيإ لوقتب  يصب 

رشبلا نأ  انل ، ةهآ  لك  ساقم  ىلع  هليصفت  مت  دق  ملاعلا  نأ  مهو  نإ  »
ةشعر يف نأ  ةجردل  فواخمو ، ةكرتشم  تاجايتحاب  اعم  نولوصوم 

ةبارغ تناك  امهم  نأ  رخآلا ، مصعملا  اهببسب  ضفتنيس  دحاو  مصعم 
اديعب تلحترا  امهم  نأو  اهلثم ، اوشاع  دق  نيرخآ  اسانأ  نإف  كتبرجت 
سيل اذه  لك  كانه ، ىلإ  كقبس  دق  رخآ  صخش  كانهف  كلقع  لخاد 

حاورأ مهف  ابناج  ِحننلو  انحاورأ ، فرعن  ال  نحن  .امهو  الإ 
لخاد رِكب  ةباغ  كانهف  هلك ، قيرطلا  اعم  نوريسي  رشبلا ال  .نيرخآلا 

ائيش رويطلا  مادقأ  راثآ  ىتح  اهيف  حبصت  ةيجلث  ضرأ  انم ، لك 
انطواحي نأف  اذل  .اندحو  ريسلا  بحنو  اندحو ، ريسن  كانهو  .الوهجم 

نأ تقولا ، لاوط  ام  ةبحص  انقفارت  نأ  تقولا ، لاوط  فطاعتلا 
«. لمتحي ءيش ال  وهل  امئاد ، نورخآلا  انمهفي 

حتفتيب يردصب  تيسحو  كسملا ، ةحير  نم  ليوط  سفن  تدخأ 
.ةحارلاب سفنلا  جَّرخيو 

«. انحاورأ فرعن  نحن ال  »
دمحأ تارم  تنك  .نيم  انأ  يسفن  تلأس  ام  يرمع  نيرصقلا  نيب  يف 

.نيسايو لامكو  يمهفو  ةشيعو  ةجيدخ  مأو  داوجلا  دبع 
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امل تناك  نيم  انأ  هفراع  شتيقب  ام  يللا  يتايح  ةديحولا يف  ةرملا  نكمي 
دبع اي  كحماسي  هللا  .نيسحلا  انديس  ةرايز  دعب  تيبلا  نم  تدرطا 

ينطبار ناك  يللا  لك  نإ  تيسح  يد  ادوسلا  مايألا  يف  .داوجلا 
نوكأ ام  يز  .دوجوم  شداع  ام  تيبلاو ، لجارلاو  لايعلا  ايندلاب ،

، ديعب نم  َّيلاوح  فليب  لاؤسلاو  اوهلا  لابح  ةقلعشتم يف  يسفن  تيقل 
.هكسمأ هفراع  شم  انأ  سب 

ينتيقل .تقولا  م  رتكأ  يدنع  شناك  ام  تنيريسلا  تيب  تحر  امل 
.يحور شفرعا  ام  ينإ  فشتكأو  نيم  انأ  لأسأو  اياوج  يللا  فوشاب 

يل ترطخ  الو  اهيف  شتيطخ  ام  اماي  تتح  هيف  سب  تتح ، فرعأ 
.لاب ىلع 

اهنع ملكتتب  يللا  ةباغلا  نم  تتح  فشتكأ  ينيلختب  تناك  بتكلا 
.اينيجريف تسلا 

دخآ هفراع  ديدجو ، لوأ  نم  ههأ  شيعأ  هفراع  ينإ  الثم  تفشتكا 
فوشأ تنك  ام  لكو  فوشأو ، مهفأ  هفراع  ةينات ، سان  نم  يلاب 

.رتكأ فرعأ  هزياع  ىقبأ  ةدايز 
يلول طيخ  يز  تنيريسلا  نيدعبو يف  نيرصقلا  نيب  يتايح يف  تفش 

.ةبح ارو  ةبح  موضلم 
طش ىلع  يللا  روعشلا  مأ  ةرجش  تحت  ةزيزع  عم  هدعاق  تنك  موي  يف 
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ناك هد  مالكلا  مارحلا .»  » ةبوتكملا يف اهتياكح  اهلارقاب  تنك  .ةريحبلا 
تيصبو هيوش  ةيارق  تفّقو  .ةباتكلاو  ةيارقلا  اهملعت  ىليل  ام  لبق 

ركفت ةرم  لوأ  اهنإ  تلاق يل  ةزيزع ؟ اي  كلام  .ةمِّهسم  اهتيقل  اهيلع 
يف تعقو  اهنإ  يف  ببسلا  ناك  يللا  اطاطبلا  ردج  يف  اهتياكح ، يف 

اهيب درفتسا  زجاعلا  اهزوجل  اطاطب  بيجت  طيغلا  تحار  .مارحلا 
تضرم اهدعب  .اهنع  بصغ  اهاعم  مانو  اهيلع  مجه  ْنوُد ، دحاو 

يه اهرهض  تمطق  يللا  ةبيصملا  .ليعلا  دلوتب  يهو  تتامو  ىمحلاب 
: تلاقو تصب يل  .تعتمتا  يه  اهاعم  مانيب  لجارلا  ام  طسو  اهنإ يف 

.»؟ نامرحلا َّالو  ببسلا  ناك  يللا  ةنيمأ  تس  اي  اطاطبلا  ردج  وه  »
لوط نكل  ةمورحم ، شتنكام  انأ  نإ  تركفو  تكس  انأ  اهتعاس 
تانب نإ  هركاف  انأو  تمو  تشع  .عتمتأ  فسكتاب  تنك  يرمع 

.اوطسبني بيع  لوصألا 
نإ تمهفو  ةشيع  حرف  موي  ةملاعلا  ةليلج  تفش  اَّمل  تركتفا  اهتعاس 

يرهض ارو  عوضوملا  تيمر  ةداعلاك  سب  ةريغلاب ، تيسح  اهموي  انأ 
يكحت تدعقو  انغ  تفَّقو  ةليلج  ترْكِس  امل  .يلاب  يف  شتدخأ  امو 
ناكو ةكربلا ، لهأ  نم  باَّتُك  خيش  ناك  اهوبأ  نإ  يازإ  تاتسلل 

الو بوعل  تس  اهتعيبطب  تربك  اهنكل  اهبيدأت ، لواحو  رويغ 
بسح ىلع   (********)« دهملا يف  جنغلا  تعضر   » اهنإك اهمهيب 
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يكحتب يهو  اهديإ  يف  يللا  ةرمخلا  ساك  نم  عبرقت  تدعق  .اهلوق 
نإ رش َّيلع  بتكتا  تام و« اهوبأو  بيدأت ، اهاعم  شحلف  ام  يازإ 

يدآ ..ةايحلا  يراعش يف  ىقبت  اهيب  ينفصوي  ناك  ايوبأ  يللا  تافصلا 
نم اعيمج  انمرحي  الو  اهرش  مكيفكيو  اهريخ  مكمعطي  انبر  ..ايندلا 

ةليلج تعقرو  . (********)« مارحلا وأ  لالحلا  يف  ءاوس  هلاجرلا 
.اوكحض حرفلا  يللا يف  تاتسلاو  ةعيلخ  ةكحض 

نم ترغ  انأ  نإ  يلدكأتاو  تركف  ةريحبلا  دنع  ةزيزع  عم  هدعاق  انأو 
، اعبط هلاجرلا  بحتبو  اهمسج  بحتب  اهلكش  ناك  .يد  تسلا 

.مهاعم عتمتت  فرعتب  ديكأ  يد  يز  يللاو 
هلماع ينإك  داوجلا  دبع  اياعم  اهيف  ماني  ةرم  لك  دعب  موقاب  تنك  انأ 

.يمأ ارو  نم  هلمع 
!؟ ةنيمأ اي  ينم  يفسكتتب  هسل  ِتنإ  لوقيو يل : كحضي  ناك  وه 

يزوج نإ  نوك  .يعاتب  شم  هنإك  يمسج  نم  هفوسكم  تنك  انأ 
هل ِّنيبأ  انأ  نإ  نكل  .ةكربو  ريخ  طسبني  هنوك  يداع ، هدف  اياعم  ماني 
يد شتطسبناام ، ينإ  ريتك  ةينات  تاقوأ  نإ يف  وأ  تطسبنا  انأ  نإ  ةرم 

.تلصح ام  اهرمع 
؟ طسبنت هفراع  تس  عم  رتكأ  طسبنيب  لجارلا  َّوُه 

كلهيو يف هيلجرب ، هيل  مهل  حوريب  وه  لامأ  .يطبع  ىلع  تكحض 
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! هسولفو هتحص 
تدع نيرصقلا  نيب  ةايح  ام  دعب  هد  مالكلا  مهفأ  هياج  انأ  ينعي 

! اهلاحل تحارو 
تسلا تيقل  صباب  ينزهتب ، ةزيزع  ديإ  ىلع  يغامد  هوج  نم  تقف 

يه سب  .راَّتس  اي  رتسا  تلق : .انيلع  هياج  ثبكام  تارم 
اهدياوع يز  اهسفن  ملكتب  َّيِهو  طشلا  ع  تحار  .شانتفاشام 

.هيملا اهيديإ يف  لسغت  تدتباو 
يللا ةزيزع  يف  ركفاب  انأو  تنيريسلا ، تيب  ىلع  اهموي  تعجر 

فلتب يللا  ثبكام  تسلا  يفو  ديدجو ، لوأ  نم  اهتياكح  فوشتب 
.ةيقاسلا سفن  روتلا يف  يز 

! ةنيمأ اي  ةريرش  يد  تسلا  سب 
هازياع يللا  تلمعو  كلملا  لتقي  اهزوج  تِّزَو  ةريرش ، حيحص  َّيِه 

، بابهلا اهتلمع  ةعاس  نم  بذعتتو  مدنت  تلضف  سب  ةكلم ، تقبو 
ةعقب نم  اهيديإ  لسغت  لضفتو  ةميان  يهو  يشمتو  سيباوك  فوشتب 
ةعاس نم  هيإو ، .هللا أل  رفغتسأ  اهسفن  تتوم  .شحورتب  ام  يللا  مدلا 
ةجاح الو  َّيِه ، ام  يز  يهو  يوأ  نامز  نم  تنيريسلا  تيب  تجام 

! تريغتا
يتاك هعماس  اناو  تج ٩.٣٠  ةعاسلا  .دماج  تحرس  يلكش  انأ 
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راطفلا دعبو  اهيلع ، نمطأ  موقاه  .اهتضوأ  بكركتبو يف  تيحص 
اناعم ىدغتت  يجيت  مزالو  ديع  هدراهنلا  اهل  لوقأ  ميرم  ملكاه 

قفاوتو اهيدهي  انبر  .ةرامعلا  تاتس  عم  هتزبخ  يللا  كحكلا  قودتو 
.تيبلا لزنت م 

.١٩٥٦ ظوفحم ، بيجن  نيرصقلا ،» نيب  » (********)
.فرصتب ردصملا ، سفن   (********)

163



٢٢
، أرقت يهو  قئاقدل  تفغ  دقل  .ةلاصلا  ةبنك  قوف  ميرم  تلدتعا 

ةحئار ُّمشت  لازت  ال  اهنأ  ةجردل  اّيقيقحو  اليوط  ناك  ملحلا  نكل 
.هليصافت تلَّجسل  ةنيمأ  لثم  بتكت  تناك  ول  .ةوهقلا 

نول نم  ميرم  تنمخ  اذكه  برغملا ، لبق  تقولاو  اّيوتش  اموي  ناك 
نيرصقلا نيب  تيب  ةلاص  اهسفن يف  تدجو  .ةيبرشملا  جراخ  ءامسلا 

ىدحإ ىلع  تسلج  .نولاصلا  ةرجحو  مونلا  تارجح  طسوتت  يتلا 
ريبك سوناف  ىلدت  فقسلا  نمو  ةنولم  ُرصُح  اهيمدق  تحت  كئارألا ،

.زاغ حابصم  هلعشي  نولم  جاجزب 
اهيدي نيبو  ةلاصلا  طسوتت  ةبنك  ىلع  اهتهجاوم  يف  ةنيمأ  تعبرت 

مأ تسلج  .اهفصتنم  ىتح  ةوهقلا  ةكنك  اهترمج  تنفد يف  ةريبك  ةأفدم 
نيجانف اهيلع  تَّصر  يتلا  ساحنلا  ةينيصلا  بناجب  ةبهأتم  يفنح 

ةنيمأو يمهفو  نيساي  ةوهقلا : برشب  مهل  حومسملا  ةلئاعلا  ءاضعأ 
مهل أرقتل  اوغرفي  يك  نايبصلا  ثحتست  ةجيدخ  تناك  .اعبط 

لواحي يتلا  ةطيبعلا  هتابذك  ىلع  لامك  خبوتل  ترادتسا  مث  ناجنفلا ،
اوقدص نيساحنلا  لهأ  ول  تنا  اد  : » رابكلا هابتنا  بذج  اهلالخ  نم 

هيإ لوقته  .لامك  اي  ّيح  مهنم  دحاو  لضف  شناك  ام  كتاياكح ،
ريغصلا دلولا  ىربنا  . (********) »؟ هد بدكلا  كبساح ع  ول  انبرل 
ببسلا : » ةقيقحلا انبرل  لوقي  نأ  اّرطضم  نوكيس  اهتعاس  نأ  دكؤيل 

نيساي كحضو  ةجيدخ  تكحض  . (********)« ةجيدخ ريخانم  وه 
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ةلئاه فنألا  كلت  مهيبأ ؛ نم  ربغألا  مهثاريم  ىلع  ىسأتي  وهو 
ناب ةنيمأ  نإف  كحضلا  مهتكراش  ةجيدخ  نأ  نم  مغرلا  ىلع  .مجحلا 

درجمل ىربكلا  اهتنبا  دض  موجهلا  اذه  بحت  ال  يهف  قيضلا ، اهيلع 
.هلوأ ىلإ  ثيدحلا  طيخ  ديعت  نأ  تررق  اذل  .اهتخأ  لامجب  تسيل  اهنأ 
بدك فلحي  نكمي  ال  لامك  : » تلاقو اهنبا  ىلإ  ترظن 

سلجملا نم  ىرخألا  ةيحانلا  ىلإ  ميرم  تتفتلا  . (********)« ادبأ
« جرندنيه  » موجه لوح  مالكلا  يف  نيسايو  يمهف  كمهنا  ثيح 
«. برحلا يف  لصافلا  موجهلا  نوكي  نكمم  هدك  هلكش   » .ريخألا

.ميرم غامد  لمجلا يف  تلخادت 
هلبانق يقليل  نلبز  اولسرأ  نيذلا  مهو  ناملألا  نوبحت  اذاملو  »

.»!؟ انيلع
«. ..نييرصملا مهلبانقب ال  زيلجنإلا  اودصق  ناملألا  »

«. ..زيلجنإلا مزهني  فوس  »
«. ...زيلجنإلا سوباك  نم  صلختن  نأ  مهملا  »

؟ اهدوجو نوبرغتسي  الو  اهنوري  له  مهنيب ، اهينيعب  ميرم  تراد 
ِكب ىتأ  يذلا  امو  ِتنأ ، نم  ناسللا : ةليوط  ةجيدخ  اهتلأس  ول  اذام 
تيب نع  ةشئاعل  يكحت  يهو  ةنيمأ  توص  ىلع  تهبتنا  انه ؟

، ضوألا نيب  ةضيرع  ساوقأ  نابيبلاو  يلاع ، فقسلا  : » ةضورلا
اي يروصتت  .حورلا  درت  ةنوكلبو  ولحلا  شوقنملا  انعاتب  نم  طالبلاو 

بلقلا حرشت  ةنينجب  نامز  عوتب  نم  ليمج  تيب  اوده  مهنإ  ةشيع 
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سب ميرم ! تيب  نع  سمشلا  دسته  ةريبك  ةرامع  اونبي  ناشع 
يف يسحت  .ثلاثلا  رودلا  دحل  هلصاو  ةيلاع  ةرجش  اهمادق  ةنوكلبلا 

ةشودلا نيبو  هنيب  هدك ، نُخ  يف  ينوكت  ام  يز  ِتنا  نإ  هد  تيبلا 
«. ولح هاوهو  حِِرشو  يداه  سب  نيتوطخ ،

اروعش نكي  مل  .ءاكبلا ال ، ةجردل  ةداعسلاب  ميرم  ترعش  ملحلا ، يف 
.سفنتت نأ  اهتعاطتساب  نأك  ةحارلاب  امنإو  ةداعسلاب 

نينر نكل  خبطملا ، نم  هلكأت  ءيشب  يتأتل  تماقو  ميرم  تمستبا 
؟ احابص ةدحاولا  يف  ةنيمأ  اهفتاهت  له  .اهداعأ  ليابوملا  سرج 

تحبصأو ةديسلا  تيب  ىلإ  ِتبهذ  نأ  ذنم  ةنيمأ  اي  كقالخأ  تظاب 
.اهتماستبا تعستا  .ليللا  فصتنم  دعب  نيمانت 

«. ةنيمأ »
.»!؟ ميرم اي  نيم  ةنيمأ  »

! اظاظ
يللا تنبلا  زوجتا  ديزي  اظاظ ؟ اي  هيإ  هيف  : » اهتشهد ميرم  ِفخت  مل 

.»؟» ةمزتلم شم  »
لغتشي رفاسيه  .لينأ  ..أل  : » تلاق ميرم ، ةيرخس  اظاظ  ىلع  تاف 

روغيو تبلاب  برهي  زياع  هنإ  هفراع  انأ  .اكيرمأ  يف  ةكرشلا  عرف  يف 
«. ىقب شينركفت  ام  .يشو  نم 

يك ليللا  فصتنم  دعب  ميرم  فتاهت  اهنإ  .ديكأتلاب  ةفيرظ  تنُج  دقل 
...ديزي نأ  اهربخت 
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«. ...هدك ناشع  كملكب  شم  انأ  امومع  »
.قلقلاب ميرم  تسحأ 

«. ...ةينه : » اظاظ تلاق 
.ميرم تتكس 

ىفشتسملا يف  انأو  مسقلا ، انغلب  انحإ  .ترحتنا  .هللا  ءاقبلا  ..ةينه  »
«. ِتقولد

تدترا فيك  الو  مونلا  ةفرغ  ىلإ  تلصو  فيك  ميرم  ركذت  ال 
نأ قفاو  اّيسكات  تدجو  لب  ةضورلا ، عراش  ىلإ  تلصوو  اهسبالم 

.ةيسابعلا ىلإ  اهَّلِقُي 
..مط ..مط  مطط  مطط..لزغلا  ملع  ..مرر  ارارارت  مرت  ..هنفج 

...لتق ام  قشع...لا  نمو 
ئداه ناك  .ةيمامألا  ةرايسلا  ةآرم  قئاسلا يف  هجو  ىلإ  ميرم  ترظن 

ٍعاو هنأ  تكش  ميرم  نأ  ةجردل  رخآ  ملاع  يف  ميهي  تامسقلا 
نمزلاو حيحصلا  ناكملا  يف  هنأك  احاترم  اهل  ادب  .اهدوجوب 

.حيحصلا
؟ ةروتكد اي  حيحصلا  نامزلاو  حيحصلا  ناكملا  امو  مالس ! اي 

.ملحلا تركذت 
! ...نآلاو ةحارلاب  رعشت  تناكو  ةوهقلا  سلجم  تناك يف  قئاقد  ذنم 

رعشت يهو  تيبلا  نم  تجرخ  ذنم  .عادص  ةبون  ةيادبب  سحت  نآلا 
اذه .ةيراعلا  باصعألا  نم  ةلتك  اهغامد  نأك  تاوصألا  لقثب 
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فزع كمهنمو يف  ظقيتم  رصم  بعش  احابص  ةيناثلا  نأ يف  ةفاضإلاب 
نآرق تايآو  ٍناغأو  تالكيسوتوم  تانامكاشو  تاسكالك  وترشنوك 

....و حلاصلا  كلملا  يربوك  ىلع  ةقانخ  تاوصأو 
...مط مط  مارت  ..لتق  ام  قشعلا  نمو 

نكر يف  ينغت  اهتعمس  يتلا  ةرملا  كلت  تركذت  .ةينه  هجو  تأر 
ميرم يف تفقو  ينغت ! تناك  اردان  الإ  قطنت  يتلا ال  ةينه  .ةقيدحلا 

نأ ةكحضم : ةركف  اهلاب  ىلع  تأرطو  معانلا  توصلل  تصنت  اهناكم 
رهظتس مليف  روكيد  الإ  سيل  هاضرمو  هتادايعو  هربانعب  ناكملا  اذه 

.يفتختو اهتينغأ  ينغتل  هيف  دحاو  دهشم  ةينه يف 
، اهسأر يف  شيكاوشلا  طبخب  ميرم  تسحأ  ملاس  حالص  عراش  يف 

اهعم رضحت  ملو  اهطغض  عفتراو  ةمالس  فلأب  فَّرش  دق  عادصلا  ناك 
تقلغأ .نيتبح  لوانتت  نأ  دب  ىفشتسملا ال  ىلإ  لصت  امدنع  .ءاودلا 

نم بلطت  نأ  تركفو  تاوصألا ، ةدح  نم  ففختل  ةرايسلا  جاجز 
.تتكس اهنكل  اضيأ  هكابش  قالغإ  قئاسلا 

يذلا فيخسلا  باهتلالا  ريثتو  اهينيع  بعتت  تارايسلا  ءاوضأ 
عراشلا تابملل  رفصألا  ءوضلا  .ةقراح  عومد  ىلإ  اعيرس  لوحتيس 

.اهسأر اهسفن يف  قشرت  ةننسم  سيبابد  هنأك  اهعجوي 
! سيبابدلاو شيكاوشلا  ىلإ  ةوهقلا  سلجم  نم 
.تلشف اهنكل  ملحلا ، ىلإ  دوعت  يك  اهينيع  تضمغأ 

! ترحتنا ةينه 
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ةعساتلا يف  ةينه  بابشلا ! زع  يف  تمت  مل  اهنإ  ميرم ؟ اي  ِكلام 
.ايندلا فرق  نم  اهتيافك  تذخأ  دقو  نيتسلاو 

ةموظنملا كلتو  هئابطأو  هضيرمتب  ىفشتسملا  لشف  ينعي  راحتنالا 
.انايحأ ضيرم  ةئام  نع  الوئسم  دحاو  بيبط  نم  لعجت  يتلا  ةنفعلا 

يتلا ةقيرطلاو  اظاظ  توص  ةربن  تركذت  .بنذلاب  ميرم  تسحأ 
تحارأ يداع ! ءيش  وه  يلقع  ضيرم  راحتنا  نأك  ربخلا  اهب  تلاق 

.اهينيع تضمغأو  ءارولا  ىلإ  اهسأر 
اهنأ اديج  فرعت  تناك  ينيعلا  رصق  بط  تلخد  امدنع 

وه تاياورلا  نم  اهديصر  ناك  .يسفنلا  بطلا  يف  صصختتس 
اسان تبحأ  يرسلا  اهفهك  يف  .رايتخالا  اذهل  ةيقطنملا  ةمدقملا 

، اهسفن مهفت  نأ  اهناكمإب  نوكيس  .ازغل  نورخآ  لظو  اسان  تهركو 
اهتبعل مهمِّلعت  فوس  .لضفأ  لكشب  اوشيعي  نأ  نيرخآ  دعاست  نأ 
امدنعو لاصلصلا ، ةنيجعك  كسفن  ليكشت  ديعت  فيك  ةلضفملا :

؟ حورلا هيف  خفنا  َكيدي  عنص  كبجعي 
فوس اهجازم ، ىلع  َميرم  تحنت  نأ  ميرم  تررق  اهتقهارم  يف 

اهنكمي موتحم ال  ريصمل  ةَّريسم  اهمأ  لثم  نوكت  نل  .برلا  رود  قرست 
ةزجعمب امبر  الإ  بورهلا  اضيأ  اهاياحضل  نكمي  الو  هنم ، تالفإلا 

.تاقوألا دحأ  ميرم يف  اهتققح  يتلا  كلت  لثم 
تاونس دعب  نمزلا  رميس  ةليمجو  ةنولم  ةنولاب  تناك  ةزجعملا  نكل 

.هقهقي وهو  هقيرط  لمكتسيو  اهأقفيل 
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.فرصتب نيرصقلا ،» نيب  » (********)
.فرصتب نيرصقلا ،» نيب  » (********)

.فرصتب ردصملا ، سفن   (********)
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٢٣
كينيفلا ةحئار  اهتمهادف  ةيديدحلا  ىفشتسملا  ةباوب  نم  ميرم  تلخد 

الإ نكي  مل  ةوهقلا  سلجم  نأك  ملحلا ، اياقب  ىلع  تزهجأو  لوبلاو 
ةقرطلا يف  اهيمدق  ترجرج  .رخآ  صخشل  تثدح  ةمئاغ  ىركذ 

يتلا تاونسلا  لك  وحن  نمزلا ، ةكرح  سكع  ريست  اهنأك  ةليوطلا 
امك ةحلاك  طئاوحلا  .ددع  الب  يتلا  اهمئازهبو  اهولحب  انه  اهتشاع 

طويخك ناكرألا  ةقلاع يف  مهمالحأ  اياقبو  ىضرملا  سوالهو  يه ،
.توبكنعلا

.تمصلا اهفلي  ةريغص  تاعومجم  تاضيرملا يف  تسلج  ربنعلا  يف 
ةينه دسج  ناك  ةليلق  تاعاس  ذنم  .رغاشلا  ريرسلا  نم  ميرم  تبرتقا 

تتفلت .ةايحلاب  هملح  موي  لك  عِّدويو يف  سحيو  بذعتيو  ضبني  انه ،
هينغت تناك  يذلا  كلذ  هبشي  انحل  عمست  اهنأ  اهيلإ  ئِّيُه  دقف  اهلوح 

! ةينه
.ىرخألا نرخؤيو  الجر  نمدقي  مهو  رودلا  تاضرمم  تلخد 

اهب دوصقملا  نأ  ميرم  تنمخ  تامهمهب  ابوحصم  مالسلا  اهيلع  اوقلأ 
زفاقتي اهلقع  امنيب  ءابطألا  عانق  ةعرسب  تداعتسا  .اهتيزعت  وه 
ةدحاو ةركف  نيبتت  ال  ميرم  نأ  ةجردل  راكفألا ، نيب  نونجملاك 

نأ ديرت  اهنإ  معن ، نضح ! ىلإ  جايتحالاب  اهساسحإ  امبر  الإ  حوضوب 
اهسفن نئمطتو  اهينيع  ضمغتو  رخآ  صخش  ردص  اهسأر يف  ئبخت 

.خسولا ملاعلا  اهيأ  ياب  ياب  .اهتعاجش  ىلع  ةينه  دسحت  ال  اهنأ 
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.ةيدبألا ةحارلاب  الهسو  الهأو  رونلا ؟ عطق  نم  ..كت  ..راوفوروأ 
! ةيدبأ

نم ةروص  نيزياع  ناميإ ، ةروتكد  اي  : » برتقي اظاظ  توص  تعمس 
لمعي نأ  حجني  اههجو مل  قوف  دوسألا  باقنلا  نأ  ودبي  رضحملا .»

ىلإ اهدي  نم  ميرم  تبحسو  ربنعلا  اظاظ  تلخد  .توصلل  ٍرتلفك 
.جراخلا

كلتف هللا ، دمحلا  .ضيرمتلا  ةئيهو  ءابطألاب  امحدزم  بتكملا  ناك 
اديدحت تقولا  اذه  اظاظ  راتخت  نأ  لامتحا  يأ  ضاهجإب  ةليفك  ةبلجلا 

ديرأ ال  ِكرذحأ ، انأ  نآلا ، سيل  .ةلضفملا  اهعيضاوم  دحأ  حتفت  يك 
ةأرملا هذه  نم  فلألا : ةرملل  لءاستأو  ِكنم  ةدحاو  ةملك  عمسأ  نأ 

؟ ةبذاكلا ةحاونلا 
يرهظت نأ  نيفاختو  كسفن ، ىلع  نيبذكت  .اظاظ  اي  ةبذاك  ِتنأ  معن ،

! ملاعلل كتقيقح 
؟ ميرم اي  اهتقيقح  امو 

حتفت نأ  اظاظ  تركف  ول  هللااب ، مسقأ  نكل  .هتقو  اذه  سيل 
.ءارخلا سفن  هتقرغأو يف  اهسأر  تكسمأل  اهئارخ  تروباكب 

.ةئداه ةربنب  ميرم  تلءاست  لصح ،»؟ يللا  هيإ  »
: تلاقو اهباقن  تحت  نم  ةوهقلا  ناجنف  اظاظ  تجرخأ 

«. اهسفن تقنخ  .ءاودلا  تفَّقو  ةينه  بلغألا  «يف 
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! بلغألا يف 
تاناكمإ انيدل  سيلو  ليلق  انددع  اضيأ  بلغألا  يفو  ...ممممأ 
ىضرملل عيبالبلا »  » بتكن نأ  ىدعتي  ال  انرودو  يقيقح ، جالعل 

ىلع نيحاترم  سلجن  نحن  بلغألا  يف  اهنوردزي ، مهنأ  دكأتنو 
! ةنهُك ..اظاظ  اي  ةنهُك  انحإ  .نمزلا  جراخ  انتارخؤم 

.هد شَولا  كغامد م  ِتحيرو  ِتعلخ  كلكش  : » ةبعادم اظاظ  تلاق 
«. ميرم اي  كتخب  اي 

! ميرم اي  كتخب  اي 
.تمص اهيلإ يف  ميرم  ْترظن 

! ةَّلبج اظاظ ، اي  اكيمس  ِكدلج  حبصأ  دقل 
وحن ةليقث  تاوطخب  تراسو  ةوهقلا  سملت  نأ  نود  ميرم  تماق 

.اهناسلب قلعتو  برتقت  ةحئارلا  تناك  ةوطخ  لك  عم  .ةجالثلا 
خألا ةبحصب  هلك  اهرمع  ِضقت  مل  اهنأك  اهتدعم  صلقتب  تسحأ 
دسج دقري  ثيح  ةجالثلا  جرد  تبحس  نيلامروف .»  » وعدملا زيزعلا 

.ةبيطقتلا تكفنا  دقو  احاترم  ائداه  اههجو  ادب  .ةينه 
امدنع ىتح  نآلا ! الإ  اهبلق  اناكم يف  لتحت  ةينه  نأ  ميرم  كردت  مل 

اهدشت تلظو  ءاملا  قمع  نم  ةينه  اهتبذج  دقل  ملحلا ! ...اهب  تملح 
اي يننيربخت  ِتنك  اذام  .اهكرتت  يك  خرصت  ميرمو  ىلعأ  ىلإ  ءاوهلا  يف 

؟ ةينه
؟ ةينه تتام  ام  ىفشتسملا  لازت يف  تناك ال  ول  له 
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ىلع رصُن  اذامل  ةايحلاب ؟ ثبشتلا  ىلع  ميرم  اي  مهنيدعاست  اذاملو 
كبلقو هتقطن  يذلا  سروقيبأ »  » مسق وهأ  ملألا ؟ راوشم  لامكتسا 

؟ لاصلصلا ةكلم  ةداعسب  صقارتي 
لخاد اهسفن  تدجو  .ىفشتسملا  ةباوب  نم  اهجورخ  ميرم  ركذتت  ال 
اهدلج ماسمو  احابص  ةعبارلا  يف  بنيز  ةديسلا  ىلإ  اهلقُي  يسكات 

.لوبلاو نيلامروفلا  ةحئارب  حضنت 
مط مار  ارت  ..سانلا  بولق  يبِّودتو يف  سالج  يلكات  يلطبت  ناشع 

...مط
؟ اهرظتني نأ  باهولا  دبع  نونجم  نم  تبلط  له 

ةنقح ريثأت  تحت  اهنأك  اردخم  اهدسجبو  نيتفاج  اهيتفشب  تسحأ 
ساسحإلا نادقفو  ةدوربلا  سفن  ليمنتلاب ، روعشلا  سفن  جنب ،

.اهفارطأب
...ِكينيع نمو  ..مط  مط  مار  ارت  كراكفأ ؟ ارقأ  ردقأ  ينإ  شيفرعتم 

اهسأر تحارأ  .طغضلا  ءاود  اظاظ  نم  بلطت  نأ  تيسن  دقل 
تمسترا دقو  اهمأ  هجو  تأر  .اهينيع  تضمغأو  ءارولا  ىلإ  ليقثلا 

.ةئزهتسملا ةماستبالا  كلت  اهينيع  يف 
؟ يمد نم  ءاوترالاب  ةرم  ولو  يسحت  نلأ  دهان ؟ اي  ادبأ  نيعبشت  الأ 

! ..ِترصتنا كنإ  نامز  نم  كل  تلق  صالخ ،
؟ ِكنم برهأ  نأ  يناكمإب  نأ  نظأ  تنك  يتلا  انأو 
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وه عبطلاب  يرارق  ناك  .كعم  شيعلل  ُتدع  يجان  تام  امدنع 
كتوخإ يف حاحلإ  لشف  .كتارماؤم  نم  ِتفَّثك  كنكل  كلذ ، سكع 

دق ينوك  عبطلاب ، يتحلصم  لجأ  نم  تيبلا ؛ ىلإ  ةدوعلاب  يعانقإ 
.ةياعر نود  يدحو  ىقبأ  نأ  قلق  عيمجلاو  اّيبصع  ارايهنا  تيناع 

نأ مارحو  ميرم ، اي  تربك  كمأ  يفاطعتسا : يف  ةيناث  ةرم  اولشفو 
ِتررق مسق ، ةسيئرو  ةذاتسأ  رشلا  رامضم  كنكل يف  اهدحو ! كرتُت 

َنينس مايألا  ترج  فيك  فرعأ  الو  ِكيلإ ، ُتبهذ  يضرمت ، نأ 
، هللا حمس  ال  َّيلع  ةقلق  ينوكت  مل  .ادبؤم  انجس  اعم  انؤاقب  حبصأو 
يدكأتتل يف ِكينيع  مامأ  لظأ  نأ  نيديرت  ِتنك  .يننيجاتحت  ِتنك  الو 

دقو ةدايعلا  نم  دوعأ  تنك  يننأ  نيفرعت  له  .يتساعت  نم  ةظحل  لك 
نم عفرُأ  تنك  كظيغأ ؟ نأ  درجمل  ةماستبا  يهجو  ىلع  تمسر 

.ِكبلق قرحأ  يكل  ببس  الب  كحضأو  اظاظ  فتاهأ  انأو  يتوص 
نأب رمألا  ىهتناف  كتايح ، ِكنم يف  ررحتأ  نأ  يناكمإب  نأ  ُتروصت 

.كتوم دعب  َّيلع  ِكتاراصتنا  ِتلمكتسا 
بناجب ُتسلج  ىفشتسملا ؟ يف  ِكتوم  ةليل  نيركذت  له  ..هآ 

ِتنك اهتقو  ِكنأ  ودبي  .ةملك  لدابتن  مل  .ِكينيع  ُترظنو يف  كريرس 
.اهتنبا ةساعت  ىلع  اهبلق  رطفنملا  نونحلا  مألا  رود  ليثمت  نم  ِتبعت  دق 

نكي يف .راذتعالا مل  وأ  هركلا  وأ  بحلا  نم  نيتيلاخ  نينيعب  َّيلإ  ِترظن 
.هءافخإ ال نيلواحت  كرمع  ِتيضق  يذلا  غارفلا  غارفلا ، الإ  ِكينيع 

تنك .توملا  ِكل  َّنمتأ  مل  .يروعش  ناك  فيك  نآلا  ىتح  فرعأ 
يف نكي  مل  .ةيهاركلا  وأ  بحلا  نع  يسفن  لأسأ  مل  .ٍتآ  هنأ  فرعأ 
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! يلاحو ينيكرتا  دحاو : ءاجر  الإ  يسأر 
«. ةروتكد اي  ةمالسلا  دمح هللا ع  »

! ةروتكد اهنأ  فرع  فيك  تبرغتساو  قئاسلا  توص  ىلع  تهبتنا 
ىتح اهنإ  بنيز ؟ ةديسلا  ىلإ  ةبهاذ  اهنأ  ميرم  هتربخأ  له  ناونعلاو ؟

! تيبلا مقر  وأ  عراشلا  مسا  ركذتت  ال 
داكت ال  اّدج ، بعص  يشملا  نأب  ترعش  ةرايسلا  نم  اهلوزن  دنع 

امم افرح  نيبتت  مل  اهملكي ؟ قئاسلا  ناك  له  .اهيمدق  دوجوب  سحت 
ةبوعصب فقت  يهو  اهيلإ  نارظنت  نْيوارضخلا  هينيع  الإ  َرت  مل  لوقي ،

وطخت يهو  اهدسج  ةدورب يف  ترس  .تيبلا  وحن  كرحتلا  أدبتو يف 
ديس  » اهنأك ىرخأ ، ةوطخ  اهيلت  مامألا  ىلإ  ةريغص  ةدحاو  ةوطخ 

.ءاملا بناجب  ريثألا  هناكم  نع  اديعب  حزحزتلا  ىلع  ربجُأ  دق  ةطشق »
ددع يف  تركف  ثلاثلا ؟ مأ  يناثلا  رودلا  يف  ةنيمأ  نكست  له 
يوهت اهحورب  ترعشو  اهدعصت ، نأ  بجي  يتلا  ملسلا  تاجرد 

.مطترتو ضرألا  وحن  ةوقب 
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٢٤
له .هتقرط  باب  يأ  الو  تلصو  قباط  يأ  ىلإ  ميرم  فرعت  ال 

ملسلا ةطسب  ىلع  سلجت  اهنأ  طقف  تكردأ  باوبألا ؟ دحأ  تقرط 
دح هوه ! اي  سان  اي  ..ةنيمأ  تس  اي  : » يداني ةأرما  توص  الع  امدنع 

.عزانت اهنأك  طبهيو  ولعي  ميرم  ردص  ناك  اندجني .»!
.»؟ ...مأ تس  اي  ريخ  : » بابلا ةنيمأ  تحتف 

ع ةدبه  تعمس  ةروتكدلا ، اهيلع  هللا  مسا  : » دومحم مأ  تلاق 
«. سب يِّمس  .ةعقاو  اهتيقل  تحتف  ضرألا ،

يتلا ةظحللا  سفن  اهفقوت يف  نأ  تلواحو  ميرم  وحن  ةنيمأ  تعفدنا 
نانح مأ  ةقش  باب  ىلإ  تلصو  ةثاغتساب  دومحم  مأ  توص  اهيف  عفترا 

يناثلا رودلا  ىلإ  عفدناو  ةريثك  باوبأ  تحتفنا  .يضرألا  رودلا  يف 
.ناريجلا نم  دشح 

سرهي عادصلا  نأل  اليلق  اوءدهي  نأ  مهيف  خرصت  نأ  ميرم  تدارأ 
، ضرألا نع  اهعفرب  نيلغشنم  اوناك  .اهعمسي  ادحأ مل  نكل  اهسأر ،

.نيرثاك ةدعاسمب  ناباش  ةءافكب  اهذفن  يتلا  ةمهملا  يهو 
موقتس اهسافنأ ، طقتلتل  قئاقد  اهوكرتي  نأ  مهنم  بلطت  نأ  ديرت 

.دحأ نم  ةدعاسم  نود  يه 
.ءارولا ىلإ  اهدسج  لام  ةبنكلا  قوف  اهوسلجأ  امدنع 

«. ...سج اودرفا  ..ةبنكلا  اهمسج ع  اودرفا  : » نيرثاك تلاق 
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ءالؤه لكب  ةقشلا  تألتما  َملو  ةبلجلا  كلت  ببس  مهفت  ال  ميرم 
..اوءدها .اهسأر  يف  بلاخملا  ةسارش  نم  ديزت  تاوصألا  .سانلا 

.ملكتت نأ  ميرم  تلواح  .اليلق  اوءدها 
: ةرامعلا بعش  دومحم يف  مأ  تطخش 

«. اهسفن دخات  ناشع  اودعباو  هيوش  هللااب  اودهتسا  »
نيدوجوملا نم  دحأ  الو  نيرثاك  الو  ةنيمأ  نكل ال  عيمجلا ، تكس 

تجرخ يتلا  تاوصألا  ةجرشح  نم  ةدحاو  ةملك  مهفي  نأ  حجن 
.ميرم قلح  نم 

! ...شتسملا طغضلا يف  ءاود  لوانتت  نأ  ميرم  ىلع  ناك 
! ةينه ..هآ 

لثم ناكملاب  قصتلت  لوبلا  ةحئار  .تاعاس  ذنم  ةينه  ترحتنا  دقل 
.غمصلا نم  ةقبط 

«. ةعامج اي  فاعسإلا  اوبلطا  .فاعسإ  »
«. عرسأ يسكات  «أل ،

«. نامز يز  شم  ةعرسب  اوجيي  اوقب  فاعسإلا  يتنب  اي  »
!«. دومحم اي  ضاي  فاعسإلا  مِّلك  »

لكشب اهلوح  ام  عباتي  اهلقع  نم  ءزج  ناك  .يعولا  ميرم  دقفت  مل 
اهجاجزب فقسلا  ةفجن  اهيلإ ، رظني  رمحملا  نيرثاك  هجو  عطقتم ،

ىلع اصخش  ثِّدحت  نيرثاك  ةفرغلا ، يف  ءاسنلا  تامهمه  عماللا ،
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ةقعلمب اهمف  يف  ةنيمأ  ةراج  هعضت  يذلا  لئاسلا  اذهو  نوفلتلا ،
عيطتست اهنأ ال  اهمهفت  نأ  ديرت  ميرمو  اجراخ  قلزني  هنكل  ةريغص ،

؟ ةنيمأ اهنع  ثدحتت  تناك  يتلا  دومحم  مأ  ِتنأ  له  .هعالتبا 
ةقطنم ىلإ  لصت  الو  ءاوهلا  يف  ريطت  دومحم  مأ  اي  خملا  تاراشإ 

! موعلبلا
.ملكتت نأ  ميرم  تلواح 

، ترحتنا لب  تتام ، ةينه  نإ  لوقتس  .هلوق  ديرت  ام  اديج  فرعت  اهنإ 
ينغي ناك  باهولا  دبع  نإ  ميرم ، اي  كتخب  اي  اهل  تلاق  اظاظ  نإ 

..يسكاتلا يف  اهعم  تناك  دهان  ..دهانو  ..ةينغألا  ركذتت  ال  اهنكل 
! بيرغ لكشب  اهينيع  رظن يف  قئاسلا  ..قئاسلاو 

ةعيرس اريماك  تاطقل  هنأك  رودي  ام  طقتلي  ميرم  لقع  نم  ءزج  ناك 
.غارفلا وحن  بحسني  رخآ  ءزجو  ةيئاوشعو ،

..ريبك غارف  هنإ 
؟ ريبك ةرورضلاب  غارفلا  له 

.كحضت ميرم  تداك 
...لا..بيطلا ..عساولا  ..ريبكلا  غارفلا  وحن  بحسنت  اهنإ 

؟ نامزلا ةميكح  اي  بيطلا  غارفلا  ام  ...بيط ! ٌغارف 
وه حبصيف  ملاعلا  نع  هلصفت  يتلا  دودحلا  دقفيو  نيلي  اهدسج 

.ادحاو ائيش  غارفلاو 
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دق اهدسج  لقث  نأك  ..هفصو  نكمي  روعش ال  ..عئار  روعشل  هنإ 
يقاب قوفو  هقوف  وفطتو  فخت  نأ  اهناكمإب  حبصأف  ةأجف  ىفتخا 

تافوغشلا ءاسنلا  ةليبق  قوف  نم  ىرت  اهنإ  .ةفرغلا  يف  داسجألا 
ال ءايشأ  نولوقيو  كانهل  انه  نم  نورجي  مهو  ةايحلا  ىلإ  اهتداعإب 

يهو ٍلاع  توصب  هقهقت  نأ  ..كحضت  نأ  ديرت  ميرمو  اهمهفت ،
اهبلق ةميظع ، ةحارب  رعشت  يهف  عزفلا  اذهل  يعاد  ال  نأ  مهربخت 
ةريغص عطق  ىلإ  تتفتي  اهخم  ..اهخمو  فيفخ  اهدسجو  فيفخ 

.ءامدلا نم  ةريحب  بوذت يف 
ةيران باعلأ  اهنأك  ..رجفنت  ..قزمتت  ةيومدلا  تاريعشلا  ىرت  اهنإ 

! ليمج اهلكش  .اهتمجمج  لخاد 
لباقتت يتلا  ةفهرملا  طويخلا  نم  جيسنك  ودبت  اهيلإ ، ميرم  اي  يرظنا 

! نونجم نانفل  ةيلايروس  ةحول  اهنأك  عرفتتو  عطاقتتو 
! ةيعطقملا ةعشألا  الو يف  بطلا  بتك  لامجلا يف  اذهب  ودبت  اهنإ ال 

نأ اهنئمطت ، نأ  ديرتو  ةنيمأ  هجو  يف  عزجلا  حمالم  ىرت  ميرم 
نع ةشئاعل  يكحت  اهتعمس  نيح  ةوهقلا  سلجم  ملح  نع  اضيأ  اهربخت 

تيب يف  ةوهقلا  ةحئار  نأ  ةنيمأ  اي  نيفرعتأ  .ةفرشلاو  ةضورلا  تيب 
ينم يبرتقا  لاعف ؟ بائتكا  داضم  صالختسال  حلصت  نيرصقلا  نيب 

اهل يلوق  .يمأ  دهان  معن  انه ! دهان  نإ  .اّرس  كربخأ  نأ  ديرأ  ةنيمأ ، اي 
يف انأو  تءاج  .اهءارو  هيقلغأو  بابلا  جراخ  اهيعفدا  .لحرت  نأ 

.اهراصتناب اهتغلبأو  يسكاتلا 
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.يدي كيرحت  عيطتسأ  انأ ال  ..ةنيمأ 
.غارفلا وفطي يف  دراب  يمسج 

.اتوص هيف  عمسأ  داكأ  ال  ئداه ، ..و  بيط  غارفلا 
ىفشتسم روتكد يف  تملك  نانح  مأ  : » ةأجف تاوصألا  دحأ  عفترا 

«. اهتنب زوج  هريخ  رتك  رهام ، دمحأ 
.كحضت ميرم  تداك  ..ىفشتسم !

، عيظف عادص  نم  يناعت  اهنأل  ةبضاغ  اهنأ  ةأجف  تركذت  اهنكل 
ةديسلا نم  تاومألا  ظاقيإب  ةليفك  ةبلج  نوقلخي  سانلا  ءالؤهو 

اهنإ ميرم ، اي  ةراق  تسيل  دنهلا  نكل  ةقيقشلا ! دنهلا  ةراق  ىتحو  بنيز 
! دلب

.ملاعلا سرخأ  رز  ىلع  طغض  دق  مهدحأ  نأك  تمصلا ، داع  مث 
ةمئاه ةطقن  حبصأ  .هلوح  امع  هلصفت  يتلا  دودحلا  يدسج  دقف  دقل 

وفطأ يف ينارأ  .اهداعبأ  ىرأ  مجحلا ال  ةلئاه  ةنولاب  لخاد  ءاوهلا  يف 
.لخادلا

دعب كتفرغ  يف  ِتعقو  امدنع  اذه  لثم  ءيشب  ِترعش  له  ..ةنيمأ 
؟ ةريخألا نيسحلا  ةرايز  نم  ةدوعلا 

امايأ كمامأ  نأ  لامك  ربخي  وهو  ةرسحب  بيبطلا  اهلاق  .يلك  للش 
...و رثكألا  ىلع  ةثالث 

ىلع يردقت  ملو  كلوح  نوقلحتي  لامكو  ةجيدخو  ةشئاع  ِتيأر  له 

181



؟ مالكلا
.مالكلا عيطتسأ  اضيأ ال  انأ 

.اهايإ كربخأ  نأ  دوأ  ةريثك  ءايشأ  َّيدل 
.لاقي ءيش  يأ  َّيدل  سيلو 

؟ حص ةرخسم ، .كحضم  رمأ 
دق لامك  لاق  امك  ِتنأف  كب ، يسفن  نراقأ  َمل  مهفأ  ال  ةقيقحلا  يف 

.ءيش يأ  لعفأ  انأ مل  ..انأو  الماك  اناينب  تديش 
؟ ءاسنلا ءالؤه  نمو  نيرثاك  نيأ 

.بابض ءارو  نم  ءيش  لك  ىرأ  .فيفخو  دراب  يمسج 
.ةحاترم انأ 

...ةحاترم يننكل  ءيشلا ، ضعب  ةفئاخ 
نوبرضي ناملألا  نإ  لوقي  ناك  .ةنيمأ  اي  ملحلا  يف  يمهف  تيأر  انأ 

! نييرصملا زيلجنإلا ال 
.ميرم تس  اي  كتوهق  تلاق يل : يفنح  مأو 

ةريحب يف  وفطتو  قزمتت  يهو  ليمج  ةيومدلا  تاريعشلا  لكش 
.ءامدلا

تنك ذنم  ةريهشلا  اهتلمجب  يهجو  يف  خرصت  دهان  نإ  ةنيمأ  اي 
!«. ليثمت يلطب  ..ىقب  ليثمت  يلطب  : » ةريغص
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٢٥
ربوتكأ ٢٠١٠  ٢٠

ينيعلا رصق  ىفشتسم 
ليللاب ةعاسلا ١١ 

ميرم حرابما  سب  .نينس  رشع  مهنأك  اورم  اهيلايلب  مايأ  ةرشع 
روتكدلا .بر  اي  كل  ركشو  دمح  فلأ  .ةزكرملا  ةيانعلا  نم  تجرخ 

نم ىتمإ  قوفت  نكمم  فراع  شدحم  نكل  ةرقتسم  ةلاحلا  نإ  لوقيب 
هَّرب رشلا  َّالو ـ  ميلس  خملا  ول  اوفرعيه  هللا ، نذإب  قوفت  اَّمل  .ةبوبيغلا 

.نكمم شم  اولاق  تيبلا  حَّورن  هزياع  تنك  .ةجاح  هل  ىرج  ديعبو ـ 
م جرخو  هسار  زه  روتكد ؟ اي  ريتك  هد  لاحلا  ع  لضفته  ينعي 

مهفتب يللا  يه  .اناعم  اهتبحاص  اظاظ  ةروتكدلا  نإ  سيوك  .ةضوألا 
ةعاس الإ  ميرم  فوشأ  فرعاه  شتنكام  اهالولو  هولوقيب  يللا 

روتكد .اهاعم  تِّيبأ  دب  ناك ال  ةيداع  ةضوأ  ميرم يف  اولقن  امل  .ةرايزلا 
، ةبوبيغ اهنإ يف  لاق يل  اهملكاب  يناقلو  َّيلع  لخد  امل  باصعألاو  خملا 

لوقأ يسفن  انأو  ظيغب  هل  تيصب  .ةجاحب  ةيراد  الو  عمستب  ينعي ال 
تعَّدص ام  دحل  يغر  تلمك  جرخ  ام  لوأو  َتنا ؟ كاردأ  شيإ  هل :

.اهغامد
تبج انأ  نإ  سيوك  .هدراهنلا  مون  يليجيه  شم  نإ  هفراع  تنك  انأ 
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نع كفأ  ةجاتحمو  شتبتك  ام  يوأ  ريتك  يل  ىقب  .ساَّركلا  اياعم 
.هيوش يردص 

؟ هيإ الو  هيإ  نع  يبتكته  ةنيمأ ؟ اي  هيإ  نع  يبتكته 
.نينم يدتبأ  هفراع  شم  لياش  يبلق  ام  رتك  نم 

هنيع ىلع  يفخملا  سيوك  همهاف  انأ  نإ  اهل  لوقأ  هزياع  قوفت  ميرم  امل 
.هد بائتكالا  همسا  يللا 

يل تدعق  ام  دعبو  تنيريسلا ، تيب  مايأ  يف  ةيثالثلا  تيرق  ام  دعب 
، ينات لاؤسب  يشو  درتي يف  لاؤسلاو  لأسأو  يسفن  ملكأو  يذهأ  ةرتف 

يدعي راهنلاب  .ينات  ملاع  يف  تنك  ينإك  هللا  مهس  َّيلع  لزن  ْتكس ،
يللا ةضوألا  يف  مهنإك  مهتوص  عمسأو  لايعلا  شوشو  َّينيع  مادق 

تيبل تعجر  ينيقالأ  تلّفغ  ولو  شضمغت ، ام  َّينيع  ليللاب  .يبنج 
لكألا معط  حار  ليللا  مالحأو  راهنلا  ةهوت  نيب  ام  .نيساحنلا 

يللا ةرم  ماكلاو  تاتسلا  عم  جرخأ  تلطب  .سنولاو  مالكلاو 
يسفن تلمعو  باتك  اياعم  تدخأ  ةباغلل  مهاعم  حورأ  تقفاو 

: ينتلأسو اهلاب  تدخأ  يتاك  نإ  ةجردل  َّيلع  نياب  ناك  رهظي  .ارقاب 
تنك انأ  وه  هيإ ؟ اهل  لوقاه  .شتدرامو  تمستبا  ةنيمأ ؟ اي  كلام 

ام .يسفن  نع  تملكتا  ام  يرمع  انأ  نإ  مث  ىرجيب يل ؟ يللا  هيإ  همهاف 
! شفرعب
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يللاب ةنايرد  شم  ةمونتم  انأو  روهش  اهارو  تِّرجو  عيباسأ  تِّدع 
ةنيمأ اي  ةشيعلا  لكش  ىقب  هد  وه  نكمي  يسفنل : لوقاب  تنك  .َّيلاوح 

ةسوبحم يف يلضفت  ِكيلع  بوتكم  لوألا ! يز  يعجرته  ام  كرمعو 
اتشو معط  شولم  عيبر  هدعب  نم  هجو  اتشو  فيرخ  ىدع  ناك ! يللا 

يف .يضاف  قرو  ىلع  رَّودأ  ةبتكملا  لخداب  ينتيقل  موي  يفو  .ينات 
ةمزر تبحس  .ناولأو  لاكشأ  قرو  تيقل  نكرلا  بشخ يف  بالود 

.خيراوت ريغ  نم  اعبط  بتكأ ، تأدبو  رطسم  شم  ميدق  رفصأ  قرو 
تنك .ةيامسمخو  فلأ  ةيم ، نيسمخ ، دحاو ، تاحفصلا ، مَّقرأب  تنك 

كرحتت يديإو  هيوش  هيإ ، بتكاه  هفراع  شم  بتكملا  ع  دعقأ 
الو قيوزت  ريغ  نم  يلاب  يجيت يف  ةجاح  لك  بتكاب  تنك  اهدحول ،

.بيترت
ةيدعم تنك  ةَّرم  .بتكتب  نامك  َّيِه  اهتيقل  ةرتفب  يدعب  تج  ىليل  امل 

ّلتلا فرط  ىلع  يللا  طولبلا  ةرجش  تحت  ةدعاق  يهو  اهمادق  نم 
تسلا يز  بتك  بتكتب  اهاركاف  تنك  .هيإ  لمعتب  اهتلأسو 

جياه رحب  اناوج  يللا  ةنيمأ ، اي  يراكفأ  بتكاب  تلاق يل : .اينيجريف 
.فوشأ ناشع  بتكاب  .قرغنه  هيف  انقيرط  فوشن  شانفرع  ام  ول 

شفرعب ام  ينأل  بتكاب  انأو  فوشت ، ناشع  بتكتب  تناك  ىليل 
انأو نم  هدك ، ينقلخ  انبر  يحور ؟ يف  هيإ  لمعأ  بط  .يكتشأ 
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اهنم يلاب  دخآو  يمأ  يعاراب  تنك  انأ  هد  .ةريبك  ينإ  هَّساح  ةريغص 
دح نم  بلطأ  تفرع  ام  يرمع  بعتلا  تقو  اهمأ ! يللا  انأ  نإك 

ىقبت ةنابعت ! ينإ  يسفن  مادق  فرتعاب  ام  يرمع  ىتح  انأ  هد  .يندنسي 
انبر دمحيب  يناسلو  َّيلع  ىدع  طلز  روباو  نإك  ةغدغدم  يتتج 

ام ىلع  ليوط  تقو  تدخأ  هدك  ناشع  رهظي  .مامت  هلك  لوقيو 
.ينم ةنابره  تناك  يحور  نإ  تمهف 

صبأ ع عجرأ  تلقو  ةباتك  تفَّقو  ةبتكملا ، بتكاب يف  تنك  موي  يف 
، يغامد يللا يف  روصلا  ريغ  شاهيف  ام  ىلوألا  قاروألا  .بتكتا  يللا 

هتضوأ دعاق يف  لامكو  ةشيع  دالو  تازانجو  يمهف  تفش  ةرم  رخآ 
ام .انتراج  ميرم  مأ  يهتشيب  وهو  داوجلا  دبعو  ركفيب  بتكلا  نيب 

هفرعأ شتنكام  يللاو  هتشع  يللا  نيساحنلا ، ةايح  ريغ  قرولا  شنك يف 
دعب .يذهتب  يللا  يز  ديزأو  ديعاب  تنك  .باتكلا  نم  هتفرع  سب 
ينيب لصح  مالك  يز  ةينات  تاجاح  نع  هبتاك  ينتيقل  ريتك  قرو 

زيركلا رجشو  يتاكل  هج  يللا  ىمحلا  رودو  ، (********) يسول نيبو 
تس ةايح  فوشاب  ينإك  ارقاب  تنك  .ةنينجلا  يف  رَّهز  يللا  حافتلاو 

بابلا ارو  ةفقاو  ةلازغ  تفش  قرولا ، نم ع  يشو  عفراب  انأو  .ةينات 
انأ .ضعبل  صبن  انلضفو  اهينع  يف  تج  َّينيع  .َّيلع  صبتب  زازإلا 

! دح نينع  صبأ يف  تدوعتا  ام  يرمع  انأ  هيل ؟ هفراع  شم  تعَّمد 
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.انبر نينع  صباب يف  نوكأ  ام  يز  هلك  يمسج  ةشعرب يف  تيسح 
سمشلاو بورغ  تقو  ناك  .ةنينجلل  تجرخ  انأو  تيشم  ةلازغلا 

همعط ناك  اوهلاو  يناقتربلاو ، يجسفنبلا  نيب  بيرغ ، اهنول  ناك 
.كسملا رجش  ةحير  ناقرغو يف  رَّكسم 

هفراع شم  اهفرعأ ، يللا  ةنيمأ  تعجر  ينإ  تيسح  يد  ةظحللا  يف 
ماكب اهدعب  نإ  هركاف  انأ  .ينات  نم  سحأ  تعجر  ينإك  يازإ ! حرشأ 

، معط الو  لكش  اهل  نيجع ال  هتح  يز  هلماع  ةايحلا  نإ  تبتك  موي 
كيُرش وأ  ركسلاب  كحك  شيع ، اهنم  لمعن  اهصَّرقنب ، يللا  ىقب  انحإ 

.تاومألا برت  ىلع  هيب  علطن 
«. ريبك حرسم  الإ  ةايحلا  امو  : » لوقيب يبهو  كب  فسوي 

«. نيجع هتح  الإ  ةايحلا  امو  : » لوقاب انأو 
.ىفشتسملا ميرم يف  ةضوأ  نريب يف  يتكحض  توص  ىلع  تقف 

ناشع يمانت  يلواح  .ةنيمأ  اي  هدك  هيافك  .حبصلا  تج ١  ةعاسلا 
عم ةيردنكسإ  رفاسته  يتاك  هركب  .ةعاس  ماك  نامك  لغش  كدنع 

اهسفن نإ  هفراع  انأ  سب  يدحول  ينبيست  هزياع  شم  تناك  .فسوي 
دومحم مأو  نانح  مأ  شيج ؛ انحا  هد  يتنب  اي  اهل : تلق  .رحبلا  حورت 
اهمايأ دعسي  انبر  .شيقلقت  امو  يرفاس  .انأو  اظاظ  ةروتكدلاو 

.يبختسملا اهيفكيو رش 
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تيرمو اهسار  ىلع  تسِّلم  .ِتقولد  ميرم  شو  ىلع  تيصب 
.اهبجاوح نيب  يللا  ةريشكتلا  ةحارلاب ع  يعباوصب 

هد نأل  ةايحلا  يهركته  شمو  يعجرته ، ميرم ، اي  يدعتهو  ةمزأ 
! رفك ميظعلا  هللاو  هآ  رفك ،

، زنكد زلراش  يزيلجنإلا  بتاكلل  نيتنيدم » ةصق   » ةياور ةلطب  يه  يسول   (********)
.ةيسنرفلا ةروثلا  تقو  سيرابو  ندنل  نيب  اهثادحأ  رودتو  ماع ١٨٥٩ ، ترشن 
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٢٦
حرسملا ةعاق  نم  نيرثاكو  فسوي  جرخ  احابص  ةرشع  ةيداحلا  يف 

نيرثاك تعفر  .افيفخ  اذاذر  رطمت  ةيردنكسإلا  ءامسو  ةريغصلا 
اهبحطصا دق  فسوي  ناك  .تمستباو  تارطقلا  ىقلتت  اههجو 

مايأ نم  هئالمز  دحأ  اهجرخي  ةيحرسمل  لارنج  ةفورب  روضحل 
، فرعت ال  اهنإ  تلاق  اهبجعأ ، دق  ضرعلا  ناك  نإ  اهلأس  .ةسردملا 

ةرملا يه  كلت  نإ  فسويل  لقت  .ركفت مل  يك  تقولا  ضعب  جاتحت  امبر 
نع ارابخأ  عمست  تناك  اهتلوفط  يف  .احرسم  دهاشت  يتلا  ىلوألا 

نوضرعي نوترميج ،»  » ةيرق ىلإ  انايحأ  نوتأي  ةلاوج  حرسم  قرف 
مث نوسنوج  ليئوماص  وأ  ريبسكيش  تايحرسم  دحاو  مويل 

تيب يف  .طق  بهذت  مل  اهنكل  ةيلاتلا ، ةيرقلا  ىلإ  ريسلا  نولصاوي 
وشدرانرب ةيرخس  بحت  تناكو  ةريثك  تايحرسم  تأرق  تنيريسلا 

ناردجلا تاذ  ةريغصلا  ةرجحلا  نآلا يف  هتأر  ام  نكل  .صاخ  لكشب 
! هدهاشت يقيقح  ضرع  لوأ  وه  ءادوسلا 

نم لك  هاجت  باجعإلاب  رعشت  اهنإ  تلاق  رحبلا  ىلإ  الصو  امدنع 
رظن .هغامد  يف  رمت  يتلا  سوالهلا  وأ  تالايخلا  ديسجت  عيطتسي 
عنص نم  ةيصخش  قدصت  كنإ  : » تلاقف امهفتسم  اهيلإ  فسوي 

ةبشخ ىلع  كرحتتو  ملكتتب  ةقيقح  ىقبي  لايخلا  نإ  ةجردل  كلايخ 
ال ائيش ، لقي  ملو  فسوي  مستبا  ةعاجش .» ...هد  فوشاب  انأ  حرسملا ،
ءيش ىلإ  اهلوحتو  ةيهيدبلا  راكفألا  كلت  نيرثاك  طقتلت  فيك  فرعي 
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نع ةظحللا  كلت  فسوي يف  لقع  رمي يف  امبر  لاؤس  ىلإ  ةميق ، يذ 
هتفرعم ةيادب  يف  .حرسملا  لغش  نع  اهيف  دعتبا  يتلا  تاونسلا  لك 

ةيسنج ةرماغم  لامتحاو  ةليمج  ةأرما  الإ  اهيف  فسوي  َري  مل  نيرثاكب 
ءارولا ىلإ  ةركفلا  كلت  تحزحزت  ىتم  .مازتلا  ىلإ  يدؤت  ةعيرس ال 

ةدعاسملا بلط  امهنم  لكل  حيتتو  ةقادصلا  هبشت  ةقالع  اهلحم  تلحو 
هنأ فسوي  فرعي  حوبلا ؟ قطانم  ىلإ  الخدي  نأ  نود  رخآلا  نم 

تاظحللا كلت  هركي  .هتاذ  دودح  نم  مهدحأ  بارتقا  دنع  برطضي 
رودي ام  ملعي  هنأ  ضرتفي  يسفن  للحم  ىلإ  قيدصلا  اهيف  لوحتي  يتلا 

، هلثم اهنأل  ةحارلاب  رعشي  نيرثاك  عم  .راكفأو  رعاشم  نم  هلخادب 
فصتنم تفقوت يف  تارملا  نم  مكف  هبجحت ، امو  هيلع  فاخت  ام  اهيدل 

.تعجارت مث  ائيش  لوقت  نأ  كشو  ىلع  اهنأك  مالكلا 
تحتفو فيرخلا  سمش  تحت  فسوي  بناجب  نيرثاك  تشم 

تءاج .فيفخ  حلمب  وجلا  ألم  يذلا  هذاذرلو  رحبلا  ءاوهل  اهردص 
ةعيفرلا ةفاحلا  ىلع  نآلا  دقرت  يتلا  ميرم  ميرم ! عم  ىلوألا  ةرملل  انه 

اذه نع  نيرثاك  ليحر  تقبس  يتلا  عيباسألا  .توملاو يف  ةايحلا  نيب 
لوح مِّوحي  بهذو  نوتنيل  لآ  تيب  كرت  دق  اهلقع  ناك  ملاعلا 

؟ ميرم اي  نآلا  ِتنأ  نيأ  .تاعفترملا 
«. تعج انأ  يتاك ؟ اي  لكانه  شم  »

ادعص .يابتياق  ةعلق  نم  امهبارتقا  ىلعو  فسوي  لاؤس  ىلع  تهبتنا 
ىلإ نيرثاك  ترظن  .ةفرشلا  ةيواز  يف  اسلجو  ينانويلا  يدانلا  ىلإ 

مستبا فسوي .» اي  اركش  : » تلاقو فسوي  ىلإ  تتفتلا  مث  رحبلا 
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مايأ نيتور  رسك  ىلع  هعجش  ةرملا  هذه  هعم  اهدوجو  نإ  لاقو 
ىلع يشملا  امأ  ةيحرسم ، ةدهاشمل  بهذي  ام  اردان  وهف  ةزاجإلا 

ةدهاشمب يفتكي  ناك  .ةعماجلا  مايأ  نم  هنع  فقوت  دقف  شينروكلا 
.رخآ اعوبسأ  ةرهاقلا  شيعلل يف  هلهؤت  قئاقد  عضبل  رحبلا 

لالتلا دجاوتلاب يف  اهباشم  اروعش  اهحنمي  رحبلا  نإ  نيرثاك  تلاق 
.ةحوتفملا ريشكروي  ءامس  تحت 

.»؟ سامسيركلا ةزاجأ  يف  ىتمإ ؟ يرفاسته  »
نيقي ىلع  اهنم  اءزج  نأ  هل  ِكحت  .تتكسو مل  رفسلل  رخَّدت  اهنإ  تلاق 
رعشي رخآ  اءزجو  ام ، تقو  يف  لوألا  اهتيب  ىلإ  دوعت  فوس  اهنأ 

! ةظحللا كلت  نم  بعرلاب 
ةرمحملا ايراسيبلا  قابطأ  امهمامأ  عضي  لدانلاو  اهيلإ  فسوي  رظن 
نيسأكلا ألميو  جلثلا  نم  ضيبألا  ذيبنلا  ةجاجز  جرخيو  ةنخاسلا 

اهناردج يللا  ةرولبلا  يز  كفوشاب  تاعاس  يفرعت ، : » لاق .لحريو 
ام انأ  .حمالم  نودب  تاميوهت  اهاوج  يللا  تاجاحلا  يلختب  ةشبغم 
انا ام  يز  يسفن  فياش  انأ  نكل  يازإ ، ينوفوشيب  سانلا  شفرعا 

«. كتعاتب ةرولبلا  فياش 
يف عضي  فسوي  لمأتت  يهو  ذيبنلا  سأك  نم  نيرثاك  تفشترا 

تسحأ .يوشملا  سيندلا  كمس  محل  نم  ةريبك  ةعطق  اهقبط 
سيل وهف  ءيشلا  ضعب  كبرم  هعم  اهدوجو  نإ  .فيفخ  بارطضاب 
ضغب ةياكحلا  فرعت  يتلا  ميرم  وأ  تنيريسلا  تاونس  ةقيفر  ةنيمأ 
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هلوقت نأ  نكمي  اميف  ركفت  فسوي  عم  .ال  مأ  اهقدصت  تناك  نإ  رظنلا 
راوسأ ءارو  نم  اهاري  نأ  نذإ  يعيبطلا  نم  .هنامتك  بجي  امو 

نيرت ِكلعجت  يتلا  ةنعللا  ةسيبح  يتاك  اي  نيلازت  ال  له  ةيجاجز !
افيط الإ  ِكنم  ىري  ال  هرودب  ملاعلاو  ةآرملا  يف  رمت  تالايخ  ملاعلا 

؟ ارباع
، تنيريسلا تيب  يف  لاحلا  ناك  امك  حبش  اهنأ  كشت  نيرثاك  دعت  مل 

اهنأ ينعي  اذه  شبغم ، جاجز  ءارو  نم  ول  ىتح  فسوي  اهاري  نأف 
.ةيقيقح

؟ ِكاري فسوي  نأ  درجمل  يتاك  اي  ةقيقح  ِتنأ  له 
؟ هل ىنعم  الو  اجذاس  حبصأ  نآلا  لاؤسلا  اذه  نأ  نيرت  الأ 

، الثم فيزلاو  ةقيقحلا  نع  مهأ ، ءايشأ  نع  نيلءاستت  ِكعمسأ  َمل ال 
؟ ةعنقأ نود  امامت  كسفن  ينوكت  نأ  ِكناكمإب  ىدم  يأ  ىلإو 

فلصب عانقلا  تدترا  نيح  ةسئابلا  ةظحللا  كلت  نيرثاك  ىلإ  تداع 
! ىقمحلا لهجو 

تيب يف  اهترايزل  راجدإ  ءاج  لزغلاو  ددوتلا  ةلحرم  تايادب  يف 
تاوطخو ضيفخ  توصو  قوذلا  عيفر  بوثب  هتلبقتسا  .تاعفترملا 

فيلكثيه نيبو  اهنيب  هباشت  يأ  يفخت  نأ  اهيلع  ناك  .ةقيقر  ةيوثنأ 
طحنملا ثيبخلا  كلذ  «ـ ب نوتنيل  لآ  تيب  يف  هنومسي  اوناك  يذلا 

لابقتسالا ةرجح  ىلإ  راجدإ  لخد  شحوتملا .» ناويحلا  و« ريغصلا »
.جاردألا بترتو  قابطألا  فِّظنت  نيد  يللينب  نيرثاك  تئجوفو 
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تبلطو تفاخ  توصب  اهتبنأو  اهنانسأ  ىلع  ُّزجت  يهو  اهيلإ  تبهذ 
رماوأ ذفنت  تناك  دقف  يللين  عصنت  مل  .يشمت  نأ  ةرمآ  ةجهلب  اهنم 

ناك .نيرثاكل  دلولا  ةرايز  ةلاح  ةرجحلا يف  كرتت  الأب  دغولا  اهيخأ 
ةيبرملا عارذ  تصرق  ءافخلا  يف  .اهبضغ  تلعشأ  ةأجافم  يللين  دانع 

يك خرصت  نأ  تدمعت  ةريقحلا  نكل  ةليوطو ، ةفينع  ةصرق 
.اهتلعف تركنأ  اهنكل  اقوعصم ، ادبو  راجدإ  هجو  عقتما  .اهحضفت 

فاشتكاب دعاصت  دهشملا  نكل  ليصفتلاب ، اهدعب  ثدح  ام  ركذت  ال 
موهفملا ريغ  فنعلاو  بذكلا  اجودزم ؛ امرُج  تبكترا  دق  اهنأ  راجدإ 

طقس ةدحاو  ةظحل  يف  .اهنع  هتروص  عم  اقالطإ  قفتي  ال  يذلاو 
ترهظو ةيانعب ، هحمالم  مسرت  تاعاس  نيرثاك  تضق  يذلا  عانقلا 

هذهو .تاعفترملا  ةنوشخو  فيلكثيه  هبشت  يتلا  ةشحوتملا  نيرثاك 
كشو ىلع  ناكو  ههجو  َّرمحاف  راجدإ  تعفص  نم  يه  نيرثاكلا 
تداع فيك  ركذتت  يهو  اهِّرس  ةيرخسب يف  نيرثاك  تمستبا  .ءاكبلا 

.راجدإ جوزتت  يك  عانقلا  ءادترا  ىلإ 
«. كرحتن مزال  ىقبي  فحتملا  يفوشت  هزياع  ول  يتاك ؟ اي  نيف  ِتحر  »

دق رطملا  ناك  .اهغامد  لخاد  اهتلحر  نم  فسوي  توص  اهب  داع 
نم تماق  .بحسلا  ءارو  ةبجتحم  تلظ  سمشلا  نكل  فقوت 

ذيبنلا ةجاجز  ىلع  تزهجأ  دقل  ةفيفخ ، ةخودب  ترعشف  اهدعقم 
ىلإ اداع  امدنع  .فسوي  اهلوانت  يتلا  ىلوألا  سأكلا  ءانثتساب  اهدرفمب 

اهساسحإ يفو  جوملا  توص  تراوت يف  دق  اهتلئسأ  تناك  شينروكلا 
نم امنأك  سانلاو  تارايسلاو  رحبلا  ىرت  اهلعج  فيطل  راودب 
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افيفخ اركُس  تركس  دق  اهنأ  لمتحملا  نم  نإ  فسويل  تلاق  .ةفاسم 
.اَكِحَضو

لوجتلا امهل  حاتأ  ام  وهو  ةرهاقلا  فحتم  لثم  اريبك  فحتملا  نكي  مل 
ظفتحت يتلا  ةرجحلا  .ةينانويلاو يف  ةميدقلا  ةيرصملا  راثآلا  نيب  ءودهب 
نوللا ةقماغ  ناطيحلا  تناك  نويلقريه »  » ةقراغلا ةنيدملا  راثآب 

تينارجلا ليثامتلا  داسجأ  قوف  اليلق  عفترت  ةقرزملا  ةءاضإلاو 
تفقو .ةيزنوربلاو  ةيبهذلا  دوقنلا  عطق  قوف  ةفيفخ  ةعملب  يوضتو 

قمع ىلإ  تطبه  اهنأك  تسحأ  .اهلوح  تتفلتو  نوكس  يف  نيرثاك 
اهينيع تضمغأ  .انرق  رشع  ةسمخ  ذنم  ادوجوم  ناك  نمز  وحن  رحبلا 
قلزني هنأك  اهدسجبو  ءاوهلاب  ائلتمم  اهسأرب  اهيف  ترعش  ةظحلل 
اهريعت نأ  نود  كامسألا  قرمت  اهلوح  نمو  باشعألا  نيب  ةفخب 

اديعب رظنت  ةأرمال  امخض  الاثمت  اهمامأ  تأرف  اهينيع  تحتف  .اهابتنا 
ةرواجملا ةيفارغوتوفلا  روصلا  تلجس  .نيرثاك  هارت  ال  ءيش  وحن 

تاقبط ارومطم يف  هلك  ةأرملا  دسج  ناك  .لاشتنالا  لحارم  لاثمتلل 
بلاحطلا نم  فيثك  ءاطغ  هقوف  نمو  سأرلا  الإ  هنم  نيبي  لامرلا ال 

ةرظن ىلإ  اتداع  مث  روصلاو ، لاثمتلا  نيب  اهانيع  تلقنت  .ليلكإ  هنأك 
فيك .تاحنلا  غامد  لايخ يف  درجم  ام  ةظحل  لاثمتلا يف  ناك  .ةأرملا 

ىلع اهنأك  نآلا  نيرثاك  اهلمأتت  ةقيقح  ةركفلا  نم  لعجي  نأ  عاطتسا 
؟ ام ءيشب  قطنت  ةأرملا  عمست  نأ  كشو 

نيرثاك نأ  فرعي  ناك  .اهلمأتو  ةوطخب  اهءارو  فسوي  فقو 
اهنكل اهسأرب ، بعل  دق  ذيبنلا  ناك  ول  ىتح  اهبناجب  هدوجو  كردت 
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رعش .ههجو  دصومو يف  اّدج  ديعب  رخآ  ناكم  تناك يف  ول  امك  تدب 
ءارو نم  امنأك  ملاعلا  ىري  وهف  ةريغلا ، نم  ردقب  امبر  وأ  كابتراب 
مامأ اليوط  فقوتلا  فاخي  هنأك  اعيرس  ناقلزنت  هانيع  هترولب ، ناردج 

نم ةجردب  ةدحاو  ةركف  زيكرتلا يف  ىلع  ةرداق  نيرثاك  نكل  ءيش ، يأ 
كلتل اببس  فسوي  مهفي  مل  اهناكم ! يف  يهو  لحترت  اهلعجت  قمعلا 

؟ وه هانمتيو  نيرثاك  هكلمت  يذلا  ام  .ةريغلا 
ىلإ ةنماثلا  راطقب  اقحلي  ىتح  ابناج  ةلئسألا  يحني  نأ  هيلع  ناك 

.ةرهاقلا
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٢٧
نع زجعت  داكتف  اهينيع  قوف  ضبري  امخض  ارجح  نأ  ميرم  ترعش 

ةمخض ةلتك  الإ  ىرت  كلذ ال  ثدحي  امدنع  .ةلهول  امبر  الإ  امهحتف 
ىلإ دوعتف  ديدج  نم  اهانيع  قلغنت  ةدحاو  ةيناث  دعبو  بابضلا ، نم 

؟ ةجردلا كلتل  اقيمع  اهمون  ناك  له  .لئاه  ءاضف  وفطلا يف 
ةيدامرلا ءامسلا  تأرف  قيفت  نأ  تعاطتسا  تاظحللا  ىدحإ  يف 

.جاجزلا قوف  ةعيفر  طويخ  قلزنت يف  رطملا  تارطقو  ةذفانلا  جراخ 
.ائيش ركذتت  اهنإ ال  ملحت ؟ تناك  له 

نود ناضمغتو  ناحتفنت  ميرم  انيعو  اددرتمو  ائيطب  ُتقولا  رم 
اهدسجبو ءاوهلاب ، ئلتمم  نولاب  هنأك  افيفخ  اهسأرب  رعشت  .اهتدارإ 

ةعيدو ةثجك  اهب  عفدي  ءاملاو  قيحس  قمع  يف  كرحتي  هنأك  افيفخ 
.ةمئاغ فايطأو  رضخملا  يدامرلا  نوللا  اهطواحي 

كت
كت كتتت  كت  كت  كت  كتت 

.جاجزلا قوف  رطملا  تارقن  تعراست 
اهبناجب تأر  .ءطبب  حضتت  ءايشألا  تأدبف  اهينيع  ميرم  تحتف 
يدامرلا ءوضلا  .باتك  قوف  ّينحم  اهسأرو  ةذفانلا  مامأ  سلجت  ةأرما 

.لالظلاب اهوسكيف  اهئارو  نم  يتأي  موتكملا 
؟ نيرثاك هذهأ 
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الو ةيريرح  تازولبو  ةليوط  تالنوج  يدترت  ال  نيرثاك  نكل 
.ءارولا ىلإ  اهرعش  صقعت 

.احيرم توصلا  ناك  .رطملا  تاكتكت  ىلإ  ميرم  تتصنأ 
.تسفنت

ضعب حزحزتي  امهقوف  ضبارلا  رجحلاب  ترعشو  اهينيع  تحتف 
.ءيشلا ضعب  عشقنت  ءاملا  تحت  ام  تاميوهتو  ءيشلا ،

نولب طئاح  قروب  اهناردج  يستكت  ةفرغ  يف  تناك  .اهلوح  ترظن 
.رمحألا نم  حتفأ  ةجردب  ةزراب  ةريبك  دورو  رثانتت  هقوف  نمو  قوقربلا 

ةفجن تلدت  فقسلا  نمو  طئاحلا  نول  سفنب  ةحيرستلا  يسرك  ناك 
كحضملا خفتنملا  هنطبب  مزقلا  ديبويك »  » دسج لكش  ىلع  ةيساحن 

ةآرم .ىلعأل يف  ةبوحسم  لاتسيرك  تابملب  يهتنت  عرذأ  سمخ  عفري 
قوف دقرت  يهو  ةديعبو  ةتهاب  اهتروص  تأر  بابلا  بناجب  ةليوط 

.رهظت اهبناجب مل  سلجت  يتلا  ةأرملا  نكل  ريرسلا ،
ةأرملا تهبتنا  .ةفيفخ  ةَّنأب  ابوحصم  ريفزلا  جرخف  ميرم  تسفنت 

! نيرثاك تسيل  هذه  .اهنم  تبرتقاو  باتكلا  تكرتف 
باب ىلإ  تهجتاو  اهتكرت  ةأرملا  نكل  ائيش ، لوقتل  اهمف  ميرم  تحتف 

«. زيديل ..نيرثاك  ..ةنيمأ  : » تدانو ةرجحلا 
ىلإ نيرثاك  تلخد  .ةيبشخلا  ضرألا  ىلع  بوعك  تاقد  تعباتت 

ةنيمأ تأر  مث  افرح ، ميرم  اهنم  نيبتت  مل  ةريغص  ةعبوزب  ةرجحلا 
اي .ميحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  : » اهنيبج سملتو  ةفهل  يف  اهنم  برتقت 
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!«. ....تيبلا لآ  ةكرب 
.توصلا اهقافأ 

ودبي ءيش  لك  ...ةربنلا  كلت  توصلا ، اذهف  املح ، سيل  هنإ 
! اّيقيقح

اهنأك ةفرغلا  ىلع  جرفتت  يهو  اهينيع  ميرم  تحتف  نأ  ذنم 
دوعتو لحرتس  ام  ناعرس  ةرئاز  ينيعب  ابيرغ  اّيلفس  املاع  فشكتست 

؟ املح اذه  نوكي  فيك ال  .اهتايح  ىلإ 
تبرتقا .ةرجحلا  ىلإ  نلخدي  ءاسنلا  نم  ةعومجم  ىلإ  تتفتلا 

نينيعو ريصق  دوسأ  رعشب  ةيرمخ  تناك  ميرم ، ريرس  نم  نهادحإ 
يف ةيبشخ  ةدضنم  ىلإ  هجتت  مث  اهيلإ  رظنت  يهو  لوضفلاب  ناعمتلت 

.ءارمح ادورو  ةيرهزملا  عضتو يف  نكرلا 
رطملا تاقدو  ءاسنلا  توص  كلذكو  احوضو ، ةرجحلا  تدادزا 

....و
املو تفغ  اهنكل  يه ؟ نيأ  ةنيمأ : لأست  نأ  كشو  ىلع  ميرم  تناك 

اهبناجب سلجت  نيرثاك  الإ  َرت  مل  .تفتخا  دق  ةنيمأ  تناك  تقافأ 
ةنيدم نعو  رحبلا  نع  ءايشأ  لوقت  تناك  امبر  .ائيش  اهل  يكحتو 

.ةأرماو ةقراغ 
رهظ ىلإ  دنتسيل  اهدسج  عفرت  ةنيمأب  تسحأ  ىرخأ  وحص  ةظحل  يف 

نم هبرقت  مث  ابوك  بصتل  ءاملا  قرودل  عيفرلا  قنعلاب  كسمتو  ريرسلا 
ترعش اهيتفش  سمل  امدنع  بيرغ ! معط  ءاملل  ناك  .ميرم  يتفش 
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اهقلح ىلإ  تارطقلا  باسنت  نأ  ةصيرح  تناك  ةنيمأ  نكل  أمظلاب ،
.ءطبب

اهريرس بناجب  اهتأر  يتلا  ةأرملا  نع  ثحبت  اهلوح  ميرم  تتفلت 
لقثب تسحأ  .ةنكاسلا  ةرجحلا  يف  رثأ  اهل  نكي  ملف  لظ  لايخك 

.ءارولا ىلإ  هتحارأف  اهسأر 
؟ ميرم اي  ِتوحصو  ِتوفغ  ةرم  مك 

ربع الإ  اهلوح  رودي  امم  ائيش  كردت  ال  جنبلا ، ريثأت  تحت  اهنأك  رعشت 
.بابضلا ىلإ  اهدعب  دوعت  ةفطاخ  تاضمو 

فوس .وحصت  نأ  ديرت  ميرمو  مزاللا  نم  رثكأ  ملحلا  اذه  لاط  دقل 
.ملحلا يهنت  ىتح  اهينيع  ضمغت 

؟ ملحلا يهنت  نأ  ِكناكمإب  لهو 
تعفصو اهبجعي  ال  ملح  نم  ْتجرخ  .تارم  عضب  اهتلعف  دقل 

.اهءارو بابلا 
! ميرم اي  سوباكب  سيل  ملحلا  اذه  نكل 

ءيش الو  مانأو  وحصأ  انه ، اّدج  اليوط  اتقو  ُتيضمأ  دقل  ...ولو 
! جراخلا رطملاو يف  ءارمحلا  طئاوحلا  الإ  ثدحي 

نأ دقتعي  هللا ، حمس  ال  امبرل ، مالكلا  اذه  نيلوقت  ِكعمسي  نم 
يتلا اّدج  ةماهلاو  اّدج ، ةريثكلا  ثادحألا  ىلإ  اروف  يعجرت  نأ  كيلع 

! كتايح رودت يف 
.يرارق ُتذختا  دقل  وحصأ ، يك  َّينيع  ضمغأ  فوس 
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ِكيلع امف  نيملحت  كنأ  ول  ةطيبع ؟ اي  امهنيحتفت  مأ  كينيع ، نيضمغت 
.ملحلا يهتني  يك  ِكينيع  يحتفت  نأ  الإ 

؟ ةظقيتم ُتنك  ول  اذامو 
.ءارهلا اذه  لكل  يعاد  الو  نيتحوتفم  كانيع  نوكتس 

تاجوم امنيب  نيحط ، الب  جيجض  ميرم ، غامد  يف  عارصلا  مدتحا 
وحن اهعفدت  ةجوم  يتأت  .ءاشت  امفيك  اهفذاقتت  ردخلاو  وحصلا 

اهمامأ ءارمحلا  روهزلا  ىرتو  ةينغأب  مهمهت  ةنيمأ  عمستف  ئطاشلا 
لفسأ ىلإ  اهبذجت  ىرخأ  ةجوم  يتأت  مث  ةذفانلا ، جراخ  بابضلاو 

.اهرمغي ءاملاو  ةمئاغ  ةيؤرلا  ثيح  عاقلا  ىلإ  بحسنتف 
! قرغت نأ  ديرت  اهنكل ال 

.ينئمطا .ميرم  اي  نيقرغت  ِتنأ ال 
! اّدج ةبعتم  انأ 

؟ بعص رمأ  اذه  له  .يمان  نذإ 
هذه يف  نم  لكو  ٍداو  يف  ينوكت  نأ  بعصلا ؟ رمألا  ام  نيفرعتأ 

امهنكل ال ِكنايرت  نيرثاكو  ةنيمأ  نأ  يرعشت  نأ  رخآ ! ٍداو  ةفرغلا يف 
دق كنأ  ةرملاب ـ  ةديعس  ريغ  ةظحل ـ  يف  يفشتكت  نأ  ِكناعمست !

كل ثدحي  ام  ناك  نإ  نيفرعت  الأ  طقف ! لابقتسا  زاهج  تحبصأ 
رمألا وه  اذه  ملحلا ؟ امو  عقاولا  نيأ  يلءاستت  نأ  ةقيقح ؟ مأ  ملح 

! ..يسرخا .نآلا  يسرخاف  بعصلا ،
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«. يتاك اي  ينات  تبعت  اهلكش  ..بر  اي  راتس  اي  »
ةماشلا اذ  يرمخلا  اههجو  تأرو  ةنيمأ  توص  ميرم  تعمس 

.اهنم برتقي  ءادوسلا 
.اهسأر قوف  ةنيمأ  ديب  ترعش 

؟ ةيريرحلا ةزولبلا  تاذ  ةأرملا  تبهذ  نيأ 
؟ نآلا ةعاسلا  مكو  ةنيمأ ، اي  انأ  نيأ 

مك فرعت  ملو  اهغامد ، رودت يف  يتلا  ةلئسألا  نم  يأب  ميرم  قطنت  مل 
نأك راهن  وأ  ليلب  ساسحإ  نود  قمعلا  اذه  يف  هتضق  تقولا  نم 

.ةبلج نودو  ةطاسبب  ىفتخاو  هضارغأ  ململ  دق  تقولا 
.ةفرغلا نوكس  ىلع  مونلا  نم  ميرم  تحص  تارملا  ىدحإ  يف 
تحازأو ريرسلا  يف  تسلج  .اهيعارذو  اهيدي  عباصأ  تكرح 

يتلا ىلوألا  ةرملا  اهنإ  .تلزن  مث  اديعب  رضخألا  يريرحلا  فاحللا 
فرط يف  ريرس  ىلع  ةمئان  ةنيمأ  تحمل  .داقرلا  مايأ  دعب  اهيف  يشمت 

فارطأ ىلع  تبحست  اهعم ! تيبت  ةنيمأ  نأ  فرعت  نكت  مل  .ةفرغلا 
ةقرط تأر  .جراخلا  ىلإ  تطخو  ةفرغلا  باب  تحتفو  اهعباصأ 
وحن تشم  .ىرخأ  فرغ  اهيلع  لطت  ةعساو  ةرئاد  فتلت يف  ةضيرع 

ءاضمو عساو  لابقتسا  وهب  ىلع  قوف  نم  ترظنو  يبشخلا  نيزباردلا 
تاحولو ليثامتو  تانولاص  ترثانت  ناكرألا  يف  .ةتفاخ  راونأب 

.ذفاونلا ىدحإ  نم  برقلاب  براه  ةلآو  ونايب  تأر  ةمخض ،
.جراخلا ىلإ  ترظنو  ةذفانلا  وحن  تهجتاو  ةفرغلا  ىلإ  ءودهب  تداع 
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ءامسلاف ءيجملا  كشو  ىلع  ناك  رجفلا  نأ  ودبي  نكل  .ائيش  نيبتت  مل 
رون يف  ميرم  تأر  .قماغلا  يدامرلا  ىلإ  دوسألا  نم  لوحتت  تأدب 

ضفخنتو عفترت  الالتو  راجشألا  هيطغت  اديعب  البج  مويلا  تايادب 
ةالابم الب  ةيخرتسملا  نوطبلاو  ةئلتمملا  دوهنلاك  ودبتف  لفسألا  يف 

.ضرألا دسج  قوف 
.لبجلا ءارو  نم  هسأرب  لطي  رونلا  لمأتت  لاثمتلاك  ةفقاو  تلظ 

تسمه .احورجمو  اتفاخ  اهتوص  جرخ  مالكلل  اهمف  تحتف  امدنع 
! تنيريسلا تيب  انأ يف  اهسفنل :

.اهيلإ داعو  ةفرغلا  ناكرأ  ةلمجلا يف  ىدص  َدَّدرت 
! تنيريسلا تيب  ..انأ يف 
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٢٨
كيدهي بيبحللو  كيرتشي  نيم  درو  اي 

درو اي  لبقلاو : ىوهلا  لمألا  هيلإ  يدهي 
....نيم درو  اي 

دوقت ميرم  عارذب  كسمت  يهو  ةينغألا  نحلب  ةنيمأ  تمهمه 
سيرعلا ىلإ  ةشئاع  وأ  ةجيدخ  فزت  نمك  تناك  .مَّامحلا  ىلإ  اهتاوطخ 

ةفزلا ىلع  اهيقلي  ءاضيب  روهزو  حلملا  تاشر  طقاستت  امهلوح  نمو 
.يمهو روهمج 

«. ليلعلا ندبلا  قَّوفي  هلوصأ  ىلع  ماَّمح  : » ميرمل تلاق 
اهدوجو تداتعا  دق  تناك  .ميرم  ةحص  تنسحت  ةريخألا  مايألا  يف 

لهاجت ىلع  اضيأ  تداتعا  امك  لالتلاو ، ءامسلا  ىلع  ةلطملا  ةفرغلا  يف 
ريغ ةريغص  تاماستباب  الإ  اهل  ثدحي  َّامَعو  ناكملا  نع  اهتلئسأل  ةنيمأ 

ءاقبلا اهتمواقمل  ىنعم  ال  نأ  تررقو  اريثك  تركف  ميرمو  .ةموهفم 
.ليوطلا ملحلا  اذه  يف 

هنم ميسنلا  راغ  ..مل  ارت  ..ضيبأ 
اذه نأك  ترعشو  ةندندلا  لمكتست  يهو  ةنيمأ  ىلإ  ميرم  ترظن 

اهحاجن يف دعب  زازتعاب  اهسفنل  ةنيمأ  اهحنمت  يتلا  ةزئاجلا  وه  مَّامحلا 
امراص انيتور  تددح  دق  ةنيمأ  تناك  .توملا  نثارب  نم  ميرم  عازتنا 

قراودو ةجزاط  رئاصعو  لئاوس  هبلغأ  ناك يف  يذلا  لكألا  لوأ  نم 
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، ةركبم ديعاوم  يف  مونلا  ىلإ  ليبجنزلاو  نوميللا  ريصعب  هايم 
ةدعاسمب تيبلا  ةقرط  يف  مث  ةفرغلا ، لخاد  يشملا  ىلإ  الوصوو 

نل يتلا  رئابكلا  نم  وه  لاعفنالا  نأ  اعبط  موهفملا  نمو  .نيرثاك 
.ةلئسألاو مالكلا  نع  فقوتت  نأ  ميرم  ىلع  كلذل  ةنيمأ ؛ اهب  حمست 

اهجازم نسحت  .ءافشلا  وحن  ةوطخ  مدقتت  ميرم  تناك  موي  لك  يف 
.سيباوكلا ةدح  تَّفخو  اقمع  رثكأ  اهمون  حبصأو  اّيجيردت ،

دعوم تنلعأو  ميرم  ةرجح  ىلإ  حابصلا  كلذ  يف  ةنيمأ  تلخد 
ول امك  اهتلاق  .نعطلا  الو  درلا  لبقي  ال  مساح  نامرف  ةربنب  مَّامحلا 

ةنيمأف كحضت  نأ  ميرم  تداك  .اضفر  وأ  ةعنامم  عقوتت  تناك 
...اهنع فورعم  ةدينع  ةلفط  اهنأك  اهلماعت 

.ميرم غامد  ىلإ  ةأجف  ةميدقلا  ةطقللا  تزفق 
«. ........اااااع .ىمحتسأ  هزياع  شم  »

اهلدابت ميرمو  اهيف ، خرصت  يهو  مَّامحلا  ىلإ  اهرجرجت  اهمأ  تأر 
«. ...هااااااازياع شم  : » خارصلا

ةلوفط اّيموي يف  اعقاو  فسألل  ناك  عجافلا  يماردوليملا  دهشملا  اذه 
بشنت ةمخض  بلاخم  ىلإ  ةضبلا  ءاضيبلا  دهان  عباصأ  لوحتت  .ميرم 
ةروثلا ةلصقم  ىلإ  اهنورجي  مهنأك  مواقت  ميرمو  ةلفطلا ، محل  اهسفن يف 

ف ينيتفرق  : » اهيف خرصتف  اهمأ  ةثول  نم  ديزي  اهؤاكب  ةيسنرفلا ،
اهنأك اهسبالم  دهان  علخت  يييييييسرخا .» .ىقب  ليثمت  يلطب  .يتشيع 
تفخي .اهعسلي  يذلا  ءاملا  نخاسلا ، ءاملا  تحت  اهسأرب  جزتو  اهقزمت 

204



نخس كل  تلق  .امام  اي  نخس  : » ةهنهن ىلإ  لوحتيو  ميرم  خارص 
رظنت دهان  ..ينعسليب ،»! : » موتكم ءاكبب  صلقتي  اهردص  يوأ .»!

، عقافلا رمحألاب  نولتي  ميرم  دلج  درت ، الو  نيترجحتم  نينيعب  اهيلإ 
.ةاَّشنملا ةسردملا  ةليرم  هسمالت  امدنع  يلاتلا  حابصلا  اهملؤي يف  اهدلج 

باينأ نيب  نم  قفرب  اهبحستو  اهديب  كسمت  ةنيمأ  ديب  ميرم  ترعش 
.حتفنيف ساحنلاب  لوغشملا  يبشخلا  بابلا  عفدت  مث  ىركذلا ،

تاذ ةيلاع  ةبق  ذفاون  نم  لخد  يذلا  راهنلا  لوأ  رونب  مامحلا  ألتما 
يذ رفصملا  ضرألا  ماخر  نم  ميرم  انيع  تراد  .ةريغص  ذفاون 

ناردجلا دحأ  قوف  رطألا  ةبهذم  ايارملا  ىلإ  ءارمحلا  نييارشلا 
سطغم بصتنا  ةبقلا  تحت  .طئاحلا  ىلإ  ةدنتسملا  ةيبشخلا  ةكيرألاو 

ميرم عطتست  ةبيرغ مل  ةحئار  هل  راخب  هئام  نم  دعاصت  ريبك  يماخر 
.اهزييمت

راتحم لوجخ  هنم  راهنلا  راغ  ضيبأ 
ناصغألا هيلع  ترجو  هدخ  ىدنلا ف  ساب 

ىكبو هدودخ  حرج  ىكتشاو  ميسنلا  حار 
ضيرع يجاجز  رادج  ىلإ  ءطبب  تشمو  ةنيمأ  دي  ميرم  تكرت 

هيلع فثكت  لخادلا  نمو  جراخلا  نم  رطملا  طويخ  هب  تقصتلا 
اذه نم  .ترظنو  ةريغص  ةرئاد  يف  جاجزلا  تحسم  .راخبلا 

لزنت لبجلا  ةفاح  نأل  لفسألا ؛ يف  ائيش  ميرم  نيبتت  ال  عافترالا 
ةداجس الإ  دجوت  ال  رصبلا  دم  ىلعو  .قمعلا  وحن  ةمئاق  ةيوازب 
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.ءارضخلا لالتلا 
؟ كسم ةحئار  هذه  له 

يهو اليقث  رفصأ  الئاس  سطغملا  ءام  عضت يف  ةنيمأ  تأرف  تتفتلا 
: ينغت

لزغلا ولحي  كيف  ..لجخلا  هيل  درو  اي 
...ـ لا ولحي  كيف  ..لجخلا  هيل  درو  اي 

قباط نم  ىلعأ  ىلإ  اهعورف  لصت  ةمخض  ةرجش  تلام  جراخلا  يف 
.ءاضيب اروهز  تطقسأو  شبغملا  جاجزلا  تَّسم  مَّامحلا ،

ميرم تبرغتسا  .اهسبالم  تعلخو  ةكيرألا  ىلع  ةنيمأ  اهتسلجأ 
تناك يجانو  فوؤر  عم  ىتح  لبق ، نم  َّرعتت  مل  اهنإ  .روعشلا  اذه 

.اهملاعم سمط  نم  دب  ةميرج ال  اهدسج  نأك  رونلا  ءافطإ  ىلع  رصت 
..نيم كحرج  يللا  هد  نيم  لوق يل  رمحأ  اي  درو  اي 

لتكلاب ةئلتمملا  ةزنتكملا  اهذخف  تسمل  .ةآرملا  اهدسج يف  ىلإ  ترظن 
اهتبقر تسمل  ليقثلا ، اهعارذ  ىلع  اهعباصأ  فارطأب  ترم  ةينهدلا ،

وه رظنلا  اهلدابي  اهدسج  نأك  تسحأ  .ريصقلا  نشخلا  اهرعشو 
! اهدسج ...هنكل  اليمج ، سيل  هنإ  .احيبق  هرت  ةرم مل  لوألو  رخآلا 
ةنيمأ تعمسو  ءاملا  سملت  اهدي  تدمو  سطغملا  نم  تبرتقا 

«. ةرتاف هيملا  شيفاخت  ام  : » اهنئمطت
ماسمب تسحأ  .تسفنت  اهدسج  ءاملا  رمغ  امدنعو  رذحب  تلزن 
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روهز قاروأ  تفط  اهلوح  نم  .ىشطع  اهنأك  حتفتت  اهدلج 
.اهليبقت فوؤر  داتعا  ثيح  اهنذأ  فلخ  انه  اهتبقر ، تغدغدو 

! ...فوؤر
ةكلم يهو  ةقالع  فصنب  لبقت  اهلعج  يذلا  ام  .ىركذلا  اهتجعزأ 

مأ فوؤر ، تبحأ  له  مدعلا ؟ نم  اهسفن  تقلخ  يتلا  لاصلصلا 
، ةيعيبط ةايح  ايحت  نأ  اهناكمإب  نأ  اهسفنل  تبثت  نأ  ةجاحب  تناك  اهنأ 

امدنعف بحلا ، نم  ةوسق  رثكأ  جايتحالا  ناك  امبر  ...الفطو ؟ اجوز 
! ...جايتحالا نكل  ءاقشلا ، رربي  رذع  فلأ  انسفنأل  دجن  بحن 

.برشت نأ  ةنيمأ  نم  تبلطف  اّرمو  اّفاج  اهقلحب  تسحأ 
اهدسج عجو  نم  ئدهت  كسملا  ةحئارو  فيطلو ، رتاف  سطغملا  ءام 

.نزحلا ايالخ  جيهتو 
؟ ءاكبلا نع  ةزجاع  ِتنأو  ميرم  اي  ىتم  ذنم 

نينأ اهنم  تلفأ  ةنشخلا  ةفوللاب  اهرهظ  كعد  ةنيمأ يف  تأدب  امدنع 
! دحلا اذه  ىلإ  اهملؤي  اهدسج  نأ  كردت  نكت  .تفاخ مل 

اهنأك ىلعأ  ىلإ  ءطبب  تدعصو  اهرهظ  لفسأ  ةوقب  ةنيمأ  دي  تراد 
ةيئاوشعب يف ملألا  تازخو  تزفاقت  .ةثبشتمو  ةدينع  تيرافع  درطت 

كلت اهتالضع ، دوجوب  ىلوألا  ةرملل  يعت  تناك  .اهدسج  تالضع 
بتكلا الإ يف  نكي  اذه مل  نكل  ةقدب ، اهنكامأ  فرعت  يتلا  ةجسنألا 

.ىضرملا داسجأ  عمو 
تحت ميرم  تسحأ  .عجولا  ئباخم  فرعت  اهنأك  ةنيمأ  دي  تكرحت 
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! ةبلص ةريغص  راجحأب  اهتبقر  دلج 
؟ دلجلا تحت  لقثلا  اذه  نم  ملألا  يتأي  له 

ميرم تعمس  .تطغضو  اهتبقرو  اهيفتك  ىلإ  ةنيمأ  دي  تدعص 
.راجحألا ضعب  ُّرسكت  توصو  اهنينأ 

اهينيع ميرم  تضمغأف  اهسأر ؛ قوف  ادراب  ءام  ةنيمأ  تبص 
.ةيوق ةرفز  اهتلت  ةعومسم  ةهآ  اهنم  تجرخو 

«. كردص نع  يكف  يسفنتا  .ميرم  اي  هدك  هويأ  »
اهنأك اهينيع  تضمغأ  .احيرم  اهريفز  توص  ناكو  ميرم  تسفنت 
لوأ .اهلك  يتايح  تفش  تتاف  يللا  ةرتفلا  : » تلاقو اهسفن  ثدحت 

!«. فذح وأ  ةعطاقم  ريغ  نم  يمادق  رمي  طيرشلا  ةرم 
.اهيلإ ةنيمأ  ترظن 

!«. فوشأ هزياع  شم  .ةداعلاك  مواقأ  تلواح  »
روصلا قزأ  ام  لك  : » تلمكتساو ةنيمأ  ىلإ  ترظنو  اهينيع  تحتف 

!«. ينات عجرت  ديعب 
رضخأ ابورشم  تبصو  اهيدي  تفطش  ضوحلا ، ىلإ  ةنيمأ  تماق 

لمعم : » ميرم ىلإ  بوكلا  تدم  .ةنيسمخلا  هبشت  باوكأ  يف  اقماغ 
«. افشلاب .يتاك  يأر  ىلع  ةيرحسلا  باشعألل  ةنيمأ 

أدبت نيأ  نم  فرعت  .ةريحلاب ال  رعشت  يهو  بوكلا  ميرم  تلوانت 
ءايشأ نع  ةنيمأل  يكحت  نأ  ديرت  تناك  نإ  ةدكأتم  تسيل  يهو 
دوسأ قودنص  يف  اهتنفد  دق  اهنأ  تنظو  ديعبلا  يضاملا  يف  تثدح 
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مكارتي لظ  مالك  نم  ةفئاخ  اهنأ  هفرعت  ام  لك  رحبلا ! ىلإ  هب  تفذق 
يتلا ةنيمأ  ىلإ  ترظن  .ةتوقوملا  ةلبنقلاك  تحبصأ  ىتح  اهلخاد 

لمجلا اهنم  تجرخو  اهبناجب  ريغصلا  يبشخلا  دعقملا  ىلع  تسلج 
وهو الإ  هركتفأ  هفراع  شم  ...يجان ! : » بيترت وأ  رارق  نود 

صبيب ريرسلا  ىلع  دعاق  هتيقل  ةزكرملا  ةيانعلا  تلخد  .توميب 
يللا يناملألا  روتكدلا  نع  هملكأ  تدعق  .ينفياش  شم  نكل  يتيحان 

!«. ...انأ ..يجان  ...ةريخألا  تاعشألا  بلطو  َّيلع  در 
اهلوح هعارذ  فلي  وهو  مايأ  ذنم  ماني  ناك  يذلا  يجانل  نكمي  فيك 

! اهفرعي الف  اهيلإ  رظني  نأ 
، ةدحاو ةعاس  ذنم  هتفرع  يذلا  اهلمح  ربخ  هل  لقنت  نأ  دوت  تناك 

اهتسرخأ .دبكلا  ةبوبيغ  ىلإ  ةظحللا  سفن  يف  قلزنا  دق  ناك  هنكل 
تاظحللا لك  تددبو  اهغامد  تلتحا  هينيع ، يف  ةلهاذلا  ةرظنلا 

.ةدحاو ةروص  تدمجت يف  دق  اعم  امهرمع  تاونس  نأك  اهتقبس  يتلا 
لغوت يف دق  ناطرسلا  ناك  سوريفب يس  يجان  ةباصإ  اوفشتكا  نيح 

لمعملا نم  يرجت  ميرم  اهتضق  اموي  نيعبس  الإ  امهل  كرتي  مل  .دبكلا 
نم ىفتخا  .اسنرفو  ايناملأ  يف  تايفشتسم  ةلسارم  ىلإ  ىفشتسملاو 

ةأرما الإ  َّقبتت  ملو  ةياهنلا  بارتقاب  ملعي  يذلا  ةبيبطلا  توص  اهلخاد 
ءاود ثدحيس ، ائيش  كانه  نأ  كش  الف  ءطبب  رمت  نأ  قئاقدلل  لسوتت 

! بيرجتلا ةلحرم  اجالع يف  وأ  امبر  اديدج 
ىلع فرعتلا  ةيهافر  ميرم  ىدل  نكت  ملو  ةعرسب  ءيش  لك  ثدح 
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.بضغ وأ  فوخ  وأ  نزحب  ترعش  اهنأ  كشت  اهنإ  لب  اهرعاشم ،
نع ساسحإلا  زاهج  اهيف  فقوت  يتلا  ةظحللا  يه  كلت  تناك  له 
ىلإ رظنت  تفقو  صوق »  » يجان يف ةلئاع  نفادم  يف  دبألا ؟ ىلإ  لمعلا 
نم راوسأ  هنيبو  اهنيب  ديعب ، نم  هارت  اهنأك  ربقلا  ىلإ  لزني  وهو  هنامثج 

ةيماردلا اهبهاومل  اسفنتم  مويلا  كلذ  تدجو يف  دقف  اهمأ  امأ  .جاجز 
ةيلطملا اهرفاظأب  اههجو  شمختو  يكبتو  خرصت  تذخأ  .ةتوبكملا 

يتلا اهتنبا  جوز  سيلو  اهجوز  وه  تيملا  ناك  ول  امك  رمحألا  نوللاب 
اهيلإ عفدنا  يعولا  ةدقاف  دهان  تراهنا  نيح  .هتايح  ميمست  تننفت يف 

نفدملا يف باب  نم  تبحسنا  .ةديحو  فقت  ميرم  نيكرات  يجان  لهأ 
.نيديعبلا براقألا  دحأ  ءازع يف  بجاو  تدأ  اهنأك  ءوده 

.قطنت ملو  ميرم  ينيع  ىلإ  ترظنو  ةنيمأ  تدهنت 
يف رظنلا  دتعت  مل  يهف  اهردص ؛ يف  عومدلا  ناروفب  ميرم  تسحأ 

طقف سيل  ةبهرلاب  روعش  اهرمغ  .اهاضرم  عم  ىتح  الو  نويعلا 
تصنأ نم  كانه  نأل  نكلو  سوبحملا ؛ ملألا  حارس  تقلطأ  اهنأل 

نأ نود  اههجو  قوف  عومدلا  نم  عيفر  طيخ  قلزنا  .اهقَّدصو  اهيلإ 
.لّثُمت اهنأ  اهمهتتس  ةنيمأ  نأ  ةدحاو  ةظحلل  ركفت 

هيفو اولح  همعط  ناك  .روهزلا  بورشم  نم  رخآ  ابوك  ةنيمأ  اهتطعأ 
.ءودهب اهقورع  يف  يرسي  لئاسلاب  ترعش  .ليبجنزلا  هبشت  ةعذل 

اهيلإ داعف  اهينيع  تضمغأو  سطغملا  فرح  ىلع  اهسأر  تحارأ 
.يجان هجو 
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!«. ...شوتعدو ام  انأ  ..ةنيمأ  : » موتكم توصب  تلاق 
مل يجان ، عدوت  مل  اهنإ  .اهسأر  مأ  قوف  ةقرطملاك  ةركفلا  اهتطبخ 

لخدتلف ءاشت ، امك  اماع  نورشعو  ةعبرأ  رمتلف  لحري ! نأ  هل  حمست 
ينيع مامأ  نم  كرحتت  اهنكل مل  ءاشت ، امك  ةيفطاع  تاقالع  ميرم يف 

.اهنافرعت ادوعت  نيتللا مل  يجان 
ميرم رَّكذ  ام  وهو  اهرهظ  نم  يتأت  سمشلاو  ةسلاج  ةنيمأ  تناك 

: ةنيمأ تلاق  .تقافأ  امدنع  اهريرس  بناجب  سلجت  تناك  يتلا  ةأرملاب 
.تامارك هل  هللا  تيب  قحو  .عتاب  هرس  هد  ناكملا  ميرم ، اي  يفرعت  »

ِتنا ال  ةبيرغ ، هتح  كسفن يف  يقالت  كلصأ  فّوخي ، اعبط  وه  يفوش 
نم هتح  يهأ  سب  هدراهنلا ، الو  حرابمإ  برغ ، الو  قرش  يد  هفراع 

ةدوجوم كنإ  يلبقتو  كقلخ  يلل  كرمأ  يمّلست  ام  دعبو  .هللا  ضرأ 
«. كل لصحتب  ةبيجع  تاجاح  يقالت  انه 

.ةمهفتسم اهيلإ  ميرم  ترظن 
، يوق ةبعص  ةجاح  .ينات  دح  كنإك  كسفن  يفوشتب  ِكيقالت  ..هآ  »

«. ...نكل
!«. ...ةبعص »

فوشلاو نارود ؟ الو  فل  ريغ  نم  دجب ، يفوشتب  شم  ..اعبط  »
!«. هللااب ذوعأ  مقلع  عجو ،

: تلمكتساو اهينيع  ةماستباب يف  ميرم  ىلإ  رظنت  يهو  ةنيمأ  تتكس 
انأ لامأ  اوتاف ، يللا  موي  ماكلا  يف  كتايح  ِتفش  كنإ  يلوقتب  ِتنإ  »
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تافو تدع  ةجاح  ىلع  تبضغ  الثم  هد  تيبلا  يف  انأ  هيإ ؟ لوقأ 
بلطأ تفخ  سب  ةزانجلا ، حورأ  هزياع  تنك  تام  يمهف  امل  .اهنامز 

طحتاو لاشتا  داوجلا  دبع  .ضبن  سجي  نيساي  تعبف  ديسلا ، نم يس 
شاهيف ام  ةينطو  ةزانج  يد  هل : لاقو  نابلغلا  داولا  يف  طخشو 

اي يمهف  ةزانج  علطأ  تنك  اَّمإ  اي  وه  ام  .غراف  مالك  شالب  تاتس 
شيدعي ام  ..يتيكُس  هرب ! هرب  نم  علطي  ينبا  امنإ  هفوشأ ! يلوهبيجت 

هد يف مالكلا  هلياش  ينإ  فرعأ  شتنكام  ينإ  ميرم  اي  يروصتت  ملسي !
عم تقناختا  تمق  ..يتس  اي  ىقب  سب  .هلاحب  رمع  هيلع  هلفاقو  يبلق 

«. هتلدهبو داوجلا  دبع 
.ميرم تمستبا 

.اهدي يف  قلاعلا  ياشلا  بوكب  اهتركذو  اهسأر  ةنيمأ  تسّلم 
تلاق .باشعألا  طيلخ  نع  تلأسو  تافشرلا  رخآ  ميرم  تلوانت 

ليموماكلاو يربلا  عانعنلاو  رضخألا  ياشلا  نم  جيزم  اهنإ  ةنيمأ 
....ـ لا روهز  شاخشخ و  روذبو 

!«. شاخشخ »
جراخ ةيوق  تاجوم  يف  ءاملا  عفدناف  كحضلا  يف  ميرم  ترجفنا 

ىلإ كحضلا  لوحت  نأ  ثبلي  ملو  ةنيمأ ،»! اي  شاخشخ  ، » سطغملا
.ةيلاع ةهقهق 

انبر .يكحضا  هدك  هويأ  : » ةنيمأ هجو  ةضيرع  ةماستبا  تءاضأ 
«. كمايأ دعسي 
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بناجب ةيبشخ  ةعامش  ىلع  ةقلعم  ةريبك  ةطوفب  يتأتل  تماق  مث 
انأ ةباغلا ، علطنه  سمش  وجلا  ول  هللا  نذإب  هركب  : » تلاقو بابلا 

«. اينيجريف تسلاو  يتاكو  ِتناو 
.»؟ نيم : » ميرم تلاق 
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٢٩
تتفتلا مث  ةقيدحلا ، ىلإ  ءطبب  تشمو  بابلا  نم  ميرم  تجرخ 

.اهءارو
لتكب مهجو  نشخ  ىطسولا ، روصعلا  عالق  دحأك  تيبلا  ادب 
ةببدملا جاربألا  كلتو  يلاعتملا  هدسج  لكشت  يتلا  يدامرلا  رجحلا 

ةيامح جاربأ  امبر  وأ  نابهر ؟ عماوص  ام  موي  يف  تناك  له  .ةبيرغلا 
ىلع ةعلق  وزغ  يف  ركفيس  يذلا  نونجملا  اذه  نمو  ةيبرح ! ةعلقل 
ديش يذلا  انونج  رثكألا  اذه  نمو  غارفلا ؟ ىلع  لطي  لبج  فرط 

؟ هيسنو ىشم  مث  ملاعلا  فارطأ  ىلع  نصحلا  اذه 
يربلا توتلا  نول  يف  ةقراغلا  ةقيدحلا  يف  اهينيعب  تلوجت 
تيبلا نيمي  ىصقأ  نمو  ءاضيبلا  الاكلا  روهزو  رمحألا  شاخشخلاو 

ناك سمشلا  عوطس  نم  مغرلا  ىلع  .خبطم  تاودأ  ةلجلج  تعمس 
اهردصب ترعشو  ميرم  تسفنت  .ءيشلا  ضعب  ادرابو  اّيوق  ءاوهلا 

! معط ءاوهلل  ناك  .رثكأ  ءاوه  لبقتسيل  حتفني 
ةأرما تأر  .برتقت  مادقأ  توصو  رجش  قاروأ  ةشخشخ  تعمس 
.ةثالث ةنصحأ  اهعبتت  راجشألا  نيب  نم  رمت  ليحن  ليوط  دسج  تاذ 
اهينيعو ءارولا  ىلإ  صوقعملا  يضفلا  اهرعشب  فلوو  اينيجريف  اهنإ 

ةروفانلا يف دنع  نيرثاك  اهب  تقتلا  .اههجو  ْنيتصئاغلا يف  نيتريغصلا 
ىلإ تهجتاو  تيبلا  باب  نم  ةنيمأ  اهيف  تجرخ  يتلا  ةظحللا  سفن 

رظنو ةريغص  تازه  هسأر  زهف  ههجو  ىلع  تتبر  دوسأ  ناصح 
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.اهيلإ
تدمو ميرم  نم  اهناصحب  تبرتقاو  جرسلا  قوف  نيرثاك  تبكر 

! نيرثاك اي  نيحزمت  ِتنأ  .ميرم  انيع  تعستا  .دوعصلل  اهوعدت  اهدي 
ام نيكسملا  ناويحلا  اذهو  طق ! اهلعفأ  ..اعبط مل  ناصحلا  بكرأ  نل 

.نيرثاك ءارو  ميرم  ترقتسا  تالواحم  عضب  دعب  هبنذ !؟
تقبطأ .فنعب  ميرم  بلق  قفخف  ّلتلا  لفسأ  طوبهلا  ةلحر  تأدب 
.جرسلا قوف  احاترمو  اّيوق  بصتنا  يذلا  نيرثاك  دسج  لوح  اهيديب 

.ناصحلاو نيرثاك  اهتحت  سرهتف  اههجو  ىلع  ئفكنت  نأ  ميرم  تفاخ 
تاضبن دنع  رقتستو  أدهت  اهبلق  تاقدب  تسحأ  ريسلا  نم  ةرتف  دعب 

فيفح توص  ىتح  هشدخي  نوكس مل  ناكملا  ىلع  مَّيخ  .ةفيفخ  رتوت 
انيصر ائداه  اتمص  ناك  .ةنصحألا  بوعك  تاقدو  رجشلا  قاروأ 

رظنت اهتدجوف  ةنيمأ  وحن  ميرم  تتفتلا  .هسفنب  الإ  ثرتكم  ريغو 
 . ةماستبا اهيتفش  ىلعو  مامألا  ىلإ  اههجو  ريدت  مث  اهيلإ 

راجشألاب افوقسم  اقيرط  تلخدو  ّلتلا  طوبه  نم  ةلفاقلا  تهتنا 
رفصألاب راجشألا  فيرخلا  قاروأ  تطغ  .قالمع  يلاقترب  قفن  هنأك 

.انولمو اّشه  اطاسب  ضرألا  قوف  تدمو  يلاقتربلاو ،
ةريغص تازهب  ناصحلا  كرحتو  ماجللاب  كسمت  نآلا  اهمامأ  اينيجريف 

قفن نم  ةلفاقلا  جورخ  عباتتو  راسيلا  ىلإ  اهناصح  فرحنا  .اهدي  نم 
ىلإ ترظن  لوطلا ! اذهب  اراجشأ  طق  ميرم  َرت  .ةباغلا مل  ىلإ  راجشألا 
لظ .ةليحن  طويخ  قاروألا يف  ربع  لصي  سمشلا  رون  تأرف  قوف 
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تكردأ .لفسألا  ةريحبلا يف  ميرم  تأر  نأ  ىلإ  طبهيو  دعصي  قيرطلا 
ةحئارب ءاوهلا  حضن  .ءاملا  وحن  اهلك  ردحنت  لالت  قوف  دتمت  ةباغلا  نأ 

ةيجسفنب تاعومجم  تلتكت يف  يتلا  زلبولبلا  روهزو  للبملا  بشعلا 
! معط ءاوهلل  ناك  .ةفيثك 

برقلاب ةرجش  ىلإ  ةنصحألا  نيرثاك  تطبر  .ئطاشلا  دنع  نلجرت 
ديعبلا ةريحبلا  فرط  وحن  ترظن  ريغص ، يبشخ  كشك  نم 
تأدبو اهقاروأ  تجرخأ  ضرألا ، ىلع  اينيجريف  تسلج  .تشمو 

« روعشلا مأ   » ةرجش عذج  ىلإ  اهرهظ  تدنسأو  ةنيمأ  تعبرت  .أرقت 
! اهسفنب لعفت  اذام  فرعت  ةظحلل ال  ميرم  تفقو  .اباتك  تجرخأو 

رتوتلاب اهرعشي  تمصلا  نإ  ءاسنلا ؟ نم  يأ  ملكتت  ال  اذامل 
اليلق صوغي  اهدسجب  ترعش  ددرت  دعب  تسلج  امدنع  .كابترالاو 

تحت انِّيل  كرحتي  هب  تسحأف  هقوف  اهدي  تحارأ  .فيثكلا  بشعلا  يف 
.تلفجأ .اهفك 

ءامسلا ةروص  اهحطس  ىلع  تسكعناو  اهمامأ  ةريحبلا  تدتما 
؟ ناكملا شرتفت  يتلا  ناولألا  هذه  ام  .لالتلا  فارطأو  بحسلاو 

ضيبألاو قرزألا  لبق ، نم  ميرم  هُربخت  لكشب مل  ةداحو  ةحضاو  اهنإ 
تأدب يتلا  اينيجريف  ىلإ  نيع  فرطب  ترظن  رضخألا ! تاجردو 

نأ ةظحللا  كلت  ميرم يف  تركذت  .ناتدراش  اهانيعو  ةراجيس  فلت 
.(********)« ياوالاد زسم   » يه اهل  اهتأرق  يتلا  ةديحولا  ةياورلا 

.ةءارقلا نم  وتلل  تهتنا  اهنأك  اهغامد  ىلإ  قفدتت  ليصافتلاب  تئجوف 
يذلا لجرلا  ترجه  .نامألا  تراتخا  دق  اسيرالك »  » ةلطبلا تناك 

216



اهل ظفحي  جاوزل  ةقينألا  ناردجلا  لخاد  ةحيرم  ةقنرش  تقلخو  هتبحأ 
اذكه ماع ١٩٢٣ . ندنلل  ةيعامتجالا  ةطيرخلا  يف  ازيمم  اناكم 

ىهتنمو ربكألا  اسيرالك  فغش  ناك  .تالفحلا  ةماقإ  نم  نكمتتس 
ةدحاو ةليلل  ولو  لامكلاب  روعشلا  اهيوعدم  حنمت  نأ  امه  اهتداعس 
اضرلاب نورعشي  لاجرلاو  ىهبأو  لمجأ  نحبصي  ءاسنلاف  طقف ،

هاقيسومب ريغصلا  لفحلا  اذه  زيح  يف  نوكلا  طغضني  .ءالتمالاو 
رحسلا نم  ةدحاو  ةليل  قلخ  ىلع  ةرداق  اسيرالك  .هتاكحض  نينرو 

جرهلا اذه  لك  نع  ةديعبلا  اهتاذب  رعشتس  ةليللا  كلت  يف  .صلاخلا 
، هيمحتو هيلع  فاخت  ائيش  اهيدل  نأ  ىرخأ  ةرم  دكأتتو  ةعاقفلا  لخاد 

يأ وأ  اهجوز  عم  ىتح  اهكراشت  ال  يتلا  ةضماغلا  ةيرسلا  اهتاذ 
.ناسنإ

؟» ةضماغلا ةيرسلا  اهتاذ   » نع هفرعت  اسيرالك  تناك  يذلا  ام 
؟ ميرم اي  كتاذ  نع  ِتنأ  نيفرعت  اذامو 

فهكلا مايأ  ذنم  رامضملا  اذه  يف  تالوجو  تالوص  ميرمل  تناك 
يذلا يجان  توم  عم  ثدح  ام  ائيش  نكل  .تاياورلا  ملاعو  يرسلا 

ىلع ناسنإلا  ةردقب  نمؤتو  ةايحلا  بحت  يتلا  ةاتفلا  كلت  هدعب  تفتخا 
ركذتت ىتح ال  اهنإ  نكت ! اهنأك مل  ةأجف  تددبت  .هسفن  ليكشت  ةداعإ 
ةصرف امهل  حتت  ملو  رباع  لكشب  هتلباق  اصخش  تناك  اهنأك  اهحمالم 

! فراعتلل ةيقيقح 
ابرس تأر  .تاوطخ  اهنع  دعبي  يذلا  ةريحبلا  ءام  ىلإ  ميرم  ترظن 
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دنع ةريبك  ريقانم  تاذ  ىرخأ  رويط  تطحو  ابرتقم  حبسي  طبلا  نم 
.ةئلتمملا اهتارخؤم  زهت  يهو  ةنيمأ  وحن  يشمت  تأدبو  ئطاشلا 

دعب ىلع  اهتقلأو  بوبحلا  نم  ةشبك  اهتبيقح  نم  ةنيمأ  تجرخأ 
بّلقت تداع  مث  اهل  تمستبا  اهلوح ، رويطلا  تلتكتف  اهنم  ةوطخ 

ال ةنيمأ ! اي  ةحاترم  نيدبت  مك  .ميرم  اهتلمأت  .باتكلا  تاحفص 
فصولا وأ  ةبسانملا  ةملكلا  يه  ةحارلا  تناك  نإ  ميرم  فرعت 

اهيلإ تداع  .تبهذ  امنيأ  ةنيمأ  قفاري  يذلا  ساسحإلا  كلذل  قيقدلا 
ةوهقلا ةدع  اهمامأو  ةضورلا  تيب  ةبنك  ىلع  عبرتت  يهو  ةنيمأ  ةروص 

.اهئيجم نم  نيموي  دعب 
تفط يتلا  بحسلا  ىلإ  ترظن  مث  تسفنتو  اهينيع  ميرم  تضمغأ 

ةميدقلا ميرم  حمالم  ركذتت  نأ  تلواح  .ةريحبلا  هجو  قوف 
نيتيجاجزلا نينيعلاو  دماجلا  هجولا  اذه  الإ  اهلايخ  َرت يف  .تلشفو مل 

ةحاسمك تاونسلا  كلت  اهل  تدب  .يجان  توم  ذنم  اهوبحاص  نيذلا 
كرحتت ميرمو  نرق  عبر  حمالم ! الب  دتمم  تقو  ديلجلا ، نم  ةعساش 

، لعفني الو  سحي  ال  اهدسج  .ةدايعلاو  ىفشتسملا  ىلإ  تيبلا  نم 
.اهعقوم ميرم  فرعت  ال  بارخ  ضرأ  يف  اههجو  ىلع  ميهت  اهتاذو 

ىلع رثعت  مل  ةظحل ، ىتح  وأ  ةبرجت  ةميق ، اذ  ائيش  ركذتت  نأ  تلواح 
غراف نايك  اهنأك  تايركذلا  موبلأ  لخدت  نأ  قحتست  ةدحاو  ةروص 

كسمأ ام  اهلخاد  هدي  دم  دق  مهدحأ  نأ  ول  ةفوجم  ةيقرو  سورع  وأ 
.ءاوهلاب الإ 

نم اهالت  امو  ةزانجلا  يف  ةكسامتم  ميرم  تناك  يجان  تام  امدنع 
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مويلا كلذ  .نينجلا يف  تدقف  نأ  دعب  ىتح  كلذك  تلظو  تاءارجإ ،
دقف ميرم  امأ  .عطتست  مل  اهنكل  اهعومد  متكت  نأ  اظاظ  تلواح 

ةأرما صخي  رودي  ام  نأك  جنبلا  نم  اهتقافإ  دعب  ءودهب  ربخلا  تقلت 
.اهريغ

.ضايبلا مل ةقهاش  ٌبحس  اهيف  ترم  يتلا  ءامسلا  ىلإ  اههجو  تعفر 
اينيجريفو اهيدي  نيب  باتكلا  ىلع  ةبكنم  ةنيمأو  دعب  نيرثاك  رهظت 

نم هوتل  جرخ  نمك  ابعتم  ميرم  دسج  ناك  .قرولا  قوف  المج  طخت 
درابلا يفيرخلا  ءاوهلا  سملمب  رعشت  اضيأ  اهنأ  الإ  ةنحاط ، ةكرعم 
عمستو اهتهبج ، ىلع  ةفخب  تطبه  يتلا  رجشلا  ةقروو  اهدلج  قوف 

كامسألا يف ةكرحب  ىتح  رعشت  داكت  .اهنم  برقلاب  ءاملا  ةقبقب  توص 
.ةريحبلا عاق 

؟ ةنجلا ىلإ  ِتلقتناو  ميرم  اي  ِتم  له 
نوكاحتي يتلا  ةداعسلاب  ميرم  رعشت  َملف ال  ةنجلا  يه  هذه  تناك  نإ 

؟ اهنع
.ةيرخس اهيتفش يف  تول 

نم .ضرملا  ةرتف  الإ  يجان  نم  ركذتت  اهنإ ال  ةنيمأل  تلاق  سمألاب 
رشع اهنإ  .حلفت  ملو  امهتعمج  ةظحل  يأ  ىلإ  دوعت  نأ  لواحت  يهو  اهتقو 

ىلإ دوعي  ال  ائيش ؟ ركذتت  فيك ال  جاوزلاو ! ةيلكلا  نيب  ام  تاونس 
ىلع يجان  نم  اهجاوز  ناك  .اهمأ  ىلع  راصتنالاب  اهساسحإ  الإ  ميرم 

.اراصتنا ةديدجلا  اهتايح  تناك  .ميرمل  اراصتنا  دهان  فنأ  نم  مغرلا 
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عم ةنلعملا  ريغ  برحلا  راطإ  يف  لخدي  لمحلا  ليجأت  اهرارق  ىتح 
يف تأدب  ىتح  ةبياخلا » ةزاوجلا   » لاوم نم  تهتنا  نإ  ام  يتلا  دهان 

يقحلت مزالو   ٣٠ لا قوف  ِتيقب  ِتنإ  : » لمحت نأ  ميرم  ىلع  حاحلإلا 
.»؟ ِتنا كدنع  نكمي  وأ  ةلكشم ، هدنع  علطت  نكمي  شم  يفلخت ،

ىلإ يشمتو  ريغص  رجح  تحت  قاروألا  كرتت  اينيجريف  ميرم  تأر 
اهوحن ميرم  ترظن  .ءاملا  نم  ةوطخ  دعب  ىلع  فقتو  ةريحبلا 

ىلإ دعصتو  اهؤلمت  لمن  بارسأك  اهلخاد  بحستي  رتوتب  ترعشو 
راكفألا قلزنت  اهسأر  يف  .يه  ام  فرعت  ال  ةلئسأ  اهلخادب  .اهسأر 

قودنصلا اهب ، كاسمإلا  ليحتسي  يتلا  ةريغصلا  قبئزلا  تاركك 
..ةنجلا ..راصتنالا  ..يجان  ..دوسألا 

ريدتست يك  اينيجريف ؛ ىلع  يدانت  نأ  نآلا  كناكمإب  .ميرم  اي  اَّيه 
.نيئاشت ام  اهيلأستو  ِكيلإ 

؟ اهلأسأ َّمَع 
اهفرعن نأ  هجول ، اهجو  ةايحلا  ىلإ  رظنن  نأ  ىنعم  نع  الثم  اهيلأسا 

! ابناج اهعضن  مث  يه ، امك  اهبحن  نأ  يه ، امك 
نأ ىنعم  فرعت  الو  مالكلا ، اذه  اينيجريف  تلاق  نيأ  ميرم  ركذت  ال 

هتلعف ام  وه  اذه  نأ  مأ  ابناج ،» اهعضن   » مث يه  امك  ةايحلا  بحن 
ءام ىلإ  تلزنو  ةراجحلاب  اهفطعم  بويج  تألم  امدنع  اينيجريف 

؟ درابلا ةريحبلا 
اينيجريف تتأ  فيكو  ناكملا ، اذه  امو  انه ، ِتنأ  َِمل  اهيلأسا  نذإ 
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نم تيبلا  تانكاس  لك  امنيب  ةبتاك  يهو  تنيريسلا  تيب  ىلإ  اهسفن 
؟ تاياورلا تالطب 

!«. ..ميرم »
فيغرب اهل  اهدي  تدمو  اهمامأ  تفقو  يتلا  ةنيمأ  ءادن  ىلع  تهبتنا 

ميرم تلوانت  .يربلا  توتلا  ىبرمب  وشحمو  ريدتسم  خفتنم  زبخ 
مك .اهقلح  فقو يف  ماعطلا  نكل  ةنيمأ ، ينيع  رظنت يف  يهو  ةمضق 

ةلمجب قطنت  فوس  .اّدج  اّماه  ائيش  اهربخت  نأ  ةظحللا  هذه  دوت يف 
يعدتسي ال  يداع  ءيشك  اهلوقتس  ربخو ـ  أدتبم  ةطيسبو ـ  ةريصق 

«. ةسيعت انأ  : » يمادلا عارصلا  اذه  لك 
اهنيمي ىلإ  .ةدعتبم  تشمو  اهءارو  ةنيمأ  تكرتو  اهتسلج  نم  تماق 
ةيحانلا نمو  ةمخض ، ماهفتسا  تامالعك  راجشألا  تبصتنا 
ةيلاقترب طويخب  سمشلا  اهتنول  يتلا  ةريحبلا  تدتما  ىرخألا 
ةريغصلا راجحألا  عمتلت  ثيح  لحضلا  ءاملا  ىلإ  ترظن  .ةعيفر 

تعفر .باشعألا  نيب  ريغص  كمس  بارسأ  ىولتتو  ىصحلاو 
.يجان هجو  تأر  هتحفص  قوف  .ءاملا  ىلإ  تداعو  لالتلا  ىلإ  اهينيع 
.باتك هنطب  قوفو  ةرومعملا  ئطاش  رحبلا يف  يسرك  ىلع  ايفاغ  ناك 

سمش هتحفل  يذلا  هدسج  ةرمس  حوضوب ، ةروصلا  تلجت 
ىلع ءامدقلا  نييرصملا  هوجو  هبشي  يذلا  ههجو  ماظع  فيصملا ،

يذلا هدلجو  سفنتي  وهو  هردص  ضافخناو  عافترا  دباعملا ، ناردج 
ترادأ اهتقو ؟ ميرم  تناك  نيأ  .لمرلا  تابحو  قرعلاب  عمتلا 

ميرم دسج  هألم  يذلا  رخآلا  يسركلا  فشكتل  اريماكلا  ةسدع 

221



ناك امبر  .اههجو  ةيؤر  عطتست  مل  اهنكل  .نيبناجلا  ىلإ  اليلق  ضافو 
ىرت اهنإ  .ّامهم  سيل  اذه  نكل  وأ ١٩٨٢ . فيص ١٩٨١  وه  اذه 

! نآلا يجان 
.عومدلاب اهردص  جترا 

اهثادحأ رودت  ماع ١٩٢٥ ، ترشن  فلوو  اينيجريفل  ةياور  ياوالاد » زسم  » (********)
.ىلوألا ةيملاعلا  برحلا  دعب  ندنل  يف 
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٣٠
ربمفون ٢٠١٠  ١٣

ينيعلا رصق  ىفشتسم  ةنينج 
رجفلا ةعاسلا ٣ 

فوصلا لاشلا  تيفل  .جلتلا  يز  دراب  يمسجو  ضوبقم  يبلق  انأ 
.ساركلا يديإ  يفو  ميرم  ةضوأ  نم  تجرخو  يفتك  نيلاوح 
ىفشتسملا اوه  لدب  انبر  عوتب  نم  اوه  هيوش  مشأو  بتكأ  ةجاتحم 

.ىنبملا هرب  يللا  ةليجنلا  هتح  ىلع  تدعق  تيج  .يعانصلا 
هضرب هتقو  هد  وه  ميرم ! نم  َّالو  لامك  اي  كنم  اهيقاله  انأ  ينعي 

! كيلع ينقلقتو  مانملا  يليجت يف 
تطحو ميرم  تََّمح  ةضرمملا  تناك  ليللاب  ةعاسلا ٩  ىلع  هدراهنلا 

قرولا تدرفو  اهريرس  بنج  تدعق  .تجرخو  الويناكلا  اودلا يف 
يللا ءزجلا  صلخأ  هزياع  .اينيجريف  تسلا  باتك  مجرتأ يف  تأدبو 

فوشت تقفاو  رشن  راد  عم  داعيم  يدنع  هركب  دعب  ناشع  يديإ  يف 
نإ تيرد  الو  تقولاب  شتيسحامو  ريتك  تلغتشا  رهظي  .ةمجرتلا 

سب لامكب ، مهيف  تملح  هيوش  تلفغ  .قرولا  ع  تعقو  يسار 
.يوأ ليقتو  ليوط  ناك  ملحلا 
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تلفق نيكاكدلا  ام  دعب  ليللاب  ةيلامجلا  يراوح  يف  يشام  هتفش 
نوكن ام  يز  نيتبح  ةدايز  ناك  توكسلا  سب  .سُه  سُه  ايندلاو 

هتراضنو هعاتب  يزيلجنإلا  فوصلا  وطلابلا  سبال  ناك  .برحلا  مايأ 
يللا ركِفلا  ةرظن  يبخت  شتفرع  ام  ليللا  بابض  نم  ةشبغملا  ةيبهدلا 

رونلا الو  نيساحنلا  تويب  فياش  ال  ناحرس ، يشام  ناك  .هينع  يف 
َّالاي هدك ؟ رخأتم  هيل  تنإ  هل : لوقأ  هزياع  تنك  .تايبرشملا  ارو  يللا 

.زيلجنإلا ركاسعلا  كشو  يقالت ف  نسحأل  تيبلا  حّورو  هيوش  دم 
اوحوري ام  انبر ! قيلاخم  قيرط  اوضرتعي  هيف ، نيحلاف  يللا  هد  وهأ 

اي هد  مالكلا  نيمل  يلوقت  نكل  انلاح ! يف  انوبيسيو  ناملألا  اوبراحي 
.ةدوجوم ينإ  فراع  الو  ينفياش  ناك  لامك ال  ةنيمأ ؟

.ةصيوع ةلأسم  هغامد  بلقيب يف  هنإك  دراش  وهو  ةيناتلا  ارو  ةوطخ 
كوبأ نم  تمِّلعتا  ام  الإ  ايانض ؟ اي  كلام  لامك ؟ اي  هيإ  يف  ركفتب 

نم همرحيه  زَجَعلا  ناشع  ربكي  هيلع  نابعص  ناك  هد  لابلا ، ناقور 
كسار ىلع  هلك  ايندلا  مه  لماح  ينبا  اي  تناو  ليللا ! رخآ  ةشفرف 

! هيل هدك 
! لاااامك اي 

كرحتيب يللا  وه  عراشلا  هد  يشميب ، شم  هنإ  اهتعاس  يلاب  تدخأ 
تنا ام  ينبا  اي  هل : لوقأ  هزياع  تنكو  تيضختا  .هيلجر  تحت  نم 
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! ...لامك ..كلاب  يلخ  تيبلا ! لصوته  ام  كرمع  هدك 
: هغامد توص  تعمس  ْتكس  امل  .حبنتا  يتوصو  ادنلا  نم  تبعت 

ةعيرذ توملا  نم  ذختن  اننإ  ةمكحلا  نم  نإ  فوشتب  ريتك  سان  هيف  »
ةعيرذ توملا  نم  ذختن  مزال  اننإ  يه  ةقيقحلا  نكل  توملا ، ريكفتلل يف 

«. ةايحلا ريكفتلل يف 
ام ةرم  لوأ  نيرصقلا » نيب   » هد يف مالكلا  تيرق  امل  لامك  اي  فرعت 

توملا ىقبي  مزال  هويأ  نإ  كل  لوقأ  ردقأ  تقولد  نكل  .شوتمهف 
اي بعصألا  لاؤسلا  وه  شيعن ؟ يازإ  .ةايحلا  يف  ركفن  اننإ  ببس 

نيفياش لضفنو  سفنلا  ةرسكو  بلقلا  عجو  لمحتسن  يازإ  .ينبا 
؟ ايندلل اهيدن  ةجاح  اندنع  نإ 

ريغ نم  نيعبرألا  ع  لخاد  كافياش  انأو  كيلع  هناقلق  تنك  نامز 
اي زاوجلل  نيقولخم  شم  سان  هيف  لوقي يل : كوبأ  ناك  .ليع  الو  تس 
اي هدك  لوقتب  هيل  براي ، رتاس  اي  هل : لوقأ  .هدك  لامك  داولا  يز  ةنيمأ 

فياخ ناشع  هغامد  هوج  حراس  ةنيمأ  اي  كنبا  لوقي يل : ديسلا ؟ يس 
يللا زاوجلا  شم  ينعي  .ركِفلا  عم  هيات  لضفيه  زوجتا  ول  ىتح  .شيعي 

! شيعي هيلخيه 
، كتايح شيعو  اهلاحل  بتكلا  بيس  كل  لوقاه  ام  يرمع  انأ 
ةبسنلاب يل نكل  .اهمعط  تقدو  يد  ايندلا  تلخد  انأ  ام  دعب  تاذلاب 
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اي راكفألا  ةدياف  هيإ  .حص  شيعأ  فرعأو  رتكأ  مهفأ  ناشع  ارقاب  انأ 
: لوقتب يللا  هضرب  َتنا  شم  سيوك ؟ شيعن  اندعاسته  شم  ول  ينبا 

.»؟ ةايحلاب اريدج  اناميإ  انسفنأل  قلخن  فيك  »
ىدع يللا  لك  عمو  اهتيرق  ام  موي  نم  يد  كتلمج  ريتك يف  تركف  انأ 

ناميإلا نإ  فوشاب  ينتيقل  كتاوخاو ، تنا  كتبس  ام  ةعاس  نم  َّيلع 
يازإ .ةكسلا  لمكن  انيلخت  بلق  ةوق  جاتحم  ةعاجش ، جاتحم  ةايحلاب 

ىلع هيمرتب  ايندلا  يللا  لقتلا  نع  امغر  انلوط  نيبلاص  نييشام  لضفن 
تنك .لمحتست  شتردق  ام  ةشيع  كتخأ  .تقولا  لوط  انرهض 
ةطقن شفوشتب  ام  هفشان  ةعرز  يز  يمادق  لبدتب  موي  لك  اهفوشاب 
.ةجاح اهل  لمعأ  هفراع  شتنك  امو  مدآ ، ينب  لض  تقب  ام  دحل  هيم 
يقالت تفرع  ىرت  اي  اهتيرق  يللا  بتكلا  لك  عم  لامك  اي  تنا  نكل 

؟ ناميإلا
ةيابكب كيلع  لخدأ  تنك  .ارقتب  كتضوأ  يف  تناو  كاركاف  امياد 

.هدك ِتقولد  يز  ةينات ، ايند  كنإك يف  َّيب  شسحت  ام  ياشلا 
؟ لامك اي  ينعماس 

ام يز  هتح  انك يف  .ةيلامجلا  شانيقب يف  ام  اننإ  تيقل  َّيلاوح  تيصب 
يللا لالتلا  نيب  رمم  يف  يشام  َتنإ  .تنيريسلا  تيب  بنج  نوكت 
ْتنك .برغم  ىقب  كلاح  ليل  ناك  ام  دعب  تقولاو  هلزانو ، هعلاط 
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.كيلجر تحت  نم  كرحتتب  يللا  يه  لالتلا  نإ  فياش  شم  هضرب 
شتيقب ام  انأو  ينادو  يف  موزيب  ناك  اوهلا  ةيوق ، حير  تماق  اهدعب 

هيإو قحلا  هيإ  عطقتم ، مالك  درجم  .كغامد  توص  عمسأ  هرداق 
مقمق ..ةنايخلا  ..ةروثلا  بورهلا ؟ نم  عون  كشلا  له  لطابلا ؟

.ةينانألا
حيرلا .يغامد  قوف  امسلا  م  لزان  هيم  ليس  .رطمت  تأدب  ايندلا 

دربب تيسحو  ينتقرغ  هيملا  .ارول  يمسج  قزت  تلضفو  تدتشا 
انأ تيج  يللا  ةفصاعلا  موي  تركتفا  .ينتعجو  يماضعو  ديدش 

نكمم ِتقولد  لزن  جلتلا  ول  لامك ، ىلع  علختا  يبلقو  انه  هدعب  يتاكو 
ةئيطب تقب  يتوطخ  هلاحب ! نايرد  الو  هدك  يشام  وهو  دمجتي 

انأ ينات ، يدانأ  تعجر  .دعبيب  وهو  ربكت  تلضف  هنيبو  ينيب  ةفاسملاو 
.يكباب ضرألا  تعقوو ع  يتوص  علب  اوهلا  نكل  لامك ! اي  ةنين 

نكمي .هنابعت  ينإ  هَّساح  تقولد  .ضوبقم  يبلق  ملحلا  نم  تمق 
يكبت ةجاتحمو  ةنيمأ  اي  هنابعت  ِتنإ  هويأ  يسفنل ، اهلوقأ  ةرم  لوأ  يد 
.اكبلا ببس  يفرعت  ىتح  الو  يكاوج  عومدلا  يمتكت  ام  ريغ  نم 

يللا مالكلا  كل  لوقيو  ِكيلع  بطبطي  دح  نضح  يمانت يف  ةجاتحم 
.اهلهسيه كبر  هركب  حابر ، حابصلاو  ةنيمأ  اي  يمان  سانلل : هيلوقتب 

.رصقلا ةنينج  يف  قشقشي  أدب  رجفلاو  صنو  ةعبرأ  تج  ةعاسلا 
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.يبلق قوف  كراب  يللا  لقتلا  حيزاب  ينإك  ةتالتو  نينتاو  سفن  تدخأ 
.ةليجنلا نم  اولكاي  اودعقو  تقولد  يمادق  مج  نيتروفصع  تيقل 

انبر رداق  .تمستباو  مهيلع  تيصبو  قرولا  ع  نم  يشو  تعفر 
شم .كحماسي  هللا  لامك  اي  يبلق  عجاو  كرمع  لوط  .بركلا  حيزي 
ةبياغ يهو  عوبسأ  رجيب  عوبسأو  لّوط  عوضوملا  ميرم ! َّيلع  هيافك 

.ايندلا نع 
.ربصلا .ةنيمأ  اي  ربصلا  يسفنل : لوقاب 

عوضوملا لصأ  .عجرته  اهنإ  ةدكأتمو  ةرباص  سب  هنابعت  حيحص  انأ 
اهتدقر يف  اهيلع  صبأ  دعقاب  امل  انأ  .هدك  ىلع  صلخي  نكمي  ال 

سب ةينات ، هتح  يف  نكمي  هلاغش ، اهغامد  نإ  اهشو  يف  فوشاب 
قناختتب وأ  طيعتب  اهنإك  سحأو  اهتهبج ، ىلع  صبأ  تاعاس  .ةلاغش 

.ندو ةصرق  اهنإ  لوقيب يل  يبلق  .دح  عم 
ينوفوشي اودوعتا  مهلك  .ةضرمملا  اينار  يمادق  نم  ِتقولد  تّدع 

ةنادرب شم  ينتلأسو : َّيلع  تحَّبص  .شوبرغتسي  امو  يد  ةدعقلا  يف 
يسفن نيبو  ينيب  كحضاب  انأو  اهنمطأ  يسار  تيزه  ةنيمأ ؟ مادم  اي 
لمعته تناك  تنيريسلا  تيب  عاتب  دربلا  تفاش  اينار  ول  لامأ  رَّكفابو 
ببسب تيبلا  ةبتع  هرب  يطخت  ةلاحتسا  تناك  اننم  ةدحاولا  هد  هيإ ؟

.يتنب اي  عيبر  علط  رصم  اتش  هد  .ةيحان  لك  نم  انطواحيب  يللا  ديلجلا 
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.نيسحلا انديس  ةايحو  عيبر 
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٣١
رغصأ تاجوم  اهتلت  ةيوق  ةشعرب  اهدسج  ضفتناو  ميرم  تقهش 

....و رغصأو 
قماغلا يلحكلا  ءامسلا  نولو  ةرجحلا  مالظ  ىلع  اهينيع  تحتف 

يف رمقلا  نأ  ددع  الب  ةروثنملا  موجنلا  نم  ودبي  .ةذفانلا  جراخ 
تابلقتب هبحت  تحبصأ  امبر  اهنإ  لب  ناكملا ، اذه  تداتعا  دقل  .قاحملا 

بسح نيفتخيو  نرهظي  يتاللا  ءاسنلا  ءالؤهو  ةئجافملا  هسقط 
فالتخا عم  ناطيحلا  قوقرب  نول  نم  ريغت  يتلا  اهتفرغو  نهجازم 

نأ كش  .نآلا ال  اهيلإ  ءامسلا  لخدُت  يتلا  ةليوطلا  ةذفانلاو  ءوضلا 
.تنيريسلا تيب  ىلإ  تتأ  نأ  ذنم  احوضو  اهمالحأ  رثكأ  وه  اذه 

، طيحم وأ  رحب  قمع  تناك يف  .ملحلا  تعجرتساو  ءامسلا  ىلإ  ترظن 
يطغت ةريثك  تاريجشو  كمسلا  بارسأ  كلذكو  متاقلا  ءاملا  اهلوح 

.يرخص فهك  ةحتف  تحمل  نيترجش  نيب  .ةريغص  ةباغ  اهنأك  عاقلا 
اهنأك اّدج  ةريثك  ىرخأ  فوهك  تاحتف  تأرف  رظنلا  تققد 

.خيراتلا هنع  عمسي  بعشل مل  ةرمعتسم 
نم لطي  ةأرما  هجو  تحمل  اهنأ  اهل  ئيه  امدنع  فوخلاب  تَّسحأ 

هاجتا يف  اهعفدي  ناك  يذلا  ءاملا  رايت  مواقت  تأدب  .فهك  ةحتف 
ام نكل  .ةأرملا  اهنم  ترهظ  يتلا  ةوكلا  ىلع  ناتتبثم  اهانيع  فهكلا ،

نيتفنعزب دسجلا  ةفوفلم  ةليوط  ةيضف  ةكمس  ناك  فهكلا  نم  جرخ 
نيتريبك ناتفنعزلا  تناك  .ةيوقلا  ةببدملا  كمسلا  فناعز  ناهبشت  ال 
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ةكمسلا دسجب  اعفد  رئاط  احانج  امهنأك  امهيسفن  ىلع  نيتمسقنمو 
روهظ عباتت  يهو  حايتراب  ميرم  تسفنت  .رئاود  يفو  اراسيو  انيمي 

يف اوءدب  .ابيرقت  ناسنإلا  مجحبو  ةثالث  اوناك  ىرخأ ، كامسأ 
اهل اصقار  اضرع  نومدقي  مهنأك  ميرم  لوح  عساو  رطق  نارودلا يف 

اهرورم فداصت  يتلا  رحبلا  تانئاك  ضعب  ءانثتساب  يرصح  لكشب 
نأ ميرم  تظحال  اهادحإ  اهنم  تبرتقا  امدنع  .ةظحللا  كلت  يف 

نمو رضخم  يضف  دسج  تاذ  ةأرما  تناك  لب  ةأرما ، هجو  ةكمسلل 
.نيتلباقتم نيتحورمك  ناتفنعزلا  تكرحت  يرقفلا  اهدومع 

تبرتقا .اهسفن  لوح  اهنارود  نم  ئطبت  يهو  اهنم  ةأرملا  تبرتقا 
ترعش .اهينيع  يف  ترظنو  ميرم  ةهجاوم  يف  تحبصأ  ىتح  رثكأ 

ىلإف بورهلا  تركف يف  ول  ىتح  .اهدسج  حاتجت  ةدورب  ةجومب  ميرم 
نينيعلا سيطانغم  مامأ  ريكفتلل  ةصرف  اهيدل  نكت  مل  بهذت ؟ نيأ 

ةبذبذ هبشت  ةريرعشقب  ترعش  .اهناكم  يف  اهتبث  يذلا  نيوارضخلا 
ةأرملا تدم  .اهدسج  برضتو  اهنطب  نم  ثعبنت  ةئجافم  ءابرهك 

ثعبنت يتلا  ةعقبلا  سفن  ةفخب يف  اهتسملو  ةقلزلا  ءارضخلا  اهعباصأ 
فنع دادزاو  ضرألا  وحن  ميرم  حور  تبحسنا  .ةشعرلا  اهنم 

، يفتخي اهلوح  نم  ءيش  لكو  فقوتي  نمزلاب  ترعش  .اهبلق  تاقد 
نالوقت اتناك  ْنيتللا  ْنينيعلا  كلت  ريغ  َقبي  مل  فوهكلاو ، ةباغلاو  ءاملا 

ةأرملا لمانأب  رعشت  يهو  اهسافنأ  تسبح  .ميرم  همهفت  مل  ائيش 
اّطخ مسرت  اهنأك  اهقنعو  اهيدهن  نيب  ام  ىلإ  اهنطب  قوف  نم  كرحتت 
ديعت اهنأك  اهيتفش  قوف  اعبصإ  تررم  .اهمف  دنع  يهتني  اعيفر 
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ةنوخسب ميرم  تسحأ  .اهوحن  تلام  مث  ةلهول  تفقوتو  امهمسر 
مث اهتبقر  لفسأ  ناسمالت  ةأرملا  يتفشبو  اهب  قصتلا  يذلا  دسجلا 

.اهيتفش نم  ءطبب  نابرتقتو  اهنذأ  فلخ  ىلإ  ناكرحتت 
مالظ يف  ددرتي  اهتقهش  توص  ىلع  ملحلا  نم  ميرم  تحص 

.ةرجحلا
بارتقا عم  يدامرلا  ىلإ  لوحتي  ءامسلا  نول  ناك  ةذفانلا  جراخ 

بلاحطلا ةحئارب  ردخلا  قراغلا يف  اهدسج  حاف  ةرجحلا  يفو  رجفلا ،
ءيضت اهدي  تدمف  اّرمو  اّفاج  اهقلحب  تسحأ  .حلملا  معطو 
تماق .اهبناجب  امود  ةنيمأ  هعضت  يذلا  ءاملا  قرودب  يتأتل  ةروجابألا 

ناك .الجر  تأر  اهنأ  اهل  ئيه  ةرجحلا  نكر  .تسلجو يف  اهتدقر  نم 
.اهوحن رظنيو  طئاحلا  ىلإ  دنتسي  افقاو 

! يجان
؟ ملحت تلاز  ام  له 
.ءودهب ريرسلا  نم  تلزن 

! ...يجان
.برتقت يهو  مسالاب  تمهمه 

هتهبج ..هردص  ..هيفتك  ماظع  هذهف  ..يجان  هنإ  .املح  سيل  اذه 
ةثلاثلا يف  ناك  امك  يجان  وه  .ناتيلسعلا  هانيعو  ةضيرعلا  ءارمسلا 

! اكيرام ..ميرم  اهنأ  فرعيو  نآلا  اهيلإ  رظني  يذلا  يجان  .نيثالثلاو 
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.ةدحاو ال ةوطخ  امهنيب  ام  حبصأ  ىتح  هينيع  رظنت يف  يهو  تبرتقا 
نم تجرخ  ةليوط  ةهآب  هيعارذ  نيب  ترقتسا  فيك  ميرم  فرعت 

ترعش هتحئار ، تممشتو  اهينيع  تضمغأ  .اهيف  ناكم  قمعأ 
هتبقر يف  اههجو  تسفد  هسافنأ ، ةرارحو  اهلوح  هيعارذ  فافتلاب 

.نونجب قدي  اهبلق  ناك  .هدلج  تحت  ضبنلا  ضافتناب  ترعشو 
! يجان

ضامغإ نم  تددش  ةيوقلا ، اهسافنأ  عم  ضفخناو  اهردص  عفترا 
.بارس هنأ  فشتكت  ىتح ال  امهحتفت  نل  اهينيع ،

.نمزلا ةأطوب  رعشت  نأ  ديرت  ال 
.دبألا اهسفن يف  تدجوف  ةظحلل  نمزلا  اهنع  لفغ  دقل 

.نآلا وه  دبألا 
.هيف حبست  يذلا  لئاهلا  غارفلا  اذه  وه  دبألا 

يتلا اهتايح  يف  ةديحولا  ةظحللا  يه  كلت  نأ  ةدكأتم  ميرم  تناك 
مأ املح  اذه  ناك  نإ  لءاستت  ملف  امامت  اهلقع  روضح  اهيف  ىفتخا 

ثيح يمالهلا  زيحلا  اذه  يف  وفطلل  اهسفن  كرتتلف  .مهي  ال  ةقيقح ،
ميرم .ملاعلا  نيبو  اهنيب  لب  هدسجو ، اهدسج  نيب  دودحلا  ىشالتت 

.ةنجلا هبشي  ءيش  ءاوه يف  ةرذ  درجم  نآلا 
بيط ال غارف  اهنإ  ةياهن ؟ الب  حارب  يه  ةنجلا  نأ  يجان  اي  فرعت  له 

! ةشير ةفخ  يبلقو يف  ءيش  هلقثي 
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اهتيسن دق  تناك  يتلا  هتحئارب  انه  يجان  نإ  .ءاكبلاب  اهردص  قنتخا 
قصالت .اهنم  برقلاب  هدسج  ةنوخسو  اهلوح  هيعارذ  فافتلاو 

عم تباذ  ةدحاو  ةلتكك  اودبو  امهدودح  ادقفف  اجزتماو  نادسجلا 
ميرم فرعت  ال  يتلا  ةرجحلا  يف  بحاشلا  يدامرلا  رجفلا  رون 

عمست ةرجحلا مل  نوكس  .اهدسج يف  ءودهب يف  هادي  تلوجت  .اهناكم 
تحتف .ةفيفخلا  يحابصلا  رطملا  تارقنو  امهسافنأ  توص  الإ  ميرم 

مل امالك  نالوقت  اهيلإ  نارظنت  هينيعو  اهقوف  ههجو  تأرف  اهينيع 
ناك ةظحللا  هذه  لبق  اهدسج  نأ  تسحأ  اهلخد  امدنع  .همهفت 

حلملا معطب  قماغ  رضخأ  ءامب  ئلتمي  نآلا  هنكل  ءاوهلا ، نم  الإ  اغراف 
اهتلت ةيوق  ةشعرب  ضفتني  اهدسجو  اهيلإ  رثكأ  هتمض  .دويلاو 

.رغصأو رغصأ  تاجوم 
ةحئارلا جيزم  عفتراو  رحبلا  ةحئارب  قرعلاو  عومدلا  حلم  طلتخا 

.تنيريسلا تيب  ءاوه  يف 
.نآلا وه  دبألا 
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٣٢
يلاكش ام  موي  موي  لمجأ  ناك 

موي لمجأ  ناك  ..موي  لمجأ  ناك  ..يلاخ  انأو  كبح  نم  يبلق 
مل .نيتضمغم  اهينيع  تقبأ  اهنكل  ةنيمأ  تامهمه  ىلع  ميرم  تقافأ 

ةراتس حتفت  ةنيمأو  راهنلا  رون  اهيلإ  بَّرست  .وحصت  نأ  ديرت  نكت 
ةنيمأ رهظ  نم  يتأي  ءوضلا  .ةذفانلا  مامأ  سولجلل  دوعتو  ةفرغلا 

.ءاطغلا تحت  اههجو  ميرم  تسفد  .ةمتعلا  اهحمالم يف  قرغيف 
! حابصلا اذه  ةيوق  سمشلا 

؟ رطملا فقوت  ىتم 
هتيفجو سانلا  ملظ  نم  هتيسن  بلق  َّيل  ناك 

هاعم تحتراو  حاترم  هتيقل  ةولحلا  يكينع  يف 
ار اريت  ..موي  لمجأ  ناك 

ةفرغلا كرتت  مث  اهنم ، برتقت  ةنيمأو  ةينغألا  توص  ضفخنا 
ىلع بوعك  تاقد  ميرم  تعمس  .نورخآ  اهعمو  دوعتو  ةعرسم 

.مالك توصو  ةفرغلا  ضرأ 
! ِكيلع مارح  ...وحصأ  نأ  ديرأ  ال  ةنيمأ ، اي  ال 

.اهتهبج ال قوف  رقتستو  اههجو  نع  ءاطغلا  عفرت  ةنيمأ  دي  تدتما 
حمسي ءطبب  اهينيع  تحتف  ةنيمأ ! ةمواقم  ميرم  عيطتست  نل  رفم ،
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اهنأك ءوضلا  ةتهاب يف  ةفرغلا  حمالم  تدب  .اّيجيردت  رونلا  لابقتساب 
.ةبيطو ةئفاد  اهنيبج  قوف  ةنيمأ  دي  تناك  .بابضلا  نم  ةلتك  وفطت يف 

، ةنيمأ اي  ةدينع  ِكنأ  حيحص  .اهينيع  يف  ةنوخسب  ميرم  تسحأ 
يننكل اهنم ، ِتجرخف  تَّقشنا  ضرأ  يأ  فرعأ  ال  يننأ  حيحصو 

.انه يننأ  وأ  انه ، كنأ  ةديعس 
.ميرم تمستبا 

«. بنيز اي  دوصقملا  دبع  روتكد  يملك  »
«. زجاوعلا مأ  ةكرب  اي  .هللا  دمحلا  »

«. يجيي روتكدلا  ام  دحل  تايارقلا  يقابو  ضبنلا  سايق  يصلخ  »
! ...لا دبع  روتكد  بنيز ؟ يه  نم  .ميرم  تهبتنا 

نطواحي تاضرمملا  نم  اقيرف  ميرم  تنيبتف  ةأجف  بابضلا  عشقنا 
طبضت ىرخألاو  ضبنلا  سيقت  اهغسرب  نهادحإ  تكسمأ  .اهريرس 

، ةنيمأ تفقو  نهئارو  نم  .الويناكلا  ىلإ  لولحملا  لوخد  ةعرس 
.ءاكبو ةماستبا  نيب  ناشعترت  اهاتفشو  اهينيع  ألمت  عومدلا 
«. ةروتكد اي  كتمالس  ىلع  دمح هللا  : » ةضرمملا تلاق 

ءام لدرجب  اهيلع  ىقلأ  دق  مهدحأ  نأ  ترعش  .ميرم  تسرخ 
اهدي تمضو  ةنيمأ  اهنم  تبرتقا  .ساسحإلا  اهدسج  دقفأ  جلثم 
ةدئاف نأ ال  ميرم  فرعت  .هللا  ركشلاو  دمحلاب  جهلت  يهو  اهيدي  نيب 

نم ميرم  رذحت  امإو  هلهاجتتس  امإ  يهف  ةنيمأ  لاؤس  نم  ىجرت 
هجوتت فوسف  ةنيمأ  اهبواجت  ول مل  ىتح  تكست ، نل  اهنكل  .لاعفنالا 
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.ةضرمملا ىلإ  مالكلاب 
! ةضرمملا

.»؟ نيف ..انأ  : » صيوعلا يدوجولا  لاؤسلاب  اريخأ  تقطن 
راهن فلأ  اي  .ميرم  اي  ىفشتسملا  يف  : » تلاقو اهتمتمت  ةنيمأ  تعطق 

«. ...هللا دمحلا  .ضيبأ 
!«. ...تيبلا ..انك يف  اننكل  ..نكل  »

«. ...امل بنيز  ةديسلا  تيب  انك يف  هويأ  »
!«. تنيريسلا ..تيب  .ةنيمأ  اي  أل  : » ميرم اهتعطاق 

.»؟ تنيريسلا تيبب  ِتملح  ِتنإ  »
انأ .ةنيمأ  اي  ملح  شم  أل  : » ليقث ناسلو  قنتخم  توصب  ميرم  تدر 

انحرو ةنصحأ  انبكر  .كانه  اوتنك  يتاكو  ِتناو  .كانه  تنك 
!«. ...ةباغلا

.»؟ ...تنيريسلا تيبب  ِتملح  »
!«. كانه تنك  انأ  ، » املح نكي  هنأ مل  دكؤت  يهو  اهسأر  ميرم  تزه 

.ةنيمأ ينيع  ميرم يف  تقدح 
ميرم وحن  هجوتو  ةرجحلا  باب  نم  ةثجلا  مخض  بيبط  لخد 

؟ هيإ انمسج  رابخأ  .ةروتكد  اي  لاعلا  لاع  انيقب  انحا  : » لاقو ةماستباب 
.»؟ كديإ يكرحت  يردقت 

.درت ملو  اهينيع  يف  قطقطي  بضغلا  رارشو  هيلإ  ميرم  ترظن 
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ةضرمملل راشأ  ةعباتملا ، قاروأ  ىلإ  اهقوف  نم  بيبطلا  انيع  تقلزنا 
دنع ليلاحتلا  جئاتنب  هتعباتم  ةرورض  اهيلع  دكأو  ةيودألا ، رييغتب يف 

ةفرغلا نم  جورخلل  لجرلا  رادتسا  امدنع  .لمعملا  نم  اهلوصو 
تذخأ .ليابوملا  ىلع  ةديعسلا  رابخألا  نيرثاكل  لقنت  ةنيمأ  تناك 

يف مالكلاب  ميرم  بعتت  نأ  ديرت  ال  اهنإ  لوقت  يهو  اهسأر  زهت 
.ةسردملا نم  اهتدوع  دعب  نيرثاك  اهارت  فوسو  نآلا ، تانوفلتلا 

ءوده اهيلع  َّلح  دق  ناك  .ةملاكملا  نم  ةنيمأ  ءاهتنا  ميرم  ترظتنا 
يللا ةضوألا  : » ةملك لك  ىلع  دكؤت  اهنأك  ءطبب  تملكت  ئجافم ،

ةبرمو كيبابش  اهيف  يللا  مَّامحلا  ةبق  ةنيمأ ! اي  قوقربلا  نولب  اهناطيح 
!«. ....ةريحبلا دنع  بشخلا  كشكلاو  ةروفانلاو  توتلا 

.قطنت ملو  ميرمل  رواجملا  يسركلا  ىلع  ةنيمأ  تسلج 
يناثلا رودلا  اهريرس يف  نم  كرحتت  اهنإ مل  كانه ؟ ميرم  تناك  له 
تيبب ميرم  تملح  امبر  عيباسأ ! ةتسل  ينيعلا  رصق  ىفشتسمل 

ديصلا تادعمل  يبشخلا  كشكلا  نع  اهل  ىكح  نم  نكل  تنيريسلا !
اهنكست تناك  يتلا  يناثلا  رودلا  ةفرغو  يربلا  توتلا  ىبرمو 

؟ ةرتف ذنم  تيبلا  نم  يفتخت  نأ  لبق  ةينابايلا   (********)« يجوف »
! ةنيمأ اي  يتاك  نم  تفرع  امبر 

ىدل اهنوبكري  تيرافعلا  نم  ةئام  نإ  اهل ؟ يكحتس  يتلا  يه  يتاكو 
! ةروفانلاو ىبرملا  نع  مالكلاب  كلاب  امف  طقف ، تيبلا  مسا  ركذ 

؟ كانه ميرم  تناك  له 
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؟» كانه «ـ لا اذه  ام 
؟» انه  » يه امنيب  ىرخأ  ةنيمأ  كانه »  » شيعت لهو 

ال اهنإ  .لقثي  اهدسجب  تسحأف  ةنيمأ  غامد  يف  ةلئسألا  تعفادت 
تيب بوص  نم  امود  يتأت  يتلا  ةريحلا  تاماود  ىلإ  ةدوعلا  ديرت 
ميرم يه  اهو  نآلا ، ىتح  تاباجإ  دجت  يه مل  اهتلئسأف  تنيريسلا ،

اهنإ مل هفرعت ! ءيش ال  ىلع  اديكأت  اهنم  بلطت  اهنأك  لسوتب  اهيلإ  رظنت 
فيك فرعت  ال  اهنإ  ةظحل  لوأ  نم  اهل  تلاق  .ميرم  ىلع  بذكت 

اهكرتت نأ  ميرم  ربخت  نأ  ديرت  .انه  اهب  ىتأ  نمو  كانه  ىلإ  تبهذ 
.لئاط الب  لادج  ىلع  اهل  ةقاط  الو  اّدج  ةبعتم  يهف  اهلاحو 

!«. ..ةنيمأ »
ام ضفني  اهسأرو  اهيسرك  نم  تماق  .اهدورش  نم  ةنيمأ  تقافأ 

كل لوقاب  : » ةلفط لياحت  اهنأك  اهفتك  تسملو  ميرم  نم  تبرتقا  .هيف 
ةايحو .ةمالسلاب  ِتمق  ِتنا  هد  انقدصام ! انحإ  هللااب  يدهتسا  هيإ ،

ّنم انبر  ول  هردان  تنك  انأو  ةزجعم ! يد  مشاه  مأو  نيسحلا  انديس 
شم هد  مالكلا  سب  .كنيع  ةروع ف  تنإ  كل  لوقأل  افشلاب  ِكيلع 

!«. همهاف .ِكيلع  طلغ  رتوتلا  تقولد  .هتقو 
ثيدحلا عاطقنال  ةحارلاب  ةنيمأ  ترعشف  ةفرغلا  ىلإ  ةضرمملا  تداع 

.ةملاكم ىلع  درتل  تجرخو 
ىلإ اهسأرب  تقلأو  طغضلا  سيقت  ةضرمملل  اهعارذ  ميرم  تكرت 

.يندعملا ريرسلا  ةفاح 

239



؟ ىفشتسملا تقولا يف  اذه  لاوط  ُتنك  له 
، ةجالثلا يف  ةينه  ملحلاك ، ةديعبو  ةتهاب  تاطقل  اهلقع  يف  ترم 

نع تفقوت  بلغألا » يف   » ةينه نإ  لوقتو  ةوهقلا  فشرت  اظاظ 
ةرملا اهنإ  باهولا ! دبع  بحي  يذلا  يسكاتلا  قئاس  ءاودلا ، لوانت 

! ةليللا كلت  ميرم  اهيف  ركذتت  يتلا  ىلوألا 
؟ املح تنيريسلا  تيب  اهدوجو يف  ناك  له 

نأ بيرغلا  ام  .ملح  هنأ  تقولا  لاوط  كسفن  نيربخت  ِتنك  كنكل 
؟ ميرم اي  نآلا  هنم  يقيفت 

رعشلا تاذ  ةأرملا  ةيئاوشعب ، تلخادتو  روصلا  اهسأر  يف  تلاتت 
طويخ ةفرغلا ، ءارمحلا يف  روهزلا  عضت  يهو  مستبت  ريصقلا  دوسألا 
فزعو ةقيدحلا  يف  ءاسنلا  تاكحضو  مَّامحلا  جاجز  قوف  رطملا 
ةيرطلا ضرألا  سملمو  يلاقتربلا  راجشألا  قفن  وهبلا ، يف  ونايبلا 

هجو اهدي ، تحت  ٌّيح  بشعلا  نأ  اهروعشو  ةريحبلا  ةفض  ىلع 
...يجان نضح  ناتدراشلا ، اهانيعو  اينيجريف 

ىفشتسملا ءادر  ىلإو  اهيفك  ىلإ  ترظن  .ريرسلا  ميرم يف  دسج  صاغ 
يجان دقتفت  اهنإ  .ءاكبلا  ةبغر يف  اهتكلمتف  اهيتفش  تسمل  رضخألا ،

اهروعش نع  هل  تكحل  اهعم  لازي  هنأ ال  ول  سمألاب ! تام  هنأك  نآلا 
نيرثاك ةياكح  نع  ةقلعملا  اهتلئسأ  تيسن  دق  اهنأ  فيكو  ةهوتلاب ،

.الاؤس اهسفن  يه  تحبصأ  اهنأل  ةنيمأو 
، عانعنلاب ربتعم  ياش  ةيابك  : » ةريغص ةينيص  اهدي  يفو  ةنيمأ  تداع 

240



يبرشت نكمم  لاق  روتكدلا  تلأس  انأ  .َّينيع  ةايحو  َّيديإ  عرز 
«. نيتطقن

؟ اهلثم ةراتحم  يهو  اهل  يكحت  فيك  .ةنيمأ  ىلإ  ميرم  ترظن 
ميرم ترادأف  ياش  ةفشر  اهيف  ةريغص  ةقعلم  اهمف  نم  ةنيمأ  تبَّرق 

ةيزيلجنإلا ةخسنلا  .ريرسلا  بناجب  احوتفم  اًباتك  تحمل  .اههجو 
تدهاش اهنكل  ميرم  اهأرقت  مل  ! (********)« تاعاسلا  » ةياور نم 

مسترا .فلوو  اينيجريف  رود  نامديك  لوكين  هيف  تبعل  يذلا  مليفلا 
له .ةموهفم  ريغ  ةريغص  تاشبرخ  يف  شماوهلا  ىلع  نيرثاك  طخ 

! ...لوو اينيجريف  اهل ؟ أرقت  نيرثاك  تناك 
اينيجريف دوجو  ببسب  اهبارغتساو  ةباغلا  دهشم  اهيلإ  داع  ةحمل  يف 

نأ اهلابب  رطخي  مل  .تاياورلا  ءاسن  الإ  هنكست  ال  تيب  يف  فلوو 
! ةياور ةيصخش يف  اضيأ  تحبصأ  دق  اينيجريف 

ةيصخشب ِتسل  ِتنأو  ناكملا ، اذه  ىلإ  ميرم  اي  ِتنأ  ِتبهذ  فيكو 
؟ ةياور يف 

.ةسلاج تضفتنا 
هللا ىفك  ميرم  اي  كلام  ...هللااب  ذوعأ  : » عزف يف  اهيلإ  ةنيمأ  ترظن 

.»!؟ رشلا
شم انأو  كانه  تنك  انأ  يازإ  تلاق « : ةنيمأ ، ينيعب  اهانيع  تقتلا 

.»!؟ ةياور ةلطب يف 
غارف يف  ددرتي  اهلاؤس  ىدص  الإ  ميرم  عمست  ملف  ةنيمأ  تتكس 
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! ...يازإ اهيلإ : دوعيو  ىفشتسملا  ةرجح 

بتاكلل يچينج » ةياكح   » ةياور يف  تالطبلا  ىدحإ  يه  وبوستيجوف » »  (********)
ماع ١٠٢١. لبق  ترشُن  يتلاو  وبيكيش ، وكاسارام  ينابايلا 

ماع ١٩٩٨. ماهجنناك  لكيام  يكيرمألا  بتاكلل  تاعاسلا »  » ةياور تردص   (********)
ةيزيلجنإلا ةبتاكلا  يه  نهادحإ  ةفلتخم ؛ ةنمزأ  نم  ثالث  ءاسن  تاويح  ةياورلا  يف  عطاقتت 

.فلوو اينيجريف 
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٣٣
نآلا ديعسروب  عراش  يف  هنأ  اهربخيل  نيرثاك  مقر  فسوي  برض 

فصنب هدعوم  نع  رخأت  هنإ  تلاق  .اهتيب  ىلإ  لصيو  قئاقد  همامأو 
دكأ .احابص  ةرشاعلا  ىفشتسملا يف  امهلوصو  عقوتت  ةنيمأ  نإو  ةعاس 

يف ةرهاقلا  عراوشو  تبس  مويلاف  دعوملا ، يف  نالصيس  امهنأ  اهل 
دحأ نم  اهراعتسا  يتلا  ةرايسلا  فقوأ  .سان  تنبو  ةبيط  حابصلا 

، ةوهقلا مامأ  ةريغصلا  ةحاسلا  طسوتت  يتلا  ةرجشلا  تحت  هئاقدصأ 
تلكأ زبخ  فيغرب  كسمت  يهو  تيبلا  باب  نم  جرخت  نيرثاك  ىأرو 

.تامضق عضب  هنم 
« ريخلا حابص   » يقلت يهو  هل  رواجملا  دعقملا  يف  نيرثاك  ترقتسا 

وهو ةعطق  ذخأ  هيلإ ، فيغرلاب  اهدي  تدم  .زبخلا  كولي  اهمفو 
، انايحأ هشهدت  يتلا  نيرثاك  ةلوفط  ركفي يف  وهو  ةرايسلا  داق  .مستبي 

فيك فسوي  فرعي  ال  .اهسكعو  ةلوفطلا  نم  جيزملا  اذه  امبر  وأ 
دعب ةليلق  تاونسب  يشي  ال  يذلا  نيرثاك  يف  ءزجلا  اذه  فصي 

يف هايضق  يذلا  مويلا  يف  ةفطاخ  تاحمل  يف  هآر  يذلاو  نيرشعلا ،
ةنيدملا ةأرما  لاثمت  ىلإ  نارظنت  امهو  اهْينيع  ركذت  .ةيردنكسإلا 

دق اهنإ  لاقل  ةقباسلا  تاويحلا  ةلأسم  يف  قدصي  ناك  ول  .ةقراغلا 
.ةايح نم  رثكأ  تشاع 

دق نيرثاك  تناك  ينيعلا  رصق  ىفشتسم  باب  نم  هلوخد  دنع 
نيدلو يف نيب  ةقانخلاب  اهتأدب  تاياكحلا  نم  ةتسد  فصن  هل  تكح 
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ةريمأ اهتبتك  يتلا  ةديصقلا  ىلإ  تلقتناو  تنبلا  سفن  نابحي  لصفلا 
سيردتلا صصح  ددعب  ارورم  نونفلا  ةحول  يف  نيرثاك  اهتقلعو 

، كرنه زسم  عم  كابتشالا  ركفت يف  اهلعج  ام  اهلودج  ىلع  داز  يذلا 
ةءالملا دشت  ميرم  اهيف  تأر  يتلا  ةظحللا  نع  ةنيمأ  ةياكحب  تهتناو 

ىلع يدانت  ةنيمأ  ترج  فيكو  ظقيتست ، ال  ىتح  اههجو  قوف 
ىدحإ هذه  نإ  تلاقو  نيرثاك  تكحض  .ءابطألاو  تاضرمملا 
لاؤسلا ةصرف  هل  حنست  .يرود مل  لكشب  ثدحت  يتلا  ةنيمأ  تازجعم 

باب ىلإ  الصو  دق  اناك  امهنأل  تازجعملا » «ـ ب نيرثاك  هدصقت  ّامع 
ةنيمأ حمل  ةعاس  فصن  دعب  .لخادلا  ىلإ  نيرثاك  تعفدناو  ىنبملا 
هعفدت كرحتم  يسرك  ىلع  سلجت  ميرم  اهبناجبو  بابلا  نم  جرخت 

.تاضرمملا ىدحإ 
يف اهآر  دق  فسوي  ناك  .ميرم  اهيف  لباقي  يتلا  ىلوألا  ةرملا  اهنإ 

تناك اهنكل  ىفشتسملا ، ىلإ  نيرثاك  اهيف  بحاص  يتلا  تاَّرملا  ىدحإ 
.برتقت ميرمو  يفلخلا  بابلا  حتفو  ةرايسلا  نم  لزن  .ةبوبيغلا  يف 

يتلا ىنميلا  اهدي  الول  .ريبعت  يأب  يشي  ال  ادماج  اههجو  ناك 
.الاثمت اهنظل  دعقملا  عارذب  تثبشت 

باب نم  جرخت  نأ  عقوتت  تنك  له  فسوي ، اي  ةبوبيغ  ميرم يف  تناك 
! الثم هيلاب  صقرت  يهو  ىفشتسملا 

.ةبوبيغ نم  هوتل  جرخ  صخش  ساسحإ  نِّمخي  نأ  فسوي  لواح 
نيذلا سانلا  ءالؤه  فرعت  لهو  نمزلاو ، ناكملا  ميرم  كردت  له 

؟ نآلا اهنوطواحي 
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يك هدي  فسوي  َّدمو  ةرايسلا  باب  بناجب  يسركلا  فقوت 
ةكرحب اهعارذ  ميرم  تدعبأ  ةبنكلا ، ىلإ  لوخدلا  ىلع  اهدعاسي 

ةنيمأ ناسل  امنيب  ةمهملاب ، ةضرمملاو  نيرثاك  تلفكت  .عجارتف  ةريغص 
اي كريخ  رتك  : » ةضرممللو ىفشتسمللو  ءاعدلاو هللا  ركشلاب  جهلي 

«. كلايع ىلع  يملس  .يتنب  اي  اينار 
يح هاجتا  يف  اراسي  مث  ينيعلا  رصق  باب  جراخ  ةرايسلا  تكرحت 

تلامو حابصلا  اذه  ةليمج  سمشلا  نإ  نيرثاك  تلاق  .بنيز  ةديسلا 
ميرم ىلإ  رظنت  يهو  ةنيمأ  تمستبا  .ةرايسلا  كابش  جراخ  اههجوب 
لهم ىلع  دوقي  فسوي  نأو  اليوط  اتقو  ذخأي  نل  راوشملا  نأ  دكؤتو 

ةديسلا تيب  نأو  تلفسألا  ىلع  ةرايسلا  ةجرجر  اهبعتت  ال  ىتح 
ىأرف ةيمامألا  ةرايسلا  ةآرم  فسوي يف  رظن  .اهلوصو  راظتنا  بنيز يف 

امم ائيش  عمست  اهنأ  اهيلع  ُدبي  مل  اهمامأ ، غارفلا  ىلإ  نارظنت  ميرم  ينيع 
.هبلق ُّطحي يف  لقثب  سحأ  .ةنيمأ  هلوقت 

بحاص مهيلإ  جرخ  زيزع  سنربلا  ةراح  ىلإ  ةرايسلا  تلخد  امدنع 
تيبلا باب  ىلع  مهتلبقتساو  ةروتكدلا  ةمالسب  ائنهمو  امستبم  ةوهقلا 

ناتأرملا اهتفقلت  ةرايسلا  نم  ميرم  لوزن  دنع  .نانح  مأو  دومحم  مأ 
.يناهتلاو باحرتلا  نم  لباو  طسو  لخدملا  ىلإ  اهتاوطخ  اتداقو 

مدقلاب اهتعبتو  امدق  تدم  ملسلا ، مامأ  ةظحلل  ميرم  تفقو 
اّقاش نوكيس  دوعصلا  نإ  دومحم  مأ  تلاق  .تفقوت  مث  ىرخألا 
ميرم تزه  .اهولمحي  يك  يسركب  دومحم  يتأي  نأ  نكمملا  نمو  اهيلع 

فسوي ظحال  .ةيناثلا  ةملسلا  وحن  وطخت  يهو  ضفرلاب  اهسأر 
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نع اتفشك  نيتللا  اهينيعو  قرعلاب  تدصفت  يتلا  اهتهبج  صلقت 
نم ردقلا  اذه  لكب  ةبحرم  ريغ  ميرم  نأ  ودبي  .موتكم  بضغ 

فوسو مايأ  ةلأسم  اهنأ  دكؤت  يهو  ةنيمأ  اهنم  تبرتقا  .ةقفشلا 
امك ةحارلا  وه  نآلا  هجاتحت  ام  لفلا .» يز   » حبصتو اهتحص  ديعتست 

.خساملا تايفشتسملا  لكأ  نم  الدب  ربتعم  يتيب  لكأو  ءابطألا  رمأ 
يتأي يك  اهنبا  ىلع  تدان  يتلا  دومحم  مأ  ىلإ  اهينيعب  ةنيمأ  تراشأ 

.ةرفسلا يسارك  دحأب 
نم ةفيفخ  ةطغضب  اضيأ  امبرو  ددرت  دعب  يسركلا  ىلع  ميرم  تسلج 

عومد اهنأك  ميرم  ينيع  يف  ةعمل  فسوي  حمل  .اهفتك  قوف  ةنيمأ  دي 
نم دومحمو  ةيحان  نم  يسركلا  لمحي  وهو  مامألا  ىلإ  ههجو  رادأف 

ةلفاقلا تكرحت  .اهيديب  هرهظ  دنست  دومحم  مأو  ىرخألا  ةيحانلا 
سحأ .ةلكآتملا  ملسلا  تاجرد  ىلع  هينيع  زكري  فسويو  ءطبب  ىلعأل 
.رغصأ ودبيف  يسركلا  يف  هسفن  ىلع  شمكني  ريبكلا  ميرم  دسجب 

، داتعم ريغ  دهج  رثإ  هبلق  تاقد  تعراستو  هنيبج  نم  قرعلا  لاس 
.اببس اهل  فرعي  ءاكبلا مل  ةبغر يف  ةأجف  هتباتناو 

.يسرك قوف  الومحم  رخآلا  وه  ناك  .ةروص  فسوي  ىأر  هلايخ  يف 
مامألا ىلإ  يسركلا  ةكرحب  سحأ  هنكل  هعفرت ، يتلا  يدايألا  َري  مل 

ةفلتخم تاهاجتا  كرحتي يف  رشبلا  نم  لئاه  دشح  ريبك ، ماحز  طسو 
هاعارذو ملستسم  هدسج  ةبوعصب ، مهنيب  هقيرط  قشي  فسويو 

نأ لواح  .سوؤرلا  ضعب  تارخؤم  ناطبختف  نيبناجلا  ىلإ  نايلدتت 
مامألا ىلإ  ةكرحلا  نكل  هب ، نوريسي  نيذلا  ءالؤه  نم  فرعيل  تفتلي 

246



، داسجألاب مطتري  يسركلا  ضكرلا ، يف  اوءدب  امدنع  تعراست 
هنإ هنم ، عزفلا  كَّلمت  .بضغ  تامهمه  ىلاعتتو  كبترت  دشحلا  ةكرح 

.فقوتلاب مهيف  خرصي  ىتح  وأ  يسركلا  قوف  نم  زفقي  نأ  ديري 
الإ توص  يأ  هنم  جرخي  مل  اسبيتم ، همف  ناك  ملكتي  نأ  لواح  امدنع 

.اهعمس نم  طقف  وه  ةموتكم  ةجرشح  امبر 
«. كسَفَن دخو  كشو  لسغا  لخدا  .ينبا  اي  ملست  »

ميرم رهظ  دنستل  تدتما  يتلا  اهديو  ةنيمأ  توص  ىلع  فسوي  هبتنا 
ةلحر اهتقرغتسا  يتلا  قئاقدلا  هل  تدب  .تيبلا  لخاد  ىلإ  اهب  ريستو 
هسأر نم  عفديو  هسافنأ  طقتلي  فقو  .اليوط  انمز  نيقباطلا  دوعص 

راضحإل تبهذو  مَّامحلا  ىلإ  نيرثاك  هتداق  .يسركلا  قوف  وهو  هرظنم 
هتعضوو يف حابصلا  ةنيمأ يف  هتَّرضح  يذلا  نوميللا  ريصع  قرود 

.ةجالثلا
هلابحأب سحأ  .طئاحلا  ىلإ  هدسج  دنسأو  هءارو  مّامحلا  باب  قلغأ 

يتلا ةروصلا  هذه  ام  .خرصي  ناك  هنأك  ةحورجمو  ةبهتلم  ةيتوصلا 
؟ اذكه هملؤت  اذاملو  اليوط ؟ اسوباك  تناك  ول  امك  اهشاع  لب  اهآر ،
ةبغرلا يف هيلإ  تداعو  ةداح  عجو  تازغن  ىلإ  لوحتي  هبلق  لقثب  رعش 

ههجو قرغأو  هيفك  ألم  .درابلا  ءاملا  حتفو  ضوحلا  ىلإ  هجتا  .ءاكبلا 
غارفلا ىلإ  نارظنت  ناتللا  ميرم  انيع  تلخادت  هسأر  .تارم يف  ةدع 

.نونجملا يسركلا  قوف  لومحمو  زجاع  وهو  هتروص  عم 
؟ نينيعلا حوتفم  وهو  هآر  يذلا  سوباكلا  اذه  ىنعم  ام 
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ءارهلا اذه  لك  كءارو  كرتت  ملأ  فسوي ؟ اي  ةلئسأ  تقو  اذه  لهو 
؟ تاونس ذنم  يدوجولا 

؟ ىتم ذنم 
صخش ال زيمم ، ءيش  الب  يداع  صخش  هنإ  هسفنل  لاق  نأ  ذنم  امبر 

! ملاعلاب لغشني  نأ  ىدجألا  نمو  مامتهالا  قحتسي 
؟ فسوي اي  ملاعلل  هتلعف  يذلا  امو 

، معن .نآلا  دودخلا  ىلع  مطللاو  خيبوتلل  يعاد  ال  .قهزب  رفز 
لعفأ ملو  نيثالثلا  تفزلا  دعب  ةسداسلا  ىلإ  تلصو  دق  يننأ  فرعأ 

ائيش يف ريغي  نأ  هناكمإب  نفلا  نأ  الصأ  قدصأ  دعأ  .ةميق مل  اذ  ائيش 
ةرابجلا يتادوهجم  راظتنا  يف  سيل  ملاعلا  نأ  امك  عقنتسملا ، اذه 

ائيش فسوي  نم  رظتني  ملاعلا  .ريغتي ال  ىتح  ةينفلا  يتحيرق  تاعادبإو 
يذلا ملاعلا  اذه  وه  امو  .هريغ  الو  ةينف  ال  ةحيرق ، يأ  كلتمي  وه  الو 

! حمالم الب  ءامص  ةلتك  درجم  هنإ  هرييغتب ؟ ملحو  هب  لغشنا 
رظني امنأك  هينيع  رظن يف  .ةآرملا  هتروص يف  ىأرف  ههجو  فسوي  عفر 

ىلع اسِّردم  تومأو  شيعأس  امبر  .ءامص  ةلتك  اضيأ  انأ  .بيرغ  ىلإ 
يفطاعلا هخيراتف  عبطلاب ، بزعأ  سيردتلا ، ةنهم  طق  بحي  شاعملا مل 

هنأ ول  تاقالعلا  نم  غيوزتلا  تاظحلب  لفاح  ةظحللا  هذه  ىتح 
نأ يفطاعلا ، طروتلا  ينعي  هسوماق  دجلاو يف  دجلا ، ةحئار  اهيف  متشا 

تومو ةفيخسلا  تايلوئسملاو  ةباترلا  خف  ىلإ  اهعم  قلزنيف  ةأرما  بحي 
شيعي اهفات  اصخش  فسوي  نوكي  نأ  هللا ، حتفي  مع  اي  .رعاشملا ال 

248



.سوباكلا اذه  نم  ريثكب  محرأ  ءيش  وهل  ةهفات  ةايح 
نيرثاك نكل  تيبلا ، باب  وحن  هجتاو  مَّامحلا  نم  فسوي  جرخ 
ىدغتته كل  لوقتب  ةنيمأ  : » تلاق .نوميللا  ريصع  بوكب  هتفقوتسا 

«. اناعم
.اهبحاص ىلإ  اهفلتسا  يتلا  ةرايسلا  ديعي  نأ  هيلع  نأل  فسوي  رذتعا 

تيب نم  هجورخ  نأك  انه ، نم  اروف  برهي  يك  ةجح  قلتخي  ناك 
هسأر يف  تبخطصا  يتلا  راكفألا  نم  هصلخت  اضيأ  ينعي  نيرثاك 

دوت يهف  اليلق  ىقبي  نأ  هناكمإب  ناك  نإ  نيرثاك  هتلأس  .ٍعاد  يأ  نود 
ىأر نأ  ذنم  اهدوجو  َيسن  دق  هنأ  كردأو  اهيلإ  رظن  .هعم  ثيدحلا 

.هسأر تاماود  ىلإ  اهدعب  لخدو  ميرم 
يللا ةظحللا  يف  : » تلاقو هيلإ  ترظن  .ةبنكلا  ىلع  نيرثاك  تسلج 

ام يرمع  نإ  ينانأ ، صخش  ينإ  تفشتكا  تومتب  ميرم  تفش 
يل ققحت  ناشع  يتايح  يف  ترهظ  اهنأك  يقيقح  لكشب  اهتفرع 

!«. دجب اهفوشأ  تلواح  ام  يرمع  انأو  تاجاح ،
نيرثاك اهيف  هكراشت  يتلا  ىلوألا  ةرملا  يه  كلت  امبر  .فسوي  تكس 

قراغ يف وه  امنيب  نآلا  مالكلا  اذه  هل  لوقت  اذامل  .اميمحو  اّصاخ  ائيش 
؟ هغامد تاملظ 

.»؟ فسوي اي  كلام  »
ةءاميإب هيلع  بيجيس  امإ  وهف  فسوي ، ههركي  لاؤس  رثكأ  وه  اذه 

دجي نأ  رطضي  امإو  ءاشي  امك  اهرسفي  نأ  لاؤسلا  بحاص  ىلع  سأر 
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مث ةيانعب  اهبتر  يتلا  ءايشألا  لكب  ثبعت  فوس  ةباجإ  ةيقيقح ، ةباجإ 
يكحي نأ  دادعتسا  ىلع  نكي  مل  ديكأتلابو  .اهيسنو  ابناج  اهعضو 

وه نذإ  لحلا  .ليلق  ذنم  هسأر  ترمعتسا  يتلا  ةروصلا  نع  نيرثاكل 
«. اهيلع ناقلق  ...امام ! : » لاق .ةغوارملا 

.»؟ هيإ هيف  »
! يهتنت يتلا ال  اهتلئسأو  نيرثاكل  اي 

تدقف .ةريخألا  ةرتفلا  يف  تريغتا  امام  : » لاق مث  تاظحل  تكس 
تقولا لوط  تيبلا  يف  دعقتب  تقب  .ريتك  تاجاحب  مامتهالا 

«. سان فوشت  هزياع  شم  اهدحول ،
نم بيبطلا  ىلإ  اهذخأي  نأ  ىلع  فسوي  رصأ  يضاملا ، تبسلا  موي 

اهيدل تسيل  نأ  دكأتي  نأ  ديري  ناك  ةقيقحلا  .لماش يف  صحف  لجأ 
ليلحت نيب  ةريصق  ةحار  تقو  يف  ىفشتسملا ، يف  .رمياهزلأ  تايادب 

اهنإ تلاقو  ةماستباب  هيلإ  ترظن  اهريرس ، بناجب  هتسلجأ  ةعشأو ،
امم رثكأ  ُتذخأ  دقل  .فسوي  اي  مهفت  نأ  لواح  .ةايحلا  نم  تعبش 
ملو ةلهس  ةايحلا  نكت  .انبر مل  ركشن  لغشو ، دالوأو  بح  قحتسأ ،

عبشلاو ءالتمالاب  رعشأ  نآلا  .ةايح  ةطاسبب  تناك  .ةئيس  نكت 
.ةيلاتلا ةطحملا  رظتنأو 

ىلع ايشمتي  نأ  فسوي  اهيلع  ضرع  تيبلا ، ىلإ  ةدوعلا  قيرط  يف 
ىلإ هينيع  عفر  .تمص  تشمو يف  هعارذ  اهعارذ يف  تكبش  .رحبلا 
هيف اهعاتب ، ملاعلا  تلخد  ينإ  يد  ةظحللا  تيسح يف  : » لاقو نيرثاك 
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اهاعم تنك  .نامز  طشلا  ع  انروصو  اباب  ةكحضو  رحبلا  توص 
«. اهاعم توميه  ينم  ءزج  نإ  ..تيسح  .توملا  لباقت  هحيار  يهو 

.انخاسو ال اليقث  هسأرب  فسوي  رعش  .هنم  تبرتقاو  نيرثاك  تماق 
ملكتي ىتح ال  نيرثاك  غواري  ناك  دقل  نآلا ! هلاق  ام  لاق  فيك  فرعي 
يردي نكي  اباب مل  حتفي  هسفن  دجوف  ءاوخلاو ، ةهافتلاب  هساسحإ  نع 

هدسج حاتجت  ملأ  ةجومب  رعش  هفتك  نيرثاك  تسمل  امدنع  .هءارو  ام 
.جورخلاب انذإ  اهيطعي  نأ  نود  همف  نم  عفادتت  تاملكلابو 

ينإ سحاه  ىرت  اي  مهتشع ، ول  هد  ةنس ، يدنع ٨٠  نوكيه  امل  »
.يازإ هلماع  تناك  اهتايح  فراع  انأو  يمأ  بط  ةايحلا ؟ نم  ناعبش 

عم انلك  ىشعتن  اننإ  درجم  ول  ىتح  ىنعم  اهل  ناك  اهلمعتب  ةجاح  لك 
سساح تنك  اذإ  انأ ؟ نكل  .ةيحرسم  وأ  مليف  ىلع  جرفتنو  ضعب 

!«. ...ِتقولد
ّانط كرحي  هنأك  مايقلل  هدسج  عفدو  نيرثاك  ينيع  نم  فسوي  بره 

ثدحي امنأك  تفاخ  توصب  لوقي  وهو  بابلا  وحن  كرحت  .ديدحلا  نم 
!«. ...ةايحلا نم  عبشلا  نع  بتكأ  يسفن  : » هسفن

يف امهو  نيرثاكل  هلاق  ام  فسوي  ركذت  هتيب  ىلإ  ةدوعلا  قيرط  يف 
ال جاجزلا  ةشبغم  ةرولب  امهالكف  اههبشي ، هنإ  لاق  .ةيردنكسإلا 

ريغ ىلع  هلخادب  امم  ةحمل  ىأر  مويلا  هنكل  .تاميوهت  ةيؤرب  الإ  حمست 
، ضكري نأ  هتبغر  ءانثتساب  نآلا  هروعش  نم  ادكأتم  نكي  مل  .عقوت 

اهفلأ يتلا  ةحيرملا  ةمتعلا  وحن  هسفن ، نع  اديعب  ةعرس  ىصقأب  ضكري 
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.هتفلأو
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٣٤
ىلإ ةسردملا  قاروأ  ةبيقحب  تقلأو  ةقشلا  باب  نيرثاك  تحتف 

جالعلا ةيئاصخإ  ءاعد »  » تناك .ميرم  ةفرغ  ىلإ  تهجتاو  ضرألا 
.ةريغص رئاود  يف  اهكرحتو  ةبكرلا  ينثتو  ميرم  قاس  عفرت  يعيبطلا 

ءاهتنالا ىلع  تكشوأ  ةسلجلا  نإ  تلاقو  نيرثاك  وحن  ميرم  ترظن 
ريغت نأ  نيرثاك  اهتدعو  .قئاقد  دعب  ةلاصلا  يف  اهب  قحلت  فوسو 
اناذآ اهلك  حبصت  مث  ةوهقلا  نم  نيناجنف  امهل  دعتو  اعيرس  اهسبالم 

نم اهتملعتا  ميرم ؟ اي  يد  ةيغاص »  » ةولح : » تلاق .ةيغاص 
تثعب دق  ميرم  تناك  .كحضت  يهو  اهتفرغ  ىلإ  تهجتاو  فسوي ،»

نأ ةجاحب  اهنأ  اهربخت  حابصلا  يف  ليابوملا  ىلع  ةلاسرب  نيرثاكل 
! دحأ نم  ائيش  بلطت  ميرمو مل  ليوط  رمع  َّرم  دقل  .اهعم  ملكتت 

ول .اهسفنب  ةوهقلا  ريضحتل  ميرم  تماقف  جالعلا  ةسلج  تهتنا 
.خبطملا لوخدب  الو  ةوهقلا  برشب  اهل  تحمس  ام  انه  ةنيمأ  تناك 

ةنيمأل حرشت  ميرمو  ىفشتسملا  تكرت  نأ  ذنم  مايأ  ةرشع  رادم  ىلع 
اموي يعيبطلا  جالعلل  عضخت  اذامل  الإو  كرحتت  نأ  يرورضلا  نم  نأ 

«. هللاو ةنيمأ  اي  ةرووووتكد  ..ةروتكد  انأ  : » اهيلع رركت  موي ! دعب 
لافطأ توص  متكتل  ةريغصلا  خبطملا  ةذفان  قلغت  يهو  تمستبا 

.ةراحلا
ناك نإ  فرعت  مل  عستت ، اههجو  ىلع  ةماستبالا  نأ  ميرم  تظحال 

ةعتمتسم اهنأل  مأ  ةيضاملا ، مايألا  يف  اهتحص  نسحت  وه  ببسلا 
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نم مغرلا  ىلع  .نامز  نم  هتيسن  روعش  وهو  خبطملا ، يف  دجاوتلاب 
تسحأ َميرم  نإف  ةضورلا  تيب  خبطمب  ةنراقم  همجح  رغص 

ةطوف قوف  ةبولقملا  باوكألاو  ةمظنملا  ففرألا  لمأتت  يهو  ةداعسلاب 
يأ للستل  اعنم  ماكحإب ؛ قلغملا  ةمامقلا  قودنصو  ةفيظن  ءاضيب 

دكؤت يهو  رانلا  قوف  ةكنكلا  تعضو  .لخادلا  ىلإ  ةقرام  ةرشح 
دومحم مأ  دنع  نآلا  ةنيمأ  نأل  مُرجلاب ؛ ةسبلتم  شفقت  نل  اهنأ  اهسفنل 

.بابلا ىتح  ماعطلا  ليصوتو  تيبلا  نم  خبطلا  ةطخ  يف  ناثحابتت 
سولف كل  لخديهو  كعورشم  ىقبي  وهأ  : » اهتراجل ةنيمأ  تلاق 

ريخ  » خبطم نم  ةركفلا  ةنيمأ  تمهلتسا  لغشملا .» بترم  نم  رتكأ 
قوسلا نأ  دومحم  مأل  تدكأ  .تاليدعتلا  ضعب  ةفاضإ  عم  اندلب »

اقابطأ خبطت  نأ  اهيلع  نأو  ةيعمجلا ، اهب  عتمتت  ةنورم ال  ىلإ  ةجاحب 
تاراهبو يدلب  نمس  يلمعتسته  كنإ  ريغ  هد  ، » نورخآلا اهمدقي  ال 

يضاملا عوبسألا  رادم  ىلع  ةركفلا  روطت  ميرم  تعبات  ةمرتحم .»
يف ريكفتلل  صصخملا  لوألا  عامتجالا  رابخأ  ةنيمأ  نم  تعمسو 

.نئابز ىلإ  لوصولا  ةيفيك 
يهو ةلاصلا  ىلإ  اهتقبسو  ميرم  نم  ةوهقلا  ةينيص  نيرثاك  تلوانت 
اهنإو تنيريسلا  تيب  ميرمل يف  ةياكح  نع  ةنيمأ  نم  تعمس  اهنإ  لوقت 

.ائيش مهفت  مل 
ميرم تناك  نإ  ءيش  يأ  مهفت  نأ  ةنيمأل  فيك  ميرم ، تمستبا 

.مهفت اهسفن ال 
تيبلا باب  نم  تجرخ  امل  تركتفا  حبصلا  هدراهنلا  : » ميرم تلاق 
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نيتنب هلياش  لاله  لكش  ىلع  ساحن  ضبقم  هيلع  يللا  بشخلا 
انأو يرهض  تناك يف  سمشلا  ةروفانلا ، نيلاوح  تيفل  .تاحانجب 

رخصلا قوف  هحراس  تاتابنلا  تفش  .يقرشلا  رادجلا  ةيحان  هيشام 
أيهتيب .هنياب  يللا  يه  سب  كيبابشلا  تيبلا ، رود يف  رخآ  دحل  تحت  نم 

!«. لبجلا نم  ءزج  هنإ  ركتفيه  ديعب  نم  تيبلا  فاش  دح  ول  يل 
ضرألا ال نع  رتم  ةئامثلث  عافتراف  لت ، درجم  اذه  نإ  نيرثاك  تلاق 
، فيصلا تقو  ةلضفملا  اهتعقب  اضيأ  تناك  كلت  نإو  البج ، ربتعي 

نع ثيدحلا  يف  ليضفتلا  ةغيص  مادختسا  نكمملا  نم  ناك  نإ  اذه 
تقو ّلتبملا  بشعلا  قوف  نيمدقلا  ةيفاح  ريست  تناك  ناكملا ! كاذ 

برشت يهو  غارفلا  يف  اهيقاس  يلدتو  ةفاحلا  دنع  سلجت  بورغلا ،
امايأ تضمأ  دقل  .يضاملا  ماعلا  بنع  نم  ءاسنلا  هتعنص  يذلا  ذيبنلا 
اهبيبح نع  يكحت   (********)« تينام يسول   » ىلإ تصنت  كانه 
ينديس  » الول هسأرب  حيطت  نأ  ةيسنرفلا  ةروثلا  ةلصقم  تداك  يذلا 
راوثلا ىلع  ةعدخلا  تلطناو  هناكم  هسفن  عضو  يذلا  نتراك »

.ءالبنلا ءامدل  نيشطعتملا 
هنأ ىلع  تنيريسلا  تيب  رّكفت يف  نأ  عتمم  وه  مك  نيرثاك ، تمستبا 

.ديزملا رظتنت  ميرم  ىلإ  ترظن  ىركذ !
!«. ...نينم أدبأ  هفراع  شم  ..يثاك  : » ميرم تلاق 

ركذتتس له  يناثلا ؟ رودلا  ةرجح  يف  اهتقافإ  ةظحل  نم  أدبت  له 
ةأرما تدهاشو  ةبوعصب  اهينيع  تحتف  دقل  ىرخأ ؟ ةيادب  اقحال 
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اينيجريف تناك  ةأرملا  هذه  نأ  ميرم  فرعت  نآلا  .ةذفانلا  مامأ  سلجت 
ةنيمأ ىلعو  يتاك  اي  ِكيلع  ةأرملا  كلت  تدان  دقتعت ! اذكه  وأ  فلوو ،

....و تايرخأ  ءاسن  تءاجو 
.»!؟ كانه تنك  انأ  : » نيرثاك اهتعطاق 

«. ةزكرم شتنكام  انأو  ريتك  يملكتتب  يبنج  ِتنك  تقُف  ام  موي  »
ةدوجوم تنك  انأ  : » ةرتوتم ةريغص  ةكحض  نيرثاك  نع  تَّدن 

!«. برهأ لواحب  شم  يداع ،
ِتحر شفرعا  ام  ِتيفتخاو ، ةنصحألا  ِتطبر  ِتنإ  ةباغلا  انحر  امل  »

طسو يف  معان  ضيبأ  رعش  ةلصخ  هدنعو  ينب  هنول  كناصح  .نيف 
«. هنيبج

ميرم تدب  نوارب .»  » ةروص تأرف  ميرم  ينيع  يف  نيرثاك  ترظن 
ملكتأ ةجاتحم  تنك  : » ةيلاتلا ةلمجلاب  كاسمإلا  لواحت  امنأك  ةراتحم 

هزياع شم  ةنيمأ  .تاباجإ  شيكدنعام  نإ  هفراع  انأ  يثاك ، اي  ِكاعم 
.ةطبخلتم اهنإ  هفراع  انأ  سب  لاعفنالاو ، ىتحص  نع  ملكتتب  عمست ،

«. قدصاه يكحأ  امل  ..يكحأ  ةجاتحم  انأ  نكل 
.»؟ يقدصت هزياع  هيل  »

يف اهبناج  تسلجو  اهيسرك  نم  نيرثاك  تماق  .ميرم  تتكس 
انأ ..انأ  : » تفاخ توصب  تلاقو  اهيلإ  اهينيع  ميرم  تعفر  .تمص 

!«. يجان تفش 
تيب ماَّمح  يف  ارخؤم  الإ  طق  يجان  نع  ملكتت  مل  اهنأ  ميرم  فرعت 
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ذنم اهناسل  ىلع  همسا  ددرتي  مل  .ةنيمأل  تكح  امدنع  تنيريسلا 
!١٩٨٦

«. هتيبح يللا  ديحولا  لجارلا  تفش  انأ  : » تلاق
ام كانه ؟ تيبلل  لصو  لجار  يازإ  : » تلمكأو تمستبا 

!«. شينيلأست
.»؟ ميرم اي  هيإ  لصحو  »

«. يفتخي ينيع  تضمغ  ول  هفياخ  مانأ ، هزياع  شتنك  ام  »
.اهيلإ نيرثاك  ترظن 

.لاثمتلاك ادماج  اههجو  حبصأو  ميرم  قلح  يف  مالكلا  سبتحا 
شم ىفشتسملا  نم  تجرخ  ام  ةعاس  نم  : » تلاقو غارفلا  ىلإ  ترظن 

.كانه اهتلق  وأ  اهيف  تركف  يللا  تاجاحلاو  تنيريسلا  تيب  ينقرافيب 
ينإ فرعأ  شتنكام  ملألا ، نم  يسفن  يمحأ  لواحاب  رمع  تيضق  انأ 

!«. ةينات ةجاح  لكب  يساسحإ  تلطع 
لثم ضرميو  طبختيو  يناعي  يسفنلا  جلاعملا  نأ  اديج  ميرم  ُفرعت 

نم مك  بعرم ! رمأ  كلذف  اماطح  حبصي  نأ  نكل  سانلا ، لك 
مك مهتايح ؟ ِتفلتأ  سانلا  نم  مك  ميرم ؟ اي  ِتبكترا  ءاطخألا 
نأ الإ  ةجاحب  نكي  مل  ضيرملا  امنيب  اِهتبتك  ةيودألاب  ةظتكم  ةتشور 

! هسفن ىلإ  تصني  نأ  ىلع  هيدعاستو  هيلإ  يتصنت 
نيرثاك ىلإ  اهينيع  تعفر  اهنانسأ ، ىلع  ُّزجت  يهو  ميرم  تتكس 

تلق بنذلاب ، تيسح  انأ  ترحتنا  ىفشتسملا  ةضيرم يف  اَّمل  : » تلاقو
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انأ .ريتكب  ربكأ  يتميرج  انأ  نكل  ..نكمي ! ىفشتسملا  هسل يف  تنك  ول 
!«. ةمتهم شتنك  ام 

يدصتلا ىلع  اهتردق  نم  ربكأ  ملألا  ناك  .درت  اذامب  نيرثاك  فرعت  مل 
ملأ صاصتما  ىلع  ةبيجعلا  ةردقلا  كلتب  ةنيمأ  اي  ِكل  نيأ  نم  .هل 
دي نأ  نيرثاك  تركف  نيقيلا ! اذه  لكب  ةطاسبلا ، كلتب  نيرخآلا ،

ءيشلا يه  اهسأر  قوف  هايملا  تادامك  ليدبت  نم  لمت  مل  يتلا  ةنيمأ 
اهبناجب ميرم  سلجت  نآلا  .ىمحلا  تابون  نم  اهب  داع  املاط  يذلا 

! زجعلاب رعشت  نيرثاكو  ةساعتلا  نم  نانطأب  ةلقثم 
كنإ هَّساح  ِتنك  له  تاعفترملا ، يف  ِتناو  : » اهيلإ ميرم  تتفتلا 

.»؟ كتارايتخا ةرح يف  ِتنك  له  اهلكشيب ؟ دح  ةياكح  ةسوبحم يف 
تناك اهتلوفط  .ةباجإ يف  اهيدل  تسيل  نيرثاكو  بعص  لاؤس  اذه 
امدنع ةيرحلا  كلت  تناخ  يتلا  يه  اهنأ  حيحص  يرب ، ناويحك  ةرح 
يذلا فيلكثيه  بح  ءيش ، لك  ىلع  لصحت  نأ  اهناكمإب  نأ  تنظ 

ال ةتباث  اهنكل  ىرُت  ال  يتلا  ضرألا  روخص  لثم  اهبحاصي  لظ 
تعنص دقل  .اهل  هليلدتو  ميسولا  ينغلا  راجدإ  بحو  لوحتت ،

ينإب مهبولق  رسكاه  : » نينثالا ةبقاعم  تررق  مث  اهسفنب ، اهنجس 
ةقامح عفادب  ناك  هتلعف  ام  له  نآلا : لءاستت  اهنكل  يبلق .» رسكأ 

تبرست يتلا  راكفألا  كلت  ببسب  مأ  ةرشع ، ةسداسلا  ةاتف يف  عمطو 
ةريبك ةلئاع  مسا  ىلإ  علطتت  اهتلعجو  يردت  نأ  نود  اهغامد  ىلإ 

؟ اهتناكمو
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نل اهنأ  ميرم  تكردأ  .بابلا  رودي يف  ةنيمأ  حاتفم  توص  امهعطاق 
دقف نيرثاك  امأ  .كحضت  تداكف  ةوهقلا  ناجنف  ءافخإ  نم  نكمتت 

.ةمهاس خبطملا  ىلإ  تهجتاو  نيجانفلا  تعفر 
اهتأر دقل  .ميرم  هتلاق  اميف  امنإو  راجدإ  وأ  فيلكثيه  ركفت يف  نكت  مل 

! تنيريسلا تيب  يف 
! كانه ىلإ  ةدوعلا  ديرت  نيرثاك ال 

رهظت مل  سمشلا  .ائيس  سقطلا  ناك  .موئشملا  مويلا  كلذ  تركذت 
امخف انجس  تنيريسلا  تيب  حبصي  نأ  ينعي  ام  وهو  روهش  ذنم 

ؤرجت يه  الو  دحأ  اهروزي  يتلا ال  تولاش  ةديسلا  ةعلق  هبشي  اًبيئكو 
حبصتف نيرثاك  جازم  ركعتي  نأو  ةديتعلا ، اهتاباوب  جراخ  وطخلا  ىلع 
تلوانت .اهسفن  ىتح  الو  تيبلا  ءاسن  نم  ادحأ  قيطت  ال  ةيبصع 

تبحسنا .ةملكب  قطنت  نأ  نود  ةزيزعو  يسولو  ةنيمأ  عم  اهراطفإ 
همسا ركذت  باتك ال  اهدي  يفو  ةأفدملا  نم  برقلاب  وهبلا  ىلإ  اهدعب 
هتحنم يذلا  بقللا  وه  اذهف  مَّرحملا ،» يسركلا   » ىلإ تهجتا  .نآلا 

.اهسفنل ثبكام  ةجوز  شتورج »  » هتصصخ يذلا  دعقملل  نيرثاك 
اذ مخضلا  دعقملا  اذه  رمعتست  اهنأ  تيبلا  ءاسن  لكل  افورعم  حبصأ 

.انه تشفُق  اهنأ  ول  نهنم  يأل  ليولا  لك  ليولاو  ءارمحلا  ةفيطقلا 
بلقتو يسركلا  ىلع  سلجت  يهو  ةرخاس  نيرثاك  تمستبا 

ىلإ رتخبتت  شتورج »  » تأر ةرتف  دعب  .قهزب  باتكلا  تاحفص 
ال ٍساق  ريبعت  ىلع  نيترجحتملا  اهينيعو  ةيلاعلا  اهتكورابب  وهبلا 

.لوزي
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سلجت ةزيزع  تناك  .خبطملا  ىلإ  تبحسناو  باتكلا  نيرثاك  تقلغأ 
دبزلا لتك  هيف  طبخت  راخفلا  نم  ريبك  قبط  اهيقاس  نيبو  ضرألا  ىلع 

ثبكام ةديسلا  تأرف  نيرثاك  تتفتلا  .ةبيترو  ةيوق  تاطبخ  اهديب 
ةأرملا نأ  نيرثاك  قدصت  .ةدحب مل  اهيلإ  رظنت  خبطملا  باب  ىلع  فقت 
شرع ىلع  ةجوتم  ةكلم  عبطلاب  اهنوك  ادبأ ؛ خبطملا  ىلإ  وطخت  يتلا ال 

ةطَّلسملا ةرظنلاب  اهساسحإ  الول  كحضت  تداك  .اهتعبت  دق  ماهوألا ،
رطخلاب تسحأ  .خبطملل  يدامرلا  رونلا  هلصن يف  عمل  فيسك  اهيلع 

ةدضنملاب ةطيحملا  يساركلا  دحأ  ىلع  سلجت  يهو  اهتلهاجت  اهنكل 
.بتكلا ضعبو  فلوو  ةديسلا  قاروأ  ةموك  ترثانت  ثيح  ةريبكلا 

جراخلا .ةلوبخملا يف  ةأرملا  تاهَّرُت  هصقنت  الو  يفكي  امب  ئيس  مويلا 
راجشأو ضرألا  قوف  هقلدتو  ملاعلا  رطم  لك  ململت  ءامسلا  تناك 

رظتنت يتلا  سيباوكلا  ببسب  مايأ  ذنم  منت  نيرثاك مل  نأ  امك  ةقيدحلا ،
اهل ادب  ةظحللا  كلت  .اهغامد يف  شهنت  يك  ةريصقلا  تاوفغلا  ىتح 

.ةنطع ةحئار  يذ  نسآ  ريبك  عقنتسمك  ملاعلا 
«. حابصلا اذه  ادبأ  ينبجعت  كترظن ال  »

.جرشحتم توصب  شتورج »  » اهتلاق
.ةمهفتسم نيرثاك  اهيلإ  ترظن 

!«. ٍّدحت اهيف  : » ةأرملا تلمكأ 
تكرت دقل  .الصأ  اهيلإ  رظنت  مل  اهنأ  ةئداه  ةربنب  نيرثاك  تحضوأ 

.امهب أنهت  يك  شرعلا  يسركو  وهبلا  اهل 
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.»؟ هنع نيثدحتت  يذلا  اذه  ٍشرع  يأ  ينم ؟ نيرخستأ  »
كلملا ِتلتق  يللا  يسركلا  هد  نإ  هركاف  ينوكت  نكمي  : » نيرثاك تلاق 

!«. هناشع ناكند » »
نم لخدت  يهو  اهينيع  يف  ررشلا  قطقطو  شتورج »  » هجو رمحا 

: نيرثاك هجو  يف  اهحيحف  خبتو  ةدضنملا  نم  برتقتو  خبطملا  باب 
«. ةحقو ِتنأ  »

«. نامز نم  فورعم  رمأ  اذه  : » نيرثاك تكحض 
: لوقتو ثبكام  ةجوز  ينيع  يف  رظنت  يهو  اهتكحض  تفتخا  مث 

«. ةلتاق ِتنأو  »
مل : » لوقت يهو  ءاقرزلا  اهتبقر  قورع  تضفتناو  ةأرملا  انيع  تعمل 

«. لتق نم  وه  ثبكام  .لتقأ 
هيل مدلا ؟ عقب  نم  كديإ  يلسغتب  هيلو  العف ! : » ةرخاس نيرثاك  تلاق 

ديلا هذه  ةحئار  بّيطُت  نل  برعلا  روطع  لك  نإ  : » يلوقتب
!««. ةريغصلا

ةحئارب ناحوفت  اهادي  اهتسلج ، نم  تماق  دق  ةزيزع  تناك  انه 
متمتت نأ  تلواح  شتورج .»  » رظنم نم  بعترم  اههجوو  دبزلا 

يهو ةدضنملا  لوح  موحت  تأدب  يتلا  ةأرملا  نم  ئدهت  اهَّلع  تاملكب 
نم نيرثاك  تماق  .سبتحا  اهتوص  نكل  ةفيخم ، تاجرشح  ردصت 

.بابلا وحن  تهجتاو  اهيسرك 
اهئارو نم  ةريبك  ةيساحن  ةلح  تفطتخا  دق  شتورج  تناك  ةحمل  يف 
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ىلع تعقوف  اهردص  نيرثاك يف  ةلحلا  تطبخ  .نيرثاك  اهب  تفذقو 
تناك اهيلإ  لصت  نأ  لبقو  اهوحن  ةزيزع  ترج  .هوأتت  ضرألا 
ةلحلا سفنب  تكسمأ  .ةنوعطملا  ةؤبللاك  ةفقاو  تبصتنا  دق  نيرثاك 

نم انيكس  فطختو  ريدتست  يهو  اهتدافت  اهنكل  ةأرملا ، اهب  تفذقو 
.نيرثاك وحن  ترج  مث  ضوحلل ، رواجملا  ماخرلا  قوف 

: اهسأر ىلع  مطلت  يهو  ةداح  ةخرصب  اريخأ  ةزيزع  توص  جرخ 
!«. ةيرتفم اي  تس  اي  ِكيلع  مارح  ..سان  اي  انوقحلا  ..يوهل  اي  »

رودت يف يهو  نيرثاك  الإ  ىرت  نكت  مل  اهيلإ ، شتورج »  » تفتلت مل 
نم ةتسد  فصنب  ةزيزع  ةخرص  تتأ  .روعذملا  رأفلاك  خبطملا  ناكرأ 

ناكم ىلإ  لوخدلا  ىلع  تؤرج  نهنم  ةدحاو  الو  نكل  تيبلا ، ءاسن 
نيكاكسلا ضعبو  قابطألاو  للحلا  اهئامس  ترياطت يف  يتلا  ةعقوملا 

يف ترقتساو  اهتأطخأف  نيرثاك  وحن  ثبكام  ةديسلا  اهتبوص  يتلا 
.ناطيحلا

.»؟ كلام يثاك  »
اهسأر ناك  .اهتهبج  قوف  رقتست  ميرم  دي  ىلع  نيرثاك  تهبتنا 

ثيح اهفتك ؛ تحت  ةريبكلا  ةبدنلاو  قحالتت  اهسافنأو  اًبهتلم 
ىلإ رظنت  اهسأر  تعفر  .ملألاب  ضبنت  شتورج ،»  » نيكس ترقتسا 

ةوقب ترفز  .اهمامأ  لعفلاب  ةدوجوم  اهنأ  دكأتت  تناك  ول  امك  ميرم 
.تنيريسلا تيب  اهّرس  نعلتو يف  بست  يهو  تماقو 

! كانه ىلإ  ةدوعلا  ديرت  نيرثاك ال 
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٣٥
نم نيرشعلاو  سماخلا  قفاوملا  سيمخلا  موي  ءاسم  نم  ةسداسلا  يف 

بنيز ةديسلا  تيب  ىلإ  دفاوتلا  ةيسامولبدلا يف  دوفولا  تأدب  ربمفون ،
دعومب نامرف  رادصإ  ىلإ  ةنيمأ  ترطضا  .ةروتكدلا  ءافشب  ةئنهتلل 

ال ميرم  ةلاحو  يموي  رازم  ىلإ  تيبلا  لوحتيس  الإو  ةرايزلل  ددحم 
ىلإ ارظنو  .ةديسلا  تيب  ناكس  نم  وه  دوفولا  ربكأ  ناك  .حمست 

تعضو .دفولا  ةقسنم  بصنم  دومحم  مأ  تلوت  ددعلا ، ةماخض 
نكمملا نم  اهذيفنت : ىلع  تفرشأو  نامرفلل  ةيعرفلا  دونبلا 

« فقاولا ىلع   » اوملسي نأ  مهيلع  نكلو  لايعلا ، باحطصا 
تارايزب نهيلعف  ءاسنلا  امأ  فرقلاو ، ةشودلل  اعنم  اوشميو ؛

.نيعمتجم ةثالث  ىلع  روضحلا  ددع  ديزي  الأو  ةريصق ،
يه كلت  تناكو  ةريغصلا ، تاعومجملا  جورخو  لوخد  عباتت 

ىفطصم جاحلا  ةجوز  الثم  مهنيب  نم  ناريجلا ، ضعبل  ىلوألا  ةرايزلا 
قدنبلاب ةسوبسب  ةينيص  اهدي  يفو  تلخد  يتلا  ةوهقلا  بحاص 

ةزعم نم   » يه يتلا  ميرم  ةروتكدلا  ةمالس  ىلع  هللا  اريثك  ادمحو 
تارابع تيبلا  ةلاص  تددرتو يف  ةريغصلا .» ةسنآلاو  ةنيمأ  تسلا 

ىلع ركشو  دمح  فلأ  «. » ةروتكد اي  هللا  ءاش  ام  هللا  مسب   » ةنيع نم 
ماقم كل يف  تيعد  انأ  «. » ِكيلع افوطخم  انبلق  ناك  هللاو  «. » كتمالس

«. نيموي نم  ةديسلا 
فوصلا لاشلا  اهيفتك  لوحو  يدلبلا  ةبنكلا  ىلع  ميرم  تسلج 
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ةليللا ةيادب  نم  ةعاس  فصن  دعب  .ارخؤم  ةنيمأ  اهل  هترتشا  يذلا 
نمو بسنلا  تاقالعو  ناريجلا  ءامسأ  ركذت  ةلواحم  نع  ميرم  تفقوت 

ةنيمأ يف تعاطتسا  فيكو  ءالؤه ! لك  نم  .كحضت  تداك  .نم  نبا 
! ةمخضلا ةليبقلا  هذه  لكشت  نأ  عيباسأ 

ةرملا يه  كلت  .نامرفلا  نم  ءانثتساب  َيظحو  اضيأ  فسوي  ءاج  امك 
، ىفشتسملا نم  اهباحطصال  ءاج  دق  ناك  .ميرم  هارت  يتلا  ةيناثلا 

! نيثالثلاو ةسداسلا  نم  رغصأ  ودبي  .حوضوب  هركذتت  اهنكل ال 
«. ةجاح اي  وكيلع  مالسلا  .رتاس  اي  »

ميرم عقوتت  صخش  رخآ  وه  ةضورلا ، تيب  باوب  ينهم ، مع  ناك 
لجرلا نأ  ميرم  روصتت  مل  هب ؟ يتأ  يذلا  ام  .ةديسلا  تيب  هارت يف  نأ 

ملو هتمدخ ، تاونس  رادم  ىلع  لمج  ةدع  الإ  هعم  لدابتت  مل  يذلا 
نم ريبك  سيك  ةرايز : هدي  يفو  يتأي  ةدحاو ، ةرم  ههجو  يف  مستبت 

! زوملاو لاقتربلا 
انبر .ةمالسلاب  كتموقب  انتغلب  ةنيمأ  تسلا  : » مَّلسو اهوحن  مدقت 

«. ةروتكاض اي  ِكافش  متي 
«. ينهم مع  اي  كيلخي  هللا  »

نأ ذنم  ميرم  نم  لجرلا  اهعمس  ةلمج  فطلأ  تناك  هذه  نأ  كش  ال 
.اهفرع

يشمي نأ  لبق  نكل  ةرامعلا ، ىلإ  ةدوعلاب  عرسي  نأ  ينهم  ىلع  ناك 
ةنيمأ ةجاحلا  مَّلس  دقل  .ةيرادإلا  رومألا  ضعبب  ميرم  ةعباتمب  عّوطت 

265



« ميرك مأ   » تسلا نأ  امك  نييضاملا ، نيرهشلل  ةرامعلا  ةنايص  لصو 
تسلا بلط  ىلع  ءانب  يكولم » ةفيضنت   » ةقشلا تفظن  هتجوز 

جرخ .ءيش  يأب  هرمأت  تناك  نإ  ميرم  لاؤسب  همالك  ىهنأو  ةريمألا ،
نأ ةنيمأ  لابب  رطخ  فيك  .اهتشهدل  ميرم  اكرات  بابلا  نم  ينهم 

! اهيف شيعت  يهو  اهفظنت  داكت  يتلا ال  ةقشلا  فيظنت  هنم  بلطت 
! ...يد ةنيمأ 

اظاظ توص  تعمس  ىتح  ينهم  ةأجافم  نم  قيفت  ميرم  دكت  مل 
ىلع تمَّلس  هتاكربو .» هللا  ةمحرو  مكيلع  مالسلا  : » اهقبسيو لجلجي 

: اهتلبق ميرم  وحن  تنحناو  ىولحلا  نم  اقبط  نيرثاك  تطعأو  ةنيمأ 
!«. ِكيلع انيقلقت  ةروتكد  اي  هضرب  هدك  »

دكأتلل رقص  ينيعب  ناكملا  تصحفت  ميرم ، بناجب  اظاظ  تسلج 
.اههجو نع  باقنلا  تفشك  مث  ركذ ، فنص  يأ  نم  هولخ  نم 

.تتكس اهنكل  ةفرشلا ، فسوي يف  دوجوب  اهربخت  نأ  ميرم  تركف 
.اههجو ىلإ  ميرم  ترظن 

يتلا اظاظلا  هذه  ىتح  نكل  ىلوألا ، ةخسنلا  اظاظ  اهتشحوأ  دقل 
، ةميدقلا ةخسنلا  نم  ءيش  اهيف  اهانيع ، تأفطناو  اهتيشم  تلهرت 

موادت نأ  عقوتت  مل  اهنأ  اهسفنل  فرتعت  نأ  ميرم  ىلعو  .ةحمل  درجم 
.ةبوبيغلا ءانثأ  اهتلاح يف  ةعباتمل  ىفشتسملل  ءيجملا  ىلع  اظاظ 

! ةبوبيغ
«. اهيبحتب ةجاح  كلابياج  »
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قراغلا يف يلاقتربلا  ايارسلا  شيع  قبط  حتفتل  تماقو  اظاظ  اهتلاق 
.ةدشقلا هقوفو  لسعلا 

! اّدج نامز  ..هاي  .نامز  نم  ايارسلا  شيع  ميرم  لكأت  مل 
مايأ انانطأ  اهنم  اولكأ  يتلا  ةيسنملا  ىولحلا  كلت  نأ  روصتت  ملو 

.اهحرفتس ةعماجلا 
! َسنت اظاظ مل 

تاقوأ اهتشحوأ  .اهدقتفت  اهنأ  اهساسحإ  تبرغتساو  ميرم  اهتلمأت 
تناك يتلا  ةهفاتلا  ءايشألا  لوأ  نم  ءيش ، لكو  ءيش  يأ  يغرلا يف 

تعاطتسا ول  دوت  مك  .بطلا  مالكلا يف  ىلإ  اصُغمي  ىتح  امهكحضت 
؟ اهربختس اذام  نكل  .نامز  مايأ  لثم  اهعم  يكحت  نأ 

ـ  ىلوأ ةجرد  دعقم  ةحاترم يف  ةسلاج  ِتنك  كنأ  الثم  اهل  يكحت  له 
امرتحم اطولش  تقلت  ةأجفو  روهمجلا ، دعاقم  يف  سكول ـ  ربوس 

الو اّيساسأ ، ابعال  تسيل  اهنأ  امبو  بعلملا ؟ لخاد  اهسفن  تدجوو 
امغر تحبصأ  .اران  الو  ةنج  تلَّصح  يه  الف  يطايتحالا ، ىتح يف 

ةركلا يه  تناك  امبر  لب  ائيش ، ريدت  اهنكل ال  رودي ، ام  بلق  اهنع يف 
تيب ..نيرثاك  ..ةنيمأ  نع  اهل  يكحت  له  مادقألا ! اهفذاقتت  يتلا 

؟ ...تنيريسلا
.ميرم ترفز 

«. ميرم اي  تب  اي  ينيتشحو  : » لوقتو اهوحن  ليمت  اظاظ  ىلع  تهبتنا 
ربكأ يه  ةلمجلا  كلت  تناك  .اهقلح  يف  ةصغب  ميرم  ترعش 
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.ةليللا تآجافم 
! ةيبغ بلك  تنب  كنكل  .اّدج  كدقتفأ  اضيأ  انأ 

مث ةليوط ، ةرتف  ذنم  ةرم  لوأل  اضيأ  اظاظ  تتكسو  ميرم ، تتكس 
لوقاه .ينم  كلعزم  يللا  هيإ  كلأساه  شم  ميرم ، اي  يصب  : » تلاق

«. يناشحاو كنإ  سب  كل 
ةرملا يه  اّيقيقح ، امالك  اظاظ  اهيف  لوقت  يتلا  ىلوألا  ةرملا  اهنإ 

ملكتت .اهبضغب مل  ةيعاو  اظاظ  نأ  ميرم  اهيف  فرعت  يتلا  اضيأ  ىلوألا 
َّفج ىتم  ىتح  ميرم  ركذت  .ديعب ال  دمأ  ذنم  اهرعاشم  نع  امهنم  يأ 

تناك ول  امبر  ريكفت ، نود  ملكتت  اهسفن  ميرم  تدجو  .مالكلا  عبن 
، ةداعلاك تسرخو  اهلقع  تاهاتم  يف  تفتخال  ةظحلل  تركف  دق 

ىلع روداب  تقولا  لوط  ةنابضغ ! .اظاظ  اي  كنم  ةنابضغ  انأ  : » تلاق
سب شم  يد ! تسلا  ِتيقب  كنإ  ..قدصأ  ةرداق  شم  .يتبحاص 

شمو ةيساقو  ةديعب  ِتيقب  ..أل  هد ، كشو  ىلع  يللا  عاتبلا  ةلأسم 
!«. دح هفياش 

لصاوتلا ككس  هحتاف  ِتنك  يللا  ةمالس  اي  ميرم  اي  ىقب  ِتناو  »
.»؟ اجيج تنرتنإ ٢٠  ةعرسب 

ىقبي هرداق ، شم  ِتناو  هرداق  شم  ىقبأ  انأ  امل  : » ميرم تلاق 
«. يد ةصقلا  م  انغامد  حيرنو  ةميدق  ةفرعم  انك  اننإ  لوقن  صالخ 

ينقماح يللا  هيإ  همهاف  شم  انأ  مث  : » تلمكتسا مث  اليلق  تتكس 
!«. ةمتهم انأو  ىتمإ  نم  هدك ! يوأ 
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: موتكم توصب  تلاقو  ةفرشلا  ةذفان  وحن  اههجوب  ميرم  تحاشأ 
تطفله شتدعق  ام  شتملكتا ؟ ام  هيإ  دق  يل  ىقب  انأ  هفراع  ِتنإ  »

.»؟ ةنس ماك  هفراع  ينم ؟ بيرق  دح  عم  مالك  يأب 
تنك انأ  : » لوقت يهو  اهتوص  ضفخناو  اهمامأ  اظاظ  ترظن 

مالكلا انملكتا ، ول  .اياوج  يللا  فوشأ  هزياع  شم  .ميرم  اي  برهاب 
هسل انأ  الصأ ؟ هازياع  انأ  يللا  هيإ  وه  ةديعس ؟ انأ  ةلئسأ : بيجيه 

ىلع سب  .ةحارلاب  شتيسح  ام  باقنلا  دعب  ىتح  يحتف ؟ بحاب 
«. لِّثمأ ةرطضم  ىقباو  اياوج  يللا  فوشته  شم  سانلا  لقألا 

ايند لدهبتنه  نيدعبو  : » ةماستبا فصنب  ميرم  ىلإ  ترادتسا 
«. ياج يللا  نمضي  دحاولا  وهأ  ةرخآو ،

ةميدقلا ةربنلا  كلت  ىلإ  تصنت  نأ  طقف  ديرت  تناك  .ميرم  تتكس 
.اظاظ توص  يف 

شنكام كعاتب  باقنلا  ىقب  ِتنإ  .ميرم  اي  ةحضاو  تنك  انأ  سب  »
يعمستب ِتنا  وه  .هافياش  انأ  نإ  كل  تلق  ام  يرمع  انأ  هفياش ، دح 
ككسلا ريغ  ةجاح  يأ  يفوشت  هزياع  ِتنإ  دجب ؟ يعمستب  ميرم ؟ اي 

انأو ميرم  اي  يبرهتب  ِتنإ  نامز ؟ ريغ  هتح  يف  يشيعت  هزياع  دسلا ؟
!«. ةنابره نامك 

قيمع ناكم  يف  فرعت  ميرمو  ةميزهلاب ، نآلا  فرتعت  اظاظ  نإ 
تاينيعبسلا يف  اظاظ  هجو  ناك  مك  .اضيأ  تمزُه  دق  اهنأ  اهلخاد 

هاجت بضغ  وه  اظاظ  هاجت  اهبضغ  له  ..نآلا ! امأ  ةايحلاب ! امعفم 
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؟ اهسفن
: تلاقو اظاظ  ىلإ  ترظن  اهءارو ، طئاحلا  ىلإ  اهرهظ  ميرم  تدنسأ 

ردقن اننإ  ةنمؤم  تنك  .لاصلصلا  ةكلم  تنك  نامز  ينإ  هفراع  ِتنإ  »
يسفن تررح  انأ  .نكمم  نكل  ةلهس ، ةجاح  شم  انسفن ، ليكشت  ديعن 

انأ يللا  حمالملا  ع  ميرم  تلكش  ينصخت ، ةايح  تلمع  يمأ ، نم 
عمو ققشتاو  فشن  لاثمتلا  ...ِتقولد  َّيلع  يصبو  ...اهترتخا !

اهطحأو تيفاتفلا  ململأ  ىتح  هفراع  شم  .شدشدتا  عقو  اوه  هيوش 
..هنإك مامت  يلكش  نإ  سانلل  نابيف  غمصب  اهقزلأو  اهناكم  يف 

!«. يداع
.لاصلصلا ةكلمل  ىربكلا  ةميزهلا 

.ميرم تكحض 
....لا ةكلمل  ءاركنلا  ةميزهلا 

...ةميزهلا
ولخ ىلعو  طغضلا  سيقت  اهغسرب  كسمت  اظاظ  ىلع  ميرم  تهبتنا 
ىلإ نيرثاك  تبحسنا  ةرتف ، ذنم  دوفولا  تلحر  .امهنم  الإ  ةلاصلا 

يدانت نأ  اظاظ  نم  تبلط  نأ  دعب  نكل  ةنيمأ ، كلذكو  اهترجح ،
.ريرسلا ىلإ  ميرم  لخدُت  ىتح  يشمت  نأ  لبق  اهيلع 

.ةنيمأ ةفرغ  يف  اهريرس  ىتح  اهتبحاصو  ءاودلا  اظاظ  اهتلوان 
: ترادتساو تفقو  بابلا  دنع  ليحرلل ، ادادعتسا  اهتبيقح  تكسمأ 

ىسناه هللا ـ  نوعب  انأ ـ  سب  يناشحاو ، حيحص  ِتنإ  ميرم ، اي  يصب  »
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«. يعدا يل .هدراهنلا  هتلق  يللا  مالكلا 
ةفاح ىلع  يهو  اضيأ  ميرم  تمستباو  كحضت ، يهو  تجرخ 

.مونلا
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٣٦
ربمفون ٢٠١٠  ٢٦

بنيز ةديسلا  تيب 
ليللاب  ١٠

اوعجريهو ةيردنكسإ  فسوي  عم  حبصلا  هدراهنلا  ترفاس  يتاك 
.هيوش اهاعم  يغرأ  تدعق  راهنلاب  .تمان  ميرمو  ليللاب ، هركب 

تلق حرابمإ ، هاعم  دعقت  شتقحل  ام  اهنإ  تلاقو  فسوي  نع  ينتلأس 
ةمجرت نم  ةحفص  ماك  اهل  تيرق  .تاحيارلا  م  رتكأ  تاياجلا  اهل 

ام اهنإ  سيوك  .يوأ  اهابجاع  ةمجرتلا  نإ  تلاقو يل  فلوو  اينيجريف 
صن دحل  اوغري  اهتبحاصو  يه  تلضف  يد  .حرابمإ  ةليل  نم  شتبعت 

.اهجازم ركعتو  اهقياضت  ةجاحل  هناقلق  تنك  ةحارصب  انأو  ليللا 
يللا يز  اهلكشو  مويلا  لوط  هتكاس  سب  يه  مامت ، اهتحص  لكش 

ركتفأ ام  لك  انأ  هد  ةنيمأ ؟ اي  نيف  انيقبو  نيف  انك  انحإ  .رِكف  اهدنع 
تيب نع  ملكتت  تدعقو  ةبوبيغلا  نم  تقاف  ام  موي  اهرظنم 
شمو ةنومللا  يز  رفصأ  ناك  اهشو  .ينعجوي  يبلق  تنيريسلا 

« ةنيمأ اي  كانه  تنك  انأ  : » يل لوقتب  يهو  اهسفن  طقلت  هفراع 
ةحارصب انأ  .هدك  هغامد  نم  اهفرعي  دح  بعص  ليصافت  يكحتبو 

اهيبيس ةنيمأ ؟ اي  تاف  يللا  همهاف  تنك  ِتنإ  ينعي  .ةجاح  همهاف  شم 
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! هللا ىلع 
ةمحز لصأ  ينيدانيب ، قرولا  نإ  تيسح  ْتكس ، تيبلا  ام  لوأ 

، ضعب ىلع  ةقيقد  ماك  يسفن  عم  دعقأ  ينايلخم  شم  اوتاف  يللا  مايألا 
.يغامد روديب يف  يللا  هيإ  الو  هيإب  هَّساح  انأ  هفراع  شم  ينإ  ةجردل 

انأ .ساركلا  تحتفو  ةلاصلا  رون  تعلوو  ليبجنز  ةيابك  تلمع 
يف محمحي  لامع  دحاوو  ةراحلا  يف  ةشود  توص  ِتقولد  هعماس 

جاحلا تارم  يد  حيحص ، هويأ  .حرف  اندنع  انلكش  نوفوركيم ،
.ينتمزعو هدراهنلا  زوجتته  اهتنب  نإ  يل  تلاق  تناك  ىفطصم 

حورأو ةيده  يرتشاه  هركب  نكل  لزنأ ، هرداق  شم  ىقب  صالخ 
شاهيف ام  يد  ةليللا  لكش  .تلصو  نامك  ديراغزلا  يدآو  .كرابأ 

.يواكم ديس  يأر يس  ىلع  مون 
سب ةيعمجلا ، لغش  بيساه  ينإ  الول »  » ةجاحلا تغَّلب  حرابمإ 

.ةقيقحلا أل، اهل  تلق  هيل ؟ ينتلأس : امل  .يلادب  دح  اوقالي  امل  ىنتساه 
ينإو باتك ، ةمجرتل  دقع  تيضم  ينإ  اهل  تلق  .سب  ةقيقحلا  صن 

صنلا .مهم  شمو  تمهف  اهنإ  هدكأتم  شم  .ةمجرتلل  غرفتأ  هزياع 
امإ اي  يشمأ  امإ  اي  ينإ  اهل  لوقأ  يازإ ؟ هلوقاه  تنك  ةقيقحلا  نم  يناتلا 

اوملكتي يف راهنلا  لوط  نيدعاق  يللا  تاتسلا  ةدحاو م  ةبقر  قبطأ يف 
يللا شرقلاب  لغتشت  هزياع  ةدحاو  شيفمو  ليباخملا ، خويشلا  يذه 
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تنب انأ  تنك  ول  نكميو  نيمهاف ، شم  مهنإ  هفراع  هللاو  انأ  هبسكتب !
ةنابضغ هضرب  سب  ملعأ ! هللا  هدك ، مهيز  ىقباه  تنك  لود  نيمويلا 

انأو مهغامد ، هوج  رتم  يف  رتم  ةنازنز  يف  نيسوبحم  مهافياش  انأو 
.ناطيحلا َّرسكأو  نوه  ديإ  َّالو  شوكاش  بيجأ  يسفن 

عم تدعق  لود  نم  ةدحاو  شيفم  ينعي  يسفن : لأسأ  تقولا  لوط 
ملاع هيف  ينعي ـ  لامتحا  نكمي ـ  تلاقو  هدك  هقاور  ةظحل  اهسفن يف 

؟ يغامد هرب 
سانو ملعلا  ارو  يرجتب  دالبو  ضيرع  ليوط  ملاع  هيف  يتنب ، اي  هويأ 

الإ اوحورت  نيزياع  شم  اوتناو  ةبعص ، ضارمأل  جالع  يقالتب 
ةداهش اهيب  اوقلعيب  ىقب  يد  حلاص »  » يه حلاصو !» ملسم   » روتكدل

! بطلا تاداهش  بنج 
، اهاركاف شم  ةجاح  يف  ييأر  ينتلأس  تايطع  تسلا  نيموي  نم 
يل: تلاقو  اهريخانم  قوف  ةراضنلا  تطبظو  بتكملا  ارو  تلدعتا 

اهينع يف  اهل  تيصب  هد ؟ مالكلا  ع  ةقفاوم  ةنيمأ  ةّجاح  اي  ِتناو 
تصب يل هد ؟ مالكلا  لاق  نيم  ايناث : .ةّجاح  شم  انأ  الوأ : اهل  تلقو 

وبأ رومألا : نطاوبب  ملاعلا  ةغلب  تلاقو  ةلهاج ، ينأك  هدك  بجعتب 
دحاو هللا  ايح  هد  لوسرلا ؟ وه  ةريره  وبأ  وه  هويأ  اهل : تلق  .ةريره 
دلجتا ناكو  لوسرلا ، ةافو  نم  نينس  دعب  ثيدح  فلأ  ماك  لجس 
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شياع ناك  لوسرلا  ولو  حيحص ، هد  مالكلا  ول  نإ  مث  .باذك  هنأل 
ةضوألا تجرخو م  ريتك ، تاجاح  ينات يف  يأر  هل  ىقبيه  هدراهنلا ،

.َّيلع درت  ام  لبق 
ناك هدراهنلا ، تاتسلا  طسو  بابه يف  هتعمس  يللا  ديسلا ، هد يس 

.هد مالكلا  كحضيه ع 
.يردص قوف  نم  حازناو  رجح  نإك  هَّساح  انأ  .مهل  لهسي  انبر 

.مهمه هلماح  شم  نيلضاف  يللا  موي  ماكلا  ىتح 
زيازأو انغ  تيقل  ةنوكلبلا  تيصب م  تمق  هيوش ، نم  لغتشا  حرفلا 

يف زهت  هلامعو  ارمح  صقر  ةلدب  هسبال  ةصاقرو  ناخدو  ةرمخ 
تلفق .يساركلا  قوف  اوزكري  نيفراع  شم  ةلاجرلاو  اهمسج ،

اي كتريس  هبياج يف  هسل  تنك  هللاو  .كحضاب  انأو  زازإلاو  شيشلا 
.اعبط ريخلاب  ديسلا ، يس 

تنك َتنا  يللا  وه  ينعجاو  يللا  هفراع  شم  انأ  هيإب ، قدصت  سب 
، لامكو يمهفو  نيساي  لايعلا ؛ ىتح  اهلك  سانلا  نإ  الو  هلمعتب ،

انأو أل؟ نيفراع  اوناك 
يرومأ هل  يروأو  بعلأل  يروفصع  هَّما  اي  يروفصع 

؟ داوجلا دبع  ديس  اي  يد  ةينغألا  اونغتب  اوتنك  شم 
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كاعمو ةملاعلا  ةديبز  تيب  كافياش يف  انأو  هيإب  هَّساح  تنك  انأ  ركتفت 
ةرونملا ةلاصلا  يف  ةكيزمو  ةرمخو  لكأ  ةشفرفلاو ؟ سنألا  مقط 

ىلع عومش  هيإ ، لاقو  يلاعلا ، فقسلا  نم  لزان  ريبك  حابصمب 
ةدعاق ةديبزو  شكرزملا ، بنكلا  ع  نيصصرتم  اوتناو  لوسنوكلا !

، اهمحل يف  هحراس  تناك  كينع  .ةكلملا  الو  تلش  هلك  ناويد  ىلع 
.سوواطلا الو  خوفنم  تنك  لكأ ، كلكاتب  تناك  نامك  يه  اهينعو 

شم سيرع ، اي  ةحارلاب  تلاقو : اهنيع  فرطب  كل  تصب  ةديبز 
راطنق مادق  هيإب  ينعفنيه  ايحلاو  تيدر : تناو  كفافز ؟ موي  يحتست 

ركاف .روذعم  كنإ  اولاقو  اوكحض  كباحص  نهدلاو ! محللا  نم 
ةلق لصأ  بدألا ، ةلق  ملعتأ  ياج  انأ  داوجلا ؟ دبع  اي  هيإ  اهل  تلق 

.ةمعن بدألا 
كديإو فدلا  تكسمو  ناطفقلا  مامك  ترمش  تناو  اونغت ، اوتعجر 
ذيملت كنإ  اولاق  امل  كباحص  يأر  ىلع  العف  .هيلع  شعرت  تأدب 

وه نينم ؟ ةليلج  فرعأ  ينلأستب  .نامك  بيجن  ذيملتو  أل ، .ةليلج 
تماق ْتركس  املو  ةشيع ، كتنب  حرف  ينغتب يف  تناك  اهنإ  تيسن  تنا 

تسلاو فدلا  ع  تيقد  َتنإ  ةسرُج ؟ ىقبته  تناكو  كيلع  رودت 
«. هَّمف نم  ولحلا  سوبت يل  هُّمي  حيار  اي  ةنامأ   » تنغو تعلعل  ةديبز 

هركاف شم  مهنم  دحاوو  يلِع  مهتوصو  تراط  مهغامد  هلاجرلا 
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ىلع ةناطلسلا  فزن  امل  الإ  حّوريه  شدحم  لاقو : هتوص  عفر  نيم ،
دماج اوتكحض  ةديبزو ـ  َتنإ  ريفاصعلا ـ  زوجو  .دمحأ  ديسلا 
طسو ضعب  بنج  اوترطخمتاو  كعارد  يف  تكسم  يه  اوتفقوو ،

.انغلاو ديراغزلا 
.نينبلاو ءافرلاب 

.هللا ءاش  نإ  ملاوعلا  نم  ةحلاص  ةيرذ  دمحأ ، ديس  اي  كوربم 
.دغلا ىلإ  مويلا  لمع  لجؤت  .ديس ال  اي  ةمهلا 

.ةناطلس اي  هيلع  ةحارلاب 
؟ دمحأ اي  هد  مالكلا  ارقاب  انأو  هيإب  تيسح  انأ  ركتفت 

! مونلا ةضوأ  اوكفوشنو يف  بعك  ةكرف  مكل  لضاف  ناك  هد 
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٣٧
لمع ةسلج  نم  نيرثاكو  فسوي  ىهتنا  ءاسم  فصنلاو  ةنماثلا  يف 

يك  (********)« ةفصاعلا  » ةيحرسم طيسبتو  راصتخا  اهفده  ناك 
عمو ليثمتلل  فسوي  اهراتخا  يتلا  لافطألا  ةعومجم  عم  بسانتت 

خبطملا نم  ةنيمأ  تجرخ  .ةعاسلا  ىدعتت  نل  يتلا  ضرعلا  ةدم 
.ليحرلل ادادعتسا  رتويبمكلا  قلغيو  هقاروأ  ململي  فسوي  تدجوف 

ءادغلا يف لوانت  هنإ  لاق  هنكل  مهعم ، ىشعتي  ىتح  هئاقب  ىلع  ترصأ 
.ةرشابم نيرثاك  ىلإ  يتأي  نأ  لبقو  ةسردملا  نم  هتدوع  دعب  ةسداسلا 

دعب شالج »  » ةينيص تدعأ  دق  اهنأ  اهرس  يف  هللا  ةنيمأ  تدمح 
هيوش اناعم  دعقت  لقألا  ع  ىقبي  : » تلاق .لمعلا  نم  اهتدوع 

.درلا راظتنا  نود  خبطملا  ىلإ  تهجتاو  ةولح ،» ةجاح  كقودأو 
اهربختو ديعسلا  شالجلا  ربخ  اهيلإ  فزتل  ميرم  ىلإ  نيرثاك  تلخد 

.اهيلع فرعتي  نأ  فسوي  ةبغر  نع 
مويف اهعم ، سلجي  يتلا  ىلوألا  ةرملا  يه  كلت  .ميرمل  فسوي  مستبا 

ةلوغشم يه  تناكو  سانلاب ، جعي  تيبلا  ناك  يضاملا  سيمخلا 
اهتماستبا فسوي  لمأت  .اهعم  نيتملك  لدابت  هل  َّنستي  ملف  اهتقيدصب 

حمالم ىلإ  اههجو  دوعيف  نيعم  دح  دنع  رسكنت  يتلا  ةريغصلا 
اهيلع ودبي  نكل  ةمهجتملاب ، اهفصي  نأ  فسوي  عيطتسي  ال  .دايحلا 
همعب ميرم  هترَّكذ  .اهاضرم  دحأ  لابقتسا  كشو  ىلع  اهنأك  ةيدجلا 

دي بيبطلا :  » ةسردم اوبرت يف  نيذلا  ءابطألا  نم  هباحصأو  بيبطلا 
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نكل نوضرمي ! امدنع  مهلاح  فسوي  اي  روصت  ضرألا .» ىلع  برلا 
سلجت يتلا  ميرمو  ىفشتسملا  نم  جورخلا  موي  ميرم  نيب  ام  ناتش 

! نآلا همامأ 
خبطملا نم  اهتوص  ءاج  .ةدعاسم  ىلإ  ةجاحب  تناك  نإ  ةنيمأ  لأس 

ةنيمأ تكرت  .الاح  يتأتس  ةوهقلاف  هتحار ، ىلع  سلجي  نأ  هنم  بلطي 
نرفلا تأفطأ  ةريغصلا ، رانلا  ةلعش  قوف  ءطبب  جضنت  نبلا  ةكنك 

دومحم مأ  تيبل  ةدحاو  ةميركلاب ، شالجلا  يتينيص  تجرخأو 
ول هتقحل ، دقل  دمحلا هللا ، .اّيدرو  شالجلا  نول  ناك  .مهل  ىرخألاو 

قياضت ءايشأ  هذهو  هنول ، َّقمغال  ةدحاو  ةقيقد  ترظتنا  دق  تناك 
ءامب لسعلا  بورشم  تبحس  .معطلا  رثأتي  مل  ول  ىتح  اّدج  ةنيمأ 

مهنب تحتفت  يتلا  ةنخاسلا  ةريغصلا  تابعكملا  تقسو  درولا 
ةنيمأ اهتعنص  يتلا  ةعيفرلا  قوقشلا  نيب  لسعلا  راس  .درابلا  لئاسلل 

.نرفلا نيتينيصلا  لخدُت  نأ  لبق  ٍماح  نيكسب 
.امارد سردتب  كنإ  تلاق يل  يثاك  : » تلاقو فسويل  ميرم  ترظن 

.»؟ حرسم ةدام  اودخايب  لافطألا  وه 
اذه ةيوناثلا ، ةلحرملا  ذيمالتل  احرسمو  ابدأ  سِّردي  هنإ  فسوي  لاق 

يف نيترم  ةريغص  ةيحرسم  ضورع  جارخإو  ليثمت  تابيردت  ريغ 
.ماعلا

لسعلا ةحئارب  رملا  اهقبع  طلتخا  يتلا  ةوهقلا  ةينيصب  ةنيمأ  تلخد 
قابطألا يف  اهتعزوو  تابعكم  ةعضب  نيرثاك  تعَّطق  .درولا  ءامو 

ةنيمأ مانت  نأ  دعب  ةينيصلا  نم  ىقبتيس  ام  ىلع  زاهجإلا  ركفت يف  يهو 
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.اهنم تلفنت  نأ  ةريرش  ةكحض  تداك  .ميرمو 
بتكيب فسوي  ةركف ، ىلع  : » ةنيمأو ميرم  ربخت  يهو  ةعطق  تمهتلا 

«. ةيحرسم
عيدب ذاتسألا  لغش  يز  : » هتلأسو لالجإب  هيلإ  ةنيمأ  ترظن 

.»؟ يريخ
ةيحرسم .يثاك  اي  هيإ  : » بارغتساب نيرثاك  ىلإ  رظنو  فسوي  مستبا 

.»؟ هيإ
ةيحرسم بتكيب  : » ميرمو ةنيمأل  اهمالك  تهجوو  نيرثاك  هتلهاجت 

«. ةايحلا نم  عبشلا  نع 
مّلكو مايأ  نم  هلابب  ترطخ  ةركف  درجم  اهنإ  اححصم  فسوي  لاق 

! لعفلاب اهبتكيس  ناك  نإ  فرعي  هنكل ال  اهنع ، نيرثاك 
«. ةباتك أدبت  امل  فرعته  »

ةيحرسم بتكي  هللا - حمس  ال  هنأك - ةيداع ، ةربنب  نيرثاك  اهتلاق 
نأ داك  .يلاتلا  صنلا  يف  أدبيل  صن  نم  يهتني  رهشأ ، ةعضب  لك 

.نيرثاك لعف  در  نم  ادكأتم  نكي  هنكل مل  كحضي ،
.»؟ ةمهلم يلغتشت يل  : » احزامم لاق 

«. كاعم بتكاه  انأ  ..أل  : » تدر
، نيرثاك ىدل  نيقيلا  اذه  لكب  اذوخأم  ناك  .ةكحض  هنم  تتلفنا 

...و ةباتكلا  كراشتس يف  اهنأ  نيقيو  ةيحرسم ، بتكي  هنأ  نيقي 
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.»؟ ةايحلا نم  عبشلا  هيإب  دصقت  : » ميرم هتلأس 
اهيف سحي  يتلا  ةظحللا  كلتب  لوغشم  هنإ  لاق  مث  ةلهول ، تكس 

اّدج ةيرظن  ةركفلا  نأ  فاضأو  ةايحلا ، نم  ىفكتسا  هنأ  ام  صخش 
.ةباتكلل حلصت  تناك  نإ  فرعي  الو 

«!«. ىفكتسا  » هيإ ينعي  : » ميرم تلاق 
شم يه  نينامتلا ، يف  تس  لوقن  انيلخ  صخش ، روصتن  يلاعت  »

علطتو سبلتو  شد  دخات  مونلا  نم  ىحصتب  يد  سكعلاب  ةبئتكم ،
تقب اهنإ  ةلكشملا  سب  .اكيزم  عمستو  ارقتب  اهتوهق ، برشت  ةنوكلبلا 

نكمي الصأ ؟ ةلكشم  يد  تناك  نإ  فراع  شم  .توملا  ةرظتنم 
!«. مهاف شم  اّيصخش  انأ  .نيمهاف  شم  يللا  امه  اهدالو 

تنإ .ةيرظن  راكفأ  شم  يد  بيط  : » لوقت يهو  نيرثاك  انيع  تعمل 
!«. اهبتكا .ةيصخش  كدنع 

!«. ةتودح شيدنع  ام  : » ثيدحلا باب  قلغي  هنأك  فسوي  باجأ 
، ارول انيب  عجرتو  اهدنع  هفقاو  تسلا  يللا  ةظحللاب  أدبت  نكمم  »

«. سكعلاب ةتودحلا  ينعي 
نلف اهغامد  ائيش يف  تعضو  ول  نيرثاك  نأ  فرعي  فسوي  نكي  مل 

.اهفقوي نأ  هسفن  ناطيشلا  عيطتسي 
«. نكمي : » ككشتب لاق 

يف تلءاستو  .رأفلاو  طقلا  ةبعل  عباتت  امهنيب  اهينيعب  ميرم  تلقنت 
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؟ روهش نوضغ  يف  افلتخم  اصخش  نوكت  نأ  نيرثاكل  فيك  اهِّرس :
يف ركفت  يتلا  ةيحرسملا  يف  الو  فسوي ، روهظ  يف  سيل  قرافلا 

انأ لوقت : يتلا  اهينيع  ةرظنلا يف  كلت  قيدصتلا ، وه  امبر  .هعم  اهتباتك 
ىلإ لوحتت  دق  اهنأ  ةجردل  اهقدصأ  ينم ، جرخت  ةملك  لك  قدصأ 
يه ميرم  امبر  وأ  نيرثاك ، ىلع  ديدج  ءيش  اذه  ةظحل ! يأ  ةقيقح يف 

.رهشأ ةسمخ  ذنم  اهيف  هظحلت  يتلا مل 
.»؟ مناه ةنيمأ  اي  كيأر  هيإ  ِتناو  : » ةنيمأ ىلإ  فسوي  تفتلا 
!«. مناه لوقت يل  امل  ينكحضتب  : » ةمستبم هيلإ  ةنيمأ  ترظن 

، يمأ يزو  كيز  مناوهلا ، رصع  نإ  فسؤملا  .مناه  العف  ِتنإ  »
«. حيرلا عم  بهذ 

لازت ال  ءارطإلا  تاملكف  ةنيمأ ؛ هجو  رمحا  ينبا .» اي  كريخ  رتك  »
.اهلجُخت

«. كيأر فرعأ  زياع  »
انأ ةايحلا ! نم  عبشي  دح  هيإ  ينعي  همهاف  شم  انأ  فسوي ، اي  صب  »

!«. انبر ىصعيب  نوكي  ام  يز  ..يز  هدك  نإ  سحاب 
ركشن هيافك ، لوقي : دح  شعفني  ام  ينعي  يازإ ؟ : » فسوي مستبا 

سان اوناك  لود  داهزلاو ، كاسنلا  الثم  كدنع  تيفكتسا ؟ انأ  انبر ،
دهزلا يف  .دوجولل  ينات  ىوتسم  نيشياع  مهنأل  ةايحلا ؛ نم  هناعبش 

ام ىقب  لود  .مهاوج  ريبك  ملاع  اولخديب  ةدحولا  يفو  ةايح ، اوقاليب 
.»؟ انبر نم  نيبيرق  شوناك 
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انبر عوتب  سان  املاط  اعبط ، أل  : » تلاق مث  ةظحلل  ةنيمأ  تددرت 
يللا نييداعلا  سانلا  ركفاب يف  سب  انأ  .انبر  نم  نيبيرق  اوقبي  ..اوقبي 

«. ىقب شيعي  شياع  املاط  دحاولا  .انيز 
شياع املاط  ةنيمأ ، اي  يد  يل  يحرشا  ال ، : » فسوي كحض 

!«. شيعي
كيلاوح صب  شيع ، سَفَن ، كيفو  حبصلا  تيحص  تنإ  املاط  »

لصأ مهفت ، لواحو  كاوج  صبو  .كدنع  يللا  معنلا  ع  انبر  دمحاو 
«. نسحأ شيعت  رتكأ  مهفت  ام  لك  فسوي ، اي  رون  مهفلا 

.»؟ ةنيمأ اي  نيدعبو  »
ةنيز مه  سانلا  .مهنم  كلاب  دخاتو  كيلاوح  يللا  سانلا  صبت ع  »

ةحاترم يتاك  فوشأ  امل  هيإب  سحاب  انأ  كركف  .ايندلا  ةايحلا 
ـ  يتاك اي  ةملكلا  يد  يف  شينيذخآت  ام  نامز ـ  اهلصأ  كحضتبو ؟

«. هدك ةّبُك  تناك 
نم ةيرخسلا  ةحسم  هلخاد  نم  تفتخا  .نعمتب  فسوي  اهيلإ  رظن 

اي كطسبيب  يللا  هيإ  ِتناو  : » اهلأس ةيحرسملا ، راوح  نمو  هسفن 
.»؟ ةنيمأ

اوقبي َّيلاوح  يللا  نإ  ينطسبي  يللا  كل ، لوقاب  هسل  انا  ام  »
!«. ةليلق ةجاح  يد  يهو  .نيطوسبم 

انأ هد  ةايحلا  نم  عبشلا  عوضوم  امنإ  تفدرأ « : مث  ةظحل  تتكس 
!«. صلاخ هامهاف  شم 

283



اي فرعت  : » شالجلا نم  ىرخأ  ةعطق  مهتلت  يهو  نيرثاك  تلاق 
اهفوشأ يسفن  يد ، تسلا  ةايح  يف  انيب  عجرت  كنإ  ولح  فسوي ،

توملا نع  لأستب  وأ  دقفلا  برجتب  يهو  ةَّرم ، لوأ  بحتب  يهو 
!«. نمزلاو

نوكت امنيأ  .ديعس  هنأب  هفصن  نأ  نكمي  صخش  اهنإ  فسوي  لاق 
.اهلغش يفو  اهدالوأ  عمو  اهتيب  يف  ةفخلا : نم  ةلاح  اهلوح  قلخت  يهف 

، لباقملا ةيصخشلا  ىلع  روثعلا  نكمملا  نم  ناك  نإ  نيرثاك  تلءاست 
نم دب  الف  كاسنلاو ، داهزلا  هبشت  ةيماستم  ةظحل  فقت يف  مألا  نأ  ولف 

.ضيقنلا لثمت  ةيصخش  ىلع  روثعلا 
مألا رواجي  نأ  نكمملا  نم  نإ  لاق  .ركفي  هنأ  فسوي  ىلع  ادب 

ملاع باب  قرطي  نأ  نود  شيعي  صخش  اّدج ، ةيلمع  ةيصخش 
امبر .ةأرما  يه  معن ، .ةأرما  وأ  الجر  نوكي  نأ  نكمملا  نم  .راكفألا 

اديدحت تويبلا ، ءارش  وه  اهمه  لك  ةينغ ، ةأرما  يه  .مألا  تخأ  يه 
املك .رمحألا  رحبلاو  يلامشلا  لحاسلا  تاعجتنم  يف  ةمخف  تاليف 
دقل .اتيب  يرتشتل  تعرسأ  انمث ، ىلغأو  ىقرأ  اديدج ، اعجتنم  اوديش 

اهدحأ ركذتت  امبر  .اهكلتمت  يتلا  تويبلا  ددع  ىسنت  ىتح  تحبصأ 
ىلع اذه  ردحنا .» اهاوتسم  ةيرقلا   » نأل هعيبت  نأ  يماحملا  اهحصن  ول 

كانهو ماعلا ، ةدودعم يف  امايأ  الإ  رحبلا  ىلإ  بهذت  اهنأ ال  نم  مغرلا 
ىتح ال اهباحصأ  باحصأو  اهباحصأل  تاموزعلاو  مئالولا  ميقتس 

.قئاقدل ولو  اهسفنب  يلتخت 
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، ةياكح كدنع  هدك  .ةيناتلا  ةيصخشلا  ينابجاع  : » نيرثاك تكحض 
!«. ةياكح ةيادب  وأ 

.»؟ ةروتكد اي  كيأر  هيإ  ِتنإ  : » ميرم ىلإ  رظنو  فسوي  مستبا 
.راوحلاب ةعتمتسم  اهنإ  تلاقو  تكحض 

تريغت دقل  .اهيدخ  نيتزامغلاو يف  اهينيع  لمأتي  وهو  فسوي  مستبا 
اههجو ركذت  .رخآ  اصخش  تحبصأ  امنأك  تكحض  امدنع  اهحمالم 

.ىفشتسملا نم  اهجورخ  موي  نيتغرافلا  اهينيعو  ريبعت  يأ  نم  يلاخلا 
اذه قرافي  مل  .يسركلا  قوف  لومحم  وهو  هتروص  اضيأ  ركذت  امك 

! هآر ذنم  هلايخ  سوباكلا 
ىلوألا ةرملا  يه  كلت  نأل  طقف  سيل  لعفلاب ، ةعتمتسم  ميرم  تناك 

دوجو قدصت  ال  اهنأل  اضيأ  نكل  ةياكح ؛ دلوم  اهيف  دهشت  يتلا 
نأل سيل  ظوظحم ، صخش  اهنأ  ترعش  اهتايح ! يف  نيرثاكو  ةنيمأ 

، ةياورلا اهبحت يف  نكت  يهف مل  داوجلا ، دبع  دمحأ  ةجوز  ةنيمأ  يه  هذه 
تبحأ املثم  ميرم  اهبحت  مل  يتلا  وشنرإ ، نيرثاك  يه  هذه  نأل  الو 

.نيرثاك يه  كلتو  ةنيمأ ، يه  هذه  نأل  نكلو  تايرخأ ؛ تالطب 
صخش اهنإ  اهسفنل  تلاق  دقل  .بارغتسالاب  ميرم  تسحأ 

! ظوظحم
اهنكل يضاملا ، يف  شيعت  اهنإ  مايأ  ذنم  اهل  تلاق  دق  اظاظ  تناك 

يه الف  باوبألا ، لك  يضاملا  هجو  يف  تلفق  دق  ميرمف  ةئطخم 
جراخ اهسفن  تفن  دقل  .اضيأ  اهرضاح  تشاع  الو  هيف  تشاع 
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.نمزلا
دوعت امدنع  ةضورلا ! تيبب  نآلا  اهرّكذ  يذلا  ام  ميرم  فرعت  ال 

سيباوكلا بحاصت  يتلا  ميرم  اهراظتنا  يف  دجتس  له  هيلإ ،
لثم ةيساقلا  تيم ، بطح  دوعك  ةفاجلا  ميرم  بائتكالا ، تاداضمو 

؟ اهمأ دهان 
ةوهقلا نيجانف  ةململ  يف  نيرثاك  دعاسي  وهو  فسوي  ىلإ  ترظن 

.تمستباو خبطملا  ىلإ  شالجلا  ةينيصب  ةدوعلاو  قابطألاو 
«. .......يوهاااااالاي »

ةديسلا تيب  ةلاص  ىلع  تميخ  يتلا  تمصلا  ةظحل  ةخرصلا  تقش 
.بنيز

.مهنكامأ اودمجت يف 
.ةعاتلمو ةبيرق  ةخرص  تناك 

!«. ...سان اي  ينوقحلا  ..هما  اي  يوهل  اي  »
راتس اي  ..دومحم  مأ  توص  هد  : » ةعوسلملاك اهيسرك  نم  ةنيمأ  تبه 

بابلا وحن  مهسلاك  تعفدنا  ....اي ،»! راتس  اي  ..هللااب  ذوعأ  .بر  اي 
.فسويو نيرثاك  اهليذ  يفو 

تاقد عم  باوبألا  حتف  تاوصأ  تلخادت  تيبلا  ملس  ىلع 
.دومحم مأ  ةقش  وحن  اهعيمج  تعفدنا  يتلا  ةكبترملا  بوعكلا 

.١٦١٠ ريبسكيش ، مايليول  ةفصاعلا »  » ةيحرسم  (********)
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٣٨
مسق ىلإ  بنيز  ةديسلا  ةليبق  ليحر  دعب  ئجافم  تمص  َّلح 

مأ رشبلا ، نم  مرمرع  شيج  اهءاروو  ةمدقملا ، دومحم يف  مأ  ةطرشلا ؛
ةسدنهلا بلاط  هيخأ  نباو  ةوهقلا  بحاص  ىفطصم  جاحلاو  نانح 

.فسويو ةنيمأو  نيرثاكو 
ةأجف ةبلجلا  تفتخا  .اهدحو  تيبلا  ةلاص  اهسفن يف  ميرم  تدجو 

؛ قئاقد ذنم  ناك  ام  نأك  ليقث ، غارف  اهلحم  لحو  ةأجف  ترهظ  امك 
، ةنيمأ تافسلفو  هل  نيرثاك  ةسكاشمو  ةيحرسملا  نع  فسوي  مالك 

.سواله درجم 
فقوأ دق  ةرامعلا  نم  عمجلا  باحسنا  نأك  كارح ، الب  تسلج 
دمجتت نأ  ينعي  امب  مهبايغ ؛ ةرتف  ثدحيس يف  ءيش  نأك ال  نمزلا ،

.ةبنكلا قوف  ةطشق » ديس   » ذاتسألل يعمش  لاثمتك  ميرم 
! ةيبكارم ةموزع  ىتح  الو  مهيلإ ، مامضنالا  ضرعت  مل 

.اهسفنب لعفت  اذام  فرعت  ةفقاو ال  يهو  اهلوح  نم  ةعبوزلا  تراد 
؟ هلعفت نأ  اهناكمإب  يذلا  امو 

! اهلوزن ىلع  قفاوتل  نكت  ةنيمأ مل  نأ  امك 
ع اوضبق  ..يوهل  اي  : » لولوت دومحم  مأ  تفقو  ملسلا  ةطسب  ىلع 

!«. ...داعس اي  كتيب  بارخ  اي  ..داعس  اي  كتيب  بارخ  اي  .داولا 
.ضفتنيو صلقتي  ليحنلا  اهدسجو  نونجب ، اهسأر  ىلع  طبخت  تلظ 
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اهب سأب  ةيتاذ ال  ةريس  دومحمل  نأ  تاخرصلا  نيب  نم  ميرم  تمهف 
عم ةقانخ  ىلإ  عوضوملا  لصي  نأ  نكل  ةطرشلا ، ءانمأ  عم  تاقانخلا  يف 

! طباض
قئاقد ذنم  ترجفنا  يتلا  جرملاو  جرهلاو  خارصلا  ةلبنق  نإ  ..فوأ 

ةجنفسإ حبصأ  دق  اهدسج  نأك  ميرم  ترعش  .ىتوملا  ظاقيإل  يفكت 
رتوتلا لوحت  .اهتدعقأو  تلقثف  رتوتلا  نم  ّانط  تصتما  مجحلا  ةلئاه 

.رسيألا اهدسج  فصن  ةمهب يف  كرحتت  لمن  بارسأ  ىلإ 
ةنيمأ تكرحت  دقل  زازفتسالاب ، رعشت  رمألا  ةقيقح  يف  اهنأ  امك 

بهذيس اّيئدبم  .هلعف  بجوتي  ام  ةقدب  نافرعت  امهنأك  نيرثاكو 
فراعملا نم  ٍماحم  يأ  نوظقويسو  ملعملا ، ةطبرب  مسقلا  ىلإ  عيمجلا 

قوف لاشلا  ةنيمأ  تمر  .لهسي  انبر  اهدعبو  كانه ، مهب  قحلي  يك 
يف ةدوجوم  ةظفحملا  نأ  تدكأت  نأ  دعب  اهتبيقح  تدشو  اهيفتك ،

وهو اعرسم  فسوي  لزنو  خبطملا ، ماخر  قوف  ةيسنم  تسيلو  اهناكم 
.ليابوملا ىلع  اصخش  فتاهي 

ةلوئسم اهنأ  رعشت  يهف  لكشلا ، اذهب  ةنيمأ  فرصتت  نأ  يعيبط  ءيش 
! ...نيرثاك نكل  هملكأب ، بعش  نع 

ريجفتب ليفك  اديدج  ادحاو  الاؤس  نإ  ..ميرم  اي  هيافك  ..سب 
.عيباسأ ذنم  رجفني  نأ  داك  يذلا  كغامد 

نأ لبهألا ـ  نيقيلا  اذه  ةجذاسلا ـ  ةركفلا  كلتب  مهل  نيأ  نمو 
طباض عم  رجاشت  سئاب  ريقف  باش  ءيش ؟ يأ  نم  ريغيس  مهباهذ 
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اهسان سهدت  ةحقو  ةلود  ةمظعلاب يف  بذاك  روعش  نم  يناعي  سئاب 
! هدك سب  .ميحجلا  تاباوب  تحتفناف  علاط ، تناو  عاقلا  لوأ  نم 

!؟ مهفلا بعص  ءيش  اذه  له 
ىلع اعيمج  اوسلجي  نأ  ناوألاو ، رصعلا  ةميكح  اي  نيحرتقت  اذامو 

ريظنتلاو ليلحتلا  كنوكراشي  ةبنكلا ، ىلع  كبناجب  مهتارخؤم ،
؟ دلولا ريصم  صوصخب  ماكحألا  رادصإو 

لك اهزفتست  .ةنيمأ  نم  ةبضاغ  اهنإ  ..معن  .اهلخاد  بضغلا  لمتعا 
يرصم توشيك  نود  اهلوح ، امب  رثأتت  الو  لِّقت  ال  يتلا  ةقثلا  كلت 

يك بنيز  ةديسلا  ةطرش  مسق  ىلإ  يرجيو  يبشخلا  هفيس  لمحي  يبغ 
! ءاوهلا نيحاوط  براحي 

اهنأو فسوي ، تربخأ  امك  ةعتمتسم »  » اهنأ رعشت  ليلق  ذنم  تناك 
...تناكو ةظوظحم 

! دومحم ىلع  ضبقلا  ربخ  تبحاص  يتلا  ةيثبعلا  ةلقنلا  كلت  ...مث 
!«. ...مارحلا دالو  نيديإ  ينبا يف  »

.دومحم مأ  ليوع  ددرت  تيبلا  ناطيح  لازت  ال 
! اهغامد فنعب يف  ميرم  لكر  دق  مهدحأ  نأك 

اي مكلايع  ىلع  مكبولق  قرحي  يهلإ  ..ةرفك  اي  رملا  ساك  اوقودت  »
«. ...ةبحقلا دالو 

: نيميرم تحبصأف  اهسفن  نع  تلصفنا  اهنأ  ةظحلل  ميرم  تسحأ 
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ىرخألاو اهراكفأ ، ةماود  يف  فلت  ةبنكلا  قوف  سلجت  امهادحإ 
عوضوم اديدحت  اهيوهتسي  لاعفنا ، نودو  ءودهب  ثدحي  ام  لمأتت 

تقولا ةعرس  ىتح  ثدحلا ، راسم  لوحتلا يف  اذه  ةئجافملا ، ةلقنلا 
، فسوي ةرايز  بحاص  يذلا  فيطللا  ءطبلا  ىفتخا  تفلتخا !

.مسقلا ىلإ  ثاتلملا  يرجلاو  عزفلا  هلحم  لحو 
؟ فلتخم نمز  فوخلل  له 

؟ هتعرس فعاضتت  مأ  فوخلا ، عم  نمزلا  ؤطبي  له 
ةدحاولا نآلا  ةعاسلا  .ءام  بوك  رضحتل  خبطملا  ىلإ  تهجتا 

هنإ .تيبلا  تابنج  تمصلا يف  نزوب  رعشت  ميرمو  احابص  فصنلاو 
ةمهمهك ودبي  يذلا  تنيريسلا  تيب  نوكس  هبشي  فيخس ال  تمص 

.موهفم ريغ  ءادنك  وأ  ةتفاخ 
زع يف  شطعلا  اذه  لك  ام  .رخآ  ابوك  تبصو  ءاملا  بوك  تهنأ 

؟ ءاتشلا
، تقافأ امدنع  شطعلاب  اضيأ  ميرم  ترعش  تنيريسلا  تيب  يف 

! معط ءاملل  ناكو 
لوعفم فقوت  اهنازتا ، تدقف  دق  اهنأ  تسحأ  ىتم  ميرم  فرعت  ال 
اهناردج ءارو  نم  ملاعلا  ىرت  ةقنرش  يف  اهتبثي  ناك  يذلا  ةيبذاجلا 

عم اذه  ثدح  له  اهئاذيإ ! ىلع  رداق  ريغو  اتهابو  اديعب  ةكيمسلا ،
؟ نيرثاكو ةنيمأ  ءيجم  عم  مأ  تنيريسلا ، تيب  ةرايز 

يف ةيصخش  تسيل  يهو  تنيريسلا  تيب  ىلإ  ميرم  ْتبهذ  فيك 
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؟ ةياور
املثم ةظحللا  هذه  يف  اهتياكح  رطسي  نم  كانه  نأ  اذه  ينعي  له 

نم تعبش  يتلا  ةأرملا  ةياكح  يف  ناركفي  نيرثاكو  فسوي  ناك 
اهلكريو ةقنرشلا  قزميف  تاراسملا  اهل  طخي  نم  كانه  له  ةايحلا ؟

؟ ...اهسفن دجتل  اهجراخ 
؟ احيحص اذه  ناك  ول  اذامو 

، اهعمسي نأ  هلبألا  اذه  ناكمإب  ناك  ولو  كلذك ، رمألا  نأ  ول 
! ..هربخت فوسف 

؟ ميرم اي  هنيربختس  اذام 
امف .ىنعم  يأ  البو  ةلشاف  اهبتكي  يتلا  ةياكحلا  نإ  هل  لوقأ  فوس 

؟ ..نآلا ..انه  اتءاج  اذاملو  امه ، نم  ةنيمأو ؟ نيرثاك  نيب  عمجي  يذلا 
ىلع عبرتملا  اذوب  هبشت  اهنأ  ريغ  ةياكحلا ، يف  ميرم  رود  ام  ..انأو 
نع منت  ةماستبا  ههجو  ىلع  مسر  دقو  ةريبكلا ، هترخؤمب  ضرألا 

.باذك ةقيقحلا  يف  هنكل  يلخاد ! مالس  ..اه  يلخادلا ؟» مالسلا  »
اذه لك  ...ىنعم ! كانه  سيل  نأ  فرعي  هنأل  باذك ؛ اذوب  معن ،

! غراف مالك  ..ثبع  ..ةلتره 
!؟ ةياكح بتكي  دحاوو  ..اذوب !

امهلوقأ فوس  ناتملك  َّيدلو  ِكنم  تقهز  دقل  ..ميرم  اي  يعمسا 
.سرخأو

كتايحب ثبعي  صخش  نع  تاياكح  يعرتخا  نيئاشت ، امك  يذها 
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سكول ربوسلا  كعقومب  يثبشت  كتقنرش ، ىلإ  يدوع  اهيقدصو ،
كنودب ريسي  ملاعلا  نإ  امود : هنيلوقت  تنك  ام  يررك  روهمجلا ، طسو 

كنإو هلاوحأ ، نيسحتل  ةلئاهلا  كتادوهجم  ىلإ  ةجاحب  سيل  هنإو 
.باحسنالاو ةميزهلا  نالعإ  ةيهافر  نيكلتمت 

كل جرخي  لب  كنودب ، ريسي  ديكأتلاب  ملاعلا  نأل  نيئاشت  ام  يلوق 
يقبتلف لعفلاب ، ِكيلإ  ةجاحب  سيل  هنأ  كربخيو  كظيغي  هناسل ، اضيأ 

ِتنك كنأ  كربخي  نأ  لبق  كلاحو  ككرتي  نل  هنكل  .ِتنأ  ثيح 
رمألا ةقيقح  يف  ِكنأ  ةبذاكلا ، ِتنأ  امنيب  بذكلاب  اظاظ  نيمهتت 
يذلا جوملا  اذه  نم  ةبعترم  لب  ةفئاخ ، كنأل  مامتهالا  مدع  نيعدت 

هيكف حتفي  ملألا  ثيح  عاقلا  وحن  كدشي  نأ  نيفاخت  .كلوح  نم  ردهي 
.ءالشأ ىلإ  كليحتو  كنحطت  فوس  ةداح  نانسأ  نع 

.ينلتقي قوس  ديدج  دحاو  حرج 
؟ كسفنل هنيلوقت  ام  اذه  سيلأ 

تيبلا لهأ  امنيب  ةبنكلا  ىلع  سولجلا  ىلإ  رمألا  كب  يهتني  اذكهو 
.ذاقنإ ةمهم  بنيز يف  ةديسلا  ةطرش  مسق  مهلك يف 

! ميرم اي  احأ 
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٣٩
نم دحأ  نكمتي  ملو  بنيز  ةديسلا  مسق  دنع  ثالث  تاعاس  ترم 

فسوي تالواحم  تلشف  .لخادلا  ىلإ  وطخلا  نم  ةليبقلا  دارفأ 
مل مههوجو ، اقلغم يف  بابلا  لظ  .دومحم  مأ  ةلولوو  ةنيمأ  تالياحمو 

لافطأ نم  ةعومجم  نودوقي  مهو  اولخد  ةطرش  ءانمأل  الإ  حتفي 
دحأ طخش  .فارخلاك  ةرشع  ةيناثلا  مهربكأ  ىدعتي  ال  عراوشلا 
سفن رركي  ذخأو  انه  نم  اوشمي  نأ  ةديسلا  تيب  لهأ  يف  ركاسعلا 

يتس اي  عونمم ، بابلا  مامأ  رهمجتلا  ةخورشملا : ةناوطسألاك  لمجلا 
.هيب فيرش  دنع  عوضوملا  .هللاو  رومأملا  دبع  انحإ  .عونمم 

عوضوم ىلع  ةنيمأ  تكحضل  قرزألا  مهلا  اذه  يف  اونوكي  مل  ول 
يف ةيوشابلاو  ةيوكابلا  ءاغلإ  نأ  ودبي  .اذه  اشاب » و« هيب » »

نم افق  ىلع  باقلألاو  ةللهبس »  » ةلأسملا لعج  دق  تاينيسمخلا 
.ليشي

!«. دومحم اي  ..دومحم  »
نم لطيس  دلولا  نأك  روسلا  جراخ  نم  يدانت  دومحم  مأ  تفقو 

.اهيلع بيجيو  كابشلا 
مهلكش ركاسعلا  نسحأ  هيوش  يتكسا  .داعس  اي  سب  : » ةنيمأ تلاق 

باهذلا نم  اهملؤت  اهماظعو  ضرألا  ىلع  تسلجو  اننم ،» نينافرق 
.اهدنع اولتكت  يتلا  ةعقبلاو  بابلا  نيب  بايإلاو 
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مأ ال؟ رضحملا ، بتُك  له  اقلعم : ريبكلا  يدوجولا  لاؤسلا  لظو 
ءارضخلا راونألاب  اهانيع  تقلعتو  روسلا  ىلإ  اهرهظ  ةنيمأ  تدنسأ 

ةباوب دنع  فقت  تناك  ول  امك  اضوبقم  اهبلق  ناك  .بنيز  ةديسلا  ماقمل 
يف اوفتخا  سانلا  نم  مك  .ةيسنرفلا  ةروثلا  لبق  ليتسابلا  نجس 
اهل هتكح  ام  ةنيمأ  َسنت  .ةَّرُج مل  قيرط  مهل  فرعُي  ملو  ةفيخملا  هبيدارس 

ةمتعم ةرذق  ةنازنز  يف  عبق  يذلا  تينام  بيبطلا  اهيبأ  نع  يسول 
(********)! اماع رشع  ةينامثل 

! ددم ..مشاه  مأ  اي  ددم 
نم تماق  .برتقت  ميرم  تأر  مسقلا  باب  وحن  ةنيمأ  تتفتلا  امدنع 

.دتشي اهيتبكر  ملألاو يف  ةبوعصب  اهتسلج 
؟ نيذهت كنأ  مأ  ةنيمأ ، اي  ميرم  يه  هذه  له 

! لعفلاب ميرم  اهنإ 
فيصرلا اوشرتفا  نيذلا  يلاهألا  طسو  مهنيبتت  مل  ميرم  نأ  ودبي 

دبع يركسعلا  ملكت  ةنيمأ  اهتأر  .ءيجي  ال  جرفل  اراظتنا  مهلثم 
ام ةرثك  نم  ادحاو  ادحاو  مهءامسأ  ةنيمأ  تفرع  دقل  .ميحرلا 
نأ رمألا  اهب  لصو  .ىجرتتو  لياحتو  لأست  مهيلع  تءاجو  تحار 

ينبا اي  صب  : » ةبيطلا هيف  تمسوت  نأ  دعب  ميحرلا  دبعل  تلاق 
«. لصحيب يللا  انل  فرعاو  تنا  لخدا  صالخ 

اهنأ ةنيمأ  تظحال  .مهيلإ  اهب  تءاجو  ميرم  وحن  نيرثاك  تعرسأ 

294



اهلوزن ىلع  اهبنؤت  نأ  كشو  ىلع  تناكو  داكت  وأ  يداع  لكشب  ريست 
تفقو .رتسي  انبرو  هتقو  سيل  اذه  نأ  تررق  اهنكل  تيبلا ، نم 

رهظ نع  هتظفح  يذلا  مالكلا  ميرم  ىلع  رركي  فسوي  ىلإ  عمتست 
هناكمإب دحأ  الف  امقر  ذخأو  بتُك  دق  رضحملا  ناك  ول  .بلق 

بتكُي مل  ول  امأ  .ةباينلا  ىلع  ضرعي  نأ  دب  ال  دومحم  نأل  لخدتلا ؛
انيدل نأ  اعبط  ةلاح  يف  عوضوملا ، ةيوست  لمأ يف  كانهف  دعب  رضحملا 

.ةطساو
! ةطساو

ال يك  اهنورظتني  يتلا  ةزجعملا  يه  ةطساولا  نأ  قدصت  ال  ةنيمأ 
ةداعس بجعي  مل  همالك  نأ  درجمل  نجسلاب  امكح  دومحم  سَّطني 

! اشابلا
! ةدحاو ةرم  نجس 

«. دومحم اي  داو  اي  َتنإ  ..دومحم  »
.اهتئدهت لواحت  اهيلإ  نانح  مأ  تبهذو  ءادنلل  دومحم  مأ  تداع 

.»؟ طبظلاب لصح  يللا  هيإ  وه  »
ةلباقمو لوخدلا  لواحت  نأ  لبق  ليصافتلا  فرعت  نأ  ميرم  ىلع  ناك 

.طباضلا
، يماهت جاحلا  مهيلإ  اهلقن  يتلا  ةصقلا  يكح  ةنسلألا  تلدابت 

عم دهش  يذلاو  ناديملا  بابكلا يف  لحم  بحاصو  ةراحلا  مهراج يف 
يف يرورم  نيمكب  رمألا  أدب  .ثدح  ام  لحملا  يف  نيلماعلا  يقاب 
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: ديعب نم  طباضلا  هل  راشأو  يسكاتلا  دومحم  فقوأ  .ديعسروب  عراش 
«. كمأ سك  اي  كصخر  »

راثآ نع  فشك  دق  ههجو  نأ  ودبي  نكل  عبطلاب ، دومحم  دري  مل 
.فيفخ ضاعتما 

«. يسكاتلا ضاي م  لزنا  : » لاقو طباضلا  برتقا 
.ةدايقلاو ةرايسلا  اتصخر  هدي  يفو  دومحم  لزن 

«. كل عجرأ  ام  دحل  انه  حقلتا  »
اوحارو نئابزلا  لجرت  نأ  دعب  ةعاس  نم  رثكأل  دومحم  فقو 

.مهلاحل
.هحارس قالطإ  برقب  لمأ  ةرداب  كانه  نكت  ملو  ةفقولا  تلاط 

صحفت .اشابلا  ةداعس  ملكيل  ءانمألا  دحأ  هيلع  ىدان  اهدعب 
كزوب يولتب  تنإ  : » لاقو دومحمل  ههجو  عفر  مث  صخرلا ، طباضلا 

!«. ضاي يشو  يف 
«. اشابلا ةداعس  اي  ردقأ  انأ  »

كمأ سك  كل  لوقأ  انأ  نيدعبو  .كمأ  حور  اي  شردقت  ام  «ال 
يللا ةخسولا  لاكشألاو  تنإ  كتباج  يللا  مأ  نيد  نعلي  .ىتحارب 

«. كيز
«. ...اي سب  هيإ  هموزل  »

هدي عفر  ههجو ، ىلع  انخاس  املق  ىقلت  دقو  الإ  هتلمج  دومحم  لمكي  مل 
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رظن هتمارك ، ىلع  اهذخأ  دق  طباضلا  نأ  ودبيو  يلاتلا ، ملقلا  يدافتل 
، الْحَسو امْكَلو  ابرض  دلولا  ىلع  الاهنا  نْيذللا  ءانمألا  نم  نينثا  ىلإ 

.مسقلا ىلإ  هنمو  ةطرشلا  سكوب  هب يف  ايقلأ  مث 
هنإ لتاق ، الو  يمارح  وه  دلولاف ال  هللا ، ترفغتساو  ةنيمأ  تدهنت 

بسح ةموكحلا  عرشب  مزتلمو  لالح  قزر  ىلع  ىعسي  نابلغ  باش 
.همأ تاديكأت 

لوخد نم  بعصأ  هيبلل  لوخدلا  علط  : » تلاقو ميرم  ىلإ  ترظن 
!«. ةنجلا

دعب .ةعومجملا  نع  اديعب  تاوطخ  تشمو  اهفتاه  ميرم  تجرخأ 
لمألا احص  .مسقلا  باب  وحن  تكرحت  ةريصق  ةملاكم  نم  تهتنا  نأ 
اولشف اميف  ميرم  تحجن  ول  اهءارو ، اهسفن  ترجرجف  ةنيمأ  سفن  يف 
تلامو ءارولا  ىلإ  نيتوطخ  تداع  .اهليذ  نوكت يف  نأ  ةنيمأ  ىلعف  هيف 

دحل صلاخ  يتكسا  .داعس  اي  هيإ  كل  لوقاب  : » تلاقو دومحم  مأ  ىلع 
«. نيصقان شم  انحاو  ةنوبرز  ِكافراع  انأ  .جرفلاب  نذأي  انبر  ام 

اهيلخت ام  فسوي  اي  ةنامأ  : » اهتيلوئسم نيرثاكو  فسويل  تلكوأو 
بيط نع  ةمهملاب  فسوي  علطضا  مهاف .»! ...كينع  نع  بيغت 

لسابلا ةديسلا  بعش  لاضن  يف  ةلاعفلا  هتكراشم  نم  ءزجك  رطاخ 
يف ةظحللا  هذه  ىتح  لشف  هنأ  اًصوصخ  دومحم ، ريرحت  لجأ  نم 

.نويردنكس هفراعم  لكف  ٍماحم ، ىلع  روثعلا 
لاق .ءابطألا  ةباقن  هينراك  ميرم  تجرخأ  مسقلا  باب  دنع 
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ميرم هتربخأ  .نيماحملا  لوخدب  الإ  حومسم  ريغ  هنإ  يركسعلا 
يركسعلا رظن  .لوخدلا  اهقح  نمو  ارضحم  ررحت  يك  انه  اهنأ  ءودهب 

ةنيمأو لخادلا  ىلإ  وطخلا  ميرم  تدم  .بابلا  حتفو  ةنيمأ  ىلإ  ككشتب 
نم نينثاب  نصحملا  طباضلا  باب  ىلإ  الصو  ىتح  اهلظك  اهب  قصتلت 

.درلاب اهسفن  ِنعت  اهنكل مل  ديرت ، اذام  ميرم  مهدحأ  لأس  .ركاسعلا 
هيب فيرش  عفر  .يكلملا  بابلا  تحتف  ىرخألا  ديلابو  ديب  هتحازأ 

اهقحال .لينلا  رصق  يدسأ  دحأ  لثم  همامأ  بصتنت  ميرم  ىلع  ههجو 
عطتست ملف  ةنيمأ  امأ  .اهكرتي  نأ  طباضلا  هيلإ  رظنف  ركاسعلا  دحأ 

ىلإ ةّلطب  ةظحللا  كلت  اهيلع يف  معنأ  نمزلا  نكل  اهءارو ، لوخدلا 
ءالمز دحأ  نم  هبش  هيف  ناكو  انلثم ، اّيداع  اناسنإ  ناك  .هيبلا  هجو 

ميرم تسلج  .نآلا  همسا  ركذت  اهنكل ال  قوقحلا ، ةسردم  يمهف يف 
ىتح الو  نأ  احضاو  ناكو  طباضلا  مامأ  تضبر  .ةوعد  نود 

كلاهتملا يبشخلا  يسركلا  قوف  نم  اهحزحزي  نأ  هناكمإب  رزودلب 
.رداق ةردقب  اهتحت  ادماص  لظ  يذلا 

ناجنف فاشتراو  مهيلع  ضوبقملا  لافطألا  متشب  طباضلا  لغشنا 
هنأ ادب  .ميرم  دي  هينراكلا يف  ىلإ  رظنو  تفتلا  مث  همامأ ، درابلا  ةوهقلا 

رشبي لكشب ال  صلقتت  ههجو  تالضع  امنيب  اهيلإ  تاصنإلا  عنصتي 
اهرهظ لفسأ  ملألا  دتشا  .ةنيمأ  هعمست  مل  ائيش  لوقي  وهو  ريخلاب 

ةيلاع ةطخش  ىلع  تضفتنا  نأ  ثبلت  ملو  طئاحلا ، ىلإ  تدنتساف 
اكرات هبتكم  ءارو  نم  َّطف  دق  طباضلا  دجتل  تتفتلا  .اهنذأ  تمرخ 
ةنيمأ نكت  مل  .رّعجي  وهو  ةقرطلا  ىلإ  جرخو  هءارو  لافطألاو  ميرم 
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ةربتعم ةليكشت  توتحا  يتلا  بابسلا  ةروسام  هجوي  نم  ىلإ  ةدكأتم 
بهت ميرم  تأر  اهنكل  تاهمألاو ، ءابآلاو  نيدلا  لوطت  مئاتشلا  نم 

تظحجو اههجو  رمحاو  اهردص  خفتنا  دقو  هءارو  قلطنتو  هفقاو 
بتكتا رضحملا  فرعأ  يقح  نم   » .رساكلا شحولاك  تدبف  اهانيع 

زياع ول  هرب  بابلا  نييمرم ع  هلهأو  .هلهأ  نم  شم  ول  ىتح  َّالو أل 
!«. مهاعم ملكتت 

.اهيمدق ةنيمأ يف  بلق  عقو 
! بر اي  ميلعلا  تنأ  .رتسي  انبر 

ىلإ فعاضتت  دهشملا  ةعرس  امنيب  ميرمب  قحلت  يك  اهسفن  ترجرج 
ناك .ةقدب  ثدحي  ام  نيبتت  نأ  اهيلع  بعصلا  نم  حبصأ  يتلا  ةجردلا 

، رأجتو هقحالت  ميرمو  مسقلا  باب  وحن  بضغب  وطخلا  دمي  طباضلا 
امدنع نيرثاكو  فسوي  راصح  نم  دومحم  مأ  تتلفنا  جراخلا  يف 

ترجفناو ةيديدحلا  بابلا  نابضق  يف  اههجو  تقصلأ  هتأر ،
داولا اوتيدو  هيبلا ؟ ةداعس  اي  نيف  ينبا  : » يناملأ عفدم  تاقلطك 

يد ةيلولا   » وحن راشأو  تاوطخب  بابلا  لبق  طباضلا  فقو  نيف .»؟
دومحم مأ  تقلعت  .انه  نم  نآلا  روغت  نأ  ةشود » هلماع  يللا 

: اهتوص نشخاو  اهدسج  لاطتسا  .اهسبل  دق  اتيرفع  نأك  نابضقلاب 
ةياكحلا تقب  كيف ! اهيف  يللا  بيجتو  كيهلت  ةبحقلا  يه  ام  هآ  »

دالو يف  هولمعتب  اوتنا  يللا  شم  ةشود  هلماع  يللا  ةيلولا  ِتقولد 
لتكت ...هيبلا .»! ةداعس  اي  تتاف  يللا  ةرملا  هيسان  شم  انأ  .سانلا 

.بابلا نع  اديعب  اهورجرجو  اهيلع  ركاسعلا 
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اهرهظ رصعي  ملألا  اهتيؤر ، تشوشتف  ةنيمأ  سأر  ةنوخسلا  تبرض 
ـ  اهلوح ام  لك  نأك  اهل  ادب  دومصلا ، ناضفرتو  اهنالذخت  اهاتبكرو 
ـ  داعس خارصو  بضاغلا  ميرم  هجوو  ةبيرقلا  دجسملا  راونأو  روسلا 

.فيثكلا بابضلا  نم  ةلتك  ةأجف يف  سطغي 

.زنكيد زلراش  ْنيتنيدم ،» ةياكح  » (********)
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٤٠
بنيز ةديسلا  تيب 

ربمسيد ٢٠١٠  ٢
ليللاب ةعاسلا ١١.١٥ 

؟ فوؤر
! داوجلا دبع  دمحأ  لامك  فوؤر 

.طلز روباو  تحت  تسرهتا  يللا  يز  يغامدو  شدشدم  يمسج  انأ 
ريتك مانأو  ةبنكلا  دقرأ ع  يسفن  .نيموي  ىقب يل  مونلا  معط  شتقد  ام 

.ينيحصي شدحمو 
تعلط .هيحاص  نيموي  اهل  ىقب  ناك  يتاك  .اوماني  اولخد  ميرمو  يتاك 

، اهيلع رتسي  انبر  ميرمو  اربغلا ، حرابما  ةليل  دعب  يرغود  ةسردملا  ع 
اومان مهنإ  سيوك  اهدحول ! تيبلا  اهلزن م  يللا  هيإ  همهاف  انا  ام  هللاو 

؟ كلام ينلأسي : شدحم  ناشع 
.ةنيمأ اي  هدك  يدها 

ناك حبصلا  ىلع ٦  .لصح  يللا  يف  اهسفن  عم  رُكتب  هلامع  يغامد 
ةعاسلا امل  .ةسردملا  سيبوتأ  اوقحلي  ناشع  اويشم  يتاكو  فسوي 

نيبورضم يف نيجراخ  يللا  يز  فيصرلا  نيموكتم ع  انك  تج ٩ ،
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نانح مأ  ام  دعب  هيوش  تقف  تنك  سب  ينعجاو  ناك  يمسج  .ةقانخ 
انيلع ياج  لجار  تفش  عراشلا  ةيحان  يشو  عفراب  .ريصع  ينتبرش 

هللا مسب  .يناكم  يف  تضفنتا  انأ  .هرهض  يف  سمشلاو  ديعب  نم 
تلق .داوجلا  دبع  دمحأ  تفش  نوكأ  ام  يز  ..ميحرلا ! نمحرلا 

ةلدهبلا نم  ةنابعت  ِتنإ  هد ؟ بلُغلا  ةنيمأ يف  اي  هيإ  داوجلا  دبع  يسفنل :
.يسولهتبو مونلا  ةلقو 

ميرم ىلع  ملسي  فقو  .ةعرسب  تحار  ةعرسب ، تجام  يز  ةَّضخلا 
هنإ تمهف  نيخت  لجار  هاعم  ناك  هيوش ، بنج  ىلع  اوملكتاو 
ناك هويأ  .مسقلا  باب  نم  ميرم  بحاص  هيبلا  لخد  اهدعب  .يماحملا 

ةيبهدلا ةراظنلاو  ضيبألا  صيمقلاو  يدامرلا  ةلدبلا  هتئيه ، هيب ؛
ع لخديب  وهو  هتفشو  ةوطخب  مهارو  انيشم  ميرمو  انأ  .ةعيفرلا 

يللا هيب  فيرش  طباظلا ، تيقل  .هتيب  تيبلا  نوكي  ام  يز  لدع  رومأملا 
صبيب رومأملا  ارو  ةوطخ  فقاو  ضرألا ، انتماركب  طمرمو  انمتش 

.نامز عاتب  نم  بدأب  انعاتب  هيبلا  ىلع 
! هدك عوضوملا  وه  ىقب 

، ةنيمأ اي  ةفسلف  تقو  شم  يسفنل  تلق  سب  ّلِغلاو ، ظيغلاب  تيسح 
.همأو دومحم  شو  جرفُت يف  مهملا 

، هتفش امل  ضبقتا  يبلق  هللااب ، ذوعأ  .ينات  موك  يماحملاو  موك  هلكو 
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تناك همحري  هللا  .يوابلهلاب  ينركف  هُحير  نكمي  .شوفرعا  ام  ينإ  مغر 
كلتقأل هللاو  هل : لوقي  يناتلا  عم  قناختي  دحاو  امل  ناك  .ةرفز  هتريس 

لمعي ةغالبو ، ةجحو  ناسل  رداق ، ناك  هلصأ  .يوابلهلا  بيجأو 
فصقي نكمم  ءيرب  ولو  ةءارب ، هعلطي  لتاق  ول  .هجازم  ىلع  يللا 

.هللا هنم  .ةبالغلا  ياوشند  نيحالف  قنش  ام  يز  هرمع ،
.هتريس تعطُقو  عطُق  يوابلهلل ؟ هد  لجارلا  باج  يللا  سب  هيإو 

.يغامد تج يف  يللا  ةركفلا  يهأ  ىقب ، هفراع  انا  ام  هللاو 
نيتملك ميرم  عم  اوملكتاو  انه  نم  اوجرخ  يماحملاو  هيبلا 

، حّورنه انحإ  ةعامج ، اي  تيبلا  ع  َّالاي  انل : تلاق  ميرم  .اويشمو 
انحاو .ةلافكب  جرخيهو  هدراهنلا  ةباينلا  ع  ضرعتيه  دومحم 

سانلا فرعت  ول  فوؤرل  لاق  رومأملا  نإ  تلاقو  َّيلع  تليم  نيحورم 
تقب سانلا  : » هيإ لاق  هبدأ ، ظفحيو  هسفن  ملي  دلولل  لوق  ىقبي  يد ،

اي فراع  َتنا  ام  يز  ةلودلا  ةبيه  يه  ةطرشلا  ةبيهو  انيلع ، لواطتتب 
يللاو دلبلا  يف  نعلتو  بستو  مطربت  تدعقو  هيب ،»! فوؤر 

.اهوباج
رتك نم  يلوط  نم  عقاه  تنك  رهضلا ، نادأ  لبق  تيبلا  انلصو  امل 
نيم اهلأسأ : ميرمل  حورأ  ينالخ  يللا  هيإ  هفراع  شم  نكل  .بعتلا 

؟ هد لجارلا 
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تناك اهنإ  تلاقو  يوأ ، اهمهفاب  شم  يللا  يد  اهتماستبا  تمستبا 
اي هدك  ِتفش  ِتنا  ام  يز  لصاو ـ  لامعأ ـ  لجر  وه  .نامز  هبحتب 

سب ةسايسلا ، يف  شولام  .دلبلا  تارابكب  تاقالع  هل  ةنيمأ ،
تلاق يل .ارزولا  مهدنع  لغتشيب  يللا  لامعألا  لاجرو  ارزو  هباحصأ 

لك اهسْكع يف  لجار  تبح  اهنإ  ركتفت  امل  اهسفن  نم  فسكتتب  اهنإ 
نمو نينس  نم  ضعب  اوباسو  لصح ، لصح  يللا  سب  ةجاح ،
شم اننإ  تفاشو  مسقلا  تج  امل  حرابمإ  .شوملكتا  ام  اهتعاس 

انل تعبي  هنم  تبلطو  هملكتب  اهسفن  تقل  لخدن ، ىتح  نيفراع 
تناك الو  هسفنب ، يجييه  هنإ  شتروصت  ام  اهنإ  يل  تلاق  .يماحم 

.ةمدخ هنم  بلطت  اهنإ  الصأ  روصتت 
ىلع علط  مالكلا  تيقل  هيإ  لوقاه  ركفأ  ام  لبقو  هيوش  ْتكس  انأ 

؟ ميرم اي  هيإ  همسا  وه  يناسل :
.فوؤر

؟ هيإ فوؤر  هويأ ،
.داَّوج فوؤر 

؟ داوجلا دبع  لامك  فوؤر  اهل : ْتلق 
!؟ ةنيمأ اي  هد  هيلوقتب  يللا  هيإ  لوقتب يل : يللا  يز  تصب يل 
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دبع دمحأ  لامك  فوؤر  همسا  اهمهفاب : ينإك  ءودهب  ينات  اهل  تلق 
.داوجلا

ةجاح نييقال  شم  انحاو  اهل  هّصاب  انأو  يل  هّصاب  تلضف  ميرم 
.اهلوقن

الو ةمقل  لكآ  تفرع  .يازإ ال  َّيلع  ىدع  مويلا  هفراع  انا  ام  هللاو 
تدعقو بيلاودلا  يللا يف  لك  تلزنو  خبطملا  تلخد  .تلفغ  ينيع 
كلسلاب اهكعدأو  ةفيضنلا  للحلا  علطأو  تانامطربلا  فضنأ 

هرداق شم  انأو  ةبنكلا  ع  تيمرتإ  اومان  يتاكو  ميرم  امل  .موينمولألا 
ناشع ساركلا  تبج  تمق  .ةنخسو  ةليقت  تناك  يسار  .يسَفَن  دخآ 

.لوزي بركلا  نكمي  بتكأ ،
كنإ دارملا  ةياغ  ناك  هد  ةنيمأ ؟ اي  ةناحرف  شم  هيل  يسفن : لأساب 
ِتنإ هد  همحلو ! همحشب  لايعلا  نم  دح  شم  ةليعلا ، نفادم  يقالت 
كنإك ِكيلاوح  يتفلتتب  ِتنك  تاف  يللا  ويام  يف  ِتلصو  ام  لوأ 

! مهنم دح  يلباقته 
.ةحرفلا يناعياس م  شم  ىقبته  ايندلا  لصح  هد  ول  نإ  هركاف  تنك 

؟ ةخيادلا ةخرفلا  يز  ينإك  هَّساح  ىقب  يلام 
.لامك نبا  تفش  انأ  هد  هللا ، ناحبس 

اي ىقب  صب  الثم : هل  يلوقت  يحورته  هيإ ؟ يلمعته  ةنيمأ ، اي  نيدعبو 
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اوفن زيلجنإلا  ام  تقو  ةنس ١٩١٩ ، يللا  كتدج  انأ  ينبا ، اي  فوؤر 
يللا نينسلا  باسحب  هدراهنلا  ينعي  ةنس ، يدنع ٤٠  ناك  اشاب ، دعس 

كلكش ِتنا  هد  يل : لوقي  املو  ـ١٣٠ . لا ع  هلخاد  ىقبأ  اهوفرعت 
؟ ...اوتاف يللا  ةنس   ٦٦ لا ـ نيف يف  ِتنك  ينلأسي : َّالو  ةنين ! اي  يدق 

.ْتكحض
.حيحص كحضي  ّمَهَو  يكبي  ّمَه 

حبصلا ةعاسلا ١.٣٠ 
اوه سفن  دخآ  كابشلا  تحتفو  رضخأ  عانعن  ةيابك  تلمع  تمق 

.ساركلل تعجرو 
.يبلق ةضبقل  ببس  هيقال  شمو  تركفو  هيوش  تيده  انأ 

.لامك نبا  تفش  انا  هد  سكعلاب ،
! اريخأ زوجتا ؟ لامك  ينعي 

! ةنس نم ٦٠  رتكأ  نم  زوجتا  هد  ةنيمأ ؟ اي  يازإ  اريخأ 
؟ شياع هسل  لامك  بط 

ـ١٠٠! لا ىدع  ىقبي  هد  يازإ ؟ شياع 
! ةياكحلا هيف  تيرق  يللا  بابهلا  مويلاب  ينركف  يللا  هيإ  هفراع  شم 

؟ ةنيمأ انأ  ّالو  ةياورلا ، يف  يللا  تسلا  انأ  وه  لأساب : تنك  اهموي 
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ام ىقبي  شبتكتا  ام  يللا  بط  .شتلاقتا  ام  ريتك  تاجاح  هيف  لصأ 
ايندلا بتاك يف  هيف  وه  لوقيو يل : َّيلع  دري  اياوج  توصو  شلصح ؟

هسراح يس يبنلا  مسا  نإ  ريغ  هد  باتك ، مدآ يف  ينب  ةايح  طحي  ردقي 
دنع يجييو  سب  ةلاجرلا  نع  ةباتكلا  يف  ةطرف  هديإ  تناك  ظوفحم 

.مالكلا لكايو  تاتسلا 
.َّيب فلتب  ضرألا  نإك  هَّساح  انأ 

انأ ..انأو  لامك ؟ نبا  ىقبي  فوؤرو  فوؤر ؟ بحتب  تناك  ميرم 
؟ ضوبقم هيل  يبلق 

! ىقب ةفِرص  هل  فوش  انه ، ينتبج  يللا  َتنإ  بر  اي  ..بر  اي 
هيشام ايندلا  نإ  انبر  يدمحتب  شم  هيلو  كلام ؟ ةنيمأ ؟ اي  هيإ  ىرج 

ميرم هسيوك ، يتاك  ةمالسلاب ، جرخيه  صالخ  دومحم  .لفلا  يز 
، حبصلا دحل  اهيلجر  ىلع  تفقوو  مسقلا  تج  اهنإ  ةجردل  نسحتتب 

يربنُتب .فلخو  زوجتا  هيلع ، هناقلق  كرمع  لوط  يللا  لامك  ..لامكو 
؟ ِتقولد ىقب  هيإ  ىلع 

يللا فياش  شم  ىمعأ ! ديعبلا  ديسلا !؟ يس  اي  هضرب  ربناب  انأ 
ىرجيب يل!

؟ يرمع لوط  َّيلع  ةبوتكم  يد  ةطبخللا  انأ  ينعي 
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! ينبَّصعت هدك  امياد  تنا  وه 
يرفاست ِتيقبو  ِتربك  كلصأ  ِتنا  ام  .سرخاه  ةنيمأ  اي  صالخ 

ريغ نم  نينس  هشياع  شم  ..اعبط  يلايللا ! صاصنأ  يف  كدحول 
! ةنيمأ اي  كسفن  ِتيسن  كلكش  لجار !

هبلاص شيعأ  َّيلع  رتكتسم  َتنإ  ينتكحض ! ديسلا ، اي يس  هيإ  كتج 
؟ ينات لجار  كيلع  بيجأ  تنك  لامأ  يلوط ؟

ول ةلاجر ، شاهيف  ام  هتح  يف  ِتنك  كلصأ  ةنيمأ ، اي  شيتفرع  ام 
...ناك

.كاعم ملكتاب  ينإ  َّيلع  قحلا  .صقان  لجار  كيلع  صخا 
.هدراهنلا هدك  كيلع  هيافك 

.مانأو يغامد  تكسأ  ردقأ  نكمي  ريرسلا  لخدأ  موقاه  انأ 
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٤١
يف خرصي  وهو  رابجلا  دبع  خيشلا  توص  ىلع  نيرثاك  تحص 

..مونلا نم  ريخ  ةالصلا   » نأ سانلا  اركذم  عماجلا  نوفوركيم 
عبرلا الإ  ةعبارلا  اهنإ  .اهنانسأ  ىلع  تَّزج  مونلا .» نم  ريخ  ةالصلا 

َّرم .ناذألا  امهولتي  رخآ  راذنإ  لبق  لوألا  راذنإلا  الإ  اذه  امو  ارجف ،
ضقنا يذلا  جعزملا  زوجعلا  اذه  فيزوج ، مداخلا  هجو  اهلايخ  يف 

ناك .نيرخآلل  اديعوو  ةنجلاب  هسفنل  ادوعو  هنم  عزتني  ليجنإلا  ىلع 
دحألا ةظعومب  ةفورعملا  بيذعتلا  تاسلج  نع  دحوألا  لوئسملا  وه 
ناسلجي .ةسينكلا  ىلإ  فيلكثيهو  يه  اهباهذ  نع  اليدب  تناك  يتلاو 

ىلإ ناعمتسيو  دربلا  نم  نافجتري  تيبلا  ةردنس  شقلا يف  ماوكأ  ىلع 
وأ ميحجلاب ، نيلاضلا  دعوتي  وهو  سيبحلا  دسألاك  رأزي  فيزوج 

قورعو تاملكلا  مضقت  يتلا  ةديتعلا  ريشكروي  ةنكلب  امهيف  قّعزي 
مويو وتلل  نفُد  دق  ديسلا  نإ  : » كحضم لكشب  ضبنت  هتبقر 
متنأ امنيب  مكناذآ  يف  هتوص  لازي  ال  ليجنإلاو  دعب  ِهتني  مل  ثاباسلا 

اوءرقا .نيعالملا  لافطألا  اهيأ  اوسلجا  مكيلع ! صخإ  اذكه ! نوهلت 
!«. مكحاورأ اورّكفو يف  اًديج  اًباتك 

نيعوفرملا كيبجاح  ركذأ  لازأ  ال  فيزوج ! اي  َتنأ  ةنعللا  َكيلع 
َّيف ناجدحت  امهو  نيتريغصلا  كينيعو  ماهفتسا  يتمالعك  امود 

.بضغب
يف بالكلا  ةقوج  حابن  العو  ناذألاب  هتوص  نم  رابجلا  دبع  عفر 
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.ديدجلا مويلل  ادادعتسا  ةراحلا 
هب ملحت  يتلا  ىلوألا  ةرملا  اهنإ  .فيلكثيهب  ةليللا  هذه  نيرثاك  تملح 

.اهتوم لبق  ةريخألا  تاعاسلا  يف  نيرثاك  .يضاملا  ويام  ذنم 
اهملعتاب ةوسقلا  : » اههجو يوعيو يف  اهيعارذ  ىلع  ضبقي  فيلكثيه 

«. فيزلاو ةوسقلا  .كنم 
ةذفانلا تحتفو  ريرسلا  نم  تماق  .فسوي  نم  ةلاسرب  ليابوملا  قد 
تحتف .ةفرغلا  ىلإ  كسملا  راجشأ  ةحئارو  ربمسيد  ءاوه  قفدتف 

اي يسفن  قدصم  شم  .ةيحرسملا  دهشم يف  هدراهنلا  تبتك  : » ةلاسرلا
فسوي لَّيذو  اااااااايحرسملا ،» يف  ..دهشم  ..تبتك  ..انأ  .يثاك 

.اهكحضت يتلا  لوهذملا  هجولا  ةروصب  ةلاسرلا 
.مستبت اهنكل مل 

؟ ِتنأ نم  فسوي  نيربختس  ىتم 
.ْتتكس

.لاؤسلا اذه  اهيلإ  داع  املك  لمعلا  نع  اهغامد  لطعي 
؟ ...هيربخت نلأ 

اذه اهيلإ  دوعي  اذامل  .بضغلاب  رعشت  يهو  ةفرغلا  ءاجرأ  تراد يف 
هسحت يف يذلا  ملألاو  اهردص  قالغناو  قانتخالا  اذه  نآلا ؟ ملحلا 

.ميحجلا نارين  بوذي يف  هنأك  اهمحل 
، ريغصلا تيبلا  اذه  كتفرغ يف  انه يف  كنأ  يركذت  .يثاك  اي  يئدها 

تحص دق  نآلا  ةنيمأ  نإ  لب  ةرواجملا ، ةفرغلا  نامانت يف  ميرمو  ةنيمأ 
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نينوكتس تاعاس  دعب  كنأ  يركذت  .رجفلا  ةالص  لجأ  نم  ديكأتلاب 
ىلع مويلا  ضرعُت  فوس  ةفصاعلا »  » ةيحرسم نأو  ةسردملا ، يف 

...فوسو ةسردملا  حرسم 
!«. ...فيزلاو ةوسقلا  »

.ةفرغلا ناكرأ  ددرتي يف  يكابلا  جرشحتملا  فيلكثيه  توص  لازي  ال 
.امهنيب ريخألا  ءاقللا  هنإ  .نوتنيل  تيب  اهتفرغ يف  ىلإ  للست  دق  ناك 

عسلت هسافنأ  ةرارحب  ترعشو  هتنجو  سملت  ةبوعصب  اهدي  تعفر 
ِتنخ هيل  يتاك ؟ اي  ينيتهرك  هيل  : » حيرج بئذك  يوعي  ناك  .اههجو 
ِتنإ .هيف  ِتنا  يللا  يلهاتست  .كحيرت  ةملك  الو  شيدنع  ام  كبلق ؟

بحلا كبلق  نم  يعلطو  يطيعو  ينيسوب  هويأ  .كسفن  ِتلتق  يللا 
تنك .كتنعل  اونوكيه  يللا  مه  ِكوبذعيه ، يللا  امه  ناشع  عومدلاو 
ناشع ينيبواج ! ..قح  يأب  ينيتبس ؟ قح  يأب  بط  .ينيبحتب 

ِتنك يللا  ةناهملاو  سؤبلا  ناشع  نوتنيلل ؟ جذاسلا  باذجنالا 
انبر ال  انقرفت ـ  نكمم  ةجاح  هيف  شنكام  ناشع  اياعم ! مهيفوشته 

يثاك اي  انأ  اهيتلمع ! كسفنب  ِتنإ  ..ِتنإ  ِتمق  هسفن ـ  ناطيشلا  الو 
.هاعم يبلق  ِترسكو  ..ِتنإ  ..هيترسك  يللا  ِتنإ  .كبلق  شترسك  ام 

امل يازإ  شيع  اهو  هيل ؟ شياع  انأ  وه  .يوق  انأ  نإ  ةراسخ  اي 
.»؟ ربقلا هحورو يف  شيعي  ردقي  دح  هيف  وه  بر ! اي  هآ  ..ِتنا ؟

ةراحلا ىلع  لطملا  اهتفرغ  كابش  نم  اهسأر  نيرثاك  تجرخأ 
تعرسأو ليابوملا  تطقتلا  .درابلا  ءاوهلا  نم  اهردص  تألمو 

يف أدب  دقل  .اهتءارق  تداعأو  فسوي  ةلاسر  تحتف  .ةفرغلا  جراخ 
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اهردص يف  ترعشو  اهبلق  تاقد  تعراست  ةيحرسملا ! ةباتك 
عوبسألا اهنإ يف  فسويل  لقت  مل  ةيحرسملا ! .ةريغص  سامح  تاجومب 

يف ركفت  تناك  .قرولا  ىلع  تاظوحلم  طخت  تأدب  يضاملا 
سلجت يهو  اهينيع  ةرظنو  اههجو  ديعاجتو  اهحمالم  يف  ةيصخشلا ،

رمت يتلا  تايركذلل  اهروصت  نع  تبتك  .ءامسلا  ىلإ  رظنت  اهتفرش  يف 
اهل ىكح  دقل  .اهمالحأ  يف  اهيلإ  بهذت  يتلا  نكامألاو  اهسأرب 

.الهس سيل  رمألا  نكل  اريثك ، همأ  نع  فسوي 
«. ...رفغأ ينإ  بعص  »

.اهسأر ددرتي يف  فيلكثيه  توص  داع 
؟ نآلا ينيتأي  اذامل  دغولا ! اذه 

يك عزانت  حورلا  قلغني ، اهردص  هيدي ، نيب  تومت  تناك  ملحلا  يف 
نيب اهدسج  رصعيو  هنضح  ىلإ  اهلخدي  اهدشي ، وهو  اهنم  ررحتت 

.ينبيس : » يكبت يهو  ةبوعصب  تاملكلا  اهنم  تجرخ  .هيعارذ 
تنإ .هيافك  .ةطلغلا  نمث  يتايح  عفداب  انأف  تطلغ  ول  ىقب ! ينبيس 

«. كاحماسم ..كاحماسم  انأ  .كمولاه  شم  انأ  نكل  .ينتبس  نامك 
رفغأ ينإ  بعص  : » نئي راص  يوعي ، دعي  مل  .هتوص  ضفخنا  ةأجف 

.َّيديإ نيب  تومتب  يللا  نيديإلاب  سحأو  يد  نويعلل  صباب  اناو 
.َّيف هيتلمع  يللا  حماسم  انأ  .ِكينع  فوشأ  شالب  سب  .ينات  ينيسوب 

.»؟ يازإ هحماسأ  ..ِتنا  كلتق  يللا  نكل  .ينلتق  يللا  بحاب  انأ 
.اهتوهق دعتو  هايم  ةجاجزب  يتأتل  خبطملا  ىلإ  نيرثاك  ْتلخد 
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! فيلكثيه
ىلإ اهنبذجيف  ةركاملا  بيعالألا  نسرامي  تاتنيريسلا  لازت  ال  له 

؟ مالحألا ميحج 
جسن الإ  نسل  َّنه  امبر  .اهتايح  تنيريس يف  يأ  َرت  اهنإ مل  .تكحض 
تيب يف  ىلوألا  اهمايأ  يف  .تاياكحلاب  نيمرغملا  قيرغإلا  لايخ 
لوقي .ريطاسألا  ةعوسوم  تجرخأو  ةبتكملا  ىلإ  تلخد  تنيريسلا 

اهنع نلفغ  يتاللا  نوفيسرب »  » تاقيفر نه  تاتنيريسلا  نإ  ديفوأ 
اًبضغ رتيميد »  » اهمأ تطاشتسا  سيداه .»  » ميحجلا بر  اهفطتخاف 
.رويط ىلإ  نهتلوح  نأب  اهتنبا  ةيامح  يف  لامهإلا  ىلع  نهتبقاعو 

، ريصملا سفن  اوقوذتي  يك  رشبلا  فاطتخا  نفرتحي  احابشأ  نحبصأ 
.حاورألا مل شيعت  ثيح  ىلإ  نهتلحر  ىتوملا يف  نبحصي  اضيأ  نهو 

هيف مورت  تناك  سمشم  موي  يف  الإ  مالكلا  اذه  نيرثاك  قدصت 
..يتاك : » اهيداني اطوطمم  امعان  اتوص  تعمسو  اهناصح  عم  لالتلا 

هاجتا ىرجف يف  نوارب »  » تزكل ...ىرخأ .»! ةرم  يدوع  ..َّيلإ  يلاعت 
الإ اهموي  رثعت  مل  .ةباغلا  بلق  يف  ةريحبلا  ىلإ  لصو  ىتح  توصلا 

.سأرلا ئطأطم  تيبلا  ىلإ  اهعم  داع  يذلا  اهلظ  ىلع 
تقولا جيسن  كيدل  ناك  تنيريسلا  تيب  يف  نيرثاك ، اي  يعمسا 
.ةنولملا ماهوألا  طويخب  هيزرطت  يك  ةياهن  الب  كلوح  دتمملا  لمملا 

، فيلكثيه ىلإ  يدوعت  نأ  كنيداني  نم  نه  تاتنيريسلا  نأ  ِتقدص 
نهنإ لب  مالحألل ، يلفسلا  ملاعلا  ىلإ  ليللا  يف  كنفطتخي  نم  نهنأ 

! راهنلا فصتنم  تولاش يف  ةياكح  نيعمستف  انه  ىلإ  كنوعبتي 
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ءاسن صرحت  ملأ  نهدوجو ! يف  دقتعت  يتلا  ةديحولا  نكأ  مل  يننكل 
تاتنيريسلا لوجتت  ثيح  قاحملا  يلايل  جورخلا يف  مدع  ىلع  تيبلا 

نصرحي ملأ  ملاعلا ! نكلتمي  نهنأك  نهتحار  ىلع  ةقبطملا  ةملظلا  يف 
توص اهنم  برستي  ال  ىتح  ذفاونلاو  باوبألا  لك  قلغ  ىلع 

! تاينغألا
ةينابايلا ةأرملا  اهيف  تداع  يتلا  ةرملا  كلت  نيرثاك  تركذت 

نيب نم  .ةباغلا  نم  ةنونجملاك  ةضكار   (********)« وبوستيجوف »
لوقت يهو  اضيأ  ةعطقتم  ةداح  تاوصأ  اهنع  تّدن  ةعطقتملا  اهسافنأ 
نهتيأر دقل  ..معن  معن ..  .ةريحبلا  دنع  تاتنيريس  ثالث  تأر  اهنإ 

حطسلا يف قوف  نزفقيو  نصقريو  نكحضي  تايراع ، نك  ءاملا ، يف 
نيرثاك اي  يناكم  يف  ُترمست  ..انأو  .ريبك  يضف  كمس  لثم  رئاود 

عفر عطتسأ  مل  .َّيمدق  تحت  الئاس  اغمص  تحبصأ  ضرألا  نأك 
ترعش يدسج ! ثدحي يف  ناك  ام  مهفأ  ..يدسج مل  .نهنع  ينيع 

.لئاس غمص  ىلإ  اضيأ  انأ  لوحتأو  بوذأ  يننأك  ةبيرغ  ةشعرب 
حبصأو ءاملا  يف  يسفنب  فذقأو  يسبالم  علخأ  نأ  ةبغرلا  ينتكلمت 

نم ُتلفأ  ينلعج  ام  وه  بعرلا  ..بعرلا  نكل  .رايتلا  نم  اءزج 
ىلإ حيرلا  ناقباست  اتقلطنا  نيتللا  ّيقاسب  رعشأ  ملو  ةزجعمب ، غمصلا 

! ...انه
تناك .هففجتو  ةوهقلا  ناجنف  لسغت  يهو  نيرثاك  تكحض 

تنولتو ءامدلا ، هنم  تبره  يذلا  وبوستيجوف »  » هجو ىلع  كحضت 
تاونسلا لك  نمو  اهسفن  نم  ةيرخسلا  هبشي  ءيشب  امبر  ةكحضلا 
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.اهلخاد تأبتخاو  ةقنرش  مهولا  نم  جسنت  اهتضق  يتلا 
«. يتاك اي  ريخلا  حابص  »

ءاش ام  هللا  مسب  : » تلمكتساو خبطملا  باب  دنع  اهل  ةنيمأ  تمستبا 
«. حاترمو رونم  كشو  هللا ،

يأ ةنيمأ  فرعت  ول  اهتكحض ، متكت  يهو  اهتفرغ  ىلإ  نيرثاك  تداع 
َّقبتي ملف  اهسبالم ، ءادتراب  عرست  نأ  اهيلع  نكل  اهيلع ! ترم  ةليل 
قوف نم  تململ  .ةعاسلا  فصن  الإ  ةسردملا  سيبوتأ  دعوم  ىلع 

عيطتسي نل  .ةبيقحلا  يف  ةيانعب  اهتعضوو  ةيحرسملا  قاروأ  اهبتكم 
رتويبمكلا يف ىلإ  هتبتك  ام  لقنت  نأ  اهيلع  اذل  اهَّطخ ، أرقي  نأ  فسوي 
، يساردلا مويلا  ءاهتنا  دعب  اعم  ناسلجيس  .راهنلا  فصتنم  ةحسف 

.ةباتكلا تأدب  دق  اضيأ  اهنأ  هئجافت  فوسو  سمألاب  هبتك  ام  أرقتس 
قدنبلابو ةسوبسب  ةينيصب  اهيتأي  نأ  لبق  افرح  هكراشت  نل  اهنكل 

.ةدشقلاو اضيأ 

«. يچينج ةياكح   » ةينابايلا ةياورلا  تالطب  ىدحإ  يه   (********)
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٤٢
! فوؤر ةلباقمل  قيرطلا  العف يف  ِتنأ  له 

ُميرم اهنأك  نوفلتلا  مقر  تبرض  دقل  اهسفن ! قدصت  ال  ميرم 
اذإ امو  ةظحللا ، كلت  اهرعاشم يف  نع  اهسفن  لأست  ميرم مل  ىرخأ ،

مقرلا تبرض  .اهلخاد  روفي  لازي  ال  ةرارملاو  بضغلا  ناكرب  ناك 
انأ : » ادياحم هلعجت  نأ  تلواح  توصب  تدر  ولأ ،» : » تعمس امدنعو 

ديكأ .دومحم  عوضوم  صوصخب  ..فوؤر  اي  كركشأ  هزياع  تنك 
«. ظفحتا رضحملاو  ةلافكب  جرخ  هنإ  كغلب  يماحملا  نيدلا  زع 

ينإ ديعس  انأ  امومع  .ةجاح  شتلمع  ام  انأ  : » ادودو هتوص  ءاج 
«. ةديعس شتناك  ام  ةبسانملا  نإ  مغر  كتفش ،

ةليوط ميرمل  تدب  اهنكل  ٍناوث ، امبر  ةريصق ، تمص  ةلهو  ترم 
ديرت اهنأ  هربخت  فوس  هيلع ، تمزع  ام  ذفنت  الأ  تفاخ  اّدج ،

.هتلباقم
! العف

هعم سلجتس  فوؤر ، لباقت  نأ  ديرت  اهنأ  ةأجف  اهغامد  َّقط يف  دقل 
ةفدص يف هتلباق  ول  اهنأ  نيقي  ىلع  تناك  يتلا  يهو  اهتدارإ  ضحمب 

! ...ل ناكم  يأ 
.»؟ ةوهق ناجنف  ىلع  كَمزعأ  عفني  »

حتفنا يف دق  ءاوهلل  اريغص  ىرجم  نأ  اهدعب  ترعشو  اريخأ ، اهتلاق 
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ةربن هتوص  حضف  .كابترالا  هيلع  ادب  نم  وه  هنأ  بيرغلا  .اهردص 
قيزهتلاو ةلدهبلا  نم  اّشد  عقوت  هنأ  دب  ال  .نيكسم  .ةفيفخ  رتوت 

َّنج نيح  ةرملا  كلت  تركذت  .ةريخألا  ةقالعلا  نينس  هعم يف  اهتداعك 
انأ ..فوؤر  اي  هيافك  ..هيافك  : » هيف خرصت  تلظف  اهنونج 

هايملا ديعي  نأ  لواحي  ملو  هب ، لاصتالا  نع  تفقوت  اهدعب  كهركاب .»!
رسكو عماج  اي  ةكرب  لاق : هنأ  كش  ال  .ةقباسلا  تارملاك  اهيراجمل 

.امرتحم اريز  اهءارو 
، ربمسيد نم  نيرشعلاو  سماخلا  ءاسم  نم  رهظلا  دعب  ةسداسلا  يف 

هترايس تأر  .كلامزلا  شينروك  دنع  يسكاتلا  نم  ميرم  تلزن 
يوضي اهداوس  ناك  ةباوبلا ، مامأ  فقت  ليدوم ٢٠١١  سديسرملا 

رثكأ سديسرملا  بحي  هنأ  ميرم  دقتعت  .بورغلا  لبق  ام  سمش  تحت 
ثدحألا ليدوملا  نكلو  اديدحت ، ةرايسلا  هذه  تسيل  هئانبأ ، نم 

يدؤملا يديدحلا  يربوكلا  تشم  .رخآ  دحأ  يأ  لبق  هيرتشي  يذلا 
ترعش يناثلا  رودلا  يف  معطملا  ىلإ  اهدوعص  ءانثأ  يفو  بكرملا  ىلإ 
نكرلا هتأرو يف  معطملا  ىلإ  تلخد  .اهتبقر  ىلإ  ءطبب  بحستي  رتوتلاب 

.هتيب ةقيدح  هنأك يف  احاترم  سلج  .لينلل  قصالملا  رسيألا 
هترشب نول  زربأ  معانلا  ريهوملا  نم  نوللا  يوامس  رفولب  يدتري  ناك 

عضب نع  حصفت  ال  يتلا  دودشملا  هدسج  تالضعو  يساحنلا 
رثإ اهسفنت  توص  يرادت  يهو  تسلج  .نيتسلا  دعب  تاونس 

.اهتبقر نم  نكمت  دق  ملألا  ناك  .اهتشم  يتلا  ةدودعملا  تاوطخلا 
«. ميرم اي  الهأ  »
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اذه وحن  باذجناب  رعشت  لازت  ال  اهنأ  تكردأو  هيلإ ، ترظن 
هبتني اهدسج  ميرم  تشفق  دقل  ناك ! ام  لك  دعبأ  ..لوقعم  .لجرلا 

كلتمي اهدسج  نأك  تسحأ  .هيدي  عباصأ  بايسناو  هرطع  ةحئارل 
، اهاضرب ةرورضلاب  ىظحي  ال  يأر  هيدلو  اهنع ، ّالقتسم  القع 

.ءابطألا عانق  رضحتست  نأ  تلواحف 
.»؟ ةدايعلا ..ىفشتسملا  لغشلا ، رابخأ  هيإ  »

ىندأ اهيدل  سيلو  ىفشتسملا  تكرتو  ةدايعلا  تقلغأ  اهنإ  تلاق 
.بطلل دوعتس  تناك  نإ  ةركف 

.»؟ هيل لوقعم ! »
!«. شفرعا ام  »

!«. ميرم اي  كتايح  لك  ناك  هد  لغش ؟ ِتلطب  ينعي  »
«. ةايح لمعأ  شتفرع  ام  ..ينإ  ةلكشملا ، يد  َّيِه  نكمي  : » تلاق

.ةلمجلا اهب  تجرخ  يتلا  ةطاسبلا  تبرغتساو 
ءيشال نأ  تسحأ  .احيرم  ةبارغلل ـ  اي  تمصلا ـ  ناكو  .تتمص 

الو ءاقللا ، تبلط  يتلا  يه  اهنأ  نم  مغرلا  ىلع  ملكتت  نأ  ىلع  اهربجي 
سفنب نكت  مل  ةوهقلا ، تفشر  .ائيش  هربخت  نأ  عقوتي  فوؤر  نأ  كش 
اهيتفش ىلإ  تللست  .ةحئارلا  عم  اهلوعفم  أدبي  يتلا  ةنيمأ  ةوهق  ةوق 

.ةماستبا لظ 
اننإ تضفر  كنإ  كركشأ  هزياع  انأ  : » تلاق تمصلا  نم  ةرتف  دعب 
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«. فلخنو زوجتن  ينعي  فلخن ،
ىلإ دوعت  ميرم  يه  اهف  اقداص ، هسدح  ناك  .قطني  ملو  اهيلإ  رظن 

؟ حارجلا جالعب  ليفك  نمزلا  نأ  فوؤر  اي  نظت  تنك  اذامل  .هخيبوت 
ناك ةغراف ، ادوعو  حنمي  وأ  اهيلع  بذكي  هنأ مل  اديج  فرعت  ميرم 

امه هتنباو  هنبا  ةحارو  هتيب  رارقتساف  ةظحل ، لوأ  نم  احضاو 
تابونو اهتيبصع  لمتحا  ام  الإو  ميرم ، بحأ  هنكل  .ساسألا 

نأ ركني  .هل ال  اهراصحو  اهحاحلإ  ىلع  ربص  الو  ةليوطلا ، اهبائتكا 
ةأرما ىرخأ ، َميرم  حبصت  تناك  بائتكالا ، ةَّمُغ  حايزنا  تاقوأ  يف 

يف .اهتاياكح  عامس  الو  اهعم  مالكلا  لمي  ال  ةيكذو ، لظلا  ةفيفخ 
يف لشف  امك  هب  كاسمإلا  يف  لشف  هنكل  امبر ، ٌّرس  معان ، ءيش  ميرم 

.اهئاوتحا
.»؟ داوجلا دبع  دمحأ  ديفح  كنإ  تلق يل  ام  كرمع  هيل  َتنا  وه  »

لاومب هدج  ةقالع  ام  .بارغتساب  اهيلإ  رظنو  اهلاؤس  ىلع  هبتنا 
؟ هعامسل اصيصخ  هترضحأ  يذلا  خيبوتلا 

كنإب يدج  ةقالع  هيإ  ميرم ؟ اي  هيإ  هيف  : » هقيض ةارادم  لواح 
.»؟ كزوجتي ضفر  انأ ـ  وه  يللا  بلكلا ـ  نبا  نإ  ةديعس ،

.درت مل 
دلبلا فلي  يدانم  بيجأ  هيإ ؟ لمعأ  ضورفملا  انأ  : » لمكتسا
ةياور يف  ةيصخش  وه  يللا  داوجلا ، دبع  دمحأ  ديفح  انأ  نإ  لوقيو 
رظتنم الثم  ملاعلا  ةيلامجلا ؟ مايأ  نم  ايوبأ  باحصأ  نم  دحاو  اهبتك 
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.»؟ يلأستب هيلو  يد ؟ ةريطخلا  ةمولعملا 
نينس كترشاع ٨  ينإ  يل  حضتاو  ةفدصلاب ، عوضوملا  تفشتكا  »

!«. شكتفرعامو
يرمع يللا  يدج  ىلع  يملكتتب  ِتنإ  ميرم ؟ اي  يازإ  شينفرعت  ام  »

!«. انأ شم  هتفش ، ام 
، ةكباشتملا اهراكفأ  طويخب  كاسمإلا  لواحت  تناك  .ميرم  تتكس 

لوقاه هفراع  شم  انأو  كلباقأ  تبلط  ينإ  فوؤر  اي  فرعت  : » تلاق
، هفراع تنا  يللا  مالكلا  لوقاه  ينإ  هركاف  تنك  نكمي  هيإ ؟ كل 

.ينانأ َتنا  نإ  كل  لوقاه  صلاخ ، كيف  رثأ  ام  ةقيقحلا  هرمع  يللاو 
كشو نم  هزياع  شمو  كقلطأو  ليع  فلخأ  يخأ ، اي  ينزوجتا  تنك 
ضعب عم  انشع  انحا  نإ  كل  لوقأ  هزياع  ..ِتقولد  نكل  .ةجاح 

له .ةيقيقح  ةجاح  يسفن  نع  كل  تلق  ام  يرمع  انأو  نينس ،
.»؟ دهان نع  كل  تيكح  يرمع 

ةقالعلا نأ  احضاو  ناك  .ائيش  هل  يكحت  نأ  ةجاحب  ميرم  نكت  مل 
..امهنأو مئاد  رتوت  ردصم 

ينإ كل  تلق  له  .ةيقيقح  ةجاح  يدصق  انأ  ..أل  : » هتعطاق
يسفن بط  تصصختا  ام  دعب  ىتح  اههركأ  تلضف  ينإ  اههركاب ؟

!«. ةضيرم اهنإ  تمهفو 
ةيسفنلا ضارمألا  بعصأ  نم  يه  ةيتابوكيسلا  نأ  ءابطألا  فرعي 

نيحافسلا نم  هب  سأب  ال  ددع  .نآلا  ىتح  جالع  اهل  سيل  نأل 
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نع روصت  يأ  وأ  بنذلاب  ساسحإ  نود  نولتقي  مهنإ  نويتابوكيس ،
نوبذعي امهو  ةعتمب  نورعشي  مهف  سكعلا  ىلع  لب  .نيرخآلا  ملأ 

نع لوئسملا  ءزجلا  لعجي  خملا  يف  للخ  مهيدل  .لتقلا  لبق  اياحضلا 
.نييعيبطلا سانلا  دنع  همجح  فاعضأ  ةراسخلاو  بسكملا  تاباسح 

وهف رخآلاب  ساسحإلاو  ريمضلاو  رعاشملا  نع  لوئسملا  ءزجلا  امأ 
اولأس ثاحبألا  دحأ  .فلتخم يف  ليصف  مهنكل  ارشب  نودبي  .رماض 

نل كنأ  دكأتم  كنأ  ول  هحارس : قالطإ  دعب  اّيتابوكيس  انيجس 
.اعبط ةقث : لكب  در  ىرخأ ؟ ةرم  لتقتس  لهف  نجسُت ،

ريغ فاشتم  شم  ءيطب  مسب  لتقيب  يتابوكيس  ليصف  يمأ  »
«. ةيحضلل

.الايمأ ترج  دق  اهنأك  طبهيو  ولعي  اهردصو  ميرم  تتكس 
نع ائيش  فوؤرل  لقت  اهنأ مل  اهيف  كردت  يتلا  ىلوألا  ةرملا  يه  كلت 

يتلا رعاشملا  ةبوبيغ  نع  الو  يجان  نع  طق  ِكحت  عبطلابو مل  دهان ،
.فوؤرب اهتقالع  نينس  ءانثأ  ىتح يف  كانه  تلظو  اهيف  تلخد 

نإ ءيش ، ال  يف  تعاض  كتايح  لك  نإ  فوشت  كنإ  ملؤم  ءيش  »
كنإ نم  لهسأ  باقعلا  نأل  نكمي  كسفن ، بقاعتب  هتيضق  كرمع 

مومسم فرقم ، عقنتسم  يف  يشيع  ميرم ، اي  كسفن  يبقاع  .شيعت 
!«. بعص ءيش  .موي  لك  للحتتب  ةثج  يشيع  هركلاو ، بضغلاب 

!«. ...ميرم : » هلوقي ائيش  دجي  ملو  اهيلإ  فوؤر  رظن 
ملكت اهنأك  اهمامأ  ترظن  اهيتفش ، ىلع  ةبحاش  ةماستبا  تمسترا 

321



لصحتب يل، يللا  ةنونجملا  تاجاحلا  لك  نيب  نم  ارخؤم ، غارفلا « :
، طيرشلا حسمي  دحاولا  عفني  وه  نونجم : لاؤس  لأساب  يسفن  تيقل 

يلطب يغامد : يف  يمأ  توص  هعماس  ةينات ؟ ةجاح  هيلع  لجسيو 
، تاف يللا  يحسمت  مزال  شم  لوقيب يل : ينات  توص  نكل  ىقب ! ليثمت 

!«. شيعأ أدبأ  هيإ  ينعي  ةدكأتم  شم  سب  انأ  .يشيع  يئدبا  نكل 
!«. هد لك  كل  يكحاب  ينإ  ةبيرغ  : » تلاقو فوؤر  ىلإ  ترظن 

اهعمسي نأ  اهقح  نم  نأ  اهتايح ، يف  ةرم  لوأل  امبر  رعشت ، تناك 
اهنأ روصتتل  نكت  مل  قباس  بيبح  درجم  ملاعلا »  » ناك ول  ىتح  ملاعلا 

.نآلا تلاق  ام  همامأ  لوقتس 
«. ميرم اي  ِكبحب  هسل  يلكش  »

.هوحن ترظن 
هيتلق يللا  هبش  مالك  يمادق  لاق  دح  تعمس  ام  يرمع  انأ  : » لاق

!«. هد حوضولابو  ملؤم  ِتقولد ،
.تتكس

نكل ةيفطاع ، ةرماغم  يف  لخدأ  نكمم  .ينانأ  انأ  ميرم  اي  هويأ  »
«. دراو شم  رمأ  هتققح ، يللاب  فزاجأ 

اهنأ ليختت  نكت  مل  .ليحرلل  دعتست  اهتبيقح  ىلإ  اهدي  ميرم  تدم 
وحصتس ادغو  تقولا  رخأت  .فوؤر  عم  اثالث  تاعاس  يضقتس 

.لفحلل دادعتسالا  لجأ  نم  اركاب 
نإو دومحم ، جورخب  الافتحا  دغلا  ءاشع يف  لفح  مهيدل  نأ  هتربخأ 
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.روضحلل هوعدت  نأ  اهنم  تبلط  ةنيمأ 
.»؟ ةنيمأ نيم  ميرم ؟ اي  ينمزعتب  يللا  ةنيمأ  »

«. ةلاسر ناونعلا يف  كل  تعباه  .فوؤر  اي  كراظتنا  «يف 
ادبو بكرملا  ةباوب  دنع  فقوت  مث  جراخلا ، ىلإ  اهبناجب  ىشمو  مستبا 

يف ةجاح  .رحبلا  ع  اليف  يدنع  انأ  : » لاق ةركف ، هتءاج  نمك 
كنإ يلاب  رطخ يف  هيل  شفرعا  ام  .مهيرقتحتب  يللا  اينغألا  تاعجتنم 
ةنيمأ يدخات  اعبط  نكممو  موي ، ماك  كانه  يضقت  يبحت  نكمم 

«. كتبحاص
ائيش ديرت  اهنأ ال  اروف  تَّدرل  ىلوألا  ميرم  يه  تناك  ول  .تمستبا 

«. نكمي : » تلاقو نيرثاك  تركف يف  اهنكل  ههجو ، نم 
اهفتك سملت  هديب  تسحأ  نأ  ثبلت  مل  تشمو ، هيلع  تمَّلس 

.ترادتساف
تنك نإ  يسفن  تلأس  ام  يرمع  انأ  : » هلاعفنا متك  لواحي  وهو  لاق 

ينوكت يسفن  انأ  ..ميرم  اي  يقيقح  ..يقيقح  سب  .أل  الو  ديعس 
«. ةديعس

دق ةموهفم  ريغ  ةشعر  نأ  قّدص  الو  هلاق ، ام  فوؤر  قدصي  مل 
ولم الجر  نأ  لجخم  ءيش  وه  مك  رّكف  .تفتخاو  هردص  يف  ترم 
لظ اهنأك  هينيع  يف  ةعمل  يرادي  وهو  عراشلا  يف  فقي  هلثم  هموده 

.عومدل
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٤٣
لوألا رمعلا م  تاهو  لِّوط  ليل  اي  كيلع  ةنامأ 

ليل اي  يليل  اي  ةنامأ  ..ةنامأ  ةنامأ  ..ةنامأ  ةنامأ 
ةميلولا دادعإل  ةمزاللا  تانوكملا  اهلوحو  خبطملا  يف  ميرم  تفقو 

دومحم مراك  توصب  اجزتمم  تيبلا  ةلاص  نم  اهيتأي  ةنيمأ  توص  امنيب 
.ويدارلا يف 

ةنامأ ..لِّونمع  تقشع  ينتير  اي  ..ديعس  يبلقو  ديدج  بحاب 
..ةنامأ ةنامأ  ..ةنامأ 

ةذفانلا نم  جرختو  ةقشلا  قّبعت  ةذافنلا  يهطلا  حئاور  تأدب 
ماعطلا ناك  نإ  ميرم  فرعت  ال  ايسور .»  » ةوهق نئابز  فنأ  بعادتل 
.نينس ذنم  ددعلا  اذهب  روهمجل  خبطت  يهف مل  نيوعدملا ؛ لك  يفكيس 

عم تيبلا  يف  الفتحي  نأ  يجان  ررقو  سماخلا ، امهجاوز  ديع  ناك 
اهموي تخبط  .اهجوزو  اظاظ  مهنيب  نم  ناك  باحصأ ، ةعومجم 

نارفعزلاو بيطلا  زوجب  محل  ةينيصو  ةعقسمو  بنعلا  قرو  يشحم 
مويلا ذخأ  دق  يجان  نأ  ركذت  اهنكل  .اهركذتت  ال  ىرخأ  اقابطأو 
هلكش ناكو  خبطملا  ةليرم  ىدترا  هنأو  ىفشتسملا ، نم  ةزاجإ 

هدك : » هعومد نيب  نم  لاق  .يكبيو  لصبلا  عّطقي  وهو  اكحضم 
!«. ِتقولد هيإ  َّيلع  اولوقي  ينوفاش  ول  دلبلا  يلهأ يف  اكيرام ؟ اي  هضرب 

هتلقنو يجان  بعت  مايأ  ةتسب  اهدعب  .مويلا  اذه  اريثك يف  اكحض  دقل 
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دحأ ىلإ  ءودهب  ىركذلا  عفدت  يهو  ميرم  تسفنت  .ىفشتسملا  ىلإ 
.زرألا لسغت  تأدب  .اهغامد  ناكرأ 

ةبغر اهتباتنا  .مويلا  اذه  خبطلا  ىلع  رصت  اهلعج  يذلا  ام  فرعت  ال 
يه اهو  .دحاو  مويل  ولو  ةنيمأ  نم  فرشلا  كلذ  عزتنت  نأ  ةئجافم يف 

تلاق مث  ددرتب ، اهسأر  ةنيمأ  تزه  .لاضن  دعب  اراصتنا  تققح  دق 
هنابعت ِتنإ  ىتح  سب  ميرم  اي  هويأ  : » اهسفن عجارت  اهنأك 

!«. ....هسلو
.كحضت تأدبو  رمألا ،» َيضُق  ..رمألا  َيضُق  دقل  : » ميرم تلاق 

جتري اهردصو  لصبلا  محللا يف  عطق  بلقت  زاجاتوبلا  مامأ  تفقو 
.ابرغتسم اهيلع  جرفتي  اهلقع  نم  ءزج  ناك  .ةريغص  تاكحضب 

؟ ميرم اي  هيإ  ىلع  يكحضتب 
! رتكأ كحضاب  يكحض  عمساب  امل  سب  هفراع ! شم 

ةحيرلا ..مممممم  : » تلاقو تمستبا  خبطملا ، ىلإ  نيرثاك  تلخد 
!«. يوق ةولح 

ةفقوب ينيتركف  : » تفاضأو ةجالثلا  نم  هايم  ةجاجز  تجرخأ 
اهاعم لغتشي  دح  بحتب  شتناك  ام  .تنيريسلا  تيب  خبطم  ةنيمأ يف 

.اهفتاه ىلع  درتل  ةعرسم  تجرخو  انايحأ ،» ةزيزع  الإ 
! تنيريسلا تيب 

، محللا ىلإ  بيطلا  زوجو  نشخلا  دوسألا  لفلفلا  ميرم  تفاضأ 
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.ةنوركملا يناوصل  ليماشبلا  ريضحت  تأدبو يف 
! تنيريسلا تيب  خبطم 

! ههبشي اخبطم  اهتايح  ميرم يف  َرت  مل 
.ئجافمو يوق  ءوض  فاشك  لعفب  امنأك  اهغامد  دهشملا يف  ضمو 

ئلتمي يتلا  حافتلا  تارمث  ضعبب  يتأتل  خبطملا  ىلإ  تلزن  دق  تناك 
تامغن تيبلا  يف  تددرت  .ةذفانلا  بناجب  ريبك  يبشخ  نحص  اهب 

باب دنع  تفقو  .هتبحاص  الو  براهلا  َرت  مل  ميرم  نكل  براه ،
نم اهعيمج  ناردجلا  تناك  .رونلا  نم  اهينيع  تطغو  خبطملا 

يهتنت نيأ  نيبتت  يك  تقولا  ضعب  تذخأ  ميرم  نأ  ةجردل  جاجزلا ،
! ةقيدحلا أدبت  نيأو  خبطملا  دودح 

! لبق نم  دهشملا  اذه  ميرم  ركذتت  فيك مل 
ليلكإو عانعنو  ناحير  صصأ  تصارت  ذفاونلل  ةضيرعلا  ةفاحلا  ىلع 

رون بحسنا  مث  .اهيلع  ميرم  فرعتت  مل  ىرخأ  تاتابنو  لبجلا 
أدب ام  ناعرسو  ءامسلا ، يف  ةليقث  بحس  روهظ  عم  ةأجف  سمشلا 

ةدئاملاو ةيماخرلا  ضرألا  قوف  ةفيفخ  رون  عقب  الإ  َّقبتت  مل  رطملا ،
نم ميرم  تبرتقا  .خبطملا  طسوتت  يتلا  ورألا  بشخ  نم  ةريبكلا 

بعصلا نمو  الئام  اعيفر  طخلا  ناك  .ةدئاملا  قوف  قاروألا  ةموك 
نم ناخدلا  تاقلحك  ىولتت  تاملكلا  ىرأ  ال  امدنع  ، » هتءارق

قرولا بناجب  ...ىشالتأ .» قبطم ، مالظ  يف  يسفن  دجأ  يلوح ،
دامرب ةفاحلا  ىتح  ائلتمم  ناك  نولملا ، فزخلا  نم  اريغص  اقبط  تأر 
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.رئاجس باقعأو 
؟ انه بتكت  فلوو  اينيجريف  تناك  له 

فقتو ّلتلا  دوعص  نم  يهتنت  ةلازغ  تأرف  اهسأر  ميرم  تعفر 
.اهلوح تفلتت  مث  ةظحلل 

ةقيدح جراخ  الازغ  ميرم  اهيف  ىرت  يتلا  ىلوألا  ةرملا  يه  كلت 
! ةلفط يهو  اهوبأ  اهبحصي  ناك  ثيح  ناويحلا 

، قفرب ضرألا  سملت  اهنأك  ريست  يهو  جاجزلا  فلخ  نم  اهتلمأت 
.اهالفط اهليذ  ناكو يف 

نارودلا يف  ناتريغصلا  ناتلازغلا  تأدب  ةقالمعلا ، ةرجشلا  تحت 
تفقوو نابعلت ، امنأك  مخضلا  عذجلا  لوحو  اضعب  امهضعب  لوح 
فقوتب اناذيإ  اذه  ناكو  تكرحت ، ةبسانم  ةحسف  دعب  .جرفتت  مألا 
ةلازغلا تذخأ  .مألا  رثأ  يف  ةيدجب  ريسلل  ةدوعلاو  بعللا  ةرقف 

تعفر .اهءارو  ميرم  فقت  يتلا  ةذفانلا  ىلإ  تهجتاو  اريغص  ىنحنم 
ةلحار ترادتسا  مث  ءيش ، نع  ثحبت  امنأك  لخادلا  رظنت يف  اهسأر 

.نالفطلا اهليذ  يفو 
ةيدؤملا ةيبشخلا  ةقرطلا  ضرأ  ىلع  مادقأ  توص  ميرم  تعمس 

نيتخفتنم نينيعو  بحاش  هجوب  فلوو  اينيجريف  تلخد  .خبطملل 
رثعبملا قرولا  بيلقت  يف  تأدبو  ةدئاملا  ىلإ  تسلج  .مونلا  ةلق  نم 

.اهمامأ
وحن اهسأر  تعفر  اينيجريف  نكل  بتكت ، َّمع  اهتلأس  ول  ميرم  تدو 
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، اهتأر نيأ  ركذتت  نأ  لواحتو  ىلوألا  ةرملل  اهدوجو  كردت  اهنأك  ميرم 
اهانيع تبحسناو  ركذتت  نأ  اهمزع  نع  تلخت  دق  اهنأ  اهيلع  ادب  مث 

.ةذفانلا جراخ  قفألا  ىلإ 
.ةقيدحلا ىلإ  ميرم  تجرخ 

بشعلاب اهيمدق  نطاب  ىقتلا  امدنع  الإ  ةيفاح  تناك  اهنأ  كردت  مل 
هنأك هيف  صوغت  نأ  ميرم  ناكمإبو  امعانو  افيثك  ناك  .للبملا 

رطملا تارطقو  اهدلج  سملي  فيرخلا  ءاوهب  ترعش  .باحسلا 
.يفتختو اهقوف  اعيرس  ربعت  ةفيفخ  سمش  ةعقب  امنيب  اهسأر  للبت 

.»؟ ةدعاسم هزياع  شم  ميرم ، اي  رابخألا  هيإ  »
اهربص َدِفَن  دق  ةنيمأ  نأ  ودبيو  ارهظ  ةيناثلا  اهنإ  .ةنيمأ  توص  اهقافأ 

.ةلغشم وأ  ةلغش  نود  تاعاس  سولجلا  نم 
«. ةجاح ىلع  كلأسأ  هزياع  .ةنيمأ  اي  يدعقا  »

.»؟ ...ريخ : » قلقلا ةنيمأ  هجو  ىلع  ادب 
، ةنيمأ ىلإ  تتفتلاو  ةنوركملا  يناوص  ىلع  نرفلا  باب  ميرم  تقلغأ 

كدنع ىقبي  ِتينمتا  كرمع  له  نيرصقلا ، نيب  مايأ  يف  : » تلاق
.»؟ موتحم ريصمل  ةريسم  امياد  تنك  ِتنا  الو  رايتخا ،

.»!؟ ...موتحم : » اهردص ىلع  ةنيمأ  تطبخ 
هيف نإ  ريبكلا ؟ تيبلا  هرب  ةايح  هيف  نإ  ِتركف  له  يدصق  »

.»؟ ..ةينات تارايتخا 
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نكل اهسفن « : ىلع  درت  اهنأك  تلمكتسا  مث  ةظحلل  ميرم  تتكس 
«. ةنيمأ اي  ةشيط  تنك  ةجاح ! شيترتخا  ام  الصأ  ِتنا 

.»؟ ...ةشيط »
«. ددع ةلامك  ينعي  »

ميرم اي  رايتخا  شاهيف  ام  تاجاح  هيف  : » تلاقو اهيلإ  ةنيمأ  ترظن 
سب ليلق ، اهتخب  ىقبي  ةشيع  نإ  وأ  صاصرلاب  برضني  ينبا  نإ  يز 

«. ةيضار تنك  انأ 
دصقت ال  اهنأ  رسفت  يهو  ضوحلا  نم  زرألا  ةافصم  ميرم  تعفر 
ةدحاو ةرم  يدرت  الثم  يراتخت  ..يراتخت  يدصق  : » ةيردقلا ءايشألا 

!«. ..ةديعس شم  كنإ  هل  يلوقت  هيهجاوت ، ديسلا ، ىلع يس 
«. دمحلاو هللا حرف  يبلق  اماي  انا  هد  ةديعس ؟ شتنك  ام  ينإ  لاق  نيمو  »

هعفدن تاظحللا ، كلت  لباقم  هعفدن  يذلا  نمثلا  ميرم يف  تركف 
! انرمع نينس  ريغ  لمملا  طيسقتلاب  نايحألا  مظعم  يفو  امدقم ،

ةرسك نم  برهي  ردقي  يتنب  اي  دح  هيف  وه  : » تلاقو ةنيمأ  تمستبا 
ربنُي لضفي  يللا  هيفو  ىضريب ، يللا  هيف  .هشيعنهو  بوتكم  .بلقلا 
تيب حورأ  ترتخا  ميرم  اي  انأ  وه  ينعي  .قناختيو  طيزيو 

انه عجرأ  انأ  نإ  ىتح ـ  ملحأ  تنك  الو  ترتخا ـ  الو  تنيريسلا ،
«. ريخ هيف  ناك  ..امياد  ..امياد  سب  ينات ؟

ذنم .ةكرعملا  اياقب  ململت  تأدبو  زرألا  تحت  رانلا  ميرم  تلعشأ 
هتراتخا يذلا  ام  .رايتخالا  ركفت يف  يهو  تنيريسلا  تيب  نم  اهتدوع 
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دقل ةدحاو ؟ ةظحلل  لعف  در  اهلك  اهتايح  تحبصأ  ىتمو  ميرم ،
، ةايحلا ىلإ  دوعت  نأ  نم  لهسأ  ناك  اهسفنل  اهباقع  نإ  فوؤرل  تلاق 

دمحلا لوقت : نأ  شيعت  ىتح  اهنم  بولطملا  ناك  له  نكل  .شيعت  نأ 
ال يتلا  ءايشألا  لكو  باذعلاو  فرقلا  ىلع  بر  اي  اركش  هللا ،

! ...فرعأو كدصقم  امامت  مهفتأ  انأ  .اهمهفأ 
.»؟ ِتطسبنا ميرم ، اي  شيتملس  ام  امل  ِتنا  وهو  »

.تمص ةنيمأ يف  ىلإ  اههجو  تعفر 
.»؟ لفلا يز  كتشيعو  هسيوك  هدك  ِتنإ  »

!«. ..مّلسأ »
اي يراتخا  اهدعبو  .رايتخا  هيف  شانل  ام  يللاب  اضرلا  ينعي  ميلستلا  »
«. شيعأ ترتخا  لمكأ ، ترتخا  انأ  ينعي  كل أل ! لوقيه  دح  يتس ،

.»؟ ةنيمأ اي  حص  .شيعن  نيشياع  املاط  : » ىسأب ميرم  تمستبا 
يللاو فوشي  اماي  شيعي  يللا  : » عستت اهتماستباو  ةنيمأ  تلاق 

«. رامح ىقبي  َّالإو  ربكي ، مزال  فوشي 
كلكش : » زاجاتوبلا هاجتا  يف  اهيسرك  نم  ةأجف  تضفتنا  مث 

!«. زرلا يقرحته 
ةقث هيوش  ةنيمأ ؟ اي  هيإ  ىرج  : » رانلا نم  ئدهت  يهو  ميرم  تكحض 

!«. ىقب
.»؟ ةيقو ماك  هزياع  .يشام  »

.ميرم تهقهق  ةنيمأ ،»! اي  ةيقو  »
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.»؟ هيإ دق  هزياع  : » ةنيمأ تلمكتسا 
.»؟ ةنيمأ اي  يتكنتب  »

!«. فوؤر ِتمزع  كنإ  يتاك  نم  تفرع  انأ  ..هيإ  كل  لوقاب  »
يحور َّالاي  اناعم ! هتادوهجم  ىلع  هركشن  مزال  شم  : » ميرم تمستبا 

«. صلخأ ينيبيسو  يتاك  عم  يدعقا 
نإو كمهنم ، اهلكشو  ةيحرسملا  بتكت يف  نيرثاك  نإ  ةنيمأ  تلاق 

قفرب اهرهظ  تتبر  ميرم  نكل  ...و ، نوحصلا  لسغت  نأ  اهناكمإب 
بهذتس اهنإ  ةنيمأ  تلاق  بابلا ، دنع  .خبطملا  جراخ  اهدوقت  يهو 

ىلع ترركو  ةمعطألا ، عورشم  ىلع  لغشلا  لامكتسال  دومحم  مأل 
شيرمحت ام  ةيخولملا ، ةيلقت  ىلع  كلاب  ِّيلخ  : » ريخألا ريذحتلا  ميرم 

«. ىقب كركفاه  شم  موتلا  ..ميرم  اي  ةيفاعب  كتوف  ..ةدايزب ! موتلا 
اهيلإ داعف  ضوحلا  قابطألاو يف  للحلا  ةموك  وحن  ميرم  ترادتسا 

اي ةشيط  تنك  ةجاح ! شيترتخا  ام  الصأ  ِتنإ  نكل  ةنيمأل : هتلاق  ام 
! ةنيمأ

نينسلا ةليط  ةشيط »  » الإ ءيش  يأ  ِتنك  له  ميرم ، اي  ِكنع  اذامو 
؟ ةيضاملا

يناوصلا نول  ناك  .اهيلإ  تعرسأف  نرفلا  ةنوركملا يف  ةحئار  تحاف 
تأفطأ .حطسلا  قوف  كيمسلا  لماشبلا  قبقبو  اّيدرو  حبصأ  دق 

.ةموهفم ريغ  ةداعسب  سحت  يهو  رانلا 
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٤٤
ةعباسلا ةنيمأ يف  تسلا  تيب  ىلع  زيزع  سنربلا  ةراح  لهأ  دفاوت  أدب 

ول امك  ءاسنلا  ديراغز  تددرت  بابلا ، نم  دومحم  لخد  امدنع  .ءاسم 
دالب يف  برحلا  نم  هظفحو  هللا  ةمالسب  داع  اّيدنج  نلبقتسي  نك 

لافطألا لوضف  راثأف  دوعلا  لمحي  وهو  فسوي  لخد  .زيلجنإلا 
يف اهنأ  ةنيمأ  ترعش  .دوعلاو  وه  هنوصحفتي  هلوح  اوعمجت  نيذلا 

رتوتلا تاضبن  ىلع  ةحرفلا  تطغ  .ءاشع  لفح  درجم  سيلو  حرف 
.مويلا رادم  ىلع  نيرثاكو  ميرم  نع  اهءافخإ  تلواح  يتلا 

! فوؤر
باب ىلع  اهانيع  تددرت  .ءاقلل  علطتت  اهنأ  رعشت  يهو  سمألا  ذنم 
ءيجت ةريغص  ةماستبا  اهيتفش  ىلعو  هلوصول  ابقرت  حوتفملا  ةقشلا 

بقرتلا ناك  .دوعت  مث  تاظحلل ، اهبجحتف  رمت  ابحس  نأك  يفتختو ،
مسق يف  هتأر  نأ  ذنم  اهتبحاص  يتلا  بلقلا  ةضبق  نم  ففخ  دق 

.ةطرشلا
ديعلا لبقتست  ةلفط  اهنأك  مويلا  اذه  لجأ  نم  اناتسف  ترتشا  دقل 

ىلإ تلصو  ةيضف  ةريفضو  ديدج  ءاذحو  ةديدج  سبالم  ةحرفب 
لاحم يف  ةلوج  يف  نيرثاك  عم  تلزن  يضاملا  عوبسألا  .اهرهظ  رخآ 

ناتسف ىلع  تقفاو  نأ  ىلإ  اليوط  ةددرتم  تلظ  .لينلا  رصق  عراش 
اههجو لامج  قماغلا  يلحكلا  هنول  زربأ  ةفيطقلا ، نم  ميمصتلا  طيسب 

نأ دعب  ةقانأ  رثكأ  ناتسفلا  ادبو  .اهتنجو  ىلع  ءادوسلا  ةماشلاو 
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امدنع .يضفلاو  قرزألا  نم  تاجردب  الاش  نيرثاك  هل  تراتخا 
كشو ىلع  يهو  اهساسحإ  نع  نيرثاك  اهتلأس  لحملا ، نم  اتجرخ 
تلاق هفراع .»! شم  : » تلاق مث  ةنيمأ ، تتكس  .اهديفح  لباقت  نأ 
تلباق اهنأ  ول  اهروعش  نوكيس  اذام  فرعت  ال  اضيأ  اهنإ  نيرثاك 

ملاعلا تكرت  دقلف  طق ، اهرت  مل  يتلا  اهتنبا  نيرثاك  وأ  اهل ، اديفح 
رودت اهمأو  ةديلولا  تءاج  .عيباسأب  ةلفطلا  تدلو  نأ  دعب  اهءارو 
ودبي يذلا  ريغصلا  نئاكلا  كلذب  متهت  ال  نايذهلا ، تاماود  يف 

ديعبلا تاعفترملا  تيب  الإ  اهيف  ىرت  نيرثاك  دعت  مل  ةايحل  اسمحتم 
ربكت ةمتعلا  نم  عقبو  اهتدوع  رظتنت  اهترجح  يف  ةدقوملا  ةعمشلاو 
اهبلق يف  ملأ  ةزخوب  ةنيمأ  ترعش  .ءيش  لك  علتبتل  مخضتتو 

.تدهنتو
كارح الب  اهفوقو  ىلع  تهبتناف  اهفتك  قوف  ميرم  ديب  ةنيمأ  تسحأ 

اهلأس يذلا  فسوي  ىلإ  اهينيعب  تبرهو  تمستبا  .ةلاصلا  طسو  يف 
فرعت تنك  اذإ  : » تلاق .عمست  نأ  ديرت  باهولا  دبعل  ةينغأ  يأ 

«. فسوي اي يس  انعمس  ىقبي  سالجلا ،»  » ةينغأ
لِّوطو ضاف يب  قوشلا  سالج  اي 
يراد شم  انأو  كاعم  تبد  اماي 

لوألا نم  يران  ببسم  اي 
يران تيفط  سب  تقولد 

ةنيمأ بلق  َّقد  بنيز  ةديسلا  ةقش  باب  دنع  فوؤر  ّله  امدنع 
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تُفَخ تيبلا ، لخاد  لافطألاو  ءاسنلا  تاوصأ  تعجارت  .فنعب 
قوف ءطبب  ريست  اهنأ  ةنيمأ  تسحأو  دوعلا ، ةندندو  فسوي  ءانغ 

يه هنع  اهلصفت  يتلا  ةليلقلا  تاوطخلا  نأو  فيثكو  يرط  بشع 
.ليوط نمز 

«. ترون بنيز  ةديسلا  .الهسو  الهأ  »
مث ميرم ، ىلعو  ةنيمأ  ىلع  مِّلسي  وهو  اليلق  ىنحناو  فوؤر  مستبا 

عرسي نأ  هثحتسي  ةوطخب  هءارو  فقو  يذلا  باشلا  ىلإ  رظني 
وه اذه  نأ  ةظحلل  ةنيمأ  تدقتعا  دقل  .خبطملا  ىلإ  ةتروتلا  لاخدإب 

هتداق .هل  دعاسم  وأ  قئاس  امبر  هنأ  تمهف  ام  ناعرس  اهنكل  هنبا ،
يهو ةفرشلا  نم  بيرقلا  ةلاصلا  نكر  ىلإ  تيبلا  لخدم  نم  ةنيمأ 

ىلع ركش  ال  نأ  فوؤر  دكأ  .ىولحلا  ىلعو  ءيجملا  ىلع  هركشت 
اذام ةنيمأ  هتلأس  .يدلبلا  ةبنكلل  رواجملا  دعقملا  ىلع  سلجو  بجاو 

.برشي
«. مناه ةنيمأ  اي  ركاش  نوكأ  ةداس  ةوهق  »

ةوهقلا هل  ّرضحتس  نم  اهنإ  ةنيمأ ، تمستبا  خبطملا  ىلإ  اهقيرط  يف 
ىلع لصحي  يك  لفط  وهو  هوبأ  للست  املاطل  اهريغ ؟ نمو  عبطلاب ،
نع ىضاغتتو  فرعت  تناك  ةنيمأو  .يفنح  مأ  دي  نم  اهنم  تافشر 

.رسلا اذه  نع  ائيش  ديسلا  فشتكي يس  الأ  اهبلق  نم  ىنمتتو  كلذ 
ينيصلا مقاط  نيجانف  دحأ  ةوهقلا يف  بصت  يهو  اهتماستبا  تعستا 

قفارو بنيز ، ةديسلا  تيب  تازيهجت  نمض  هترتشا  يذلا  ديدجلا 
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لمأتت يهو  ةينيصلاب  تداع  .رهزلاب  درابلا  ءاملا  نم  ٌبوك  َناجنفلا 
نم ةلاه  هطيحت  هيسرك  احاترم يف  سلجي  ناك  .اهنيع  فرطب  فوؤر 
نم رغصأ  ودبي  هنكل  .ةنيمأ  تمستبا  .هدج  لثم  سوواط  .ةمظعلا 
انأ : » تلاقو ةوهقلا  ةينيص  تعضو  .رمعلا  اذه  وهو يف  داوجلا  دبع 

«. داوجلا دبع  دمحأ  لامك  نبا  تنا  نإ  تفرع 
يفرعت كترضح  : » ناجنفلا اهنم  لوانتي  وهو  فوؤر  مستبا 

.»؟ ةليعلا
.تتمصو ةفيفخ  ةزه  اهسأر  تزه 

ةلئسألا اهسفن  ىلع  ترركو  ءاقللا  اذهل  ةنيمأ  تدعتسا  ام  ردق  ىلع 
اهغامد كرتو  نآلا  رخبت  دق  اذه  لك  نأ  الإ  اهلأست ، نأ  ىنمتت  يتلا 

ةداعسلا نم  بيجع  جيزمو  ةفيفخ  رتوت  حاير  نم  الإ  ايواخ 
.كابترالاو

«. تنبو دلو  كدنع  نإ  ميرم  نم  تفرع  انأ  : » تلاق
نيماع ذنم  ايناه  تجوزت  .حيحص  اذه  .ايناهو  ورمع  .هسأر  َّزه 

الو هتاكرش ، هعم يف  لغشنم  وهف  ورمع  امأ  .اكيرمأ  نآلا يف  شيعتو 
، مايألا هذه  بابش  لاح  وه  اذه  .جاوزلا  ىلع  الجعتم  ودبي 

وهو فوؤر  مستبا  .نكمم  تقو  لوطأ  مهتيرحب  عتمتلا  نولضفي 
وه اهو  هفرعي ، يذلا مل  هدج  نع  مايأ  نم  هتلأس  دق  ميرم  نأ  رّكفي 

.ةلئاعلا فرعت  اهل  ةبحاص  فشتكي 
.»؟ ةليعلا نيم يف  يفرعت  مناه  ةنيمأ  اي  كترضحو  »
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يدصق لامكو ، : » لاؤسلا عمست  مل  اهنأك  اهباوجتسا  تلمكتسا 
«. تالاقم بتكيب  ناك  هنإ  هفراع  انأ  كوبأ ،

ةرظن ةنيمأ  تلمأت  .همامأ  ةوهقلا  ناجنف  عضي  وهو  فوؤر  مستبا 
فوؤر كرت  دقل  .لوقيس  اميف  اراتحم  ناك  ول  امك  ادب  هينيع ، ريكفتلا يف 
تومي نأ  ىتح  لبق  نم  ديعب ، نمز  ذنم  هرهظ  ءارو  عوضوملا  اذه 

الو رخآ ، بكوكل  يمتني  امهنم  لكف  هسفن ، عم  رمألا  مسح  .هوبأ 
ضفرلا نم  لدابتم  ردقو  ةبرغلا  تاحاسم  الإ  نيناكملا  نيب  ءيش 

يتلا يهو  اهبحي  فيك  .ةءارقلا  هببحي يف  نأ  هوبأ يف  حجني  .تماصلا مل 
ةبحاص ربخي  له  دحاو ؟ تيب  امهشيع يف  نم  مغرلا  ىلع  هنم  هتفطتخا 

ةنفح الإ  اهؤرقي  تالاقم ال  بتكي  ناك  داوجلا  دبع  لامك  نأ  ميرم 
؟ بتكي ام  اومهف  دق  مهعيمج  نأ  اريثك  فوؤر  كشيو  سانلا ، نم 

ليلحت نم  ولخي  ال  يذلا  هيبأ  مالك  نم  لمي  ناك  هنأ  اهل  يكحي  له 
نأ هسفن  يزعي  وهو  فوؤر  ربك  لئاط ؟ الب  ةفسلفو  ءيش  لكل 

اهنيب طبري  ةيمهو ال  ملاوع  نوقراغ يف  باَّتُكلا ، لك  لاح  وه  اذكه 
ملكتيو بتكي  هتايح  داوجلا  دبع  لامك  ىضق  .ءيش  يأ  عقاولا  نيبو 

ام دحأ  مهفي  نأ  هسفن  ينعي  نأ  نود  ةيدبألا  ةروثلاو  رييغتلا  نع 
هتايح عيضي  الأ  وه  هنم  فوؤر  هملعت  يذلا  ديحولا  سردلا  .لوقي 
فوس .دارأ  ام  هل  ناكو  اهيلإ ، ىعسيو  افادهأ  ددحي  نأ  هيلع  ءابه ،

تفقوت فحص  تالاقم يف  عضب  سيلو  اذوفنو ، ةورث  هدالوأل  كرتي 
.رودصلا نع  نامز  نم 

مهل باَّتُكلا ، هفراع  كترضح  : » باضتقاب لاقو  ةنيمأ  ىلإ  رظن 
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«. ...توكلم
اهينيع تراد  مث  اهيلإ  ترظنف  اهفك  قوف  ميرم  ديب  ةنيمأ  ترعش 

نأ رعشتل  نكت  ملو  اهمودقب ، ةنيمأ  رعشت  مل  ميرم ؟ تتأ  ىتم  .اعيرس 
هجو لمأتت  ةنيمأ  تناك  .ميرم  اهتسمل  امدنع  الإ  جلثلاك  ةدراب  اهدي 
.هلاب يف  رودي  ام  أرقت  نأ  اهناكمإب  نأك  هيبأ  يف  ركفي  وهو  فوؤر 
توص اهعمس  ىلإ  ىمارت  .هلقثيف  اهبلق  يف  طبهي  نزحب  ترعش 

.هنع اهلصفت  تاوطخ  نم  مغرلا  ىلع  ديعب  نم  ٍتآ  هنأك  فسوي 
كتفش ام  ةعاس  نم  سالج  اي 
كنم ريغب  اهفيافش  تبد يف 

كنع بونأ  يللا ح  انأ  تقولد 
يرادتملا يبح  نع  فشكاو 

لوألا نم  يران  ببسم  اي 
يران تيفط  سب  تقولد 

ةنيمأ تلظ  .ةينوفلت  ةملاكم  ىلع  دريل  ةفرشلا  وحن  هجتاو  فوؤر  ماق 
.هفرعت ءيش ال  نع  ثحبت  امنأك  ةريح  هلمأتت يف 

«. ةفرق هيوش  يبرشا  ةنيمأ  »
ائيش لخدت  نأ  عيطتست  .اهدي ال  دمت  اهنكل مل  بوكلا  ميرم  اهتلوان 
ىلإ فوؤر  داع  .اهسفن  ىلع  تشمكناو  تصلقت  يتلا  اهتدعم  ىلإ 
هتلمج يهني  نأ  لبق  ةملاكملا ، يقلتل  مايقلا  نع  رذتعي  وهو  هيسرك 
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دالوو : » عطقني مل  ثيدحلا  نأك  ةنيمأ  ناسل  ىلع  ةلئسألا  تعفادت 
؟ نيساي تنبو  هيإ ؟ مهرابخأ  معنملا  دبعو  دمحأ  ةجيدخ ، كتمع 

.»؟ نيرصقلا نيب  تيب  تيبلاو ؟ ةشيع ؟ كتمعو 
فرشأ دقل  .اكحاض  فوؤر  اهلاق  خيرات ،»! هد  .مناه  ةنيمأ  اي  هاي  »

نكل .ةلئاع  ةرشع  سمخ  مضت  ةينكس  ةرامع  ىلإ  هليوحت  ىلع  هسفنب 
اهب أدب  يتلا  تالواقملا  ةكرش  تلوت  .ةديعب  تاونس  ذنم  ناك  اذه 

.ءانبلا ةداعإو  تيبلا  مده  تاينيعبسلا  ةيلمعلا يف  هتايح 
!«. اوقفاو كتامعو  كوبأو  مدهتا ! تيبلا  »

جوزت .عيمجلا  هنع  لحر  نأ  دعب  ةليوط  ةرتفل  ايلاخ  تيبلا  لظ  دقل 
تسَّمحت .همأ  ةلئاع  لك  نكست  ثيح  ةديدجلا  رصم  ىلإ  لقتناو  هوبأ 

مل عبطلاب  .لاملا  نم  مرتحم  ردقب  اهيتأتس  يتلا  ةركفلل  ةجيدخ  ةمعلا 
له .اهنكست  شيفافخلل  مجحلا  اذهب  ةورث  كرتُت  نأ  يقطنملا  نم  نكي 

؟ ...له ةقطنملا ؟ ضرألا يف  رتم  رعس  مناه  ةنيمأ  اي  نيفرعت 
! ...ضرألا رتم  رعس 

.»؟ نامك يه  تقفاو  ةشيع ، كتمعو  : » موتكم توصب  ةنيمأ  تلاق 
امدنع .تاونسب  همده  لبق  روجهملا  تيبلا  نع  ةشئاع  تلحر  دقل 

.نينسملل تيب  يف  شيعت  هتمع  تناك  ايندلا ، ىلع  فوؤر  ىعو 
هللا ىفوت  نأ  دعب  اهدحو  ريبكلا  تيبلا  اذه  نكست  نأ  تضفر 

.مدخلاو ةدجلاو  دجلا  عيمجلا ؛
!«. نينسم تيب  »
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ام دحل  كانه  تشاع  .ضيرمت  مقاطو  ءابطأ  هيفو  رخاف  قدنف  هد  »
!«. طبظلاب ركاف  شم  وأ ١٩٨٢ ، ةنس ١٩٨١  تفوتا 

! ركاف شم 
لاشلا نم  مغرلا  ىلع  ةنيمأ  دسج  يف  تحرس  دق  ةدوربلا  تناك 

، موقت نأ  تلواح  .ميرم  فكو  ةكيمسلا  ناتسفلا  ةفيطقو  فوصلا 
اهدسج نكل  .اوعاج  دق  فويضلا  نأ  كش  الو  تقولا  رخأت  دقل 

ءالخ طسو  ةيجلث  ةفصاعب  تغوب  امنأك  هناكم  نم  حزحزتلا  ضفر 
اهدقفتو اهماظع  قرتخت  ةدوربلاو  اهينذأ  يف  موزت  حايرلا  .رفقم 

بلطت له  .اهغامد  ىلإ  فحزت  نأ  ثبلت  الو  اهفارطأب  ساسحإلا 
؟ مايقلا ىلع  اهدعاست  نأ  ميرم  نم 

نانح مأو  انأ  نخس ، اشعلا  .ةنيمأ  اي  ِتنإ  ِكيلخ  : » ميرم تلاق 
«. لكألا علطنه 

كرحتت نأ  اهيلع  .ةبوعصب  تماقو  اهسفن  ىلع  تلماحت  .ةنيمأ  درت  مل 
تفقوف ائفاد  خبطملا  ناك  .اهدسجب  ساسحإلا  اهيلإ  دوعي  ىتح 
عيطتست الف  ريغصلا  يسركلا  ىلإ  سلجت  نأ  تفاخ  .كارح  نود  كانه 

ترهاظت اهنكل  اهوحن ، ميرم  تارظنب  ترعش  .ةيناث  مايقلا 
تبرتقا .ةدئاملا  ىلإ  ماعطلاب  نانح  مأ  تانب  جورخ  ةعباتم  كامهنالاب يف 

اي ةسيوك  ِتنإ  : » تسمهو اهفتك  قوف  اهدي  تعضوو  ميرم  اهنم 
ضعب رسحنت  ةفصاعلا  .هلوقت  ام  اهيدل  نكي  مل  تتكس ، ةنيمأ »؟

يف يوزنت  نأ  ديرت  ةنيمأو  اهينذأ ، مصي  حايرلا  ريفص  نكل  ءيشلا ،
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لواحت وأ  ةباجإ  هل  فرعت  ال  الاؤس  لأسُت  نأ  نود  اهدحو  نكر 
.ميرمل اقلق  ببست  ىتح ال  اهب  ام  ةارادم 

بابلا تقلغأ  .مَّامحلا  ىلإ  اهسفن  ترجرجو  ميرم  فك  تتبر 
ةرخص ىلإ  لوحت  اهبلقو  قلغم  اهردص  نكل  سفنتت ، نأ  تلواحو 

.تنيريسلا تيبب  ةطيحملا  روخصلا  ةماخضب 
.ءاوخ الإ  ائيش  َرت  ملف  ةآرملا  اهينيع يف  ىلإ  ترظن 

تعطقت نمز  عم  لصو  نم  كانه  سيلو  ةنيمأ ، اي  كنمز  تام 
اهتلعج ءاوه  ةبه  تءاج  نإ  ىتح  لكآتتو  ىلْبَت  تلظ  نأ  دعب  هطويخ 

! اقزم
هنأك كحضي  وهو  فوؤر  اهلاق  خيرات ،»! هد  مناه ، ةنيمأ  اي  هاي  »

.ةتكن عمس 
.بابلا ىلإ  اهرهظ  تدنسأو  درابلا  مَّامحلا  طالب  ىلع  تسلج 

؟ تومي نل  كنمز  نأ  نيروصتت  ِتنك  لهو 
روصتتل نكت  مل  اهنكل  دبألا ، ىلإ  شيعيس  اهنامز  نأ  ةنيمأ  عقوتت  مل 

يهو يكحي  فوؤرل  تصنت  تناك  .هتوم  دهشتل  شيعت  نأ  اضيأ 
ءارو نأ  ريغص  ولو  كاردإ  نع  ام ، ساسحإ  نع  همالك  ءارو  شبنت 

ام مالحأو ! مالآو  رعاشمو  مدو  محل  نم  ضيرع  ليوط  خيرات  هرهظ 
رخآلا وه  هنم  رخسي  له  يمهف ؟ همع  نع  فوؤر  هفرعي  يذلا 

هذخأ يذلا  ام  ائيش ؟ ققحت  مل  ةروث  تام يف  اّيلاثم  اصخش  هرابتعاب 
هتدج اهنأ  ريغ  اهنع  هفرعي  يذلا  ام  رطاش ؟ رجات  هنأ  ريغ  هدج  نع 
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تارماغم نع  ائيش  فرعت  الو  تيرافعلا  فاخت  يتلا  ةجذاسلا 
ةميتيلا ةروصلا  كلتل  هبش  يأ  اههجو  َري يف  ملأ  ءاسنلا ؟ عم  اهجوز 

يف هءارو  ةروصلا  كرت  لامك  نأ  مأ  داوجلا ، دبع  دمحأب  اهتعمج  يتلا 
ريطت رفقم  ءالخ  ىلع  الإ  رثعت  ملو  هينيع  تثحب يف  مدُه ؟ يذلا  تيبلا 

.نمزلا قزم  هئاوه  يف 
؟ ءيش يأل  ىنعم  ةمث  ناك  له  ...نكل  .همحري  هللا  .نمزلا  تام 

!؟ يمهف توم 
!؟ ةايحلا ديق  ىلع  يهو  ةشئاع  توم 

عم هللا  دمحلا  لوقو  موسقملاب ، ِكاضرو  ةنيمأ ، اي  كربص  ناك  اذامل 
! ةبيصم لك 

؟ كتايحل ىنعم  ةمث  له 
بضغلا .نخسيو  ةدوربلا  هنع  ضفني  اهدسجب  ةنيمأ  تسحأ 

بهللا دعاصتي  .اهدلج  تحت  رشتنتو  اعيرس  لعتشت  رانك  اهؤلمي 
توصب رأجت  نأ  لب  خرصت ، نأ  ةبغرب يف  رعشتف  اهسأر  ىلإ  ناخدلاو 

.طباضلا هجو  ميرم يف  تلعف  امك  بعرم 
«. زهاج اشعلا  ةنيمأ ، اي  َّالاي  »

الإو اعيرس  جرخت  نأ  اهيلع  نأ  ينعت  بابلا  ىلع  نيرثاك  تاقرط 
.اهيلع اوقلق 

يملعتت نأ  ِكناكمإب  .يتاك  اي  اضيأ  ِتنأ  يرظتنتلو  .اوقلقيلف 
فوخلا وأ يف  ميرم  وأ يف  نآلا  ِكيف  ركفأ  نأ  ديرأ  ال  ربصلا ! ةليضف 
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بابلا طبخ  نع  يفقوت  .يتكسا  ةريبكو ! ةريغص  لك  عم  هتشع  يذلا 
.يدحو ينوكرتا  .نآلا  جرخأ  نلف 

ةآرملا اههجو يف  ىلإ  رظنت  تداعو  ضرألا  ىلع  اهتسلج  نم  تماق 
ةفاح ىلع  اهيديب  تقبطأ  .ةدحب  اهيف  اتقدح  نيتللا  نينيعلا  ىلإو 

ئداه توص  امنيب  موتكمو  عطقتم  نينأب  صلقتي  اهدسجو  ضوحلا 
.اهلخاد ربكي  يوقو 

سيل بضغلا  نإو  ةبضاغ  ِكنإ  كسفنل  يلوق  .ةنيمأ  اي  يبضغا 
ام لكل  ىنعم  كانه  ناك  اذإ  امعو  نمزلا  توم  نع  يلأساو  .اًمارح 

! ناك
عفتراو نارينلا  تججأت  اهبلق  يفو  اهينيع  بضغلا يف  رارش  قطقط 

.اهناخد
اقيرط قشت  اهَّلع  ةيلاعو  ةداح  ةخرصب  يرأجا  .ةنيمأ  اي  يخرصا 

! هللا عامسأ  ىلإ  لصت  يك  ءامسلا  ىلإ  ضرألا  نم 
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٤٥
ةيحانلا ىلعو  ةدئاملا ، ىلإ  فسوي  بناجب  اهعقوم  نيرثاك  تذختا 

ةرتف ذنم  هذهك  ةقينأ  ةدئام  نيرثاك  َرَت  مل  .يرام  تسلج  ىرخألا 
قابطألاو مجحلا ، ةقيقد  دوروب  لوغشملا  ضيبألا  شرفملا  ةليوط :

ءاقرز شرافم  اهتحت  نم  فارطألا ، ىلع  ءاقرز  موسرب  نيلسروبلا 
اهرِّكذت ُءايشأ  رمحأ ، يدلب  دروو  لاتسيركلا  ذيبنلا  سوئك  ةليطتسم ،

يمور كيد  اهمامأ  دقري  نآلاو  .ائفد  رثكأ  انه  نكل  نوتنيل ، لآ  تيبب 
يشحملا معط  ناك  .هبحت  يذلا  بنعلا  قرو  يشحمو  محللاب  ئلتمم 

نكل .ةنيمأ  يشحم  ةرادجب  سفاني  نأ  هتعاطتساب  نأ  ةجردل  اذيذل 
.ادبأ ةنيمأ  مامأ  نيرثاك  اهب  حرصت  نل  ءايشأ  هذه 

.ةيردنكسإلا ىلإ  هبحصت  نأ  فسوي  ةوعد  لوبق  نيرثاك يف  ددرتت  مل 
، ةسينكلا لاروك  عم  ينغي  اهيف  هعمست  يتلا  ىلوألا  ةرملا  نوكتس 

ةأرملا ىلإ  سلجت  يهو  بارغتساب  تسحأ  .اضيأ  يرام  لباقت  فوسو 
اهفيط عم  ثدحتت  تأدب  لب  تاياكحلا ، نم  ّانط  اهنع  تعمس  يتلا 
تَّطخ يتلا  ةيصخشلا  فلتخت  ىدم  يأ  ىلإ  ةيضاملا ! عيباسألا  يف 

اليلق ةمستبملا  ةرظنلا  تاذ  ةفيحنلا  ةأرملا  هذه  نع  اهحمالم  نيرثاك 
ةيصخشلل نأ  نيرثاك  رّكفت  مل  اهانيعو ! ةينبلا ؟ ةراظنلا  ءارو  نم 

رودي ام  ىرت  نأ  اهناكمإب  نأك  اهيلإ  يرام  ترظن  دقل  نينيعلا ! كلت 
.ةريغص كابترا  ةظحلب  رمت  نيرثاك  لعج  ام  وهو  اهلخاد ،

يرام اي  هيإ  : » ماوعأ ذنم  لكأي  هنأك مل  ماعطلل  اسمحتم  فسوي  ادب 
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حورم انأو  لكألا  يقاب  ىلع  يلوتساه  ينإ  اعبط  موهفم  .يد  ةوالحلا 
«. ةرهاقلا

نيجانف ءانه  مأ  ترضحأ  .ءادغلا  دعب  نولاصلا  ةرجح  ىلإ  اولقتنا 
تابعكم ىلإ  نيرثاك  ترظن  .ةلَّكشملا  ةيقرشلا  ىولحلا  قبطو  ةوهقلا 

راتختس له  اهسأر : رمألا يف  بلقت  تأدبو  رقص  ينيعب  ةسوبسبلا 
ةينبلا فارطألا  ىلإ  ةرشابم  هجتت  مأ  فصتنملا ، يف  ةيرطلا  عطقلا 

نأب همسح  فسوي  نكل  ابعص ، اّيدوجو  الاؤس  ناك  ةشمرقملا ؟
.فارطألا دنع  نم  نيتريبك  نيتعطق  اهقبط  عضو يف 

ةيحرسم بتكنب  نيرثاكو  انأ  : » لوقي وهو  ىولحلا  قبط  همأل  مدق 
«. ضعب عم 

.اهتوهق فشرت  يهو  يرام  هيلإ  ترظن 
ةباتكلا ةرماغم  اهيف  ضوخي  يتلا  ىلوألا  ةرملا  يه  هذه  نإ  لاق 

!« رتسي انبر  رخآلا ؟ يف  هيإ  عَّلطنه  ةقيقحلا  فراع  شم  ، » ةكرتشملا
.كحضو

«. بتكت تعجر  كنإ  وه  مهملا  : » تلاقو همأ  تمستبا 
.ائيش لقي  ملو  همامأ  فسوي  رظن 

«. ننجتت عجرت  مهملا  : » يرام تلمكتسا 
لمعيب ناك  ريغص  وهو  فسوي  : » نيرثاكل ريدتست  يهو  تمستبا 

.تاروكيدو سبالمو  جارخإو  فيلأت  تايحرسم ، هباحصأ  عم 
هوبأ دجامو  انأ  وه  روهمجلا  ناكو  .ريتك  ةلدهب  فاش  هد  تيبلا  شفع 
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بلطن وأ  شرضحن  ام  اهمسا  ةجاح  شيفمو  .هتخأ  نيلوراكو 
«. نامك ركاذت  انعفَّديب  ناكو  ضرعلا ، ليجأت 

نأ سحأ  تاعاس  : » هيلإ اهمالك  هجوت  يهو  تفاضأ  مث  تكحض 
«. ينشحو ميدقلا  فسوي 

لك يز  يحرفت  ام  لدب  هد  .يرام  اي  ىقب  ْتلقعو  ْتربك  »
!«. تاهمألا

يعاد الو  هينعت ، ام  مهفي  هنأ  هربخت  اهنأك  هيلإ  ترظنو  همأ  تمستبا 
.فسوي اي  كتريح  يرادت  يك  حازملل 

فوس ةريغص  ةوطخ  درجم  هتأدب ، ام  لمكتست  نأ  تررق  اهنأ  ودبيو 
، ْكيلع بعص  ناك  تاف  يللا  تقولا  نإ  هفراع  انأ  : » اهدعب فقوتت 

«. قيرحلا ةعاس  نم 
نيجانفلا تعضو  ءودهب ، نيرثاك  تماق  .هسأر  فسوي  قرطأ 

.خبطملا ىلإ  تهجتاو  ةينيصلا  قوف  ةغرافلا  قابطألاو 
ىلإ هسأر  حارأو  اهيمدق  تحت  سلج  همأ ، وحن  فسوي  هجوت 

ينيعلد : » ةرشعلا ماوعألا  يذ  لذرلا »  » فسوي توصب  لاق  اهذخف ،
«. نانح جاتحم  انأ  .يرام  اي  ىقب 

يتلاو فسوي  ىدل  ةريثألا  لمجلا  ىدحإ  يه  كلت  نأ  همأ  فرعت 
ررمت يهو  تكحض  .ثيدحلا  ةفد  نم  ريغي  يك  اهمدختسي  ام  ةداع 

ضمغأ دقف  وه  امأ  .ةمعانلا  ءادوسلا  هرعش  تالصخ  اهعباصأ يف 
اهنأ لبق  نم  هربخت  .نآلا مل  همأ  هتلاق  ام  هسأر  نع  ضفني  وهو  هينيع 
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يعيبطلا روطتلا  وه  اذه  نإ  اهل  لاق  ول  َّدو  .ميدقلا  فسوي  دقتفت 
، رخآ ائيش  حبصنل  ءايشأ  انءارو  كرتنو  ربكن  نحن  ناسنإلا ، فنصل 

رابكلا لك  نم  ةمرتحم  ةخسن  ىلإ  ام  ةظحل  يف  لوحتن  نأ  انيلعو 
ائيش لوقي  نأ  عيطتسي  نل  هنكل  ايندلا ! نورمعتسي  نيذلا  نيلقاعلا 
اذه هسفن ، مهفي  امم  رثكأ  همهفت  اهنأ  انايحأ  رعشي  يتلا  همأ  مامأ  اذهك 

.الصأ هسفن  مهفي  ناك  نإ 
يضقتس اهنإ  تلاق  .اهتفرغل  يرام  تبحسنا  نيرثاك  تداع  امدنع 

نأ فسوي  ترَّكذو  أرقت ، اهريرس  يف  مويلا  نم  ةيقبتملا  تاعاسلا 
.مونلل لخدي  نأ  لبق  ةفرشلا  جاجز  قلغي 

ةيواز نم  رحبلا  ىرت  يتلا  ةريغصلا  ةفرشلا  ىلإ  نيرثاك  تجرخ 
ءارمح مل لالظ  اياقب  ءامسلا  تكرتو يف  اهوتل  سمشلا  تبرغ  .ةديعب 

نيبوكو هايم  ةجاجزب  فسوي  ىتأ  .تفتخاو  اريصق  اتقو  الإ  َقبت 
.اهل لباقملا  وبمابلا  يسركلا  ىلع  سلجو 

.»؟ هد قيرحلا  عوضوم  هيإ  »
لظ .ءامسلا  يف  بحسلا  ةكرح  ناعباتت  هانيعو  فسوي  تكس 

ناجرهم انك يف  : » لاق مث  لاؤسلا ، عمسي  هنأك مل  ةليوط  ةلهول  اتماص 
لغش ينوجاتحا يف  سب  يد  ةيحرسملا  رضحأ  ضورفم  ناك  .حرسم 

..يداش هاعم ، دوجوم  ىقبأ  نكمم  ناك  .ةينات  ةعاق  يف  ةءاضإ 
«. هاعم تم  ىقبأ  مزال  ناك  .هاعم  تم  ىقبأ  نكمم  ناك  ..يبحاص 

: لمكتسا مث  شمكنيو ، صلقتي  هدسجب  نيرثاك  تسحأو  تكس 
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هسفنب وه  أل  ةيفسلف ، ةلأسمك  شم  يندراطيب ، توملا  تقولا  لوط  »
نم هزواع  يللا  دخايو  َّينيع  صبي يف  ةأجف ، يمادق  علطيب  يندراطيب ،
هسل اننم  دحاولا  نإ  نوك  .يشميو  ينبيسيو  كحضيب  وهو  َّيلاوح 

هد تومي ، هيفرعت  دح  يأ  نإ  نوك  ةفدص ، ضحم  هد  شياع ،
هيشام كنإ  يسحت  ..شفسكتيب  ام  ..حجب  رصم  يف  توملا  يداعلا !

«. يئاوشع صاصر  اوبرضيب  ةصانق  هيفو  عيفر  لبح  ىلع 
يف يتومت  يبحت  .ريتك  تارايتخا  كترضح  دنع  : » ةيبصعب كحض 

..ناطرس ..يس  سوريف  ةطرش ؟ مسق  يف  بط  ةيبرع ؟ ةثداح 
.»؟ ...قيرح

نمك ادياحم  هتوص  ادب  ملكت  امدنعو  ءيشاللا ، ىلإ  رظنو  تكس 
يز روداب  تنك  .يداش  يقالأ  شتفرعام  انأ  : » رابخأ ةرشن  ولتي 

ماسجأ هيف  ناك  ةعاقلا  انلخد  امل  سب  .مهاعم  ليشاب  تنك  نونجملا ،
مدآ ينب  نيسمخ  نم  رتكأ  لاشتت ، ةجاح  هيف  شنكم  دامر ! تقب 
يأ هتبوطخ ، ةلبد  ىلع  رودأ  تيقب  ينإ  رمألا  لصو يب  ...شيفمو !

!«. تام هنإ  لوقت يل  ةجاح 
تبرتقا .ءاكبلاو  كحضلا  نيب  ءيشب  ههجو  صلقتو  هتوص  سبتحا 

.هفك قوف  اهدي  تعضوو  نيرثاك 
، بتكن انيدتبا  امل  ةريخألا  ةرتفلا  يف  : » فاضأو غارفلا  ىلإ  اقدحم  لظ 

ول ينإك  ..رداق  شتنكام  ..حرسم  لغتشأ  زياع  شتنكام  انأ  نإ  تمهف 
!«. ..ينإ هيافك  شم  ...هقرساب  ..هنوخاب  ىقباه  هد  تلمع 
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سمخ ذنم  ثدح  امع  فسوي  اهيف  يكحي  يتلا  ىلوألا  ةرملا  يه  كلت 
نأ همأل  ىتح  حمسي  ملو  ملكتي  مل  يداش ، تام  امدنع  .تاونس 

نوكيس ىنعم ، البو  افيخس  نوكيس  لاقي  مالك  يأ  هعم ، ملكتت 
اذامل دلبلا ! اذه  ءاوه  يف  هسفنتن  يذلا  نونجلا  هبشي  اغراف  امالك 

ضرع يتلا  تارملا  لك  رَّكذت  نآلا ؟ حرجلا  حتفت  نأ  همأ  تراتخا 
نقتأ فيكو  تاياور ، ىلع  مهعم  لغتشي  نأ  هل  باحصأ  هيلع 

شيعي نأ  هناكمإب  نإ  روصتيل  نكي  مل  بورهلاو ! فيوستلا  بيعالأ 
سلجي يف نأ  وأ  جوزتيو ، امبر  بحي  نأ  ثدح ، ام  دعب  يعيبط  لكشب 

قوف كرحتت  هلايخ  تاميوهتلا يف  ىري  حرسملا  نكر  يلايللا يف  ىدحإ 
هباحصأل هلوقي  ناك  يذلا  طيبعلا  مالكلا  نم  رخسي  حبصأ  ةبشخلا !

دلبلا اذه  يراسلا يف  ديحولا  نوناقلا  نأ  اولبقا  ءالهجلا : ةقثب  انامز 
مسر لواحن  نم  نحن  نكل  ةقالخلا ـ  ريغ  ىضوفلا  ثبعلا ـ  وه 
المأ كانه  نأ  ينعي  اذهو  بارخلا ، طسو  تاياكحو  حمالمو  دودح 

، مدعلا نم  ّانف  قلخن  اننأ  املاط  .حبقلا  اذه  لك  نم  اليلق  ولو  ريغن  نأ 
يبهو يف كب  فسويب  قيلي  مالك  ..عئار  ..وووووفارب  .لمأ  كانهف 

.ةدلاخلا هراودأ  دحأ 
! ...اي ةليوط  ةرخش  هولتت  داح  قيفصت 

«. ..فسوي »
.نيرثاك ىلإ  رظن 

«. ِتقولد ِكاعم  مانأ  هزياع  انأ  »
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اي هيإ  : » احزامم لاق  مث  ةظحلل  تكس  .ةتغابملا  فيرعت  وه  اذه  ناك 
!«. يد ةفينعلا  ةيماردلا  ةلقنلا  يتاك 

.مستبت اهنكل مل 
.اّدر رظتنت  نأ  نود  هتلبق 
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٤٦
ربمسيد ٢٠١٠  ٣١

بنيز ةديسلا  تيب 
رجفلا  ٤

ملعي ام  يلاح  انأو  لامك ، نبا  تلباق  ام  موي  نم  اوتاف  يللا  موي  ماكلا 
.انبر الإ  هيب 

، ةشودو خيرص  اي  تاهو  يغامد  يف  حرمت  تيرافعلا  راهنلا  لوط 
، كنشف هلك  نإ  اولوقيب يل  مهو  مهناسل  اوعلطيو يل  َّيلع  اوكحضيب 

يز هدك  ِكيلخ  .ةنيمأ  اي  كنشف  عجولا  كربصو ع  كعجوو  كتايح 
ىلع بطبطأ  تاعاس  .هرمع  ماهوألا  يف  عيض  يذلا  باهولا  دبع 
يللا ةنيمأ  اي  ِتنإ  شم  .ريغص  ليع  يف  يداديب  يللا  يز  يحور 

يف يبلقتب  ةدعاق  ىقب  كلام  نيجع !» هتح  الإ  ُةايحلا  امو  : » يلوقتب
، ىقب يتبثا  زيبخلا ؟ ةينتسم  يللا  ةنارمخلا  ةنيجعلا  هبياسو  تياب  شيع 

لاؤس تركتفا  .كديإ  نم  تلفي  يعواو  ناميإلا  لبح  يف  يشبلك 
نإ هركاف  تنك  نامز  ةايحلاب ؟ اريدج  اناميإ  انسفنأل  قلخن  فيك  لامك :

فوشابو ريغتاب  انأو  تنيريسلا ، تيب  يف  .سبو  هللااب  وه  ناميإلا 
وه ام  هآ  .مدآ  ينبلاب  ةنمؤم  تيقب  يسفن  تيقل  اوريغتيب ، ةينات  تاتس 
انه تعجر  املو  .هتراطشو  دحاو  لك  سب  هريخ ، رتك  انقلخيب ، انبر 
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لوقتب يل: اهنإك  ةيناتلا  ارو  ةصرف  ينيدتب  يللا  ةايحلاب  نمؤأب  ينتيقل 
.يد ةرملا  هيإ  يزبخته  ينيرو  ىقب  َّالاي 

، يلايخ شقرافيب  ام  بارغأ  طسو  ةبيرغ  هشياع  يهو  ةشيع  شو 
ىلع لزنأ  ام  لبقو  ةطيوغ ، ةرفح  عقاب يف  يسفن  يقالأو  هيلع  صبأ 

صبتب ع هينعو  مستبيب  وهو  يجيي يل  .يمهف  ينقحلي  يتبقر  رودج 
لوقأو ضمغت ، نيدعبو  امسلا  ةبق  يف  كرحتتب  يللا  ةيلاعلا  ةرجشلا 

وهو تام  ةنيمأ ، اي  هلمعيب  يللاب  نمؤم  وهو  تام  كنبا  يسفنل :
.قَّدصم

بتكاب دحاولا ، مويلا  نيترم يف  تاعاس  ريتك ، بتكاب  مايأ  ىقب يل 
ريتك ملكتاب  .هدك  لبق  لصح  ام  يز  ينم  شبرهت  ام  يحور  ناشع 
ههأو .يدق  ىلع  يمهف  انأ  ناشع  ةحارلاب  ينمهفي  هل  لوقاب  انبر ، عم 

حورأ شفرعا  امو  ديعب  نم  ةنجلا  فرط  حملأ  مويو  رانلا  يف  نيموي 
.اهل

تاعاس .شلأستب  ام  اهريخ  َّرتك  سب  َّيب ، هَّساح  نوكت  ام  يز  ميرم 
تماق اهيقالأ  ةناحرس ، انأو  َّيلع  صبتب  ينيع  فرطب  اهحملأ 

.ملكتت ام  ريغ  نم  يبنج  تدعق  تجو  ةوهق ، نيناجنفب  تعجرو 
تلق .تبرغتسا  انأ  .ينوفلت  ىلع  ينتملك  اظاظ  ةروتكدلا  حرابمإ 
َّرضحت زياع  اهيراتأ  .اهيلع  نمطت  هزياعو  لوفقم  ميرم  نوفلت  نكمي 
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اظاظ تدعق  .اهداليم  ديع  علط  هدراهنلا  لصأ  .ميرمل  ةأجافم  اياعم 
نم نإ  تكح يل  .ديدجلاو  ميدقلا  يكحتو يف  ةعاس  نم  رتكأ  يغرت 

اولمعيو مهنم  دح  تيب  اوملتي يف  امياد  ةعماجلا  باحصو  ةيلكلا  مايأ 
هللا يجان  تام  امل  دحل  ضعب ، عم  ةنسلا  سارو  ميرم  داليم  ديع 

رفاسم اهزوج  .اناعم  ىشعتت  يجيتو  ةتروت  بيجته  تلاق  .همحري 
نيبو اهنيب  ايندلا  نإ  يل  تكح  .اهسفن  دخات  تقدص  ام  اهلكشو 

ةشفاق اهتلأس  اهيلع ! ةشفاق  ميرم  نإو  ةرتف  نم  ةطوبظم  شم  ميرم 
يه نإو  .اهرطاخ  ىلع  هدخاو  ةنالعز ، ينعي  يل  تلاق  هيإ ؟ ينعي 
نم ةدعاسم  هلباق  شم  اهنإو  ميرم  بائتكا  نم  تبعت  تناك  نامك 

.رومألا حلصت  هزياعو  اهسفن  تعجار  اهيدأو  .بنج  تدخأف  دح ،
اظاظ سب  .عيمجلا  يدهي  انبر  .هدك  يز  ةجاحب  هَّساح  تنك  اعبط  انأ 

.يغرلا راتس ع  اي  يد ،
يهأ تلق  .ةأجافم  اهيلخأ  اهتدعوو  رّونتو ، فّرشت  اعبط  اهل  تلق 

.شحولا يجازم  نع  هيوش  اهضوعتو  ميرم  طسبت  نكمي  ةجاح 
نم علطي  ةموزع  بلط  عبار  هدراهنلا  .نامك  يجيت  دومحم  مأل  تلق 

ةلفحلا نيلماع  يللا  سانلا  قاوس  .اوتاف  يللا  موي  ماكلا  يف  اهدنع 
لفتحت يجيته  اهدعبو  رهضلا ، دعب  ةعاسلا ٥  لكألا  ملتسي  يجييه 

.اناعم
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.ددم تيبلا  لآ  اي  ةرهاط ، اي  ددم 
رجفلا  ٥.٣٠

.ِتقولد يوأ  ةبيرغ  ةجاح  تلصح يل 
يسار تحيرو  يديإ  نم  ملقلا  تبس  بتكاب ، ةبنكلا  ةدعاق ع  تنك 

تدعقف قنختاب  نوكأ  ام  يز  موتكم  يسَفَن  ينإ  تيسح  .ةطيحلا  ع 
نادرب يف روفصع  ماك  ةقزقز  ريغ  شيفم  ةيداه ، تناك  ايندلا  .سفنتأ 

لكش .َّينيع  مادق  يدعتب  تنيريسلا  تيب  ةروص  تيقل  .ةنوكلبلا 
برق ضرألا  ةعبرم ع  تنك  انأو  بورغلا ، لبق  نوكي  ام  يز  امسلا 
مهنإك خبطملا  ةيحان  نم  ةياج  تاتسلا  تاوصأ  تعمس  .ةروفانلا 
هدخاو شم  انأو  ينشحاو  ناك  ناكملا  نإ  تيسح  .اشعلا  اورضحيب 

اهنإك ليامتتب  يللا  طولبلا  ةرجش  عورفو  يناشحاو ، اوهلا  ةحير  .يلاب 
تفخ سفنلا  ةمتك  .يناشحاو  تناك  ةليوطلا  ةبيغلا  نع  ينلأستب 

.تعمد َّينيعو  هيوش 
اوهلاب يردص  تيلم  .رضخألا  الخلل  يشوو  تيبلل  ناك  يرهض 

لالتلاو امسلا  نضحي  هعسو  ىلع  يبلق  تحتفو  َّينيع  تضمغو 
ديزتب يردص  يف  عومدلاب  تيسح  .تحت  نيميلا  ع  يللا  ةباغلاو 

نحل مغن ، ناك  أل  انغ ، توص  تعمس  اهتعاس  .يكباب  ينإك  رتكتو 
.ناهمسأ توص  ةنر  هبشت  هدك  ةجاح  تس ، توصبو  مالك  ريغ  نم 
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! هللا
نأل نكمي  هللا ؟ لوقنب  يوأ  ةولحلا  ةجاحلا  عم  هيل  انحا  وه 

يللا هتحلا  نم  هحور ، نم  يه  انغلاو  ىقيسوملا  يز  ةولحلا  تاجاحلا 
.هل هبشت  اناوج 

مغنلا .برقيبو  ديعب  ناك  هنإك  العي  ىدتبا  يطاو  ناك  يللا  توصلا 
عفتري نيدعبو  دعبيو ، ءودهب  يجيي  رحبلا ، جوم  يز  لماع  ناك 

َّينيع تضمغ  انأ  .اهاوج  يندخاته  ةيلاع  ةجوم  هنإك  يوأ 
.شاهتشح ام  انأو  ينم  تتلف  يعومد  تسفنتاو ،

هنإك كرحتيب  امسلا  يف  يلاع  برس  رويط ، تحمل  َّينيع  تحتف  امل 
، برقيب ناك  برسلا  .تمستباو  اهل  تيصب  .صقريب  دحاو  مسج 

تفقو .هيل  هفراع  شم  دماج  قد  يبلق  .لتلا  ةيحان  لزنيه  هلكش 
.انه اوطحيه  العف  امه  ول  مهلابقتسا ، فرش  يف  نوكأ  مزال  ينإك 
قوف طبه  يللا  اهيف  ناكملا ، المت  تدتباو  تبرق  يوأ  ريتك  رويط 

جاربأ قوفو  ةروفانلا  دنعو  ضرألا  ع  لزن  يللاو  رجشلا  عورف 
.رويط تاتس  اوناك  لود  .ةبيجع  ةجاح  تفش  اهتعاس  .تيبلا 
ينتيقل .تاتس  شوشولا  نكل  ريط ، نيلجرو  تاحانج  ريط ، مسجلا 

نم اوكرحتيب  اوناك  .اوريطيو  شوفاخي  ام  ناشع  شيوشب  برقأب 
شو هل  ناك  مهنم  ريط  .ينات  نم  رجشلل  ّلتلا  ةفاحل  ضرألل  عورفلا 
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نم شدحم  .ينافياش  شم  َّيِه  سب  .اهنع  هوتأ  انأ  وه  هويأ  .ىليل 
تناك .ةشيع  شو  تفش  قوفل ، َّينيع  تعفر  .ينفياش  ناك  رويطلا 

.عرفلا بشخ  هكسام يف  اهيلجرو  اهتاحانج  زهتب  ينات ، ريطل  هصاب 
ىلع ةحارلاب  طحتب  نامك  يتاك  تيقلو  .هناكم  نم  علخنا  يبلق 

.مهيلع صباب  ةرمستم  انأو  اوهلا  نريب يف  يلاع  ناك  مغنلا  .ةليجنلا 
كسملا عورفو  ةراحلا  امس  يف  قشقشيب  رجفلا  تفشو  َّينيع  تحتف 

.اوهلا عم  كرحتتب  ةنوكلبلا  هرب 
نوكأ ام  يز  انأ  .لصح  يللا  هيإ  همهاف  شم  انأو  َّيلاوح  تيصب 
يقيقح نيسحلا ـ  انديس  ةايحو  هتفش ـ  يللاو  تنيريسلا ، تيب  تحر 

! يمادق درب  يللا  ةوهقلا  ناجنفو  تقولد  ةبنكلا  يتدعق ع  نم  رتكأ 
لوقته هفراع  انأ  سب  .اهل  يكحاه  ةيردنكسإ  نم  عجرت  يتاك  امل 

.هيإ
مهتينغأ يعمست  يعوإ  تاتنيريسلا ، امه  ةنيمأ  اي  لود  مهيتفش  يللا 

! مهارو يشمت  ةنيمأ  اي  يعوإ  .توملا  ةهادن  اهنأل 
ةشبلكلاو حرف  نيزحلا  يبلق  انأ  هد  يتنب  اي  يتاك ! اي  هيإ  توم  توم ؟

يقالت يقدصت  ام  ِتنا  وه  .اهلاحل  تحارو  تكف  يردص  يف  يللا 
هيف ِتنا  يللا  يف  سب  ِكيلخ  .ديعبل  حرست  كغامد  ناشع  ةصرف 

.كمايأ دعسي  انبر  .كسفن  ىلع  كلاب  ّيلخو  ِتقولد 
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.هدراهنلا اشعل  هيإ  خبطاه  ركفأو  رجفلا  يلصأ  موقأ 
.ميرك اي  قازر  اي  ميلع  اي  حاتف  اي 
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٤٧
ةفورب دعوم  نع  ارخأتم  لصيس  .ةسينكلا  وحن  وطخلا  فسوي  دم 

وه فخسألا  نكل  فيخس ، ءيش  وهو  ةعاسلا ، فصنب  لاروكلا 
نم مغرلا  ىلع  مويلا ، مظعم  نيرثاك  كرتيس  هنأ  قيضلاب  هساسحإ 

ائلتمم الودج  اهيدل  نأ  هربخت  يهو  اهتكحض  نمو  هقلقل ، اهبارغتسا 
ةرملل اهيلفطو  هتخأ  ءاقلو  يرام  عم  ءادغو  ايشم  تارقفلاب ؛

.ىلوألا
لكل اهبتنمو  لعفي  اميف  اسمغنم  هنم  ءزج  ناك  لخادلا ، يف 

ديعاومو نيميلا  ىصقأ  يناثلا  فصلا  يف  هفوقو  ناكم  ليصافتلا :
نيرثاك عم  لازي  ال  رخآ  ءزجو  مينارتلا ، بيترتو  ولوسلا  لوخد 

نأ فسوي  ناكمإب  نأك  .ديدج  نم  هشيعي  هنأك  اهعم  تقولا  ديعتسي 
.مستبي هتلعجو  ةركفلا  هتبجعأ  .ةظحللا  سفن  يف  نينمز  شيعي 

ىلعو رحبلا  ىلع  لطملا  ةيجاجزلا  ناردجلا  اذ  ىهقملا  نيرثاك  تبحأ 
عراشلا نم  مغرلا  ىلع  هنإ  تلاق  .يناثلا  رودلا  نم  يلناتس  يربوك 

«، ريق يبأ   » يف امبر  رحبلا ، لخاد  اهنأك  رعشت  اهنإف  امهتحت  محدزملا 
كامسألا اهنطوتست  يتلا  ةقراغلا  ةنيدملا  لالطأ  نيب  قمعلا  حبست يف 

يف ةماستبالا  فسوي  لمأت  .بلاحطلا  اهناكس  هوجو  قوف  ومنتو 
ةطاسبلا هشهدت  اهدسحي ، هنأ  سحأو  يكحت  يهو  نيتينبلا  اهينيع 

اهتيب ةفرغ يف  لايخلا  نأك  عقاولاو ، لايخلا  نيب  نيرثاك  اهب  ُربعت  يتلا 
عقاولا ضرأب  قصتلم  فسوي  نكل  .ءاشت  ىتم  اهنم  حرختو  اهلخدت 
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هلقع نم  تايصخشلا  دلوت  بتكي ، امدنع  ىتح  .ةدينع  ةدودك 
.ديري  ام  نولوقي  فوس  مهنأ  دكأتي  ىتح  مهسوؤر  قوف  لظيو 

يف نيمداقلا  نيمويلا  ططخ  اعضوو  ىهقملا  يف  اريثك  املكت 
دوعت نأ  ديرت  فحتملا ، ىلإ  ةيناث  اهبحصيس  ادغ  .ةيردنكسإلا 

.فسوي  مستبا  .اهريحت  يتلا  ةرظنلا  كلتلو  قراغلا  لاثمتلل 
.سمألاب يرام  هتلاق  ام  اذه  ننجتت ،» عجرت  مهملا  »

! سمألا
بهتف يف نيرثاك  مامأ  دوسألا  قودنصلا  حتفيس  هنأ  روصتي  نكي  مل 

نم ةلقل  ةعاتلملا  تاخرصلا  عمسيو  قرتحملا  محللا  ةحئار  ههجو 
تابرع رخأت  دعب  ىفشتسملا  ىلإ  تايسكات  يف  مهولمح  نيجانلا 

ساسحإلا دقف  هنأ  فرعي  هنكل  اهل ، هلاق  يذلا  ام  ركذي  .فاعسإلا ال 
خطلت يذلا  فسوي  ىلع  جرفتي  هجراخ  حبصأ  دق  امنأك  امامت  هدسجب 

ةمحفتملا ثثجلا  لمحي  وهو  هاَّفك  قرتحاو  ناخدلا  دامرب  هدسج 
ىلإ طبهي  أدب  هدي  نيرثاك  تسمل  امدنع  .ملأب  رعشي  نأ  نود  ةنخاسلا 

.هتيب ةفرش  هنأ يف  كرديو  هدسج  لخاد 
ةسينكلا ةحاس  ىلإ  فسوي  جرخ  ةفوربلا ، نم  ةريصق  ةحسف  يف 

.عطقتم لكشب  سمشلا  روهظ  نم  مغرلا  ىلع  دراب  ءاوهلا  ثيح 
عم اهتروص  امهادحإ  يف  نيتلاسر ؛ نيرثاك  نم  دجوو  ليابوملا  جرخأ 

ةركف تبتك  اهنأ  هتربخأ  ىرخألا  يفو  ناكحضت ، امهو  نيلوراك 
ام أرق  امدنع  هسفن  نم  لجخلاب  هساسحإ  ركذت  .هتكرت  نأ  دعب  دهشم 
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هسفن نيبو  هنيب  ةيادبلا ، يف  اهب  فختسا  دقل  .نيعوبسأ  نم  هتبتك 
يأ هدنع  نكي  مل  كلذكو  فافختسالل ، رربم  هيدل  نكي  مل  .عبطلاب 

.ةميقلا  هيلع  ائيش  بتكتس  نيرثاك  نأ  قيدصتل  ببس 
رورغلاب ! اسبلتم  تشفُق  دقل  فسوي ، اي  رربم  داجيإ  لواحت  ال 

.مستبا
بحاص اهنأك  ةباتكلل ، قايتشاب  فسوي  رعشي  ةريخألا  مايألا  يف 

ىلع لاغتشالا  ديري  .داع  امدنع  الإ  هدقتفي  هنأ  يردي  نكي  بئاغ مل 
ىلإ ةدوعلا  لبقو  سامسيركلا  ةزاجإ  نم  ةيقبتملا  مايألا  يف  ةيحرسملا 
ىلإ سلجي  ناك  يتلا  مايألل  اهسفن ، ةباتكلل  اضيأ  قوتي  هنكل  ةسردملا ،
نع ةباتكلا  يف  رَّكف  ول  اذامو  .هادي  هئجافت  نأ  رظتنيو  قاروألا 
لك نأ  رعشف  همامأ  تقولا  طيرش  َّرم  ةيضاملا ؟ ةليلقلا  تاعاسلا 
نم رثكأ  حبصيو  لدبتي  ناك  دهاشملا  عباتت  عمو  ةعرسب ، ثدح  ءيش 

فسويو نيفكلا ؛ قرتحم  لهاذلا  فسوي  كانهف  دحاو ؛ فسوي 
ةيلاع روخص  قوف  يشمي  هنأ  سحأف  ةفرشلا  نيرثاك يف  هتلبق  يذلا 

ذنم ةسينكلا  ىلإ  لخد  يذلا  فسويو  رحب ؛ ىلع  لطت  ةرضخم 
.نيرثاك عم  هنم  اءزج  كرتو  نيتعاس 

ردخب رعشي  وهو  سمألا  ذنم  .ءاسملا  يف  اهاريس  هنأ  اديعس  ناك 
، اّدج ظقيتم  تقولا  سفن  هنكل يف  ةباحس ، قوف  يشمي  هنأك  فيفخ ،

نأ فرعي  فسوي  نكي  .سفنتت مل  ةحوتفم  هدسج  ماسمو  هبتنم  هلقع 
! هدسج ماسمب  رعشي  نأ  هناكمإب 
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وفغي ذخأ  دقل  .ةغلابم  هذه  ال ، .نفج  هل  ضمغي  مل  سمألا ، ةليل 
ناك اهنم  ةطيسب  ةكرح  لك  عم  .ملح  لخاد  هنأ  ساسحإب  وحصيو 

ةدينع ةلفط  يتفشك  نيتمومزملا  اهيتفشو  اههجو  لمأتي  قيفي ،
اهب رعش  تارملا  ىدحإ  .مونلل يف  دوعيو  هنضح  روكتملا يف  اهدسجو 
نم اهوتل  تجرخ  اهنأك  عراستت  اهسافنأو  ريرسلا  ةسلاج يف  ضفتنت 

هردص ىلإ  قفرب  اهبذج  هيلإ ، تتفتلاف  اهرهظ  سملو  هدي  دم  .سوباك 
دوسألا اهرعش  يف  هفنأ  سد  .هنضح  يف  تفغف  اهسأر  تبرو 

مشي يف هنأ  ةجردل  هبحصت  اهتحئار  لازت  .سفنتو ال  هينيع  ضمغأو 
.رطملا  دعب  ءاوهلا  ةحئار  هبشي  ائيش  هدلج 

تاذ هنأبو يف  ةفخلاب  رعشي  ناك  .ةسينكلا  لخاد  ىلإ  ادئاع  رادتسا 
اذه لغشي  نأ  هقح  نم  نأك  ضرألا ، قوف  اخوسر  رثكأ  تقولا 

حتفنا يذلا  حاربلا  اذهل  بارغتساب  اضيأ  سحأو  .حايتراب  زيحلا 
نم رثكأ  كانه  ناك  ةرولبلا ، لخادب  ام  ىري  نأ  هناكمإب  نأك  هلخاد ،

.ءامسلا نولب  قرزأ  ءاضف  مهفلخ  نمو  نوكرحتي  فسوي 
!؟ هدك هيف  وه 

ءاسعتلا يف ريهامج  لجأ  نم  قاوسألا  يداع يف  رفوتم  اذه  هدك » و«
! ملاعلا

ةسينكلا يف باب  مامأ  ةحاسلا  ىلإ  نيرثاك  تلخد  ءاسم  ةعساتلا  يف 
ىلع اهمويب  تعتمتسا  دقل  .اهيلفطو  اهجوزو  نيلوراك  ةبحص 

ةديدج تاظوحلم  تبتك  فسوي  تكرت  نأ  دعب  .هجو  لضفأ 
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لمتكت امدنع  ثدحيس  امع  لاؤس  اهلقع  ىلع  أرطو  ةيحرسملل ،
يف اديدج ؟ اصخش  حبصتس  مأ  يرام ، نوكتس  له  ةيصخشلا ،

ىدمب ةبجعم  اهنأ  ركفت  يهو  شينروكلا  ىلع  تشمت  ارهظ  ةثلاثلا 
! اّيموي سمشم  ءاتش  .ملاعلا  نم  ءزجلا  اذه  سمشلا يف  ةيدجو  مازتلا 

شاع نم  رظن  ةهجو  نم  عبطلاب  صقانتلا ، اهنطاب  لمحت يف  ةلمج  هذه 
بارغأ مهنأ  ول  ءارعلا  سانلا يف  اهيف  تومي  دق  تاءاتش  ريشكروي  يف 

اعوج روضتت  تيبلا  ىلإ  تداع  .بيرق  فقسب  ءامتحالا  يف  اولشف 
نيتريبك نيتحيرشو  بنعلا  قرو  يشحم  نم  ريغص  مره  ىلع  تزهجأف 

.ةسوبسبلا نم  قبطب  ةبجولا  تهنأو  يمورلا ، كيدلا  محل  نم 
.اهجراخ مل ةحاسلا  ىلإ  للستو  ةسينكلا  نحص  كسملا  روخب  ألم 

ةلئاعلا تازانج  َّدعتت  مل  ةدودعم  تارم  الإ  ةسينك  ىلإ  نيرثاك  ُطخت 
ةسينك نم  ربكأ  ةسينكلا  هذه  نكل  .راجدإ  ىلإ  اهفافز  مويو 

تانوقيألا كلت  ناولألابو ، ليصافتلاب  ءالتما  رثكأو  نوترميج » »
! ...فرخزملا حبذملا  اهلفط ، نضتحت  يهو  ءارذعلا  هجو  ةنيزحلا ،

.سقلا ىلإ  تاصنإلا  لّثُمت  يهو  اهلمأتل  تقولا  لك  اهمامأ  نوكيس 
، هقدصت اهنكل ال  لوطت ، نل  ةظعوملا  نأ  اهنيمطت  فسوي  لواح  دقل 

.مالكلا   بحي  ضرألا ال  هجو  ىلع  سق  دجوي  ال 
ةطساوب هللا  دارأ  كلذل  .هتايحل  اراطإ  لكشي  هنأل  ناسنإلا  ةايح  يف  مهم  رصنع  نمزلا  »

نع هزنملا  وهو  رمع ، هل  راصو  نمزلا  ةبعل  لخدف يف  ءيش ، لك  ناسنإلا يف  هباشي  نأ  دسجتلا 
«. نمزلاو ةداملا 

.نمزلا  مهف  ةلواحم  نم  ادبأ  لمن  نل  نحن 

361



؟ رخآ نمز  وه  له  ..توملا 
؟ يردن نأ  نود  قلطملا  دبألا  شيعن يف  له 

اهنأ ةدكأتم  تناك  نوتنيل ، تيب  يف  رضتحت  نيرثاك  تناك  امدنع 
فيك فرعتس  اهحور  نأ  ةظحلل  كشت  مل  توملا ، دعب  ىوقأ  حبصتس 

يف اضيأ  وه  ّرصقي  ملو  هلوح ، مّوحت  تلظ  فيلكثيهب ، يقتلت 
هنأ فيلكثيه  تمهتا  دق  تناك  .ايقتلي  نأ  الشف  امهنكل  اهتدراطم ،

ديعتست انه  اهروصتي  نأ  هناكمإب  له  .اهتوم  دعب  هتايح  لمكتسيس 
ةوسقلا  » اههجو يف  يوعيس  له  دحاو ؟ نمز  رسأ  نم  اهتيرح 

؟» فيزلاو
؟ نمزلا نيرثاك  ْتعدخ  له 

انيمأ ؟ كل  يبلق  ناك  له 
؟ اّيفو كل  يبح  ناك  له 

نيب فسوي  توص  نع  تشتفو  اهينيع  تضمغأف  ةمينرتلا  تأدب 
.تاوصألا يقاب 

انيمأ ؟ كل  يبلق  ناك  له 
؟ اّيفو كل  يبح  ناك  له 

؟ كبح رادقم  تفرع  له 
ضرعلاو لوطلا  تسملو  ترظن  له 

؟ بيجعلا بحلا  اذهل  يذلا  قمعلاو 
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دحأ تيب  يف  لافتحا  ىلإ  سادقلا  دعب  اهبحصي  نأ  فسوي  دارأ 
ذيبن ةجاجز  ناذخأيس  .ىرخأ  ةطخ  نيرثاكل  نكل  هباحصأ ،

ديدجلا ماعلا  مايأ  لوأ  قورش  لبق  ةليلقلا  تاعاسلا  اعم  نايضقيو 
ةنسلا سأرب  اهل  لافتحا  لوأ  وه  اذه  نأ  هربخت  امبرو  .ئطاشلا  دنع 

تيب نع  يكحلا  ةيادب  وه  فارتعالا  اذه  نوكيس  .ديعب  نامز  نم 
! تاعفترملا تيب  هلبق  نمو  تنيريسلا 

ةظوظحم يه  مك  .ميرم  داليم  ديعب  بنيز  ةديسلا  تيب  لفتحي  نآلا 
ىلإ نيرثاك  ترظن  .ديدج  ماعب  لفتحي  هلك  ملاعلاو  تدلو  اهنأل 
نم امبر  .سادقلا  نم  ءاهتنالا  دعب  ميرم  فتاهت  نأ  اهيلع  .اهتعاس 

يذلا سقلا  ىلع  تهبتنا  .رحبلا  ىلإ  اهلوصو  دنع  اهفتاهت  نأ  لضفألا 
: ةظعوملا يهنُي  ناك 

ةصرف كمامأ  نإ  حيسملا  كل  لوقي  نابعتلا ، اهيأ  نيكسملا ، اهيأ  ديقفلا ، اهيأ  سئايلا ، اهيأ  »
انوعد .لواحو  َّيف  كتقث  عضو  كاوق  اهيف  عمجا  .ىرخأ  ةديدج  ةنس  كمامأ  .ىرخأ 

كتراشب ىلع  ءانب  .ةكبشلا  يقلأ  كتملك  ىلع  : » سرطب لاق  امك  لوقنو  اناوق  عمجتسن 
عم ةديدج  ةيادب  ةديدج ، ةيادب  اهنأ  نموأسو  ةنسلا ، هذه  لغتسأس  .ىرخأ  ةرم  لواحأس 
«. ملاعلا اهيأ  َكعمو  بعشلا ، اهيأ  َكعمو  ةلئاعلا ، اهتيأ  ِكعمو  ةفئاطلا ، اهتيأ  ِكعمو  برلا ،

موي هنأك  ادراب  وجلا  ناك  ةسينكلا  باب  نم  نيرثاك  تجرخ  امدنع 
بابلا نم  ترظنو  اقيمع  تسفنت  ريشكروي .»  » فيرخ تايادب  يف 
نيذلا نيلصملا  لمأتت  اهلوح  تتفلت  .فسوي  روهظ  رظتنت  حوتفملا 

يف ةمينرتلا  ىدص  عم  مهمالك  لخادت  ةحاسلا ، ىلإ  اهلثم  اوجرخ 
مأ ىدصلا ، عجر  ددري  يذلا  وه  ليللا  ءاوه  ناك  نإ  فرعت  .اهينذأ مل 

! اهغامد نم  يتأي  نحللا  نأ 
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يتايح لك  يبر  اي  يذه 
يراكفأ لك  يبر  اي  يذه 

امئاد ايحأ  يك  يبلق  فرعاو  ينربتخا 
...كاضر امئاد يف  امئاد  ايحأ  امئاد 

ةحئارب عبشملا  ءاوهلا  نم  ةيوقو  ةيلاتتم  تاجومل  اهردص  تحتف 
.ءامسلا وحن  اههجو  تعفرو  بيرقلا  رحبلا 

فسوي تحملو  سانلا ، نم  ىرخأ  تاعومجم  بابلا  نم  تجرخ 
ةأرما ىلع  مالسلل  فقوتي  مث  اهوحن ، اهجتم  ةسينكلا  ةقرط  يشمي يف 

.اهجوزو زوجع 
صيمقلاو دوسألا  نولطنبلا  يف  ءيشلا  ضعب  ابيرغ  هلكش  ناك 

يذلا هنقذ  نكل  .هتبقر  لوح  ةاشنملا  ةريغصلا  ةقايلا  يذ  ضيبألا 
نأ هنم  بلطت  فوس  اهبجعت ، نيعوبسأ  ذنم  هتقالح  نع  فقوت 

رطاخلل تمستبا  .ةسينكلا  تانوقيأ  هوجولا يف  نم  هبش  هيف  .اهقلطي 
...و نآلا  اهوحن  وطخي  ناك  يذلا  فسويلو 

رثكأ حبصيو  طغضني  امنأك  ءاوهلاب  ةظحللا  كلت  نيرثاك يف  ترعش 
طواحت راجحأ  ىلإ  لوحت  هنأك  ةأجف  لقثي  هب  تسحأ  ةنوخس ،

.اهينذأ قلغتو  اهدسج 
؟ قبطم نوكس  توص  مأ  لئاه ، يود  توص  اذه  له 

اهلوح ةلزاع  ةقبط  ٍناوث  يف  لَّكش  امنأك  اهينذأ ، تمصلا  َّمص  دقل 
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توص ىتح  سانلا ، ثيداحأ  تتكسو  ةمينرتلا  توص  متكناف 
اههجو رهظ  نويلقريه .»  » ةأرما نيرثاك  تأر  مث  فقوت ، ءاوهلا 

بلاحطلا ليلكإ  هيطغي  يذلا  سأرلا  كاذب  ءاوهلا ، اليلق يف  مستبملا 
قفألا ءيش يف  ىلإ  نارظنت  نيتللا  اهينيعو  نيتزرابلا  اهيتنجو  ماظعو 

.رارسألا دحأب  قطنلا  كشو  ىلع  نيتللا  نيتفشلاو 
ترعش نيرثاك  نإف  َيناوث ، َّدعتي  ثدح مل  ام  لك  نأ  نم  مغرلا  ىلع 

مأ ال، فقوتي  له  هسفن  عم  ركفي  امنأك  رثكأ  ئطبيو  ئطبي ، نمزلاب 
اهنم برتقي  ماع  ةئاسمخو  فلأل  رحبلا  يف  َيقب  يذلا  هجولا  امنيب 

ترعش مث  .امامت  اهتهجاوم  يف  حبصي  ىتح  ابارتقا  دادزي  ءودهب ،
ىلإ امهب  طبهتو  اهعم  امهفلت  اعم ، امهرمغت  ةلئاه  ةجوم  هنأك  ءيشب 

.ىلعأل عفترتو  رحبلا  دسج  نم  تلفنت  قوف ، ىلإ  عفدنت  مث  عاقلا 
ولعت يتلا  ءاوهلا  تاقفدب  جزتمي  افيفخ  اذاذز  رياطتت  ةجوملا ، تتفتت 

.لفسألا وحن  لهم  ىلع  ذاذرلا  يوهي  مث  رودتو ،
ةفيثك ةجوم  سطغت يف  اهنأك  تفخت  اهراونأو  دعتبت  ةسينكلا  تناك 

.ةدورب رثكأو  احلام  ءاوهلا  حبصيو  بابضلا ، نم 
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٤٨
تيبلا باب  ميرم  تحتف  ماعلا  مايأ  لوأ  ءاسم  نم  ةرشع  ةيداحلا  يف 

.ءطبب ملسلا  جرد  ةنيمأ  عم  تلزنو 
راونأ نكل  ارهظ ، ةيناثلا  اهنأك  ةايحلاب  جضي  ديعسروب  عراش  ناك 

يهاقملا ىلع  نيرماستملاو  يناغألاو  تارايسلا  تاوصأو  لاحملا 
ىلإ انيمي  امهفارحنا  دنع  .كيمس  يطاطم  زجاح  ربع  امنأك  امهتءاج 

.ءوده  تفخي يف  بخصلا  أدب  رمحألا ، بردلا 
يتلا ةنيمأ  اقرافت  ميرم مل  انيعو  زوجع  ةافحلس  ءطبب  مويلا  َّرم  دقل 
لوحت ملو  افرح  قطنت  ملو  ِكبت  مل  لاثمتلاك ، اهناكم  ةسلاج يف  تلظ 
ميرم دوجوب  ىتح  رعشت  ال  اهنأ  ادب  اهمامأ ، غارفلا  نع  اهينيع 

.اهبناجب
هذه تيبلا  ةلاص  .اهلوح  ميرم  تتفلت  راهنلا ، تاظحل  ىدحإ  يف 

نئفطي نأ  رصُت  يهو  ةيلاعلا  اظاظ  ةكحض  ددرت  سمألاب  تناك 
دومحم مأ  توص  ةرشع ، ةيناثلا  تاقد  عم  ةريغصلا  ةتروتلا  ةعمش 
ةسنآ «ـ لل ظفحت  نأ  ةنيمأ  يصوتو  ةسوبسب  ةينيصب  لخدت  يهو 

يف ةراحلا  لافطأ  اهقلطأ  يتلا  خيراوصلا  ةعقرف  اهبيصن ، ةريغصلا »
فصتنم دعب  لاحلا  لدبت  .ةوهقلا  ىلع  يناغألاو  بنيز  ةديسلا  ءامس 

: ءاسنلا تاوصأ  تلخادتو  قلقو  بقرت  ةربن  تعفترا  ليلقب ، ليللا 
مقر ينطعأ  ةيردنكسإلا ؟ سئانك  ددع  مك  ةنيمأ  اي  نيفرعت  له 

زفقلل يعاد  ال  ةنيمأ ، اي  ةسينكلا ؟ مسا  نيرثاك  ركذت  ملأ  .فسوي 
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ىلع رابخألا  ةءارق  نع  يفقوت  اظاظ  اي  ِتنأو  ثادحألا ! قوف 
يف رهظي  نل  نيرثاك  مسا  نآلا ! كفتاه  يقلغأ  تنرتنإلا ! تفزلا 

نيرثاك فتاوه  .ةيناطيربلا  تالجسلا  دوجوم يف  ريغ  وهف  رابخألا 
الإ تيبلا  يف  عمسُت  دعي  مل  تمصلا ، َّلح  مث  ...ةقلغم ! فسويو 

اهسأر كسمت  ضرألا  ىلع  عبرتت  يهو  ةتفاخلا  دومحم  مأ  تاهنهن 
.اهيفك نيب  ةسكنملا 

، ماعلا مايأ  لوأ  راهن  هدعب  نمو  رجفلا  ءاجو  ليللا  تاعاس  ترم 
اليوط ميرم  تفقو  .ليحرلا  يوتني  جمس ال  فيض  هنأك  تقولا  َّرم 

يتلا ةنيمأ  ىلإ  اهينيعب  دوعت  مث  ءامسلا  ىلإ  رظنت  ةفرشلا  ةذفان  ءارو 
لخاد امنأك  ةتباث  اههجو  حمالم  كارح ، الب  ةبنكلا  ىلع  تسلج 
رخآو نيح  نيب  .ءاضيب  ةيفلخ  ىلع  محفلا  طوطخب  ةموسرم  ةحول 

وأ ةنكاسلا ، اهديب  كسمتو  اهبناجب  سولجلل  بهذت  ميرم  تناك 
ءودهب هبرقتو  لسعلاب  هتلح  نوميل  ريصعب  يتأتل  خبطملا  ىلإ  بهذت 

لبقتسي يك  هيعارصم  ىلع  حتفني  اهبلقب  ميرم  تسحأ  .ةنيمأ  مف  نم 
نكي مل  فرجنت ، مل  اهنكل  فراج ، ليس  ةوقب  اهوحن  عفدنملا  نزحلا 

.ةنيمأ الإ  اهلاب  لغشي 
.لزنن يلاعت  : » تلاقو ةنيمأ  نم  ميرم  تبرتقا  ءاسم  ةرشاعلا  يف 

ىلإ ميرم  ترظن  اهيلإ ، اههجو  ةنيمأ  ترادأ  هيوش .» يشمن  يموق 
قفرب اهدي  ميرم  تطغض  .رخآ  ملاع  يف  ةنيمأ  نأك  اهل  ادبف  اهينيع 

نيب : » داكلاب ميرم  هتعمس  توصب  ةنيمأ  تدر  .هتلاق  ام  ترركو 
ىلإ بهذنلف  اهسأر ، ميرم  تزه  نيرصقلا .» نيب  حورن  .نيرصقلا 
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.يموق .ةنيمأ  اي  ميحجلا  ىلإ  وأ  نيرصقلا  نيب 
تناك ةيروغلا ، ىلإ  اراسي  امهفارحناو  ةليوز  باب  ىلإ  امهلوصو  دنع 

الإ َقبي  مل  تفتخا ، ةبلجلاو  تتفخ  دق  نيماحفلا  عراش  ءاوضأ 
ضعب تامهمهو  قيضلا  عراشلا  طالب  قوف  مادقألا  عقو  توص 

لآ تيب  ثيح  ةيركسلا  يح  هنإ  اهنيمي ، ىلإ  ميرم  تتفتلا  .نيرئاسلا 
ةنيمأو ةنيمأ ، ىلإ  ترظن  .ةشئاعو  ةجيدخ  اهيف  تشاع  يذلا  تكوش 

«، تيملاو مهنم  يحلا  .ةحتافلا  مهل  ارقن  : » تلاقو اهسأر  تَّزه 
.يشملا تلمكتساو 

الاب ِقلت  .لهم مل  ىلع  تشمو  اهعارذ  تحت  ةنيمأ  عارذ  ميرم  تمض 
عراش يبناج  ىلع  ماوكأ  تعمجت يف  يتلا  ليللا  رخآ  ةمامق  ةحئار  ىلإ 

تاطالب نيب  ةريغصلا  رفحلا  نكامأ  ىلع  اهزيكرت  بصنا  .ةيروغلا 
عراش وحن  اهقيرط  قشت  يتاللا  نهمادقأو  ةيوتسملا  ريغ  عراشلا 
ةمتع .اهفك يف  اهتمضف يف  جلثلاك  ةدراب  ةنيمأ  ديب  تسحأ  .رهزألا 
يهو ةضورلا  تيب  يف  ةنيمأ  ميرم : غامد  يف  روصلا  تلاتت  ءاسملا 

سارك حابصلا ، رون  اهفلخ  نمو  ةياتربسلا  قوف  ةوهقلا  بّلقت 
رودت ةيوقلا  ةنيمأ  دي  ءاوهلا ، اهبِّلقي  هتاحفصو  ةفرشلا  يف  اهتايموي 
درولل ينغت  يهو  تنيريسلا  تيب  يف  اهرهظ  قوف  ةنشخلا  ةفوللاب 
ةبتكم ففرأ  نيب  نارودت  اهانيع  هنم ، ميسنلا  راغ  يذلا  ضيبألا 

، نيشياع املاط   » فسوي ربخت  يهو  اهتماستبا  باتك ، نع  ثحبت  اهيبأ 
اهتاذ اهارت يف  ىلوألا ، ةرملل  ةنيمأ  ىرت  اهنأك  ميرم  تسحأ  شيعن .»

نزحلا يقلتل  حتفنا  يذلا  اهبلقب  ترعش  .اهغامد  شيشو  نع  اديعب 
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ةعمد تقلزنا  .نانتمالا  نم  ةريغص  ةريحب  يف  حبسي  تاعاس  ذنم 
.اههجو قوف 

زعملا يعراش  ءاقتلا  دنع  ةحوتفملا  روطعلا  لاحم  امهءارو  اتكرت 
تايبرشملا امهيلع  تلطأ  .نيساحنلا  وحن  اتمدقتو  رهزألاو ،

.نذآملا تافرش  قوف  تطح  رويط  ةعضبو  ةيلاعلا  عماوجلا  ناردجو 
ول ميرم  اهلأست  له  .ةبعتم  ةنيمأ  نأ  كش  الو  ةليوط  ةدم  اوشم  دقل 
ىلإ ةنيمأ  تداق  .قطنت  مل  اهنكل  ةحارلا ؟ ضعب  ىلإ  ةجاحب  تناك 

يرتشأ حوراه  : » تلاق اهتسلجأو ، نووالق  ناطلسلا  عماج  جَرَد 
، ائيش لوقت  نأ  كشو  ىلع  اهنأك  اهسأر  ةنيمأ  تعفر  ريصع .» انل 
ام فرقملا ،» بلعلا  ريصع   » بيجاه شم  : » اهنئمطت ميرم  تمستبا 

.احوتفم لازي  ال  لحم  نع  ثحبت  عراشلا  يف  تكرحت  شيقلقت .»
دعب ةوطخ  ضرألا ، قوف  ناكرحتت  امهو  اهيمدقب  ميرم  تسحأ 

يذلا اهردص  وحن  ىلعأ ، ىلإ  اهيمدق  نم  يرسي  ءفدلابو  ةوطخ ،
يف رظن  .تأطبأف  اهمامأ  يجان  هجو  َربَع  .درابلا  ليللا  ءاوهل  حتفنا 

عفرت يهو  اهيتفش  قوف  ةماستبا  تشعترا  .ىفتخا  مث  مستباو  اهينيع 
.كبحأ انأ  .يجان  اي  ةمالسلا  عم  .اليلق  اهدي 

.ةريغص تاعامس  يف  باهولا  دبع  توص  ددرت  ريصعلا  لحم  يف 
نع اهينيع  ءافخإ  لواحت  ملو  بصقلا  ريصع  نم  نيبوك  ميرم  تبلط 

.اهوحن رظني  ةضيرعلا  ةماخرلا  فلخ  فقو  يذلا  رمسألا  زوجعلا 
نم نيبوك  يف  ريصعلا  عضي  نأ  هنم  بلطت  نأ  كشو  ىلع  تناك 

يف بصقلا  داوعأ  عضو  هنكل  انه ، برشت  نل  اهنأل  كيتسالبلا 
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اهوحن نييجاجزلا  نيبوكلاب  عفدو  اعيرس  ريصعلا  بصو  ةراصعلا 
هيلإ ترظن  مكتحارب .» تايابكلا  اوتاه  اوقباو  اوبرشا  : » لوقي وهو 

نم ةنيمأ  تأر  اهتدوع  قيرط  .تمستبا يف  اهعومد  نيب  نمو  ةشهدنم 
قراغلا اهدسج  قوف  يمري  ليبسلاو  جردلا  ىلعأ  سلجت  تناك  .ديعب 

دي يف  بوكلا  تعضوو  ميرم  تدعص  .ةنولم  اراونأ  ةمتعلا  يف 
.اهبناجب تسلجو  اهتبقر  لوح  لاشلا  تمكحأ  ةنيمأ ،

ةشيعو يتاك  تفش  نيموي  نم  : » اهمامأ رظنت  يهو  ةنيمأ  تلاق 
!«. رويط اوناك  ىليلو ،

حيزت يهو  كحضت  تناك  اهلايخ ، يف  نيرثاك  هجو  ميرم  تأر 
رخآ تبرش  .قرعلا  حسمتو  اهتهبج  قوف  نم  دوسألا  اهرعش 

ىلإ ىهانتو  اهمامأ ، قيرطلا  ىلإ  رظنت  يهو  بوكلا  نم  تافشر 
.ريصعلا لحم  نم  يتأي  باهولا  دبع  توص  اهعمس 

سانلا بولق  يبِّودتو يف  سالج  يلكات  يمرحت  ناشع 
مط مط  ارت مل  نينم ؟ تفرعو 

كراكفأ ارقأ  ردقأ  ينإ  شيفرعت  ام  باهولا : دبع  عم  ميرم  تددر 
؟ كرارسأ لك  كل  لوقأ  يكينيع  نمو  ..ات  ..ات  ار  ارت 

.اهيلإ ترظنو  ةنيمأ  تمستبا 
؟ كترضح يناحور  ميكح 

نيعلا شومر  نامك يف  مهفأو  نيعلا  مهفأ يف  نويع  ميكح 
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ضاعتما دلقت  ميرمل  رظنت  يهو  تعستا  نأ  ةنيمأ  ةماستبا  ثبلت  مل 
مث يبلق ،»! ىتح  اهيف  كسفن  رشحت  ةجاح  لك  َتنإ   » ميهاربإ ةيقار 

ردقأ حيحص  ينتير  اي   » باهولا دبع  راسكناو  ةعول  ىلإ  لقتنت 
اهتطاحأف ةنيمأ  تكحض  يلاب .» يف  يللا  ع  هلأسأو  كبلق  فشكأ 

.مستبت يهو  اهعارذب  ميرم 
تمصب ميرم  تسحأ  .امهمامأ  نارظنت  اتسلج  ةينغألا  تهتنا  امدنع 

ةبلجلا نم  ةظحللا  كلت  يف  الخ  دق  هنأك  اهسأر ، ألمي  فيطل 
دعت قيمعلا مل  نوكسلا  اذه  .اليوط يف  هترمعتسا  يتلا  تاوصألاو 

.ةنيمأ يه  تناك  .ةنيمأو  ميرم  كانه 
«. نيرصقلا نيب  ىلع  انيب  َّالاي  رخأتا ، تقولا  : » ةنيمأ تلاق 

تفقو امدنع  .لحملا  ىلإ  امهديعت  يك  ريصعلا  يبوكب  ميرم  تكسمأ 
لثم ودبت  اهلعجي  اهفلخ  نم  يتآلا  ءوضلا  برتقت ، ةفيحن  ةأرما  تحمل 
هبشت شم  ديعب  نم  يد ، تسلا  ةنيمأ ع  اي  يصب  : » تلاق لظلا ، لايخ 

تراشأ ثيح  ىلإ  ةنيمأ  ترظن  .تكحضو  فلوو ،»؟ اينيجريف 
!«. يد ةملضلا  يف  يديإ  هفياش  انأ  وه  يتنب  اي  : » تلاقو ميرم 

نكل .ةنيمأ  ديب  كسمت  يهو  جردلا  طبهت  تأدبو  ميرم  تمستبا 
تسلا يه  شنوكت  : » تلاق ةأرملا ، وحن  رظنت  يهو  ترمست  ةنيمأ 
ىدحإ تقلأ  دق  ةنيمأ  نأك  ميرم  تكحض  ميرم .»؟ اي  اينيجريف 

اهيف طقس  يتلا  ةظحللا  سفن  ةأرملا يف  ىلإ  اهينيعب  تداع  مث  اهتاكن ،
.اههجو قوف  دجسملا  رون 

«. ...الهأ اي  الهأ  اي  »
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يشملا نع  ةأرملا  تفقوت  .ءادنلل  برقأ  باحرتب  ةنيمأ  توص  الع 
ملسلا لفسأ  تفقوو  ةددرتم  ةوطخب  امهوحن  تكرحت  مث  تتفتلاو ،

.رظنلا ققدت 
.ىلعأ ىلإ  اهتبحطصاو  ةأرملا  ديب  تكسمأ  نيتجرد ، ةنيمأ  تلزن 

ىلع هللا  دمحتو  اهفتك  تبرت  يهو  يرجحلا  روسلا  ىلع  اهتسلجأ 
اهيلع ادب  رصبلا ، ةغئازو  هجولا  ةبحاش  اينيجريف  تناك  .اهتمالس 
اهنأك اهتهبج  يبناج  تطغضو  اهسأرب  تكسمأ  .زيكرتلا  لواحت  اهنأ 

.اعطقتمو اتفاخ  مالكلا  جرخ  تملكت  امدنع  .عادصلا  ملأ  نم  ئدهت 
، ةريخألا ةرتفلا  يف  ةداحو  ةحضاو  تاوصألا  تناك  ..تاوصألا !

ةسينك سارجأ  تعمس  سمألاب  تقولا ، لاوط  يسأر  يف  اهعمسأ 
تقو ماع ١٩١٧  ندنل  ىلإ  ُتدع  يننأك  ترعشو  راجفنا  توصو 
تنك .جيجضلا  اذه  نم  صلختأ  ىتح  بتكأ  نأ  َّيلع  ناك  .برحلا 

ىلع انأو  هتيضق  تقو  يأ  ىتح  فرعأ  ال  فقوت ، البو  نونجب  بتكأ 
ىتم ىسنأ  تحبصأ  ..نمزلاب  روعشلا  تدقف  يننأك  لاحلا ، اذه 

ام ركذتأ  ال  .تاعاس  عضب  تمن  ىتمو  ةرم  رخآ  ماعطلا  تلوانت 
تمن امبر  .بعتلا  نم  قاروألا  قوف  طقس  يسأر  نأ  ودبي  ثدح ،

! ...فرعأ ...اليلق ال 
تجرخأو اهتبيقح  تحتف  .اهعور  نم  ئدهت  نأ  ةنيمأ  تلواح 

يلكات امل  .ريتك  شيملكتت  ام  : » قفرب تلاق  .اهل  اهتطعأو  هايم  ةجاجز 
«. ملكتن ىقبن  يمانتو 

ترظن .ىلوألا  ةرملل  ميرم  دوجو  تظحال  دق  اينيجريف  نأ  ودبي 
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.اهتأر نيأ  ركذتت  نأ  لواحت  اهنأك  نعمتب  اهيلإ 
اينيجريف عارذب  كسمت  يهو  ةنيمأ  تماقو  اهتسلج ، نم  ميرم  تماق 

تءاج دق  اهنأ  ةنيمأ  تحضوأ  .جردلا  قوف  اهتاوطخ  دوقت  قفر  يف 
، اهتيب ناك  ثيح  نيرصقلا  نيب  ةرايز  ىلع  ةينلا  تدقع  دقو  انه  ىلإ 

اهنإ .باتكو  لجأ  ءيش  لكل  هلاحل ، حار  دق  تيبلاف  ةرايزلا  لوطت  نل 
لأسن لهو  اهبلق ، ةلءاسم  دتعت  اهنكل مل  اببس ، ةبغرلا  كلتل  فرعت  ال 

! ىوهلاو ليملا  نع  انسفنأ 
قيضلا عراشلا  يف  ءطبب  ثالثلا  ءاسنلا  تشم  احابص ، ةثلاثلا  يف 

.ٍوتلم ليوط  قفنك  ادب  يذلا 
نودبي نهلعج  ام  وهو  نهفلخ ، نم  يتأي  عراشلا  رون  ناك 
ةيصان ىلع  ليبسلا  وحن  نيساحنلا  عراش  كرحتت يف  لظ  تالايخك 

مل ةلخادتم  المجو  مالك  فارطأ  ليللا  ءاوه  ددرو  .نيرصقلا  نيب 
نهقوف مّوحت  تناك  رويطو  ةرهاسلا  تايبرشملا  ضعب  الإ  اهعمسي 

.ناطيحلا قوف  طحتو 
.نيموي نم  لكأن  انأو مل  ميرم  .كش  الب  ةعئاج  ِتنأ 

، ةروفانلا نم  برقلاب  نينغت  كتوص  تعمسو  ةنيمأ  اي  بتكأ  ُتنك 
ىلع تدتعا  يننكل  .ادحأ  َرأ  مل  ةذفانلا ، نم  ترظن  امدنع 

بتكأ يتلا  ءايشألا  مظعم  ىلع  رثعأ  نونجلا  اذه  يف  ..تاؤيهتلا 
..اهنع

يف ناك  ةدحاو ، ةملكب  يمف  حتفأ  مل  ينكل  ةريحبلا ، دنع  انلباقت 
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..لمنلا نم  شيج  يسأر 
.ةلوغشم انْيتلك  نأ  ودبي  .ةرتف  ذنم  ىليل  َرأ  يننكل مل  ريخب  ةزيزع 

..نكسن كانه  بنيز ، ةديسلا 
؟ ..ةنيمأ اي  كسم  ةحئار  هذه  له 

...وشنرإ تنب  معن ، كانه ؟ يتاك  ِتيأر  له 
...ددم مشاه  مأ  ايو  نيسح  اي  ددم  ..ددم 
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