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 ساءؼؼؼؼؼؼؼٕاُ

 

يف اًخـامي،  اشلين ػل يـصفوا بآبءمه ٔبن يىون هلم ٔبٌة ٔكيب، فََعاؽلا ؾصفذَ كوّّيً يف احلق، حٌوَنً  زمبا يَوذّ 

، ظحوزًا. ٕان ٔباًب مِ ، مسازؿًا يف اخلري، ظامسًا يف وخَ اًعـاة ثي ٔبيب، وٕان اكن ازلُص كس خاذ تلرٍي

فٕاهَ اكن ول يزال مرشوغ حضازٍت كامئًا تيفسَ. َزمحم ظل ّي ٔبيب؛ فِشا إلُساء ٕامنا ِاهخلعم وػل يَزذك 

 من اًفضي صيئًا.
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ِّ ؼؼؼؾ  فــــن اؽلًؤ

 

ٔبنرث  ٌط يف حصاحة اًض حىية. ل هيم ٔبن ثـصفوحصاحة ألؿني، مذرّع  ٔبَن ظحيٌة اسدضازي يف ظةّ 

ُميهتى  يف حياهتم، ـ ؾين، ًوىن اؽلِم ٔبن ثـؼل تبئن مثطل، ؤبهيا مثي لك ألظحاء اشلين يححثون ؾن اً 

ص حياثم ٌَححر ؾن اًىزن واًؼفص ابًيجاخ. ول ثًىس ٔبهين ُبزّحة تخواظطل مـي، سواء ابًيلس، فَسرِّ 

 kuntabebn@gmail.com :اًخـسيي، ونشا ابلكرتاخ ؿىل جصيسي إلًىرتوين اًخايل

 

mailto:kuntabebn@gmail.com
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 ىصـة صــمـلك

 

، ؤبوّذ ُيا ٔبن ٔبثلسم جبزيي اًّضىص ٕاىل لك من سامه يف ٕادصاح ُشا اًـمي ٕاىل وثلسيصٌ  صىصٌ  ًِلّك جناخٍ 

َِمُت مهنم، وَمن ًَم ٔبؿؼل، ٕاىل لك اًضموغ اًيت ُُتِصق  هوز اًوحوذ، سواء من كصية ٔبو من تـيس، من ؿ

 هفسِا ًخيري ًيا اًعصيق، حزامك ظل لك ذري.
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ّ ؼؼؼحل  صؼؼؼؼضوق اًً

 

ل ٔبابيل ٕان وضـَت  ُشا اًىذاة مفذوخ احللوق فامي يَخـَّق ابًًسخ، اًعحاؿة والاكذحاش، تي حىت ٔبهين

 حَىّسخت من ورشٍ، مفا هيّمين ُو اهدضاز ّلخوى اًىذاة، ل اص هتاز اكثحَ.امسم ؿَيَ، و 
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 ةـــاؽللسم

 عحية َملاٌم ذاض، تي كُي ىىٌِة ذاظٌة ؾيس ؿامة اًياش يف تسلاهيا اًـصتية، مفا ٔبن جتَس يف ابضٌَ 

ٔبو ؿىل ملِى ، ويَشهص ٔبحسمه ٔبن ظحيدًا يضازونك اًخواخس، حىت يحسؤون ابٔلس ئةل اًاكمٌة؛ ٔبول ُشٍ 

خوز يف ألس ئةل يىون يف كاًة ألحيان: ُي ٔبهت ذنخوز يف اًعة اًخرشي؟ ٔبم يف يشء بٓدص؟ ذن 

الاكذعاذ ٔبو اًس ياسة مثاًل؟ مث يـلدَ سؤال ِلال اًخرعط. ؿاذت ل يَخفت اًسائي ٕاىل إلخاتة، تي 

 .سيض خيك مما يـاين مٌَ ؿىل ٔبية حال

ؤُاثسِوةل، فَلس س حلِا اًىثري من اًـلداث، ًىهنا ثحل  تساية اؽلضواز ؽلن  ٕان مثي ُشٍ اؽلاكهة ػل يمت ثحوُّ

َّضئ، و مهنم من ل يزال يف ظوز ازلزاسة، ويصيس ختّصح حسيثا. ٕان ُشا اًى  ذاة ُموّخَ ٔبساسًا ٕاىل اًً

 .اًخـصف ؿىل اؽلحخل  وهناية اؽلضواز

ف وازلوزان واؽلالظفة، مفا جية ٔبيضا اًخيخيَ ؿىل ٔبهين سبٔذاظحم تبٔسَوة مدارش، ًون ٔبمعس ٕاىل اٌَّ 

 .ٔبوظَيا ُشا اًعصيق ٕال ٕاىل ضياغ ٔبمثن ما منطل: اًوكت، ؤبؾٌلزَن

جتسز إلصازت ٕاىل ٔبن ٔبسَوة اًىذاة ثس يط؛ فَيس ُياك مصاحؽ ول حمنيق ًلوي، وٕامنا نخاتة َنتـة 

من اًلَة، وؿىل ألزحج ٔبهنا سوف ثفيس ظحيدا يف مصحةل ما. نٌل ٔبؾخشز مس حلا ؿىل ْلاظحيت ضل ؿىل 

تية ل ثديح اًخحايي ٔبساش ٔبهم زخي، فٕان نيِت امصٔبت فال َبمطل ضِل ٕال الاؾخشاز، حير ٔبن اٌَلة اًـص 

 .ؿىل اًضٌلئص ًخياسة اجلًسني

حياثم وعحيٍة  ما يصيس اًىذاة ٔبن يوِظطل ٕاًيَ خًّل و واحض: ٔبن ضل ذوزا ؾؼامي ٕان ٔبذزنخَ، ؤبن

ـُىلمسؼلٍ   .، ؿاكٍي، جية ٔبن حىون حافةًل ابٕلجناساث، وما رضل تعـة ؿىل هفس ثخوق ٕاىل اً



 

 

 :ألول اًفعي

 !اً ظحيد ٔبظححت فَلس مربوك
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 ساية اؽلضوازـــت

ٔبحواء الاهخعاز وثَليت اٍهتاين حس يًا.. ُا كس وظَت، ٔبظححت ظحيدًا ؤبذزهت اؽليال، ِؾضت 

كسوث ظحيدًا. يؤسفين ٔبن ٔبذربك تبٔن ُشا ُو تساية اًعصيق ل هنايخَ، ًِشا فبَٔن ٔبهعحم ٔبن ثُعفّي و 

حسير اًخرصح ُو يشء حيس، ًىٌَ رُيم وثحسٔب يف اًخفىري مَيًا فامي سبٔتوخ ضل تَ: َنوهم ظحيدًا 

حيخاح ٕاىل اًخرعيط ٔبوًل، مث ٕاىل اًىثري من اًـمي يف الاجتاٍ اًعحيح. ظحـًا ُشا اًخرعيط ييعحق 

ؿىل اًـسيس من اًخرععاث، ًىن اًعحية هوغ بٓدص من اًياش، مفن اؽلفصوط ٔبن يـيش حياثَ يف 

َوة مٌَ ٔبيضا ٔبن يس خلين ؾن زاحذَ، اؽلعاتني. من اؽلع ذسمة اًياش، يف ذسمة اًفلصاء ويف ذسمة

ؤبن يبٔذش لك صىوى ؿىل َمحمي اجلس هيفٌل اكهت. نٌل يًدلي هل ٔبن يىون من اًعصاس اخلازق، حىت 

 !ثدس ىن هل مواهحة اًخعوزاث؛ سواء يف اؾلال اًعيب، ٔبو الاكذعاذي، ٔبو حىت يف ظصيلة ثفىري اًياش

ييًة، مفا ؿاذوا هيمتون من ٔبين ٕان اًخلري احلاظي يف منط احليات كس ٔبمىل ؿىل اً  ـَ ىثريين ظصيلة هسٍة م

ز اًوس يةل ؾيس مـؼم اًياش.  شلضل، فٕاهم ؾيسما ثعحح ظحيدًا، يُعيفم اًياش ٔبثت اًيلوذ؛ فاًلاية ثربِّ 

مدارشًت يف ٕاحسى اخلاهخني: اًعّية اشلي س يلىض معٍص يف ماكحفة ألمصاط يف ألذكال، ٔبو اًلين اشلي 

ظاحة اًحعن اؽليخفخ، اشلي ل يض حؽ من اًزّيذت. واحلليلة ٔبن لُُكًّ من ُشين ميخط ذم اًفلصاء؛ 

اًعيفني ٌُل ألكي اهدضازًا يف ِلمتؽ ألظحاء. ألكَة ٔبن مـؼم ممازيس اًعحاتة مه من ؿامة اًخرش، 

يبلٔكون ويرشتون وميضون يف ألسواق، ٕال ٔبن اًفصق يربس ؾيسما يصثسون اؽلـعف ألتيغ، ويخحًوون 

يا يحسٔب اخلَط يف رُن اًـامة: فعوزت اًعحية اؽلازي ٔبمامهم ٕاىل  اكئياٍث ابحثًة ؾن اًصسق ٔبي ام اكن. ُو

 .اًحعن اؽليخفخ اشلي يعـة مٍَؤ اثياسة ٔبّّيً من اٍمنعني اًسائسين، سواٌء اؽلاكحف ٔبو ر ل

م إلذزاك ٔبهم مهم اًوحيس الٓن، ُو احلعول ؿىل اؽلال وزسيـًا. اًلك يخفِم ُشا، ًىن جية ؿَي ٕان

ػل ثيُضج تـس، ؤبن ما ُْتمهل ذاذي زٔبسم من نثرٍي من اًدرشحي وكَيٍي من ؿؼل ازلواء، كري اكٍف 

هبا  متبٔش، فلكيا نشضل. نٌل ٔبهم سوف حىدضف هؼصت الاسذزاء اًيت يصمل لًخحعيي كوث يومم. 

ختععم؟" تبٔهم  تـغ اًياش، ؾيسما ثيعفي اٌَِفة يف ٔبؾيهنم ؤبهت جُتية ؿىل سؤاهلم "ما ِلال
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اكن يسؾو ظل يف -ظحية ؿام ٔبوامذياس. ُشا ملَق حلًّا، حير ٔبهم كري ري فائست حىت ًحائؽ مذجول 

 .يََوّذ ٔبن يُفيض ٕاًيم مبا يلّغ مضجـَ لك ًيةل -زّسٍ ٔبن جتية تبٔهم ظحية ٔبس يان

حىت يحيت يف اؽلال ظـة اؽليال، و ًىٌين حىت نخاتة ُشٍ ألسعص ػل ٔبز ظحيدًا يدسول، ٔبو  حس يًا،

 .اًضازغ، فبَثرش ابخلري يف بٓدص اًـمص

اًـمي ٕارًا؟ ٔبول: اتدسم. فبٔهت من ظصاٍس فصيٍس وزمبا َنذٍز، واؽلس خلدي ٔبمامم مزذُص. ًًُض ّحَ حاًخم  ما

ابًضجصت؛ فَلس ثـة يف قصسم اًىثريون وذاظة اًوازلان: ًلس هَمْوث فلاومت اًصّيخ وثلَحاث اجلو، 

حمثص!  لظلريٍت ٔبهنا  صتٍ ؾن إلمثاز حىت الٓن. ما زٔبيت ٔبحسًا يـية ؿىل دس ٕال ٔبهم ل ًست ؿاحزاً 

ًوىٌين زٔبيت فالحني ُنرث يلعـون ٔبدسازًا ظويةل ل ختسم ٕال ٔبهفسِا، وثحزي حىت ابًؼي ؿىل مصاتذي 

ؤبول هعيحٍة ضل  اًعصيق. فََخحسة هفسم دسصت تعيئة اٍمنو، ًوخرعط ٔبّّن ضل ٔبن ثحَف ؾيان اًسٌلء.

 .ٔبو ٔبضاف ٕاًيم مـَومة تٔبن حوُكي ُشا اًىذاة ٔبوًل، فَصمبا ٔبفاذك يف فىص  يه

ذني، يىون ًيفس ُيا جية ٔبن هـّصف ؾيان اًسٌلء: فـيسما يَخلي رسعان من تسلين حبضازثني ْلخَف  

ًيك ل هفرتق ٔبهت ؤبَن، وحنن ما ًسيا يف تساية اًىذاة، فيجة ٔبن هخفق ؿىل ؿست اًلكمة مـييان، و 

اًسٌلء ُو  ؾيانحىت هفِم تـضيا اًحـغ، وحىت ٕان ػل هخفق، فبٔكي اًلَيي ٔبن ثـصف ما ٔبؾييَ: ثـصيفاث 

من كصية ول من تـيس، وتشضل يـسو ُياك  لاًيجاخ يف ازلهيا ونشا يف الٓدصت، ول يخـَق ُشا ابؽلال 

 من فصق هحري تني ما ٔبكعس، وما يلعسون. ٕان هوهم َنحجًا يس خوحة ٔبن حىون تَلت ما ٔبزيَس ضل

ـَؼمة،  ٔبن متٔل حساتم اًحييك جصظيس مصثفؽ، فشضل ػل يُلن كازون من كدي. ٕان تَوػ هناية اًعصيق  لاً

يؤسفين ٔبن ٔبذربك ٔبن ظصيلم ًن يًهتىي ٕال تلدغ زوحم، فبٔهت ظيف فصيس من يجاخ، و ُو اً 

ِلصذ حصنزي لك  نّ مذعَحاثم ثلف خاهحًا ٔبو ثبئت ِلصوزًت ذَفم. إ سيمت اسدامثزك خلسمة اؾلمتؽ، و  اًخرش،

ظاكاثم ؿىل مجؽ اؽلال ُو ٕاُساز صسيس ؽلوازذك، فاؽلال ٔبسِي من ٔبن ثفين حياثم يف مجـَ. من 

اًسِي ؿًل ٔبن ٔبكول رضل ضل، ؤبهت اًفلري اؽلـسم، نٌل يسِي ؿَيم ٔبن حصمس ثطل الاتدسامة 

ًِم ٔبذرب  ك هبشا ٔبظاًل، ًوىن ُشٍ اًسادصت ؿىل ّلياك ٔكهم جس متؽ ٕاىل  دصافة. حيق يل ٔبحياًَن اًدساؤل 

 .كعٌة ٔبدصى
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 اًفصق تني تَوػ اًلاية وتني اًيجاخ؟ ما

حنن و ل تس يف اًعصيق اًعحيح، فىٌل يلال تساية اؽلـصفة ظصخ ألس ئةل اًعحيحة. اًلاية يه  حس يا،

صذ ما حصيس ٔبهت ُتليلَ: فبٔهت حصيس اًزواح، اًس يازت واًـمي اؽلّسز ٌٌَلل، ًوىن ُشا ًيس جناحا. ٕان ِل

يُسًين ؿىل ٔبن اًلاية ػل  اُتَيًل اًخس يط حليات ألظحاء اشلين خّسصوا ٔبهفسِم من ٔبخي مجؽ اؽلال، ذامئ

حىن سَمية، ؤبن مجؽ اؽلال من ٔبخي مجؽ اؽلال ُو مضيـٌة ٌَوكت، مفـؼمِم كس تشل اًلايل واًيفيس، 

حبفٌٍة من اؽلال ثخحول ٕاىل فاسددسل اًعحة، ألزست، حصتية اًًضبٔ، مـارشت ألظسكاء واحرتام اؽلصىض 

ِلصذ زمٍق يف حساتَ اًحييك. حصيح ٔبهنا ثرُتمج ٕاىل س يازاث ومٌاسل، ًىن اًيفس اًعامـة ٕاىل اؽلزيس 

جض حؽ ٔبتسًا. ؾصفت ظحيدا ظاز ماهل ٔبنرث مما يلِسز ؿىل ٕاحعائَ، ًوىٌَ يؼي ظوال اٌَيي يفىص  لذوما، 

ٔبؾصف هيف  لامثز اؽلال يف ؾلازاث نيسا، وتعصق دلؽ اؽلزيس، حىت ٔبن تـضِم ٔبفىت ؿَيَ ابسد

 .يـصف ًِا سخيال ليف معازف نيسا  اس خحسن اًفىصت، واىهتت تـغ من ٔبمواهل

ٔبن  ٔبن ل ثًىساًِصم، و ُو إلمثاز مبا ييفـم وييفؽ اًياش وألمة مجيـا، و ُو اًوظول ٕاىل مقة  اًيجاخ

ًِذاح ٔبفـاضل، وتـغ اخلري س يعية اًخرش حىت تـس سواضل حسسّي؛ سواء ابٔلث ثًىس  لص اًعية ٔبو ت

 .تبٔن من ٔبحياُا فلس ٔبحيا اًياش مجيـا

 

 اًلاية اًيت هًضس؟ ما

ـي: ٕان اًعحية اًياحج جية ؿَيم ابًسّ َ، ًىٌين ل ٔبثًدبٔ ابًلية، وشلضل سبٔذربك ابؽلىُن و وحي سؤالٌ 

ًيخا ج ٔبو حىت مبا يـمي ٔبن يىون مثاًل ًإلوساهية اًيت خيسمها، فِو يـمي يف لك الاجتاُاث كري بٓتَ اب

. اًعحية اًياحج ؾحازٌت ؾن مرشوغٍ مذاكمي ًضرط إلوسان ٔبوّ  ًل، فِو ذَوق مثلف حيسة كرٍي

ًٔلموز حساهبا ويـعي لك ري حق حلَ. اًعحية يَفسي اًخرشية جصوحَ ًو ٔبثيحت هل اًفصظة، حيفغ 
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 واؽلالك. فىيف يعحح ٕاوساَن ادليي ويـني اؿلخاح، فِو ذَيط من إلوسان واًحعي، مزجي من اؽلطِل 

مهم، نٌل ُو اًضبٔن ابًًس حة  يقهبشا اًيحي وإلىاكز ٌصلاث؟ اجلواة يخواخس يف مٌهتى  اًلاية: فاًعص 

يا يمتصنز ا اجلوُصي تني اًعيفني اؽلخضاذين من ألظحاء: ماكحُف  دذالفلٌَوظول ٕاىل اًِسف، ُو

، فامي هيمت اكىز اؽلال ابًلاية مذجاُال اًوس يةل! حنن اؽلصط يف ألذكال هيمت ابًصحةل ٔلن اًِسف كري ّلسذ

 لاًصحةل مصسومة تسكة، واًوظول ٕاىل اًيجاخ و  ّلسذت،جية ٔبن وسطل ظصيلا وسعًا، فاًلاية مـصوفة 

 .اًىثري من اًـمي ازلؤوةحيخاح ٕال ٕاىل اًوكت و 

اًسؤال راثَ: هيف هيف حىون ؾؼاميً؟ ؾيسما نيت ظلريا نيت ٔبكصٔب ِسري اًـؼٌلء ؤبسبٔل هفيس  ًىن

ظاز ؾؼاميً؟ اجلواة يوكن يف دعةل واحست ثفوق ابيق اخلعالث: اختار اًلصاز اًعحيح وٕان اكن فيَ 

ٔبو يـيضون  اًوكسهنايخم. هـم، ٕان مثي ُشٍ اخلعةل اؽلَُِىة، واؽلخزَلون هبا، ٕاما ميوثون يف اًعلص من 

ن اًـاػل تبٔن متض ية احلال وِلازات اًخياز يه مٌحورين ؾن اًـاػل اشلي ل يزذاذ ٕال احنسازا. ؾيسما يؤم

 !دواض هخيةل، فبَّٔن ٌَـؼٌلء ٔبن يوزلوا؟

ٔبزى مسؤوًل يف ذوةل قصتية يس خليي، ٔبو حىت موػفًا فاحضًا ٍهنم ٔبو خربوث مَهتمي اًخرش،  ؾيسما

ٔبسبٔل هفيس: حس يا ما مه تفاؿَني الٓن؟ ٔبين س يـيضون؟ ٔبو ٕاىل ٔبي اؽلسازش س يشُة ٔبتياؤمه؟ ٔبو 

حلري ل  َن ٔبين س يبٔثون ابؽلال؟ لك ُشا ابًًس حة هلم ُصاء، مفا وزاء الادذياز اًعحيح ُو يشء اتفمِ 

شٍ يه اًـؼمة حبس راهت ًىن رضل ٔبيضًا ا. كس ثسفؽ حياثم مثيا ًِعسكم، و يس خحق اًخفىري تَ، ُو

. ٕاهم ثعحح هكن ابغ ٔبَُون ؿَيم من ٔبن ثـيش هبّمة مذسهية ذهيئٍة، ثلدي مبا يُصىم ٕاٍهيا من فذاث ازلهيا

؛ فال ٔبهت ؾضت سـيسا، ول ٔبهت مت هصميا، حىت ٕاهم ثعحح لُكؾق اًرتاة  بٓدصثَ تسهيا كرٍي

ًخحعي ؿىل فذاث اخلزب ما تني رزاث اًرّثى: ٔبهت الٓن ذون إلوسان وزمبا ٔبضيُّ من ألهـام سخيال. 

ول ابًـياذ مؽ من مه ٔبكي  -وٕان اكن ظائحا-يبئت تخضرمي ظوثم، ول إبزحاث زٔبيم  لٕان ؿَو اًضبٔن 

حىون ؾؼامي ؾيسما  لاًياش، نٌل ٔبهم  المٌم جحٌل؛ ٔبن حىون ؾؼامي ل يبئت تخددؽ ٔبدداز ٔبو ثليص ٔبحو 

ثخعَة يف زٔبيم وٕان اكن ذاظئًا. ٕان إلؿرتاف ابخلعبٔ ُو تساية ؿَو اًضبٔن، واًخواضؽ ٌَزاًق ًِو 

 زٔبش ألمص.
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صت اًساتلة ثسمريك مـيوًّي، ًوس يا لكيا ذرّيِين وٕال َيس اًلصط من اًفلف  ًيـس ٕاىل هوهة ألزط

ًعاحفخيا اؽلالئىة، ًوىٌين سبٔظف ضل ظصيلًا، تي ظصيلة جناخٍ ًـَِا ثلرّي من ٔبسَوة حياثم وهؼصثم 

ٕاىل هفسم. ٕاهم وعحية ثخواخس تساذطل اًـسيس من اًعاكاث اًاكمٌة، واًيت جنح اًـسيسون كدَيا يف 

ا خلسمة اًخرشية مجـ  اء. و ًخـؼل تبٔن ظل كس ُساَن اًيّْجسين، ٔبفاَل اكذحمت اًـلدة؟جسزرُي

حس يًا، ٔبهت ما ًست ظحيدًا َنص ئًا ول ًست كري كاذٍز ؿىل ثستري ٔبموز يومم، ًوىٌم متخطل تواذز 

مـم. ما ًست  يف كصازت هفسم. ل ثيبٔش مهٌل حسج، وثبٔنس تبٔن ظل -كري اًلاتةل ًالسدسالم-اًيجاخ 

ًىٌم دسصٌت وإبرن ظل َنفـة. يف ظّي ُشا اًىذاة، سبٔحاول ٔبن بٓذش تيسيم ُلزيم ٍت، دسصًت كري ممثص 

هيف خُتّعط ؽلس خلدطل، حىت ثيفؽ هفسم ولك من حوضل، ًوىن جية ٔبن ثخريي هفسم يف مٌخعف 

 .ذائصت

ذائصت حْوضل مه وازلاك هـم، ٕاهم يف اؽليخعف متامًا، وُمحاظ تسوائص ثدسؽ لكٌل تـسَن ؾيم. ٔبول 

ٔبظفاضل. يف ازلائصت ألتـس كَيال، يمتصنز ٕادواهم ؤبدواثم. مث يَهيم ٔبظسكاؤك وخرياهم، سوُخم و و 

ًَِيَهيم اًـاػل اًـصيب وإلساليم، ؤبذريا اًخرشية مجـاء. ٕاهم ثلف يف  ومن ََتّ مصضاك، مُث مواظيوك، 

 مبا فذح ظل اؽليخعف وظل مـم، وجية ٔبن حزيس من ٕاصـاؿم اكًضمس؛ ًُخيري احلَلاث من حوضل

ؿَيم من اًـؼل ؤبساًية اًلوت. ٕاهم ذاِفٌت الٓن، فبٔهت حىت ل جس خعيؽ ٕاظـام هفسم ًوىن ل ثلَق، 

ؽ كصيحا. ٕان لك ظحية ًُِو مرشوغ ٕاوساٍن ُممثٍص وُمضّؽٍ، ولك مرشوغٍ هل ملوماث اًيجاخ فسوف جضّ 

 وف حىون ُياضل كصيحا.ؤبهت متخَىِا، ًىٌم ل ُتسن اس خزسامها تـس. ل ثلَق، اتدسم، فَس

الٓن مثاًل، ثَعّوز ٔبهم راُة يف زحةٍل ظويةٍل ٕاىل احلج وثحسٔب ابًخرعيط. ختُصح من تيذم حاماًل و 

حليحخم اًثليةل وثحسٔب ابؽليش حىت ّلعة اًحاض، من ُياك حَصهحَ ٕاىل ّلعة اًلعاز، ومن ََتّ ٕاىل اؽلعاز 

ت ظل احلصام ٕان صاء ظل. ٕان لك مصحةل ثبٔذش يف س يازت ٔبحصت، ؤبذريا حصهة اًعائصت ٌَوظول ٕاىل تي

فـيسما مضيت ؿىل كسميم وحصزث حليحخم، ػل ثيفق كصصًا واحسًا؛ ًىن  :هجسًا ْلخَفًا ؾن ما س حلِا

ص حاتم ٔبسـفم. يف اؽلصحةل اًثاهية ذفـت اًلَيي، ًىٌم ػل ثعي ٕاىل اؽلحخل ، وثـيَّت محي احلليحة ؿىل 

خاًس وزمبا وكفت كَيال. يف هناية اؽلعاف، ذفـت اًىثري من اًيلوذ زخَيم كاؿسًا، ًىٌم ؿىل ألكي 
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ًرتهة اًعائصت وكعـت اًىثري من اؽلسافاث ابًلَيي من اًـياء. ؾيسما يرتّّس اؽلثال اًساتق يف رُيم، 

 ثُسزك ٔبن حياثم ؾحازت ؾن مصاحٍي وجية ؿَيم ٔبن جس خلي ما زليم من ٔبذواث ٌَوظول ٕاىل اًيجاخ.

 ألذواثسام ؼؼؼؼؼؼاس خر

ٕارا كصٔبث اتزخي ٔبي مـصنة س خـصف جلك حزم وزلة من زحب احلصة وَنخة اًخازخي هكيخرص، ورضل كدي 

هناية اؽلـصنة توكت كري كعري. ٕاهم ؾيسما ثسزك ٔبن اؽليخرص اكن يس خزسم ٔبذواثَ ٔبفضي اس خزسام، 

هجس وختعيط. ثـصف ٔبن اًلَحة س خىون يف اٍهناية من هعيحَ، فاًيرص ٕارا ًيس رضتة حغ؛ تي هخاح 

والٓن ُاذزش هيف ٔبظححت اًرشاكث اًىربى ٔبقىن ؤبكوى من اًـسيس من احلىوماث وحىت اًحسلان، 

 دذياز اًعائة يف اًوكت اًعائة.ثُسزك ٔبن زس اٌَـحة يوكن يف الا

ذوةل هكرص. ُشا  فرشنة ذاظة ورشنة "ٔبتّي" ًعياؿة إلًىرتوهياث، ِزحبِا اًس يوي ٔبنرث من مزياهية

يه َنجتة ؾن اًىثري من ألدعاء كري اؽلميخة، مفا ػل يلذطل يًدلي ٔبن يلويم. ٔبي ٕاهم ت، ويُسم  اخلرب 

ؾيسما ثفـي صيئًا فالتس ٔبن جسدمثٍص حىت وٕان درسث ما نيت هتسف ٕاًيَ. ألفضي حىت من رضل بٔن 

 جسدمثص ٔبدعاء كريك ًخلرص اًعصيق ٕاىل اخلربت وثـّزس زلذم تيفسم.

يؽ مٌم ذَيعا فصيسا من فيسك يف ِلال اًـمي يف اًعحاتة، نٌل س خع ُشٍ اًعصيلة يف اًخفىري س خ 

ًلس حان اًوكت ًيرضة مثاًل لس خزسام ألذواث. فَيفرتط ٔبن ٔبابك ٔبزسطل ٕاىل اًسوق اًيجاخ. و 

مبحَف من اؽلال ًدضرتي صيئًا، فٌَل رُحت زٔبيت اؽلخجص ملَلًا فاهرصفت ٌَـة اًىصت ؤبمهَت اؽلِمة. تـس 

ف. اًحيت ًخجس ٔبابك كاضحا، ٔبذربثَ فهنَصك ٔلهم ػل حصحؽ ٕاًيَ وخترٍب حىت يخرصّ ساؿاث رُحت ٕاىل 

ٔبهت يف ُشٍ احلاةل ٔبمهَت اس خزسام ٔبذات الاس خـاهة ابًلري وزمبا ًو سبًٔت رسعا كصة اؽلخجص اؽللَق، 

ٔلذربك ٔبن ظاحة اؽلخجص رُة ٔلذاء اًعالت وسريحؽ تـس كَيي. ما حعي ُيا ٔبهم كَّحت حدم 

شا ٌَّـة ؿىل  اكزيث ٕان نرُب مـم واؾخسث ؿَيَ. ّلاوةل ٔبذاء اؽلِمة، ُو
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َُة ٔبهم ٔبضـت اؽلحَف فبٔظاتم اًَِؽ وكـسث ثحيك اًفلسان،  ووظَيا ٕاىل ٔبن هنصك  ًيرضة مثال بٓدص؛ 

ٔبتوك ٔلهم ػل ُتافغ ؿىل اؽلحَف وػل ُتفؼَ يف حيحم. ٔبهت يف ُشٍ احلال كس ٔبمهَت اس خـٌلل اجلية 

ٔبن ظيؽ، وابًخايل ٔبُسزث موزذا من موازذك. فاًىيّس من ثفىص يف هلاظ كوثَ اـليط ٕاىل زذائم مٌش 

 ل ضـفَ، مث ٔبمعَي ُشٍ اًيلاظ ًيحَف ما زمسَ ُو من هناية اؽلصحةل.

 اس خزسام اؽلصاحي

اًلك يـصف ٔبن مصحةل اًعفوةل ثـُلهبا اؽلصاُلة، فاًض حاة، ًخًهتىي احليات ابًض يروذة، شلضل ميّص إلوسان 

تي كي –سواء كام إبجناساث يف حياثَ ثطل ٔبم اكن من اًِوام. وشلضل ميىن  ،ي معصيةكرسا مبصاح

ًلك ٕاوسان ٔبن يَخحنك مبصاحي حياثَ ٍمتيش يه نٌل يصيسُا ُو، ل اًـىس، حىت يفوس ابًيجاخ  –يًدلي

َنكة  يف ازلهيا والٓدصت؛ ويَخحلق ُشا تواسعة مفذاحني: ٔبوهلٌل ٕاذزاك ٔبهم ل جسري يف زْنة واحس ِمثي

 مصتوظة يف كافةل ثـرُب اًعحصاء، فبٔهت ظائص ُُتَّق ول حّس ًعموحاثم. واثىهيٌل ٔبّن لّك اًليوذ اؽلفصوضة

ام.ؿَيم ما يه ٕال فصّضية مؤكذة، و  يف ٔبكَة ألحيان ِلصذ ٔبُو

كي تي –ذؾين ٔبرضة ضل مثال: ًيفرتط ٔبهم ظحية ُملمي يف كسم اجلصاحة، ؤبهت اًيوم ُمجاس ومميوغ 

وذاظة ٔبن اًربوفيسوز مذواخس اًيوم، فبٔمامم  ،من ازلدول ٕاىل قصفة اًـمَياث -ز لّك احلؼصّلؼو 

ٔبمصان: ٕاما ٔبن حصخض ًٔلمص اًواكؽ وثيام ابًحيت، ٔبو ثلامص ابزلدول ٕاىل قصفة اًـمَياث وثُواخَ اًـواكة. 

قس يي اًلكي، يًدلي ضل ٔبن ثفىص تـيسا ؾن ٔبكصاهم، فلصفة اًعوازئ زمبا ُتخاح ٕاًيم ٔبو حىت كسم 

وٕارا ػل حَُصق ضل ٔبيٌّ من اًفىصثني، فؼِل ل جتصة اًعيسًية ٔبو حىت تيم ازلم؟ ٕاهنٌل ماكَنن ِلِولن 

ابًًس حة ضل، واًخـصف ؿىل ٔبكسام اؽلسدضف  ٔبمص رضوزي من ٔبخي جسِيي مهمخم وعحية. ٕان ُشا 

فسث من مصحَخم اؽلثال يوحض ضل هيف ٔبهم كٌَـت مبصحَخم، فبٔهت ًست حصاحا تـُس ًوىٌم اس خ

 ًُخؼّل مبجصّيث ألموز.

حس يا، فَيُلم تخلس مي مصاحطل وعحية ٕاىل ٔبحزاء، ولك حزء مهنا زالج ٔبو ٔبزتؽ س يواث؛ من ظحية 

ؿام ٔبو مماِزش ؿام ٕاىل ٔبدّعايئ، مث ٕاىل اسدضازي، فعاحة ؾياذت ٔبو مسدضف ، مث ٕاىل ظاحة 
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ي تيهنا مـيوي ٔبنرث مٌَ ماذي، وميىن ًلك اًفاظؽلصاحي يًدلي ٔبن حىون مرتاهحة، و مرشوغ كويم. ٕان ا

شا ُسف حبس راثَ وُسف ٔبن حىون هل مصاحي: فبٔهت حصيس ٔبن ثزتوح وثُيج شلضل ميىن ة ظلازا ُو

ُشٍ كس ثبٔذش من إلؿساذ ٌَزواح ماذّي ومـيوّي، و ٔبن ثلسمَ ُو الٓدص ٕاىل مصاحي: اؽلصحةل ألوىل يه 

 تـسُا وضبٔك يف س حؽ ٔبدصّيث، مث ثعاحهبم مخٍس ٕاىل س حؽ س يواث، مث ثزتوح، ثُيجة ًرُتيّب 

يا ثُدِدـِا تـرش س يواث من ثبُٔيَِم ًالس خلالل، ؤبذريا مصحةل ٕاظالكِم  ابؽلـصوف س حـا اثهية، ُو

ا. ا ُو يًذؼص ٕامثاُز  هكضازيؽ ظلريت لك ؿىل حست، هكَن سزغ دسصاث ِنحاز ُو

م ابشلزية ًيسا لك ما ثحلي يف احليات إكوسان ؿاكي ابًف،  ٕان ُسفيم ألساسني من ذسمة هفسم ومتخُـّ

س، ًِشا ؿَيم اقخيامَ. مفا زٔبيم ًو ٔبضفٌا ُسفا هخيال ٕاوساهيا ييضج تحَوكم فَ فَوكذم مثنٌي ويُلاش ابًيَ 

 ني؟ حس يًا ما زٔبيم تخبًٔيف نخاة؟ ٔبو ٕاوضاء مصنز حصي ٔبو احامتؾي ذريي؟ ٔبو حىت اًخىفّيخّ اًس ّ 

مم ظل، مث ثُْعَلَ هسِم ًيزسم ألمة؟ مَ مما ؿَّ ثـَِّ تعحية ًلك زالج س يواث، ُتخضيَ وحصؿاٍ و 

 هل تليوذ ما ٔبىزل ظل هبا من سَعان.حُىدّ تساغ، فال َُترصٍ و اؽلضازيؽ نثريت ورُيم كاذز ؿىل الٕ 



 

 

  :اًثاين اًفعي

 !؟تـس مارا
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 ي؟ــــارا ٔبفـؼؼؼؼؼم

ٔبس خعيؽ ٔبن ٔبضؽ يف يسك ًست ٔبذزي ول ٔبس خعيؽ ٕاددازك، حير ٔبين ل ٔبؾصف ؾيم صيئا، ًوىٌىن 

تـضا من ألذواث ًخخسجص ٔبمصك. ٕان ؿَّمخم اًعيس فَسوف ثععاذ تيفسم، ًوىٌم ًن جس خعيؽ 

اًعيس تيسيم اؾلصذثني، فال تس ضل من ٔبذواث. حس يًا، ًيخـصف ؿىل هلاظ كوثم؟ ٔبول، ٔبهت ظلري 

شا يـىن ٔبن زليم  ًُخخلن ما حصيس. مث  اًوكتاًسن و ُشٍ مزيت ل يسزوِا ٕال من اص خـي زٔبسَ صيدا، ُو

ل ُُتّس تخلَحاث اجلو ول ثبٔذش ٔبي ذواء ابهخؼام. سْي ٔبي كصية ضل ممن كازة اًس خني ٔبهت كوّي، و

 ا يلول، س خجس ٔبهم يف هـمَ ؾؼمية.ٔبو خاوسُا ٕان اكن يض خيك صيئا، واْحِط م

ـجي اًيخا ج، ظحوز يف هفس اًوكت، فبٔهت حصيس ٔبن ثخـؼل اًعيس، وجس خحس يًا ٔبهت ٔبيضا ِمَحاخ و 

ًىٌم ًن ثفلس ألمي، وسدثاجص حىت ثخـؼل تي ثخلن اًعيس. اهُؼص من حوضل، فاًياش ِهيام وٕان اكهت 

ٔبؾيهنم مفذوحة. اهُؼص اٍهيم يف اًلعازاث واًس يازاث، ٔبمام اًخَفاس، ؿىل كازؿة اًعصيق ونشا يف اؽللايه. 

ـيش يف ػّي ما ثَيرّس. ل، تي اهُؼص ٕاىل مـؼم ًُِفوا ذوهية اً ٕان مـؼم اًياش كس اسدسَموا ؽلا مه فيَ وبَ 

اًياش يف مواهجَ اًـلداث، فالسدسالم كس ٔبظحح ٔبول اخليازاث و َبِبمهنا. اًلصية ٔبن مثي ُشٍ اًثلافة 

حصؿاُا ُذول ؤبُحٌساث، وثسمعِا اكفة ظوائف اًضـة ابٔلمثال واحِلنك اؽلخواحصت حيال ؾن حيي؛ مفا 

 !!!ثَـصفَ ذري مما ل ثـصفَ

شٍ  ٔبهت متخطل هلعة كوت ٔبدصى ويه حة اًلصاءت واؽلـصفة، وٕال ًََما ٔبمسىت تثٌاّي نخاة وِشا، ُو

ـَمصي يه هـمة ؾؼمية. ثَفىّص يف سَوك ؿامة اًياش، فِم هيصتون من اًىذة ٔكهنم مُحص مسدٌَفصت فّصث  ًَ

ما يلوم تدضليهل يُفسسٍ، من كْسوزت. ٔبًَم يبِٔث ؿَيم يوٌم زٔبيت ٕاوساَن يضرتي هجاسًا وِصابئيًا، وؾيس

ُي سبٔهخؼص و  وؾيسما جسبهٔل ُي كصٔبث ُنخيّة اًدضليي، يىون اًصذ ثس يعا وُممهنجا ثضلك اكزيث:

 حىت ٔبكصٔبٍ؟!
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ق لك ما يلال فَست ثعسّ  ؛ٌَلوت َنتـا من هوهم ظصاسا ذاظا من اًخرش موكياً  ٔبيضاً حلغ فيم بٔ  و ٕايّن 

ٍ يف اجلصائس فألفضي ؤق لك ما ثلص ًو ٔبهم ثعسّ }ول فاؽلثي اًياابين يل ،ٍؤثلص  ءٔبو حىت ٔبي يش ،ضل

ثي ُشٍ اؽلزيت اًياذزت ثديح ضل ٔبن جسبٔل هفسم اًسؤال اجلوُصي: ما ُو اؽللعوذ . مِ {ضل ٔبن ل ثلصبٔ 

كسزثم ؿىل م و  ٔبن ثثق يف حسّ ثـؼلّ و  ةز ٔبن ثًساق وزاء ذؿاّيث ملصضمن ُشٍ اؽلـَومة ٔبظال؟ حارِ 

فال  ،ُو لتس مس خـمطل ٌَوظول ٕاىل ما يخذل فَلك رسط كاية و  ،ل يف ألصزاض تـيهنم ،اًفِم

هؼص ٕاىل مجوغ اًياش اؾييَ، بٔ ثسزك ما  وس ياكم وزاء لك ما جسمؽ. و ًيكحىن حرسا ًلاّيث اًسوء اب

 ٕان اكن مذياكضا.و  ىزل من اًسٌلء حىتٔكهَ بُ ولك ما يىصز يف إلؿالم و  ،ق لك ما يلوهل اًخَفاسثعسّ 

صىم ضل من توايق فبٔهت ل حصىض مبا يُ  ،واكة ٌَيجاخم اًخّ فيم ُو هفسُ  ءفضي يشبٔ  ٔبن سُع بٔ تي 

من اًياش  . مكْ -ًون يض حؽ-ؽ ؾلطل اًيلغ ض حِ ما يُ  ى صِ بٔ  -لخَ ؾيياكا تََ ممّ -وٕامنا ثًذلي  ،اؽلـَوماث

 ٌة،يه فاهيهتافت اًياش ؿىل مجؽ اًيلوذ و ىا ًرت هؼص مَيّ اـم؟ ظل ؿَهيم مبثي ُشٍ اًيّ  حوضل ٔبهـمَ 

حىت  ،ٔبُهللك ما ُو اتفَ من ٔبدداز اًفن و  ةثبٔمي ًِفهتم ؽلخاتـو  ،سا ؽلحازّيث اًىصتـا ُسّ نّ ٍهيم زُ إ هؼص او 

ساكون ٕاىل اًخفاُة ٔكهنم مُ و  ة،مثن صِص يف اًس يبٔ اؽلسَسالث يف  ةؾز ما ميَىون ؽلخاتـبٔ ٔبهنم ييفلون 

 إبرن ظل سدٌجح.حفياثم الٓن س يىون ًِا مـىن و !سوكا. اتدسم

 وذؼؼؼيــــ اًل 

من اخلالض  سبٔذضل ؿىل ظصيق ًىيّن  ،كازش يف مـعميَ يا هل كيس ٔبو كيّ ؟ لكّ ساً ا ًيس مليَّ من مٌّ 

ا و  مفا زٔبيت زريةل ،اًيجات حبياثم. اًليس ألول ُو اًفلص و ألزْس  مذبٔظال ٕال اكن اًفلص مسفوَن يف خشُز

فمبجصذ ٕامياهم ٔبن  ،ؿىل اًـالح س خـٍط ًىٌَ كري مُ و  ،يف هوؾِا. ٕان اًفلص ًِو ؿسو إلوسان ألول

ؿىل اؽليسوز ٔبن يخَفغ مبثي  سِيٌ  ،. هـمٔبكالضلفىىت فبٔهت كس حََت ؾلسثم و  ،اًصاسق ُو ظل

ؾصف بٔ شلا فبَٔن و ،ىن من فـي لك ما يصوق يل ماذّيػل ٔبمتو ،ًىٌين ػل ٔبوزل فاحش اًلىن ،ميُشٍ اجلُ 

 ا ٔبلكمم.معّ متاما صـوزك و 
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نـّحَت ي كيسك؟! تي ٔبَن كس صسذث واثكم و حبٔ  ؾعائم مالً ًت ٔبين ابٕ ي ػ ُي مـيوي! و  ٕاراً احلي ّ

ًيخزش من ُشا مثال ًخخـؼل و  ،جية ٔبن ثححر ؾن هلاظ كوثمٔبهت الٓن يف مبٔسق و  ،ؾزميخم. حس يا

حس. بٔ حس ٔبو زسق بٔ فَيس معَواب مٌم ٕاظـام  ،هلاظ كوثم ٔبهم فصذ واحس من اًليوذ. ٔبوىل اًخزَّط

فلط ُتخاح ف و اًخرصّ ؿَيم سِي ي  َٔبه ،حت يف مٌخعف اًعصيق. اًثاًركس ٔبظحٔبهم ظحية و  ،اًثاين

 فَخححر ؾن ٔبذواث ًدساؿسك ؿىل حي مضلكخم. ،ٔبول اًعصيق ةٕاىل مـصف

يفم فال ثخذؽ ما ت. ألذات اًثاهية ٔبن ختفغ معاز يه اًلٌاؿة تبٔن ظل زاسكم ٕان ٔبهت سـيْ  ألذات ألوىل

هؼصت اؾلمتؽ  نربى ٔبل ويه ةُيا ثواهجم مضلكهؼصت. و  من ٔبول ءيش ًست متطل مثيَ ول جضرت ٔبيّ 

ٕاىل  ، س يازثَ اخلاظةمتطّل  فدـضِم احذاس مصحةل ،ن يف اؽلسدضفيو ك اؽليسوزؤ سمال ةخباظٕاًيم و 

ُو الاؿرتاف و  ،ِا ثس يط خساحَّ ٔبهيا اًلازئ اًـزيز ُشٍ و  ،ٕاكامة احلفالث يف اؽليخجـاث مصحةل

اٍ اؽلصء ما يمتيّ  كَِا ًيفسم اًعامـة ٕاىل مصلاث ازلهيا تبٔن ما لُكّ  ،ح ُشا. هـمهبزميخم يف س حاق اًدسَّ 

ا تبٔن ظموحم ٕاىل اًيجاخ ألتسي يخرع  مذعَحاث اٌصلت اًاكرتة ُشٍ. ٔبما ٔبذاثم رنّ و  ،يسزنَ ُص

 ٔبن حزذاذ ذربت فامي ثـمي.و  ،مجؽ اًلَيي من اؽلال ابحلالل فِىي ّلاوةل ،اًثاًثة

 ،ٔبَن ظحيةجص يف ؾياذت و لٕ امفا ازثضيت ٔبن ٔبحىسة من ٕاؾعاء  ،شةلّ مُ  ٔبحياَنو  ةظـح هـم ٕاهنا مـاذةل

ين هديجة ًِشا اًـمي. نٌل ٔبهَ ػل يىن يسـسين ٔبن اكص بٔ م يف يسحة ازلّ ن حيلن اؽلصىض و فضي مَ بَ  ينًٌى 

ُو ؿَيَ حازش ؾٌلزثيا و ٔلحعي ؿىل مدَف اكن حيعي  ةٔبجتضم ثـة اًخَلَق تني وسائي اًيلي اًـام

خىن ٔبذزهت هيف ثُ و  ،حصوش اؽلِية اًعحية من ألساش ٔبترصث ًىينو  ،ضايخاًس يصصف اً 

جية بٔن و  ،ٔبيضا َِا ًيفسم تبٔن اًفلص ًيس ؾيحأبهت كُ و  ،ًعحاتة. يلًوون اًـمي ًيس ؾيحاس ياساث ا

 ٔلن وؿس ظل ل مصاء فيَ. ـلي ٔبن اًصسق كاذم ل ّلاةلثَ 

و سائٌي إبرن ظل، مفارا تـس؟ اًليس الاحامتؾي؟  حس يا، ُا ٔبهت كس اكذيـت تبٔن كْيس اًفلص ضـيٌف، ُو

تسًل  -تي كي معرييةً -هـم، ٕاّن ٔبزسثم ثوّذ ضل لك اخلري، وس خحاول تًيٍّة ذاًعٍة اختار كصازاٍث حامسًة 

ؾيم، ومهنا ّلاوةل حزوجيم ٔبو ٕاحدازك ؿىل إلكامة يف مسييٍة ُمـّييٍة، ٔبو حىت الاًخحاق تخرعٍط 

-لازئ اًـزيز َمحغ ُصاٍء، فبَٔن ل ٔبفِم هيف يُمىن ٕلوساٍن ٔبن يسمح لٓدصين مـنٍي. ولك ُشا ٔبهيا اً

ٍُ كرُيك  -مهٌل اكهوا كصيحني مٌَ ٔبن يـيضوا حياثَ تسل مٌَ! هيف جسمح حلياثم ٔبن ثسوز يف فطٍل اتخلا
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! مهٌل ثـجحت نٌل ثـّجحت ٔبَن، فٕان ُشٍ ألمثةل ؿسيسٌت، ٕاىل حس ٔبهين ـوذث ٔبن ث وِمن َتَّ ثّسؾي تبٔهّم حصٌّ

 اًعحيـي ُو اًـىس متاما.

، يـاين من َحَول ػاٍُص  ومن ٔبفضي ألمثةل ؿىل رضل، ٔبين كاتَت صااّبً يف اًصاتـة واًـرشين من معٍص

فََّما  -حىّت وٕان ؾلسث هل ؾلست ٔبو حرّضث هل ؾفصيخا-واًـيار ابعل، خاء يعَة ؿالخا كري حصاّحٍ 

شا يشء يسري وسِي-ظ ٔبذربثَ تبْٔن ل حواة ؽلا يعَة ٕال اؽلرش  زفغ ؤبذربين ٔبن وازلاٍ  -ُو

ًا ًيفسَ من ازلاذي، مزذوح  يصفضان اًحخة، وشلضل فال حي هل ٕال ٔبن يـيش مٌحورا من اخلازح، اكُز

، يـاين ل ًسخة ٕال ٔبهَ ازثىض ًوازليَ ٔبن يـيضا حياثَ تسًل ؾيَ  !اًصؤية واًضرعية ظوال معٍص

و صِواث اًيفس وُحّة اخلَوذ  اًليس اًثاًر زمبا حصاٍ ظحيـيًا، ٕاىل تي ام ٔبزاٍ رّشًا مس خعريا: ٔبل ُو

ِا  ألزط. هـم ٔبهيا اًلازئ اًـزيز، ٕاهم ٕان ٔبظَلت ًيفسم اًـيان، فَسوف ثَهتم ظموحاثم، وس خحًو

ٕاىل كاّيٍث ل جُض حؽ ول ثُلين من حوغ. ِاؾخرب من كعـان اًخرش؛ راُحٌة ٕاىل اًسوق ٔبو كاذمٌة مٌَ، 

اخٍة ٕاىل لك ُشٍ ألص ياء ًيَضـصوا ابًسـاذت؟ ٔبم ثؼن ٔبهنم ميخَىون يف حٌاابهتم هفوسًا ٔبثؼن ٔبهنم حب

 جُض حـِا ُشٍ ألص ياء؟

ٕارا نيت ل ثسزك كوت اًلصائز، فذبّٔمي اهدضاز اًصريةل يف لك اؾلمتـاث تال اس خثٌاء، من اؽلؤنس ٔبن بٔي 

ًعَة. وما ذام اًعَة كامئًا فال تس ٔبن ذسمٍة ختضؽ ًلواهني اًسوق ألتسية من اًخواسن تني اًـصط وا

يَُيّب اًسوُق اًيساَء. ل ٔبحلكم ُيا ؾن ثَحية معاًة احليات اًىصمية، وؾن إلهفاق، تي وحىت الاس متخاغ 

مبصلاث احليات اًعلريت، ًوىٌين ٔبكعس َُتّول كعاؿاٍث اكمةٍل من صـوتيا اًـصتية ٕاىل ب ةل اس هتالهية خضمٍة 

وجّصاٌق، ٔكّن اًياش ُوزلوا ًيًساكوا وزاء قصائزمه. يف ُشا اؽللام، ٔبس خَِم  ًلك ما ُو خسيٌس وُملصٍ 

حواة اتحٍص ثصّي، َؾصضت ؿَيَ يومًا مرشوغ ثعييؽٍ ُمذواخٍس يف ُخّي تسلان اًـاػل ٕال ؾيسَن، فلال: ل 

 رشوغٍ ل يخـَق ابًحعن ٔبو ابًفصحييجُح ؾيس اًـصة ٕال ما ًّّب هساء قصائزمه، فَلس فضي لك م 

 .ٔبو ابؽلزاح، ًؤلسف ٔبين ٔبوافلَ الاس خًذاح ؿىل َمضغ
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 !كرّيِ ظصيلة حياثم وثفىريك

ٕان اًعحية اًياحج هل ٔبسَوٌة ْلخٌَف ؾن ؿامة اًياش؛ فال ُو ابؽلس هتطل ول ابؽلس هترت. ًويك ٔبدذرص 

زًا يف وكذم، فال تس ٔبن ثـصف ٔبهم ما ذمت ل ُترتم اًوكت، مفن اًعـة مباكن ٔبن حىون ٕاوساًَن ُمٌجِ 

حياثم، فاًوكت ُو اًوحست اًيت ثُلاش هبا احليات. ؾيسما نيت ظلريًا كصٔبث ملاًل تـيوان"اؽلسؼل 

واؽلفىّصت"، اكهت ذالظخَ ٔبن اؽلفىصت ٔبذاٌت كايٌة يف ألمهية ٕال ٔبهنا ًٔلسف ُمَِمةل يف حيات اًخرش ؿاّمًة، 

م اؽلفىصت واندضفت ٔبهين ٔبظححت را وحِبنْك ٔبهين من اًيوغ زسيؽ اًًس يان، فَلس معسث ٕاىل اس خزسا

م اًربِلة  مزيت ورا ؾية؛ فبَٔن ٔبوىس، ًوىٌين ُبذّون يف مفىصيت فال يفوثين يشٌء. الٓن مؽ ثلسُّ

احلاسوتية، ػل يحق ضل ؿُشز ًخفويت موؿٍس ٔبو ٕاكٌاغ هفسم ابًلـوذ ؾن اؽلٌِلث، جية ٔبن ثـعي لك 

 .ذ اًيجاخري حق حلَ يف حياثم، واتسٔب ابًوكت، فاس خلالهل ِؾٌل

ًِلك هسوٍل، مفا ؾصفت ؾ ؼاميً ٕال ما ذمٌا هخحسج ؾن اًوكت، فَيْشهص اًيوم ٔلهَ رضوزّي، وؿشٌز هحرٌي 

 .َنم ِميء ؾيًيَ ًوىٌَ كرْي ُمفٍصظ ول ُملَِّي، فٕاّن جلسسك ؿَيم حلًّا وٕان ًيومم ؿَيم حقُّ ٔبيضاو

ـيض خم، مفن كرْي اؽلـلول ٔبن حَىون جية ٔبن يىون الاهخؼام يف اًعـام واًصّيضة من ُظَة ظصيلة م 

مرشوَغ جناخٍ ٔبو حْزءا من مرشوغ هنضٍة ؤبهت ل ثُلَق مفم، وثدٌاول لك ما وكـت ؾيياك ؿَيَ. نٌل 

ٌؽ اؽلصىض وُتاول ٔبن ثُل  -وٕان اكن حبسوذٍ -ٔبهين ل ٔبس خعيؽ فَِم هيف ميىن ٔبن حىون كري وض يط تسهيًا 

تَ: ٔبن ِلمتـاثيا اًـصتية ػل جَس هتجن اس خزسام اًيـوث مما جية ٔبن ٔبظازحم تبٔن يف احلصنة جصنة! و 

وألوظاف ٍمتيزي اًخرش، فـيسما يعف ضل رسط ظحيدًا، فٕاهَ يحسٔب ابٕلمس، فٕان ػل ثـصفَ، يًذلي ٕاىل 

خَ ابًسمني ٔبو ألكصغ ٔبو حىت اؽلعفّص اًخرشت، صاحِة اًوخَ، را ألهف اًعويي.  ـْ وظفَ حسسّي؛ وه

 .لدي ٔبن حهَنى  ؾن ذَُق وثبئَت مبِثهل، فـيٌة ؿَيم ٕان فـََت ؾؼميٕان ِمثي ُشٍ اًثلافة ل ثَ 

ًعاؽلا كاتَت ٔبَنسًا وتَـس مخس ذكائٍق من احلسير، يخحول اؽلخحسج ٕاىل واحس من ٔبزتؽ: رو ىىٍت 

شا ٕامنا يسل ؿىل  ، ُو ، ٔبو ُمذـَقٌّ ابؽلال من كصية ٔبو تـيٍس، ؤبذريًا س يايسٌّ وكيٍي وكاٍل، ٔبو خًيسٌّ



  اًفعي اًثاين: مارا تـس؟!

25 

فىري ٔبو ثياول اًياش ًزواّي اؽلوضوغ اؽلعصوخ ٌَيلاص. ٕاّن ِلصذ ثفىُّصك وثبٔمُّطل يف ألسَوة ظصيلة اًخ

اؽلياسة ًعصخ ومٌاكضة ٔبي موضوغ، ًَُِو هـمة ؾؼميٌة وؿَيم صىص ظل ؿَهيا جصوـخني، ٔلّن مـؼم 

ٍة، ول حىت اجلاًياش ُحصِموُا، وابًخايل فِم يَُْلون ما جيول جصؤوسِم ؿىل ظاوةل اًيلاص تسون مـ

 مدسئيٍة ٌَموضوغ.

ًَِم ُظصخ اؽلوضوغ ٔبظال؟ وما ُو ُسف اًعازخ من ثياول ُشا اؽلوضوغ ٔبساسًا؟  ٔبول ّلاوز اًعصخ: 

وتشضل جَس حلَ ٕاىل ما يلعس، ْلخرصًا ساؿة من اًيلاص. نٌل يًدلي ضل ُتسيس مسامهخم يف اًيلاص من 

ة اًعمت ٔبنرث وكـًا من خَسل ؾلمٍي. ٌوَـؼل، فٕان ؿسمها، وٕاىل ٔبي مسى؛ ففي ٔبحياٍن نثريٍت حىون فاؿَي

من حلم ٔبن ثُلرّي اؽلوضوغ ٔبو حصفغ اًخحسج يف سفاسف ألموز: ُنن ذمثًا وحاسمًا يف راث اًوكت. 

ياضل اًـسيس من  ُبحة ٔبن ُبهّوٍ ُيا ٔبن ظصيلة اًخفىري واًخحَيي اؽلوضوؾي يه ُحٌة وِؿؼل ُمىدسة، ُو

اًعصخ. فلكٌل ثـملت يف ِلاًسة اًىذة، لكٌل اثضح ضل مسى  اًىذة اًض يلة اًيت ثدٌاول راث

 نٌل بٔن احنعاظ اًيلاص ؤبساًيحَ تني مـرش اًـصة، مفلاظـُة اؽلخحّسِج مذالسمٌة، وزفُؽ اًعوِث رضوزٌت،

 .ثليرُي احللائق وُتصيف اًوكائؽ، ًٔلسف، ذامُئ احلسوِج 

يا جية ٔبن ٔبرنّصك جىيفية اًخـصف ؿىل ماكهة اًياش اهعال كا مما يياكضون؛ "فاًـؼٌلء يياكضون ُو

ٕاًياهوز ”. ألفاكز، واًـموم من اًياش يياكضون ألحساج، واًـلول اًعلريت ثياكش ألصزاض

 .زوسفَت

 !ص ؿاذاثمؼِّ يـ ق 

هـم، كس جس خلصة ُشٍ! ٔبفًس خعيؽ ثليري ما ُحدَيا ؿَيَ؟ هـم، ؤبًف هـم؛ مفاكزم ألذالق يخـوذ ؿَهيا 

اكًلصاءت وممازسة  ؛سن اًخـامي. نٌل ٔبن إبماكهم ذَْق ؿاذاٍث خسيست لكّياً إلوسان مثي احِلؼل وحُ 

ٔبهم كضيت معصك لكَ متازسِا، فَيفرتط  اًصّيضة واًخربغ ابزلم ذوزّّيً. هْوهَم ٔبظححت ابًلًا ل يـين

ف ٔبهم ثحَف اًـرشين، ٕاهم ما ًست يف اًثَر ألول من معصك، فال ثرص ؿىل ذوام اًـاذت ٕال تـس ٔبن ثحَ

 .اًس خني
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تَ اؽلئاث من  ،ومما ٔبحة رْضة مثاٍل هل، ُو ٔبن حياثم ؾحازٌت ؾن ًوحة ُتنٍك يف اس خوذيو موس يلي

اؽلفاثيح، ولُكّ مفذاخٍ يَخحنك يف وػيفٍة مذلريٍت من اًواحس ٕاىل اًـرشت، وابًخايل فٕان لك ُتصيىٍة ؽلفذاخٍ 

ش. ٔبزيسك بٔن مـصوف ابًرضوزت ٌَمخحنك اؽلمتصّ ُُتْسج ثليريًا ظفيفًا يف اًياجت اٍهنايئ، ًوىٌَ مَحوٌع و 

ُتاول ثليري لك مفذاخٍ ؿىل حست ًَيدس ىّن ضل ثيؼمي ُؾلس حياثم نٌل ثوذ ٔبهت، ٔبزيسك ٔبن ثًؤف 

وثـزف مسفوهية معصك نٌل يُعصتم ويوظطل ٕاىل اًىٌلل اشلي ثًَضس. فداعل ؿَيم، ًو ٔبن رسعًا كري 

مفا ثؼن اؽلخحنَك فاؿال تَ؟  -وٕان اكن يف ظصف اٌَوحة-مفذاحًا  ؿازٍف تبٔموز ًوحة اًخحنك، مّس يسٍ ًيلرّي 

 .ٔبكي ما س يفـهل ٔبن يهنٍص ٕان ػل يرضتَ ؿىل يسٍ

ا، فيىفي ٔبن ٔبسدضِس تبٔن ظل ل يُلري  وٕارا نيت ثرّص ؿىل ٔبن إلوسان ٕارا ُحدي ؿىل ؿاذت فَن يلرُي

حىت -ث ثخـؼل وثخـوذ ابًخسزية ما تلوم حىت يلريوا ما تبٔهفسِم. وحيم ّي ٔبيخ اًعحية! فاحليواَن

 !فنك ُو ظـة ؿَيم ٔبن ثخلَة ؿىل ؿاذٍت سيئٍة ٔبو حىدسة ؿاذًت فاضةًل؟ -اؽلفرتش مهنا

الٓن وكس كَّصزث إلكالغ ؾن ؿاذاثم اًسيئة واندساة ٔبدصى مفيسٍت، فَخخـصف ؿىل اًيوؿني 

 .انألساس يني ٌَـاذاث: ما هفـهل تسون وؾي، وما جيَة اٌصلت ويؤّذي ًإلذم

شا حيخاح ٕاىل حىويِن ؿاذاٍث مضاذٍت، وبمٔه فاًيوغ ألول، اًيّسء مٌَ اكًلضة الا هفـايل واًحاكء جفبٔت، ُو

شٍ لكٌلث حىصزُا لك يوٍم حوايل اؽلائة مصت تسون وؾٍي، ؤكهم !ِاُسبٔ  !فَىّص !ظصيلٍة يه "ثَوكّف "، ُو

من ًلٍة ٔبدصى. وػيفة ُشٍ ادلةل ٔبن  ح ٔبو حمُتمت، ول ُُتاول اًخفىري يف مـياُا، ٔكهنا مبٔدورتٌ جس حّ 

يرُبسُا اًـلي اًحاظن ؾيسما جيس هفسَ يف ٔبسمٍة جُسخّة ػِوز اًـاذاث اًلسمية، فُيـعي ٕاصازاث 

 .ًٔلؾضاء ابلمذثال؛ فذخوكف اًـاذت

صسيُس اًعـوتة ًىٌَ كرْيُ مس خحيٍي، ٔلهَ مصثحطٌ تبٔسَوِة  -اجلاًة ٌَمصلت-اًخزَط من اًيوغ اًثاين 

ٌون وميسوهم هبا لكٌل ظَحت، نٌل ٔبهم ثسدن لكٌل جضصث ٔبو ن ٔلن لك ٔبحصاتم يسدّ ، فبٔهت ثسدّ حياتٍ 

ىشا ذواًيم. شلضل جية ؿَيم  ٔبن ل  -ٕان ٔبزذث ٔبن ثُلَؽ-مََت ٔبو ٔبحدحت اًرتوحي ؾن هفسم، ُو

 ثَخلي تبحٔصاتم، ؤبن ل ثسذي ّلالث تيؽ اًخحف، جية ؿَيم ٔبن جتس ْلَصخا بٓدص ًضْيلم، ؤبن ثخحنكّ 

يف ٔبلكم حىت ل حزذاذ يف اًوسن. لك ُشا اًخليري اؽلفاحئ، حُيِسج ٕاحداظًا ويَدسخّة يف اًصحوغ ٕاىل 
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يا ثبئت كوت ٕامياهم ابعل ًدُسـفم، مَفن حصك صيئًا عل؛ ٔبتسهل ظل ذريًا مٌَ. ؤبهعحم تبٔن  اًـاذت تلوت. ُو

 .م ٕاىل ٕاوساٍن بٓدصعُ كدي ٔبن يُلرّيك منيري منط حياثم ثلصٔب نخااًب ٔبو ازيني ؾن اؽلوضوغ، ؤبن ُتاول ثل 

اندساة اًـاذاث اجلّيست يمت ابؽلٌلزسة ونشا جبـَِا زوثيًٌا يوميًا، ٔبو ٔبس حوؾيًا ٔبو حىت س يوًّي، ول هًىس 

ٕاكصاهنا ابٌصلت حىت ثسوم. وما ُبدفي ؿَيم ٔبن إلسالم سوف يساؿسك يف ُشا، ففيَ صـائٌص ْلخَفُة 

فٕارا ثربؾت مبحَف كَيي لك يوم مجـة  ؛اًـاذاث، مفن اؽلؤنس ٔبهنا سدس خسمياًخوكيت، ٕان مقت إبكصاهنا مؽ 

ىشا ذواًيم. مَفن ؿارش كوما ٔبزتـني يومًا ظاز مهنم، ونشضل  مست ٔبزتـني يوما، ظازث ؿاذًت مذالسمًة ُو

حة، فيىفي ٔبن ثواػة ؿَهيا ٔبزتـني يوما، ًَخَْحغ تساية اًخليري يف  اًضبٔن ابًًس حة ٌَـاذاث اؽلىدس َ

 .ياثمح 

 !ِاكصٔب يصمحم ظل

اًـسيس من س يواث حيايت، ٔبظححُت ٔبذزك ٔبن مضلكة اؽلسَمني ألوىل وألذريت يه اجلِي؛  تـس ُميضّ 

مفا ثوخس فاكٌة ٕال وحىون َنجتًة ؾن اجلِي يف هسة اؽلال، وما كرَّص يف اًصيق ٕال اجلُِي يف ٕاذزاك 

ٔلذالق. حىت اًىفص واًفسوق واًـعيان، ما ُو ألس حاة، وما ُسوء اخلَُق ٕال هديجة اجلِي مباكزم ا

ـّيت حيسًا يف اؽلضلكة اًعحية زٔبيَت  ٕال هديجة اجلِي تُلسزت زتيا وؾْفوٍ وؾؼمي سَعاهَ. ٕاهم ٕان مت

اجلِي يًُِضؤُا مث يُفامقِا، ؤبسُع ٔبن اؽلصط ميىن ٔبن يـاًَج إبوضاء اؽلسازش ل اؽلسدضفياث. ما ياكذ ٔبن 

حصى اًياش ثَفّص من اًلصاءت واًىذة نٌل ثفّص من اؾلشوم، ؤكهنا سوف ثًذلط يفلسين ظوايب، ُو ٔبهم 

ي َذَََق، وزمغ رضل هرُّص  ِ َِّم اشلَّ اًىثري من ٔبمواهلم ٔبو ٔبؾٌلزمه. وحْييا! فَلس اتخسٔب ذيًٌُا ة: ِاْكَصِب اِبمْسِ َزت

 .ؾؼمي إلدضاز ٔبّل هَلصبٔ 

مبن ميطل ذربًت وحوكًة ٔبنرث مٌم، ول ميىٌم  ٕان من ٔبمه ألذواث اؽلخاحة ٌَياش ُو الاس خـاهة

اًخوظي ٕاىل مثي ُشين ألمصين ِلمتـني ٕال يف اًىذة، ًوسوف ٔبحَف ضل جصتيا اًـؼمي ٔبن اًىذة لكِا 

تال اس خثٌاٍء س ُخفيسك ٕاما تفىصٍت، ٔبو مبـَومٍة، ٔبو ابسدامثٍز ًوكذم، ٔبو حىت تخـَميم هيف ختخاز نخحم 

 .ٕان اكن نخاتم اتفِاً 
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يف ؾرص الاهرتهت، وكس ٔبظحح اًىذاة ِلاهيًا ؤبظححت ألفاكز يه من ثَححر ؾن ُمفىِّص هبا،  الٓن،

ؼل،  ـْ َبحْض  زليم اؽلاليني من ألذواث ُتت ثرصفم. ؤكي ٕاوسان مثلًّف ٔبخسك مٌجشاب ٕاىل لك ما ػل ث

اًيومية ويف  سواء ٔبحدحت ٔبم ػل ُتحة. مفا ٔبخسك ٕال ُمذجيحا نخة اًحوزظة، مؽ ٔبهنا يف ظَة حياثيا

لك ورشت ٔبدداز، ول ٔبؾخلس ٔبهم ُتة اًلصاءت يف ألذتياث، ًوىن ما اًـية يف ٕاظالق اًـيان ٌَمريةل 

اًب، واكصٔب اًلصبٓن،  يف اًلعائس واًخازخي! ِاكصٔب ابًـصتية وجلك ما ٔبوثيت من ًلاٍث ٔبحٌحية، اكصٔب ؾصتيا وُمـصَّ

 .فس، ِاكصٔب كععا ذسّلُا اًزمان ؤبذمٌهتا ألحيالمفا ٔبفَحيا تسوهَ، واكصٔب يف اًخفاسري ويف ؿؼل اًي

الٓن وكس كصٔبث، فٕاهم كس وظَت ٕاىل مصحةل إلوسان ل اؽلفىّص، فٌَّحِ اًىذاة خاهحا، ؤبمِعي ؾلطل فامي 

ًِم نخة  . حاِول ٔبن ثعي ٕاىل مـصفة  كصٔبث، ما ٔبجعحم وما ػل يـجحم، ما ٔباثز اهسُاصم وما ػل يرٍُث

ي وظَت ز ٕان اكن اًاكثة كس حفّزك ٔبسَوتَ ٔبم ٔبهم ًن ثلصٔب هل  اًاكثة نخاتََ؟ ُو ٔبهت ٕاىل مدخلاٍ؟ كّصِ

و اؽلخعي جصٔبسم مٌش ٔبن ذَلم ظل ة ظل ضل من اًفىص، ُو  .مصت ٔبدصى. ٕاهم تشضل جس خزسم ما ُو

كدي ٔبن ٔبدمت ُيا، ٔبىهّبم تبٔهم ٕان ػل ثعي تـُس ٕاىل مصحةل اخلربت يف اهخلاء اًلّر من اًسمني، فـَيم 

ة تـغ اًىذة اًيت ثحاغ ؿىل ألزظفة؛ من احلسير ؾن ألجصاح وؿالماث اًساؿة وظُصق فّم جتيُّ 

م ؿىل  اًسحص وما صاهبِا من دصافاٍث. ًوسوف ثَـِصط ضل نخة جضىم يف وحساهية ظل وُتضُّ

إلحلاذ، ؤبهت لتس كازؤُا، ًوىن جية ٔبن حىون كس تَْلت هُضجًا ٕامياهّيا ًُيـييم ؿىل اٍمتـن. نٌل 

ا ؤبتيضِا، رضل ٔبهنا ل ُتمي يف ظّياهتا ٕال اًىشة،  ٔبهعُحم ابلتخـاذ ؾن لّك اًعحف ٔبظفُص

 .واًخسًيس، وازلؿاّيث اؽلُلصِضة، وفصض الاحذيال، واًىثري من اًليي واًلال
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 سواء اكهوا ٔبظحاء ٔبم ل، ًوىين ُيا زمبا حىون كس لحؼت ٔبن لك ما وزذ ساتلًا ييعحق ؿىل لك اًخرش

ِصط ٌَعحية من مصاحي وادذيازاث ثرتثة ؿَهيا حياثَ. وثـّمسُث ٔبن  ـْ سوف ٔبَنكش مـم تـغ ما ي

 ٔبظصهحا كدي مسبةٔل اؽلال اًيت ٔبهت ول صم َنفٌش ظرُبك ؾهنا.

 اسؼؼؼؼؼؼؼيـ ذ ـ الام 

ألساش  ىيًِ  ،حسن اس خزسامهابُ فٕاهنا ٕان  ،ل ادذياز ضل فهياُشٍ اًصحةل وٕان اكهت ٕاًزامية و ٕان

اشلُاة ٕاىل ٔبكسام ذون ؿىل ربك اًيؼص ٕان اكن هؼام مسدضفاك جُي  ّغ تلَ ًضرعيخم وعحية. و 

مبا يياسة  جس خعيؽ ثعويؽ ٔبي مصحةلو فبٔهت حص ظَيق  ،ٔبو يرتك ضل حصية الادذياز ،ٔبدصى

 ءفَيس ُياك يش ،خثٌاءصسيسا ًلك اؽلـَوماث تسون اس   ٌلً مذعَحاثم. ٕان ُشٍ اؽلصحةل جس خَزم مٌم هنَ 

اًعة  يُشٍ ٔبول اًلَعاث اًلاثةل. فَسوف ثلاتي إلحساش اًـام تبٔهم ٕان نيت ثيو م و كري مهّ 

كس ٔبو اجلسلية. ٕاهم و حدشا ًو ػل ثشُة معَلا ٕاىل كسم اًـيون و  ،ٍ يف ٔبكسام اجلصاحةاًحاظين فذزنّ 

ٔبن ما حيسج يف ٔبي كسم حير  ،اؽلسؤوًية فَلس ذذَت يف مصحةل ،اجلامـة ةدصحت من ؾيق سخاخ

ا ساز كسم ألمصاط اًوكائية ٔبو ْلخرب ألوسجة ٔبو حىت ن مٌّ ٔبن يىون مهٌل. مَ و لتس   ،من اؽلسدضف

 !ًيا ادذياز ما هخـَمَ؟ حيّق و  ةاًعة اًـسيل؟ من كال ٔبهيا يف ىُز

ؿَيم ل و وّ فبٔهت ظحية بٔ  ،ألمهية ةيف كايُو ٔبمص  ،ٕان اس خلالل الامذياس يف إلؽلام ترتوش اؽلسدضف 

تبٔن كضاء وكذم  ٔبزذّ و  ؟كصٔب يف ُشٍ اؽلصحةلبٔ ٔبموز اؽلسدضفياث. كس جسبٔل مارا  ئبن ثـصف هيف جتص 

صاحؽ ما جية ٔبن حُ  ،ًىن وـاذثم وعاًة ِلهتسو  ،نرث فائست من ٕاهناء اًىذةبٔ كس يىون  ،يف اًخبٔمي

صاحـِا من فٕاهم حُ  -ةاكهت ٔبو كيرصي ةظحيـي-ولذت  زٔبيت يف اًىذاة. مفثال ذالل حضوزك حلاةل

اًزّيزت. وؾيسما ُترض  كةلاًلحاز و  فاؽلىذحاث جض خيك ،رص راث اًيسل ثخحجج تلِ و ،نخاة مـمتس ومفيس

 ،ٌم من هجاٍس ٔبو ٔبن اًزحام اكن صسيسامىّ ػل حمتىن من زؤية ص ئي ٔلن اًعحية ػل يُ حاةل ميات تيضاء و

 ؤاضل.ُو سـيس ثسـصط ؿَيم اًعوز و يَ و  ،ن حوخي مًلء ابٔلمثةلإ ف
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فلك ِلال مًلء مبثي ، ية اًيت حهنة وكذم ٔبو متخط ظاكذمُتشيصك من اًاكئياث اًعفيَ  و ٔبذريا ٔبوذّ 

 ،عازت يه ًـحهتمٔبن اًضّ و  ،وًِْ تون ٔبن احلياظحـا ٔبُتسج ؾن زفلَ اًسوء اشلين يؼيّ  ،ُشٍ ألمثةل

ضل  فِييئإان فـَوا، ، فظَلوا ؿَيم هـوات ووظفوك مبا ًيس تمبٔ هبم حىت وٕان فِؤلء لتس من جتيّ 

 حبس ياث ػل ثخـة فهيا.

 اثـــّع اًخرعّ ة و ـــياتاًيّ 

ائيا َنحجا. كس حىون اذرتث مسم ٔبول اخليط ٕاىل هوهم ٔبدعّ تسٔبث ثُ و  ،فالٓن اتخسٔب مضوازك حلا !ُييئا

 فبٔهت لتس مٌجز ٔلُسافم. ،ًىن ل ُتزن ،ؿىل فصغ مـنيُمجربا كس حىون و  ،ما يصوق ضل

ًىن ُياك و  ى،ـوامي ٔبدص ًاًخرعط ٔبو  س ادذياٍز هديجة حلةّ نّ بٔ ذ ُسفَ و ن حسّ ا مَ مٌّ  كَيال ٕانّ 

عا تياء ؿىل ل ثسذي ختّع فسوف ثـيش ثـيسا، و مًل ؿَيم زقحخَل جسمح ٔلحس ٔبن يُ  :ُتشيصاث

تي -ٕاوساهية وِشٍ صخيَ  ةمهي ةحدم ؽلٌلزس فَسوف ثـيش ملِوزا. ٕانّ  ،ملسزثَ ًىسة اؽلال اًرسيؽ

فَح من بٔ ما و  ،يف سخيهل اًىثري من اًـوائق واًعـاة من اًـضق اشلي س خاليقحلالث  -معاتق

ختعط مـني ًلسزاثم  ةص مَيا يف مسى مٌاس ح. نٌل ٔبهين ٔبُية تم ٔبن ثفىِّ بٔ ؾضق اًضرط اخلع

ل و ،ٔبهت حنيي كعري اًلامة ٕان اًخحلت تلسم اًـؼامس خعيؽ ٔبن ٔبظفم ابحلوكة و بٔ فال  ،اجلسسية

 ا ٔبن ختخط ابًسىصي.يت تسي عيحا ٕان ٔبهت نئبخسك مُ 

فبٔهت ٕان نيت كري  :ُياضل ؾوامي ؿست كس جساؿسك يف ادذياز اًخرعطلك ُشا، ابٕلضافة ٕاىل 

ـمي. ٔبما ٕان نيت اؽلعاث اًدضريعية اكٔلصـة و ٔبو حىت ابًخرّع  ،قفدلسم اًخزسيص اًخحِ  ،احامتؾي

ًو اكن حدي مهنا صئت. و  حاظين تبٔي كسما من اًعة اً فال ٔبخس ضل تسّ  ،اؽلخاتـةهتوى اًخحليق و 

 ،ازلم ؾعحيا حشاز مث حشاز ٕان نيت حايماخ ابًعحيـة. و ل هتاة ازلم فبٔهت حصّ و ااًعرب ؾيسك كعري 

 نرث مما ثـاجل.بٔ ضاحص ج ٔبن ثَخحق ابًعوازئ فَسوف 
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ذت اًولوعة اًًساء و  ؛ًت فبَٔن َنحصم ثيشء خيخَط فيَ اًعة ابجلصاحةبٔ ٕارا س ،؟ هـممارا ؾينو 

ا ًٌَساء و  ،احليجصتهف وألرن و وألؿني والٔ  حودضث مصاث  ينوْ نَ  ،اًولذتوٕان نيت رسعيا اكُز

يا هبئت ٕاىل اًيلاص ازلامئ اًـلمي، اًعة  فضي ٔبم اجلصاحة؟ بٔ ؿست من اجلًس الٓدص فبٓثصث اًفصاز. ُو

فبٔس حوغ يف  ،ٕان نيت ل ًست صااّكً و  ،اظمبٔهًت ٕاًيَما ازاتحت هفسم هل و  ،اجلواة ٔبن ألفضي ضلو 

 مهنٌل كس يساؿسك ؿىل اختار اًلصاز. لكّ 

ا نٌل ٔبهنّ  ،اجلوذت يف ألساشفِىي اًِيلك والازثفاغ و  ؛تياء مدىن مبصحةل ةصخهي ىياًيياتة ًِ  ٕان مصحةل

زس و ت،مه من ازلنخوزاٍ يف هواخ ؿسبٔ ا  ٔبهنّ ين ٔلسُع إ اًخـامي مؽ اؽلصىض. و اؽلٌلزسة و  ة ظصيلجضلّك 

ا ٔبن ثبلٔك ٔبو ثحيت يف ِمّ زليم حلوكا، فَيس مُ  ٔبنّ  ٔبن ثًىس اٌَـحة يوكن يف اًـمي اًضاق. جية

 ةاًيياتة مَيئ مصحةل ميسوزا. ٕانّ  ٕان نيَت صافضني ٌَزواح يف مثي ُىشا وضؽ و صس اًبٔ ٔبَن من و  ،تيذم

ضل فبٔهت ِلهتس و ؛ُشا يـعيم مزيت ٔبدصىو  ،لكٌل سِي ؿَيم ألمص لحلا لكٌل واهجَت و  ،ّيثابًخحسّ 

 ؼل يف ُشٍ اؽلصحةل.ًـسل فَسوف ثـصف اًؼّ غ ابٕان ػل يوسّ و  ،هعية

ًىٌم مثاجص  ؛اًـمَياث ةاتخساء جبسول اؽلياوتة وحىت كامئ ء؛وف يمت ثفضيي كريك ؿَيم يف لك يشس

جفِوذك  ،مسىوا ابؽليخعف. ل ثلَقبٔ اهزتغ من ألظصاف ٕان مه  مـم. اظرب ما ذمت ؿىل احلق و ظلو

وكذم ثخاتؽ اًـمَية  مه يـمَون ًزتيني اٍمتثال. اكِغ و ،إلوسان ةًن ثضيؽ ُحاء ٔلهم ثـمي خلسم

 ، اؽلصىض ٌَـمَياث كدَِأبهت ُترّض و  ،حسبٔ ا فبٔهت مذواخس ابًـياذت اًيت ل حيهبّ  ،اًـالحية جلك ثفاظيَِا

ًو تـس حني. اًىثري مٌا ِلاسيم و  وظل ل تسّ  ،حىذة ازلواءو  ،سذَِم و ختصهجمثُ و  ،ثـخين هبم تـسُاو 

 ةمعَي ةًىن اًربنة تيس ظل يعصهحا حير يضاء، مفا ييجزوهَ يف مائو  ،وسيؽ اًـمَياثث كةّل  يض خيك

 ُْة و  ،ظليف زلذم  ثدسىل ٔبهت تَ ًسًِوخَ. ضؽْ  ،ما هيصتون مٌَ ًعـوتخَو  ،س يَ ٔبهت يف ؾرشُُت 

 حسن ألظحاء.بٔ هفسم خلسمة اؽلصيغ حىن 

و الادذعاض تـضو  :ألول مـصوف ذ.اًخفصّ ط و ٔبن ٔبىهبم ٕاىل اًفصق تني اًخرعّ س خحسن ُيا يُ و  ُو

 ٕال ُشا ًن يخبّٔت عم، و معي معَية ٔبو ذسمة مـيية مضن ختع ُو ٔبن ُتةّ  :تي ام اًخفصذ ،ٕاثلان ظحاتخَو 

ذسماثم  ةاًخفىري فـال يف اخلاظية اًيت حوكن ٔبمهيهتا يف حىوين حزمو  "،اٌَوح توك" ةمبصاحـ

ق فهيا مبا يضمن ثخفوّ الٓدصون، جس خجَة مصضامه و  فـَِا ل حيةّ  ةاؽلس خلدَية. فـيسما ثخفصذ تـمَي
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وف يعحح مصضاك ثخفصذ ابًـياية ابًلسم اًسىصية فَساحا ؿاما و ٕان نيت حصّ  ،اًخعويص فهيا ؿاؽليا. مفثال

 ٔبذشث مثال من ٔبمصياك ًوخسث مهنم من نئذ تـالح اذل . و ًيف اًعة هكن ثفصّ و ،لكِم يـاهون مٌَ

صي ٔبو حىت يف ٕاحصاذ يف ؿالح ذاء ًمي ٔبو ثفصّ  س خـصف ء ادذحازاث احلساس ية و ؿالهجا. و اًُز

 اًىثري من اؽلال ًييافس يف سوق مىذغّ مدىصا يوفص اًـسيس من اًس يواث و  ذمس خلدال ٔبن من ثفصّ 

 اؽلسدضفياث اؽليسِلة اؽلَهتمة ًٔلظحاء.شت و ثابٔلسا

 هيف ٔبجنح الامذحاَنث؟

ا ًوىٌم ؿىل ؾخحاث امذحاَنث كاس ية  ،مثي ُشا اًسؤالظْصخ ص زمبا اكن من اؽلخبٔدِّ  لتس من احذياُس

 ،كصة ٌَـحر مهنا ٌَمـايريبٔ علية و حىت جس خعيؽ اؽلٌلزسة. ٕان الامذحاَنث يف ؿاؽليا اًـصيب كري مٌ 

يا. يعحح ممخحِ ًوىٌَ يحسغ يف اًلصة تي و  ،حىصازا اًيجاخ ؾيسَن تال فائستوشلضل جتس من حاول مصازا و 

فبٔهت  ،اًخوظياثفٕارا ٔبًسيا اؿلسوتية و  ،ل ُتس مـيازاؾيسَن ؾضوائية و ٔلن الامذحاَنث رضل حاظي

 َ س خعيؽ ٔبن ٔبساؿسك ٔلين ل بٔ ٔبَن ل . و تواحس ةعَة مٌم حفغ حي واحس ؽلضلكثلاتي هؼاما ؾلامي ي

مساؿسك ٕان صاء ظل  ينًىٌو  ،ُشٍ ألهؼمة ٕاىل مزتةل اًخزَف حييُ اًـلس فبُ مطل تيسى مفاحت احلي و بٔ 

 اَنث اًرشيفة اؽليضحعة.يف الامذح

ت اًعحية مَسْ  اًيجاخ. ٕانّ  ةط لسرتاثيجيلتس ٔبن ختعّ  ،الامذحان مصحةلٕاىل ي ٔبن ثعي كدْ ًىن 

ابيل. ٕان بٔ خا فَست ن مهصّ ٔبن يلصٔب فاص خلي ابًخجازت ٔبو نُ  ن نيت ممن ل حيةّ إ ف ،اًلصاءت ذامئا :اًياحج

ٔبي احرتام  نّ ىِ اًلصاءت كدي الامذحان. هيف حُ و  اثٌُل اؽلَرّع  :زٔبيهتٌل -ـيخنيي ًَ ٔبو كُ -نرب دعبٔين بٔ 

 َ حيفغ اكؽلمصط  ٕاهم ٕاراً  !؟من حوغ ل يلينسمن ؤبهت ثلصٔب من موحز ل يُ ن و ًيفسم وعحية مؤمت

حىت يحَف  بٔ ٔبهت ل ثلص كصاءت اؽلصاحؽ و  ؿساٌُل. ًوىن ما اًسخيي ٕاىل ءل يشامس ازلواء واؽلصط و

سُا ـزّ وثُ  ،تال اس خثٌاء ةثلصٔب لك يوم من نخة ْلخَفمسؤول و ٔبن حىون ظحيدا  احليّ  !؟خهلبٔ الامذحان 

واًـلس اجلصاحية ساؾخني ؿَيم اًيوم من ألحساج. مفثال ٔبهت ثلصٔب نخااب ؾن اخليوظ  ما مصّ  ةمبصاحـ

ًخضرم اًلست اًيزامية  ًىٌم زٔبيت حاةلو  ،زالج ساؿاث يوميا ةنخااب بٓدص ؾن اجلصاحة اًـامو  ،يوميا



  اًفعي اًثاًر: ٔبًووّيث وادذيازاث احليات

34 

ل -ئَت ؾن هكية ازلُون اًيت حيخاهجا مصيغ يفرتط ٔبهم س ُ ً ثلصٔب اؽلوضوغ ٔبيضا. و  ٔبن فالتسّ  ،اًيوم

يل  ٔبّّن اءهتا ٔبيضا اًيوم. ُيا كس جسبٔل و فيجة ؿَيم كص  ،ـصفثَ  ػلْ اًوزيس و ةتواسع -يس خعيؽ اللٔك

تـس رُاة اًضيوف من اًزواز  انرث ُسوءبٔ حيحم تبٔن اؽلسدضف  يعحح بُ  ؟جلك ُشا اًوكت يوميا

اًفصض ٔبو زئيس  ءىون حير ثرتاحيَّ  ،ء. هـم ٕان تـغ ألظحاء اؽللميني هلم ٔبص حَ ابًضيوفألظحاو 

 ًىٌم ْلخَف فبٔهت ملمي جلك مـىن ٌَلكمة.و  ،اٌَيي مؽ جزوػ اًفجص ةمث ييجَون وحَى ،اًلسم

تي ام جسـ  اؽلصاحؽ  ،ثـَميم ذت يفمذـسّ  سج زلصاثهنا ُُت بٔ  رعاث حوكن يفَّ ٌَمُ  ةساس يالٔ  ةاؽلضلك

 يف ةذمن اًلصاءت اًرسيـبَ ن . شلضل جتس مَ ةاكحلاكي اًحـغ اؽلـَوماث تحـضِا، َوَوْظي ملِ فُ بٔ خسط ً 

اًـالح ؽلن ، اتزاك فن اًدضريط و الامذحاَنث س ئةلبٔ ل إ َ ـصف من ظحّ ل يَ  ،عاث كدي الامذحاناؽلَرّ 

َ ل هيمّ  ،جلصاذظحاء ابث يلزوَن اكالٔ  ٍص حابٔ ن ظيف خسيس من فيخىوّ  ،كسز مٌَ ؿىل الاسديـاةبٔ مه 

 حصا ؿَيَ.بٔ هَ يخلاىض بٔ ل إ من اًـالح 

اًخلسيص حىت  سنكرٍي ل حُي و  ،دس مبجصذ اًيؼص ٕاىل تعن اؽلصيغم اًى ص ٔبس خارا يل اكن يـصف ثضرّ شنّ ٔبثَ 

ُو ظاًة ملمي، ًىٌَ اكن بٔهَ اكن مسؤول ؾن ؾرشين زسيصا و  تؽلا سبًٔياٍ، فرّس ابٔلصـة اًعوثية. و 

تـس ٔبًف و  ،مسف هحس ظاز يـصفِا مبجصذ اٌَّ وتـس ٔبًْ  ،ت اًيت يف اًـيرب يوميايفحط اًىدس ًلك ألزّس 

ؽلا ٔبحلحيا ؿَيَ ٔبن يفيغ ؿَييا مبا اكن يـمي ٔبيضا ًـَيا مس اًحعن ٔبظال. و ََ ٌِ  س ُياك ذاغٍ ػل يـُ  ةاتًي

َ اؽلصىض و  ىىزذاذ من احلوكة مثلال، كال ٔبهَ يوما زبٔ  َ يفحط ىون ٔبهضْ كس اًخفوا حول زئيس اًلسم ي

اًلفاساث اًيت اصرتاُا  ةاًربوس خاات يوميا ٌَلك زمغ ٔبهنم ل يـاهون مهنا، فعمبٔن ُو زئيس اًلسم تبٔن ؿَح

 ذربت.و  ة لتس ٔبن يمثص حوكػل ثـس ُتخوي ؿىل اًىثري. ٕان مثي ُشا إلدضاز ؿىل اًخـؼلّ 

ّ إ ُشا و  مفن  ،ٔبو اًىضف اًـمًل إللكيًيىيةٌل يسفـين ٌَخـجة من اشلين ل ييجحون يف الامذحاَنث ه

نيت  ص ؾيسما نيت َنئحا ٔبيّن زتؽ س يواث مضت ًيي هناز! ؤبثشنّ بٔ اؽلفصوط ٔبهم نيت متازسَ زالج ٔبو 

معَياث اًلس، مما اكن  ةاؽلصىض يف كامئ ًلكّ  ،ًيال تـس اىهتاء اًزّيزت -حاؿا ًيعيحخَاثّ -حفط اًـني بٔ 

ما  َِتّ ن اٌَيي يـعيين لك ما احذاخَ من اًوكت لُ فاك ،ج ذالل ٕاكامهتمحيسُ  اصيئا ما مهمّ  سمه تبٔنّ سـِ يُ 

 ذالل اسذحام اًلسم هنازا.  ؿًلّ كرُص 
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بٔن و  ،طُشا ابًـاذت مـصوف ًلك ختّع و  ،حىصازاو  ٍ مصازاً ؤثلص  واحساً  ذ مصحـاً نٌل جية ؿَيم ٔبن ُتسّ 

ًاكثة ظصخ ا ةمن ظصيلٔبهم جس خفيس من حىصاز اؽلـَومة و  ثلصٔب مصت واحست حير ؛حزوذٍ جىذة ٔبدصى

مت ممن س حلين ٔبهَ ٕارا ػل ثفِم ثوظيالث ازلماػ مثال، فـَيم كصاءهتا من مصحؽ اثن اًفصيس ًِا. فَلس ثـَّ 

ؿىل اًًس يان  ةًسوف جتسُا مس خـعين فـَت فازحؽ ٕاىل نخاتم ألول و إ ف ،فثاًر حىت ثفِمِا

 تـسُا.

يا   ،تبٔن اًـؼل اكٌَوحة اًزيدية ؛يلَ تَ وضـيا احلاض حّ ٔبن ٔبصازوم فامي اكن وازلي حفؼَ ظل يُ  حةّ بٔ ُو

 ةثعحح ُتفخَِا و بٔ لكٌل ساذث اًخفاظيي حىت ثحَف اٌَوحة  ،لكٌل فِمت ٔبنرثو  ،إلتساغو اًخفاظيي  ةابًل

 ؿىل اًخجاُي. جس خـيص

سبٔل ؾن بُ ٍ ٔبن ألس ئةل يف الامذحاَنث جية ٔبن ل ثفصق من ٔبي معسز خاءث، فـيسما ٔبن ٔبهوّ  حةّ بٔ و 

 واـمس كَيَ هيف يَ ُشا يفرّس ِا سواء. و فلكّ  ،نخاة كصٔبث ين من ٔبيّ  هيمّ ل ،  اًضوهيةٔبس حاة اذلّ 

ثي ص ُشا ؾيَ. مِ ض هتَ يُ وخس حواتَ اًضايف ٕال يف نخاتَ و ين من ألساثشت ٕاىل ٕايصاذ سؤال ل يازلّ احليةل و 

َ عوّ هل ٕال ٔبن ثُ  ُشا الاحذيال ل حيّ  اؽلصاحؽ ما ؿَيم من  متّ ٍ( و ثلصٔبٍ تـس ٔبن ثُ رتِ ضْ ز نخاتَ )ل ج

 مسـَت ًوىن كس بَ  ،ُشٍ الاحذيالث ل ثفَح ثيَ ٕازسال زساةل هل ٔبن مِ  ؛ـربت يف ؿسم اًرشاءاًْ احذياظا. و 

 ا.ٕان َنذيت حيّ 

مارا  ،عم. مفثالة تخرّع خلسماث اخلاظّ نشا ابو  إلؽلام ابًيؼام اًعحي ولكّ  نٌل ٔبهين ٔبهعحم مبحاوةل

ؾؼام  ةتفحط نثاف يشُة اؽلصيغ ؾيسما ثويصحيسج تـس ٔبن حصسي اًـيية ٔبو اخلزؿة؟ ٕاىل ٔبين 

ادذحازاث اًيوؾية يف اؽلـمي؟ هيف  يص من اشلي جُي و  ؟اـلخرباس خالم اًـيياث يف  ؟ هيف يمتّ هيف يمتّ و 

اث اؽلصىض ٔبو ٔبين ثلؽ ذاذماث مَفّ  ضحط اجلوذت؟ من ٔبين ثبئتيمت ثـلمي ال لث اجلصاحية وهيف ثُ 

 ألمام. مهامهم ًخخحصك ال ةل ٕاىل اًلكّ  يجية ٔبن يؤذو  ، معالكةث؟ ٕاهم حصش ظلري يف ب ةلكاؿست اًحياَن

ّ بٔ ومبا  كري كاذزت ؿىل  ،تةن ؾييم كري اؽلسزَّ إ ف ،ي ضللمي ؽلسدضف  ٔبو مصنز حصّ م يف يوم من ألّيم مُ ه

شٍ ٌَميؼص اًـام و ةفوحة ٔبذس ظوز ثس يع ،فِم ما حصاٍ الاحذفاع هبا ؽلصاحـهتا يف اؽلس خلدي. ُو

 اسرتخاؾِا.جضليي احلاسوة وحفغ اؽلـَوماث و ذ مهازاثم يف اًخعويص و ثـسّ تساية س خىون 
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ن ٔبين مفِ  ،ملمي ابؽلسدضف فبٔهت تال معي و  ،مضلكخم اؽلاذية ٔبن حناول حيّ  فال تسّ  ،كدي ٔبن هشُةو 

دذَف بٔ ٕان نيت ل و  ،ثيام تال ملاتيوثبلٔك و ٔبهت ل ُتخاح ٕاىل اًىثري مٌَ فبٔهت ملمي  ،لضل ابؽلال؟ ٔبوّ 

ٔبهت ُتخاح ما يىفي ًرشاء  ،ًىٌَ يفي ابًلصط. اثهياحوذت اؽلـصوط من اخلسماث و  يف ثسيّن  مـم

ؿَيم اًليام حبَول مدخىصت، فميىٌم مثال اًـمي يومني يف ألس حوغ و  ،اًىذة ٔبو اؽلالثس ٔبو إلهخلال

 فالتسّ  ة،ذربت ثس يعاث فهيٌل ابًلسم( يف ؾياذت ِلاوزت مبا حىّسخذَ من يَ ما ابًحَ َزَ ن ٔبهت ًست مُ يْ صّل )اٌ

رضل ؿىل حسة و ثفعيي هؼازت ٔبو ُتويي اؽلصىض و ٔبهم جس خعيؽ ثـَيق اؿلاًيي ٔبو حسة ازلم بٔ 

ّ حير ٔبهنا مُ  ة،ثي ُشٍ ألصلال معَوتمِ  ٔبنّ  ،ط فيَ. الٔنرث من ُشاي ثخرّع اًلسم اشل اؽلِازاث  ةيذسه

 شلضل س خجس ْلصخا إبرن ظل. ،ثفيسك مس خلدالوف وس ،اًـائسو 

 يم ٔبم اخلاض؟احلىو

ي اًـمي احلىويم َنصسين فِي سيسـون ٕاىل ثلدّ  ،حريت يف ؾيون ألدعائيني احلسج ذامئاً  ىٔبز 

فؼل  ،م حريهتمِّاؽلسدضفياث ازلًوية؟ ٔبثفَ تسدول اًسوق اؽلىذؼة ابٔلساثشت و ٔبم س يلامصون  ،الاس خلصاز

ي مٌانجيا ؿىل نخة نٌل ػل جض مت ،ل ٔبساًية اًرتوجيتخسزيس يا اكذعاذّيث اًسوق و حسٌ بٔ م يلُ 

ن اًسؤال يف اًلصة يىون، إ ًخخس يط اؽلوضوغ كَيال فاؿلاس حة اًخس يعة. و  ىلإلحعائياث ٔبو حىت ؿ

هة مبا ٔبهيا الٓن يف ريي ز اكذميي ٔبم سبٔمازش اًعة اخلاض؟ و الٔ ُة ٕاىل اًححر اـلربي و ُي سبٔر

مس ثلذي فييا اًعموخ اب ةدزثي  ةحىومي ة الأكذميي توػيفاًخليّص احلضازت، فَلس ٔبتسًيا اًححر و 

 الاس خلصاز.

ثبٔمي حال ألظحاء يف اًلسم و  ،ز مسدضفا حىوميافزُ  ،ٌَمس خلدي ةٕان نيت حصيس اًسفص ؾرشين س ي

ٔبذريا ظصيلَ ف ؿىل ٔبسَوة حياهتم ومساديَِم و ثـصّ حاوزمه و س مـِم و عت فيَ، اخَِ اشلي ختّع 

ّ إ اٍهيم، ف مّ ضخ ٔبن ثياق ٕاىل اًيجأبهت اًعموخ اًخوّ تم و  ئبزْ بٔ هين إ ثفىريمه.  م سوف ن ػيًت ٔبه

ٕاىل  مّ ضثيو  ،ٔلهم سدس حح ضس اًخياز يف لك ٔبزاكن اؽلسدضف  حىت حهنم ،فبٔهت وامه سج فصكاً ُُتْ 



  اًفعي اًثاًر: ٔبًووّيث وادذيازاث احليات

37 

ل ظـم ًِا  ةحيات زثيدٕال اث ثيسة حؼم. ٕان الاس خلصاز اشلي يـسوهم تَ ما ُو اًسائصين يف اؽلمصّ 

 حياثم ؿىل اؽللِى . ىيهن ص تـس اًخلاؿس ًخُ اؽلـاصِص و  ل ىىِة، ثًذؼص فهيا اًصاثة لكّ و

 تًـس اخلاّض  اؽلصىض يف اًعةّ  ةكسزاثم خلسم ص لكّ سرّ ظَة مٌم تي ٔبزحوك ٔبن جُ بٔ ين هو شلضل فإ 

ِا :ٔبس حاة ّ  ،ٔبًو ابؽلصيغ ت ثَيق تم وممزيَّ  ةسدس خعيؽ ثلسمي ذسمو  ،ٔبهت ثـميم س خىون مصاتحا و ٔبه

ا ٔبهم جس خعيؽ ثعويص اًيؼام من او  ،وساناكٕ  اث، وـمطل من اؽلمزيّ  يف اؽليخعف اًـسيسو ،ٔلساشبٓدُص

من ل مارا ؾن اؽلـسومني و اؿلصومني و و  ؛زسثم. ُيا زمبا جسبٔلثوفري ؿيش هصمي لٔ مىت ٔبحدحت و 

اهـسام إلمساذاث و    احلىويم هؼصا ًلةلحيحم تبٔهم ًن جس خعيؽ مساؿسهتم يف اؽلسدضفيس خعيؽ؟ سبُ 

 ،كَيال يٕارا ظربث مـو  .تاًيت حزيس اؽلصىض مـاَنساهية و اؽلـامةل اًلري ٕاو  ،وق رضلوف ،ازلواء

اؽلـسمني يف اًفعول  ةذسمتواسعهتا كا مدخىصت ًٔلؾٌلل اًعاحلة واًيت إبماكهم ظصُ  فس يىدضف سوّيًّ 

 اًلاذمة.

 وزاٍؼؼازلنذاةل و ـماًزّ 

ام اؽلـصفة ٕاين ٔلؾصف متو كيق؟ ط ازلّ الٓن ٔبن جسبٔل، ٔبيىفي ُيا ٔبم ٔباتتؽ ٔلحعي ؿىل اًخرّع ضل حيق 

ًىن مٌش مىت  .فربك ؿىل اًخوكّ ٕامنا ػصوف كاُصت جُت و  ،م ًيس اؽلَي من اًخـؼلّ ٔبن ما مييـم من اًخلسّ 

شلضل فال و ،ا اًيومؿاذّي خسّ ظحح واكـا تي و بٔ ؽ ؿىل اًؼصوف؟ ٕان ما اكن مس خحيال ابٔلمس ٔبهت ظيّ و 

نفي ًلٓذشين  ًىن ظلو  ،ؤوهةاؽل كةليق و ضل من ٔبن حوكي. س يحاول اؿلحعون ٕاذافذم تعول اًعص  تسّ 

نفيي  ظطل ًِشا احلسّ من ُشا ًخفـهل؟ من ٔبوْ  سبضٔل، ُي ؾيسك ٔبمهّ بٔ ذؾين ُيا ابٔلس حاة اًيجاخ. و 

 ابٔلذش تيسيم ؽلا تـسٍ، فذولك ؿىل ظل.

 ،امهن اًفوس تبٔيّ ٌل و ُاكهم اًحسء جالمبفإ  ،والٓن ٔبهيٌل ختخاز؟ اؽلـضةل ًيست ابؽلس خـعية ؿىل احليّ 

ٕاهم  :ي ضلفعّ بٔ . ذؾين ةٕان اكهت س ياساث اًخـَمي ْلخَفو  ،تيهنٌل ةٔلن مذعَحاث اؽلـصفة اثتخرضل و 

ؿىل  ةم ازلكيق مبا يضمن ٌَمصيغ ؾياية حصيتخرعّع  ؼلّ ثُ  ف مسؤول جية ؿَيم ٔبنْ وعحية مثلّ 

ٔبو ثوظيي ٔبولذ  ةِاذت ٕان احذاح ٔلص ياء ٔبدصى هواسعاًضّ  ًىن حعوضل ؿىلو  ،مس خوى ؿال
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ٕان نيت ٔبهعح تبٔن ثبٔذش اًخوزظ فيَ، و  ىز مسفِشا ٔبهت ثلصّ  ،ف ٔلي رسطٔبو اًزًتّ  اًربوفيسوز

اًزماةل بٓذشت ظصيلِا ؿىل اًـمص ٔبمامم ظويي و  و ازيدني ًىنّ بٔ  ةظصيق اًلصابء اًعويي. هـم سدذبٔدص س ي

 ٔبيَ حال.

رسط  من ٔبيّ رضل تبٔن اًلصة حيرتم اؽلـَومة  ،اؽلاحس خري ةابًًس حة يل فلس ٔبمتمت اًزماةل يف هفس س ي

. و  مما  ،ٕاين َنحصم ابًسـي يف ٔبحزاء اًزماةل ًخجصي ابًخوافق مؽ جصَنِلم اًخسزييبخاءث مهٌل اكن معٍص

ُ   ٔبو مبسم ،س من ٕاماكهية ثلازة هياتخم ٌَربامج اًـاؽليةيـزّ  يا ل بٓدص هؼامم ازلاذًل اخلاض. ٔبَن 

 كَة اًؼنّ بٔ و  ،بَٔن ػل ٔبمتخؽ هبشا اًحشدف ،فضي اجلامـاثبٔ اًصحال ٕاىل  جضسّ ٔبحلكم ؾن ٔبن حىون ميسوزا و 

 فَخحاول اس خلالل لك ما يلؽ ُتت يسك من ألذواث ًخرصح مٌخرصا. ،ٔبهم مثًل

 ي يوخس يف اؽلؤسساث اًخـَميية اؿلرتمة اًساؿاث اًخسزيخية اشلُيا هبئت ؿىل رهص سي اًـمَياث و و 

ّ اًـزيز ُو ما يضمن حاكفؤ اًفٔبهيا اًلازئ ٔبو اٌَوح توك. فِشا   لكّ  حير ٔبهَ حييص ،نيصض تني اؽلخسزت

ثضلك  اًخـصط ٌَمصىضٔبكصاهم كس مصزَت تيفس اًخسزية و ًيضمن ٔبهم و  ،ما معَت ذالل فرتت هياتخم

هفسم. زاسي اًلكية  لَ ؿىلفال ماهؽ من ٔبن ثعحّ  ،مبا ٔبهيا هفذلس ؽلثي ُشا اًخرعيط معومااكف. و 

َ ا ٔبهت ّلخاح ٕاًيَ من اًخسزية و ط محْ اح توك. اؽلَىية اًيت ٔبهت بٓذش امذحاهنا ظاًحا مهنم اٌَو   ءياتسٔب مب

 ةلك مهمو  ،معي ابًساؿاث ةو لك هوت ةي لك معَيإلحعاء. سّ  تُيا سوف ثخـؼل كو و  ؛اًعفحاث

 ثـويضِا. ٕاىل  مواضؽ اًضـف ًدسـصِص س خـصف ٔبين اًخلعري و بٔ  ةتـس تضـ ، هفسمخسيست ًخلميّ 

حصض ؿىل ثـَميم و  تَ ضٌلن جلوذًىٌّ و  ،اًِجصت ـم ؿىلٔبين ٔبدس حعوضل ؿىل اًزماةل ل يـين ٕانّ 

اًخـَميي تني اجلامـاث ز ٕايلاف مس خلدطل. ٕان ثشتشة اؽلس خوى اؽلس خلدي يف حال ٔبن ٔبس خارا كَسا كصّ 

ٔبيسي  مٌَ ألظحاء ؿىل نرث اًؼؼل اشلي يـاينبٔ ما و  ،ؽلبٔسات ،حىت تني ظحيخني يف هفس اًلسمو  ،اًـصتية

ّ فرتط هبم زؿاية اً من يُ    يف مسبةٔل اًِجصت كصيحا.معوما، س يدٌاكش سوّيّ س خلدَِم. و احلصض ؿىل م و  ءشً
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 ن ومىت ٔبحزوح؟ؼمَ 

ّ ٔبهم ٕاوسان ابًف و  كس ثؼنّ  ٔبهت يبئت اًيلاص ؽلوضوغ رسيص وِشا و  م ثـصف معَحخم اخلاظة ؾيسمأبه

ونَِم يف ُشا هسائص اًخرش، حيحون و ًىن اًـسيس من ألظحاء مث  ،ّلّق  حىدون ٔبدعاء ٔبحياَن يص و  ،يىُص

ٔلن  ،هؼصي ةيف موضوغ اًزواح مهم من وهج ثًهتى  ابًىوازج لحلا. ٕان اًحّت و  ةٔكهنا مٌعليثحسو و 

اًـيش اؽلضرتك. ٔبَن خـاون فيَ ٔبظصاف جضازوم اًفصاص و مرشوؿم اًخمنوي ّلىوم ؿَيَ ابًفضي ٕارا ػل ث 

ثخجاُي مسؤوًياثم ًىٌَ ًيس من اًـسل ٔبيضا ٔبن و  ،ة من سوخم ٔبن حاكحف تيفس اًلسزظَبٔ ل 

ظ ثوزّ فال ثزتوح و  ،الاوضلال حبال ألمة. ٕارا اكهت وهجخم اجلِاذ يف ساحاث اًوق  ةاؽلزًنية حبج

 ألظـست. ةاً امء ؿىل اكفرايت ًخحليق اؽلزيس من اًخعويص و ٔبحسا مـم. نٌل ٔبن اًحيت اؽلس خلص ُو ذافؽ 

ان ًعحيـة ًىهنٌل مذلريّ ن و اام ٔبساس ياًلص فاحلة و  ة،ٕان اًزواح اًعحيح جية ٔبن يمت ؿىل ٔبسس حصيح

ًىٌَ ًيس ثوسيـا ابًيعف ًلك ا. ٕان اؽلضازنة يف اًزواح واحة و ة ٌَخليري ذومحّ اؿلِ َوةل و مَ ـإلوسان اً

ٔبص يـِا و  ةُيا هبئت ٔلول كَعو  ،ؾن من ييجح ابًزواح اؽلٌِلث. مفن يصيس ٔبن يزتوح ًييجح ْلخٌَف 

ف ٔلس خارٍ حىت فيحسٔب ابًزًتّ  ،ٌل ٌَخسزية واًـياذتَّ واح سُ اًز  يمفن مـرش ألظحاء من يخذل :ًٔلسف

 ،اء ِلاين نٌل يلول اًلصتيونسفال ك ،كعوزا يف اس خزسام ألذواث ـسّ حيعي ؿىل يس اتًذَ. ُشا يُ 

 ُشا اًـمي ُو اًـحوذية اًخامة.  ةورضيح

ن رشوظ اًعفلة كاًحا ما يعحح كاذزا ؿىل إلجناس، ًىا ل يبٔوس ابؽلساؿست واًصؿاية حىت يمنو و ن مٌّ مَ و 

 ،ااتًذَ حيّ ن يبلٔكَ و ألس خار ل يححر معّ  . رضل ٔبننين اخلاهـاؽلوافلون ؿَهيا يف اًـاذت مِ و  ةحىون مهيي

ّ  ةـمس ٕاىل الاحذاكم ٌَمعَحاًواكؽ ويَ  ياز تي يححر ؾن ٕاوسان جُي  وظ اًرّش  م ًو وافلت ؿىلظوؿا. ٕاه

اًـمي منية اًخرشية و شلضل س خفوثم لك فصض اًخ و ،يقًيس اًصُّ  اًرتيق و سؼلّ  ؿىل ةفَسوف ثعـس ثرسؿ

 سـيسا ٕاىل حٌلُري اؽلس هتَىني. مّ ضٌابًخايل سدَ و ،اجلاذ
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اؽلياس حة، فنك  ةؾصف هيف جتس إلوساهبٔ ًىن ن و ؾصف مَ بٔ ثًذؼص هعيحيت ممن ثزتوح؟ ٔبَن ل  ٔبما ًسَت 

ؽلن يصيس اًسـاذت  ةهوهي تكاؿس ٔبيضا ٔلهنا ين حصتت يساك؟ سدسمـِا ميّن ػفص تشاث ازلّ اِ  ت مسـت ٔبنْ مصّ 

ن مفَ  ،اجلِس و اؽلالفٕارا اؾخربَن ٔبن اًزواح مرشوغ ؤبهم سدسدمثص فيَ اًوكت و  الٓدصت.ازلهيا و يف 

يه ٔبهنا ثددؽ زمز اؽلـامالث ألمهية و ةٔبن يضازك فيَ؟ ٕان راث ازلين ؾيسُا مزيت ابًل س خحةّ 

 ةًسوف حىدضف اهـسام اؽليعق ًولو  ،ٌلل اًخسًيس مسموخ هبـوح وفال اؽليعق اؽل ،إلساليم

 ةلكمو  ،"ٔبحسست" ل ميىن ٔبن ثلاش مبزم ةاًـلالهية ؾيسما يعي ألمص ٕاىل اؽلضاؾص. فلكم

 "اؽلفصوط" ثسل ؿىل مـييني ْلخَفني متاما تني اًزوخني.

ة اًرتتية اًيت ثياسوّيثم فبٔهت حص يف ادذياز اًضلك واًحيئة الاحامتؾية و ث ضل ٔبًوتـس ٔبن ثبٔنسّ و 

مضازنهتا حياثم، فاكغ اًىثري من اًوكت مؽ  يمن ثيو  ةًىن جية ؿَيم اًخبٔنس من رسعيو  ،روكم

ما زمز اؽلـامالث ازلاذًل هلم. نٌل ٔبهم حني ثزتوح خـصف هيف جتصى ألموز يف تيهتم و ٌَ  ،اكمي ألزست

ّ  تفذا يسمه س يحسج ذَي يف اًرتاتط ألزسي ؾ  ؤبيّ  ،ٔبفصاذ اًـائةل ةم مصثحط ثضلك وزيق جاكففٕاه

 ظساؿا ذامئا يف تيذم.

ِا الاس خلصاز اًـاظفي ؾيسكٌَزّ و  ل ، وتل زٔبيم لك مصت حصى فهيا فذاحسّ ٔبن ثُ  فال يعحّ  ،واح رشوظ ٔبًو

ىٌَ سائي جزوال ؾيادض ً  ،جصاقمجيي و  من ٔبول هؼصت لك يوم. احلةّ ميىن حبال من ألحوال ٔبن ثـضق 

ظ اًثاين ُو ملسزثم ؿىل اًرّش ة تلَحم تـس رضل. و ز تـلطل مث ُتشلضل ٔبهعحم ٔبن ختخااًدضويق. و

م فهيا اًزواح ؿىل اًخـَمي لسِ زٔبيت ٔبمثةل ؿست يُ  ًىينو  ،مـَوما ابًرضوزتو  اُشا يحسو ػاُص و  ،إلهفاق

ِا ثوكّ  ؛هخا ج اكززية ُشا ٕاىل فيضكس يُ و  ،اًخسزيةو  دَ ثسُوز ؿىل لك ـلُ يَ  ،ف احلال ؿىل ما ُو ؿَئَبًو

 ألظـست.

 ؾن كصاز اختشٍُ  ةحـق ٌَصّ فال ظصُ  ،اًسَوك اًلوميوظ اًزواح ٔبن ثخحىل ابؽلسؤوًية و رش  نٌل ٔبن من

يف اؾخحازَن ٔبهم فٕارا وضـيا  ،رسعيا ابًلصاز ٔبهَت  طِلَ ُْ بٔ ؾصح ؾن مسى ثسذي بٔ ُيا جية ٔبن ُواك. و 

نز يرت  ،ضح ٔبن الٓدصين هلم ذوز اسدضازي فلطهَ يخّ إ ف ،ألذري ؾن ُتسيس مس خلدطلاؽلسؤول ألول و 

تي وحىت اًعساكة ًخحعي ؿىل  ،اجلريتذائصت اًلصاتة و نٌل ٔبهعحم تبٔن ثخذـس ؾن  ،إلزصاذيف اًيعح و 



  اًفعي اًثاًر: ٔبًووّيث وادذيازاث احليات

41 

اثَ حجامي فال فاهلَحت حي ،ٔبدذَ ةٔلهنا ظسيل ةمك من اًياش حزوح ٕاوساهو  ة،ممىٌ تحيا ةفضي رشيىبٔ 

ُُ و ،ظساكهتٌل اس متصث َ ل   ابًسىيية. ـمَ و ه

 ،ٔبم ل؟ ألمص ٕاًيمَ  ةُي ألفضي ٔبن حىون ظحيداًزوخة و  ةؾن مهي يف ُشٍ اؽلصحةل ٔبيضا يًضبٔ جساؤل

ثـاّن اجلوغ  فسوف ،فَلك ؾيوة و فوائس. اًـية الٔنرب ٔبهم س خىون مٌلوض احللوق اًزوحية

يف ِلال يس خوحة اًخواخس اًىثيف  ةٔبو مذرعع ،مهييا ةإلٌُلل اًزويج ٕان يه اكهت َنحجو 

ية الٓدص ٔبن ٔبظفاضل س يىوهون مض خاكني تي ّلصومني من ثواخس ٔبو اؽلفاحئ اكًخًويس. اًـ  ،اكًعوازئ

اًزوخة. ٔبما اًفوائس فذيحرص  اًفصاػ جباهة اؽلصتية ٔبو ٔبمّ ء يمَ  ءةٔبهت ؾِ  ابًخايل سدذوىلو ،ٔبمهم ازلامئ

 ،كةة مذفصّ سزسّ جناخ اؽلرشوؿاث اًعحية اؽلضرتنة. ٔبَن اذرتث ٔبن ٔبحزوح مُ و  ،يف اًوفصت اؽلاذية ٔبساسا

يا ٔبهوّ بٔ جضازنين يه يف مرشوؾي تبٔن ٔبظفاًيا و  ةِا مرشوؾِا اًخمنوي يف حصتيحىت ٔبصازو  ٍ ظحح َنحجا. ُو

س ٔبىىٌل ثـمالن هوحست واحست. ُيا يصوق فذبٔنّ  ت،ٔبهَ ل ميىن ٌَزوخني اًعحيخني اًيجاخ لك ؿىل حس

ًلري ٔبظحاء تبٔن اًصخال ا ؼمماسحا ٔبيضا زذّ بٔ و  ،ثـييس اًعحيداث ٔبذؾو ٕاىل ٌَحـغ مساؾحيت ابًلول ٔبين

 .ظَح ًِنّ بٔ 

ألولذ واًيلوذ. ٔبن  ،اًـمي :كدي ؾلس اًلصان ةٍ زئيس فلا ؿىل زالج ٔبموزٍ ٔبن ثخّ  فالتسّ  ،اكن ادذيازك ٔبّيًّ 

ِا  ،وثخحمي ثحـاثَ لحلا ،لًىن جية ٔبن ثوافق ٔبهت ٔبوّ  ،ِاومن حلّ  خائزٌ  يشءٌ ثـمي اؽلصٔبت فِشا  ؤبًو

ا خَة مضالك معَِا ،إلٌُلل اًزويج . نٌل جية ٔبن حىوَن مذفلني ؿىل ؽلزنل وما تيهنا نثريٌ ٕاىل ا وبٓدُص

َّ هيف يُ  ؤبذرياً  .ؿسذ ألظفال واؽلسافاث تيهنم مها اخلالف ؿىل نرث اًحيوث اًيت ُسَ بٔ مفا  ،ة اؽلال تيٌىٌلصث

 . ؤبحياَنً ةٍ ِٔبص ياء اتف  ق يفيفَ واؽلال يحل  يف حساهبا ًيُ  ، يف حق اًزوحلرّص فاًزوخة ثـمي وثُ  ،اؽلال

  معبٔ كس  يه ٕال اًفذاث. يف اًلاًة يىون احلةّ  ىول حص  ،واًصخي يىسة اًىثري ،اًزوخة يف اًحيت

تبٔهم ًست  ،ةٍ جلك دضاحؤبذرُبك  ،توا تـضِم تـضاق اًياش ًيحازِ يف ؽ يُ ييلِض  ؾيسماو  ،مجيؽ ألظصاف

 .ش جزمام ألموز من الٓنزُ ؼف ،ق يومم ًويطلزِّ ؤ ٕارا اكهت اؽلضالك ثُ  ٔبتساً  تياحجٍ 

 سبضٔل، مك ومىت سدٌجة؟بٔ والٓن امسح يل ٔبن 
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و ٔبمصٌ  سِة فيَ بٔ ُو نشضل )وشلضل ًن  ،هـم !حبت رسيصٌّ  كس جس خلصة ما ذذًل ٔبَن جلك ُشا ُو

اًخرعيط واًخيفيش اًعحيحني. ما يىفيين مٌم الٓن  حيخاح ٕاىل ،بٓدص يف احليات ٔبمصٍ  َ ٔكيّ ًوىٌّ  ،(نثرياً 

خَزم الاسدامثز فيَ ابًوكت واجلِس واًىثري من س  وي  ،راثَ حبسّ  ٔبن ثـصف ٔبن ثًض ئة ٔبظفاضل مرشوغٌ 

 يف اًخرعيط من اًيواح ٔبو كعوزٍ  ثلعريك يف َنحيةٍ ثسخة اؽلال. ًوصمبا ابء اسدامثزك ابًفضي 

 تٍ يسؾو ضل جلك ظال َنحجٍ  ظاحل ؿىل صلك ٕاوسانٍ  فضي من معيٍ بٔ ، مفا ٔبو اًخيفيش. ًوىن اجلزاء ؾؼميٌ 

 .حىت يحَف من اًىرب ؾخياً 

الاسدامثز فازثبٔيت  ،تٍ واحس َت ٔبل ٔبضؽ لك اًحيغ يف سةلٍ فضّ  ينًٌوى  ،ٔبما ابًًس حة ٌَـسذ فبٔهت حصٌّ 

الٓدص من اؽلزيان من حية  ٔبدصى. يف اًىّف  ةٍ غ ابيق هجسي ؿىل ٔبؾٌلل ظاحلٔبظفال ؤبن ٔبوسِّ  ةتحضـ

 ،ال ل ثسوم ظويالً ألظف تزك ٔبن جصاءًىن جية ٔبن ٔبحشّ  ،ٔبن هية حياثَ ٌَخًض ئة ويوذّ  ،ٔبحداة ظل

اًـاػل  ة. مضلكاً ز اظل واحني اكه مػل ثبًٔفِا ؤكهم ػل حصهبّ  اكئياٍث  وبٓدص ٕاىل وزسؿان ما يخحًوون تني ؿامٍ 

. ضس اًفلص واًىرَب  ثبٔمنيٍ  تًويعةفَعاؽلا اكن ألظفال  ،ؿىل اًيوؾية اًـصيب ٔبهَ ماسال يؤمن ابًنكّ 

اًضوازغ ًيًض هئم، مفا ُو  ؾن خَة ٔبظفال مث كشفِم ٕاىل ػل يشهص صيئاً  وحسير اًييب ملسو هيلع هللا ىلص ؾن اؽلحاُات

شا  ،، وٕامنا احلسير يسل ؿىل ٔبمهية ٔبن حزيس من اًيوغ اًعحيح اًلومي ازلاؾي ٌَمحاُاتهبم ٔبحساً  حاٍٍ مُ ـ ت  ُو

ٕارا  وبٓدص تـامني حىت  ٔبهعح ابًفعي تني لك ظفيٍ فٕايّن  ًا،ىرث مُ  ول تسّ  مين. وٕان نيَت  ابًخّ ل يخبّٔت 

يجة تفاظي يياُز اًـرش س يواث تني اًعفي ٔلن تـغ اًياش يُ  ،تَلت اًـسذ اؽللسوز ضل فاكعؽ

شا جيـي اًىدري يخحنك يف ألظلص ،ولحلَ سن اؽلخاتـة ول اٍهتشية ل ُُت  ياً وجيـطل هحري اًسن ًيّ  ،ُو

 مٌَ اًـياذ. ٕارا اص خس ؾوذ اًعلري ومتىنّ 

يا ثَ  ظحية ؿاكي ملذسز مثطل ًن ييجة اًيجحاء ًون يـمي ؿىل جتِزي  ٔبهَ ٕارا اكن ط ًيا ملوةلـِص ُو

يا  ،اؽلس خلدي ئوض تبٔهَ ٕارا ٔبجنة ألظحاء  ذّ زُ بٔ فِي هرتك اؽلِمة اًعـحة ٌَفئاث اجلاُةل ًخىرث اًًسي؟ ُو

إلجناة يه  ةمعَي نّ بٔ رتك ضـاف اًـلول إلجناة؟ ما ػل هسزنَ فِي س يَ  ،ما يىفي من اجليي اًلومي

ٓ - اجلِي ةّلازت واحليّ  ،حيست اؽلخاحة ًعحلاث اًضـة كري اؽلخـؼلاًدسَية اًو   ٕاجناةًويس  -اًىربى ذيافَ ب

 اؽلزيس من ألظفال.
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 صتؼؼؼص واًِجؼؼؼفاًسّ 

مٌَ حصسخ  هحريتٌ  فبٔحزاءٌ  ؛ةضؽ اًوظن اًـصيب لكَ مثري ٌَضفلوَ  تبُٔهل ٔبو توظيَ؟ ٕانّ  ا ػل يضق رزؿاً ن مٌّ مَ 

اًياش.  قىنبٔ مجؽ وحنن بٔ دٌا هدسول اًلمح واؽلـوهة من اًـاػل حىت تِ  ،ذُتت سوء اًخرصف وٕاُساز اؽلواز 

يا يبٔثيم اًضـصاء وذؿا وٕان خازث -كَحم  تالذك اًـزيزت ؿىل ّلّحاقحوك يف ٔبن ثحل  اًوظيية ًريُ  تُو

ؤبَن وعاحة  ،حىت ذون ٔبن حياًووا هؼم اجلسيس من اًضـص. ٕان تالذ اؽلسَمني لكِا وظين -ؿَيم

اًحلاء  وزلث تَ. وابًخايل فبَٔن ضسّ  ٔليّن فلط ٔلي ماكن  مقيئَ ةؾعحيجية ٔبن ٔبمسو ؿىل  حمنويٍّ مرشوغ ٍ

 . ًىن ُشا ل يـينس ل ّلاةلمس خـحَ  ؤبين تسٔبحسست ٔبن كسزايت فهيا مليَّ  ٕانْ  ّلسذتٍ  حلصافيةٍ  يف تلـةٍ 

يف  عِساً  ٕارا نيت مض ذؾوك ٍهتجص ذييم ًولخم وثخيؽ بٓدصثم تسهياك ٕاّل بٔ حبال من ألحوال ٔبن 

 ذييم.

وابًخايل ثلزو  ،زت ٌَمِازاث اكٔلظحاء وكريمه من اؿلرتفنيمعسّ  ما يفذح اًيلاص ُو ٔبن ُياك ذولً 

حاغ ثُ  ٔبهيا تدٌا سَـةً  ،الاحرتاف. ما يعـة ؿَييا حنن ألظحاء ٔبن هخلدهل ةـاًياًثيلعِا ُشٍ اؽلِن  اً ٔبسواك

يا مثن ملسّ  ،ضرتىوجُ  شا مُ  ،ز ومـصوف يف سوق اًـٌلةلًو  ما. كدي مخسني ٔبو س خني ؿاماً  حسٍ  ِني ٕاىلُو

واكن  ،رضل ٔبهنا اكهت ثخعَة اًىثري من اؽلال ،ثاًحاصاواول ميازسِا ٕال  اًعة هخيةلً  ةاكهت مهي

  ًعييـَ. وؽلا اكن اًعحية يف كسمي اًزمان يسمّ  فال يعَة حزاءً  فاً اًعحية ل تس ٔبن يىون مذـفّ 

 اًعحية حىت سمن كصية. ثـين -عحح "حىمي ابصا"ًخُ ضيف هل ًلة اًحاصا بُ  ،حىاميً 

مغ . وػل يُ ةً احامتؾي تـس ٔبن اكن مزيتً  ٌَىسة ٔبساساً  والٓن تـس اهدضاز اجلامـاث، ظاز اًعة وس يةلً 

دت. ٔبما اًلصة فذلَة ؿىل اًىثري من اًوكت حىت اسذاذ ؿسذ ألظحاء وضاكت ؿَهيم ألزط مبا زحُ 

اؽليافسة ّلسوذت. ػل   تلبٔ نرث و بٔ  ا وسغ اًعوامق اًعحية ؿىل ِلالٍث ممّ  ،ُشٍ اؽلضلكة جزّيذت الادذعاض

ن إ اؽلمصط ٔبو ياكذ. وؽلا اسذمح اًوظن تلاظييَ ف ظحح اًعحية اًـام يف مزنةلبٔ و  ،حيعي ُشا ؾيسَن

يا ثـبئت حلؼ ،مظازوا حياًوون اًفاكك من اًوضؽ اؽلخبٔسّ  -ةٍ َون من حصفمبا حيمِ -ألظحاء  اًلصاز،  ةُو

 سذُص؟بٔ ُصة و بٔ ٔبم  ؟يف تسلي ؤبؿاين ٔبٔبمىرُ 
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فَلس حصهت تسلي اًضيق  ،وسعاً  سَىت مسَاكً  ينٌّ ًى  ،خـَق تم رسعياً ي ل ميىن يل ٔبن ٔبفيسك فامي 

 لٓران مخَس اما مثن سٌلغ  من هياحص ٕاىل اًلصة س يـصف حلاً  زحة وظين الٔنرب. ٕانّ  اًعلري ٕاىل

 مهءز اهامتس يلسّ مف ٔبظفاهل اًعلاز، نٌل  عق حصف اًـني منهُ  ي، س يـصف مك يساو يف اًيوم مصاٍث 

ِا ؾيوةٌ  اًِجصت ٕاىل اًلصة ًِا مزياثٌ  ٌَـصوتة وإلسالم. ٕانّ  واًلعط  ،سهيم وضبٔكنرب، فبٔهت هتُ بٔ  ًو

ٔلن اجهنم را ارلسة ؾرش  ،ماساًت حصفغ اجلًس ية اًسويسية ةً ؾصاكي وازللئي نثريت، ٔبمعلِا ٔبن ؿائةلً 

ول سخيي ؽليـَ ٕان اكن سويسّي. ول ٔبزيس ٔبن  ،ةاًسويسية يف تسلت اثهييصيس اًحلاء مؽ ظاحدخَ زتيـا، 

 صذن اًـوذت ٕاىلٔلن تياهتم يف اؽلسازش ل يُ  اؽلِاحصين ذماً  حيكٔبظيي ؿَيم ابًـسيس من ألمثةل اًيت ثُ 

 م واًلصة ل ميزتخانميَ ٔبن كِ  ًوىٌَ يـين ،ٔبن لك اؽلِاحصين فلسوا ذيهنم . ُشا ل يـيناًحيت ٔبساساً 

 فذح هل ألتواة مبزيت.مفا ؿاذ اًـمي اًصائؽ ول اؽلزنل اًواسؽ ول حىت حواس اًسفص اشلي ثُ  ،حيساً 

ؾصيب جس خعيؽ فيَ  مسؼلٍ  تسلٍ  فٕاىل ًىن ٕان نيت فاؿالً  ،زط ظل واسـةبٔ ف ،ابًِجصت والٓن ٔبهت مبٔموزٌ 

م هئية اًـصة ضس ٔبصلا. ميىن ٔبن ثلول ٔبن ؾيرص اؽلسَمني ظحـاً  ةهفسم وذسم ةوحمني ،ُتسير اًيؼام

شا وٕان اكن حصيحاً  ،وٕايالماً  تً ريهتا اًلصتية مصاز ثفوق هؼِ  وضل ٔبن  ،فٕاهم ًن ثـسم اخلري يف اًياش ُو

ا رضيحة اًزتامم مبحاذئم.  ثـخرُب

 معي؟بٔ ن ومىت ؼٔبي

 ؿىل ُتسني هفسم وٕافاذت كريك. وٕادضازٍ  وذربتٍ  ىسة احلالل مبا متطل من ؿؼلٍ اؽللعوذ ابًـمي ُيا اًخَّ 

ي ذؾوك ٌَخبٔمُّ بٔ  ينٌم ضل اؽلال يف هناية اًضِص. ًى لسّ لدي تبٔي ماكن يُ فٕاهم س خَ  ،مـم هون ظسوكاً بٔ  ًويك

 ،ؿىل إلحسان واًخحسني يف اًـمي اشلي ثلوم تَ فبٔهت مبا بآتك ظل من اًـؼل كاذزٌ  ،يف وضـم احلايل

ٔبن ُتسة اخلربت اًيت ُتعي ؿَهيا  سزَ. ففي اًحساية جيةؽللساز اًخليري اشلي حُي  ةٌ إلوسان مواسي ةوكمي

يسٍ  فال ماهؽ تبٔن ثـمي تبٔحصٍ  ،ؤكهنا حزء من ألحص يف معطل  ةٍ حمنوي صٍض ٕان نيت ُتعي ؿىل فُ  ُس

فذاتؽ ٕاحعاءاثم من ؿسذ اؽلصىض  ؛ٔبن حىون ذامئ اًخحسير فامي ثـمي ،احلايل. ومما ٔبهعحم تَ
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لك حني  ةنٌل ٔبوظيم تـمي ادذحازاث هوؾي ،ُتويهلٕاىل ضعص وما ثُ  ،وما جس خعيؽ فـهل ،ومذعَحاهتم

 فِياك ذامئا ِلال ٌَخحسير نٌل يلول اًلصتيون. ،وحىت مـَوماثم ،وبٓدص ٔلهجزثم وب لثم

اخلربت اؽلرتاهكة واًفصظة  ةاؽلال اؽلىدسة، هكيملساز  :مـايري ادذيازك ؽلاكن اًـمي ثددؽ كواؿس زالج ٕانّ 

يف  ٔبًفاً  ياؽلصحةل احلاًية. فَيفرتط ٔبن اًـمي ألول يـعهناية  مسى ٕايعاضل ٕاىل اًخـَميية، ؤبذرياً 

 يتي ام اًـمي اًثاين يـع من ِؿؼل، ًوصمبا وسيت اًحـغ مما ثـصف ،من مس خواك ذّنبٔ ًىٌَ  ،اًضِص

حىت ما  ،وة ٔلهَ ل يوخس معي مثايلابخلربت واًخعويص. الادذياز اًثاين ٔبْظ  َ يـجّ ًىٌّ  ،هعف اؽلحَف

ويه اؽلـياز ألذاليق ًٔلظحاء  ،ٔبحياَنٔبدصى ثؼِص ًيا ذالل اًـمي  ةزئيتيفسم. ُياك حُ  ٔبوضبَٔث 

 جِ يْ فبَٔن ٔبهعحم تبٔن ثُ  ،واهفالث ٔبذالكياث اؽلِية ةٍ يين هكجموؿؿسم اًزتامهم ازلّ  ىفـيسما حص  ؛اًـامَني

َُ  اً سـس ما ظازوا ٕاًيَ من فلسان الاجتاٍ ودصاة  . ورضل ٔلهم مؽ اًزمن ًعائص ٕاىلطل سـيسٌ فلس 

 حوظةل.اً 

حير يمت اًدضليي مبا يسم  ابًربنة ويه  ،دوتعاذف اًىثري من اًـياذاث واؽلصانز اًصّ نٌل ٔبهم ولتس مُ 

شٍ ٔبيخ اًـزيز  ةيف كاي  ةٍ فضي ألماهن ًدضحش مهازاثم إلذازية، فاتسٔب تـمي كامئبَ اًحـس ؾهنا. ُو

 اؽلاكن ٔلهم ولتسّ  تاول ملاذز . نٌل جية ٔبن ُتحصيحٍ  وحاول مـاجلهتا تبٔسَوٍة  ،لصاثًٔلدعاء واًثّ 

م اس خفسث مهنا ؿىل ٔبي حال. ًىٌّ  ،اؽلس خلدي ةفِشٍ ألماهن ؿسمي ،نرثبٔ  تٌل مىثلكّ  صيئا مثيياً  افاكس

اًلَيي  فلسُ بٔ دعبٔ ادذيازي اًـمي يف مثي ُشٍ ألماهن، فهيا ازحىدت  تمص  رهص ضل ٔبهين لكّ بَ ٔبن  ُيا ٔبوذّ 

ُُ يف اًخـامي مؽ جُت  تاندسخت ذرب  ًوىين ،من اؽلال ٔبو اًوكت ٔبو احرتام اشلاث اش از إلوساهية و

 زفغ اٌَـة من ألساش.بٔ و  ،زاحئهتا من ٔبول ملاتةل ُشّ بٔ ٔبظححت  اًعحاتة. وتـس ؿست س يواٍث 

 ،لكٌل ُتسًت ػصوف اًـمي وازثفؽ اؽللاتي اؽلاذي ،يف اًـؼل واًضِاذت واخلربت ابًخبٔهيس لكٌل ثلسمَت 

زتؽ بٔ ذ كايخم تـس زالج ٔبو جية ٔبن ُتسّ  ،. ويف ُشٍ اؽلصحةلن نيت ِلرباً تـس بٔ  عحح ضل ادذيازاثٌ فذُ 

ُو  سوزِب فاًْ  ،ي تلسز خَحم ٌٌَللـامَ ماكن حيلق ضل ما ثًضسٍ. ل جس خلصة ٔبن ثُ  ؤبيّ  ،س يواث

، ٔبهفسِا ذولً  يجسم يف ٔبوظانٍ  حصياً  ؾيسما ٔبخس هؼاماً  صـص ابًىثري من ألىسبٔ اًلاؿست اًوحيست الٓن. 

 ةتي وس ح ،زاثحاً  يـعل ثُ  ةٌ حصيّ  اًعحية مبا يس خعيؽ هنحَ من حيوة اؽلصىض. فِياك مصانزٌ  ةليس كميث 

ّ  ؤبَن ٔبهتىصاٍ ، مفا صـَ سَّ ٌَ مما يسفؽ ضـاف إلميان  ،ييمن اؽلساد  ويس خوحة  ابحلَق ثس يطٌ َ اٍهتاةٌ ٔبه
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من  ةمث يـلدَ تلامئ ،سزغٍ و  ٍس فيحسٔب ابدذحاز ُتسّ  ،ااكً فذّ  ، يصاٍ ُو مصضاً توزمبا قصقص  حيوّيً  مضاذاً 

 اؽلصط. توظبٔتلٌـَ اؽلصيغ ويُ  ضَ ًرُي  ةٍ مصضي وخيمتِا إبخاستٍ  ،ألزتؽ ؾنو حصتُ ألذوية 

حاتة. از اًعِّ وجُت  ،ٍ ضـاف ألهفس من ألظحاءبٔ وجية ّلازتخَ، ٔبوض ٕان الاجتاٍ اًسائس تبٔن اؽلصط ْليٌف 

ي ثبٔمي فامي ُتخويَ زالخة تيذنك من ألذوية ت ،حصي ألذوية اؽلس هتَىة يف ٔبي مصنزٍ  ةهكي هؼص ٕاىلبُ 

؟ !يفيس اؽلصط وخيفف ؾيَ تيفس اًوكت حصياً  وثثليفاً  ،اً واحس ذواءً ـعي ىل ٔبن ثُ وْ اؽلِسزت. ٔبًيس الَ 

 احلي. ًوىٌَ كري مس خـط ؿىل ،ـالً احلال ابًف اًسوء فِ 

ٔبهعحم ٔبن ُتاول كسز  ينٌّ ًى  ،ؿؼل مينبٔ فبٔهت  ،فَن ٔبهعحم ابًىثري ،اسدضازّيً  ا وكس ٔبظححَت ٔبمَ 

ُ  ٔبن ثضؽ اؽلصيغ ذامئاً  اؽلس خعاغ م ٔبهَ لكٌل اكهت ضل هبِّ ىَ عة ؾيًيم ؤبن ختاف ظل فيَ. نٌل بُ ه

 اًياش. ةخلسم وذسماً ي ؿَيم ٕاجناس لكٌل سُِ  ،س ياساثم اخلاظة إبذازت ألموز

 ةً اتىل اًضاظئ خشّ اجلَوش ؿ ت. زمبا ثحسو فىص فَيخحسج ؾن اًخلاؿس كَيالً  ،وكدي ٔبن هلاذز ُشا اًفعي

ًوىٌم ًست متطل  ،وصـوزٍ ابٕلجناس ٌَصاحةز حة إلوسان كسّ بُ ، فبَٔن ًٔلتسًوىهنا ًيست نشضل 

ًوىن  ،اًعحية ًزيذاذ هفـَ جىرب س يَ ٕانّ  ؟ذربثم الٓن ٕاىل ةٌ هفسم. ٔبفال ثؼن ٔبن اًياش ّلخاخ

 ،كس دصف صاً مفىّ  مفا زٔبيُت  ،ةٌ زمغ ٔبن اًض يروذة يف ظَهبا مـيوي ،ما يمتىن من اؾلازات اجلسس َنذزاً 

 ةؤرون اًياش خلفزٔبيت اًىثري من اًلاؿسين ؿىل اؽللايه يُ  ًوىين ،نّ ًىذاة ظل كس حُ  ول حافؼاً 

 ؾلوهلم.

ٔبن  ؿىل معصك ٕاىل حاً فبٔهت ماًست ّلاس َ  ،اًصاحة دعبٔ  ث وُتخاح ٕاىلٔبهم نربُ  تٕان اسدسالمم ًفىص 

 ؟ ٕانّ ةٌ ؼن ٔبن يف اًسِص ظوال اٌَيي واًيوم ظوال اٍهناز مٌفـ؟ ٔبث ٕاضاؿة اًوكت ٕاراً فؼِل  ،وافيم اؽلييةثُ 

 مَيئةٍ  َنحجةٍ  ذام حياتٍ دِ  و اًسخيي ٕاىلثواخسك يف ؾياذثم ٔبو مدارشثم ٔلحوال اًياش يف اخلري ًُِ

 ابٕلجناساث.



 

 

  :اًصاتؽ اًفعي

 اؽلال؟ يبئت هيف
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 ذوزت اؽلال

 ىصاً ظازث ؿَوم اؽلال حِ  ،ًية تني مجيؽ ظحلاث اؾلمتؽيف ثياول اًخـامالث اؽلا سيسِ لعوز اًضّ َْ ٌِ  هديجةً 

َ َ وثُ يف حني ٔبن لك اًياش حىدس حُ  ،ؿىل الاكذعاذيني اًلاًحية اًـؼم  من  ن اًـجة مباكن ٔبنّ يفلَ. وؽل

ماث اؿلاس حة. زمبا اكن ألساش اكًحوزظة وس ياسة ألسواق وحىت ملسّ  ؛ٔبساس يةً  ِي ٔبموزاً جت اًياش 

يس خضيف  ثَفزيوَنً  مىت زٔبيت جصَنِلاً  ،ابعل ؿَيم ،نًىِ  ،مس ًلك ما ُو حسايبابًخـ ٔبن ألظحاء هجةل

 ليّ تـس يوم وثَ  مه يوماً ذم ثيلط هلو ًيرشخ ٌَياش ًِ  ،ابًحوزظة ٔبو حىت مرصفياً  ٔبو مذساولً  ّلاس حاً 

 ؟جصنهتا!

زت رشائية، فَلس ميطل كس يشءٕاهَ ٔبي  ،اؽلال ٔبظالً  ماُيةجية ؿَييا ٔبن هـصف  ،ذوزان اؽلال ةفِم هيفيًِ 

ز ًيضمي . مث ثعوّ ٕان ٔبهت خَحت يل حعحاً  ةً فبَٔن ٔبؾعيم ذخاخ ؛ابًخحاذل اًخـامي اًخجازي ٔبساساً  بٔ تس

ا ظحح مٌّ بٔ ف ةً مث ظاز مهي ،ٕان ٔبهت ٔبظَحت يل تييت ، فَسوف ٔبؾعيم ذزباً ةملاتي ذسم ةسَـ

ؾت اًيلوذ من فاذرتُ  ،َـةق اخلسمة مؽ اًسوافُ احلعاة واخلحاس واحلساذ. مث ظاز من اًعـة مباكن ثَ 

 َ مؽ  ةٍ ٕاىل وذيـ ل اشلُة من معةلٍ وّ ُتَ  ،وثـليساث اًحضائؽ ،ا اسذاذ جحم اًخـامالثاشلُة ًيسزثَ. وؽل

 وزل اًيلوذ اًوزكية.ًخُ  ،ٕان ٔبزذث رضل ،س إبؾعاء اشلُة ملاتَِاـِ ثَ  ةٍ وزك ملاتيَ  مث تيٍم  ،رسٍط 

 ةما حيَو ًِا ًخلعي ةمن حلِا ظحاؿ فٕانّ  ،اؽلايلاًوزق  ةوؽلا اكهت احلىوماث يه اؽلسؤوةل ؾن ظحاؿ

يا يُ  ةمما ل يخواسن مؽ كمي ،هفلاهتا اًيلوذ من  ِث ُو مك فلسَ  ـامي اًخضرم ٕاراً مُ م. فَ وزل اًخضرّ اًسَؽ ُو

صثفؽ وثيرفغ مؽ موخاث اًعَة واًـصط. ٔبي حصك كمية اًـمةل ؿامئة حُ  ،ععَح اًخـوميفِم مُ كميهتا. وًِ 

وذس. فلك وُ يف مؤمتص جصيخون  1944اًـاػل وزتط معالثَ ابزلولز يف  نّ كش هيف حُ فٕاهيا جية ٔبن هيا

ِا ِلال ّلسوذ ٌَحصن ،ازلولز دضِف  مصثحعة ثسـصِ  معةلٍ   ةوؾيسما ل جس خعيؽ اًـمةل مواهح ،حوهل ةًو

 َثـومي اجلييرهص ٔبن كصاز بٔ م اًـمةل. و وّ ـَ ذُ يلصز اًحيم اؽلصنزي ُتصيص الازثحاظ تيهنٌل ف  ،ازلولز ٔبحياَن

 ُ  سعص يف اًعفحة اًصئيس ية ُتت اخلطّبٔ مثاين من  ظلريٍ  رش يف اًعحف اؽلرصية خبطّاؽلرصي و

 حس من كعـان اؽلس هتَىني.بٔ مفا ابىل  ،اٍهنائية ؿىل ٔكش ادلِوزية تاًـصيغ ٌَمحاز 
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وٕاىل  ،ما ػل ثـصف هيف يسوز اؽلال ذربك جلك ُشا ٔلن هسة زسكم وختعيعم ٌَيجاخ ًن يخبٔتّ ٔبَن بُ 

 :ظصق ًىسة اؽلال تاًيوم ُياك ؿس

شا بٔ ثي ٔبن اخلسماث اًخس يعة، هكِ  ًوىٌم ثفضي ٔبن  ،جس خعيؽ ٕاجناٍس تيفسم يشءقسي س يازثم ُو

من اًـمي ٕان كضيهتا  ةً ني هفسم، نٌل ٔبهم ًخلسي س يازثم فلس جس خلصق ساؿني كصصم ؿىل ٔبن هتُ هتُ 

 ا.نرث من مثن ما س خسفـَ ملاتي قسَِبٔ يف اًعحاتة فسرتحب 

شا حىت وٕان اكن زليم اًوكت ا حيخاح ٕاىلإ ف ،اخلسماث اؿلرتفة، ُو  ؛اًىثري من اًـؼل ٔبو اخلربت ن ٕاجناُس

 اؽلصط. ةٔبهت ؤبَن من مـاجلهفـي ٔبو نٌل  ،ُيسيس ٔبو ثعَيح ّلصك اًس يازت نخعمميٍ 

شٍ مـصوفة فِىي رشاء سَـ  ثـسيالً  ةلٔبت ٔبو مـسّ نرث، سواء نٌل يه ٔبو ِلزّ بٔ وتيـِا جمثن  ةٍ اًخجازت، ُو

 .ثس يعاً 

شٍ ٔبيضاً   .تؾن حىوين سَـة ػل حىن موحوذ تٌ فِىي ؾحاز  ةٌ مـصوف اًعياؿة، ُو

شا يخبًٔف من اؽلخاحصت إبهخاح الٓدصيناًصِّ  اًحيوك ورشاكث اًخبٔمني، وثلوم ؿىل  ةويه وػيف ؛اب، ُو

اخَ اًفٌاء تـس ألسماث ومما ل صم فيَ ٔبن اًخرشية س خو  ،اسدامثز ازلين واًخجازت ابـلاظص وٕاؿاذت اًخبٔمني

.اؽلاًية اؽلخخاًية هديجة اًخالؾة ابًصّ   اب واسدامثٍز

شٍ خسيست. هـم فِىي ػل ثُ  والٓن يمت  ،سممٌش اًلِ  ةٌ تضؽ س يواث مؽ ٔبهنا مـصوف شف ٕال مٌعيّ اًخجصتة، ُو

ا  َت َحظَ  :وٕاًيم هبشا اؽلثال ،ةذسماث ًخحعي ؿىل جتصت تؾن ادلؽ ما تني ؿس تويه ؾحاز  ،اسدامثُز

ُ  . وظَحَت ةٌ قسي س يازثم فلسَهتا، ُشٍ ذسم مين اك سم  حسن قس يَِا حفيّ من رسط بٓدص ي

مث قسَِا نٌل  ،مث وؿسك إبمتام لك ما يس خعيـَ من اًخفاين ،وثش يف وهجم مث ُّش  ظيحةٍ  تخحيةٍ 

 متىن ضل ذوام اًعحة واًـافية. ؤبذرياً  ،مث صىصك ؿىل كسومم ،ا ٔبَنقسَهتُ 

 فصيستً  ةل ٌَزسمة اًصئيس ية ًخعيؽ جتصتةً ضل اًـسيس من اخلسماث اًعلريت اؽلوكّ  ـُت مُج يف ُشا اؽلثال 

ًلسي اًس يازاث ل حيس هنا ٕال حسن. تـس حني من اًزمن سيض هتص حسن وميوث من سواٍ ماذام 

 ذيزين ةل ِلصذ قسي س يازت. رشن فصيستً  ةً اخلسماث اًيت يؤذهيا، فِو الٓن يخيؽ جتصت افغ ؿىل ابكةِ حُي 
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ثضؽ فيَ سـص ٕاحساش اًسـاذت  ٔبول من اسدمثص يف ُشا اؾلال فِىي ؾيسما ثخيؽ ظفطل مَعلاً  اكهت

ـاجل اؽلصيغ حفسة تي . ُشا اًيوغ من اخلسماث جية ٔبن ثخخٌاٍ ٔبهت فال ثُ مثالً  اؽلعاحة ًضلك مييك

 اًـالح اًفصيست تم واًيت يس خحلِا. ةكسم ٕاًيَ جتصت

 بئتـــوف يؼؼؼس

خَس يف بٔ  داث اًىسة. فبٔحياَنً سخّ ًوعاؽلا احرتث يف مُ  ،حين اؽلالبٔ خعيؽ ٔبن س  بٔ هيف  حُت ًعاؽلا ثـجّ 

حون مبا ومه فِص  ئةٍ سيّ  حصى اًياش حزذمح ؿىل ذسمةٍ  ؤبحياَنً  ،مصيضاً  ىاًخجِزي ول ٔبز  اكمةل ِلِزتٍ  ؾياذتٍ 

ؼل يصفؽ فاًـِ  ؛حغٍ ةيف اؽلوضوغ ول رضت عت ٕاًيَ ٔبهَ ل زسّ . وما ذَُ هيال وسوءٍ  ٍف ضَ من حَ  ٕاٍهيمَل  يُ 

 ل ٔبساش ًِا. تيواتً 

لسم اًصسق ؤبن ما ٔبظاتم ػل يىن ًيرعئم. نٌل ٔبن ظل يُ  ،جية إلميان اًخام ٔبن اًصسق من ظل ،ٔبول

فاعل ميىن ٔبن يـعيم مخسني مهنا  ،من اًصسق وحستٍ  ةؿست، فَيفرتط ٔبهم اًيوم بٓذش مائ ؿىل ٔبوخٍَ 

اًيوم اشلي يف ٔبدصى. وحىت  ةٌ لس ثوسيـٌَو ،ةً وحوك تً وزالزني ذرب  ،وؾرشين حس ياٍث  ،ؿىل صلك مالٍ 

وحست من  ةن ظل يصسكم فَصمبا ٔبذشث مائإ ف ،تً وػل حىدسة ذرب  ،وػل ثبٔذش مالً  ،ل حصى فيَ مصيضاً 

 .اً مميخ زضا اًيفس واًسىيية ٔبو ذفؽ ؾيم حاذاثً 

 فال يىفي ٔبتساً  ،تٌ ويه نثري  وشلا ؿَيم ابٔلذش ابٔلس حاة ،اثهيا، جية ٔبن ثفِم ٔبن اًسٌلء ل متعص رُحاً 

ؾياذت يف  ول ٔبن جتِزّ  ،يف اًضازغ وثخوكؽ ٔبن حىضف ؿىل اؽلصىض ،ؿىل ازلنخوزاٍ ٔبن حىون حاظالً 

 ،الادذيازاث اًعحيحة يف اًوكت اًعحيح يه احليّ  وجس خلصة ؿسم ثوافس اًياش ٕاًيم. ٕاراً  ،اًعحصاء

شا ؿؼل يُ  يف ُبخلّعِا ضل  ،هبا ٔبس حاهبا اخلاظةُ  فَلك مصحةلٍ  زذَن اًخسكيقبٔ سزش مبسازش الاكذعاذ. وٕارا ُو

اًخجِزي  -سن اؽليؼص واًِيسام. اثهياً ومٌَ اًدسَح ابًـؼل وألذالق وحُ  ،اًخجِزي اًضريص -ٔبولً : زالج

فال  ،اإلؿالن ؾن هفسم وثلسمي ذسماثم ثيافس يًّ  -. اثًثاً ؤبهجزتٍ  ٔبو ٔبذواٍث  وذيىوزٍ  من ؾياذتٍ  ،اًـمًل

شا ٕامنا يسؾوك ٌَمتزيُّ  ،ينيالاًسّ  تاء يف حاز حىن هحائؽ اؽل يا جية ٔبن ثُ  .ُو من  مـن اًخفىري يف ابكةٍ ُو



  اًفعي اًصاتؽ: هيف يبئت اؽلال؟
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ًِشٍ اًحاكة يف مذياول ادلِوز اؽللعوذ  مٌاس حةً  ٔبن ثضؽ كميةً  ول ثًىس ،اخلسماث متزيك ؾن ٔبكصاهم

 ابخلسمة.

 اجلِس يف اؽلصانز فلك رضل ؛ ابكذمًدضلّك  جية ٔبن جس خزسم لك ما ثـَمخَ يف صلك ٔبذواٍث  اثًثا،

اءاثم جية ٔبن جساهسُا كوت ٕاحع ،مـصفذم تعصق جضليي اؽلسدضفياثٕاضافة ٕاىل  ،ابًربنة سازثُ اًيت 

 اًساتلة ؾن اؽلصط واًـالح.

َ  ،ٕان مزح لك ُشا تحـضَ اًحـغ  مـاذةلَ   لوم ثسس زلصاث اًيلط وجتية ٔبس حاة اًفضي. ُشا يسمي

ًخحل   حبسة اًزمن وؿَيم ثليري ٔبظصاف اؽلـاذةل ذوماً وثخلري  ،اًيجاخ ويه ختخَف من ماكن لٓدص

حزءا من مصاتذيَ فَسوف خيرس  ،يلسمون ما يلسمَ ُو أبن خريان حسن ابثو  ةفَِ ؛مٌافساً 

ُو اًحلاء يف اؽللسمة ؾن ظصيق ثوس يؽ وثعويص ٔبساًية ذسماثَ.  ؛. ما جية ؿىل حسن فـهلؽليافس يَ

ًوىٌم س خَحغ مالمح إلٌُلل وحوز اًزمن  -تي تسهيىي- زمبا يحسو ضل ٔبن ُشا ٔبمص مـصوف ابًرضوزت

 فؼل اًخعويص يف هؼصمه؟ ،مفا ذام اًياش يصضون ابًِنّي  ،يف ؾياذاث اًلساىم من ألظحاء

 ي. فال ذاؾمذياسلاً  ثعيؽ هؼاماً حىت ك تخالتية ألموز وسمام اًس يعصت جية ؿَيم إلمسا ذامسا

رضوزت ادذياز إلوسان اؽلياسة ٌَماكن اؽلياسة. ُي رشخ ضل ٔبمهية الاس خلدال يف ؾياذثم وبٔ ٔلن 

ومن ُتخي  ،ثؼن اًياش س خحرتمم تـس ٔبن ثسذي ٕاىل ؾياذثم فذجس الاس خلدال جسوذٍ اًفوىض

؟ ٕان من اؽلؤسف ٔبن ؿسم ةابحلسير مؽ ظسيلهتا وثضحم لك اثهي هصيس الاس خلدال مضلوةل

 ًـياذاث.ٔبكَة ا ةَ الاهضحاظ ابث مِس 

يجز ألؾٌلل نٌل يًدلي، ٔبي ٔبن جسدمثص يف ًيُ  اكفياً   من يـمي مـم ثسزيحاً جية ٔبيضا ٔبن ثـعي لك

كَحم وثلول  وكن تبٔهم سوف يصّق ٔبَن مُ  مؽ اـلاًفني. ظحـاً  ؤبن حىون حاسماً  يؾيرص اًخسزية اًخرش 

ٔلفضي ٔبن ثرتوِم وثلصق ن أبمِ  :نيلّ حصام ؿَيم ٔبن ثفعَِم. اجلواة ؿىل ُشا ألمص اؽليدرش من صِ 

 ـِم؟ٔبهت م 

وٕال درس  ،يخعَة اًخزَط من اًـيادض اًىسوةل واؽلفسست ،يف اًخـامي والازثفاغ ابؽلـايري يقّ اًصُ  ٕاراً 

 فَ ادليؽ وحسير اًسفيية ذري ذًيي )
ّ
ََىُ وا ا َبَزاذُ مَ وَ حََصُنومُهْ  نْ ا  ، وَ يـاً مَجِ وا ىُ ََ َُ وا وَ َُ

ّ
 ىَل ُشوا ؿَ ذَ ْن بَ ا
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ْم جَنَْوا وجَنَْوا مَجِ سِ يْ بَ  فِم ل  ،فَخفـي ومه يف تيوهتم ،ٕاٍهيمٔبهم ٕارا ٔبزذث إلحسان  ،ق اًثاين(. واًّضِ يـاً هِيِ

 خفري هلم ٔبن يرتهوك ثلوم تـمطل وييـموا مه ابًصاحة حير ٔبزاذوا. ،ون ما يخلاضون ؿَيَ ٔبحصاً يؤذّ 

 يؼؼؼؼوف يىفؼؼًوس

مفا ٔبن ثبئت فرتت  !ا اؽلسزسة هيف هلٌؽـَميثُ  مْ ًوىن ًَ  ،ل يفىن موَن يف الاتخسائية ٔبن اًلٌاؿة نزنٌ ًعاؽلا ؿََّ 

حىت يحسٔب ذزش الاس هتالك ألول واًيويم. مفن مٌا ػل يىن يصى ٔبظياف  ،الاسرتاحة اؽلسزس ية

خاحص تَ ٕاذازت اؽلسزسة؟ ومن مٌا اكن يىفيَ ما ٔبؾعاٍ ٕاّيٍ ٔبتوٍ احلَوّيث يف اؽللعف اؽلسزيس اشلي ثُ 

 ةدفي ؿَيم ظـوتة ثـَمي اًلٌاؿة ًعفي يلصيَ اؾلمتؽ اكفبُ لك ما اكن ُتت وكؽ ؾيًيَ؟ وٕاين ًن  يًيضرت 

حىت ٕان ػل  يشءٔبي  يًيضرت  ذاظاً  ين وألكازة ؾيسما يفذحون ٌَعفي حساابً ابجلسّ  ؤتسبٔ ابًـىس. 

ُ  ،هفس اًوحص لٔلكَ. مث يَـة اًخَفاس ؿىل ةيىن زليَ ظاك ضوق اًعفي ًيـصط احلَوّيث وألًـاة وي

تي تضيق راث اًيس. وحي ام ىىرب هسذي س حاق جسَح  ،ٌاؿَ ًيس ابًلٌاؿةٔبهت ًخحاول ٕاك  ٕاٍهيٌل، فذبئت

 ،اكحف ًخحل  مضن اؾلموؿة. ؤبذرياً ؤبهت حُ  ،تفِم يـيضون حياهتم تسون اًخفاث ٌٌَلذ ،مؽ ٔبقيياء مصحَخيا

ي ًيرخف ،تي اؽلِم ما هسخذَ ،ؤبهَ ل هيم ما ثيفلَ س،وزِب ظاز ؾيسَن مفِوم اًْ  ،ظححيا هحازاً بٔ تـس ٔبن 

 ٔبظفاضل. ةؿىل احلائط لكٌل سزث مسزس وثلصٔبٍ ْلعوظاً  ،مععَح اًلٌاؿة من كاموسم

تي سبَٔنكش  ،سبجٔتية اخلوط فيَ من اًياحية ازليًية اًححخة ،زمغ ٔبين ٔبحاول ؾصط اؽلوضوغ صامالً 

ن ػل إ ف ،اٍث شلَّ  وٕاص حاغٍ  ًخحليق ٔبُساٍف  ٔبن اؽلال ُو وس يةلً  ،الاؾخلاذ اًسائس ؾيسمه ؛ما يفـهل اًلصتيون

شا ٔبيخ اًـزيز يسم   ،فَخحاول ٔبن جس خفيس لك الاس خفاذت مما متطل ،جس خعؽ فـي لك ما حيَو ضل ُو

ان وثَج ،نرب مٌمبٔ  ٕاذازت موازذ. ويف اؽللاتي فٕاهم ٕان ؾضت يف مصحةلٍ   بٔ فٕاهم لتس س خررس اًُص

فال  ،ةً ُا حىون مضوّ ن. اؽلضلكة اًصئيس ية ٔبن اًلصازاث اًياجتة ؾن اًفلص وكرص راث اًيس كاًحا ميْ ٌسلّ 

 كىصبٔ الن ن ميثّ اّيهعية ول ٔبن يخيؽ ٕاحسى لكيديَ. اؽلثالن اًساتل تثشهص  ييضرت  حسة رسعا ملذسزاً بٔ 

 اًؼصوف. وظبٔتاؽليعلية ؽلن يخزشُا ُتت  ةثحسو يف كاي توتيهنٌل كصازاث نثري  ،يفاًعّ 
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شا يـين ،ؾصفم مبععَح حصص يس الاس هتالكنٌل ٔبوذ ٔبن بُ  ؼاما ٌَرشاء وإلهفاق. فَلس ن هِ ىوّ ٔبن حُ  ُو

حسن جسويلَ، وييسمون ؿىل بُ يضرتون ما ل حيخاحون ٕان  ذًت تـغ ازلزاساث ٔبن اًياش كاًحاً 

و ٔبن يـجحم  ،. وشلضل يوخس مععَح اًرشاء الاهسفاؾئبّيمٍ  ةهعف ما يضرتوهَ تـس تضـ  ،ما يشءُو

ٕاذمان  يخحول ٕاىل ،حلالثصس ابٔ ثـصف ٔبن ُشا يف  اًحيت. ظحـاً  رصح هلوذك وثشُة تَ ٕاىلفذُ 

اكًعـام  تبٔن ُتخاح صيئا فـالً  ،ألول :ظيفني ث ٕاىلّيوشلضل َت ثعييف اؽلضرت ،يس خوحة اًـالح

ٔبن ثشُة ًرشاء اًلميط  ،ٔلهم ُتخاخَ. واًثاين مقيعاً  ياًسوق ًدضرت  فبٔهت ثشُة ٕاىل ،واٌَحاش

 .ختمت تبٔن ثخذاغ ؾضاءً وثخشهص ظفطل فدضرتي هل ًـحة ًوزوخم ُسية و  ،فرتى حشاء فدضرتيَ

يا  عاً ىن ْلعِّ حػل -ًون ثيسم ؿَهيا  ةوٕان اكهت راث كمي-ِا يف اؽلثال اًساتق ألص ياء اؽلحخاؿة لكُّ  ًِا. ُو

حىت ثرتىق اًسَـة من  اً اهسفاؾي ّيً ًو نيت مضرت يشءييعح اًعة اًيفيس تبٔن ثخجية رشاء ٔبي 

ياك من ييعح تبٔن ثؤخي ا ،ألول اًعيف اًثاين ٕاىل  فَدضرت. ن ماًست ؿاسماً إ ف ،واحس ًيومٍ  ًرشاءَ ُو

 نرث من يضرتون كٌَلً بٔ ، مفا حايه تَ ٔبحساً ًخلط تَ كعة ٔبو ثُ  صيئاً  ومهٌل فـَت ٔبيخ اًـزيز فال جضرت

اس خزسامها ل  ونٔبص ياء ل يـصف ونَىميل مزيت فيَ ٕال كَوٍ. مك من ألظحاء  كاًياً  ٔبو مقيعاً  ٔبو حشاءً 

و يسدن اًضيضة ؿىل ملِى  راث ًيةلٍ  ػصيفةً  حصاتَ حاكيةً بٔ  ؿىل ٕال ًيلّط  ًيشء  !؟ُو

 تَيم ذائص ث  ،فبٔهت يف اؽليخعف ؛مٌا يف موضوغ إلهفاق فيجة ٔبن هـصح ؿىل ذوائص إلهفاقوما ذُ 

ابٔلمة إلسالمية  ىيًخًهت  ،سة كصاجهتمحَ  فاًياش ؿىل ،دوت وألظسكاءمث الٕ  ،ألتوين واًزوخة وألولذ

مفثال ل  ،احلَلة اًيت ثَهيا مث يًساة اًفائغ ٕاىل ،ٔبولً  ةٍ إبص حاغ لك حَل ٕلهفاق يمتّ . ايفاجلًس اًخرش 

ؾن اًسالمة  ورضل ٔلهم مسؤولٌ  ،سفؽ ًإلجيازن اؽلفصوط تَ ٔبن يُ اك مالً  يعح ٔبن ثلصط ظسيلاً 

ًىن ٕان و  ،دٍص ؾيس ظلفِشا ضل ثسّ  ،ةمضن ٔبول حَل اؽلاذية ٌَحَلاث. نٌل ميىن ٔبن ثضؽ اًخربغ حبسوذٍ 

ؾخلس ٔبهم كافي بٔ دوت وألظسكاء مثال ًيًساة ٕاٍهيا. ول كدي الٕ  ةثص ؿىل ابيق احلَلاث فاحـي هل حَلبٔ 

ٔلي قصط ٕال  مّس ؿاكي جية ٔبن يىون ُتت ثرصفَ مدَف من اؽلال ل يُ  ؾن احذياظي اًعوازئ، فلكّ 

 وازئ ما يىفي ًـالح هرسٍ فلمية مدَف اًع ،نرثبٔ ة اؽلثال ٕاًيم كصّ ، وحاذج ٔبو ما صاتَ. وِلُ ًعازئٍ 

يا ميىٌم ٔبن ثلرتط من ٔبحدا ًوىٌم من اًـلالء  ،م تـس رضلئابًصخي ٔبو ما صاتَ ل مسح ظل. ُو

 .اشلين حيس حون ٌَيواسل حسااب
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 الاسدامثز وكواؿس اٌَـحة

اًعصق واًخـصف ؿىل كواؿس اٌَـحة  ةومـصف ،سم  اسدامثزاً ج  ةاؽلال اؽلخاخ ؾيسك توسائي مرشوؿ ةحمني

ٔلهنا  ،فـي ٔبو ثبٔذية اًزاكت  ؿىل اؿلم الٓن. ؤبول ظصق الاسدامثز يهٔلن ماضَل  خساً  الاسدامثزية مهمّ 

شا ُو اؽللعوذ من الاسدامثز. نٌل ٔبهعحم إبدصاح ظسكةٍ  ،اؽلال وثعصخ فيَ اًربنة يبحصْ   ذامئةٍ  كَيةلٍ  ُو

جصك اًعسكاث بٔ ن إ ف ،ـوساؽلال فزييسُا، ول ثلي ٔبهم مُ  ةصىص هـم يوثؤذ ،عفئ قضة اًصحٌلنثُ 

 ؛م هفسم من واحس مٌَِص واحْ  ،مما جس هتطل يشءهؼص يف ا. وٕارا اسدثلَهتا فؤبهت فلري حصحو اًلين

يسؾوا ضل تعول  نيت س خبلٔكِا ؤبهت مذرم، فاحصوِا ًفلريٍ  ةٍ نفٌجان كِوت ٔبو ثشهصت سي ام ٔبو حىت وحد

كة يـصفِا مجوغ اًياش ؤبساًية ذاّل  ةق ثلَيسياؽلال ٕاىل ظص  ةاًـمص واًربنة. وميىن ًيا ثلس مي ظصق حمني

 من يسطل ذزهبا ًويحسٔب ابًخلَيسية. كَييٌ 

ٔبو سّيذاث ٕاسالمية  ةفوائس زتوي يـعفس يُ  من اؽلـَوم حىت ًـموم اًياش ٔبهم ٕارا ٔبوذؾت هلوذك تياكً 

. ُشا ةلٌ َّ واًثاهية ّل رشؿاً  ةمّلصّ  زمغ ٔبن ألوىل تًوىن اًيخا ج واحس ،والادذالف يف ألسَوة خشزي

مفا  ،اًخضرم ةما ثفوق وس ح ٔلن اًًس حة اؽلميوحة َنذزاً  ،زٍ جْ فِو كري مُ  الادذياز وٕان اكن ثس يعاً 

مفا جضرتيَ ألًف الٓن ُو ابًضحط  ،حيعي يف ألساش ٔبن ثحل  كمية اؽلحَف نٌل يه وٕان ساذث ألزكام

 تـس ؿام من اجلَوش يف اًحيم. ةما سدضرتيَ ألًف ومائ

واس متؽ ٌَـجة  ،اًحيم ؿىل ٔبهم ملرتط تهيف يـعيم اًحيم اًفائست اًصتوية فـَيم سّيز  ثـصف ًويك

يلُ  لصضم تفائستٍ حة. وما حيعي يف ألساش ٔبن اًحيم يُ اًـجاة من اًرشوظ واًفوائس اؽلصنّ  ا ًو ي كسُز

 منيُؤَ مث ًخفـي هبا ما جضاء حىت ًوو اكن فذح مَِى  ٔبو جضليي ابز،  ،ؿنيمن هلوذ اؽلوذِ  ةابؽلائؾرشت 

. ما حعي ويحل  اًحايق هكصحبٍ  ةاؽلائـع  اؽلوذؿني زالج ٕاىل مخس يف ويُ  ةاؽلائيف  ؿىل كصضم تواحسٍ 

و ابًضحط ما حيسج مؽ اًضِاذاث الاسدامثزية. ما يفـهل اًحيم  ،ةمٌفـ ُو اًصاب تـييَ ٔلهَ كصط حصّ  ُو

ُتمتي اًصحب واخلسازت ًخلوم ابسدامثٍز  ةيف رشن ةابؽلائإلساليم ُو ٔبن يسذي مباضل هكسامه ٔبيضا تـرشت 

من اًصحب ٕان زحبت ومن اخلسازت نشضل. ُياك من يزع  ـعيم ٔبحزاءً ي مث  ،ٌَرشيـة موافلةٍ  ةٍ يف ٔبوضع
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تي ام يشتشة إلساليم ضل اًفائست ًخحسو  ،ٔبن اًياجت واحس ًوىن اًحيم اًصتوي يضمن ضل اًفائست اًثاتخة

شا فـالً  يت تشضل ٔلن ًحيوك اًصتوية راث اًيوافش )احلَول( إلسالمية. ومُس ما حيعي يف ا مذلريت، ُو

 ةن ًِا ُيئإ اًيافشت فلط يه إلسالمية تي ام خيخَط اؽلال ابزلاذي. ٔبما اًحيوك اؽلخوافلة مؽ اًرشيـة ف

 ختعط ٌَمـامالث وُتلق يف سري اًـمَياث. ةؿٌَلء رشؾي

ًيلوذ ألظحاء،  فِىي مهَىةٌ  ٔبهعحم ٔبن جتصهبا معَلاً ؤبَن ل  ،ألسَوة اًثاين ُو اؽلسامهة يف اًحوزظة

حىت  ًوس يط ضلا. نٌل ميىٌم ٕاؾعاء مَ ثلصز تيفسم اكصٔب ؿىل ألكي نخاتني ًخـصف ما يه ٔبولً  ًويك

اؽلال  ةَ يف اًحساية ًزييس هكي مٌش الٓن حىت ًوو ٔبؾعاك زحباً  يسدمثٍص ضل وؿَيم ٔبن ثـخرب اؽلحَف مفلوذاً 

شاؽلِسزت لحلاً  ا. ٔبيٍّ  ا ييعحق ؿىل. ُو  من مض خلاث اًحوزظة اكًفوزهس وكرُي

و حىوين رشن ُياك ٔبسَوةٌ  يف اًرشنة ًخلوم  سٌِلً بٔ ش ماضل بٔ ز  يحير يضرت  ،ةٍ مسامه ةٍ بٓدص ُو

ففهيا اخلري إبرن  حصيحٍ  ضـت ؿىل ٔبساٍش ًوىهنا ٕان وُ  نربى ورشوظِا نثريتٌ  ةٌ . ُشٍ ًـحمـنيٍ  تًضاٍظ 

حس بٔ ٔبي احشز ٔبن يلٌـم  ،سازل ثـصف هيف يُ  ثسذي يف وضاٍظ  ظل. وؾيسي تضؽ هعاحئ ضل فال

 ابؽلضازنة يف مذجص مالثس ٔبو تيؽ كعؽ قياز فاًعمؽ تضاؿة اًيعاة.

سدمتىن من الاسدامثز يف اًلعاغ اًعحي ألسايس اكًعحاتة ٔبو اؽلِن ألدصى اؽلَحلة هبا  ٕاراً 

ك من صىىت يف ٔبذالكَ ًوو فال جضازِ  !هن حشزاً  ،اكًعيسًياث وألهجزت واًيؼازاث وما صاتَ، ًوىن

 ي رضل تبٔهَ صبٔنٌ ٌَرمص ويـَّ  بٓدص مـاكصاً  حير يضازك اًعحية ظحيداً  تً نثري  ٔبمثةلً  فُت صَ . وؾَ تً واحس تً رزّ 

و فـالً  ،رسيص  ،لت ؿَيم ِلال الادذياز ؿىل اؿلم. ومبا ٔبهين كس ضيّ نشضل ما ػل يىن ماضُل  ُو

 :وٕاًيم هبشا اؽلثال ةنرث حلكفبٔ وٕان اكن  ذبٔدصاً فالتس ٔبين َنحصم ابلصرتاك مُ 

ٕان ٔبهت سامهت خبمسني - تؽ ًلك فصذٍ وؾصضوا ؿَيم اًصُّ  ،معي مصنز ظيبمن ٔبخي  احمتؽ زالزة ٔبظحاءٍ 

. ألفضي ضل الاهخؼاز حىت ًو كاموا مه معيٍ  ةًوىن ل يوخس مدىن ول ٔبهجزت ول حىت دع -ٔبًفاً 

اًصتؽ تي ؾرشت  يًوىن مخسيٌم من ألًوف ًن جضرت  ،ٌلماؽلصنز مث ٔبزذث الاهضوُبوضئ مبجمي اًـمي 

اخلعط وثـصف  ؽمن ضل. الاس خثٌاء اًوحيس ٔبن حىون ٔبهت من يلوذ اًـمَية اًحيائية ويضبِ فِشا بَ  ،ةابؽلائ

  ؿىل ظل.فذولّك  ،ؤلك اًىذفمن ٔبين ثُ  حيساً 
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ًيجَة  عاهئا ًعسيقٍ ٔبو ٕاؾ ،ةٍ اسدامثزي ةٍ ندضليي هلوذك يف رشن ألدصىُياك اًـسيس من اًعصق 

ن بٔ وؾىس  ٔبو حىت اؽللامصت هبا يف اؽلزاذاث ًـيّ  ،ٌَمصىض ومٌخجاٍث  ٔبو ثلوم تدسويق ٔبذويةٍ  تضاؿةً 

شا لكَ ل فائست حُ   صىج مٌَ فاحذيحَ.حصحب ُو

ًِا ٔبن ٔبوّ  :وهل رشوظَ اخلاظة نرث ألمثةل ص يوؿاً بٔ ًويخلكم الٓن ؾن فذح ؾياذثم اخلاظة فِشا ُو 

من اًياحية اًلاهوهية واًعحية اكًضِاذت. اثىهيا ٔبن حىون  اًرشوظ اًالسمة ًفذح ؾياذتٍ حىون كس ٔبجنزث 

اؽلوكؽ، اًًضاظ، ادلِوز اؽللعوذ، ألهجزت  :صحهبا يف هلاظ ٔبمهِاخسوى حُ  ةٔبو ذزاس معيٍ  ةزليم دع

ماث واخلس ،اًالسمة، اًخجِزياث ازلاذَية، ؿسذ اؽلوػفني وزواحهبم، اؽليافسة يف اًسوق اًلصية

ا رتمج ٕاىل ألسـاز وحىت ازليىوز ازلاذًل. لك ُشا جية ٔبن يُ  ةٕاىل لحئ وظولً  ،اجلسيست اًيت س خوفُص

 اؽلال من ألزكام. ةًل

مبـىن كمية إلجياز واًفواثري  ،ةس ي توحبساة اًخلكفة اًدضليَية ٌَـياذت ؽلس ،م الٓن حبساة ما مـمكُ 

اًياش  ٔبنّ  ،ئصااًيدعاء اًيت يخعوزُا اًعحية نرب الٔ بٔ من  وزواثة اؽلوػفني اؽلساؿسين. ٕانّ 

س خععف ؿىل ابتَ من ٔبول يوم، ويس خلصة ؾيسما حزيس ٔبؾحاء اؽلرصوفاث، فيضعص ؽللاذزت اًـياذت 

حشزك تبٔن اًيخا ج اكززية ٕان بُ  ينًٌى  ةٌَرصف ؿَهيا ابًـمي يف ٔبماهن ٔبدصى. زمبا ثؼن ٔبن اًرشوظ كاس ي

ُ وٕارا ػل يىن زليم  ،عط حيساً ػل خُت   .تً ٔبو ْلاظص  تً تي ملامص  سم  ُشا اسدامثزاً اؽلال ًفذح ؾياذت فال ي

يا ذؾين  شا مٌدرشٌ  ،كة ًالسدامثزمن اًعصق اخلاّل  ؾصط ضل تـضاً بٔ ُو  ،يف اًلصة وَنذز ؾيسَن ُو

ًوىٌَ  ،تي ام اًخـَمي ؾيسمه ل هيمَ ٕان ؾصفت صيئا ،ز ؿىل اؽلـَومةصنّ مصاحهل يُ  ةحير ٔبن ثـَمييا جاكف

. وشلضل فبَٔن ؾليٍ  ي اًخبٔمي واؿلاوةل واندساة اؽلِازاث وثعويؽ ألذواث زليم إكوسان رم ؿىلحيضّ 

فاسدمثص وكذم يف اًىذاتة  ،ٔبو ٔبذيحاً  ؾيسك ل اؽلال حبس راثَ، فلس حىون اكثحاً  يشءذؾوك ًدسدمثص ٔبي بٔ 

ىل ختعيط فامعس إ  ،اماً زخي اؽلس خحيي ؾيم تلصية. ٔبما ٕارا نيت زسّ  كة وما اكثة سَسةلاخلالَّ 

وهتمت ابؽلواظفاث  . ًوو نيت ذكيلاً ةٍ حصاحي ةٍ ٌَدرشحي ٔبو ًخخس يط حفط زسيصي ٔبو رشخ معَي نخاٍة 

 مثي ُشٍ ألًلاس ًحايق ألظحاء. ف كسزاثم ًخفسريفوػّ  ،ًٔلهجزت
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ُ  ةٍ مـيي ومارا ًو نيت ثفذلص ٕاىل ٔبذاتٍ  ثعيـِا  ةٍ حاول ٕاوضاء رشن ؟ز حصفذم اًعحيةعوّ سِي معطل وثُ ج

عممي. ومارا ًو ٔبهم ثفِم يف ٔبساًية اًعياؿة خـِم اًفىصت واً ر ؾن من يعيؽ مثيالهتا وتِ ٔبو احب

. ألفاكز ل ظحيةٍ  ظياهةٍ  ةفؼل ل ُتاول ٕاوضاء رشن ،ابًحرصّيث ٔبو ألصـة حىون ددرياً  ٔكنْ  ؟يةٌ واؽلى 

 ا ٔبذزهت حاّلً فَصمب ،نثرياً  ي يف اًيؼام اًعحي من حوضل ًرتى كعوزاً حسوذ ًِا نٌل ظموحم، فذبٔمّ 

 .من مصٍط  ٔبو اتخسؾت وكايةً  ةٍ ؽلضلك

حىت مخس س يواث ٕاىل حفىت من ميَىون اؽلاليني يعربون من زالج  ،صحةل ٔبهعحم ابًعربيف ُشٍ اؽل

 مم حسيثاً خُ  واظرب واثجص. ول ٔبنْ فذبّّٔن  ،ؤبهت زليم اًىثري مما خترسٍ ،يخضح مسى فائست ٔبي مرشوغ

يشء ل متسم يف ول  !ل ثـصفَ يشءصس احلشز من ازلدول يف بٔ ز حفارِ  ،اٍة ًلك هّع  تبٔهم ُسٌف 

 ت". ٔكنْ هَ كري حليلي ابؽلصّ إ ا فحؽ اًلاؿست اًصئيس ية تبٔهَ "ٕارا اكن من اًعـة ٔبن يىون حليليًّ واثّ  !تخالتيدَ

يـمي صيئا  ٔلهَ يـصف رسعاً  ،ةيف اًس ي ةاؽلائؿىل اسدامثز يحَف مخسني يف  حسمه ؿائساً بٔ يـصط ؿَيم 

 ٔبي ثفاظيي. ةيف اًرسية وشلا ل ميىٌم مـصف ةكاي

ٔكن يـصط ؿَيم  ،ما ػل حىن ظاحدَ ةٍ ظَح زٍط بٔ نٌل ٔبهعحم تـسم اًخوزظ يف ٔبي مرشوغ ل يمت ؿىل 

ٍ بٔ  يف   حزيصتٍ يف اؽلىس يم ٔبو متطّل  رشاء مٌجم رٍُة  ةٌَخجازت إلًىرتوهية ٔبو فصظ حسمه ٕاكامة موكؽ

س حلِا ج  ةفال ثًساق ٕاىل ذسؿ ،ؤبهعحم تبٔن ل ثعمؽ فذـم ٕان اًعمؽ ُو تضاؿة اًيعاة.  ؛اهسوهيس يا

 :حاكية مضوكة اكًخاًية

 ،سفازي وؾيسما ساز ٔبفصيليا اًوسع  يف زحةل ،اكن ُياك ؿاػل ٔبؽلاين يسزش دواض اؽلـاذن واًعروز

 اشلي يـمي مـَ يف-ظسيلي  ًولس كاتهل ،اندضف ٔبهنا ثـج ابٔلجحاز اًىصمية كري اؽلـصوفة ٌَخرش حاًياً 

ثحاغ يف حىت ذسهنا من ٔبخي ًوىٌيا حنخاح ٕاىل اؽلال  ،ذرٍب ٔبن اس خرصاهجا مضمونبٔ و  -هفس اجلامـة

خـؼل ٔبهَ لكٌل اسذاذث اًلعة جضويلا .حٌوة ٔبفصيليا  :اكًلعة اًخاًية ،نرثبٔ لكٌل ثـَق هبا ظلاز اًـلول  ،ًو

 ني ؤبَن اذرتثم ؾضوائياً ًولس حصك اؽلالي ،حامك ساحي اًـاح اًساتق ،اًـليس فالن زمةلبٔ  ةٔبَن فاله

ًىوهَ زمق اؽلاذت اجليائية يف كاهون اًـلوابث  419مثي ُشٍ اًلعط ًخحمي اًصمق  ٔلؾعيم اًيلوذ. ٕانّ 

 .وفهيا مزجي رسيص ؾيسما يمت ثحًهيا ّلَياً  ةنرث حصفيبٔ ًوىهنا حىون  ،اًييجريي
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يا هبئت لٓدص هعيح  ٔبن ثسذي يف ٔبي مرشوغٍ ك ، مث ٕاّّيك، مث ٕاّيّ كٕاّيّ  :يف ُشا اؽلوضوغ ويه ةُو

 ج مسـخم.َوّ اًلاهون ثُ  ةوْلاًف ،فَح. فاحلصام ميحق اًربنةف اًرشيـة ٔبو اًلواهني اؿلَية فَن ثُ ًخيا



 

 

  :اخلامس اًفعي

 ُ  تاحليا ؤبساًية ؼمه
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 ن مؽ ظل ول ثيبٔشؼؼؼؼؼنُ 

ما ًست  ينًٌى  إلسالمية، ابًخـاًمي ٔبو حىت كري مَزتمٍ  يَسين تلري إلسالم،زمبا من يلصٔب ُشا اًىذاة 

 !م حياثم. فـيسما هلول هن مؽ ظليؼّ نرث تخـاًمي ثُ بٔ ٔلن هبا ٔبس حااب ٌَخـَق  ،ُشٍ اًفلصت تٔبحثم ؿىل كصاء

 فِمم اؽلصحًل رُص ٔبن ثَزتم مبا ٔبًزمم ظل تَ من رشائؽ وكواهني يف معَحخم لكِا، حىت ًوو كَ  هـين

 ةويف كاي ةخلهنا ْلفيٕان اكهت اًرسكة اًيت ثُ  ةوخباظ ،فِماًلري ظـة اًخ  ةؾن ٕاذزاوِا. مفيـم من زسك

 وا صيئاً مفا درِس  ،تييك من لك حساٍة  حس وضفِا، ٔكن جرسق كصصاً لٔ حبير ل ميىن  ،اشلاكء

ت ٔبهت. اؽليؽ ُيا خْ حس وهِس بٔ مفا درس ُيا  ،ن ؿَهيامّ ؤَ مُ  تً ٔبو ٔبن جرسق س ياز  ،ؤبظححت من ألثصّيء

 ؤبهت ابًخبٔهيس ُسف سِي وواحض.  ،مؽ اًياش من زسكذِ ٌِ مُ  ،من اًرسكةـت ٌِ ونٌل مُ  ،تم ًيس ذاظاً 

ٔبحسا، ٔكن يصوح ٌسلواء اؽللازة  اًلَيي من اؽلصيغ ل يرضّ  ةٕان تـغ ألظحاء ًيخعوز ٔبهَ ثرسك

شٍ جسم  زسك ،ًيحعي ظسيلَ اًعيسيل ؿىل اًِسف يف اؽلحيـاث ٔبو ٔبن يرصف ذواءً  ،ًالىهتاء  ةُو

 خسيساً  ًٔلصـة وضؽ هؼاماً  ذاظاً  ٔبن مصنزاً  ُْة  :ؽلوضوغ من خاهة بٓدص. حس يا فَيعصخ أبيضاً 

، فال حصح ِلاَنً  سة هل حاةلمفن يصسي ؾرش حالث زهني مليعييس ُُت  ،ٌَـمولث ؿىل اًخحويالث

ضىم يف ٔبو ٔبن جُ  ،كري واحة ن مصضاك ُياك. ًوىن اًرسكة ٔبن ثعَة زهيٌاً ن حيخاخَ مِ ٔبن حصسي مَ 

ٕان  ،ويصفغ زؤيخَ ؿَييا ٔبن تـغ ضـاف اًيفوش يعصخ اًخلصيص ٔبزضاً   ول خيف ،ىزهني اؽلصانز ألدص 

 ِم يفـي ُشا".ٔبدصى ويه "لكّ  هبا. والٓن ًيبئت ؿىل كاؿستٍ  ػل يىن من اجلِة اًيت ٔبوىص

ُ  ٕان هؼام اًفساذ ل يـين صفا، مفجصذ حصّين اًخياز يف ُشا ول ٔبن ثعحح اًرسكة ؾُ  ،فسس ضٌلئصَنٔبن ه

شا سِي ؽلن ٔبزاذٍ فال  ،ٔبن ل جس حح ضسٍ  يـينل ،الاجتاٍ ربك ؿىل اًرسكة. ما حيسج يف حس جُي بٔ ُو

 ،مث ٕاىل ظصخ ثفاظيي اًعفلة فادصٍ  ٕاىل ؾضاءٍ  ظلريتٍ  ما تني ُسيةٍ  ،زويساً  ك زويساً ؤ اًـاذت ٔبن يمت ٕاقصا

ن اًعـة م ،هناية اًعصيق. هـم ٌَميش ٕاىل تبٔهم مس خـسٌ  ومه يـصفون من ِلصذ كيامم تبٔول دعوتٍ 

يا ميىٌم اس خزسام اًىثري من  ،حال ةاؽلصىض ؿىل ٔبي ابؾرٌ ٔبن حصفغ ٔلهم  مباكنٍ  ز ُو اٌَحاكة ُو

 زٔبسم تسون الاًزتام.
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 ،وم وخَثلوم ابًـمي ؿىل ٔبكْ  توحصصس اؽلصيغ ٕاىل مصانز ؿس ،وما جية ٔبن حيعي ُو ٔبن ثعَة اًصهني

صِص سيذفِمون وكس يًهتىي اًـصط بٔ  ةـتـغ مصضاك ُياك فذبٔذش اًـموةل حالل. تـس تض ىيوكس يًهت 

يا كس جسبٔل، وػل ل هحريت ٌ ةٌ ٕال ٕارا اكهت زليم حعتـسُا  يًووهم اُامتما فال  زسي لك بٔ من اًسوق. ُو

س خفيس ٔبَن؟ اجلواة يوكن يف احذاكزمه ٌَسوق ذازح هعاق بٔ مصضاي ُياك ما ذاموا يلومون ابخلسمة و 

يزنل مبس خواٍ اخلسيم ؤبحياَن الاحرتايف تخوفري اخلاماث اؽليافسة اًرشيفة. مث ٕان اؽلصنز تـس رضل س  

و حاظي ؿىل مصضاك صاؤوا ٔبم ٔبتوا؟ ياكث ًيلعواؽلس هتََ   وسخذم. وػل ل يفـي ُو

ُ  ٌلً سََّ عحح ما ثلول مُ فيُ  ،حاهم زلة اًياشىس ِ الاًزتام ابًخـاًمي وزموس ألذالق س يُ   عحم ملدولٌ تَ وه

 ،فَن ٔبحزوخم ٔبو ٔبصازوم ،ابهخؼام ُمت ٕان نيت ثعًّل بٔ ا ل فبَٔن رسعيًّ  ،ٔلهم ٕاوسان رشيف ٔبولً 

ؿىل  ةمما جيـي لك كسزاثم مٌعح -ٔبي ل واسغ- ل زاذغ ذاذًل ضل حزن صسيس احلزن ٔبنْ بٔ  ًىين

فبمٔتـن يف  ،يلوم جلك ٔبؾٌلل الاحذيال ؾصف ٔبن ظحيداً بٔ جعة ؾيسما بٔ ُتعيي اؽلال واٌصلاث. ًولس نيت 

 .ةً مزجع تً ياوح  حجاميً  ىسريثَ وحياثَ ٔلز 

ة يف ازَ ًسوف ُُت و  ،من اًياش ل يـجهبم من يسطل اًعصيق الٓدص س خواخَ تـضاً ذالل ُشٍ اؽلصحةل، 

ك كاذزت ؿىل حزويسك مبؤوهة ءن مداذإ ف ،فدـس ثثخيت ظل ضل !ل ثيبٔش :. ُيا ٔبكول ضليشءلك 

 اًعيسًية ول فال ،اًعصيق. وس خىون ٔبول اًـلداث يف ظصيلم يه جتاُي لك اؽلِن اؽلساؿست ضل

وسيمت  ،اؽلـساث اًعحية س هيمتون ٔلمصك واول حىت ابئـ ،ألذوية ومصانز ألصـة واـلخرباث واموسؾ

ل ثيبٔش وثثاجص  وزًيم ؾن مدخلاك. وهعيحيت ٔبنْ  ٕلسؿاخم ةلً حاوَ مُ  ،جتاُي ظَحاثم حىت اؽلسفوغ مثيَ

 يف ظصيلم.حىت يصسكم ظل مبن يعاحدم  ،وثيلي ظَحاثم من واحس ٕاىل بٓدص
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 !ي ما تسبٔثبهٔكِ 

ؤبَن ُيا ل ٔبحلكم ؾن اؽلاكجصت  ،من سٌلث إلوسان اًياحج اؽلثاجصت ويه إلدضاز ؿىل ٕانٌلل ما اتخسٔبٍ ٕانّ 

 تمت كصاءتي ٔبُتسج ؾن مضازيؽ رسعية ٔبو حمنوية. فاًـسيس من اًياش ل يُ  ،مـن يف اخلعبٔ ن ثُ يف احلق كٔ 

ًوىن اًـربت ٔبحياَن  ،ي ًيدرسة ٕاىل هفوس يا مجيـاَ. ٕان اؽلٌَلً يف  ىيول حىت يهن  وكي معالً ول يُ  نخاٍة 

يا   ةمون ؿىل ٔبيلسِ فاًلاًحية اًـؼم  ل يُ  :كسم اًياش ٕاىل زالج ٍلوؿاثبُ ٔبن  حةّ بٔ حىون ابخلواَت. ُو

َ  .فِو مس هتطل ذاًط ،ساشالٔ مضازيؽ من  فِشا  ،َهيم من حياول ًوىٌَ يحرت ما يفـي ًيحسٔب بٓدصاً ي

ّ ويُ  واًعيف ألذري يحسٔب مرشوؿاث ظلريتٍ  .مس خـجي ٌَيخا ج عحح ومؽ اًوكت حىرب مضازيـَ ًخُ  ،ِامت

 .ةً ؾؼمي ٔبؾٌللً 

ٔبو ثعَح صيئا يف هفسم  ٔبو جساؿس رسعاً  ٔكن ثلصٔب نخاابً  ؛ّياؽللعوذ ابؽلضازيؽ ُيا ُو ما ثفـهل ُتسّ 

ي ُشٍ اًخحسّيث رضوزية ٔلهنا مث ٔبو ٕاثلان موُحة. ٕانّ  ة ًل، ٔبو كريك ٔكن جساؿسٍ ؿىل ثـؼلّ تٍ نخليري ؿاذ

. ونٌل سوف حزذاذ ٕاحداظاً ٔبهيس ٔبهم ث رِت فٕان تُ  ،ؿىل إلجناس ومتيحم كسزتً  ،ثـعيم اًثلة تيفسم

ا كدي اًرشوغ فهيا ةذ ؿَيم ابًخفىص يف خسواُا وهيفيصسّ م ؿىل اًحسء يف مضازيؽ، بُ ضّ ٔبحُ   .ٕاجناُس

ؤبهت ثلصٔب يف زالج نخة  ثَ تحيت ظسيقٍ اًفَسفة ٔلهم وخس ةؾن مٌعلي نخاابً  افال ٔبحس حم كازئ

ّ  ُة، مفا س يحسج ُو ٔبهم س خرتنَ تـس ٔبول ظفحخني تـس اؽللسمة. ًوىن حاًياً  م نيت كس مسـت ٔبه

زٔبيت  ضؽ فعولٍ تِ  توتـس كصاء ،يخحسج ؾهنا فوخسثَ فدحثت ؾن نخاٍة  ،ؾن اًيعة والاحذيال ةٍ تلع

ّ  ؛فذفسري بٓيةٍ  ،فاًحوزظة ،صٔب ؾن ؿَوم اًفضاءمث تسا ضل ٔبن ثل ،بٓدص فدسٔبث يف كصاءثَ ٔبيضا نخاابً  م ٕاه

. ومما جية رهٍص ٔبهم هبشٍ اًعصيلة ٔبضـت اؽللعوذ من اؽلرشوغ نٌل كري مٌجزٍ  يف ُشٍ احلاةل ٕاوسانٌ 

 مََت.لكٌل ٔبو  ةفذخـوذ ؿىل اًِصة لكٌل ػِصث ؾلد ،ٔبضـت اًوكت وزلذم تيفسم

ّ خَ ُونثري من اًياش مِهّ  نرث اؿلحعني بٔ وما  ،يـمي ٔلن رسعا كال هل لكمخني ٔبهَ يلعؽ ما ةزلزخ ةيمذسه

: حاً ي فريذ ِل  ،ؾن اًىون واؾلصاث وتَ مـَوماث مشُةل ٔبهم كَت ًعسيلم ٔبهم ثلصٔب نخاابً  فِة .تيًٌا
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ثؼن ٔبهم س خعحح زائس فضاء؟! . ُيا جية وَ بَ  ،ىذاةاً ُشا ثي احصك ؾيم اخلصافاث مفا ٔبهت فاؿي مب 

 ثفىريك. ةاتم ول ظصيلل نخ ،ص تخليري ظسيلمٔبن ثفىّ 

 مت ما يىفي من اٌَلة ويه ٔبهَ ٕارا ٔبذشث اؽلـَومة من اًىذاة ٔبو ثـَّ  ؛تط ًيا ذاظص ُيا ثـِص 

؟ اؽلضلكة ُيا ٔبن انامتل  ئتخسبٔ حصك اؽلرشوغ و بٔ  ٔبن مبا يىفي ًيحسٔب، مفا اؽلاهؽ من ٔبو ساؿسث ٕاوساَنً  كرٍي

ل  قصيحاً  اسخ تـضيا ٕارا مسـيا مصضاً ما منُ  اؽلرشوغ جلك ثفاظيهل يس خَزم إلنٌلل. فٌحن ألظحاء كاًحاً 

 ؾيسما َتّ  كصٔب ُشٍ اًعفحة من نخاة اًعة ٔبو اجلصاحة، ٔبو ٔبين نيت كائحاً بٔ تبٔن هلول ٔبهين ػل  ،هـصفَ

ٔبظححت من ٔبص حاٍ يـين ٔبهم  ،من اؽلِمة تي اؽلِمة لكِا ءاً سزيسِا. ٔبهم ل جسـ  ٔلن ثيجز حز ث

فال ثَجبٔ ٌَيوم  ،م ؿىل اؽلثاجصت ؤبن ختاف مىص ظلاع اًىذيحاث. فإلسالم حيؼّ ؿّ اؽلثلفني ومن وُ 

ياك.  تلَيي معيٍ  ةاجلي الً مذبٔمّ  ةُ ؿَ وازلَّ  ٔلهم من  ،اًلصسة ٕارا كامت اًليامة فاقصسِا حىتمن ُيا ُو

 س اشلي يوكي ما اتخسٔب. اًيوغ اًخرشي اًفصي

تخـسذ  اشلي اكن مـصوفاً  ،حس مبصازت ترت ألؾٌلل يف ازلهيا ٔبنرث من اذوازذ ُازميانبٔ كس  ؾصف ٔبحساً بٔ ػل 

اًسىم احلسيسية ٔلمصياك اًضٌلًية. ًوخخعوز  ف تبٔهَ ابينِص اؽلواُة ًوىن اؽلثاجصت اكهت ٔبجصسُا. فَلس ؾُ 

 واحس. وشلا حصك ُازميان كولً  ل ويلرص ؾن ّلعخَ مبييٍ من ألميا يحَف ٔبًفاً  مـي فائست دط كعازٍ 

 .{اؽلزيس مٌَ اًىثري من اجلِس اؽلضين يضيؽ ًلةل}يف اًعرص يلول:  مٌحواتً 

 ؽ ابًعة وابحلياتمتخّ 

من اؽلواُة وحىت اًوػائف.  فصيسٌ  فٌحن ذَيطٌ ،خبسمة اؽلصىض مس متخـاً  ظحيداً  ىحني ٔبز  زَسُّ بُ ًنك 

احللائق، مث ٕاهم  مث ٕاهم كس ٔبفٌيت معصك يف اًلصاءت وثليّص  ،تعحيـخم وِلهتسٌ  ٌف مثل ٕاوسانٌ  فبٔهت ٔبولً 

اًيشء اًوحيس اؿلحط ُو  !فصيسٌ  ؽلزجيٌ  هَ فـالً إ  ؛ح اًضيافة ابًيعيحة وثخلاىض ؿىل ُشا مالً متِز 

شا ٕان ػل ثخفِّ ،الاس امتغ ٕاىل اًضىوى اكًربذ اهدرش يف مصضاك  . ثعوز ٔبن مصضاً جنّ مَ فس خُ ُو

مث  ،ألمص وعحيٍة  ة. فبٔهت ثـؼل تخساظن مهنم يف ؾياذثم راث مساءٍ وتي كي ؾرش  عف ؾرشتٌ فاظ

مث ٕاىل  ،يف صىوامه راث اًيربت اًواحست ازي ؾرشين ٕاوساَنً تبٔن جُت  ٌَربذ، ًوىٌم مضعصٌ  ساتقٍ  هكصيٍغ 
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يف بٓدص هفسم من صست اًحؤش اشلي زٔبيت  مث ٕاهم ًاكزٌٍ  ،ىاكهتم اًيت فلسث ظـمِا ابؽلصيغ اًثاًر

  فِو ٕاما يفلس مصيضاً  ،ابًعحؽ من ظاحدم اشلي يـمي يف اًـياية اؽلصنزت حسن حالً بٔ اًيوم. ًوىٌم 

ٔبو يخـازك مؽ ٔبكصابء بٓدص. ٕاهم حىت ابًحيت ًخضيق رزؿا ثضىوى سوخم ٔبو ظلازك من ظـوتة 

 فلسك ُشا ظواتم.اًواحداث اؽلسزس ية فيُ 

 ضل ؾيسما حىون مصيضاً  سمييٍ  تؿَيم سّيز  ، حياثم اؽلِييةا يفسدذىصز يوميًّ  ةٍ دلَ ًخحسٔب اًخلَة ؿىل ؾَ 

واس متؽ ٕاًيَ فامي تـس. ٕاهم ٕان ػل حىن مزجعا هكصضاك فَسوف حىون  وسي صىواك ابًِاثف اًيلال مثالً 

يا س خىدضف ٔبن ظحيـة إلوسان ثسفـَ ٌَضىوى ما ٔبن جيس من يضىو ٕاًيَ مهَ ذاظّ صس ٕاسؿاخاً بٔ   ةً . ُو

شا يفرس هفوز اؽلصىض من ظحيٍة ّلرتماً  ًو اكن ظحيداً  ٕان ِلصذ ”. ويعفوهَ تبٔهَ "ل يس متؽ مـنيٍ  . ُو

لكم من ًوىٌم حُ  ،اس امتؿم هلم ًيسل ؿىل مسى زلهتم تم واُامتمم هبم. هـم حىصاز اًضىوى مزجع

يايل ؿاّن ٔبّيماً  حسن ؾصط اؽلسبةٔل. مث ٕان مجوغ ًيُ  تي ٔبّيماً  ص فامي س يلوهل ضل ساؿاٍث وكس يىون فىّ  ،ًو

 ،يؼم كععا كري مرتاتعةحـرث اًضىوى ٔبو ثَ سن تي ل ثـصف فن اًخَريط وإلجياس، فذُ اًياش ل ُُت 

ؤلء ل تس من مساؿسهتم ٌَصحوغ ٕاىل ظَة اؽلوضوغ كدي ٔبن ثخحول اًزّيزت جلَسة ثـازف ومسص.  ُو

و ؿسم الاًزتام ابؽلواؾيس. ٕان اًضـة  ؛بٓدص جية ؿَيم مواهجخَ مزجعٌ  ُياك ٔبيضا ٔبمصٌ  اًـصيب ػل ُو

ن إ حس. وشلضل فبٔ ٕان ثبٔدص ؿَيَ  ي احرتامَ ًِا ملعوزاً ؼوي ،خلن الاحذاكم ٕاىل اًساؿة وؾلازهبا تـسُ يُ 

شا سوف يؤثّ  -تي كي ٔبّيماً - من اؽلخوكؽ ٔبن يعي اؽلصىض مذبٔدصين ساؿاٍث  ص ؿَيم حامت ٕال ٕارا نيت ُو

يا جية ٔبن يشءٕاجناس  يملامي يف ؾياذثم ول ثيو  جس حح ضس اًخياز وثحسٔب يف ثـَمي  بٓدص يف حياثم. ُو

مهنا ٕاحداٍز ؿىل الاهخؼاز  ؛ص ىت غ تَلاٍث يرتمج ُشا ٌَمص مث ثُ  ،اًوكت ةهفسم وموػفي ؾياذثم كمي

، اٌَعف ول ثـاكة ٔبحساً  ةًوىن يف كاي ،رض ثبٔذرٍي تلرٍي ٔبو تمبٔ ٔبو ٕاًلاء اؽلوؿس ًو  ،ٔلهَ ثبٔدص سّيذتً 

 ،مجيؽ اًياش مبواؾيسك. ؤبَن ُيا ٔبؤنس ضل ٔبن اؽلصىض ٔبَنٌش  ػصوف اًضازغ واًياش متيؽ اًزتام فبٔحياَنً 

ومه  ةساؿ فال ثعي لك يوم مذبٔدصاً  ،مبا ثسؾو ٕاًيَ اعٕان نيت مٌؼح -تي س خًذؼم-دذـوذ س و 

ؾية ؿَيم ٕان فـَت  ،مثهل ؾن ذَق وثبئت ى ، فال حهن لك من ثبٔدص ّلارضتً  يمث ثـع ،يًذؼصون

 اؽلضلكة مبصوز اًزمن. خليّ س  يض هتص ُشا ؾيم و اكن موكفم من اؽلواؾيس فس  ؾؼمي. ؤبّيًّ 



  احليات اًفعي اخلامس: هُؼم ؤبساًية
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 ّ يف  ةً حليلي ةً فَسوف جتس مذـ ،م ٕان ثلَحت ؿىل ألموز اًعلريت اؽلزجعة من اًضىوى وٕاضاؿة اًوكتٕاه

اكًسفص واًخـؼل  ؛اؽلصط. نٌل ٔبهَ ميىٌم الاس متخاغ جلك ما يف احليات من مصلاٍث  ةاًياش وماكحف ةذسم

اًصّيضة واًًضاظاث الاحامتؾية. ولكٌل اس متخـت  ةوحىت ممازستي  ،ألزست وألظسكاء ةومعاحد

ًيبئت مصيغ يسؾو ضل وبٓدص  ،فامي هسزٕال يومم  خىسزي  وبٔ  مفا ثـس حصى ضيلاً  ،ت ضل ازلهياتـمطل ُتََّ 

 ضحىم.ن ؿَيم واثًر يُ هيوّ 

 !مث امعي !صفىّ  !فثوكّ 

وٕاىل  ،ًس يازاث هيف يعي ٕاىل اًـةّل ن يف مياكهييك افبمٔتـّ  ؛ّلرتفني يـمَون ةيصوق يل ٔبحياَن مصاكد

ط ويصمس عّ فِو ل يفذبٔ خُي  ،هحريتً  اؽلِيسش مذـةً  ةٔبخس يف مصاكد ًىيّن اٌَّحياث، اء هيف يصظف اًحيّ 

يا هفضي حنن مـرش ألظحاء بٔ حسن اًخرعيط اتخسبٔ ة حىت ٕارا وحيسُ   اًـالح كاًحاً  ةخفعّ  ؛اًـمي. ُو

اًعحية. وجصمغ لك ما هسزش من ختعيط وظصق حب ؿىل يـوذ ابًصِّ ؿىل ُوى اؽلصيغ ٔبو ما  ما متيش

  ؾلهل الادذعاز يف اًدضريط واًـالح ًِا هخا ج اكززية. ٕان تـغ ألظحاء كس حنّ  ن ّلاوةلإ ثفىري ف

 ،ذ اًـضو اؽلعاة ابًـةلجلك اًخحاًيي اؽلمىٌة كدي ٔبن حيسِّ  كس ٔبوىص ٍافرتَ  ،فَِوثَ وصعازثَواس خزسم 

ومك مٌا  !ٔبو هوؿني ويس هتسفٌِل؟ ذ هوؿاً نرب ؿسذ من اؽليىصوابث تسل ٔبن حيسّ بٔ ذي ًيل  ا يىذة ؿالخاً ومك مٌّ 

 !اًفحط؟ َؾياءف هفسَ لكّ ؿىل صىوى اؽلصيغ كدي ٔبن يُ  يىذة ازلواء تياءً 

فبٔهت ل جضرتي  ،ة ٌَعحيةاًِامّ  تاحليا ُو من ٔبمناِظ  ،لً ذ ؿىل اًخفىري اؽليعلي اؽلدسَسي ٔبوّ ٕان اًخـوّ 

 ًوىٌم ؾيسما ُتازة مصضاً  ،ماضيَثححر ٕال تـس ٔبن  ٔبحساً ثُعاُص ول  ،ال ماًىهياس يازت ٕال تـس سؤ 

شٍ اؽللامصت كس ثضيؽ فهيا هفٌس  ،لامصفبٔهت ثُ  ذؾوك ٌَخفىري يف بٔ . شلا ذي اًياش مجيـاً َِا فكٔمنا كَ ن كذَ مَ  ُو

يا ٔبزيسك ْلخرصتً  صكاً ؤبل ثبٔذش ظُ  ،اًعصيق مهٌل ظال ثحاغااًخـوذ ؿىل  ةهيفي يف  ن تني اًعةّ لازِ ٔبن ثُ . ُو

فدـغ مسدضفياثيا  ،هَ ًيس اًفازق اؽلاذيإ ما اًفازق تيًٌا؟  ،اًـاػل اًـصيب ومثيهل يف اًلصيب

تي اؽلضلكة حوكن يف اثحاؾِم ظصق  ،فلكيا ثرَش  ،ول ُو اًفازق اًـلًل ،الاسدامثزية ثـج تبٔكىل ألهجزت

مصضاَن ألػل اؽلزمن  تي ام يـاين ،ا ٕاىل اًدضريطشلضل يعَون ذامئ ،ًلك مصيٍغ  ةٍ توِلصّ  مـمتستٍ  ؿالحٍ 
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ٔبن اًعحية مٌا ٕارا ٔبمـن اؽلصيغ يف اًضىوى ٔبزساٍ يف مصىس ٔبيضا، وكعوز اًـالح. ومما يزجعين 

 من تسلً  هـخَ ابًخحجج واؽلصط اًيفيس ،ابزلواء كري اًيافؽ ممَوءٍ  خضمٍ  م ؿَيَ جىيٍس وٕارا كسِ  ،اًخؼاُص

  سخة اؽلـاَنت اًـضوية.يخلىّص و  ـمي اًـلي يف موضوؿَيُ  ٔبن

 ّ احني يـمَون مضازظِم اجلصّ  مفـرشُ  ؛ٔبدصى ةؽلعيحاًلازئ ُشٍ ٔبيخ ٕان ف ،ةجلصاحٕاىل ايا وظَيا و مبا ٔبه

 ،ل ما يصيس ُو فـهل ،اخ ابًربنة ويخرصف حسة ما يؼِص هل، فِو حصّ ةحىت كدي ٔبن حىون زلهيم دع

احلالث اؽلخوفصت  تاحييا اًيسوية واًياص ئة ؾن نرث حصّ  تاز  اؽلصط يف سري اًـمَية. وزمغ مهوتشضل يخحنكّ 

ّ إ ف  ،ةواًـياية كدي وتـس اجلصاحة حاكذ حىون مـسوم ،سة اًخَوج اكززيةووِ  ةين هخاجئيا يف اًـموم مذسه

اًـمَياث ف احني اًلصتيني يف قصَ فهيا اجلصّ  من ألحيان اًيت زافلُت  ويف نثريٍ  !؟يا ٔبن يخعوزعحّ ًِ  فبّٔنَّ 

عوا ؾرش ذكائق تـس عّ ؤبن خُي  ،صظِم ؿىل اًخبٔنس من وحوذ لك ما كس حيخاحوهَحلغ حِ بٔ  ية،اجلصاح 

َون اؽلضاؾفاث اًيت حسزت ويخحمّ  لون جلك ٔبماهةٍ مث يحَِّ  ،ةـَ مَ زْ حفط اؽلصيغ ًيخبٔنسوا من اخلعواث اؽلُ 

ِة  ،ٔبو وفاتٍ  ةٍ مس خسمي ًـاُةٍ  ىوٕان ٔبذّ  ،ثلعري ٔبن هـرتف تبٔيّ  ؾؼميٌ  ا حنن فـيةٌ مسؤوًيهتا، ٔبمّ   ً ؤكهيا ب

ِة. ًلس   ً  تمن اًفَِو  هوغٌ  ،اؿساذ اًعـامنٌل  ،نٌل إلفذاء ازليين ،ًـة اًىصتؤكهَّ اًعة ٔبظحح ٔبو ٔبص حاٍ ب

 واًضعازت.

 !ـي اًوكتضيّ عني ومُ ك واؿلحَ ٕاّيّ 

ّ مه يُ  هنون ؾياذاهتم ويبلٔكون وحداهتم مثسون ظالهبم مث يُ سزّ فِم يُ ؛ من ألظحاء ذازكني يل زفاكاً  ٕانّ  ون مت

ياك تلري ُسف اضو يلْ ً  ،ٔبو ياكذ رضل يف هعف هنازٍ  لكّ  ،حصاحاهتم ؤكمنا اًوكت  ،ابيق اًيوم ُيا ُو

. وٕاين ٔلجعة ٔبصس اًـجة من مثي ُؤلء، فوكهتم مثنيٌ  يشء  ،ذالل اًـمي خساً  يًدلي ٕاُساٍز

ز زت. ثعوّ ِسَ مُ ـ ؾن ثطل اً  ةؤكن ٔبهفاسِم ذالل اًـمي ْلخَف ،اًصفاُية تي مـسوم اًلمية وكَت  وزديٌط 

 اًخرش؟ تٔبو ثعويص حيا ةٔبو ثوؾي ًو ٔبن لك ظحية اسدمثص وكذَ اًضائؽ يف اًححر ؾن حي ؽلصٍط 

 ّ ؿَيم تبٔن  ، فبٔزذّ ةت ؤبظلم مذرععألمصاط ل ثلسز ؿَهيا ٕال ْلخرباث ِلِزَّ  ةاذل تبٔن ّلازتٌل جُت ًصت

يا ذؾين اسدضِس مبثاًنيوكذم وهجسك ٕان اكرتَن ابًضلف فالتس من حسوج إلجناساث ألول  :، ُو
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اؽلـست  ةزخذا ٔبن كصحبٔ ّي اًـاػل و ن ُتسّ يْ ن اٌصّل مازصال وزوتني وازِ  يي جبائزت هوتي ًٔلسرتاًيني ابز وكس لُكّ 

ًوىهنٌل اكَن يلضيان  ،صافاثمن مثي ُىشا دُ  مٔبفواُِ ءيؾن ميىصوة، ًونك حضم ألظحاء مِ  ةَنجت

و  . واؽلثي اًثاين والٔنرث ثواضـاً ذازت اجلامـة مٌَ هنازاً إ يـٌِل اٌَيي يف اـلخرب ًيلوما مبا مت  ن ًَ بَ ُو

ص  ةف اًـالكة تني حصزومىدِض مىسوَنزل، مُ   ةفة ؿىل ٔبهنا َنجتوألمصاط اًـلَية اؽلعيّ  يذاء لمي واًُز

اميص. معي   مبىصوسىوة ثس يط تسلً  حاً مسَّ  ،تلدو مزنهل ًن مخس وؾرشين ؿاماً بَ ؾن نرب اًسن اكًُز

 صيئاً تي ام سوخَ ُتخي ألزيىة جباهحَ وُتيم  ،من اجلَوش ؿىل ملِى  ٔبو احدساء اًحريت ظوال اٌَيي

واية. وػفوا ذرباهتم ًخىون صلفاً  اً ا ًربذ اًض خاء. ففي ُشين اؽلثاًني ٔبصزاظظوفيًّ   ُو

حىت  اجلَوش مؽ ألظحاء من زخال ألؾٌلل واًس ياس يني تي و اؽلضلكة ثحسٔب جىوهم مليعيسا ؿليّب 

 ن ظساكاث ثَهتم اًوكت تال مَيىوّ مصاتذي اًيواذي، مفا ٔبن جتَس حىت يحسٔب احلسير ويخفصغ ًخُ 

سلاهيا اًـصتية تُ  . ٕانّ اًرتفهيىي ًيالً  تم ٕاىل زهة احلياضًخي م ُو ٕاهناء ما ثفـهل هنازاً ويعحح مهّ  ،ٔبو لكي

ٕال مبا ييفؽ  يشءواًخحسج يف لك  فٌحن حنة اًخجمؽ ،ةٍ اتم ابحامتؾيهتا كاذزت ؿىل ٕاضاؿة اًوكت جىفاءتٍ 

ل ٔبن ثـزتل اًياش وحىذئة من اًوحست.  ،ذؾوك لسدامثز وكذم وؿَمم اٍمثيينيبٔ اًياش. ٔبَن ُيا 

ة. مسخِّ ـ ابىهتاء اً  ثًهتىيما  ًوسوف حىدضف تـس كَيي من اؽلـاَنت ٔبن اًعساكة اًلامئة ؿىل اؽليفـة كاًحاً 

فِو  ،احلصض ؤبهت ثيفق وكذم ةوحيس ٔبن حىون يف كايي اًوكت؟ احلي اًضيـّ والٓن هيف حنازة مُ 

 فِشا يبئت ويشُة ًوىن ٔبهفاسم مـسوذت. ؛ؾيسَن من اؽلال ؾزّ بٔ 

وكذَ  خاء ًيليض ي ضيفاً فال ثخلدّ  ،ؤبهت ثعاًة حبلم يف كضاء وكذم نٌل جية ٔبن حىون حاسماً 

ف. نٌل يًدلي ٔبن ثلاذز كصة ٌَعفيَياث مٌَ ٕاىل اًضيبٔ فِشا  ،ويضلطل ابًليي واًلال ،ديط مـماًصّ 

حسمه ًيفذخح اٌَيةل بٔ  واهربىٌَـضاء  اً فٕارا ٔبهت نيت مسؾوّ  ،اؽلواُة اؽلسمصت ياذٍ من رو زوّ  ِلَساً 

يا كس جيول خباظصك ٔبين صسيس اًزتّ  ،تـزف ؾوذ ٔبو ٕاًلاء صـص ت ؤبين مّ فاؿؼل ٔبن ًيطل ولتس ضائؽ. ُو

 َ حياثم  ًىنّ  ،ٔبهم ثخفاؿي مؽ اًيط م ويسلّ حلّ  ُشا من ؛م مضف  ًٔلمصاط اًـلَيةؿُ وذِ يف اٍهناية ؽل

اوما ؿسث ثخشنّ  ،ضيت مهنا اًىثريكَ  يف سِصاٍث  ىسمن ٔبن ثضيؽ سُ  كىلبٔ  ن  ًويك ،ُص ضل ؿىل ُبجُص

ي مزاخم يف اًيوم اًخايل ًوخعف يل مسى ذؾوك ًخبٔمّ بٔ َن بٔ كعوزُا يف ٕاهـاصم وُتسني مزاخم، ف

 الاورشاخ اشلي ُتس تَ!
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شا نثري. سُ  سـسك الٓن وكساً ا يُ حبر معّ اوجض خيك اًضيق مفا اًـمي؟  ٔبهت ُتس ابهلمّ  ،حس ياً  ز ٔبابك ُو

ُِ م، اِ مّ بٔ و  يف صوازغ اًحسلت  م، متشَّ ئًوحسك ٔبو مؽ ٔبظسكا ٌَلً س فِ كغ اٌَيةل مؽ ظسيق ظفًوخم، صا

ٔبو  احلاسوة ة جصِل، ثـؼلّ ةش زّيضق تياذي ٔبو مازِ اكمريا وثـؼل اًخعويص، اًخحِ  صرتِ ا، اًلسمية ًيالً 

تي حىت ميىٌم اًعـوذ ٕاىل  ،وثبٔمي ٔبحوال اًياش ظصيقٍ  ةِ خَس ؿىل كازؿخعممي، اِ اً اس خزسام جصَنمج 

م. ُياك اًىثري من ألص ياء اؽلهبجة ًخفـَِا، ًس ياهم مهّ زوـخني ثُ  تسعح اؽلحىن ومٌاخات اًيجوم وظال

 ٔبس حوغ ؿىل ٔكن ثخربغ ثساؿة من وكذم ثوسغ اًعـام لك ؛ةوميىٌم ٔبن ثيرصظ تًضاظاث ذوزي

صِص بٔ  ةلك س خ ةٍ حبصي ابًعحصاء ٔبو يف زحةلٍ  ٔبس حوؿاً  وثليض ،صِصبٔ وثخربغ تسمم لك زالزة  ،اؿلخاخني

هناية  ؾعةل وثليض ،ج لك مخسُتت ؽلؤمتص، وثـمتص لك س يدني و صّ ت مؽ ألزست ومَ صّ مَ  ةوجسافص لك س ي

 ضـَ سسى.هل يف وكذم اٍمثني فال ثُ . ٔبهت متطل اًىثري ًخفـألس حوغ مؽ ألزست يف وضاظ يسـسُا مجيـاً 

 !ل ثخوكؽ اؽلـجزاث

ؾيس  فاًعرب مـسومٌ  ،يا ٔبيضا وس خـجي اًيخا جولكّ  ،يجز ًوو ابٍمتينٔبن يُ  ةّ يا يعمح ٌَيجاخ وحيُ لكّ 

 ةوٕارا ػل يص هخا ج ص حَ فوزي ،يٍ َق إلوسان من جعَ فَلس ذُ  ،ابًخوكؽ قٌ َة اؽلسبةٔل مذـَّ ُظ  مـؼميا. ٕانّ 

 ؿىل إلجناس مفا يسضّل  ،ابًس يازت ظويةلٍ  ٔبهم راُة يف زحةلٍ  ة ابٕلّية. ًيفرتط مثالً لٌؽ من اًليمييَ 

م مؽ مـاػل ؿىل اًعصيق ؤبحياَن ثلاظـُ  ،ؿىل كعـم اؽلسافاثثَُسّل  تي ؿالماث ظلريتٌ  ،ًيس اًوظول

اًيت  كري ثطل ةعمئيم تبٔهم يف الاجتاٍ اًعحيح. الٓن وكس كازتت اًوظول ُي ثخوكؽ ٔبن ثعي مسييثُ 

 ؛ز اؽلثال اًساتقوّ وظَت ٕاىل ما نيت حصحو ًوىن ل مـجزاث ُيا. والٓن ذؾيا حُن  ،؟! حس ياً يثحل

ّ رت ًيف ُشا ٕاجناس. اًفصق تني  :م ضََت اًعصيق واس هتسيت ابًيجوم ووظَت ٕاىل مدخلاك حبمس ظلط ٔبه

َ  ،ضيؽ مث ُتعي مـجزتٔبن ثَ  ةّ فبٔهت ل ُُت  ؛َني ثس يطاؽلثَ  اًضاق ٌَوظول ٕاىل  ل اًـميشْ تي حصيس ت

 مدخلاك.

ًىن إلحداظ اًياجت ؾن  ،إبرن ظل م ل هخوكؽ اؽلـجزاث؟ تي حىت هعيـِا؟ ٕان اهلمة اًـاًية بٓثيةٌ وًِ 

هحيٌا دمحم ظىل ظل  ت اًـؼٌلء وحىت سري رَي ابًرضوزت. وشلضل ؾيسما ثلصٔب سِ  ةٌَِمّ  اهـسام اؽلـجزاث كاثيٌ 
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ذش بٔ ؾهنم، ف زقٌلً  ول ًِساية ثرشٍ  مثالً  ة مـصنخليري سرْي ؿَيَ وسؼل حىدضف ٔبن مـجزاثَ ػل حىن ً 

ذيسون بٔ نٌل سطل مجيؽ اًـؼٌلء اًعصق تسون ؿَمِم جهنايهتا. ٔبُتسة ٔبن  ،اًصسول ابٔلس حاة مثحت

ؾؼم ٕاجناس يف اًخازخي اًخرشي؟ مث ٕان بٔ جتازتَ اكن يـؼل ٔبو حىت يخوكؽ ٔبهَ س يزرتغ  بٔ ؾيسما اتخس

 ؿَهيم. تؿىل اًخرش فِىي مـجز  ةظـحيت تشضل ٔلهنا اؽلـجزاث مُس 

ًىن ل ثخوكؽ ٔبن ُتعي  ،نرثبٔ و حصيس وظرب ًخعي ٕاىل ما  ما زليم تخبٔنٍّ  ل لكّ شلضل فبَٔن ٔبهعحم ٔبن ثحشُ 

 ؿىل ٔبهم سائص يف الاجتاٍ اًعحيح. ُشٍ مـن اًيؼص ٕاىل اًـالماث جباهة اًعصيق ًخسضّل بٔ تي  ،ظفصت

وما سوجصمان ٕال  ،يف يلؼخَ كدي هومَ يىون مـجزاً  ؼل تبٔنولكيا حَ  ،ؾيس ألظفال ةاخلعةل مـسوم

ويه ٔبهم يف  ،احلليلةت ن مـؼم اًياش ؾيسما يعحح مصاُلا يععسم مبصاز إ ف ،جتس يس ٔلحالمٌا. وؿَيَ

م ضل ؤبهت يف اؽلصاحي ألذريت من معصك. ّسِ ؽ وحصىض مبا كُ يَ وتـسُا ختْ  ،ىًٔلكو فهيا اًحلاء  دضاغٍ  ةحَح

 ،تيٌم ؤبهت ظفي ًوىن هن وسعاً  ،فِشٍ ٔبهت ثعيـِا ،سم ضل من ٕاجناساثمبا كُ ٔبَن ٔبزحوك ٔبن ل ثلٌؽ 

 ؽ مـجزاث.فثاجص ذون ثوكّ  ،وِيتيٌم ؤبهت و 

يف  ًفـيٌ  ةًيا ذسم يحسمه ؾيسما يسسبٔ فليامٌا ثضىص  ،حسٍ بٔ من  تٍ بٔ ؽ ماكفذؾوك ًـسم ثوكّ بٔ نٌل ٔبهين ٔبيضا 

فَلس حعَت مـجزت فال ثخوكـِا ٔبيضا. وذؾين   ٔبن تـضِم ٕارا صىصكين ٔلسُع إ  سخيهل ٕاىل الاهلصاط. و

واًسخة ٔلن اًياش  ؛ُشٍ ألّيم حفىت صىص ظل َنذزٌ  ،رشخ ضل ػل ل يضىص اًياش تـضِم تـضابٔ 

من اًياش ٔبهت  . فنكَ ًىس ٔبتساً ل يُ يف زكدخَ مبـصوف  فِمت اًضىص واًدضجيؽ تبٔهَ اؿرتاف مضين

ٔبهم  يضىصك هبا ٔلهَ حيس ْلعئاً  تواحس ةل حىت لكممث ُو يصفغ ٔبن يلو  ،ًهحريا ٔبسسيت هل مـصوفاً 

 َ تبٔن ُتصم اًياش مجيـا  ؛دطلمن كِ  مضاذّ  دَ فـيٌ ـلُ س خعاًة مبلاتي. ٕان اهـسام اًضىص يف ُشٍ احلاةل ي

 ّ تفـي اخلري ووس ياهَ هصميَ  تَف اؽلثي اؽلويصبٔ َ ميثي إلوساهية مجـاء. وما من ذسماثم اجلَيةل ؤكه

 ابًححص.

و كدول اًلعوز يف ألص ياء وألذواث واًخرش. ٔبدصى جساؿسك ؿىل ثلدّ  ةظف نٌل ثؼِص ًيا ي اًواكؽ ُو

 ،معـم لك ٔبس حوغ مصتً  اًفاوِة ٔبو ثلسي س يازثم ٔبو ثبلٔك يف يهت جضرت بٔ  ؛ذؾين ٔبؾعيم مثالً 

 ًوىن هل ؾية واحس فلط اكلسذحام  ،فضَِا لكِابٔ تت اًـسيس من اؽليافش حىت ثوظَت ٕاىل وحصّ 

. فـيسما ثـصف وخَ اًلعوز يشءًيلوذك، وكري رضل ل ييلعَ  ةكف ٔبو ؿسم وحوذ فىٔبو هلط اؽلوا
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فال اكمي ٕال وخَ ظل.  ،ؽلخعَحاثم ومٌاس حاً  يعحح ممخاساً   من ؾيسك ًيكجية ؿَيم اًـمي ؿىل حهّل 

ِص هَ يس بٔ ًول  ن ياكذ يىون ّلرتفاً وؿاّل  ،هَ اُمت مبؼٍِصبٔ ًو  ففالن ياكذ يىون مَاكً  ؛ونشضل اًياش

يا جية ؿَيم ثلدّ  ابٌَيي ويسديلغ مذبٔدصاً  ىشا. ُو فٕان  ،هل نٌل ُو واًـمي ؿىل ُتسني موضؽ اخلَيُو

 ز احذياخاثم حبير ل ثخـازط مؽ ذَهل.وِّ ػل جس خعؽ حفَ 

 !ؿَٕان ػل يىن موحوذا فاذرتِ 

فِا يف ػّ فبٔهت الٓن ُتسن ألذواث اؽلوحوذت زليم وثو  ؛ٔبمناظ حياثم وزمبا ٔبمهِا ةُيا هبئت ؿىل ذالظ

 ٔبمهملاتي اًىثري من اًـوائق. ُيا ثربس  م ول تسّ ًىٌّ  ،وثعرب وثثاجص ول ثخوكؽ مـجزاث ،مصاحي

 :دعال إلوسان ويه ٕاؾٌلل اًـلي والاذرتاغ. ذؾين ٔبذربك ابؽللياسني اشلين يلاش هبٌل ثعوز ازلول

ؾن زفاُية  فىصتً  يـعل ًيُ ةل. ٕان اؽللياش ألو وؿسذ الاذرتاؿاث اؽلسجّ  ،مس خوى ازلذي ٌَفصذ ابًس ية

ز هفسَ ًيحل  جية ٔبن يعوّ  مٌخجٍ  صـٍة  . ٕان ٔبيّ وؿسذ الاذرتاؿاث يليس زفاُيخَ كساً  ،اؽلواظن اًيوم

 وما يلاش ؿىل اًضـة لكَ ميىن كياسَ ؿىل اًفصذ. ،ابًعَيـة

ام سن اس خزسوُُت  ٔبهت ظحية وثخلكم تضؽ ًلاٍث  ؛حصساهخم اكوسانٕاىل الٓن مك من ٔبذات ٔبضفت  ًنَ 

ط ٔبن اؽلصىض رت واهجخم مضلكة. فَيف مثّ  ،نٌل ميىٌم جضليي اًـسيس من اًربامج ؿَيَ ،احلاسوة

فَح فٕاهم ل ن ػل ثُ إ ف ،ؿىل ًوحة افبٔهت حىذة هلم ثيخهي ،رسفون يف اس خزسام مياٍ اًرشةتـياذثم يُ 

تبٔذواثم تي ثححر  ،اًـعش يف ؾياذثم ةمضلك ئًضإلزساف وثُ  ةمضلك ىيهن غ اؽلياٍ ًخُ حزيي موسّ 

مدخىصت ثخوافق مـم،  فَسوف جتصة حَولً  ،ٕارا ػل جتس صيئاو  ،اؽلخوفصت ؾن حي فذخجَ ٕاىل إلهرتهت

ىشا  ،ٔبو جتـي الٔهواة اًحالسديىية مؽ الاس خلدال ،فذجصة ثليري ماكهَ ًيىون ُتت هؼص اؽلوػفني ُو

 حس ألظحاء اكن ذامئَ لٔ  رهص ُيا مثالً بٔ ٔبن  حةّ بٔ ؾيسك. و  اً يوميّ  مس خـعيةٍ   ؽلضلكةٍ ٔبهت خترتغ حاّل 

مما جيـي اس خزسامَ مس خحيال ًحايق اؽلصىض وهل،  ،اذلام واكفني تل اؽلصىض ؿىل ملـسالاىزؿاح من ثحوّ 

ت ََّ حُ فال ثزنل اؽللـست ؿىل اًلاؿست ٕال ٕارا خَست ؿَهيا وحصثفؽ تليامم فَ  ؛هبا فاذرتغ َنتضا موظولً 

 مضلكخَ.
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اًخىوين، ًوىن حياثم جية ٔبن جيصي فهيا اًخعويص ظحيـيا تلري  ٕان اؽلثال اًساتق يف حس راثَ ثس يط

خيؼص ٕاىل لك ألذواث اجلصاحية اًيت ُتمي ٔبسٌلء حصاحني ػل  ،فحلكُّ  شا حيخاح ٕاىل اٍمتصين واؽلثاجصت. ًو ُو

ٕاوسان  ةهؼص ٕاىل لك ما حوضل وس خجس تعمجيسوا ما ييجز مهامهم فاذرتؾوٍ وتليت ٔبسامهيم ؿَيَ. اُ 

نرب ؿسذ من الاذرتاؿاث يف بٔ نٌلًيك  ّيماسايك يصًدا ًَن جتخاس هيا س يَفصجصوك ٔبو وظيف ًوىٌم ،ؿَيَ

ٓ ظححا نشضل ٔلهنٌل تسبٔ ًوىهنٌل  ،فِشٍ ًيست مهيخم ،اًـاػل اًيومية  تيسزاكن زلوز اخلَي يف احليا ب

 اؽلضلكة. ىيهن حَول حُ  تذشا يـمالن ؿىل ؿسبٔ ف ،وكعوزُا

فٕاهم سوف ثسزك ٔبن اًـاػل  ،اذي ٕاىل اخلحري تحواظن ألموزوؾيسما ثخعوز هؼصثم من اؽلس خزسم اًـ

ًوسوف  ،ؿىل ٕاهناء ألػل تلاذزٍ  ول اًعةّ و ل اًحيوث مثاًية  ةفال اًس يازاث بٓمٌ ،لكَ اًيوم كري مثايل

 ُ تَف ما مسـت يف رضل كول الاكذعاذي ثوماش سوويي تبٔن بَ ؤث من اًـؼل ٕال كَيال. و ثخبٔنس ٔبهيا ػل ه

 ٕلذزاك ملساز ما جيِهل. واسـةٍ  ىل مـصفةٍ اؽلصء حيخاح إ 

ويضيف ىىِخم  ،َنحجاً  سوف جيـي مٌم ٕاوساَنً  ةٕان ثسكيلم فامي حوضل واتخاكزك حلَول ثس يع

ّي اكًىِصابء ٔبو ٔبذات . ول جية ٔبن يىون ما خترتؿَ صيئا ماذّ تً فصيس ةً اخلاظة ٕاىل ابكة ذرباثم ًخعيؽ جتصت

ز ٔبحس اجلصاحني اًربيعاهيني ٕاضافة كصّ  ثلصيحاً  ة. مفيش س يكامئٍ  يؼامٍ ً  ميىن ٔبن يىون ثـسيالً  تيْ  ،ةحصاحي

مث اندضف تـس فرتت ٔبن لك سمالئَ  ،ز معَياثَيعوّ يك اكمريا ثعويص فيسيو ٕاىل ٕاضاءت اًسلف و ثثخيت 

اس خزسموُا ًيـصفوا ُي اختشوا اخلعواث اًعحيحة ٔبم ل، مث اس خزسمهتا ٕاذازت اؽلسدضف  ًخوزيق 

ععت ًِا ساؿاث اؽلس هتَاكث، مث ظاز ؾصط اًفيسيوُاث ٔبذات ثـَميية دُ  ةساة حلكفاؽلضاؾفاث وح 

 ،والٓن ظازث فىصثَ ٔبساش هؼام تبهٔكهل ،حيي مضلكخَحىت ص كَيال ثسزيخية. لك ُشا حعي ٔلهَ فىّ 

 ٔبمهيهتا. تُياك" من صس تحىن ذامئا موحوذ مْ ًَ  مَ ذزي ًِ بٔ "ًست  ائالك ويس خلصة ُو هفسَ

ا ٕاىل اًـمي فذجس ٔبهت ثشُة يوميًّ  ،ا سبٔحاول مساؿسثم ؿىل ثعويص ما حوضلدمت ُيبٔ وكدي ٔبن 

يًدلي ٕارن  ،اؽلضلكة لحنَتفَو ٔبهَ حصنَ  ،حيخي ؾصط اًعصيق مذجولً  ا ٔلن ابئـاً مسسوذً  ظصيلاً 

ًوسوف ثـجة  ،ؾن اًعصيق ىفضي من حير اؽلحيـاث وٕاماظة ألربٔ مساؿسثَ يف اهخلاء ماكن 

ؽلسافة ظويةل فَو ٔبهم  مضرتّيثمٔبهت ُتمي  . مثّ ن اجلسيس ػل خيعص تحاهل ٔبتساً صسيس اًـجة ٔبن اؽلاك

ثضلك يويم من  ٕاًيم اؽلصىض ثـَق ؿَيَ ما جضرتيَ لزُتت. يض خيك ًيىون تـجيٍ  زث ؾعاً حوّ 
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من اؽلال ثبٔذشٍ يف بٓدص  ثس يعاً  ن حـَت ًِا مدَلاً إ الاس خلدال اًيت ل ُتسن الاتدسام، ف ةموػف

ٔبدصى  ا ثيلي اؽلصيغ من جحصت ٕاىلصىوى ًخحسًت اتدسامهتا، مث ٔبهت يوميًّ  لكّ مؽ وييلط  ،اًيوم

هم هبشٍ ألمثةل اًخس يعة إ ح احلال. فَو ٔبهم فىصث يف ذِلَ يف هفس احلجصت ًعَُ  ،ًفحط مـني

 من حوضل. تن من حياثم وحياّسِ ُُت 



 

 

  :اًساذش اًفعي

 اًعاحل واًـمي إلجناساث
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 ةاهيوحس ياثم ِلّ  ٔبظححت ظحيداً 

ة مـم هِس بَ  ؿىل ألؾٌلل اًعاحلة حىت ضّل ذُ بٔ يف ُشا اًفعي سبٔحاول ثـساذ ٕاجناساثم حىت الٓن و 

من اًياش  فصيسٌ  سَفٌا مزجيٌ بٔ فبٔهت نٌل  ،تساية فذح اًعصيق ضل ُو ٔبهم ٔبظححت ظحيداً  . ًوـيّ ٔبحصاً 

ًلواؿس  ةٍ خضم اٍث يل يـمي يف تيؽ وجضليي ذاذم ؾزيزٍ  ؿَيم حال ظسيقٍ  كّط بٔ تعحيـخم. وذؾين ُيا 

ألسَحة ورشاكث الثعالث وما صاتَ. فِو  ةمن ثطل اًيت جس خـمَِا اًوسازاث ؤبهؼم ،اًحياَنث

 ابيق يومَ نيحةلٍ  ويليض ،يف ُشا اًخرعط ازلكيق اؽلـمتس ؿَيَ اؽلاليني من اًياش اٍهناز ؿامالً  يليض

ياك  ٕال خَحَ ول مـوساً  صيئاً  ّلخاخاً  جساً ٕاهَ ل جيس مس ؛ي نفازش يعول وجيول يف اخلرئبو كُ  ،ُيا ُو

يف تـغ ٔبموز تيذَ،  لَ. حىت ٔبهين يف يوم من ألّيم هنصثَ ٔلهَ ملرصٌ ٕال تَّ  سخييٍ  ٕال ساؿسٍ ول ؿاجصَ 

يف ؾياذثم يحسٔب ضل  تبٔهيا مـرش ألظحاء ل حنس ابًيـمة، "فبٔهت مبجصذ ٔبن جس خضيف مصيضاً  فصذّ 

ٔبما ابيق اًياش فيجة ٔبن يىس حوا حس ياهتم  ،”لاىض ؿىل رضل مالتي وثخ ،ضل اًربنة ابزلؿاء خاًحاً 

 اهية.واحست واحست فَيست زلهيم حس ياث ِلّ 

يا اس خوكفذين اًفىصت ففهيا اًىثري من اًفوائس  ،َيا ملاتي اؽلال فلطفـال معِ  مفارا ًو ٔبهيا ٔكظحاءٍ  ؛ُو

 مٌا ٕاىل ،ياكهييك اًس يازاثم  كصة ٕاىلبٔ عحح وزفضيا معي اخلري اؽلعاحة ظحـا ؽلِيدٌا؟ ٕاهيا س يُ 

 ظحية مبا ُتمهل اؽلِية من مـاين.

ٔبهنم يسدمثصون ٔبي معي يـمَوهَ ًوخَ  ُي مسـت ابحلوكة اًلائةل تبٔن "جتازت اًـٌَلء اًيية"؟ ٕاهنا ثـين

ىشا كِ  ،فِم ييامون ًيعَوا تخفىص، ويضرتون ويخيـون ٔلهنم يصيسون هسة احلالل ؛ظل س ؿىل لك ُو

 ٍة ظيّ  تـميٍ  يَ عل. فىيف ٕاراً مبجصذ هوْ  رصون اًـمي اًـاذي ًيعحح حس ياً سّ ذ ُيا ٔبهنم يُ معَِم. اؽلس خفا

 ؟!ص ؿَيَحَ ؤ ل ثة مٌَ وثخىسّ  ،مدازك يف فصؿَظهل، بٔ يف 

اًـياذت( فلك مصيغ  ةلت لكموذ اًياش )ومهنا اص خُ مسدضفاك ٔبن ثـُ  ٕاهم ٕان هويت ؾيس رُاتم ٕاىل

ولك  ،حص اؿلاوةلبٔ ثبٔذش  ،وفلم ظل ًـالخَلك مصيغ ل يُ و  ،حص ؾياذثَبٔ ثبٔذش ؿَيَ  ،خاءك يسـ 
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ىذة حُ  ،تَ احلالل يحص الاحهتاذ. ولك كصص حىس حَ ثيو بٔ حص اؿلاوةل و بٔ حصين، بٔ ضف  ثبٔذش مصيغ يُ 

اؽلصىض  ةثلضهيا يف اًـمي ثلعس هبا ذسم ةولك ساؿ ،، ٔلهم ػل ختسغ اؽلصيغ فيَةضل تَ حس ي

 يف سخيي ظل. ِلاُسٌ  كامئٌ  امئٌ ثسط احلالث ًعبٔ ٕاهم يف  ؛واًخـؼلّ 

ازلؾواث ٕاضافة ٕاىل ُشا ِلاين وحىس حَ مبجصذ اًيية. هـم، لك ُشا  خاحص مؽ ظل فلكّ ٕاهم الٓن ثُ 

ُتصمي يسيم ؾن اًياز ِلاين و  ،وٕاتلاء ألظفال ،وحفغ اًوازلين ،-يف ظاؿة ظل- وظول اًـمص ،ابًربنة

 ؟حبس راثَ هوهم دضث ظحيداً  ٔبًيس ٕاجناساً  ابًعفلة. فداعل ؿَيم، ويبئت مضمولً  ،ٔبيضا

 ّ  ساغ ذوائص اًفائستاج

حلكميا من كدي ؾن ثوسيؽ ازلوائص حول لك ٕاوسان، فبٔهت ُُتّسذ ماكن احلَلاث وحصثيهبا، ؤبهت ٔبيضا 

ثخحنك يف مسى ثوّسـِا، فاًىثري من اًياش ما ؿاص ٕال ٍمئل تعيَ ويُصض فصخَ، ًوىٌم ًست ُشا 

ـي لك حََلٍة هوؿاٍء ذائصي ؿاِل احلافة، ثََهيا ابيق احلَلاث حبواّفٍ ٔبكي ازثفاؿًا، وٕاهم إلوسان. ًخخعوز م

ما يَيَ من  ءبهٔكهل، اوسىة ما فيَ ًيحسٔب َميْ ت -اؽلخواخس يف اؽليخعف-ث اًوؿاء ازلاذًل ٕارا ملٔ 

م ٔبوًل، مث جية ٔبن يفيغ اخلري ؿَهي -من سوخٍة ؤبولٍذ ؤبتوين-ألوؾية. فبٔول وؿاء ُو ضل ؤلزسثم 

ًَِم ل يَهيم وؿاء إلدوت وألظسكاء، فدايق احلََلاث ؿىل صلك ٔبوؾية. ُشا اًدضخيَ يُسِّ  ي ؿَيم فِم 

هخربغ مبا حيخاخَ اًحيت ٕال يف حالث اًرضوزت. مفثاًل ٕان حعي حصيق جلاٍز ٔبو معيحٌة ًعسيٍق ٔبو حاةُل 

 كسز ما جضاء وثُـًل خساز إلَنء مبا يَزم. ُشا حصٍة ٌسلوةل، فِيا ثًُضئ ٔبهت حَلًة خسيسًت وحُصحهبا ؿىل

اٍمنورح يسمح ضل ٔبيضا ابحلفاع ؿىل ممخَاكثم؛ فال خَتَط تني اًواحة واًرضوزي، وثُفصق تني اًىصم 

 وإلزساف.

ومن ٕاجناساثم ٔبهم لكٌل نربث، لكٌل ثوسـت حَلاثم؛ فدضمي ٔبكازتم ؤبظسكاء ٔبتويم وحىت حَلاث 

ؼل واؽلضازيؽ اًخمنو  ـِ ية. مفا اكن س يًسىة فلط ٕاىل اًوؿاء اًثاين ٔبظحح يعي ٕاىل ٔبتـس احلَلاث ؾيم اً

تـس اجساؾِا، فيسؾوا اًلك ضل ابًربنة وظول اًـمص حىت يًذفؽ اًياش مٌم وحىون ِمعساكًا ًلول 

ت احلَلاُث فٕان اخلري ٌَِيَّاِش". والٓن وكس ُوحّضِ نُكْ  ـُ مُكْ َبهَْف  اؽلًسىة ل يـين ابًرضوزت اًصسول ملسو هيلع هللا ىلص "َذرْيُ
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مال سائال، تي حىت هُجسًا ووكذًا وثضحيًة. واًرتثية ُيا رضوزي، فال يُـلي ّي ٕاوسان ٔبن جساؿس 

ين يف ُتضري وحدة كساٍء، ٔبو ٔبن ثخخىن ظحيدًا ًخـَمَ مما خازك ؿىل إلهخلال يف وكٍت ُبمم ثـاين ألمصّ 

. ٕان حصثية ألًووّيث ًَلايٌة يف ألمهية، ًولس وظََيا ؾن ؿَمم ظل ؤبولذك يصثـون يف اجلِي واجلِاةل

ًِصُخٍي ٔبزاذ ٔبن يبٔرن اًصسول هل ابخلصوح ِلاُسا تبٔن سبهٔل ؾن ٔبتويَ ٔبٔبحياٌء مه فبٔخاتَ  زسول ظل ملسو هيلع هللا ىلص 

ْس". ُِ  تيـم فلال هل" فَِفهِيَما فََجا

ٍ لِكَّ من ل يشء. ٕاهنا كعة اٍمنساوي وذؾين ُيا ُبذربك ؾن كعة زخٍي خَة ذائصَت اًفائسِت ًحسل

ذيرتيدش واشلي اكن يف زحةل ٕاىل اتيالهس ًدسويق ىىٍِة ؽلـجون ٔبس يان، فبجٔعحَ مرشوة َمحًّل اًعيؽ 

ٔلهَ ؿاجل ٔبؾصاط اًسفص ؾيسٍ. فلام ابلثفاق مؽ اؽلعيؽ إبهخاح هكيٍة ُتت امس زيستي، وزاخ اًس يس 

س خـمال لك اًوسائي اؽلخاحة. وماسال ابًـاًَِم يُْلٌـَ ابؽليخج حىت ذيرتيدش يُلٌؽ اًياش مبرشوتَ اجلسيس م 

ّع اخلري تسلٍ لكَ، وذاظة تسلثَ اًعلريت اٍمنساوية راث ألًف وارلسٌلئة وسمة، واًيت ُتوي مدىن 

وحيسا ٌَدسويق، تسون حىت ٔبن يًُضئ معيـًا ٔبو خَيرتِغ ٔبي يشء. ِتيـت من زيستي يف اًـام اًساتق 

ًِدَضِس ٔبهَ إبماكن ٔبي ٕاوسان ٔبن يفيغ ابخلري ؿىل من حوهل.ما يزيس ؾ  ن مخسة مَياز ؾحوت، 

 ثليري اؽلفاُمي وّلازتة اجلِي

حلكميا يف اًفعول اًساتلة ؾن اجلِي واس خفحاهل يف ِلمتـاثيا، تي ويف ٔبص حاٍ مثلفييا ًوىٌيا ػل هُفّعي 

ًِم حنن هَجةل؟"، فَألساش يف إلوسان حة اؽلـصفة واًخـؼل ! و ٔباكذ ٔبسُع ٔبن ألس حاة نثريٌت، ًوىن "

هون ٕاىل اًصاحة. مث ٕاّن ُتعيي  ِا ٔبن اًـؼل حيخاح ٕاىل اًصقحة ٔبوًل، وحنن ُبَنٌش مِهميا كَيةل وحُنة اًصُّ ٔبًو

شا لكَ ضائؽ يف ُتعيي اًصسق ؤكن اؽلال ل حيخاح ٕاىل  اؽلـصفة حيخاح ٕاىل اًىثري من اًوكت واجلِس، ُو

مفا  ،سما يخوفص اؽلال واًوكت واجلِس فٕان اًياش كس صخّت مث صاتت ؿىل اًىسيِؿؼٍل ًُيىدسة. وؾي

 ثعَة ل ِؿٌَلً خسيسًا ول حىت جتسيَس ما س حَق.

ؼل لك ما ُو كري َنفؽ؛ ٔكدداز اًيجوم واؽلسَسالث وألكاين واًىصت جلك  ـِ ظحـا ٔبَن ُيا ُبًلي من لكمة اً

ُشا الاُامتم ابًفن، فؼِل حنن كري ُمدسؿني فيَ؟! وٕارا اكهت ٔبجحامها. ؤبَن ٔبحياًَن ٔبس خلصة: ٕارا اكن لك 
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هصت اًلسم يه اًصّيضة راث الاهدضاز ألوسؽ، فؼَل ػل هَفز جكٔش اًـاػل حىت ًوو مصت؟! وظحـا ل ثُوخس 

ؾيسَن ظياؿة ٔبفالٍم ٔبو مسَسالٍث هفذرص هبا. اًسخة ُو ٔبهيا ػل هُسزك ٔبن لك ُشٍ ألوضعة ؿؼل 

واٍمتثيي واًلياء وحىت اًىصت ثُسزش مٌش هـومة ألػافص، وجَس خوحة اًىثري من  يُسّزش، فإلدصاح

ًِيَْيُؼَم مالمح يف ؾضق اًىسي. ،اجلِس واًوكت  فنحؽ ٕاىل كُعوزَن ألسايس 

و ّلازتة اجلِي. هـم فاجلِي ؿسوٌّ زلوٌذ جَتة  يا يبئت ٔبحس ٔبذوازك يف احليات ومنط مـيض خم، ٔبل ُو ُو

ٔبؿساء ألمة. هيف ًيا ٔبن هخلَة ؿىل ٕازسائيي ويه ثُيفق َؾرشت مَياز ذولٍز من  ّلازتخَ كدي ّلازتة

تي ام ٔبنرث ذوةل ؾصتية دْضفًا يف ُشا اؾلال ثيفق ٔبكي من مَيازي ذولز  !مزياهيهتا ؿىل اًححر اًـَمي

ٕارا  !س يوًّي، زمغ ٔبهنا ٔبقىن ذوةل يف اًرشق ألوسط، وَذْذَِا يزيس ؾن ذذي ٕازسائيي خبمسة ٔبضـاف

ٔبزذث ٔبن ثـصف ازلوةل ألوىل يف اًـاػل، فِىي راهتا اًيت ثرتتؽ ؿىل ؾصص اًـاػل ٔبمجؽ يف ما خيط 

 الاذرتاغ، ورضل مٌش مخسني ؿاما. الاتخاكزاث وجسجيي جصاءاث

فاًولّيث اؽلخحست ألمصيىية ثيفق مخسٌلئة مَياز ذولز ؿىل اًححر اًـَمي، ويوخس هبا س خة مصانز 

مّوًِا احلىومة اًفيسزاًية تسون ٔبس ئةل. ُشا يـين ٔبن ثححر اؽلصانز يف ٔبي يشء يخـَق ٌَححر اجليين، ثُ 

ابجليياث حسة ما ُتّة، واحلىومة ثسفؽ اؽلال. ُشا اًض يم اؽلفذوخ ثسفـَ ٔبمصياك نمثن ًلياذت اًـاػل 

يَ، اًضىوى و  حنن مخسني ؿاما ٔبدصى، مث حنن وض خيك من س ياساهتا اخلازحية. ُشا ابًضحط ما حُنس ِ

 ىصصف اًضاي.

والٓن وكس اص خىيُت ضل حاًيا اؽلُززي، فَيخـاُس ٔبهت ؤبَن: تسًل من لك صىوى وض خىهيا، فٕاهيا 

س يحازة اجلِي اؽلمتثي يف اؽلفاُمي اًاكززية. ضل لك احلصية يف ادذياز اؾلال اشلي حيَو ضل، فٌحن 

ىْيال يعيحم اًسبٔم فذـمي ُيا مذرمون ابخلصافاث. وٕارا اكن احلال نشضل، فؼل ل ثُيوغ ظاكاثم ًِ 

ي وثَْفلَ ـِ ياك. اتسٔب تيفسم فال ثخلكم ٕال مبا ثَ وٕارا هَعحَت، فبَثِْحؽِ اًسيئة احلس ية متُحِا، ل حىن  !ُو

 فّؼا كَيؼا فييفغ اًياش من حوضل.

حاول ٔبن ثُوظي اؽلـَومة يف صلك كعٍة ٔبو ىىذٍة ٔبو َمثٍَي، فشضل ٔبوكُؽ يف اًيفس وُمِحغٌّ ؿىل 

ضاز. ٕاهم ٕارا مسـت صيئا مذفض يا هكلوةل "ٕان ازلواء اجليس ًيـمي من ٔبول حدة". ُشا من اجلِي، الاهد 
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ٍ تبٓدص، نٌل ٔبهنا ُُتّغ ؿىل حصك  ٔلهَ يلوذ اًياش ٕاىل الاؾخلاذ تبٔهَ ٕارا ػل ُتس ابًفائست من ٔبول حدة فلرّيِ

يا ميىن ٔبن ثرَِضة هلم مثَي صاح  ُُ ٌٍة ل ثخحصك حىت حوُكي ازلواء مبجصذ تسء إلحساش ابًخحّسن. 

 محٍوهتا، ولُكٌل ٔبذشث حدة، كَُصة ازلواء ؿىل اًخحصك، فييعَق اًضفاء.

نٌل ميىٌم ٔبن ثعوػ اًلعة هسالخ ٔلن ؿامة اًياش هتوى احلاكّيث. مفثال ٕان خاًست يومًا كومًا 

احس واًصة مذفلني ؿىل "ٔبن زتط حزام ألمان كري رضوزي"، "فاؽلوث ُو كسز ظل اؿلخوم"و"اًـمص و 

اًرسؿة كَيةل ول رضز حىت ًو ظاز "ٔبو حىت  "ٔبَن سائق ماُص وػل حيعي يل حاذج ٔبتسا"ٔبو  "واحس

. ُيا حىت ًو ٔبمضيت ساؿاٍث جرشخ هلم اًفصق تني اًلضاء واًلسز، وتني ؿسم ألذش "حاذج

 مصًت ظسيلي ًوىن اْكُعط ؿَهيم كعًة وِشٍ: خاءين ،ابٔلس حاة وٕاًلاء اًيفس ٕاىل اٍهتَىة، فَن ثُفَح

َ اًسائق ٕاىل زتط احلزام  خَ ٕاىل رشاء س يازت هبا حصش يًُدِّ و صاحٌة، ؤبحزل يف ُصىصي ٔلين وهجَّ ُو

لكٌل وس يَ، ويف يوم من ألّيم ضاق ابجلصش رزؿا، فصتط حزام ألمان زمغ ٔبهَ واكف جبية اًعصيق 

ن اخلَف حفعمت هعف اًس يازت ًيرشة اؽلاء، جفاءثَ صاحًٌة هحريت سائلِا اكن ُلوزا واظعسمت تَ م

اخلَفي، اىىرس ؾيق ظسيلَ اشلي اكن جيَس جباهحَ مفاث ٔلهَ ػل يصتط حزامَ، وتلي ُو حيًّا ًرييب 

ٔبظفاهل ؤبظفال ظسيلَ اًعلاز. ٕان كعط كدي اًيوم وِشٍ ًِىي ٔبصّس وْكـًا ؤبنرث ثبٔزريًا من ّلارضت ثَلهيا 

 ؿَهيم، ًؤلسف َُتعي لك يوم فـال.

وهعيحخم مسموؿة، ذاظة ؽلصيغ خاء يعَة اًيُّعح، فال ثحزي ؿَيَ تحـغ اًخثليف  ٕاهّم ظحية،

اًعحي حىت ًوو ثـسى ِلال ادذعاظم، فَو نيت ظحيدًا حصاحًا فازسذ ؿَيَ مضاّز اًخسذني ؤبزِصسٍ 

، ول ثًس ٔبن ثشهص ٔبن اًيلوذ اًخسذنيسَحياث ٕاىل حاخة ؾياهل من اًِواء اًيؼيف من ذالل ِرهص 

ىة يف رشاء اًسجائص، سدسامه يف ثلشيٍة ٔبفضَي هلم. وٕارا نيت ظحية ٔبمصاط خسلية فال ثََمّي اؽلس هتََ 

من حىصاز ٔبس حاة حة اًض حاة، وهيف يـاًَج تلري ذواٍء ؤبهَ يُضفي رسعيًة فصيسًت ؿىل اًض حاة 

لزثحاظَ هبم. فزوحيت كّعت ؿًل ما فـهل ظحية ٔبمصاط خسلية سازثَ ًدض خيك حة اًض حاة، فلال 

ا كدي ٔبن ثحوخ ثضىواُا ٔبو حىت جتَس "هـم، ٔبهت ُيا من ٔبخي حة اًض حاة هكن س حلم وهكن ًِ

 س يبئت تـسك، ؿييش مـَ فال حي هل". ّي حُصى مك من اجلِي ٔبسِم ُشا اًعحية يف ورشٍ؟
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يا مبجمتـيا ٔبو كي  ذؾين ٔبدمت ضل تبٔهم ولتس ّلازٌة هجاًل ذيًيًّا واحامتؾيًّا مذجشزًا، ٔلهَ مصثحط حِصّ

اًـىس، ًوىٌم حامت ُمجاهبَ. فنك من ألمهاث ثُفّضي ٔبن متوث يه ؤبن ل حهُنىي محاًل يَفذم تبٔحضاهئا، 

فكٔمنا ٕان ُوزل اجليني سرُييّب هفسَ، ومك من مصيغ حَصم هفسَ من كْعصت ؾييَ زالزني يوما يف زمضان، 

الح هسٍح ٔبو ؿاٍُة ٔلن ُشا ُو فبٔؾٌلُا ٔلهَ يؼن ٔبن اًَلْعصت ثُفسس اًعيام، ومك من ٔبة حَصم اتيَ من ؿ

وخيضًا من اًـٌَلء ًيحازتوُا، فىن ّي ؾحَس ظل  -تي ُنخحاً -كضاء ظل وحوكخَ. ألمثةل نثريٌت وُتخاح نخااًب 

 ِلاُسًا ِلِوًل، ثـمي ؿىل ٕاظالخ ُبّمِذم مصيضًا مبصيغ.

 غ ابزلم وابًوكت واجلِساًخرّب 

 ،ًوىن يوخس ؾيسك ظاكٌة فائضٌة؛ حفياثم هنص من اًـعاءوالٓن كس جسبٔل، َبَل يىفي ما س حق؟ هـم، 

ُياك ُبَنٌش حَصمهم ظل  ؛ٕارن ل ثفلس ألمي ما ذمت حيًا وثربّغ. هـم اؾط ًلك ّلصوم مما ٔبؾعاك ظل

هـمة اًخفىري اؽليعلي، فال يوخس ؾيسمه َمََىة حصثية ألًووّيث، ول حصثية اًـَمٌِلث واًزمن. ًصمبا 

ىثري مٌَ ًخيفق مٌَ يُْمية ويرسًت. فٕارا سازك مصيغ يض خيك اًزمن، ٔبزِصسٍ ٕاىل ٔبًووّيٍث َحداك ظل ابً 

ًيس خلي ما تلي مٌَ. ًوصمبا خاءثم مصيضٌة جض خيك قضة سوهجا، ٔبزِصسُا ٕاىل ما ل يس خعيؽ سوهُجا بٔن 

 من هلط الاُامتم وحسن اؽلـارشت. يُـرّب ؾيَ

ففييا من اجلِي اؽللٌؽ ما يىفي ٔبوظاًَن، وكاًحا ما يىون يف  ومما يَزم ابًرضوزت اًيُّعح ًحايق ألظحاء؛

ختععاث ٔبدصى. مفا اًـية تبٔن جُتِّز ّلارضًت ؾن مفاُمي ملَوظٍة يف ختععم، وثُـاين ألمّصين 

ُا يوميًّا! نٌل ٔبن اًـسيس من اًخحويالث من سمالئم كس حىون مذبٔدصًت، فذوؾيهتم واحدٌة، ومهنا ري ًخلي

ي ة ًِشٍ احلالث. ومما هنمهل حنن ألظحاء هُْعح وثوؾية اؽلِن اؽلساؿست ًيا، فٕارا سزث إلسـافاث ألًو

ظيسًيًة فبٔؿؼِل اًعيسيل تخرععم، ؤبزِصسٍ ٕارا خاءٍ مصيغ يض خيك من ؾَصط مـنّي، تبٔن يُـعَيَ ُشا 

َِمَ ابًسخة. ٕان مثي ُشا اًخربغ ل يبئت مصت يف اًس ية بٔ  و مصثني تي اًيوغ من ازلواء تسل ؾن راك، ؤبؿ

 يىون ٔبسَوة حياٍت هتهبا ًلريك.
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وُبحةُّ ٔبن ٔبَنكش ُيا مسبةٔل اًخربغ ابزلم، فٌحن مـرش ألظحاء ٔبخْبُي اًياش هبشا اًسائي. ٕاهيا هـؼل ٔبهَ 

ذ، ُملّوي ٌَحسن ومييؽ ألمصاط، وحَنُرُّ اًياش ؿىل اًخربغ تَ، ًىن ًٔلسف اًلَيي   -تي اًياذز-مذجّسِ

ًِم يسوق ٕاًييا ألظحاء هفس ألؿشاز اًِزيةل اًيت يخشزغ هبا اجلِةل من مٌا من يخربغ تَ. ؤبس   خلصة خسًا 

شا ؾيٌة هحرٌي يف حلم-اًياش! ًيفرتط خسًل تبٔهم ملذيؽ مبثي ُشٍ اًخفاُاث  فىيف ثخوكؽ ٕان  -ُو

 دضث ىزيي زسيص اؽلصط ٔبن يخربغ اًياش ضل؟ ٕان ازلهيا سَف وَذْين، فىيف سدذرصف حييئٍش؟

يف حياثم، ٔلكصة  -اكًلِكّي ٔبو حزء من اًىدس-ؿَييا ابة اًخضحية مبا ُو ٔبكىل من ازلم  ُشا س يفذح

اؽللصتني مٌم، ٕارا نيت ثحزي ثيشء يُـّوضَ اجلسم يف تضؽ ذكائق ويحازك ظل ضل يف حصخم ثسخدَ. 

ت واًثواة تـس ٕارًا ُشا ُو سخة هسزت اًخربغ ابٔلؾضاء يف ِلمتـاثيا، زمغ َسمْعيا إلمياَن ابحليات الٓدص 

ومه يخربؾون  اؽلوث. وظل ٕاين ٔبجعة ٌَلصتيني من لك ازلّيَنث وحىت ٔبًوئم اشلين ل يـرتفون جصٍةّ 

ٌَجًس اًخرشي مبا فاط ؾن حاحهتم، وحنن سامعوا إلميان اًـميق ابعل هحَزي. وٕارا َسََّميا خسًل تبٔهم 

 تـس موثم؟! كس ُتخاح ما ٔبهت مذربِّغ تَ يف حياثم، فؼِل ل ثخربغ تَ

ُشٍ ذوامة ٔبدصى، فال مضلكٍة ؾيسَن ٕان اكن فاكسوا اًحرص يُضلّكون ؾحئًا ؿىل ٔبهفسِم وؿىل اؾلمتؽ، 

واًلصهياث يبلٔكِا ازلوذ ًِلرَص اًيؼص ؾيس اًياش ؿامة، وؾيس اًلاهوهيني وؿٌَلء ازليِن ثضلك ذاض. اًخربغ 

إلوسان ٔبن ِفـي اخلري ل يخوكف ِتمٌلثَ. ومن اًياش الٓن ٔبظحح ِهؼام حيات يف تسلاٍن مذحرضٍت يَخـؼّل فهيا 

اغ فامي حنن جُناِذل يف ازلم  ُُ من هية لك يشء يس خعيؽ ألظحاء ٕافاذت كريمه تَ؛ من خسل وؾؼم و

، وحنن ٔبصس  اتخساًء. ٕاين ٔلصـص ابخلجي لكٌل اس خوزذَن كصهيًة من اًلصة من صاٍة ثربغ هبا ًيًذفؽ هبا كرٍي

يا ُبسائي هفيس ؾن زلافة اًـَمْيح واًخضحية ٕامياًَن مٌَ ابعل  فٌسفؽ مثهنا ًيـوذ ؿىل هؼامهم تبهٔكهل ابًيفؽ. ُو

تي واًيفاق ؾيسَن؟ فلُكيا حُنة ظل، ًوىن ل هفـي ما حيحَ ظل، وحنة ٔبكصابءَن ًوىن ًن هخربغ 

ًِرْت ٔلّيٍ َمن اكن، مث حنن حنة ٔبوظاهيا ابٔلَنص يس، ول وسامه حىت يف ثوؾي ة مصىض اًوظن، تيعف 

 ازّلوِذ ًيًذِفؽ هبا ٔبدوَن اؽلواظن ٔبو اؽلسؼل ٔبو حىت إلوسان. ول ابًخربغ توحدةِ 
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فامي س حق من اًفعول َحَضضخم ؿىل فـي اخلري، وجسزري كسزاثم ؤبذواثم وحىت معصك من ٔبخي 

فِياك من اًياش من ثبّٔظي ؿىل اًفساذ،  إلظالخ، ًىٌم ولتّس ملاتٌي ِكوى اًرش وَمـاوَل اًِسم.

ومهنم من ٔبظحح حزءًا ل يخجزٔب من مٌؼومذَ، فعاز حصسا يف ماهيًذَ، ل يخلدَّي، تي هيسم لك ذري 

 وٕاظالخ.

 نيــــبٔمــاًذّ 

و يف ألظي ؾيس اًلصة جتازت اـلاظصت، ويف إلسالم:  ًلس ٔبحض  اًخبٔمني حزءا من لك ٔبموزَن، ُو

ز من اؽلس خلدي واؾلِول، فاكن  اًخاكفي. ذؾين ٔبوحض ضل اًفصق تني اًيوؿني: ٕان اًلصة ؾيسٍ ٌَُؽ مربَّ

ٔبن تسٔبث رشاكٌث جُتاسف يه خبوفم من اـلاظص. فِىي ثبٔذش من لك مضرتك مدَلا ثـخرٍب مَاك ًِا، 

ثُسيٍص وثُـعي مٌَ اؽلضرتنني ٕان اس خوىف اًرشظ اًخبٔميين. ففي حال ٔبهم ٔبمٌَّت ؿىل حياثم، فرشظم 

ٔبن ثًهتىي حياثم كدي اًس خني ثسخة حاذج ل يََس ضل فيَ ويُس خثىن مٌَ اًىوازج. ٕارا وافلت ُو 

ؿىل اًرشوظ ٔبّّيً اكهت، فٕاهم ثسفؽ مدَلًا لك صٍِص ملاتي ٔبن ُتعي ؿىل مدَف هحرٍي ٕارا ِمتَّ حسة 

 كسعًا واحسًا،هم ػل ثسفؽ ٕال اًرشوظ اًخبٔمييية. وكس حَيْسج ٔبن ثخوىف كسا فذلدغ اؽلحَف اكماًل زمغ بٔ 

ٔبو كس ل ثَُموث كدي اًس خني وخترس لك ما ذفـت. وكس حيعي يف ٔبحياٍن نثريٍت ٔبن ُتاول اًرشنة 

 اٍمتَط من ؾلسُا تبٔن ثُثْخت تبٔهم اهلعـت ؾن ازلفؽ مؤدصًا، ٔبو ِمّت ثسخة ٕاٌُلضل اجلس مي، ٔبو بٔنّ 

ىشا. ُشا حصاٌم رشؿًا ٔلهَ  اكززة حعَت وـاظفة ٔبزست اًسفيية ومن اكن فهيا يف كـص اؿليط ُو

 ملامصٌت وتيؽ قصز. 

اًيؼام إلساليم ٔبو اًخاكفًل كامئ ؿىل فىصت اؽلضازنة، فذعوز مـي كصيًة ًعياذي اًسمم ؿاذًت ما 

يلصق كازة ًِا لك حني وبٓدص، فيَْحسج ٔبن يخربغ ٔبُي اخلري مهنا ؽلساؿست من قصق كازتَ ابًلَيي. مث 

ام يىفي تـضِم تـضا، فيمت جتميؽ مدَف صِصي مؽ ٔبحسمه، يـعي يبئت تـغ ساكهنا ًيلرتحوا ٕاوضاء هؼ

ؽ مال نثري، وّسؾوٍ  مٌَ من قصق هل كازة. وتـس فرتت من اًوكت ازثبٔوا ٔبن يسدمثصوٍ، فٕارا جتمَّ

ؽ فال تبٔش. ثعوز الٓن ٔبن اًرشنة اًخاكفَية يه من جتمؽ اؽلال وثوسغ مدَف  ابًدساوي وٕان ػل يخجمَّ
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يا حىت ًو قصق كازتم كسا، فاًحاكون سوف يـعوهم اؽلحَف اًخبٔمني وثبٔذش يه ؿىل  رضل زسومًا. ُو

 ٔلن اًيؼام ُبكمي من ٔبخطل ٔبظاًل.ؾن ِظية ذاظٍص 

غ يف بٓدص اًس ية  ما حيعي ُو ٔبن اًياش اؽلخاكفَني ؿاذًت ما يبٔذشون ٔبنرث مما يـعون، فال يددل  ما يُوسَّ

شا اًيؼام حالٌل رشؿًا، ًولك رشنٍة حاك فَيٍة ُيئٌة رشؾّيٌة ثًُِضئ اًلواهني وثخبٔنس من ُحسن اؽلاًية. ُو

 سرْيُا.

ن ؿىل ٔبي يشء ختاف  تـس ُشٍ اؽللسمة كس جسبٔل: وما ؿالكذيا حنن هبا؟ احلاظي ٔبن اًياش ابثت ثُؤّمِ

فلساهَ، ومهنا اًعحة فًضبٔ اًخبٔمني اًعحي اخلاض واًـام، ٌوَعحية احذاكك مزذوح، فلس يـمي يف 

ن ُو ؿىل هفسَ. ومما اندضفذَ ُو هجي اًـسيس من ألظحاء  اًخبٔمني ويخـامي مؽ مصضاٍ، وكس يُؤّمِ

ذ موكفم مٌَ، ٔلن  يا جية ٔبن ٔبكول ٔبهم جية ٔبن ُتّسِ ابًخبٔمني نِيؼام، وابًخايل جىيفية اًخـامي مـَ. ُو

ُحنك اًىثري من اًخـامالث مديّية ؿَيَ، ؤبهت ؤبُي اًفلَ ٔبؿؼل مين ابحلالل واحلصام. فال جسبًٔين ؾن 

 ًخبٔمني اخلاض، فبَٔن ًست ُمفذيًا.اًـمي يف مسدضف  اًخبٔمني اًـام، ٔبو مؽ مسدضف  يخـامي مؽ ا

ما ٔبكسز ؿىل اًيعح تَ ُو: ٔبول، ٔبهت كري مسؤول ؾن ُظصق هسة اؽلصىض ٔلمواهلم، فبٔهت كري كاذز 

هت ل جس خعيؽ ٔبن ماذام ٕاوساَن. اثهيا، بٔ  -مهٌل اكن-ؿىل زفغ ؿالح ٔبي مصيٍغ من اًياحية ألذالكية 

حصفغ كدول اًخبٔمني ٕال ٕان نيت مسيص هفسم. فٕان نيت ثـمي مبسدضف  ذاض يَلَدي اًخبٔمني، فـَيم 

الاًزتام، ٔلن زاثحم كري مصثحط ابًخبٔمني، حىت وٕان ٔبذشث وس حًة فاًًس حة من اؽلسدضف  ل من 

مسًا خلاىض ما ًيس ضل مـخِ اًرشنة. اثًثا، ل حيق ضل زسكة اًرشنة تبٔن حىذة صيئًا ًيس حليليا، ٔبو ث 

 زَسكة. ؿىل ٔبهنا كري ٕاسالمية، مفاساًت اًرّسِكُة حىت من اًاكفصِ 

ًِم ٔبهت مذحامي ؿىل اًخبٔمني ابًصمغ من ٔبهَ خيسم اًلعاغ اًعحي؟ ٔبيخ اًـزيز،  ُيا حان ضل ٔبن جسبٔل: 

ييؼص هيف فـ  :ي ابًيؼام ألمصييكُيا يَْلدؽ مصتط اًفصش، فبَٔن ٔبسُع ٔبن اًخبٔمني يُسمص اًلعاغ اًعحي ًو

ٌون، وتسٔب ألظحاء يـاجلون، ًىن اًرشاكث زفضت ازلفؽ لٔنرث من ؾرشين يف اؽلائة من  تسٔب اًياش يَؤّمِ

ًوا اؽلصىض ٕاًيَ. اًياش حلجج ؿست، مث ظاًحت تبٔن يـعهيم اًعحية دعٌل يحَف اًـرشين يف اؽلائة ًُيحوّ 

ضِا جصفؽ ألسـاز ٔبو معي يشء كري لسم. ُيا تسٔب حيهنا ظاز اًعحية خيرس ٔبزتـني يف اؽلائة، فعاز يـو 
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ظاز اًعحية يَصفؽ، واًخبٔمني يَصفؽ، حىت  ،اًخبٔمني يصفؽ اًلسط ؿىل اًياش وحيسذ ما ميىهنم مـاجلخَ

ي اًياش ؿسم اًخبٔمني وُتمي اـلاظصت. فٌلط ؿسذ اًياش فُصِفؽ اًخبٔمني ًُيلعي هفلاثَ ونشضل  فضَّ

 اًيؼام وظازوا يسوزون يف حَلٍة مفصكٍة. ألظحاء، فسفؽ َنش بٓدصون ذازح

اًـمَياث اًخجميَية، ول اؽلخـَلة جىرب اًسن، ول اًياجتة ؾن ؾيوة ذَلية، ول  ياًخبٔمني حاًيا ل يلع

اذلي، ول اًعوازئ، ول اًىوازج، ول ألس يان، ول اؽلضاذاث احليوية، ول ألمصاط اؽلزمٌة، ول 

ًـاكساث. نٌل ٔبهَ جيربك ؿىل ٔبذش ازلواء ألزدط واًخـاجل حير صاَء ُو، حىت اؽلـّوِضاث اًحرصية ٔبو ا

وتشضل ثُضعص ٌصلُاة ٕاىل من ل يُخلن حىت معهل ؾلصذ ٔبهَ ٔبؾع  دعٌلً ٔبنرب ٌَرشنة. وألذىه من 

رضل ٔبهَ كس يُسذطل اؽلسدضف  ًىٌَ ل يسفؽ فاثوزثم، فذخحمَِا ًخحل  ثسفؽ ظوال معصك ٔبكساظا 

 يس خحق مثيَ. والٓن َمن اؽلس خفيس ِمن لك ُشٍ احلَََلة اًـُمْفَصكة؟ رشاكث اًخبٔمني ظحـا! ل غٍ ابًُـالحٍ 

 ٔبَن ٔبحاول ثـصيف اًياش هبا يف لك  ػصٍف ومٌاس حٍة، وجزٍء من حصيب اؽلس خـصت ؿىل اجلِي. ،شلضل

زك من اًخالؾة فيَ، فس يبئت اًـسيس من ألص زاض كدي ٔبن هرتك موضوغ اًخبٔمني، ل تس ٔبن ُبحّشِ

اشلين ل ثبٔمني هلم، يعَحون اًـالح تبٔسٌلء ٔبكازهبم ٔبو تـحازت ٔبدصى مٌخحَني اًضرعية راث اًخبٔمني؛ 

شا يسذي يف ظَة اًرسكة ِة َمن يصيس ُشا ِمن  !فال ثَِحؽ ذييم تسهيا كريك ،ُو جُّ ـَ كس ثخـجة ِمْن ثَ

ؿشٍز اكن. اؽلِم ُيا ٔبن موكفم! ووـاذت اٌَعوض يف لك سماٍن وماكٍن، حياًوون ثربيص اًرسكة تبٔي 

 حىون حاسمًا وحصفغ اًيلاص، فِؤلء من اؽلفسسين يف ألزط.

 ضيةاذاث اؽلصَ ـــِؼ اًضّ 

سزيوزك ٔبيضا ظائفة من ؿسميي احليةل واًضمري، يعَحون ؿشزًا هديجًة ؽلصٍط ٔبو حزييَف حليلٍة. مفهنم من 

ِّف فـال مصضًا ًوىٌَ ل يس خوحة اؽلست اًيت يَعَُة، فاًربذ  يـاين ل يخعَة ٔبخاست صٍِص. ومهنم من يُزي

ؾيَ؛ ٔكْن يلول ٔبنَّ حَلي يؤؽلين مٌش زالزة ٔبّيٍم وػل ٔبرُة ٕاىل اًـمي اًيوم من صست اؽلصط،  اؽلصط ويَسَّ

ـَي تـعحية،  مث ُتاول حفعَ ًوىٌَ يخرصف اكٔلظفال، فال يُمىٌِّم من هفسَ، ول يفذح مفَ، يَْس

 م فِو مصيغ.فييىضف مصاذٍ تعَة ٔبخاست ؾن اًيو 
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 تلول ٔبهّم ثَزتم تخوظياث اًوسازتيف لكخا احلاًخني يًضبٔ هلاص ثس يط يًهتىي يف احلاةل ألوىل 

صاحؽ ٔبو اؽلسدضف  حير ٔبّن ًلك مصٍط ؿسٌذ ُمحّسٌذ من ألّيم، فاًربذ مثال يس خحق زالزة ٔبّيم فلط، حُ 

وِحّست، وكس يخعوز ألمص ٕاىل اًض مت تـس رضل. اًيوغ اًثاين من اؽلامتزضني يىوهون ٔبصس ُؾيفًا ٔبو ثُمسذ 

شا دعبٔ فاذٌخ يف ُشٍ  واخلصوح كاضحني. احلليلة ٔبهم ًن حصض ٔبحسًا ٕال ٕارا معَت ما يضاءون، ُو

 احلاةل.

ضل لك احلق يف ٔبن جسبٔل "ما اؽلضلكة يف ٔبن ثـعهيم تضؽ ٔبّيم ًرياتحوا؟" اًلَيي فلط ممن يعاًة 

ٔبظاهبم اًسلم حلا يصيسون اخلالض من اؽلصط واًـوذت ٕاىل ابًصاحة اؽلَصضية مصيٌغ فـال، مفـؼم من 

ياك كسم بٓدص يصيس اس خلالل اؽلصط وذِلَ يف زحةٍل ٔبو سفٍص ٔبو حىت ٕافساذ معهل  ساتق حياهتم. ُو

وثبٔذري اًخمنية. ٔبما اًلسم اًثاًر فـاذت ما يىون كس ازحىة صيئا يصيس ٕادفاءٍ تامتزضَ؛ هرسكٍة ٔبو اؾخساٍء 

ت مصضَ هبشا اًخازخي. تـيسًا ؾن ما جيول خبواظصمه من اًيواّي، فٕان اًضِاذت اؽلصضية ٔبو ما صاتَ، ًُيثخ

ٔبصس اًـلاة؛ ٔبهت جضِس ٔبن فاُلًَن كري  -كدي اًلاهون-تسون حق يه صِاذت سوٍز يُـاكة ؿَهيا اًرّشغ 

ز مك م ن اًضِاذاث كاذز ؿىل اًـمي زالزة ٔبّيم تـس حفعَ، فبٔهت ُمْؤمتٌَن وصاُس تلري احلق. حس يا ثعوَّ

ة من صِاذثَ؟ ٕان اًخرفيف من ُحنْك ثُعِسز ًيجصي زسكم! مفا اًفصق تيٌم وتني صاُس اًزوز اؽلخىسّ 

ِمثي ُشٍ اًضِاذاث لس خرفاٌف ابًـلوتة ٔبول، وثسمرٌي ٌَمجمتؽ اثهيا، فِي ثؼن جعةل إلهخاح واًـمي 

 خازية ؤبهت لك يوم ثـعي حصسا فهيا زاحًة كري مرّبزٍت؟

 ةــــاحلليل اءــــٕادف

حلكميا ؾن زسكة رشاكث اًخبٔمني تخليري وظف اؽلصط، ٔبو اخلساغ يف اًـالح، ٔبو حىت ظَة ٔبص ياء 

كري رضوزية نخحاًيٍي ؤبصـٍة. ُيا هـصح ؿىل زسكة اؽلصيغ من ألساش. هـم، ٕان تـغ ألظحاء 

ٔبخي متسيس فرتت ًيرسق حلوق اؽلصيغ كدي ماهل وٕاًيم تـغ ألمثةل: ٕادفاء اؽلصط اؽلـصوف ٔبظال من 

اًخحَيي وألصـة واًخليص، وحىصاز اًزّيزاث ًيعول ٔبمس اًـالح واؽلـاَنت. ُيا اًعحية خيَق ثـاسة 

 اؽلصيغ ومـاَنثَ تلري حق.
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َل  ي حيق ٔبن وسمي من يعف ٔبكىل ازلواء مثيًا ويعَة ٔبظـة ألصـة مٌاًل تعحيٍة ٔبظاًل؟ ٕان َُتَوُّ ُو

اكًا تخفصغ اًعة وختعط ألذواث.  ،ٍن تـيسٍ اًعة ٕاىل اؽلخاحصت كس تسَب مٌش سم ًوىٌَ اسذاذ حلكفًة وٕاُز

ؤبّنَّ ٌَمصيغ ٔبن يـصف ٔبن مصضَ كس اكن ًُيـاًَج ِجُصتؽ ما دضف وؿاّن؟ وما يُسزيم ٕان اكن اؽلصيغ 

ميطل كمية ازلواء من ألساش ًخجرٍب ؿىل اًلايل مٌَ؟! ما ٔبصّس ؿىل إلوسان من ٔبن يضعص ًفـي ما 

و م  شٍ ٔبيضا حيةل ٔبدصى. فَلس ثفنن اًـسيس مٌا ترضة كدضخَ ؿىل يىٍص ُو ـخلس تبٔن ألمص ظازئ ُو

يا يلسو  مىذحَ، كائاًل ٌَمصيغ ٕاهنا مسبةٔل حياٍت ٔبو موٍث، فٕاما ٔبن جتصي اًـمَية اٌَيةل ٔبو متوث كسًا. ُو

هحسٍ. ما حصاٍ موِث فصلت هلوذ ثلف فاظال تني حياِت و اؽلصيغ اكؽلسـوز ٔبو يلسو ٔبابٍ مسـوزًا، فصسمة 

 :فاؿال ٕان ػل يىن ميطل اؽلعَوة؟! وٕاًيم تلعخني ًن ثَْيَمِحيا من راهصيت ؤبحاول ختَيسٌُل ُيا

و حامٌي وزَلٍ اؿلمص اًوْحٌَة اًِاري را -ألظحاء، زخال خيصح ابهيا  ٔبظسكايئ مصت منصفلة سُ جت مصّ  زٔبيُت  ُو

ا يعيؽ كري اًحاكء. وتـس اًسؤال واًخليص من مسدضف  ُامئًا ؿىل وهجَ، ل يـصف م -اًـرشت ٔبؾوامٍ 

َِة مٌَ مثن معَية ٕاساةل اٌَوسثني لتيَ وٕال ماث ابًلس. ُيا كام ٔبحسَن  ؾصفٌا ٔبهَ ل ميطل مال وكس ُظ

ثس ٌَعيب ِظحاٍ، ٌوَوازل ألمي يف زمحة ظل.  تبٔذشٍ ؽلسدضف  بٓدص، وٕاؾعائَ مضاذًا حيوًّي ابًوزيس ًرَيْ

- حَلي لكٌل ثشهصهتا ٔبنرث من ساتلهتا؛ ويه كعة مصيغ لكٌل سازين، سةَّ ظحيدا واًثاهية ثضؽ مصازًت يف

ٔبجنز هل ؿالخا كري رضوزي ًوىٌَ كري مؤٍر تـييَ، لكٌل ٔبسبهٔل ؾن اًسخة  -اكن يـمي مٌش زتؽ كصن

ًَِم يىٍص اًعحي ة ميخيؽ، ويف سّيزت اكَل هل اٌَـان سّيذًت حىت كازة ؿىل اًحاكء، ٔبحلحت ؿَيَ اًسؤال "

و  مؽ ٔبهَ ػل يؤرٍ؟" فداخ يل تبٔهَ اضعص ًرسكة اؽلال، حىت ييجز اًـالح اًعازئ، ومٌش رضل احلني ُو

يححر ؾن اًضرط اؽلرسوق يَكْ يصذ ٕاًيَ ماهل كدي وفاثَ، ٕال ٔبهَ ؿؼل ٌَخو تبٔهَ ماث مٌش ٔبمس تـيس، 

 .ول سخيي ؽلا ٔبزاذ، فعاز يَُعةُّ ًـياثَ ؿىل من اكن اًسخة يف ثـاس خَ ذُصاً 

ُياك من ل يَـصف اؽلصط فـال، ًىٌَ خيفي احلليلة ؾن اؽلصيغ، فيحاول اًخسزة ؿَيَ واٍمتصن فيَ، 

فُيجّصِة ٔبذوية، ويعَة مساؿست وسائي جضريعية تسون ؿؼل ٔبو ساتق جتصتة. ُيا خيفي اًعحية 

اؽلصيغ جلك ٔبن يلوم تخحويي  -ؿىل من خياف ظل مث اًلاهون-احلليلة ٔبظال، مؽ ٔبهَ من اًسِي مباكن 

يرس وسِوةل. ًوسوف يشهٍص اؽلصيغ واًعحية اجلسيس ابخلري دليهل واؿرتافَ ابحلليلة. وزمبا اكن ٔبنرث 

 ٔبسَوة خسيس، ٔبو جتصتة دعوٍت خسيسٍت، ٔبو حىت إلكسام ؿىل كف حىصزًا ٔبن حياول اجلصاخ ثَـؼلّ اؽلوا

ا من كدي.  حصاحٍة اكمةٍل ػل جُيُص
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ِئَت مصت ؾيسما َمٌـت ُا من كدي وهعحت تخحويَِا. ِص سمياًل يل من ٕاحصاء معَية مـلست ػل جُي  ًولس س ُ

سبًٔين، ٕارا ػل ٔبحاول مؽ ُشا اؽلصيغ وكُمت تخحويي لك من ُو مثهل، فىيف سبٔس خعيؽ مـاجلهتم 

مـمتست  مس خلدال؟ اجلواة اًرصحي تبٔهَ ما ُىشا ثُوزذ إلتي. ٔبًيس من ألظَح اثحاغ ظصق ثـؼلٍّ 

ٔبػل يىن من ألظَح  !ُساز مئاث ألؾضاء ٔبو ألزواخ حىت يخـؼل حصاخ واحس؟ومذسزخة تسًل من إ 

مضاُست اًىثري من اًدسجيالث ًـمَياث ساتلة، مث الاًخحاق جزميي حصاخ يرشخ ضل، مث ثخسزح يف 

احلق يلال ٔبن تـغ اجلصاحني اختشوا اؽلصىض ٔكذواث ثـَمٍي كاتةٍل ٌَصيم  !اخلعواث حىت ثخلن اجلصاحة؟

 اس خـٌلل. تـس ٔبول

شا ادذَف ألظحاء ؿَيَ، ًىنَّ ما اظمبٔهت هل  ظحـا ُياك من خُيفي احلليلة ؾن اؽلصيغ مضفلا ؿَيَ، ُو

هفيس: ٔبن ثعازحَ، فِو ٔبؿؼل مبعَحخَ ووضـَ اًـام ونشا اخلاض. ومارا ًو ظَة ألكازة ٕادفاء 

ٍِ زمحٌة ابؽلصيغ، ويف اب ِص ُِ ظيَ اًـسيس من ؿالماث احلليلة معسًا ٕاصفاكا ؿَيَ؟ ُشا معٌي يف ػا

ي وززخَ من مضن اًعاًحني  الاس خفِام! فبٔهت ل ثـؼل ملساز ما ميطل اؽلصيغ من اًيلوذ؟ ومن يصزَ؟ ُو

 ٌَمـصوف؟

ا: ألول ٔبن يبئت  ُيا جنس ٔبهفس يا يف مبٓسق ٔبذالكيٍة دعريت، وماساًت كواهني ممازسة اؽلِية ّلخازت يف ٔبمُص

َلوًل ول يصيس اًـالح. ٕاهَ يصيس ٔبن ميوث ثسالم، ًوىن ٔبتياءٍ  اًصخي اؽلسن تفضٍي لكوٍي حاذ مثاًل،

يصيسون ؿالخَ قعحًا ؾيَ. ويف اٍهناية يخضح ٔبهنم ل يصيسون موثَ الٓن ٔلهَ كاضة ؤبوىص جلك ماهل 

يصيس اًـالح ولك من مـَ يرتحون ٔبن ُترتم  -يف سمصتٍ -ٔلحس بٓدص. واًثاين ٔبن يبئت زخي مسن ٔبيضا 

َ ميوث يف سالم. يخضح ٔبهَ حصك ثصوت ووززخَ خيافون ٔبن ييفلِا ؿىل اًـالح. ٕان ِمثْي ٕاوساهيذَ وثرتن

 ُشٍ احلالث مذىصز احلسوج ًٔلسف، وشلضل ٔبهعح مبعازحة اؽلصيغ هفسَ ًخربئ هفسم.

اؽلبٔسق اًثاًر ؾيسما يىون ُياك مصط يؤثص يف حيات رسعني. واؽلثي اؽلخىصز ٌَزوخني ُو ٕاظاتة 

 يف كضيحَ يس خوحة الاسدئعال، فٕان وافق فََلَس كضيحَ، وٕان ػل يوافق فلسث اًزوح توزم فريويس

. ومثهل ألمصاط اؽلخـَلة ابٔلم وحٌيهنا، مفن يلصز من يَفلس حياثَ ألم مث حياهتا تـسٍ اًزوخة ؾيق زمحِا

 ٔبم اًزوح ٔبم اًعحية؟!
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 اًِىرْب واًلصوز

" وثـصيفَ ًعاؽلا ثـجحت من حسير اًصسول ملسو هيلع هللا ىلص "َل  ٍت ِمْن ِنرْبٍ َِ ِمْلَساُز َرزَّ  يَْسُذُي اًَْجيََّة َمْن اَكَن يِف كََِْح

طُ اًيَّاِش  ًِْىرْبُ تَْعُص اًَْحّقِ َوََغْ ". وثـُجيِبّ َنتٌؽ من مسى سوء ُشٍ اخلعةل فِىي ماهـة زلدول اجلية  "ا

خَ ًىن ًيس من اكن يف كَحَ حىت ًوو تـس حني، حير ٔبن اًـعات من اؽلسَمني كس يسذَِم ظل جصمح 

. ٔبًويست ُشٍ يه دعيئة ألظحاء؟ ٔبٕارا سبًٔخم ٔبن ثـسذ ؾرشًت من ألظحاء كس فذم هبم  رزت من ِنرْبٍ

 اًِىرْبُ فِي س خفىص نثريًا؟ 

ًىن ما اشلي حـَيا هبشا اًسوء؟ َبْسُع ٔبن احامتغ اًلوت واؽلال ٌُل اًسخة؛ فاًعحية ميخطل من اؽلفاثيح 

وحضًا اكزسًا يضعِس اًياش ويحرس حىت ألظحاء من حوهل حلوكِم. ٕان اهدضاز  ما جيـهل يعحح

ُؤلء مصؾة، وِلصذ اًخـصف ؿىل مضلكهتم ٕاجناس، وشلضل َبفَْصْذُث هل فلصت ذاظة تَ، ٔلهم ٕان صاء 

جة تيفسم فذررس بٓدصثم وذهياك.  ـْ  ظل َنحجٌ ؤبذاف ؿَيم ٔبن ثُ

ا، ٕان وسيَت حني نيَت مدخسئا، فدٕاماكين ثشنريك جزّيزٍت ٔبول اؽللاومة ثشنرُي هفسم تبٔظَِا وضـفِ

ح. اهؼص هيف يرضة إلوسان عل اؽلثي ويًىس ذَلَ؛ فال ٔبهت تلاذز ؿىل  واحسٍت ٕاىل كسم زؿاية اخلُسَّ

اًحعش ول حىت ؿىل اًحاكء ٔبو اًخيفس. مث ثَفىص يف وضبٔثم ؤبهت ظيب، فصؿاك ظل من ذوائص 

ك من  اًلٌَلن ماث تلري سخٍة، مث ثشنَّص هيف َمنَّ ظل ؿَيم تبٔن ٔبظححت ظحيدا اؽلعائة، تي ام كرَْيُ

 وظاز تيسيم احلي واًـلس.

مث ٕان ؿَيم اًخفىري يف ماضل ٔبّنَّ بآتك ظل ٕاّيٍ، فٕان ػيًت تـَمم فبٔهت ْلعئ، ٔلنَّ ُياك من ُو 

اًىسة. من س يبٔثيم  َبْؿؼَلُ مٌم ذومًا، وٕان سمعَت جبِسك، جفِِّز هفسم ًيوٍم متصط فيَ مث حاول

تحيذم ويـعيم مال؟ حاذٌج ظلرٌي ابًس يازت ويًهتىي ألمص، تي كي خَعة ل حصى ابًـني اؾلصذت، 

 وثعحح ىزيَي زسيٍص نيت ذامئا ثُِعي ؿَيَ واكفا، ثبٔمص وحهنى . ٔبُشا ؾيم تحـيٍس؟!

ِلِي اؽِلثاًني اًساتلني، فَسوف ٔبكط ؿَيم هنايَة ٔبنرب حصاخ ص حىية  ـْ توظن ؾصيب هحري، حير ٕارا ػل ثَ

اكن ألس خار ل يصذ اًسالم ؽلن ػل يحَف ازلنخوزاٍ، هـم يخجاُهل ٔكهَ كري موحوذ. اكن اًصئيس ألوحس ل 
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يعصق ابتَ ٕال مهنوز ول يعاحفَ ٕال وسيص. اكن الٓمص اًيايه، فدَ ثحسٔب اؽلؤمتصاث وإبصازثَ ثًهتىي. اكن 

ؽلؤمتص حير اؾخىل اؽليعة، وتسٔب يرسذ ٕاحسى ظولثَ ُشا لكَ جُيصى ظيةل ٔبزتـني س ية، ويف رضل ا

وحولثَ تـمَياث اًض حىية صسيست اًخـليس، ٕارا تَ يعف ظصيلة ٕلظالهحا اىهتت مٌش ؾرش س يواث 

و يؼن ٔبهَ اندضفِا ٌَخو، ولك من يخاتؽ اؿلارضت يـصف تبٔن ما يلوهل ُصاء فدسٔب اًحـغ  ٔبو ٔبنرث ُو

يفِم ألس خار ما جيصي حفاول ٕاكٌاؾِم تبٔن ما حعي حصيح ابًضحم والٓدصون تيعحَ ابًزنول. ػل 

مون وظاًحوٍ ابًزنول. ىزل اًصخي  وحسج ابًفـي، ًىن احلضوز كس ضاق تَ رزؿا فعـس ٕاًيَ اؽليّؼِ

مشُوًل وكس فلس ٔبؾز ما ميطل من ؾزت هفس وخربوث ٔبمام من اكن يزذزهيم ظوال معٍص وػل يُسمؽ مٌَ 

 اثهية تـس رضل.

 صىضؼؼؼؽ اؽلاث مـــاًـالك

زمبا اكن من ألحسن ٔبن ٔبفصذ ًِشا اؽلوضوغ اًِام فعاًل مٌفعاًل، ًوىٌين ػل ُبزذ إلظاةل، فلُكيا ثـامي مؽ 

يحسٔب توكذم، فِو ُاٌم ومثنٌي، ؤبهت َمن  اؽلصىض ول حيخاح ألمص ٕالّ  ٕاىل تـغ اًخشنري واًخيؼمي. ًو

صيس خبس مصيٍغ حلَ من اًضىوى، ول ٕاظاةل ثخحنك هبشا اًـامِي اؽلِِم ذاذي اًـياذت، فبٔهت ل ح

اًفحط مؽ من حصاتخ جلَوسَ حىت ييام الٓدصون يف كاؿة الاهخؼاز، وشلضل ٔبهعحم ابًـسل تني 

اًياش. ٕاجياُذ َمرصحٍ ًِشٍ اؽلـضةل، يخعَة هؼامًا يف اؽللاتةل ٔبوًل، فيجة ٔبن حىون وذوذًا، ًىن ًيس 

ٔبَل ثُعمئًيُن "ٔبو  "ما اخلعة صفاك ظل؟"ة تـحازٍت ًعيفٍة مثي ٕاىل ذزخة اؽلزاخِ، ؤبن ثضؽ حّسًا ٌَرتحا

ط وكذا ًسٌلغ اًضىوى، وزالج ذكائق اكفيًة خسًا "ٕان صاء ظل ذريا"ٔبو حىت  "ؿىل حاضل؟ . مث خُتّعِ

ٕارا اس خثٌييا اًخىصاز. زمبا ثضعص ًخوحيَ َذفَّة احلسير واؽللاظـة ابٔلس ئةل ٕان اكن اؽلصيغ ضـيف 

اًرتنزي. فـيسما يحسٔب اؽلصيغ مبحاوةل ثَشنُّص ٔبسٌلء ألظحاء، ثُلاظـَ تيلي احلسير ؾن اؽلصط اًخـحري ٔبو 

ل مبحاوةل ثشنرٍي ابًعحية. ل ُتاول إلخاتة ؿىل ٔبس ئةل "ُي حاًيت دعريت؟" ٔبو "ُي سبٔحذاح ٕاىل 

خضٌلً،  حصاحة؟" تي ٔبحة ة "سوف ٔبحفط مث ُبذربك ٕان صاء ظل". وٕارا زٔبيت اؽلصيغ يفذح نيساً 

َ ؿىل مىذحم كائال ٔبهم حصيسٍ ُيا حىت ل ثًساٍ. ـْ  ًرُيِيَم ازلواء، فَؼُزْشٍ مٌَ جصفٍق، وَض
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مث يحسٔب هؼام اًفحط اشلي اسدمثصث فيَ ظوال فرتت ثسزيحم ًيىون مدسَساًل حبير ل ثًىس صيئًا، 

َ وارشخ هل ما وموحزًا حبير ثفحط ثسالسة. ًىن ل حىن ظامذًا فيخوحس اؽلصيغ ديفة، تي حاِذزْ 

ثـمي تَلٍة ثس يعٍة. مفثاًل ٕان خاء يض خيك ضـف اًيؼص، فَعْمئيَ ٔبهَ ل ثوخس مياٍ تيضاء ٔبو سزكاء ٔبو 

اهفعال يف اًض حىية. وٕارا خاء يضىو اذل  واًخـة، فعمئيَ تبٔهَ ل ٕاٍهتاة ذاذًل ؤبن اًىدس واًعحال 

س عل ل ثوخس ٔبي ٔبوزام" ودسـَ حصيًّا سَميني. وامعس ٕاىل هفي ما يىون اؽلصيغ ذائفا مٌَ فلي "اذل

تلوضل مثال "ُشا ٔبفضي مفعي زٔبيت مٌش اًعحاخ". ؤبَن ل ٔبذؾوك ٌَىشة تي ٔبزصسك ٕاىل اهخلاء 

 لكٌلثم حىت يعمنئ مصيضم، فبٔهت ل تس مىدضٌف صيئًا يس خحق اؽلسحي.

و اًرشخ هْت ؛مث واخَ اؽلصيغ واتسٔب ابجلزء اًثاًر وألذري ُو فىصًت ؾن ذَفيِة اؽلصيغ  لتس ٔبهم َنوَّ

ْي ما حيخاح ٕاىل سٌلؿَ ؤبوحز فامي ًن يفِمَ. مفثاًل ل حىصز  الاحامتؾية وْلاوفَ، وكوت اسديـاتَ، ففّعِ

يا ذش فاظاًل تدسجيي  ًُِمزازغ. ُو ؾحازت "س خىون خبري" ٔلس خار خامـي ول جرشخ دعواث اًـمَية 

ًُخرِبس ٕاحسى هلاظ كوثم: الاسديـاة. جية ٔبن  ازلواء ٔبو اًخحويي ٔبو ألصـة، فاُتًا ابة ألس ئةل

جس خوؾة اؽلصيغ ومن مـَ، وٕاهناء اًدساؤل جبواة صاٍف وٕال ؿاذ ِمَحاحا. وكدي ذؿاء اؽلصيغ 

ٌَرصوح، ِاْمِي ؿَيَ حلوكَ، تبٔن يصحؽ ٕان اكن زليَ سؤال ٔبو ٌَمخاتـة يف اًوكت اؿلسذ. ُشا يُعمنئ 

م، ٔلن ظصيق اًصحـة مفذوخ. وظحـًا ل ثًىس ٔبمص نيس ألذوية اؽلصيغ ٔبهَ ٕارا ويس صيئًا الٓن فال هي

تبٔن ثفعي فامي يَزم وما جية زميَ حال. ورضوزي ٔبن حهنىي اؽللاتةل مبثي اًوذ والاحرتام اٌصلين اتخسٔبث 

هبٌل. ل ٔبزيس ٔبن ُبمهي اًـامي الاحامتؾي ُيا، فدـغ اًحسلان ثليض وكذا ٔبظول يف اًرتحاة، فبٔؾعَ 

ْصف، فَلس معَت مصت مؽ ظحية ٔبؽلاين كال يل "يف ٔبؽلاهيا ٔبحفط زتؽ ساؿة مث ٔبحلكم وكذَ حسة اًـُ 

 مخس ذكائق، ويف تالذ اًـصة ٔبفـي اًـىس".

ًويخحسج ذكيلًة ؾٌل جية كوهل ٕان اكن ألمص سيئًا نفلسان ؿنٍي ٔبو مفعٍي. َبفْضي اًالم ُيا: اًخـزية 

صُِة ؾن ؿسم مث فذح ابة اؽلساؿست. مفثال جرشخ كَيال مث ثلو  ـْ َحلذم ؿىل اجلية" وثُ شٍ كس س َ ل "ُو

اس خعاؾخم فـي ٔبي يشء، ًىٌم ُُتة ٔبن جساؿسٍ تخحويٍي ٔبو ثلصيٍص ٔبو مذاتـٍة ًحايق ألؾضاء. نٌل ل 

 ثًىس ثشنرٍي تـؼمي ألحص يف اؽلعاة ؤبن اًعرب ؿىل اًفلسان ؾؼمي اًثواة.
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ازمه ثرشًا، مفهنم اٌَحوخ ومهنم اًعاذق اًعسوق. ُيا يُْفذَُح اًحاة ًخىوين ؿالكاث مؽ اؽلصىض ابؾخح

ِا ٔبين  ـْ ٔبهت الٓن اؽلخحنك يف اًـالكة، ؤبمتىن ٔبن ثًُضئ ًِا ذائصًت يف احلَلاث ازلائصت يف فَََِىم. َض

ّة تي ٔبهعح هبا تـس ذائصت ألظسكاء والٕ صئت، ًىٌين  دوت وكَْدي مواظييم. اؽلضلكة ٔبن اًياش ُُتِ

تعت خبيط ًلك مصيغ، ٔبهم ُمىدَّي ل جس خعيؽ ًسوف جتس هفسم ٕان زُ ثفذرص جىوهنا ثَـصفم، و 

اخلالض. فألظحاء ِكسٌلن: من يُـاجل اؽلصىض ومن يزتوهجم. اًعيف ألول حيخفغ حبياثَ اخلاظة تـيسا 

ؾن اًـياذت، ًييؼم وكذَ وحياثَ نٌل يضاء، واًلسم اًثاين يـعي ٔبزكامَ ًلك من ُة وذة، حىت ابئـي 

ؿىل لك ُاثف يبٔثيَ مذجاُال من جياًسَ حىت مصيضَ الٓدص يف  فريذّ  ،احثني ؾن اؽلخاؾةاًفاوِة واًح

اًـياذت. ُؤلء ل حيات هلم ٕال حي مضالك اًزواح مؽ مصضامه، وكاًحا مه يف كاية الاوضلال وؿسم 

 الاهضحاظ.

ييني ّلخاحذني ٌَيوم ٔبثَشنّص ٔبس خاري اًـزيز اشلي خاء يف ظحاخ ٔبحس ألّيم ٕاىل كامئة معَياٍث ظويةٍل تـ 

ووهجَ مٌخفخ. وؽلا سبًٔخَ ؾن اخلعة، كال ٕان ّع زمضان )اشلي ل يـصف ٔبي يشء ؾيَ كري رضل( كس 

ٔبيلؼَ يف اًثاًثة ظحاحًا ًيسبهٔل هيف يس خزسم اًـُمصمه اؽلوظوف هل، فٌَل قضة ٔبس خاري من اًسؤال، 

ت، ؤبَن ل ٔبَنم مدىصا. مك من اًياش زّذ ع زمضان جلك جصاءٍت ٔبهم ٔبوظيت تبٔن ٔبضـَ كدي اًيوم مدارش 

س خـاين اًيوم ٔلن ع زمضان ػل حيسن اس خزسام مصمهَ؟ زويسًا زويسًا ُتول ٔبس خاري من ظحية 

وحصاخ ابزغ ٕاىل حاّلل مضالك، وؿامةل اثعالث، وظيسيل، وممّصِط صاِزخ ٌَـمَياث، تي وحىت 

اًضىص اشلي حيعي ؿَيَ واًـصفان  مىذة مساؿست ًالجتاُاث يف اًضوازغ. وٕاْن حسسثََ ؿىل هكية

ابدليي، فبٔهت ْلعئ؛ فاًلك يض خيك ٔبهَ ل يصذ ؿىل اًِاثف ؾيسما يخعَون، وجيية ماكؽلاثَ ٕان اثعي 

لًا. ُي حصيس ٔبن ثـصف زبٔي  حًا ومُص ـِ كريمه ومه يف هعف مصحةل اًفحط، ويعي اًـياذت مذبٔدصًا ث

 سوحذَ ؤبظفاهل يف ُىشا حيات؟

و ملساز ما ثخلاضاٍ من اؽلصيغ ًلاء هجسك ووكذم. كاهون ٔبما وكس وظَيا ٕاىل م وضوغ دعري ُو

شٍ مضلكٌة حبس راهتا، ٔلن اًعة مهيٌة  اًسوق يرَسي ُيا، فاًخواسن تني اًـصط واًعَة كامٌئ ذامئًا، ُو

ٔبن  ٕاوساهيٌة ٔبّوًل. فٌَل جلبٔ تـغ ألظحاء ٕاىل ٕاؿالء اًدسـريت فوق ما ثخحمي ظاكُة ظحلٍة مـّيية، ادذازوا

يـاجلوا اًيرحة واؽليسوزين. ومؽ اًزمن ٔبظحح اًلاهون ٔبن لك ظحيٍة ابزغٍ ل يلّسم ذسماثَ ٌَعحلاث 



  اًفعي اًساتؽ: كـــاِوم!

92 

ازلهيا، ويحل  ظلاز ألظحاء مؽ اًعحلاث اًفلريت اًيت ثًذؼص اخلاَلض. ٕان ُشا اًخوسيؽ كري اًـاذل 

 ٌَزسماث يًَُذج ؾيَ ثفيش دعري ٌَمصط يف كاؿست اؾلمتؽ.

نفاءت ألظحاء ثُلاش مبا يخلاضوهَ، مما حسا ابؽلخاحصت ٔبن ثيـعف ٕاىل مٌحىن ًسق. فٌَل  ٕارًا، فَلس ظازث

ظاز اًلصط ألسايس الٓن من اًّعَحاتة ُو مجؽ اؽلال، ٔبحض  ألظحاء هيمَون ألمصاط اًيت ل يُِسّز 

ػل يُوِل  ؿالهجا مال. ُشا ُو اًسخة يف ٔبن اًعحية ٕارا اندضف صيئا ل يس خحق حصاحًة ٔبو ُتوياًل،

َم يلف الاحنساز ؾيس ُشا احلس، تي ظاز ظلاز  اؽلَصط ٔبمهيًة حىت ًو اكن مؤؽلًا ٔبو ُمِييًا ٌَمصيغ. ًو

ألظحاء واًيؼام اًعحي مذجاَُني ٔلمصاط اكًفضي اؽلزمن ًٔلؾضاء، ٔلهَّ ِؾةء ؿىل اؽلصيغ اًفلري، 

ختععاث تبهٔكَِا، اكذلياث واًعة ول ميىن اس خزناف اؽلزيس من اؽلال من ؿالخَ، مما يسامه يف موث 

 اًوكايئ وظة اؾلمتؽ.

ذؾين ُيا ٔبذؾوك، ٕان نيت ولتّس زافـًا ٔبحصك، تبٔن جتس ْلصخًا ثـاجل تَ ميسوزي احلال، ٔكن ثخربغ 

و ٕارشاك  ياك حيٌّ بٓدص ذاّلق، ُو ابًـالح ؿست ساؿاث ٔبس حوؾيا يف مصنز ذريي ٔبو كري ِزحبي. ُو

حصك ًيبٔثيم ؿسذ هحري من اًياش، وابًخايل جس خزسم ٔبظحاء ظلاز ثُـَّمِم ألظحاء يف جناحم؛ فال حصفؽ بٔ 

ٔبظول اًعحاتة وثيفـِم ماذًّي، مث ُُتّول ما ل ُتسن حصاحذَ ٕاىل ٔبظسكائم، فيخحسن اًيؼام اًعحي 

ولكٌل ؿاجلت ٔبنرث تيؼام ثـاوين را مـايري، لكٌل اُفضت حلكفة اًـالح واجلصاحة  مصيضا مبصيغ.

. ٕان اًزمن واًخجصتة ٔبزخذا فضي ٔبّي حىومة ؾصتية يف حي مضالك اًياش خشزّي، فؼِل ل واؽلس هتَاَكث

 ثًُضئ هؼامم اخلاض وُتدس حَ وـمٍي ظاحٍل وظسكٍة خازيٍة؟

و  وس َخـجة ٔبصّس اًـجة مما فـي ؾحس اًس خاز ٕايسيه يف اًحاهس خان: كام ٕايسيه )نٌل يُـَصف ُياك( ُو

، ابلؾخيا ء توازلثَ اؽلصيضة، فصّق كَحَ ًلك ُمـاٍن وتسٔب حياثَ هحائؽ مذجول، مث يف احلاذيِة ؾرشت من معٍص

وهيي تيؽ اًلٌلص يف سوق ادلةل يف هصاجيش. تـس ؿامني، كّصز ٕاوضاء مس خوظف حصي، فوّخَ هساء ٕاىل 

خخبٔمي ما فـي  اًياش من ٔبخي اًخربغ. تسٔب ٕايسيه تياَء هؼاٍم حصي كامئ ؿىل اًخعوغ وتشل اجلِس عل. ًو

ٔبمقضة تحسلٍ؛ حير ٔبن هؼام ذسمة اًعوازئ تبهٔكهل ؿىل ظصكاث اًحسل اتتؽ هل، من ذالل مائخني ابئؽ 

 ومخسني مْصنزًا ثـمي ؿىل مساز اًساؿة.
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ا ٕاُاهة رسعية،  ضيا ًيهنص اؽلصيغ ويـخرُب ـْ ًوَنحؽ ٕاىل مصضاَن اشلين يعاًحون تخلصيص ؾن حاٍهتم؛ ٕان ت

ما اخلَي وهيف يُعََح؟ فىيف حهَنى  مصيضا ٔبن  ٔبًيس من حلم ؾيسما ثُعَح س يازثم ٔبن ثـصف

ظاًة حبلوق حسسٍ؟ اًخلصيص ُو ًلة اًخزاظة تني ألظحاء، فاؽلِيسسون يخلكمون ًلة ألزكام، فَن 

يلول ٔبحسمه ٔبن ظول اؽلًضبٔ ُو "ثلصيحا" مخس ٔبمذاز، ًوىن ألظحاء كري مـخاذين ؿىل ٔبي مـايري. ما 

و حق ٔبظيي ٌَمصيغ، ول جية ٔبن يخضميَ اًخلصيص ُو ما َوَظَْ  َت ٕاًيَ ٔبهت وما دعة اًـالح، ُو

جيوس ضل ٔبن َُتصمَ مٌَ ٔبو ثؤّدٍص ؿَيَ. ظحـا ميىٌم ٔبن ثخلاىض ؿَيَ ُملاِتال ًلاء وكذم، ونشا حىت 

 ثَميؽ لّك من ُّة وذّة ابؽلعاًحة تخلصيص يَُليَ يف سةل اؽلِمالث.

ٌَ اًحـغ ِمهنم، فِم ولك اًخرش فهيم وما ذمٌا كس ٔبثيٌا ؿىل سريت اؽلزجعني من مصضاك، ف ال تس ٔبهم مواخ

اًعّية وفهيم اخلحير. اؽلصيغ اًعّية يصيس اًخزَط من اؽلصط مبساؿسثم، ٔبما اؽلزجع فرييسك ٔبهت 

نخبٔمني ضس اؽلصط؛ يعَة ُاثفم مث يَُّح يف اًضىوى تلري سخة، ًيحاول تـسُا معازذثم وُتميطل 

تي -كاثَ مؽ لك روي اًيفور يف اًحسل ويعَة ذسماٍث ؿاخةًل اؽلسؤوًية ؾن لك يشء، ويسدضِس تـال

َكْن يسذي كدي اًحاكني ويدسىؽ ٕان ذذي، وجيية ؿىل ُاثفَ ذالل اًىضف، تي  -ويعاًة هبا

ويُصاحـم يف ازلواء ودعة اًـالح. احلي يف هؼصي ٔبن ثَزتم مبـايريك مهٌل حسج، ول ثخجاوسُا من 

ؤلء معاظوا ذماٍء وهجٍس ووكٍت.ٔبخي ِظية ذاظص ٔبحس، فبٔهت ظاحة مرش   وغ ُو

 ٔبهت ورشاكث ألذوية

حان موؿس مٌاكضة ُشا اؽلوضوغ احلساش ذامئا، فلكيا حنخاح ٕاىل اًخوؾية. ؾيسما نيت يف اًخسزية 

زٔبيت اًـسيس من موسؾي ألذوية يف كاية اًصكة وازلمازة مؽ من مه ٔبنرب مين، ويف كاية اًخجاُي يل 

و تيؽ ما جية ؿَيَ وًِمن مه ٔبظلص مين. احل ق يلال، ٔبن مٌسوة اؽلحيـاث هل ُسف واحس فلط؛ ُو

تيـَ وٕال فَلس وػيفذَ، ألمص حلا هبشٍ اًسِوةل. ًويك ثـصف هيف يـامطل مٌسوتوا ألذوية فيجة ٔبن 

ثَـصف ٔبهم ذاضؽ ٌَخعييف اكًخايل: اًعيف ٔبًف من ألظحاء، ُو من يعف ذواء اًرشنة فلط، 

وافق ما ثًذج اًرشنة وابًخايل يُـصف ؾيَ رضل، اًعيف ابء ُو من يعف ازلواء فيََوي ؾيق اؽلصط ًي
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اًُْمَعيَّؽ من ؿست رشاكث ًوىٌَ كاتٌي ٌَخجييس، ٔبما اًعيف حمي فِو اؿلايس اًـييس، ؤبذريا اًعيف ذال 

و اؽلـاذي ٌَرشنة، فِو بٔ   رشنة ٔبدصى. ىف ثعييف فًُو

و ثلسيص حزمة اخلسماث اؽللسمة ضل؛ فاًعيف ٔبًف حيعي ؿىل ذٍع يحسٔب تسؾوٍت  اًخعييف هل فائست، ُو

حلضوز اؽلؤمتصاث، ووس حة من اؽلحيـاث، ويًهتىي يف تـغ احلالث تخبٔزير اًحيت اكماًل. ٔبما اًعيف ابء 

فيحعي ؿىل ٔبكالٍم وؾيّياٍث وكَيي من اًِساّي ونثري من اًزّيزاث. اًعيف حمي ل حيعي ؿىل ٔبي 

  حُيَصم مهنا اًعيف ذال متاما: فِو ؿسو.يشء ٕال سّيزاث مذلعـة واًيت

ميىٌم جلك سِوةل ثفِم اًخعييف ٔلهم من ثضؽ هفسم فيَ؛ رسعيا ٔبحاول ٔبن ٔبهون تني ابٍء وحمٍي 

ًِوظف ذواء ٔبحسمه،  ِا، ٔبهين ل ٔبمذطل معيـًا ٌسلواء يف مزنيل، فبَٔن مضعص  ورضل ًـست ٔبس حاة: ٔبًو

شا حيخاح ًزّيزاهتم حىت يُشنّصوين ابزلو  اء اًلسمي ويُـَيوا ؾن اجلسيس. نٌل ٔبهّنم تواتٌة ٌَخجمـاث اًعحية، ُو

يا ل ختسمم مداذؤك، فٕاما ٔبن ثوفّص اؽلال من هجسك، ٔبو ُتعي  واؾلالث اًـَمية ؤبحياَن اؽلؤمتصاث. ُو

ؿىل متويي حزيئ، ًوسوف يُْسمـم اؽليسوة ؾحازاث ثسل ؿىل زهوذ اًسوق وُضـف اًخوسيؽ حاّضًا 

يا ميىٌم اًخرمني ػل مثًل ل حيعَون ؿىل اًىثري من ازلع. ٕاّيك ؿىل تشل  اؽلزيس. ُو

ُيا حيق ًيا اًسؤال: ُي مه رّش لتس مٌَ؟ ٔبم ذرٌي جية اس خلالهل؟ ازلواء حبس راثَ رضوزي ًـمطل، 

ويَيُسز ٔبن ُتعي ؿَيَ من معسز واحس، شلضل يًدلي ؿَيم وعحية َنحج ثعويَؽ اًرشاكث ؽلعَحة 

ِا، ٔبن ل مصضاك، فبٔهت حَ لة اًوظي ُيا. وٕاًيم تحـغ اخلعواث اًيت جُسِِم يف ٕافاذت اًعة ؿامًة. ٔبًو

ثـامي اؽليسوة ابحذلاز، فِو سميي ضل ويسـ  ًيي هناز ًيلمي تيذَ، فُىن مـاوًَن هل. اثىهيا، ٔبهَ يُصوح ؽلا 

خعيؽ اًرشاء، ٔبو حيخاخَ اؽلصىض، وميىٌم ثوفري اًىثري مٌَ ِلاَن ؾن ظصيق اًـّيياث خلسمة من ل يس  

ٕلمساذٍ ابًحـغ ٕان اكن اؽلصط مزمٌا. اثٍهثا، ميىٌم إلسِام يف ثعويص اًعياؿة: ورضل ؿرب ٕاحلاحم 

ؿىل ثوفري ذَيط مـني، ٔبو ختفيغ مثن اجلصؿة، ٔبو حىت ٕاؾعاء مـَوماث ؾن ٔبؾصاط ازلواء 

از. نٌل ٔبن والاس خزسام ألمثي، فبٔهت جس خزسم اؽليسوة ًًرش اًـؼل تني ألظحاء نيحةل تني  ألُس

، وابًخايل ثسفـِا ٕاىل ُتسني مٌخجاهتا. وزاتـِا، اؽليسوة ُو حَلة اًوظي تيٌم وتني اًرشنة ألمّ 

ميىٌم احلعول ؿىل ازلواء جوكياث ٔبنرب ؤبسـاز ٔبكي )ؤبحياَن ِلاَن( ؽلصنز ذريي ثـمي تَ، ٔبو ًلافةل 

 ظحية ثرّبؾت ابخلصوح مـِا.
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يا جسبٔل ؾن اًِساّي وما ميى  ٌم كدوهل مهنا؛ يف اًلصة حينك اًلاهون يف ُشٍ اؽلسبةٔل، فـيسمه دعوٌظ ُو

محصاٌء وكواؿٌس يَزتمون هبا، وجزٍء من ّلازتة الاحذاكز، والٓن ٔبظحح من اًرضوزي ٕاؿالن معاذز 

متويطل ؾيسما ثُلّسم حبثًا ٔبو حىت ّلارضًت. فاًِساّي ما اكن مهنا حصوجيي اكًلؼل واًـّيياث مسموخ هبٌل ما 

ام ؿَهيٌل ٕامس اًرشنة وثرصحي ابًـيياث. ٔبما ًو كّسم ٔبحسمه ٕاًيم ؾعصا تسون رهص لمس اًرشنة ؿَيَ، ذ

فبٔهت ثخجاوس دّعًا ٔبمحص. نٌل يُمىٌم ثَلدُّي ٔبي ذؾوت ؿامة وزاءُا قصط ؿَمي إكظالق مٌَخج ٔبو حبر 

شلُاة. ًوخىن ذواء ٔبو رشخ مضاؾفاث، ًوىن ٕان اكن ؾضاء مفذوحا ضل ًوزوخم فاؿؼل ٔبهم ْلعئ اب

 ؿىل كٌاؿٍة ٔبن ثلدُّطل ًلك ما ُو رسيص، س ُيرّض مبصضاك ؿاخاًل ٔبم بٓخاًل.

مارا ؾن متويي حضوز مؤمتص؟ ُشا يـمتس ؿىل ؾوامي ؿست مهنا كالء سـص ثشهصت اًسفص، وتُـس اؽلسافة، 

ُمصفَلة، وجوةٍل مفؤمتص يف ازلوةل اؾلاوزت ًيس هكثهل ابًياابن، ٕاضافة ٕاىل ٔبهَ يـمتس ؿىل اخلسماث اًـ

س ياحيٍة ٔبو وحداٍث مبعاع فادصٍت. نٌل يـمتس ؿىل ثوسيؽ اٍمتويي، فٕارا خاءث رشنة ومّوًت اكفة ألظحاء 

ًوا لك يشء ٔبم ٔبحزاء فلط، يف اًلسم، فِشا مؤنَّس ٔبهَ خيخَف ؾن رُاتم وحيسًا. نٌل خيخَف ٕان موّ 

هصت اًسفص وإلكامة ابًفٌسق وزسوم اؽلؤمتص ونٌل ثـؼَل، فٕان حضوز اؽلؤمتص يخىون من زالزة ٔبحزاء: ثش

راثَ. وؾيسما ثُلّصز رشنٌة متويطل فلس يىون رضل حزئيا واكذعاذّي فلط، ُشا ٕارا نيت من ابء ٔبو حمي، 

ويىون فادصًا لكيا ًفئة ألًف. ٔبّّيً اكن ما ُتعي ؿَيَ، جية ٔبن يىون ؿاّمًا ًويس ذسمًة رسعيًة ضل، 

ًخعويص هفسم وذسمِة مصضاك. ويف اٍهناية ُبرنّصك تبٔهَ ل كساء ِلاين: واحـي رُاتم ٌَمؤمتص فصظًة 

 سوف ثسفؽ مثيَ سواء ابؽلال ٔبو اًسمـة ٔبو احرتام اشلاث.

مة من ظصف اؽليسوة؛ ُي مسـت ؾن مععَح  نٌل جية ُيا ٔبن هخحسج يف موضوغ اؽلـَوماث اؽللسَّ

احلليلة فال ثعي ٕاٍهيا. ؾيسما يزوزك  ٕاقصاق احلليلة؟ ٕاهَ ٕاؾعاؤك اًىثري من اؽلـَوماث ًُخلعَّ 

اؽليسوة ازلؤوة ًيرشخ ضل مسى فاؿَية ازلواء، يُصنّز ؿىل ما ميزٍي تياًء ؿىل اًىثري من إلحعاءاث 

كني. ما ٔبس خعيؽ هُعحم تَ ُو  واًصسوم اًحياهية اؽلـمتست ؿىل ذزاساث جُيصهيا خيش من ألظحاء واًـُمسّوِ

حصاء ما ثـوذث ؿَيَ: اًححر ؾن احلليلة. اًححر يف لك يشء، ٔبن جس متؽ ؽلا يلوهل، مث ثشُة لٕ 

ا، يف   مسـة اًرشنة ويف اًفائست ٌَمصىض.حىوين ازلواء، يف ازلزاساث اًيت َّت ٕاحصاُؤ
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وتـس ُشا لكَ، ل جس خزسم ازلواء ٕال تـس س يدني من ظصحَ يف اًسوق اًـاؽلي. ٕارا نيت ل ثُعّسكين 

 من اًدسويق لك ؿام، جلك مصت، هديجة خلَي يف ألحباج فاحبر ؾن هكية ألذوية اؽلسحوتة 

ٔبو مضاؾفاث ٔبو حىت زصاوي ٌَموافلة ؿَيَ. وَبرُنص ٔبهين اؾخسث ؿىل كصاءت اؽلصاحؽ اًعلريت اخلط 

ذَف وزكة اًدسويق، واندضفت مصت ٔبن ذواًء ما يصحىز ؿىل ثلَلِي اؽلاذت اًفـاةل ٔبزتـة ٔبضـاف ؾن 

للت من اؽلصحؽ، اثضح ٔبهَ ػل يمّت جتصيحَ ؿىل ؿني ٕاوسان كطّ، تي ؿىل مثيهل تبٔقض ية اًـني، وؽلا ُت

 مخسة من اًلصوذ.

 ألهجزت ئبهت ومعيّـ

نثري مما س حق رهٍص يف اًخـامي مؽ رشاكث ألذوية ييعحق ؿىل معيـي ألهجزت، فٌِل يسَاكن هفس 

و ٔبن ألظحاء ابثوا يدساتلون  يف اكذياء لك ما ُو خسيس اًعصيق، ًوىٌين زٔبيت صيئًا ْلخَفا ُيا، ُو

وجّصاق من ألهجزت ٔلهنم يس خعيـون إلؿالن ؾهنا ومٌافسة اًسوق. احلق اًواحض ٔبهَ ًيس لك ما 

يا جسبٔل ما اؽلضلكة، ظحية ٔبُسز ماهل  شا ييعحق ؿىل لك ما ُو ظيّب. ُو يـصط ٌَحيؽ مفيس، ُو

 واصرتى ًـحة ًيـَن ؾهنا؟

ة اًـالح وابًخايل يسامه يف اٍمتيزي تني اًعحلاث، حير ٔبن اؽلضلكة مذـسذت اؽلفاظي، فِو سريفؽ كمي

فلط اًـَيا مهنا ُتعي ؿىل ٔبحسج ألهجزت حىت ًوو اكن ابلمس. نٌل ٔبن كرَي اًلاذزين س ُيحّسون 

ُا ؿامة اًياش. واؽلفعي الٓدص من اؽلضلكة ٔبن اًعحية اجليس اشلي ًن ؤابًـجز ذامئا، فاجلصائس يلص 

 ومسـة، ُشا ابًضحط ما يسم  ثس حاق اًدسَح. ٔبؾصف ظحيدًة اكهت يضرتي اجلِاس س يررس مصىض

جضرتي ٔبي هجاس خسيس ًخعوػ ؿَيَ ٕاؿالًَن مَوًَن ابًعفحة ألوىل. فعاز مّه اؽلصىض مذاتـة ٕاؿالَنهتا 

ِا ادليؽ، فاؽلصىض ل يس خعيـون ٕاىل ٔبسـاز اًـالح  واًسؤال ؾن اخلسماث اًيت ثلسمها حىت هُص

يا هَحغ ُتوًل يف اجتاٍ ثفىري اؽلصىض، فداثوا يعاًحون سخيال، وألظحاء ل  يلسزون ؿىل اؾلازات. ُو

 اًـالح ابس خزسام اجلِاس ل خبربت اًعحية.
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لك رشنٍة معيّـٍة ٔلهجزٍت ثوخس ؾيسُا ٔبكسام جسويلية، وخيش من ألظحاء اشلين يعوقون ما حصيس 

مصضاك، فال جضرِت هجاسا خسيسا ٕال ٕارا  سٌلؿَ تَلخم ًدضرتي. ُيا جية ٔبن ثـمي ؽلعَحخم ومعَحة

يًا فال ذاؾي ًخحسيس مال مصضاك، وًِم ثلوُل مال  زًا وُمحس َّ حي مضلكًة كسميًة. ٔبما ٕارا اكن اجلِاس معوَّ

اؽلصىض؟ ٔبًيس مباضل ٔبهت؟ اجلواة تخساظة، ٔلهم تـس ٔبن جضرتي اجلِاس س خىون مٌسوة مديـاث 

اؽلصيغ تسفؽ زسومَ. ٔبما ٕارا اكن هجاسًا ذسميا ضل يف اجلصاحة هل، فدرشخ ّلاس يَ وجتّمي ؾيوتَ ًخلٌؽ 

مثال، فسوف ُُتّمي اًيفلاث ؿَيَ ثَلائيا صاء ٔبم ٔبىب. وجية ٔبن ٔبذربك ؾن اًعفلاث واًـلوذ، ففهيا 

اًىثري من اًلنب اشلي سيذحمهل اؽلصيغ يف هناية اؽلعاف. فبٔهت ثـؼل ٔبن تـغ ألهجزت ُتخاح ًلعؽ قياز 

ًخـمي، فيـعوهم اجلِاس ِلاَن، وثَزتم ثرشاء اؽلس هتَاكث مهنم، وتشضل ٔبظححت من  ٔبو ُمس هتَاَكث

 اًفئة ٔبًف زقٌل ؾيم. زمبا جتية تبٔن ُشا ُو ألزدط الٓن، فبٔزّذ ؿَيم تبٔن "اًاكسييو يفوس ذامئا".

زمبا حىون مضعصا الٓن ًخـلس ظفلة، ًوىٌم ًن حىون نشضل ٕاىل ألتس، فامعي ؿىل ثفاذي حعول 

س خلدال. فميىٌم مثاًل اس خلالل اؽلؤمتص يف اًححر ؾن تسائي كاًحا ما حىون ٔبزدط، ٔلن رضل م 

اًدسويق وخيش اؽليسوتني ثُسفؽ مٌَم زواحهبم يف اٍهناية، نٌل ميىٌم اًححر ؾن ٔبهجزت ٔبدصى ثخحنك 

ٔبهت يف مس هتَاكهتا. ٔبمسُؽ اًىثري من اًلعط ؾن قصِف معَياٍث ثخوكف ٔلن مٌسوة اؽلحيـاث ٔبهنى  

ُسفَ مدىصًا، فلصز ثبٔحيي ٔبي ظَحاث ٌَـام اؽللدي. ما ؾساك فاؿاًل يف ُىشا حاةل؟ تي كي ما س خفـي 

 ٕان ساذ ؿَيم اًسـص ثحـا لكذعاذّيث اًسوق؟ فاًـلس يلول ٔبن جضرتي ل ٔبن ثُثخِّت اًسـص.

ؽلعَحخم. ومما جس خعيؽ فـهل اًرشاء من ذوةل ٔبدصى، وجس خلي ؾلوذ اًضٌلن اًـاؽلية وكواهني ادلازك 

هـم ُشا كس يسخة ظساؿًا ًوىٌم ًست ثساضٍل ٔبْزحَي اًعصق ؿىل ٔبّي حال. مارا ؾن اؽلس خـَمي؟ 

فَصمبا اكن اجلِاس ُمرّزَن جصهٍن من اًـمَياِث مهماًل؟ مارا ًو اصرتك ٔبنرث من ظحية ابجلِاس ًيرفّغ 

كامة رشنخم اخلاظة ًخعييؽ هفلاث رشائَ وزسوم اس خزسامَ؟ ُياك اًـسيس من ألفاكز اخلاّلكة ومهنا إ 

. احبر ؾن حلكفة ٕاوضاء معيؽ أبو حىت ثسويص ْلَّفاهتاجلصاحة ؽلس خَزماث ٔبو اس خرياذ ٔبو ٕاؿاذت اًخـلمي 

ظلري تلدٍو ًعيؽ اؽلس هتَاكث اًحالسديىية ٔبو اًضاص ٔبو إلجص احلاكٌة. مارا ًو اس خوزذهتا كري ملَفًة 

 علري؟ "ٔبَن ٔبفىص، ٔبرن ٔبَن موحوذ" زيًيَ ذياكزث.ول مـلمًة ؤبؿسذهتا ًالس خزسام يف معيـم اً
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حس يًا ًلس وظَيا ٕاىل ٔبوادص اًىذاة، وػل يددّق يل اًىثري من اًيعاحئ ٔلؾعيم ٕاّيُا، فَلس حصحدين يف 

شا ما كس يفرس ِكرَص ُشا اًفعي، مفا ؿسث ُتخاحين.  ًوىٌين كدي ٔبن مـؼم مصاحَيا ٔكظحاء، ُو

ُبفازكم، ثبىٔب ؿًَلّ هفيس ٕاّل ٔبن ٔبسوذك مبؤوهة اًعصيق، ًوسوف ُبحسزّم ؾن اًثحاث واًعرب وُحسن 

 اخلامتة. 

ومبا ٔبهين كس ازُتَت مـم يف زحةل معصك وعحيٍة، فٕاين ٔبؾصف ٔبهم ًست من اًيوغ اشلي لُكّ وػيفذَ 

هـم ٔبهت ٕاوسان َنحج الٓن، ضل من إلجناساث يف احليات ٔبن حيول ألوهسجني ٕاىل اثين ٔبهس يس اًىصتون. 

اًعلريت اًىثري، ووضـت تعٌلثم ؿىل حيات ٔبَنش ُنرُث، فلمية إلوسان يه مبلساز ما حُيِسج من 

اًخليري. وزمغ ٔبهم ل ثسزك ٔبمهيخم تـُس، فبٔهت ًحية تياٍء، وكس ثُعحح ِتياءًا كامئًا تشاثَ، ًىن اًيفوش 

ـّاةل. ًوسوف جسمؽ سمالء ضل يف اؽلِية واؽلسىن واحليات ثخلرّي، وؾوامي اًخـصية ٌَمحاذ ئ كامئٌة وف

 حياًوون ٕازياءك ؾن مدخلاك، ٔلهنم ل يـصفون ظصيلا كري ما ُزمِس هلم من احليات ٔلخي احليات.

مك يصوق يل ٔبحياَن اًخحسج ٕاىل ُمسّنٍ اكن ّلرتفا يف معهل، اكؽلِيسسني وألظحاء واًلضات ومن صاهَبُِم، 

ؿىل ِكسمني: ِكسم َنذم ؿىل حياثَ، ييـي اًض حاة ويصحو اًصحوغ ٕاىل ما فيَِن من اًوكت  فبٔخسمه

ًُيحسج فصكًا. واًلسم اًثاين مدضخر ابحليات، يعحف صـٍص ويـخين هبيسامَ ويلاسل ظلرياث اًسن، بٓمال 

اًيت ثـمي ؿىل ابؽلزيس من حياثَ الاس هتالهية اًيت اؾخاذُا. ُشا ثلصيحًا ما ذََُعت ٕاًيَ جْصوين وايص 

 اًـياية مبن صازفت حياهتم ؿىل إلهناء، فَلس اؾخاذث ؿىل سؤال من حصؾ  ٕارا اكن زلهيم ٔبي هسم

يا لحَؼت جصوين ٔبن ٕاخاابهتم حاكذ ل ختصح ؾن  ٔبو ثليرياث متيوا ًو كاموا هبا كدي فواث ألوان. ُو

ِا ُيا ابًرتثية حىت هبٔذش احلوكة من جتازة الٓدصين:  مخس، ٔبزظُّ

 . ٔبمتىن ًو ٔبهَّ اكهت زلي اًضجاؿة ٔلؿيش حيايت اًيت ٔبزذهُتا ل ثطل اًيت اكهوا يصيسوهين ٔبن ٔبؿيش.0

. ٔبمتىن ًو ٔبهين ػل َبكغ حيايت لكِا اكذحًا يف معًل اشلي حىّسخت مٌَ ؤبمهَت معاحديت ٔلولذي 4

 ومصافليت ًزويج.

 ؾصي مبا يُصض هفيس ٔبَن، ل الٓدصين ٔبو اؾلمتؽ.. ٔبمتىن ًو ٔبهَّ اكهت يل اًضجاؿة اًاكفية ُلؿرّبِ ؾن مضا3
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. ٔبمتىن ًو ٔبهين نيت ؿىل ثواظي مؽ ٔبكصاين، مفضاكي احليات ٔبًِْخين حىت ؾن حىوين ظساكاث ثخحسى 2

 اًزمن.

ن . ٔبمتىن ًو ٔبهَّ اكهت يل اًُلسزت ؿىل سـاذت ٔبنرث، ٔلهين ػل ٔبهن ٔبؾصف ٔبن اًسـاذت ادذياز، ؤبهين ػل ٔبنُ 5

 يايت نٌل فُصَِضْت ؿًل.مضعصا ًـيش ح 

َُط جصوين ٕاىل ٔبن احليات حياثم، وضل احلصية يف الادذياز فـضِا نٌل صئت.  ويف اٍهناية خَتْ

يا يبئت ٕاحساسم تبٔهّم ػل ثوزل من اًفصاػ ًوست ٕاىل اًـسم راُحًا، تي ٔبهت وحسٌت من اًخرش، حصيس  ُو

حاول، مث ٔبهت ثضيق ابحلال رزؿا من هفسم اًىٌلل فذُحاول، حيزهم حاضل وحال اًخرش من حوضل فذُ 

فُذحاول. ٔبهت ؾييس يف احلق واثتت يف وخَ اًحاظي، فـيسما يحَف إلوسان من اًـمص ِؾِخيًّا، كس يُْؤِثيَ 

ظل اخلري اًىثري، ممثَّال يف احلوكة، فبٔهت حصى ألص ياء نٌل يه، فذفلس ألص ياُء هْبجهَتا وحَزول ؾن اؽلخؽ 

ًيوم ول اجلًس ول حىت اؽلال اشلي ُبفيَن فيَ اًلايل واًيفيس تشي كمية. سدصفِا. فال اًعـام ول ا

يَةً  خِّنَي س َ َُ س ِ ََّل َص َبَخهَلُ َحىتَّ تََ ىَل اْمصٍِئ َبدَّ
ّ
 ."وشلضل كال اًييب ملسو هيلع هللا ىلص "َبْؿَشَز ظُل ا

اؽلاليه؟ ٔبم ؿىل ُمفيت  ًوىن ٔبين ُتسة اًض يعان ُمصنِّزا لك اُامتمَ؟ ؿىل ُمـاكصي ارلص وُمصاتذي

اًسَعان وُمعَحي ألمة؟ ٕان وكت اًض يعان مثني ٔبيضا، وهل ُسف يسـ  ٕاىل ُتليلَ جلك اًوسائي 

واًعصق، ًىٌَ يسري يف الاجتاٍ اؽلـاهس مٌم. ٔبهت ابًًس حة ٌَض يعان ُدعوت، ًىٌم ابًًس حة ًيفسم 

و ذالل احليات جلك مصاحَِا، ًوىن ٔبهت لُكّ يشء. شلضل فٕان هفسم اٌَوامة س ُخـاين ألمّصين ويه ختع

ٕاهم الٓن هَكَن اكن ذاذي حوكٍة، جس متخؽ جلك ٔبهلامها حىت اًيزاغ، وحييط هبا  .اًسـاذت ذامئا مذوفصت

ـّمـا جنحت،  ادلؽ من اًياش ذالل حصنهتا، فيفذح ظل ؿَيم ًخحاول ٔبن ختصح من ثطل اؽلـمـة، ًو

ؤبهت ذازح  -وجلك وضوخ-مس ظل. ُيا حصى ٔبحسست ابًصاحة وابًضجيج خِيّف من حوضل، فذح

 ا ساؽلًا مـافًا يف تسهم وذييم.تؤزت ألحساج ٔبن ظل ٔبهْـَم ؿَيم مبلاذزهت

ٕاهنا ازلهيا جلك ما فهيا من مضاكي وذواماٍث ُمَِيٍة ؾن سخة وحوذك ألسايس ؿىل ُشٍ ألزط. ٕان 

صق ٔبهم كاذز ؿىل اًـمي تـس اسديلاػم ُشا اًضـوز ل حيس تَ ٕال اؽلوت ومن ٔبهـم ظل ؿَهيم، اًف

 من احلؼل اشلي اٍهَْتََم معصك.
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يا يحسٔب اًس حاق تني ظربك وتني  شلضل اكن اًّعرب ؿىل ما ٔبهت ؿَيَ رضوزّّيً، فِو مفذاخ اًفصح. ُو

اًوكت، ٔبهيٌل ييفش ٔبول؟ ُيا ٔبثّشهص ألؾصايب اًسائي ؾن اًساؿة، فبٔخاتَ اًصسول اًىصمي ثسؤال ٔبتََْف "َما 

ربت ُيا ًيس"َبْؿَسْذَث ًََِا؟ ـِ تليام اًساؿة، فِىي كامئة ل َمحاةل، وٕامنا ؾن مسى اس خـساذك ًِا،  ت. اً

ياك من حييص ٔبهفاسم ؤبهت ٔبيضا ثَـؼل. اخلوف من اؽلوث واحلساة ما  فـمصك كعري ؤبهت ثَـؼل، ُو

 ذهيا وبٓدصت.ُو ٕال ُمحفّز، ًوىن ظل مضن ضل اًسـاذت يف ازلهيا ٔبيضا، وحىفي تخثديخم 

حَيُعي ٔبن ُبَنكش مهوم ألمة مؽ ظحية ظسيق، فيض خيك مبصازٍت ضياغ ٔبؾٌلهل ُحاًء تني اًياش. وزمغ لك 

اًـمي اًضاق اشلي يحشهل، ما سال اًـصة ؿىل ختَّفِم، فعاز يسبٔل ؾن ما اًـمي. ُبحيحَ تبّٔن كايخَ يف 

َِحني كةّل، واؽلفسسون ٔبظححوا يُمسىون ؿاُل ألمة وَظالخ احلال، ًن يُسَزك يف حياثَ كاًحا، ٔلن ا ًـُمع

جزمام ألموز، ًىن َمن كال ٔبّن رضل هَيّم؟ هـم ٔبهيا اًلازئ اًـزيز، فلُكّيا بٍٓث ظل فصذًا. ٕاّن ما هيّمم ٔبهم 

ثضرعم كس ٔبمتمت ما اكن معَواًب مٌم. ٔبصىصك ظحـا ٔبهم هتمت هبموم ألمة، نٌل جية ٔبن ثَـؼل ٔبهَ كس 

َححت ضس اًخياز.ٔبمتمت معطل ؿىل بٔ   هكي وخَ حني كَت ل ٌَفساذ واجلِي، وس َ

؟" حفىّت زسول ظل ظىل ظل  َّكَّ ُ يَزَّ هلَّ ـَ َ ًىن، ًييؼص من مٌؼوٍز بٓدص ٕاىل ضيق احلال، "َوَما يُْسِزيَم ً

ْن َبْؾَصُضوا فََما َبْزَسَْيَاَك ؿََهَيِْ 
ّ
ْن ؿَيَ وسؼّل، ػل يىن يـؼل اًلية، ًويس مبسؤول ؾن اًيخا ج "فَا

ّ
ْم َحِفيًؼا ا

لَّ اًَْحالُػ". وؿَيَ، مفا يسزيم ما اًلصط اشلي ماسال يًذؼصك ٔبن ثلوم تَ؟ ٔبو مبـىن بٓدص، ُي 
ّ
ؿَََْيَم ا

كضيت حَنحم ٔبم ما ًست ثًذؼص؟ اًصسول ملسو هيلع هللا ىلص ظاز زسوًل ؾيسما تَف ألزتـني، واًىثري من اًـؼٌلء 

وا َوَظاِجُصوا اكهت حياهتم لكِّا وفلا ًلصاز اخُت  يَن بَٓمٌُوا اْظرِبُ ِ َا اشلَّ ش ؾيس تَوقِم من اًسن ؾخّيا. )َّي َبهيُّ

َُِحوَن( ََّنُكْ ثُْف ـَ َ ً َ َُّلوا اغلَّ  .َوَزاِتُعوا َواث

ُيا جية ٔبن ٔبؿرتف ٔبهَ وذالل مسريت اًىذاة ػل ٔبُحّضم ؿىل ٔبي معٍي حٌلؾي، فكٔهّم مسافص 

اؿة. اًسخة ٔبن اًخمنية اًخرشية ثحسٔب ابًفصذ ٔبول، فذَْلوى فيَ ًوحسك، ابًصمغ من ٔبن يس ظل مؽ ادل

اًـزمية، ويُعلي فيَ فن اًلياذت، فيسِي تـس رضل ٔبن ثًذلي زفاق ذزتم، ومـيًيم ؿىل هوائة ازلُص 

وؾؼامَ اؽلِام. ؾيسُا جية ؿَيم ادذياز ُمصافليم تـياية، فٌجاحم ًيس فيَ زفيق واحس، تي واحس 

 س مييض لٌك مٌىٌل ٕاىل حال سخيهل.ٔبو حىت مرشوغ ثخلاظـان فيَ، مث ًلك مصحةل ٔبو ُسف 
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ٔبما ٕارا اس خعاغ ازياِن ٔبو زالزٌة ٔبن جيمتـوا ؿىل ٕاوضاء مرشوغ ؾؼمي ظويي ألمس، نخىوين هؼاٍم ٌَخربّغ 

ابٔلؾضاء، ٔبو ٕاوضاء ص حىة مـَوماث حِصّية ًلك مواظن، حصتط مَفَ اًعحي جلك ألظحاء 

وغ يس خحق ٔبن ثُفين معصك ومعص من مـم فيَ. ًوصمبا حان ًيا ٔبن هخبٔمي هيف واًعيسًياث، فِشا مرش 

يخجمؽ اًلصتيون يف تؤز إلهخاح، مسفوؿني ابًضلف ٕلجناٍس مـني، فيىفي ٔبن يرُبس ٔبحسمه تفىصت، 

ًيجِشة اًـُمجّسين ًِا، ويحسٔب اًـمي ابًخسزجي، ولكٌل دصح ٔبحسمه من اؽلرشوغ حّي ماكهَ بٓدص. ٔبّما حنن 

ة، ففييا اؽلفىصون واؽلعَحون، ًوىن ثْلَُة ؿَييا ىزؿة ألَنهية، ؤكّن ظل ػل خيَق كائسا ٌَمرشوغ اًـص 

 ٕال ٔبَن، وٕارا ػل ٔبهن اًلائس زمغ هجًل وهجاًيت، فال كامت ٌَمرشوغ كيامة من ألساش.

ِا حىت ثًذؼم ٔبفاكزي؛ ـُ ٕاهنا ثـمي  يصوق يل ٔبحياَن وضُؽ هؼاٍم ذاذًّل ًيفيس، يخىون من مـايري ٔبثح

هصمز مـامالٍث ذاذًّل. ٕان مثي ُشٍ اًضواتط سوف جساؿسك يف حال ثـّصضت لمذحاٍن ٔبو موكف 

خسيس ؿَيم، يس خَزم ٕاحصاء ادذياز مـلس. ونٌل ٔبسَفٌا، فاًـؼمة يه ٍلوؿة من الادذيازاث 

ّق، دعبٌ اًعحيحة، ًوو ٔبذث ٕاىل ُالوم. مفثاًل، ٔبهت كس ثيلٌّت ٔبن ٕاؾعاء صِاذت ظّحية ًلري مس خحِ 

ذييّن وكاهويّن. تـس فرتت من اًزمن، س يعحح ٕاؾعاء مثي ُىشا صِاذت ٕاُاهة رسعيًة ضل، وثلَياًل من 

 احرتامم ًيفسم، فبٔهت ضّس صِاذِت اًزوز كَحًا وكاًحًا.

ًوسوف جييء يوم يبٔثيم ٔبحس من ٔبكصابئم، فلرٌي حيخاح اؽلساؿست وكس ٔبفىن يومَ يف ٔبمص ما كري ظيّب، 

ية، ؤبهت اًعحية ـمي اًيوم وسدمّت ٕاكاًخَ من معهل ٕان رُة كسًا تسون صِاذت مصضّ فؼل يشُة ٌَ

اًوحيس اشلي يـصفَ، مفا ٔبهت تفاؿي؟ ٕارا ػل يىن زليم مـياز ذاذًل، فَسوف ثـعيَ صِاذت وثخحجج 

. ًيفسم ثض ىت اشلزائؽ ًُخلٌـِا تًُدي اًفـي؛ ًوىن اًّعواة ٔبن ل ثـعيَ مهٌل اكهت اؽللسماث واًـواكة

 ما س يحعي لحلا ُو يف ؿؼل اًلية، ًوىن ما يسزيم ٔبهَ ًن يُفَعي من معهل ًيجس بٓدصًا ٔبفضي مٌَ؟

هفس اؽلثَي ميىن ٔبن يرَُضة ًإلهجاط ٔبو اًلذي اًصحمي ٔبو الاهخلام من اتحص ْلسزاث، وكرُيُا نثري.  مفا 

، ٔلهم ل ثخحنك يف ألزساق ول ُو ُمٌاٍف ؽلـايريك ألذالكيِة دعبٌ، ول جية ثربيص فـهل تبٔي مرّبز اكن

ا.  سَّ  َوَمنْ )ثـؼل اًلية، وؿَيم الاُامتم تبٔمص هفسم ومـايريك ازلاذَية، حىت ثزُِنل هفسم كْسُز ـَ  يََخ

ِ  ُحُسوذَ  َُ  َػؼلََ  فََلسْ  اغلَّ يَّ  ثَْسِزي َل  هَْفَس ـَ َ ً  َ ِسُج  اغلَّ سَ  حُيْ ـْ َ  (َبْمًصا َرضِلَ  ت
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يف ُشا اًفعي ٔبزُسذ ؿَيم، تي ٔبصازوم تـغ ما حعي مـي يف حيايت اًلعريت ِمن مواكف ماساًت 

ُتخي حزّيًا من راهصيت وثبىٔب اًفصاق. ؤلهيّن ل ٔبسُع ٔبهنا مسَّية حبال من ألحوال، فَلس وضـهتا بٓدصًا 

 حىّت ل ٔبذفـم ًوضؽ اًىذاة ؿىل اًصّف ذفـًا.

 اخس اجلصّ ؼؼؼؼؼي

يف س ية الامذياس، فلسث توظَيت، ؤبظححت اتهئًا ٔبثَّمس ظصيلي، ػل ٔبُنن ٔبؾصف ؽلارا احلريت ٔبساسا، 

ًوىٌيّن نيت ٔبؿاين مما ثـاين مٌَ يف ألساش. وصاء ظل ٔبن ٔبرُة يف زحةٍل ّلاوًل ٕاجياذ ْلصحٍ من زهوذ 

، اًعحية اؽلضِوز يف اؽلسيية اًحـيست، احلال، واهـسام ألفاكز، تـس ٔبن ٔبصاز ؿًّل ٔبحسمه تبٔن ٔبسوز فاُلَنً 

 ول سخيي ٕاًيَ ٕال ابًلعاز، وتـس ؿست ٔبّيم نيت خاًسًا يف اؿلعة ُبزاكة اًياش مٌخؼصًا ُوظوَل كعازي.

ي ٔبَن  َُ ػل ٔبًْحغ خَوسَ، ًىٌَّ ابذزين احلسير، فصٔبيخَ يف هناية اًـمص ٔبو كازة، وهل هؼصًت اثكدًة. سبًٔين 

ٔبومبٔث ابٕلجياة، يف ثطل اٌَحؼة كرّي اؽلوضوغ، وظاز هَيشي ؾن حياثَ، ظحية؟ فاس خلصتت! ًىٌين 

ؤبَن ٔبس متؽ، ؽلا زٔبى كةّل اُامتيم مبا يلول كاظـين وكال: ٔبؾعين يسك، ٔبؾعيخَ ٕاّّيُا فلال يل: هـم ٕاهنا 

ئٍص، يه! ٕاهنا يس اجلّصاخ. ؤكهَّ اكن يسزك مسى ذُض يت، مفا ًَحر ٔبن َزفؽ مقيعَ ًرُيِيين هستَة حصخٍ كا

ؿاجٍص ٌَعسز ابًعول، َنجٍت ؾن سزغ كَة ٔبو ٕاظالخٍ ِثرشاييٌَ. كال يل: ٔبؿؼُل ٔبهّم ظلري يف اًسن، 

ؤبهم ًست ثسزك َمن ٔبو ما س خىون، ًىٌين ٔبؿؼل ٔبهَّ س يىون ضل صبٌٔن هحرٌي، ًىن جية ٔبن ٔبحّشزك 

ي اًرّش. ػل ٔبكي اًىثري ٔبن يس اجلّصاخ ُشٍ، جية ٔبن ل ثفـي حصامًا، مفا يىون ًيٍس ثـاجل اًياش ٔبن ثفـ

هل تـس ٔبن صىصثَ ًوىٌين ػَََت ٔبفىص، ؽلا كال ُشا اًالم يل؟ اًؼاُص ٔبهين نيت مذومّجًا هكن يُساق 

ٕاىل اؾلِول ذُصًا. وتـس اًخفىري يف ملزى لُكمَ، ٔبذزهت ٔبن احلال اليٓن ًيس هناية اؽلعاف، تي مصحةل 

 ؿاجصت ٔبذزوِا اًصخي حبنك س يَ وذربثَ.

ين رُحت يف ثطل اًصحةل وػل ُبوفَّق، فَلس خَست زالزة ذكائق تعححة اًعحية اؽلًضوذ، ػل ما حعي ٔبه

ٔبس خفس مما كاهل صيئًا ٕال ٔبْن ٔبحاول يف ماكٍن بٓدص. وؾيس ؾوذيت ابًلعاز، اًْخفْذُت حويل ّلاوًل ٕاجياذ 
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ؿاُسث ظل ٔبن احلىمي، ؾيسما ػل ٔبخسٍ، ٔبمضيت اًوكت ٔبثبٔمي يف يسي، فؼل ٔبخس صيئا ممزيًا، ًىٌين 

 ٔبحـَِا ل ثلرتف حصامًا، ًيعصخ ظل هبا اًربنة، فذعحح يس حّصاخ نٌل كال اًّصخي.

 ن ساتقؼؼؼؼَذي

ين ازّلواز يه قصيحة يف مٌعلِا، ًىهنا مـصوفة يف مـؼم احلضازاث، وميازسِا اًياش ؿىل  ٕان هؼصية ازلَّ

مـصوفًا، ثعَة ظصيلًة  -ممن ل ثـصفِم-مه ص ىت ِكميِم واؾخلاذاهتم. ما حيعي ؿاذًت ٔبن يُسسي ٕاًيم ٔبحس

ًصّذٍ، فيجيحم ٔبهَ كس ٔبّذى ذوزٍ، والٓن ألماهة مـَلة جصكدخم. ُشا ابًضحط ما حعي يل يف يوٍم من 

ألّيم ؾيسما نيت يف س ية اًخرعط ألوىل؛ نيت مسافصا من مسيية ٕاىل ٔبدصى ابًعائصت، مفا ٔبن 

ٔبن ؿاظفة زمَية متيؽ ُحوظ اًعائصت، وشلضل كّصز تسًل ؾيّا كازتيا اًوظول، حىت ٔبؿَن ُزاّبن اًعائصت 

اشلُاة ٕاىل مسيية ٔبدصى واًِحوظ ُياك. ُحعت اًعائصت ؤبَن يف حاةل ثيَ اكمي، مفا ٔبؾصف هبا ٔبحسا 

 واًوكت ًيي وما ٔبذزي هيف اًخرّصف!

حصوا ابظا تـسما اس خَمت حليحيت، زٔبيت مَجـا من اًياش يدضاوزون فامي اًـمي، فبمٔجـوا ٔبن يس خبٔ 

ًيوظَِم ٕاىل مسييدٌا ألوىل، ؾيسما اس خحسًُت اًفىصت اهخؼمت مـِم. اكهت مـي هلوذ ٕال ٔبهنا ػل حىن 

حىفي اؽلحيَت يف فٌسق ورشاء ثشهصت ٔبدصى يف هفس اًوكت، فدَسث فىصت اًحاض ظائحة. ًـّما حان 

صول حاًفا ابعل ٔبن وكت جتميؽ اًيلوذ، ٔبدصحت اؽلحَف من حييب، وتسٔبث اًـّس، ًىن رسعا خاء هي

و يسبٔل: ٔبًست تعاًة؟ ٔبٔبهت ظاًة؟ كَت هـم، ًوىين ظحية مذسزة.  ُبزحؽ اًيلوذ ٕاىل حييب، ُو

 ًست ثسزش، فبٔحدخَ تيـم. كال ل هيم، اؽلِّم ٔبهم ل

ى ؾين اؽلحَف اؽلس خحّق حاًفًا ٔبكَغ ألميان واكن ما اكن. ؽلا سبًٔخَ ؾن اًسخة زفغ اًحوخ، وؽلا ٔبذّ 

يبٔذش اؽلحَف ٔبىب، مفا ًست تَ حىت ٔبذربين ٔبهَ ؽلا اكن ظاًحا ِمن مخسة ؾرش س يًة ٔبو يزيس، َزحوثَُ ٔبن 

كُِعـت تَ اًس حي يومًا، زهة ابظًا ػل يىن ميطل ٔبحصثَ، فاهربى ٔبحسمه ذافـا اؽلس خحّق وكال هل: ازلين 

و يححر ؾن َمر صح زَليْيَ، الٓن يف زكدخم، ٕان ٔبهت يومًا وخسث ظاًحا فبِٔؾيَ، ومٌش رضل احلني ُو
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فٌَل وخسين ػل يُفَخين. مضلكخَ ٔبهَ ؽلا ظاز ميسوزًا، ٔبظحح يدٌلي ابًعائصت، واًيت يـسم ٔبن يصههبا ُمـسم، 

 فاكن ما حعي ًيا يومها فصظة ؾؼمية ًدسوية ذييَ.

ما صّسين يف لك ُشا ٔبن خّي ما هفـهل من اؽلـصوف يف حياثيا، ؾحازت ؾن َذين ذواز ثضلك ٔبو تبٓدص، 

ػل ثُحَِّف اًضرط تبٔن ذوزٍ كاذم مؽ ُمصوز ألّيم. فلّك رسٍط ذٌََْخَ ؿىل اًعصيق اًعحيح، كس  حىّت وٕان

زَذذث ذييًا ذوازًا ؿَيم ؾيسما نيت اتهئًا. ولك مصيغ ؿاجلخَ تبٔحٍص ٔبو تسوهَ، ًىن إبذالض، فٕاهم 

ْين حىون كس سسذث ذييا ًعحية كس ذاواك يف ظفًوخم، ؤبَن ٔبْمطل اًىثري من اًلعط ازّلا ةل ؿىل ازلَّ

 اشلي ٔبمحهل وَبُزّذ مٌَ لكٌل س يحت اًفصظة يل تشضل.

 ما يه وػيفذم؟

ًلك ٕاوسان ذوز يف احليات، واًىثري مٌا يسوز يف ذواماث ازلهيا تلري حوٍل مٌَ ول كوت، واؽلؤنّس ٔبن لك 

. ًَْم يىن ُشا اجن اذم دّعاء تعحـَ. ٔبحياَن يخلمط إلوساَن صـوٌز ابًسمو، فيؼّن ٔبهَ فوق ابيق اًخرش

َِّيًا يل ؤبَن يف س ية الامذياس تلسم اجلصاحة؛ اكهت اؽلسدضف  يف مسيية ظلريت يـصف اًياش فهيا  َخ

تـضِم تـضا، اكهت اًواحداث نثريًت واكن اًوكت حصخًا، فٕاما ٔبن ثََحق ابؽلصط ٔبو يُوِذي حبيات اؽلصيغ. 

هتا اًضاحدة، راث اًس خة ؾرش زتيـًا تسث كسم اجلصاحة اكن ذامئا مزذحٌلً، ًوىن ثطل اًفذات تلسٌل

ْلخَفة تعصيلة ما. اكهت ثعازغ اؽلوث جبسسُا اًيحيي اؽلخرضة، ػل يىن ُياك اًىثري من اًضّم يف 

ٔبن زلدًا مـوًّي ياكذ ٔبن يفذم هبا. سبًٔت اًـسيس من ألس ئةل حىت ٔبِظي ٕاىل ٔبكصة جضريط؛ مهنا ٕارا 

يا اهربى ٔبتوُا ٌَيّفي حبستاكهت ثـاين من اذل  ٔبو ٔبلكت ٔبلًُك فاسس ي يه مزتوخة ُو اذلي  ؛ًا، ُو

 ذازح اًصمح نٌل ثَـصف، كس يؤّذي ؽلثي ُشٍ احلاةل.

خَضْريا هكّياث من اؽلضاّذ احليوي يف ؾصوكِا اًززكاء اًعلريت، مث احذوكيا ٕاىل اؽلرشظ. تـس اًىثري من 

ًا  ألمص؛ فِو محٌي ذازح اًصمح ٕارًا. َنكضت اًّعسيس، ػِص ُيلٌك ظلرٌي جلينٍي ُمىمتِي اًخزَيق مفرّسِ

ألمص مؽ ٔبس خاري اجلصاخ، وذَُعت ٔبهَ كس صاُس ُشا مصازًا وحىصازًا، ٔبمَصين ٔبن ٔبوىس ألمص ؤبْن ل 

 حسًا تَ، فامذثَت ؽلا ٔبمَصين تَ.ٔبذرب بٔ 
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ؿاذث ًِا تـس ؿّست ٔبّيم، ؤبزياء كيامٌا ابؽلصوز اًخفلّسي ٌَمْصىض، ظاذف ٔبن وظَيا زسيص اًفذات اًيت 

حياهتا اثهية، لحغ ٔبس خاري ٔبين زملت اًفذات تيؼصت احذلازية ثس يعة. فبٔذشين خاهحًا تـسُا وسبًٔين 

حبزم: ما يه وػيفذم؟ ٔبحدُت تبٔهين ل ٔبفِم اًسؤال! فبٔؿاذ ٕاًلاءٍ ؿًّل نٌل ُو، ٔبحدخَ ابس خفِام 

ؿىل اًفذات  كال "حس يًا! فَلس ػيًت ٔبهّم كاض، ؤبهم كس ٔبظسزث حوكم ""ظحية امذياس؟!

ابلحذلاز حىت اؽلوث، ؤكهّم تال دعيئٍة! ًلس ٔبمصثم تبٔن ثًىس ألمص، ٔبل ثـؼَل ٔبهّنا ماثت مئاث 

 "اؽلصاث كدي ٔبن يًهتىي هبا ألمص ٕاىل راك اًرسيص؟!

وحىت تـس مصوز ؿّست ؾلوذ، ٔبثشهص لكٌلثَ ثطل ؤكيّن مسـهتا ابٔلمس فلط، نٌل ٔبثّشهص ما دمت تَ  ماًسُت 

ٕاّن ِلّصذ اندضافم ٔلدعاء الٓدصين، ل يَُلي ٔبدعاءك كرَي اؽلىدَضفة، فبٔهت كس حىون ابزؿًا يف احلواز "

. مٌش رضل احلني، لكٌل امذَحييَن ظل ابندضاف دعيئِة ٔبحِسمه، "ثلعية بآثزك، ًىٌّم ًست كاضياً 

 ٔبسبًِٔا: ما يه وػيفذم؟َبتدسم يف كصازت هفيس و 

 ساــــن ٔبوساٌُل ٔبتؼؼؼؼؼً

يا اًـصتية يس خعيؽ اًياش ٔبن حيعَوا ؿىل اؽلزيس ذامئًا ابًلَيي من اًخحايي، ؤبسُع ٔبّن تـضِم يف تسلاه 

ختعط فيَ واؾخرٍب من ٔبساس ياث احليات، ًىن اؽلثال اًخايل اس خـىص ؿىل اًًّس يان. نيت يف س يواث 

اؿسثَ يك ٔبثـؼل اٍمتّصن اًخرّعيص ٔبرُة ٕاىل ؾياذت ٔبحس ألظحاء يف ٍلّؽ ظيّب ذريّي، وكس مسح يل مبس

ظُصق اًعحاتة ؤبساًيهبا. واكن ٌََمْضَف  س ياسة اًخربغ ابؽلال من اؽليسوزين، ؤبحياَن جزاكت ٔبمواهلم اًيت 

اكهت ثُيَفق ؽلساؿست اؿلخاخني ؿىل ملاومة اؽلصط، وَزّذِ اتح اًعحة ٕاىل ماكهَ. وؽلا اكن اًَْمْضَف  

ياَن ُبَنش ميسوزون من ٔبخي اًـالح، واكهوا يسفـون مضِوزًا خبرييّخَ ومهازت ٔبظحائَ، اكن يبٔثيٌا ٔبح 

 اؽللاتي اكماًل.

يف ٕاحسى ألّيم، خاء زخٌي يَخس تشةًل كسميًة، ًىهنا هؼيفٌة وممنلّة، وٕاىل خاهحَ سوخَ اًيت ُتمي 

كسٌلُث وهجِا تلاّي ؾٍِس مزذٍُص، ويىسو تسهنا ًحاش ّلدضم دصح من هعاق اؽلوضة مٌش ؾلوذ ذَت. 

سمًا يف معَحَ، فِو يـاين من اؽلياٍ اًحيضاء يف لكخا اًـييني ويعَة مساؿسثيا يف ٕاساٍهتا. اكن اًصخي حا
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سبهٔل اًعحية ٕان اكن يس خعيؽ ذفؽ اؽلحَف اكمال؟ ٔبخاة ٔبْن ل، فبٔهَشَزٍ ٔبن اؽلخحلّي من اؽلعازيف س ُيسفؽ 

شيٍص ٔبدصى، ًىّن من مال اًزاكت ، فوافق اًصخي ؤكهَ اكن يًذؼص اخلالض. ٔبحدحت ٔبن ٔبضيف ؾحازت ُت

. اكهت اجلصاحة يف اًيوم "هؼصًت من ٔبس خاري ٔبسىذخين، وكال تـسُا مفرّسًا يل "ِاْزمَحُوا َؾزِيَز كَْوٍم رلّ 

اًخايل، وػل ٔبز مثََِا من اًسِوةل واًيرس، واكن ٔبْن ِازثّس ٕاًيَ ترصٍ اكماًل، وتـس ٔبس حوؿني ٔبظّي ؿَييا 

امًا ُمعاًحًا ابجلصاحة ٌَـني ألدصى، ٔبؿاذ ؿَيَ ٔبس خاري هفس اًصخي وسوخَ، تيفس اًِيئة واؽلَخس مت

اًخشنري تبٔن اًزاكت س خوكي اًحايق. ُيا لحؼُت يف ؾيين اًصخي ضيلا َنتـًا من احلضوذ حوهل، ؤكهَ كري 

مـخاذ ؿىل اؽلزامحة. سوحذَ ٔبيضا ضاكت ابحلضوز رزؿا، وتسث مس خـجةل ابخلصوح تـس كضاء ما ٔبثيا 

 من ٔبخهل.

ني اًثاهية ما اكن ًٔلوىل. تـس ٔبس حوغ من اًيلاُة سازَن راث اًصخي واؽلصٔبت، ًىّن ًحاسٌِل ػل يىن ٌَـ وَتّ 

ؤكمنا كََُحا ٔبقيياء تَمح اًحرص، واسذاهت ٔبظاتؽ اؽلصٔبت وسهْساُا ابشلُة، وألمه من  ءٌ ييلعَ من اٍهباء يش

ًت تيؼصت خسصيٍة مصيصٍت. ػل جي  َسا ُشٍ اؽلّصت، تي مس اًصخي يسٍ رضل ٔبن هؼصت اؽلْسىٌة ادذفت، وتُّسِ

تحعاكة سّيزت مشهوز فهيا ٔبهَ ظاحة ّلي ٔباثج مزذُص يف تسلت ٔبدصى، وكاًت امصٔبثَ ٔبهنا مسيص ؿام 

ي ٔبَن ؤبس خاري هّط اًلكٌلث من اشلُول، تي اؽلفِوم اًـام، وضايلٌا ٔبهَ  ـِ َ ًفصغ رشنٍة حىوميٍة. ػل ىَىن ه

 ن اتزَننْي يف حَْلٌا مصازت وحرست.اكن يـين ٔبهيا ُذِسؾيا. كاَذز اًزوخا

تـس ؿست ٔبصِص َخاَءا مّصًت ٔبدصى، وتسون ملسماٍث ُامج اًخاحُص ٔبس خاري تبٔهَ ما ؿاذ يحرص تـني، 

ـُف اًيؼص يف ألدصى مدسائاًل ؾن اًّسخة. ػل يس خلصق ألمص وكذًا حىت ٔبذربَنٍ ٔبن لِكخا ص حىيخيَ  وَض

شا حيعي َنذزًا خّسًا، ًويس هل ؿالكة جبوذت مٌفعَخان، مما يس خوحة حصاحاث ٔبدصى ُمـلّس ت، ُو

اًـمَياث اًساتلة تبّٔي حال. ُيا كام ٔبس خاري جىذاتة امس وؾيوان ٔبصِص حّصاخ ص حىيّة ابزلوةل، تي 

ابًرشق ألوسط، ؤبوظاٍ ابشلُاة ٕاًيَ ؿهلَّ يس خعيؽ مـاجلخَ من ًـية ٔبلك مال اًزاكت تلري حّق. 

ًصخي واؽلصٔبت راهتٌل، جلك ثلاس ميٌِل، ؤبجساءل مك من قضة ظل مجـا؟! ماًست ٕاىل اًيوم ٔبثشنّص وهجىيْ ا

 ومك من حعام ازلهيا نزَنا؟!
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 ّ  َ اًزِْبوس ٔبهّيا اًليبــــٕاه

 ًعاؽلا كيَت يل ُشٍ ادلةل، ًخـين ٔبهين ًوسخة ل ٔبؿَمَ كعري اًفِم فامي يخـَق ابؽلـامالث اًخجازية،

اًَفَِْوت. مضلكيت اًصئيس ّية ثًدؽ من ؿسم ٕامياين تبٔن اًلاية ثربز ٔبو اًزِْبوس نٌل يسم  ؾيس من ميهتيون 

اًوس يةل، تي ام اًزِْبوس لكَ كاّيث ول هتّم اًوسائي. فـيسما نيت مذسزاب سَىت اًـسيس من ظصق 

ذ ؿَيم واحسًا مهنا. َِ مـؼمِا تًذا ج حيست، واًيوم ٔبزْسُ  اًخسزية، ًَم ثًذ

ًِم وافق ؿىل ٔبن َبًخحَق ابًـمي مـَ. اًعفلة اكهت اكن ظحيدا مضِوزا واكن حّصاحًا لم َم ٔبؾصف  ـًا، ًو

يس  َبْن ٔبُمّت تفصغ ؿسساثَ اًالظلة، وؾياذثَ اخلازحية ؽلست مثان ساؿاث، ؿىل ٔبن ٔبحعي ؿىل ٔبحص ُس

وثسزية ِلايّن ؾيسما ل يىون ُياك مصىض ٔلحفعِم. وافلت فصحًا، فِىي فصظٌة ل ثُـوَّط. اتخسٔب اًـمي 

ونيُت ٔبثـؼّل اًُفذاث، تـس س خة ٔبصِص ادذىل يِب اًعحية ؤبذربين ٔبيّن يف ظصيلي ٕاىل اًيجاخ، ازلؤوة، 

ي بٓران ظاقيٌة. ٔبذربين ٔبن كمية اًىضف حبس راهتا  ًىن جية ؿًّل ٔبن ٔبثـؼّل اًزِْبوس. ٔبحدخَ ٔبهيّن لُكِّ

يف اًوكت هفسَ زس  ، ًوىٌَ اكنن ُشا ُصاءً اتفِة، ًوىن اشلاكء ٔبن جسدمثص اؽلصط ؽلعَحة اؽلصيغ! اك

اؽلِية. فلك ثلري يف ؿسسة اًـني يـخرب ماءا ٔبتيضا، ولك ذسمية يف تياط اًـني، ًَِِىي مس خعلص 

اًرشز، ولك ازثفاغ ظحيـي ًضلط اًـني فِو تساية اٍهناية ٌَـم  من اجلَوهوما، ولك ثبٔثص ٌَض حىية 

ىشا ذواًيم.  يس خَزم اٌَزيز اًعازئ ُو

سم  احذيال، ًىٌين سىْذُت احرتاما ؽلصنٍز ؤبومبٔث تبئن سبٔحاول. يحسو ٔبن َ، فِشا ي حػل ٔبْؾِصف مب ٔبحي 

ٕاخاتيت ػل ثـجحَ، ًىٌَّ بٓثَص الاهخؼاز واؽلصاكدة ًـي سَويك يخلري. وتـس صِص ثلصيحا ٔبزسي ٕايّل يسؾوين 

ل ٔبن وخيربين ٔبن اًزِْبوس كري حيّس، فبٔحدخَ ٔبهين ػل ٔبس خعؽ ٕاكٌاغ اًياش مبا هعحين تَ، مفا اكن مٌَ إ 

ٕاهناء  هَنصين كائال "ٕاهَ اًزِْبوس ٔبهّيا اًليب". ػل ميِغ من اًوكت اًىثري حىت ٔبذزك ٔبْن ل فائست مين، فمتّ 

ثواخسي ابؽلصنز وخَست تـسُا زالزة ٔبصِص ٔبو ٔبزتؽ ٔبفىّص يف اًزِْبوس ؤبَن ذايل اجليوة. زمبا اكهت 

 ة تبٔي صلك من ٔبصاكل اًزِْبوس.اًخجصتة مصيصت ًىن اؽلس خفاذ مهنا صلك رسعييت مبا ل يدٌاس
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 صىؼؼؼة ٔبدـــصظؼؼؼف

ـَي، ًىن اًلَيي فلط من ٔبذزك واثّـغ. ٕاهنا  َمن مٌّا ػل يخـصط حلاذج يلري ِلصى حياثَ؟ مـؼميا ف

فصظة ٔبدصى ٔبو كُي حيات خسيست حيّق ضل ٔبن ثفـي فهيا ما جضاء، حعي ُشا مـي وكس نيت يف تساية 

ابؽلصىض، ؤبؾخرب ؿالهجم واحدًا مزًنيًا جية ٔبن يُيجز يف ٔبزسغ هياتيت، ونيت كس تسٔبث ٔبضيق رزؿا 

وكٍت، حَفعي ٔبن فلسث ٔبؾعايب ؿىل مصيغ ٔبو ازيني يف ألس حوغ اًساتق ٔلهنٌل ػل يَزتما ثيشء ٔبمْصهتٌل 

ويف رضل اًيوم نيت ٔبميش كاظسا مديًا حىوميّا يُعي ؿىل ساحٍة  -ل ٔبرهٍص الٓن ثسخة ثفاُخَ-تَ 

تـسُا اًياش من  يفغابًحًياِن، تي ام ٔبَن ٔبميش جُتاَُ، وٕارا تعافصٍت حزذاذ كصاًب من ٔبرين ًي هحريٍت ّلاظٍة 

 حويل ؿىل صلك ذائصت.

ػل ٔبُتصك، فِياك يشء كري مـخاذ كس حعي؛ هؼصث جباهة كسيّم ٔلزى حفصًت هحريًت يف تالظ اًصظيف، 

ؾصف ما ٔبفـي، ٔبَذزُث زٔبيس يف لك ػل بٔ  .ذَّفهتا زٔبش معصكٍة ثحَف حوايل مَخس هيَوقصاماث ٔبو ٔبنرث

ٌلل فلَس زٔبش معصكذَ ابًعاتق اًـارش ٔبو احلاذي ؾرش. اتتـت  ـُ اجتاٍ، مُثّ ٕاىل ٔبؿىل، ٔلذزَك ٔبن ٔبحس اً

اؽليش كري مذبٔنس مما حعي، وؾيسما زحـت ٕاىل اًحيت وخسث ذسصا ثس يعا جىذفي، وبٓدص جصهحيت، 

سيس ثطل. ٕارًا فلس حعي احذاكك تحضؽ مَميرتاث تيهنا سََىذَ نخةل احل ذّل تـس زتْعٌِل تحـغ ؿىل مسازٍ 

يا تسٔبث ٔبجساءل ُي ٔبَن حلا كاتي ٌَموث هحايق اًخرش يف حاذج ثس يط وِشا؟ ٕان  وتني حسسي، ُو

و ٔبهين ًست ْلَوكا ٕال مما ُذَق مٌَ ؾحاذ  ًِِسٍف ٔبو لٓدص، يصيسين ٔبن ٔبثـؼّل ذزسًا ُو ظل اشلي جناين 

 ٔبؿامَِم تسوهية واحذلاز؟ !ظل الٓدصون، فدبٔي رزيـة 

ٔبحة ٔبحياَن ٔبن ٔبرنّص هفيس تبٔن فصظيت اًثاهية جية ٔبن حىون ْلخَفة ؾن ألوىل، وٕال ضاغ ازلزش 

 ُحاًء.
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 ل يوخس ُياك كريك

ٔبمضيت س يدني من حيايت نيائة سائص يف مسدضف  بٓدص، تـسما ضاق ؿًل مسدضفاي مبا زُحة ٔلن 

من ل يـصف اًيائة اًزائص، فِو ضيف زليي ضاق تَ لك ٔبمانيَ ّلجوست ًسخة ٔبو لٓدص. وًِ 

مسدضفاٍ، وخاء يعَة اؽلساؿست ِّلاَن وتسون اؿرتاف توكذَ. ٔبْي ل مال ول حىت صِاذت، ًىٌّم كس 

ُتعي ؿىل اًخسزية يف مصحةل إلؿساذ ٌٌَلحس خري. وؿاذًت ما يُْصفغ، وٕارا ُبْؾِعَي، فُيـع  ما ل يصيسٍ 

 اس ّيني.الٓدصون من اًيّواة ألس

يف ُشٍ اًفرتت، رُحُت ٔبثلىّص ٔبماهن اًخسزية يف ؿست مسدضفياث، ابذئًا ابٔلكصة فألكصة، ابءث 

ظَحايت ابًصفغ، فاهخلَت ٕاىل ألتـس ًـّي ظل يصُسكين اًـؼل، ٕاىل ٔبن حسج اؽلصاذ يف مسدضف  ٕاكَميي 

جلك سِوةل ويرُس وػل  مذواخس مبسيية ٔبدصى. مفجَس اًلسم اؽلىّون من ٔبؾضاء ُيئة اًخسزيس وافق

ًَِم! مؽ ٔبّن كسم ألؿني اكن يف كاية الامذالء. تـس الاًخحاق وخسث ٔبن سماليئ اكهوا يف كاية  ٔبؾصف 

اٌَّعف، فؼل يرتهوا يل ماكًَن ٔبرُة ٕاًيَ ٕال ؤبكَلوٍ، ول هجاسًا ٕال واس خـمَوٍ، ول جحصت معَياٍث ٕال 

س. وشلضل حبثت يف لك ٔبحناء اًلسم اًضرم ؿىل ماكن يدّسؽ يل فؼل ٔبخسٍ  ومَؤوُا، تسٔب ألمص ٔكهَ مذـمَّ

 ؽلّست صِصين.

س ألّّيم خاءين سميي وس مي ابتدسامٍة ؾصيضٍة، وظةّلٍ هبيٍة مَيئٍة ابًخفاؤل، ًيلول يل ٔبهَ َبفَح يف حيف بٔ 

ن؟ ٕاجياذ ذاهة يل تلصفة اًـمَياث، وػل ٔبظّسق ابًعحؽ فسبًٔخَ: ٔبيف يوم ألحس مؽ ألس خار اؽلاُص فال

فبٔخاة تبٔهَّ هفسَ يًذؼص ذوزٍ ًيخسّزة ُياك. ؽلا حاًوت اًخرمني تحايق ألّيم، هف . مث مهس هكن يحوخ 

ثرّس، ٔبهَ يوم الزيني. فسبًٔخَ جلك سشاخة: "َبوجُتصى اًـمَياث يوم الزيني؟!" كال: "هـم، يوخس هبا 

ؿاؽلي". ٔبزذفت مدسائال  حّصاحان ٔبحسٌُل يبئت َنذزًا والٓدص مواػة اكًساؿة، ٕاهَ حصاخ ص حىية

بّٔن اًلّك مضلول، والٓن خاءث فصظخم ت"ًىْن، ػل ُياك ذاهٌة فازكة؟!" فبٔخاة هكن ٔبضاغ صيئًا 

فََخسُغ ظل ٔبن ثُلدي، وثعحح حّصاخ ص حىية ممخاس. ًىٌين اس خعصذث تبئن ل ٔبؾصف ٔبي يشء ؾن 

ًِم ابيق ألّيم ممخَئة حصاحة ألؿني حىت ُبظحح حّصاخ ص حىية، ٔبل جية ٔبن ٔبتخسئ ابًعلري لٔ  نرُب؟ مّث 
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ابًـرشاث من اجلصاحني، تي ام ل يوخس ٕال ازيان يف ُشا اًيوم؟ ًَْم جُية ؿىل يشء مما خال خباظصي 

 ًىٌَ كال ٔبن ألمص سيذّضح تـس رضل.

اجلّصاحني، فؼل جنس ٕال واحسا، هؼص ٕايل من  ىسميًل ًن لزيني، ظـسث ٔبَن و اهخؼصث حىت خاء يوم ا

وجساءل: "ٔبُشا من وخسمتوٍ؟" وتـس ٔبن جنحت  -ؤكهَّ س يخذاغ دصوفا-م زٔبيس ٕاىل ٔبمخط كسيّم ُملسّ 

يف اًفصاز من حرضثَ، سبًٔت لك سماليئ ؾن ما حيسج، فلاًوا: ل خَتف، ُو ؾعيب تـغ اًيشء 

 ًىٌم س خىون ؿىل ما يصام. ػل متغ ألّيم ؿىل ما يصام ظيةل س خة ٔبصِص، فَلس اكن ل يـصف اؽللفصت،

ول يُساِمح حىت ؾن كعوٍز يف مـَومة، اكن حاّذًا اكًس يف كاتاًل ًالص خـال اكًحزنين. س خّة ٔبصِص 

مضت، ؤبَن ٔبحاول جلك ما ُبوثيت من كوت ٔبن ُبمنّي اؽلـَوماث واخلربت واًلصاءت، حىت ازثَليت ابًاكذ ٕاىل 

َ هيسٔب، ؤبظحح حياول ثـَميي ٔبُسس ـُ اجلصاحة. ؾيس اىهتاء  مس خوى اؽللدول ؾيسٍ. حيهنا اتخسٔب ظح

اًس يدني، واكرتة وكت رُايب، اكن لّك سماليئ يصسَون يل حالث اًض حىية حىت ٔبحفعِا، ٔلهَّ ػل 

 يىن ُياك كريي.

س ُميّض ٔبزتؽ س يواث، ويف ٔبحس اؽلؤمتصاث اًخليت هفس اًزميي اشلي ؾصط اًفىصت، فسبًٔخَ ؾن  ـْ ت

س مضلَ حيّسا، فُيْلسم اًيائة ٔبّل  اًلّعة. ما حَسج ٔبن رضل اجلصاخ اكن يََْفغ لك صِصٍ  ـْ َ مساؿسا ت

خيعو ٕاىل جحصت اًـمَياث ٔبتسًا، وما اكن حيسج مؽ اؽلساؿسين، اكن حيسج مؽ اجلّصاحني. مبصوز اًوكت 

ٔبظحح يوم الزيني مٌحورا من اؽلساؿسين واجلصاحني مـا، مما ٔبحسج حزاحٌلً يف ألّيم ألدصى. وؽلا حئت 

وزايق تَمح اًـني، فال يوخس ماكن، ًىّن ٔبحس ألساثشت ٔبصاز تبٔن يصسَوين ٔبظَة اًخسزية، ُزفضت بٔ 

ٕاىل اؿلصكة، فٕان جنوث فلْس ُحَّت مضلكة يوم الزيني، وٕان كضيت حنيب هكَسًا ٔبو كضيخَ دٌلا، فلضاٌء 

وكسز، من ٔبخي ُشا َّت اؾامتذ ٔبوزايق. ًىن ػل يىن من احلوكة ٕازسايل ٕاًيَ فوزًا، مِفثي ُشٍ ألموز 

 ط ًِا ِتََْيي. فاكن لتّس من جتويـي ًضِصين، مث يَُل  ٕايّل ابًّعـم ٔلتخَـَ يف اًيوم اؽلوؾوذ.عَّ خُي 

ةل ِجُصمهتا، ًوىّن اًخفسري بٔ احلّق يُلال ٔبّن لك َمن اكن يف اًلسم ثـجحوا من ظربي، وُحسن ثلدًل ٌَمس

يلدي احلال اؽلائي، ول ألؿشاز اكَن اكِمًٌا يف فِمي ًضرعية اًصخي؛ فَلس اكن من اًيّوغ اشلي ل 

ّذ ؿَهيا اكن، وػل ل ثـصف؟ اكن ُمذلًٌا ٔبيٌّل ٕاثلان ًـمهل  اًسريفة، نٌل اكن ل يلدي ٔبن ثلول ل ٔبؾِصف فاًصَّ

وثـَّمت مٌَ اًىثري. ؤبرُنص ٔبهين ؾيسما مهمت ابؽللاذزت حُبنك اىهتاء فرتت اًخسزية، اتدسم ٔلّول مصت وكال 
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متىر س يدني، ؤبؾصف ٔبهّنم ذسؾوك، ًوىن ػل يَىن ُياك كريك، ؤبَن ٔبؾصف تي  يل: ػل ٔبهن ٔبثعوز ٔبن

مذيلّن ٔبهّم س خحسن ُظيـا. مضت اًس يواث وػل ٔبٍز ٕال تـسُا تامثن ٔبو ؾرش، وؽلا سَّمت ؿَيَ رنّصثَ 

ابمسي، فلال ًست َنس يم ًوىن ٔبزيس ٔبن ٔبؾصف ما ظيـت يف حياثم؟ ٔبذربثَ تبْٔن كس ٔبهـم ظل ؿًّل 

يا كال "ُشا ما حيسج ؾيسما ل يوخس ُياك فُفِذحَ  حي يف وهجىي، ؤبظححت حّصاخ ص حىية. ُو ت اًس ُّ

 ."كريك

 ّ  نيــــة ٔبؾــَ ظحيـــٕاه

، مث ٔبمتميا كامئًة ظويةًل من معَياث ألؿني لُكَّت ؾيينّ  ءاكن يومًا حيّسًا جلك اؽللاييس؛ فَلس ِهمت مي

رلسة، ما تني محةل اؽلاحس خري وازلنخوزاٍ وظحـا لكِا ابًيجاخ. نيّا ذَيعًا من ألظحاء هُلازة ا

اًربوفيسوز ُبس خارَن. تـسما ٔبهنييا وحدة كساٍء فادٍص يف معـٍم كصيٍة من اؽلسدضف ، اكن اؽلزاح اًـام 

و  مهبجًا ما تني ىىذٍة وكعٍة، نيّا حُنّس تلاية اًسـاذت ونشا إبحساش بٓدص: ٕاهَّ ٕاحساش ٔبكصة ٕاىل اًُز

خساظ، وزمبا اكن مزجيًا من إلحساش ابًفوكية واؽلياؿة، فٌحن يف ملذحي اًـمص واًفرص مٌَ ٕاىل الاه 

ووس خعيؽ فـي اًعلري من اؽلـجزاث لك يوم، ما تني معَية ؤبدصى جلك سالسٍة وزاتتة. مّث حعي ٔبن 

 خاء ُاثف ًٔلس خار يس خبٔرهَ ٔبن يَُلي هؼصت ددريت ؿىل مصيٍغ يف اًـياية اؽلصنّزت، فبٔخاة تبْٔن ل ماهؽ،

اهعَلٌا. يف اًعصيق نيّا حنّس ؤكهيا فواس خبٔرهَيا، ٔبذربَنٍ ٔبهّيا زاقحون يف اؽلعاحدة ل ًيشء ٕاّل ٕاهصاما هل، 

ِة، كاذمون ًُيَلي احلنك ألذري ؿىل من ُو ٔبكصة ٕاىل اؽلوث مٌَ ٕاىل احليات.  ً  ٔبص حاٍ ب

، ؤبهحوة اًخيفس يف كعحخَ، ل يس خ  عيؽ ُتصيم ٔبي يشء ذذَيا فوخسَن زخاًل يف ارلسني من معٍص

زَ. نيا هـصف ٔبهَ ميىر ُيا مٌش ؿّست ٔبّيٍم اِبحلنُك من حسمَ ٕال ؾيياٍ، واكن حيّصوٌِل اس خجاتة ؽلن حيسّ 

صًا. اكن معَواب مٌّا حفط ؾعحَ اًحرصي، ًُيحّسذ َبزـّمة ضلط ؿىل ذماكَ  ؿىل ركٌَ كري اؿلَوكة مؤدَّ

ؽلا ٔبهنييا اًفحط، ومهميا ابشلُاة فٕارا امصٔبثَ واكفة تحاة كدي اؽليّض كسما تخساتري ٔبنرث اىهتااكً جلسسٍ. 

 من احلجصت جس خبٔرن ٔبن ثًذحي ابٔلس خار خاهحا، فبَرن ًِا، وتلييا حنن ؿىل ملصتة هًذؼص اىهتاء ٔبس خارَن

 ظمبٔهة اؽلصٔبت نٌل ُو مـخاذ.
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ٍَ كرَي اشّلي رُة تَ سبًٔياٍ بٓثص وؽلا  ،ػل متِغ مخس ذكائق حىت ؿاذ ٕاًييا تـييني ذامـخني وتوخ

اًسىوث ومىض ذازخًا من اؽلسدضف  وحنن هددـَ. ابًعحؽ ٔبحلحيا ؿَيَ حىت ٔبذربَن ٔبن اؽلصٔبت يه سوخة 

 ؾيًا حُيّصك ؾيًيَ يُمية ويرُست.ازلنخوز ؾحس اًـزيز، ظحية ألؿني اشلي يصكس يف احلجصت وا

اُ و الٓن خيضؽ ًلك حفط يف ُو ظحية ٔبؿني َنحج، وتي ام اكن تـياذثَ يـخين ابؽلصىض، سلط جفبًٔت، ُو

اُو را يصكس مهماًل  ِة اًيت نيا هَـة مٌش كَيي، ُو ّلاوةٍل ؽلـصفة اًـةّل. هـم اكن يَـة ًـحة ٔبص حاٍ الً 

يبٔثيَ هَفُسَ ؿرب ٔبهحوٍة. مك ُو ضـيٌف ُشا إلوسان! زحـيا ٌَحيت تـسما ثـاُسَن ٔبن ىُصاحؽ ٔبهفس يا ؤبن 

م. ثُويّف ظحيخٌا يف اًـياية اؽلصنزت تـس يومني ذون مـصفة هـيش حياثيا ذسمًة ٌَياش ل ٔبس ياذًا هل

يا ٔبجساءل، َبَوحنخاح ًسخٍة حىت منوث؟  اًسخة، ُو

 وذؼؼؼؼس من اًيلؼؼؼؼؼيـ ن 

هـم ٔبَن ُيا ٔبحلكم ؾن اًوزق اؽلَّون اشلي ٔبحال حيات اًياش حجاميً، ٕاهَ هفس اًوزق اشلي ل كمية هل ٕان ػل 

ل يَعيؽ اًسـاذت، ًىن لك اًياش حصيس اؽلزيس مٌَ ؿىل ٔبية حال. يىن ؿَيَ زسوم ذاظة وزموس، ٕاهَ 

 حىت وٕان سبًٔت ظفال ؾن َظـم اًيلوذ، فسوف يصتعِا ابحلَوى جلك ؿالكة حيس هنا ؾلهل اًعلري.

حعي ٔبن نيت ٔبثسزة زلى ظحية يض خلي جبصاحاث ُتسني إلتعاز ابٌَزيز، ويه يف حّس راهتا 

هحري ٌَزِبوس. يف يوم من ألّيم خاء زالزة ص حاة يعَحون ثعحيحا  مفيست ٌَىثري من اًخرش ًوىهنا ابة

ومـِم نيس تالسدييك ممَوء ابًيلوذ اًعاسخة. هـم، فبَٔن ٔبسع ٔبن اًيلوذ  -مدارشت من اؽلعاز-ًإلتعاز 

اجلسيست ًِا زاحئٌة ممزّيٌت، ّلّححٌة ٌَيفس، جضاتَ زاحئة اخلزب تـس دصوخَ مدارشت من اًفصن. سبًٔوا تلَيِي 

. واكن سؤاهلم "مائة ابؽلائة"اُامتٍم ؾن وس حة اًيجاخ من ألس خار، فبٔخاة وؾيياٍ ُمـَّلذان ابًىيس 

اًثاين ؾن ٕاماكهية ٕامتام اجلصاحة يف اًيوم هفسَ ًثالثهتم، مفا اكن من ٔبس خاري ٕال ٔبن ٔبصاز ٕاىل اًىيس 

 . "ٕان اكن زلينك اؽلزيس من ُشا ،هـم"مماسحا 



  جتؼؼؼؼؼؼؼازٌة وكعٌط كعريتاًفعي اًخاسؽ: 

115 

ي مـايري ًفحوظاث ما كدي اجلصاحة، فبَٔن هفيس نيت ٔبس خـجي اهخلال اًىيس ػل يدّدؽ ألس خار اًيوم بٔ 

زمغ ٔبهَّ ػل يىن يل فيَ ٔبي هعية. وما ٕان َنم ٔبّوهلم، واتخسٔب اًـمي اجلصاّح ٔلول ؿني، حىت ٔبفاق 

ألس خار ؿىل َوكؽ ٔبول اؽلضاؾفاث: اؽلرشظ اًىِصابيئ ػل يخوكف حير ٔبزاذ ودّعط هل من كَدي، فبهٔكي 

بلُٓك ما وخس ٔبمامَ من ٔبقض ية. وتـس اًىثري من اًَِؽ وزسؿة اًخرصف ثوكّف، ًيجس ألس خار ظصيلَ 

هفسَ ّلّسكا يف ألقض ية اؽلِرتئة ٔبمامَ. ًوىن سرْت ظل مّث ِذربثَ اًعويةل وزتٌّل ٕاحساهَ ٌَىثري من 

ياك، حىّت ٕارا اظمبٔن جل وذت اًـمي حهنّس، اؽلصىض ِمن كَدي ٔبسـفَ، فلام يحشل اجلِس ًرُيكّؽ من ُيا ُو

ؤبذرب اًضاة ٔبن ظل سرَت، ؤبهَّ ًن يىون اًيوم ما ٔبزاذ من إلمتام وؿَيَ الاهخؼاز ًس خة ٔبصِص كدي 

 اؿلاوةل مصت ٔبدصى. ظحـا ثوّخَ زالثهتم ٕاىل اًحاة ابحثني ؾن من يبٔذش نيس هلوذمه.

من هفسَ خسًا ٔلهَ مسح  ػل يلي ألس خار ٔبي يشء ؾن اؽلوضوغ، ًوو حىت تخـَيق، ًوىٌَ اكن مس خاءً 

حلفٌٍة من اًيلوذ ٔبن جسَحَ ؾلهل واحرتافيخَ اًـالحية. ًوىن زمبا اكن ٔبنرث يشء ٔبحزهَ وَحزَّ يف هفسَ ٔبهَ 

 فََلس احرتامَ ًيفسَ، ًوو حىت ًيوٍم واحس، ثسخة نيس من اًحالسديم ممَوء ابًوزق. 

 صطؼؼؼؼج اؽلصيغ ل اؽلؼؼؼؼًِ ؿا

اشلي نيت ٔبرُة ٕاًيَ ػل يىن نٌل ٔبتلي ؤبثعَؽ، فَلس ؿاُسث هفيس ؿىل ٔبن مبا ٔبن اؽلسدضف  اًخسزييب 

ٔبحبر ؾن ُموكٍّي ثسزييب، فرصث ٔبسوز هحاز ألظحاء يف ؾياذاهتم اخلاظة، ظاًحا اًلَيي من اًـؼل. ًَم 

يَىن ألمص سِال تبٔي حال، ويف ٔبحس ألّّيم كِسم ٔبيب من اؽلسجس ًيبٔمصين تبٔن ٔبرُة ٕاىل تيت ظحية 

ٔلسبهٔل اؽلضوزت. وثـّجحت ٔبّنَّ هل ٔبن يصصسين ؤبَن ٔبظَة  -يضازنَ اًعالت يف هفس اؽلسجس-ٔبظفال 

ظّة ألؿني! ٔبدَضّ وازلي، فشُحت. اكن اًصخي يف حريٍت مثًل، ويف ؾيًيَ اًىثري من اًـجة، ًوىٌَ 

ٔبحسن ٕازسايل ٕاىل ظحية ٔبؿني مضِوز اكن ظسيلا هل، واشلي تسوزٍ ٔبوىص يب ٕاىل ٔبس خاري اشلي 

ؼل وألذالق  ،َضيت مـَ ٔبزتؽ س يواث مىذزناث. ػل حَىن سِةل ول ميسوزتك  ـِ ًوىهنا اكهت مَيئة ابً

واحرتام اؽلصىض نخرَش هلم حلوٌق ؿَييا. اكن ؾيسٍ مصىض من مجيؽ ظحلاث اؾلمتؽ؛ فاًلين جيَس 

ىض وحنن وكوف جباهة اؽلـسم اًفلري، واًعلري جباهة اًىِي يف ؾْصٍط زائؽٍ ٌَمساوات. نيّا هفحط اؽلص



  جتؼؼؼؼؼؼؼازٌة وكعٌط كعريتاًفعي اًخاسؽ: 

116 

ًساؿاث ؿسيست، ل هبٔذش فاظال ٕال ٌَعالت، فٌُعًل حٌلؿة ومن حرض من اؽلصىض ؿىل جعاةل، مث ىصحؽ 

 ؽلا نيا فيَ.

حبنك ٔبّن ٌَيفس اًخرشية حسوذا ٌَعرب، فَلس قزا اؽلَي كَيب من نرثت ما اكن يرشخ ٔبس خاري ًلك 

غ صىواٍ فَفْحعَ ونخاتة اًـالح، مصيغ لّك يشء ؾن حاًخَ، فؼل يىن اًرتحية ابؽلصيغ مّث سٌل

جاكفينَي، تي ويـلهبا مخس ذكائق من اًخثليف اًّعحي. وؽلا اكهت ظصيلة وضؽ اًلعصاث واؽلصمه واًـياية 

ابجلفون وظول ٕاىل ظصيلة مسح اًـني واؽلاهياح حُىّصز ًلك مصيغ، ٔبظححت ٔبس خـجهل ًيهنىي ظواتري 

َساين، فٌعلت حبّست "ٔبجية ٔبن خترٍب جلك يشء؟! ٕاهَّ اؽلصىض. ويف يوم من ألّيم، فلسُث ُتوكّي ت 

هَؼص ٕايّل تـني مذحّسية ؤكهَ اكن يـصف ٔبن ُشا اًيوم كاذم، "هـم،  "هحري ويـصف هيف يس خزسم اًلعصت!

 ."جية ٔبن ٔبذرٍب

اىهتت اًـياذت تـسما ُبهنىٌا وتَف مٌا اجلوغ ٔبيٌّل مدَف، ًىّن اؽلوكف اًساتق ما سال يُصيخ ؿىل اؽلاكن 

حة، مهمت ابلهرصاف فٌاذاين وذؿاين ٌَجَوش. ٔبذربين ٔبهَّ يـصف مسى اسديايئ من إلظاةل، ًىّن  ُز

معَيا ُو ؿالح اؽلصيغ ل اؽلصط. وتسون ٔبن يًذؼص اس خفِايم ؾن اًفصق تيهنٌل ٔبهكي ما تسٔب، فازّلواء 

ازلواء، ًىٌَّ ًن  يـاجل اؽلصط، ًىن اًعحية يـاجل إلوسان اؽلصيغ، زمبا يـصف اؽلصيغ هيف يس خزسم

يُضف  من اخلوف من مصضَ ٕال تـس ٔبن ُبظمئيَ وَبُسيَ ٕاىل حّصة ما اكن ُو فاؿهل تيفسَ. اكن وخَ 

ٔبس خاري حيوي اًـسيس من جتاؾيس اًزمن اًعلريت اًضاُست تبٔهَ كس زٔبى اًىثري. ُتّسن ٔبسَويب كَيال 

نرثت ألس ئةل وهيمس يف ٔبرين حىت  مٌش رضل احلواز، ًىٌَّ اكن يرّص ؾيسما يََمس ضيلا يف وهجىي من

يف ؾلًل. مضت اًس يواث، ؤبظححت مس خلاّلً، ولكٌل زٔبيت  ذل يسمؽ اؽلصىض جلكٌلث ما ساًت ثرتذّ 

 ."ؿاجل اؽلصيغ ل اؽلصط"يل  اً مسامصيضا ؾييسًا ٔبو ذائفًا يسبٔل اًىثري، ثشنّصث وخَ ٔبس خاري ُ



 

 ةؼؼؼؼؼؼؼؼاخلامت

 

ي يس خوحة ؿَيم ٕاحساج ٔبي الٓن وكس ٔبمتمت اًىذاة فٕاين زاح  يم ٔبن ثُمـن اًخفىري فامي كصٔبث، ُو

ثليري يف حياثم، ٔبو ظصيلة ثفىريك، ٔبو حىت هؼصثم ٕاىل احليات. فالتّس من ٔبن ثُفىّص فامي جية ؿَيم 

فـهل ورعوٍت كاذمٍة. نٌل ٔبهيّن ٔبصىصك ؿىل هوهم ظحيدًا ٔبوًل، جلك ما َُتمي من مـاين اؽلسؤوًية وذسمة 

ساًَن َنحجًا إبرن ظل اثهيا. وٕاين َلسـس تبٔن ُبِؾييم ابًيعح وإلزصاذ ما اس خعـت ٕاٍهيٌل اؽلصىض، وٕاو 

ًَِما تـَْ  َي  َُ َومَعِ َس سخياًل. ؤبمتىن ٔبن ثضؽ كول زسول ظل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ذوما ٔبمام ؾيًيم "اًَىيُِّس َمْن َذاَن هَْفَس

 َ اِحُز َمْن َبثَْحَؽ ه ـَ ا َوثََمىنَّ ؿىََل ظلاًَْمْوِث، َواًْ َُ َوا َُ  َُ  ."ْفَس

 


