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 تاونسلا يف ّرسلا سيل حاص اي ارخافم نينسلا ىصحأ يذلل لق

 تابس قيمع يف مأ « ةظقي يف اهشيعي فيك ءرملا يف هنكل
 ؟ةاصحل ةليضف ةبش ٌدعتأ ىصحلا ىلع نينسلا فالآ دع مق

 تاوطخلاب ساقي نأ ضور اهل ّدح ال « تاولفلا نم ريخ
 تامغنلاو راهزألل دجملاف ةرهز يف ةمغن وأ « ةرهز نك
 تابئتكم كاوشألا يف مانتو ةكوحض دورولا ىلع روهشلا يشمت

 تاعاس يف رهدلا كلت شيعتو اهتامم لبق مقعلل يذ تومتو

 تاومألا ىلع صحم ال رهدلاو قئاقد ةايح ا لهأ ىلع ىصحت

 تارا و ار وجم كيلا غراف ءرثآم اب الإ « رمعلأ

 تانسحلا نم اهيواطم يف ام ةليمجو ةديجم نينسلا لعج

 يضام وبأ ايليإ



 .. ةلحاو ةأيح 5 نسل

 3 قابسلا يهتني مث اهايحن

 ريذحت نود رد ءةياهنلا طخ ةتغب رهظي

 ! سفن الو ... اهدعب ةكرح الف .فقوتلا ةراش

 اًعله فجترن نحنو اهايحن نأ «نذإ ةنطفلا نم سيلف ءاعيمج اهشيعن ةدحاو ةايح

 .. اهنمو اهيف ملعتن نأ نود اهايحن نأ كلذك ةنطفلا نم سيلو ءاّبعرو

 اهيف ىحي مل هنأكو اهايحي يذلا كلذ ىكذب سيل ادبأو

 هلوح نم هوجو يف رظنيو .وطخلا لبق همدق عضوم سملتي

 نإو ىتح ام اًئيش ررقي نأ لبق هفلخ تفتليو «قطنلا لبق

 .. اطيسب ناك

 شاعو دلو ) يه ءام صخش ةايحل ةصق رصقأ نإ لاقي

 ةلالد تاذ تاراشإ الب ؛ةماه ليصافت نود اذكه .(تامو

 . دافحألاو ءانبألل ىورُي نأ نكمي فرشم خيرات الو «ققحت فده ال «ةقيمع

 .كروب سميج .. كيدي نيب رخآ ًالقع لمحت كنإف ءاباتك أر قت امدنع | 0 |



E 

 اهنم دشأ ىرخأ ةصق نم لضفأ «ةليزهلا ةرصتخملا ةصقلا هذه نوكت نأ فسؤملا

 انملاع ألمت ديدشلا فسألل اهنكل ءالزهوءاّرصق

 .. يبرعلا

ك ملو (تامو دلو ) نم ةصق
 56 5 05 ادا ن

 . !!..لاوط تاونسل دتمت دق يتلا هرمع نينس

 اهنأ مأ جرختل تلخد له يردن ال سافنأل رابتعا يأ نود اذكه .. تامو .. دلو

 !.. الصأ لخدت مل

 ةاسأمللاي  هنكل ءاذحاو داسجألا ددع دازو .ىضوفو ءاًماحز ةايحلا يف عنصف شاع

 . هللا ايند يف اًحئاس اهاضق يتلا تاونسلل اًهيجو اًرربم هسفنل الو انل طعي م

 ةركاذ يف ايح لاز ال ءاننيب هدسج بايغ مغرب تمي ملو دلو نم كانه .ضيقنلا ىلعو

 5 . ت

 مچ . رعاشلا لوف مهب قدص

 ت نل كنإف ببال



 رمع بز " هلوقب يردنكسلا هللا ءاطع نبا مهفصي ءاهرغص مغر ةكرابم مهرامعأ

 ن نا نوو تشاو ومات تت

 نوديعي .لجخ الب مهءاطخأ نوححصُي «نورفغتسيف

 ىلإ نوقلطني ءىضوف وأ للخ اهارتعا ام اذإ مهتايح بيترت

 مهفادهأ .يقيقحلا مام سأر يه مهتاقوأ ءائاد مامألا

 مغر مهنكل «ةئيضم مهمالحأ «ةفيرش اهلينل مهلئاسو «ةليبن

 ! ديرفلا زارطلا نم نولتاقم اذه لك ْ

 ةظقي يف ئاد مه «لاح ىلع تبت ال اهنكل مستبت ذخأتل يطعت ةايحلا نأ نوكردُي

 هاجت مهريصقت مدعف «نانجلا ينئمطم مهتايح ءاهتنا ةظحل مهارت نأ بجع ال اذل «هابتناو

 .ةحيرتسم ةئناه مهرئاض لعجي .ةايحلا يف شيعلا ةيدجب مهمازتلا

 !!؟ ثيعتس نيتايخا “مَ
 کک ل

 .. تومي نلو مل نکل شاع نم ةايح مأ ر

 . ؟ ةايح فلأب ةايح اهلعجتس لهف ءاهشيعتس ةدحاو ةايح

 !؟ةايعلك ةا نر مأ

 .. ةباجإلا كدحو كيدلو

 0 ..رفزن وأ قهشن اهيف انتلعج يتلا تاقوألاب لب ءانتارفزو انتاقهش ددعب ساقت ال ةايحلا |

 # .كنارف نآ

 !؟؟شيعتس هايح مك



 5 حرر راف دقف ةايحا ةسردم يف ملعت م

 نا لع ةرداقلا يه اه رع لود يلايللاو .تدژم رخ رذقلاو «ملعم مظعا مايالاف

 ::نكفلاو مها ةرازم كقيذت

 امولظم اهتب ىتلا ةليوطلا يلايللا كلت دصقأ

 ا ىوكشلاب ةئيلم ,كقلاخ ىلإ كقبست كعومد

 مألاو ةرسحلاو

 ا
 ا

 .. عساولا

 بنذ نم اّيكاب اهتيضق يتلا يلايللا اضيأ

 ..نيرخآلا هاجت كبناج نم ملظ وأ «هتفرتقا

 دعوم اه سيل «ثادحألاب ىلبح امئاد مايألا

 دجتف اهديلوب عقوت [نود كئجافت .ضاح

 .. هباسح هل بسحت وأ هعقوتت مل لاح يف ءاهاحضو ةليل نيب كسفن

ANا تقنع ا 3 2 6-3 و  



 اغا طقم كمر ناک انك

 .. اهتقيقح كلتو .. مايألا يه هذه

 انود اهشيعن نأ انيلعو .. تامدقم الب حرفو .. ريذن (نود برح ٠

 مايألا توص عامس نم هنكمي اًيلاع اًيعو كلتمي «ديعس فنص رشبلا نيب نم نكل

 .. هلوح نم ةايح لا بخصو جيجض مغرب ءاهتاشوشو كاردإو

 انخارصو اناوكش توص نأل اهعمسن ال اننكل «لئاسر انيطعت موي لك مايألا .. معن

 . رخآ توص يأ نم ىلعأ اًبلاغ نوكي اهتأجافم نم انتعجافو

 | اهيلإ سلجي نمل جاتحت يئاقدصأ اي مايألا
 | يضمي مث ءاهسورد يف لمأتيو ءاهنم عمتسيو

 ضعغي نم !  اهتبضغ ىسقأ امو  بضغتو

 لمأت نود اهمهف ىلع هتردق اًيعدم «هرورغب الاتخم اهنع بهذيو ءاهسورد نع فرطلا

 .. يعوو ةساردو

 اا و
 SE EEA ا نه اا

 . ةشحوم ةملظم مايأو حيرو دعرو رطم انم لك ةاي
RIS 

 ا تح



 .. مايألا يل تلاق

 . اهراكفأو .ءاهثدابم ضعبب مايألا ىنتتدح ىبحاص اي اًمامت كلثم

 اهتبضغ نأ دكؤت يهو اهنيناوقب ينتركذ
 ا و ا ن ا كلت نيو اغ اأ

 الا اهنم بهذي اه ناب ءزيزغلاب نيل كسألل

 .. عفني وأ ديفي ال ميف اهتعاضإ يلع تبتعو .دوعي

 دلج ةفاصور كتم تحشيش قلقلا «ترطضت ال نانحلا داع نك : خلاق

 عنتقا نمب كحور بعتت الو «نمؤت ام لجأ نم لضان ؛ميحجلا كلخديس «كتاذ

 بيتر لكشب ةايحلا ةلجع يف نورودي «هتدارإ ءلمب هرتخي مل برد يف ىضمي مهمظعم

 ! هلعفن ام ةيمهأ وأ ةدئاف ام ةدحاو ةرم ولو مهسفنأ اولأسي نأ نود

 0 حورلا ةباوب تحتف «يلهاك ىلع ام اضعب تلزنأ ةمداقلا تاحفصلا لالخ

 عج نم ريثك يف دتعأ مل ءايشأ بلقلا ةنازخ نم تجرخأ ءاهيف ام ضعبب حوبت يك

 ي ٠ ةايحلا يف كل اًساربن نوكت  تحص نإ. اهلع ءاهراهظإ وأ اهجارخإ نايحألا

 2 .ينوتنأ تربور ..اقحم نوكتس ام امويق ,كرمع يف موي رخآ اذه ناك ول اک شع
ah E i 



 !!كراعملا َمأ يه ..ةايحلا

 | مهاوو «بورحلاو تاعارصلاب ةئيلم اهتحاس

 :امه ؛نيفنص نيب ةموسقم ةايحلا نأب كركذأ ينعد اركنتسم كيبجاح عفرت نأ لبقو

 باحصأ .صوصللاو ءانمألا .نودسافلاو نوحلاصلا .رارشألاو نوبيطلا

 ايندلا يه هذه ..ةئرتهملا ةبرخلا سوفنلا باحصأو ةيحلا رئامضلاو بولقلا

 .نيلماك حوضوو ءالجب

 ابيط تنك امهم كنأ ئيسلا ربخلا «نوّيناودع .هنيعب رشلا مه ةايحلا يف سانأ ةمث

 كفصوب «مهعم ةكرعم يف لوخدلا ىلع رج ام ةظحل يف كسفن دجتس كنأ الإ ءاقولخ

 !ءانمألاو نيحلاصلاو ءافرشلا شيج يف اًيدنج -تببحأ نإ-

 ةمينغلا يف دهزلا باب نم «ةايحلا تاعارص قيلطت ىلع اننوثحي نيحلصملا نم ريثك

 الشم" :يعفارلا قداص ىفطصم بيدألا ةيبرعلا قالمع لوق مه لسرأ ءالؤه «ةيويندلا

 "ريخلا اولعفي مل اذإ مهريغ ريخلا لهأ رضي ءرشلا نولعفي امدنع مهربغ رشلا لهآ رضي

 .. ءيش لعفي ال انكاس ريخلا لظي نأ وه رشلا رصتتي يك مزاللا ديحولا ءيشلا

 / .كروبدنومدإ تلا مي ردم 57



 و احط ا ر ا نم ا نافعا“ ماو تبل لق فاو

 !!ةكرعملا بلق يف - ريخلا لعفت تنأو- كسفن دجتس انهو «ةضيغبلا ةئيسلا

 ددشي امك ءةايحلا ةعيبط نم ءزج عارصلا نأ دكؤي "هيجايب ناج" ريهشلا سفنلا ماع

 عم لفطلا كراعم نأ ادكؤم .ةكرعملا لوخدل راغص مهو انءانبأ لهؤن نأ بجي اننأ ىلع

 لماعتلا نم هنكمت تايجيتارتسا ةيمنتو ماعلا عم ملقأتلا لفطلا ملعت لهألا مث نارقألا

 اوحبصي نأ ىلإ مهب بهذي ؛نمث يأب عارصلا بنجت لافطألا ميلعت منيب .تالكشملا عم

 .ايلقعو ايعاتجا نيقوعم

 رابكلا ىلع هتمجرت نكمي هسفن رمألاو

 نم ءزج وه نمؤن ام لجأ نم كراعملا ضوخف

 ناك اذإ ةصاخ ءانتاربخ ءارثإو ءانيعو عاستا

 ام اذهف «لافجإلاو ةبهرلاو فوخلا وه لباقملا

 !ةايحلا يف حيحصلاو لماكلا اندوجو قيقحت عم ضراعتي

 ةيجيتارتسا 33" هباتك يف انيطعي "نيرج تربور" بتاكلاو ركفملا
 :لوقيف ,موصخلا ةهباجمو عارصلل ائيضم اًهجو ”برحلل

 ..ةزكرم كتادقتعم نولعجيو ؛كنوزفحي مهنأ يفكي ةدع اياده نوبلجي ءادعألا

 اولتاقُي ملام مهزايتماب ريدقت ىلع لوصحلا نوعيطتسي ال نابايلا يف ياروماسلا وبراح

 : 0 م ع 7



 وج" لثم دينع مصخ ةميزهل ةجاحب ناك يالك يلع دمحم نأ اك «نيفاّيسلا لضفأ

 لضفأ جرج نأ ىلع رداق بلصلا سفانملا .ايقيقح |ميظع التاقم حبصي يكل "رزيارف

 كلذو ؛تمزُه ول ىتح «مظعأ كتأفاكم تناك سفانملا ربك املكو «تافص نم كيف ام

 فيعض سفانم باسح ىلع حبرت نأ نم ميظع سفانم مامأ مزن نأ لضفألا نم هنأل

 ."ةيلاتلا كتكرعمل امعدو افطاعتو امارتحا بسكت فوسف

 اذه قيقحت لجأ نم ةينمزلا ةلهملا بلطيو «هل افده انعضي نأ سيلبإ ررق نأ ذنم

 اک سارت نالا سيلب] ءانبأ ةو كع ى تقذ لق برملا لو طو فدا

 لوخدل ايهم ريغ رخآلا بناجلا نوكي نأ لقعُي لهف ءاهب زوفلاو ةكرعملا ضوخل مهلّمؤي

 .اهحبرو ةكرعملا

 هربق ىلإ ذخؤي يدوهي لجر ةثجل امارتحا فقي «ةقرلاو ةمحرلا عبنم وه ةي يبنلا

 نع رظنلا ٌضغب مرتحت نأ قحتست ؛"؟اسفن تسيلوأ" :مهل لوقي هباحصأ بجعتي نيحو
 .رخآ ءيش يأ

 نيلبج هملظ نم ىلع قبطُيف ةراشإ ارظتنم هللا لبق نم كلم هيتأيو «ىذؤيو ةي ملظي

 جرحت نأ هللا لعل ..ال" : -أدهي مل هعجوو .فجي مل همدو- لوقيف ءالثمو ةربع مهلعجيف

 ."ادخوم الجر مهبالصأ نم

 هباحصأ ملعو ءاشويج زهجو ءابورح -ملسو هيلع هللا لص- ضاخ ..كلذ عمو

 ! ؟اذامل ..برحلاو لاتقلا نونف

 8 ا 9 3 1
 ريخلا مده نوديري نم دض نوكي نيح « اريخ اضيأ نوكي لاتقلا .



 رومأمو «ةكرعملا ضوخ هيلع بوتكم حالصلا ركسعم 2 أمو «ةكرعملا ضوخ هيلع بوتكم حالصلا نأل

 .اهب زوفلل دهتجي ناب :

 كنهذ نم درطت نأ كيلعف اديعس نوكت نأ تببحأ ام اذإ ..ىبحاص اي

 رمن امدعب كانه ةحارلا نإ «ةحارو ءودهو مالس ةايحلا نأ ةركف

 نقلا بر هدأ نم باا والا لع 5-5

 نأ نيدهاج لواحن نأ انيلعو ..ةكرعم يف نحنف انه امأ |

 .ةماركو فرشب اهحبرن
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 - رمأ وهف لداع ريغ هنأب ىرت ملاع يف ايحت نأ
 قازرألا نأ كسفن يف رقي نأ ..بعص فسؤم

 | رخآ نود فنصل ليمت «تارايخلاو ءصرفلاو

NCEE, 

 .ابئاص ائيش نوكي نأ نكمي ال ءيشل .سأيلاو

 نيذلا ّيحلا ءانبأو ءابصلا ءامدنو «ةساردلا ءاقدصأ ركذتتو يقيدص اي سلجت امدنع

 ةعيرس تاجرد ةايحلا ملس يف ىقترا نم مهنم نأ ىرتو «مايألا مهنيبو كنيب تقّرف
 اعيرس اكح ردصت نأ لبق لهمتف «ةيلاع

 ةاباحمب الو .كعم ةايحلا ةبالصو رهدلا ءافجب

 ةروصلا ةرورضلاب سيل هارت ام نأل ؛مه ردقلا

 .!ةلماكلا

 نود ر ا للتو سفن ا مادو خاو فقس -رشبلا ينب ىنب نحن - انكرادم نإ

 ايو دار ا ما وة ارل نع يذ لك ا ا



 ابرو «ضفرنو رمذتنف -هاشاح- ايئاوشع العف تسيل -اهرشو اهريخ- هللا ماكحأ

 ال يتلا هماكحأ نم انضعتماو «هللا هيف انوكشو «ةايحلا هعم انهرك اغلبم ططشلا انب غلب

 :لوقي ملقلا يحو يف يعفارلا

E E :انه عال ER CTR 

 هاجت انكلمتت يتلا طخسلاو رمذتلا رعاشم نم اسؤب دشأ نوكي نأ نكمي يذلا ام

 .اهداورو ةايحلا

 ماظلا اهمكح نم كملأو كب اهصئيرتب كساسحإو «ةايح ا نم كقلق نجس نم رّرحت

 .كل ليي اك

 : :حئاصن سمخ ينم كلف «بردلا كل ءيضأ نأ تببحأ ام اذإ

 :ةياورلا يف رخآ لصف دجوي هنأب نمآ 1

 كسافنأ يهتنت نيح كراظتنا يف ءانفلا نوكي نلو «كرمع تاونس تسل تنأف

 نازيملا ىرتس كانه ءهللا ءاقلو باسحلاو ةرخآلا ثيح ةياورلا يف مهألا لصفلا كانه

 اهجاجوعا تيأر يتلا رومألا نم اريثك نأو «فصتنملا يف تباث رشؤملا نأ نم دكأتتسو

 اروثنم ءابه اعيضي مل «كملحو كربص ليمجو كاضر نأو «كل لّيَخ اك تسيل ايندلا يف

 .ةرثؤم ..ةليقث ةنكاس تانسحلا ةفك يف اهلكف

 وست وال .. ! هيفكي ام امئاد كلمي ‹ هيفكي هكلمي ام نأ كردي نم
RES 1 2 ١ : 

 !؟ةلداع تسيل ةايحلا



 !ةلماك تفعل ةرؤضلا ناب قفا 2

 كعنمو هللا رتس الول ارش ناك ءاصلاخ اريخ هارت لمع يف كقيفوت مدع ناك امبرف

 © يبنلا ةيرقبع «ءلضفألاو ىلوألا كل رق هللاو ءرمذتتو يكبت «هيلإ لوصولا نم

 ><: كنإ مهللا» :ثيدحلا انملعي وهو ةلماك ىلجتت
 'ش مالع تنأو ملعأ الو ملعتو ردقأ الو ردقت

 رمألا اذه نأ ملعت تنك نإ مهللا ..بويغلا

 هردقاف يرمأ ةبقاعو يشاعمو ينيد ىف يل ريخ

 .«هيف يل كزاب مث يل هرسيو يل

 :حومطلاو اضرلا نيب قّرف 3

 الأ حومطلاو «ناك امهم رّدقو ءاش ام ىلع هلل نانتمالاو ركشلاب رعشت نأ اضرلا

 وه دحاو صخش «فدهلاو ملحلاو ةياغلل لوصولا وحن بابسألاب ذخألا يف رصقت

 رعاشم نحش ربع صخشلا اذه تنأ نوكت نأ لواح «جيوتتلا ةصنم ىلع فقي يذلا

 فقت مل كلذ مغرو «كدهج لك تلذبو كديب ام تلعف اذإف «حومطلاو ةّمهاو ساحل ا

 ابرو «ريخلا كل بتك هللا نأ دكأتو ءكبر نعو كسفن نع اضر يف مستباف «ةصنملا ىلع

 لمعتل كعجضم ضقي يذلا وه حومطلا «ةيناث لواحف ىرخأ ةصرف كمامأ تناك

 بهت يتلا ةليمجلا مئاسنلا كلت وه اضرلاو «مونلا كينفج نم درطيو «حدكتو ركفتو

 .ناك امهم ..هيف تنأ ام كل ائينه نأ هريختل كبلق ىلع



 الو «ريناندو مهارد ىلإ مجرتي نأ بجي انل ةبسنلاب قزرلا يداملا انملاع يف فسألل

 .!حيحصلا ءيثلاب ادبأ سيل اذه اي اذهو «كنبلا يف ديصر ىلإ لوحت اذإ الإ هب فرتعن

 امص را ت

 دكؤأ يننكل ءاياطعو معن نم كلمت ام ميظع ىلع كل

 ال قيمعلا مونلاو لب «ةحارلاو «ةنينأمطلا رعاشم نأ كل

 | يف مهلاحل رظنت نمت كاذ وأ اذه اهيف عفد برو «نمثب رذقت

 | اهب ساسحإلا لجأ نم هتورث لك -دسحب اهبرو- ةطبغ

 ! اندهاش ابرو ءهروصقلاو تارايسلاو سبالملا ىرن نحن

 ٠ ىرن ال اننكل .تاهقهقلاو تاكحضلا انعمسو «ةماستبالا

 دعت ةهاتلاوررفلا فاع اه لعن الوعر ودعفلا قام

 كلذب نمؤت نأ جاتحت طقف «ريثكلا اهنم اضيأ تنأ كلتمت كنكل .ةمعنلا نم ائيش كلتمي

 .!احيحص نوكي يك

 نلدأ نك هك ؟قلنذا O كدر دن كب تك الا ناقل د يااا

 :لداع هللا 5

 -همسا لج- هتافص سأر ىلع لدعلاف «هانلق ام ةصالخ ةرابعلا هذه يف نوكت اهبر

 ىرتس ءايبنألا نم هقلخ ةوفص ىلإ ةعيرس هرظنبو .دحأل هلكوي مل هديب قازرألا ميسقتو

 !؟ةلداع تسيل ةايحلا



 مهباصأو «ررضلاو ىذألا نم اوملسي ملو «مهملاع نع الضف مهارق يف ىنغألا اوسيل مهنأ

 انوملع نم -مالسلا مهيلع- مهريغال ءالؤه كلذ عمو ءريثكلا ءيشلا رشلاو ءالبلا نم

 .ركشلاو «ةعانقلاو ءاضرلا ئدابم

 ادانع الو |لظ سيل - لضفألل هرييغتل مهيعس عم- هيف مه ام نأ اديج اوكردأ مهنأل

 مأ رمذتنو رفكنأ ىريل «هناحبس هتارابتخا نم رابتخاو «هّللا نم ةئيشم امنإو «ردقلا نم

 .نيركاشلا نيرباصلا نم نوكن

 توسو .حرملا نم ليلقو .حماستلا نم ليلقو ميلسلا كاردإلا نم ليلق 8 o 9 2 28 اا ىكلا . 5

 رهظ ىلع كسفن هن حيرت نأ تعطتس سا فيك ىرت امدنع شهدت 1
 قى 5

 ...بكوكلا اذه

 داو (موم تسرموس)
2 



 فقس نم فف ادع [ديعيس شيعت

 نيرخآلا نع ينغتسي نأ عاطتسا نم نأب مزجأ داكأو ءطوقسلاو لشفلا لاح كملأ نم

 .ةحارلاو ةداعسلا وحن ةركذتلا فصن عطق دقف

 جَجؤي ام اذهف ؛هنم أوسألا عقوتو .رخآلا يف نظلا ةءاسإ باب نم سيل اذه لوقأ

 مهم ىنعم ىلع كل دكؤأ نأ لواحأ |نإو «ةطبحملا ةيبلسلا رعاشملاب اهنحشيو سفنلا

 ةقفاوتم لاحلا ةعيبطب تسيل مهتامامتهاو «كتاباسح نع فلتخت رشبلا تاباسح نأ وهو

 .كتامامتها عم

 ...ايداعاموي مهضعبل ةبسنلاب كديع موي نوكي نأ بجع الف

 .!ائيس ابرو

 نی ءروھزلا راعاک مهرمعف بكاوملا ءاقدصأ امأ ر مجرد ةنحملا ءاقدصأ



 هذه ككراشي نأ عيمجلا نم عقوتتو .ضرألا لهأ دعسأ نوكت كجّرخت موي يف

 نم ادج اليلق لقأ ددعلا نأب ًأجافتف ,ةحرفلا

 لهألا نم كظح ءوس يعنتو ..نزحت .عقوتملا

 لهاجتلاب رخأت نم تدعوت ابرو .ءءاقدصألاو

 .!هيدل ةبسانم مهأو برقأ يف

 كروزيس عيمجلا نأ روصتت ضرمت امدنع

 ىدارف كوتأي نأ ءراهصألاو لهألاو ءةساردلا ءاقفرو لمعلا ءاقدصأ نم رظتنتو

 مهتننظ نم نأبو ءرضح نمم رثكأ فلخت نم نأ دجت -فسألل اي- كنكل ؛تاعامجو

 مهججح نأ ىهدألاو ,كنع لاؤسلا ءانع مهسفنأ اوفلكي مل كيلع نينئمطملا ةمدقم يف

 و او

 نم ءازعلاو ناولسلا رظتنتو ءام ةبيصم وأ ةوبك كبيصت وأ كيدل زيزع تومي

 نأ رظتنت تنك سانلا نم انالف ّرت مل كينيع نأ الإ نيرعملا ةرثك مغرو «ينادلاو يصاقلا

 .!كفتك ىلع تري نم لوأ نوكي

 كل رذتعيف «ةظتكم ىألم هنئازخ نأ ملعت نم باب قرطتف ءةيدام ةقئاض كمهتلت

 داكت كقلح يف ةصغلاو هدنع نم جرختف «كتدعاسم ىلع هتردق مدعو .هزجع نع



 يف -ايئدبم- قحلا كلو «ملألاو نزحلل ةبلاج فقاوملا هذه عيمج ءيبحاص اي معن

 .كتايح يف مهفقاوملو مهل كريدقت ءوس نم ملأتلا

 فقاوملا اذه لم ةهجاومل لج لضفأب كربخأ ينغد ن کل

 E د ل حو اديج كردت نأ

 تعا نه اب دق و هركش بهو تکا لا اذا لح هلهاك قوق

 نم هعنم ام هب ملأ وأ هفورعم ريغ رذع هيدل نوكي دق هنإف ءصكنو

 .كمكح ردصت نأ لبق دكأتف ..نوعلا دي ميدقت

 هئيجب مدع اهمثإ يف قوفت ةيهاو هتجح نأ ىرت يذلاو .ريخألا فنصلا كلذ امأ

 .!(بنذلا نم حبقأ) رذع هنأو

 عيطتست نلو «نارفغلاو ةيادهلاب هلو كل هللا وعدتو «ءوده يف مستبت نأ كيفكي انه

 .عفترم ريغ لصألا يف مهنم كتاعقوت فقس ناك اذإ الإ اذه

 .!بلطلاو ذخألا نع اهمجلي لباقملا يفو «ءاطعلا

 ةباحرو هلضفو همرك نم عزويو .جاتحملا دجنيل ةنحملا دنع بهي يذلا ريبكلا

 يتح هنسحأ ىلع كيخأ رمأ



 ..ناك اك اونوكي نأ نيرخآلا نم عقوتي الو ءهئاطع نمث رظتني ال لباقملا يف هنكل

 نم نورظتني نيذلا كئلوأ نم ةركبملا ةخوخيشلاو ركسلاو «مدلا طغض برقأ امو
 ..ريثكلا سانلا
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 ةماسنبإلا ةلحم ىدننم

 د ارب د. رجلا هباعتسا رادقبب اتو هيرا ةرثكي ال مج لكجرلا ةيكح 3



 ..ةقدص ةماستبالا ..ةقدص ةبيطلا ةملكلا

 ..ةقدص كيخأل كسلجم يف كحاسفإ

 ٠ ي ضيرملا ةدايع ..ةقدص كل خأ نع كلاؤس

 0 هافش ىلع ةماستبالا مسرو «ديقفلا عييشتو

 .ةقدص ..نيرخآلا

 دنع قيفصتلاو ءةقدص دهتجملل "تنسحأ" ةلوقو ..ةقدص عدبملا عيجشت :.انضيأو

 .!ةقدص نيرخآلا زوف

 كسفن نم كلعجو .ةقدص بهاوملا ناضتحا

 تيبرتلاو .ةقدص زيمتلا وحن نورخآلا هيقتري املس
 .ةقدص قفخل | فتك ىلع

 كترمإ تحت مه نم عيجشتف اسيئر تنك اذإ

 : | .. اديعس نوكي ىتح ًالضاف نوكي نأ ءرملا لع

 ةداعسلا عئاب ..تنأ نك



 ةقدص -هعم تفلتخا امهم - كيخأ ضرع نع َبذلاو .ةميمنلا نع

 ع ف طلا ضغ و .اهليمح ريدقتو .ةقدص كتجوز ىلع كفطعف ءاجوز تنك اذا

 .ةقدص اه ثدحل يتلا طوغضلا لمحو ءاهتانه

 كاين ةثيهت و لمجتلاو نيزتلاو .ةقدص كجوز ةحارل وخا دنيهتف فجوز تنك اذإو

 د هتروثو هيضغ لمحو .كظيغل كمظك نأ اک .ةقدص هلابقتسا دنع كئانبأو كتيبو

 ةقدص - ريصقت هنم كل ادب امهم- هدهجو هبعت ىلع ءانثلاو

 رجأ هيلع كل كعمتجم يف ةداعسلا رشنل هلعفت ام عيمج «يبحاص اي اذكهو

 .ةقدص ..عورأو لمجأو لضفأ كملاع لعجت نأ لجأ نم هلذبت ام لك ..هللا نم

 نم وتو جين رطم 0-0 نأ «ةداعسلل اعئاب نوكت نأ ىلع رداق تنأ

 د «لام ريثك نودب «نيرخآلا

 .ليمجلا يتايحلا ككولس

 تباغ نإ ..اسمشو «ازراب جن نوكتس

 .ماغو ملاعلا اذه نم ءزج ملظأ

 جاتحت مك فرعتل انايند تألم يتلا ةسباعلا هوجولا كلتل ايلم رظناف نذإ ..بجعتتأ

 .كتماستبال ةايحلا

 .. ديعس حبصت نأ يف ةقداصلا كتبغر ىلع بلاغلا يف فقوتي ةداعسلا نم كيصن 20



 ىنعم كردتل ,دّساحتو ةريغو «مداصتو نحاشت نم ءاقدصألا نيب ثدحي ايف غلاط

 .بلقلا ىقن ةريرسلا يفاص نوكت نأ

 محري ال ريدم نم اهنوناعي يتلا ةاناعملا ىدم ملعتل نيفظوملا تاسم ىلإ كنذأ قلأ

 .ةلامزلا قوقح يعاري ال ليمزو

 كنوك نأ ملعتل «جيجضلاو خارصلاو عارصلا ىلع اهءاوبأ تقلغأ تويبل رظنا

 .نامزلا ل يتابع هشام اينو كورت

 ىبحاص اياهعرزا ..ةداعسلا نع ثحبت له

 ..اهدجت

 رسي اقروم ايهاز اهرمث دجت اهسرغا
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 ةايح ا راتحتس .ريخلاو ةداعسلل اعناص تنأ نوكت نأ ىلع لمعت امدنع ..ىنقدصو

 ..كتدارإ رسكو كتميزه ةيفيك يف

 ةكرعم يف مزه ام اردان ..ملأتت الق ةءاطعملا بولقلاف :

 عفرتت ام امئاد األ ؛(تاذلا بحو .كالتمالاو .ذخألا) ١
 ا اب اه ف وم اخو ردو 5 0 =
© 

 .ةداعسلا راطق ف 3 4#,

 0 E ES وو رد سس يمت

 0 نا هنأ لك
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 نعو «ريغص انأو يماردلا يلبقتسم نع يعم ثيدح يأ يبأ حتتفي ناك ةرابعلا هذهب

 .اعفاي الجر ترص امدعب ةايحلا يف ىتيؤرو ءابصلا ةلحرم يف يتاحومط

e EEع ۴ 7  

 لب ؛للم وأ للك (نود ءاماع نيثالث لوط اهددري يآ لظ =

 .سدقم ليزنت اهنأكو ءاهاودج يف رظنلا ديعي نأ نود

 يك طغضلا لاكشأ عيمج يدض يبأ سرام اهلجأ نم

 ًاريثكو ءاسم حابص ينذأ ىلع اهددري ءأييظع ًاسدنهم ديا 4

 .ًابدؤم ابرو ًابتاعمو ًابنؤم يروهجلا هتوصب اهب خرصي ناك ام

 ناحل وم تال اور كقول نعل قمر
 .تاليدعتلا ضعب اهيلع يرجي وأ ةلوقملا هذه يف رظنلا ديعي نأ يبأ

 يعفارلا .. ناعجش راغصلا جرخت يتلا اهدحو يه ناعجش رابكلا ةيؤر



 نوكيو «هکولس حًحصيو .هسفن عجاري نأ -نامزلا اذه ءابآ نم ريثكو- يبأ أشي مل

 لالخ نم وه همالحأ ققحي نأ دارأ هنأب فرتعيو «هئانبأو هسفن عم ةيعقاوو اقدص رثكأ

 .هيدل صاخ حومط وأ ملح لك ًاسماط «هدلو

 بألا «نيبجلا قرعب اهعنص ىتلا هتدايعو همسا ثري نم ديري يذلا بيبطلا بألا

 يف حمطي يذلا رجاتلا بألا ءرهدلا دبأ احوتفم هبتكم لظي نأ ديري يذلا يماحملا

 رظن يف ةعورشم بلاطم ..ضعبلا ةريغو دسح راثم حبصأ يذلا هنايك ىلع ظفاحي نم

 .رخآلا فرطلل ةملاظ نوكت نايحألا نم ريثك يف اهنكل ؛اهبحاص

 ىوكشلا نمديو «بوكسملا نبللا ىلع ءاكبلا قشعي يذلا فنصلا نم تسل يننألو

 بألا) انيلكل لضفأ لكشب ةسدقملا يبأ ةرابع بيترت ديعأ نأ تررق «تاف ام ىلع

 !(نبالاو

 لوقت يتلا ةيصخشلا يتدعاق قفو شيعأ نأ تررق اذكهو

 هارأ نأ ٌدوأ يذلا ضرألا رهظ ىلع ديحولا صخشلا وه ىنبا»

 !ىنم لضفأ سیلو ««ینم دعسأ

 ةيصخشلا هاؤرو «ةصاخلا هبراجتب «هينامأو همالحأو هركفو هبولسأب ينم دعسأ

 .اهتقو يليج ىلعو يلع ةبيرغ نوكت دق يتلا هتاحومطو



 كالا نودع نأ قانا جيا نإ دمتم" ف رع هلا وانعم كورن

 يق اطلس سرامأ نل ًادبأ يننكل ؛ةاشرإلاو ةيجوتلاو حضنلا ينم هل طقف «هتاعلطتو

 ةيدأتل نويهاذ مهو ءءاسم حابص مهب مدطصن نيذلا خوسملا عومجم نم ًاخسم هلعج

 .اهلخادب ةأجف مهسفنأ اودجو ةرئاد يف نارودلاو «مهتدارإ ءلمب اهوراتخي مل لامعأ

 2 «ةيسفنلا ةحصلاب نومتهملاو «ةثيدحلا ةيبرتلا ةذتاسأ نإ

 يف أشني يذلا لفطلا نأ يهو ءًادج ةماه ةقيقح نودكؤي اوحرب |"

 ًاقئاع فقي ام نأ اودكأو «ءاقترالاو عادبإلا ىلع رداقلا طقف وه «ةيرحلا نم خانم

 رماوألا ليس وه زيمتلاو راكتبالا ثعاوب مهلخادب مطحيو انلافطأ عادبإ مامأ

 .ةسردملا وأ نيدلاولا نم ءاوس اهنوقلتي يتلا يهاونلاو

 يذلا قهارملا نأب ؛ةقهارملا رومأب نوصتخملا اهفيضي يوبرتلا انيعو يف ىرخأ ةّئبل

 هراكفأ نيب ةفاسم دعُبو «هيوبأ نيب ةبرغب رعشي
 تانامّرَفلا ىوس مهنم عمسي الو «مهراكفأو

 نم هكولس يف افرطت رثكأ نوكي ءذافنلا ةبجاو

 نيب راوحلا أدبم دمتعت ةئيب يف أشني يذلا كلذ

 .ةدحاولا ةرسألا ءاكرش

 ءاطخألا نم ريثكلا رفغت ةبيطلا ةنسحلا مهاياونف ؛انهاه يفده سيل انئابآ مول نإ

 .. هدادجأو هؤابآ اهنس يتلا عئارشلا ةوسقل ًادبع لظي ًارح دلو نإو ناسنإلا نإ



 مهلعج ىلع انتردق نم ىتأتت انئانبأ ةداعس نأ ىلإ راغصلا ءابآلا هيبنت تببحأ يننكل

 يقيقحلا كاردإلاو مهتايصخش بناوج عيمج ةدهاشمو «مهسفنأ فاشتكا يف ًايعو رثكأ

 .ةيصخشلا ةيلالقتسالا موهفمل

 تيزب هاندقوأ يذلا حابصملا مهئاطعإو «مه قيرطلا ةرانإو «مهحصنب ىتأتت مهتداعس

 .هتاعبتو هجئاتن نولمحتيو قيرطلا يف نوشميس نم مهدحو مهنكل ؛ةبرجتلاو ةربخلا

 ءابآلا نم ليجب ىوس نوكي نل اذه لكو

 نيعاطلا ؛هراثآو ىضاملا دمع نيعّدوملا ,نيفقثملا

 اة يذلا رييغتلا ثادحإ ىلع رداق ليج ءانب يف

 .مهبولسأب نكلو ..نحن هيقيقحتب انملح



 بلط مث «هطالب ءاكح لك كلملا عح

 قوف 5 ةرابع ؛ادحاو ابلط مهنم

 ديفتسيل نيحو نآ لك يف اهيلإ رظني .هشرع

 .اهنم

 لع تيتو ردع عنو توصل تيوب فيلر را فر مخالف

 ..رورسلاو حرفلاو ةداعسلا ةلاح يف يل هجوم ريخ نوكتو «يتامزأ ةرادإ

 عيمجل ةدحاو ةمكح حلصت نأ نكمي لهو «مهرمأ يف اوراتحا دقو ءاكحلا بهذف

 ..لاوحألاو فورظلاو تاقوألا

 ءاخرلا لاح يفو ءانءالبو انبئاصم انيلع نوه نم ديرن بركلاو ةدشلا تقو يف اننإ

 .لاحلا ماودب وعديو انل كرابي نم ىلإ حمطن ةداعسلاو

 ءىشلا ةظعلاو ةمكحلا نم اهيف .تارابعو تارابع اوبتك دقو ةدم دعب ءاىكحلا داعو

 .كلملل قرت مل اهلك اهنكل ؛ريثكلا

 "فيس ان اذه لك" اهيلع نوتكم ةعقرب هنكلع ءازكح دحأ هداج نأ ىلإ



 ىقبت ال ايندلا يالوم اي :ثيدحلا يف ميكحلا ذخأ نيب ؛ةعقرلا يف اًيلم كلملا رظن

 ..رسخو باخ دقف رَّدَقلا نم نمأم يف هنأب ّنظ نمو ..لاح ىلع

 ..رمتس تح اهنكل ؛ةيتآ ةداعسلا مايأ

 ::تميس اضيأ نرحلا نكل ..كداؤف يمديو..:كابلق لري ام نرحلا نم ىرتسو

 a“ كتكلمم باب قدتل رصنلا مايأ يتأت
 اي اهنكل ؛نوميملا كمساب عمجلا فتهيسو

 غولبو .نأشلا ةعفر كينيعب ىرتس

 ..ّرميو ىهتنيس اذه نأ نوكلا يف هللا ةَنس نكل ؛ةيلاعلا ةناكملا

 لاح ًاليوعو ًاخارص ايندلا ًالميف ؛ةمكحلا هذه هقفي ال يالوم اي ضعبلا

 هتميزع نم رسخيف ؛فاطملا ةيابنو رهظلا ةمصاق يه هتوبك نأب نظيو «ةرثعلا

 ..ةقيضلا هتيؤر دودح دعب ام ىري نأ ىبأيو «ريثكلا ءىثلا

 ملاعلا ىري نأ بجي الف ؛ٌرميس تح اذه نأ ًادكؤم هتميزع تبت نمل اهنيح جاتحي
 تو

 ..هناوهو هفعضو «هراسکنا لذ



 لود مايألا نأ هنابسُح يف عضي الف ًاديعس يشتني يالوم اي رخآلا ضعبلاو

 هونج كلم دق تاب انا ةهعبطو كراس وه ةا و فاطتلاو رطتلا قوكيف

 اعدك انو اقذلا

 س ام جو اهرورس ایشو انس ءاذلا وحلا لك نأ الوم ايش کو

 قوف ال ؛عضوتو «ةغيلبلا ةمكحلا هذه خسنت نأب رمأو ءايضار كلملا مّسبت اهنيح

 ..ةكلمملا نيدايم لك يف امنإو ؛طقف هشرع

 .لاحملا نم لاحلا ماود نأ اهاري نم لك ركذتي يك

 بنكلا ري
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 ةماسنبإلا ةلحم ىدننم

 اهضعبو رسي اهضعب « ىتش تاعاس هنإ ١ ةدحاو ةعاس رمعلا سيل

 ‹ يلازغلا دمحم .. ريخألا لصحملا وه مهملاو رضي



 نجا فاكر ذأ دارأ اكلك نأ

 :هل لاق مث «هادانف «موي تاذ هاياعر

 اقلو «نيريبك ةينطوو صالخإ نع منتو «ةليلج ةكلمملل كتامدخ تناك دقل

 . .ةيئانثتسا نوكتس كل يتأفاكمو «كريغ ًاصخش هب ئفاكأ مل امب كئفاكأ نأ تببحأ

 ام ضما مث «ةلودلل ةكولمملا ضرألا ثيح ؛ًانيمي هجتاو رصقلا دودح جراخ فق

 الأ كل كلم يه ًايشم اهتعطق يتلا ضرألا لكف فقوتت اهيو ؛يضف نأ كل ءاش

 .دحأ اهيف كعزاني

 هكالمأ ثيح ّيضملا يف أدب مث ؛كلملا اهايإ هحنم يتلا ةّيطعلا كلتب ًاديعس لجرلا جرخ

 هنكل ؛حيرتسيل ةهيتُم سلجم ,ىرخأ ةرات ًايشمو ةرات اودع راتمألا عطقي ذخأ ..ةدوعوملا

 هتاكلتمم ىلإ اهفيضُي نأ نكمي ةيفاضإ ًاراتمأ هيلع عيضُت اير ةحارلا تاظحل نأ ركذتي

 ةوطخ اطخ املك ةقيقح ىلإ لوحتت يتلا ءارثلا مالحأب اثّبشتم ؛هقاهرإ ىلع ابلغتم موقيف
 .مامألا ىلإ ىرخأ

 انل ةاطعملا تاوارثلا ىلع نينمتؤم درجم نحن <
 4 ضرألا هذه ىلع اتقؤم يجينراك وردنا .. نيرخآلا 1 اهكراشتن انتيلف ني



 هدسج أدبو «هيرظان مامأ بايغلا يف ةنيدملا ماع تدبو E رع تي اح تند

 کل او ةحارلل ًابلط خارصلا يف كهنملا .٠ ف

 ع هاا وم نأ "فارأ "املك

 يه تاظحللا كلت نأو «ةحارلل تقولا نم

 دوعقلا يف اهعيضُي نأ بجي ال يتلا ةيبهذلا هتصرف
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 هريكذت يف ةيلاخلا هتدعم تأدب دقو ءاحنرتم يضمي انبحاص لازي الو «سمشلا تباغ

 لمكأ هنكل ؛ركابلا حابصلا ذنم |مهمعط قذت ل يتلا يهو «برشمو معطم ىلإ اهتجاحب
 تاب اذكه ؟هتاكلتمم نم ًاءزج ًاعّيضُم نآلا برشيو لكأيل سلجي نأ ةيمهأ اف ؛هريس

 ىهتنم ىلإ ضميلف ؛لاملا نم ريثكلا يواست تتاب بارشلاو ماعطلاو ةحارلا ةظحل نإ

 .كهنم ا دسجلا حريف اهدعبو هدهج

 اهرش لجرلا ادب تعسّنا املكو «عستت تافاسملاو ءًاضعب اهضعب رب راتمألا تتابو

 عوجلا ةذش نم لجرلا طقس دقف ؛ةتباثلا يه ءايشألا سيماون نألو ..ديزملا ةفاضإ يف

 نكي مل نإ ؛ابعص ًأرمأ تاب ةكلمملا ىلإ هعوجر نأ اهنيح كردي ءبعتلاو شطعلاو

 كهنُم صخشب ال «هطاشن ةّمق يف لجرب ناقيلي ةقشمو دهج ىلإ جاتحيو ءاليحتسم

 .ىوقلا



 نم لمحي ملو «ةلحرلا كلتل ةّدَعلا َدعُي نأ هل َّنستي ملف ؛هحومط ءارو ىرج دقل

 ةيفيكل ةطخ عضي وأ «هريس طخ ىلإ هّبتني ملف ؛هيلع هملح ىغطو «ليلقلا الإ دازلا

 عيمج ةياهن نأب رَعَش «هيف هسفن عضو يذلا قزأملا مجحب لجرلا رّعَش ىلوألا ةرمللو

 .اهعقوتي مل ةريرم ةياهن -ةعجافلل اي- اهنكل ؛ةبيرق تتاب مالحألا

 يف دّدر اذكه ؟اذامل ؟بسانملا تقولا يف اهلقأ مل اذامل ..فقوتأ نأ بجي نآلا

 هل ًاصلاخ ًاكلم تتاب يتلاو «هريس يف اهعطق يتلا ضرألا ىلإ رظني نأ لبق «ةرسحو ملأ

 .دبألا ىلإ هينيع ضمغُي نأ لبق ىسأ يف مستبا مث

 (؟يئاقدصأ اي ءيشب ةصقلا هذه مكركذت له

 ؟هراكفأو هكولس نم اضعبو «هتایح نم اءزج مكدحأ اهيف یری له

 نع ثحبلا ةكرعم يف" لوقي امدنع ةريرم ةقيقحب انلهذُي روصنم سينأ

 ."شيعن اذامل :نايحألا نم ريثك يف ىسنن «شيعلا ةمقل

 فلخ سولجلاو «يكنبلا انديصر يف ةيفاضإ راتمأ ينج لجأ نم لصاوتملا انضكر يف

 طقسن نأ لبق نكادلا ءاسملا ىلإ ركابلا حابصلا نم لمعلاو ءاهب انملح يتلا ةرايسلا دّوقم

ay 



 مهملا لاؤسلا لأسن نأ انسفنأب اهانعنص يتلا ةرئادلا يف نارودلا ةمحز يف ىسنن

 .؟شيعأل «فقوتأ نأ بجي

 ا ؟مهبحأ نم عيمجو ياو يماو يتجوزل «كبحأ» لوقا نأ بيي ىتم

| 
 ةايحلا نيتورب طئاخلا ضرع E يئانبأ

 ؟ةايحلاب مهعم عتمتسأو يفتاه قلغأو .دوهعملا

 تقو نيحي ىتح اهتيقلأ ىتلا بتكلا كلت أرقاف

 نأب نيرخآلاو يسفنل ًادكؤم ؛فورظلا حامس مدعل اهُتلَجَأ يتلا ةلحرلاب وقأو «بسانم

 .نهارلا تقولا وه ًاعتمتسم شيعأ نأل بسانملا تقولا

 ..اليل عتمتسأو ًاحابص قرعأ نأ نيب بّراضت كانه سيل

 تاظحلل ليجأت نود اهشيعأو «يتايحب عتمتسأ هسفن تقولا يفو حفاكأو لمعأ نأ

 .ةديعسلا ةليمجلا

 انيديأ نيب نم اهالسناو «ىرخأ ةايحل ةفورب تسيل ةايحلا نإ

 .ىدس بهذتو «عيضت د انرامعأ نأب ىنعي 5

Crاهنايغطو ةداملا ءارغإ مامآ- ةردقلا كلتمي نم وه .طقف يكذلاو چی ء - 

 7 ع 9

 فقوتأ نأ بجي نآلا :ةمارصب الئاق هتابغر مامز حبكي نأ یک



 ام لك هم الماح رجا نأ زق
 هرهظ ىلع عضوو هلَّمَح رضحأ ..كلمي

 .عاتملا نم هعمجي نأ عاطتسا ام لك

 لخد «هتوم لبق هوبأ هل اهادهأ يتلا ةيندعملا ةشقلا كلت ركذت ءريسملاب مهي نأ لبقو

 .اهلمهأ دق ناك يتلا ضارغألا ضعب طسو اهدجو نأ ىلإ اهنع ثحبو تيبلا

 اهل نكل ؛ةريغص ةشق اهنإ ؛اهيلإ ًارظان هيعبصأب اهكسمأو «ريغص سيك نم اهجرخأ
 .ريبك ناكم بلقلا يف

 ةأجافملا نكل ؛لمجلا رهظ قوف مئاجلا ريبكلا عاتملا نيب ةشقلا عضو مث هجاردأ داع

 .ريبكلا لمحلا لقث نم راهناف ؛يفاضإ ءيش يأ لمحتي مل لمجلا نأ

 فيك" :اشهدنم لاق مث «ةريخألا هسافنأ ظفلي وهو «لمجلا ىلإ ًامودصم لجرلا رظن

 ."!؟هلثم يوق لمجب اذه لعفت نأ ةريغص ةّشَقل

 لقث يأ ىلإ ةجاحب نكي مل هنأو «ىرذلا تغلب دق هلم ةاناعم نأ لجرلا اذه كردي مل

 .. هنم برشلا ىلع هربجت نأ عيطتست نل ادبا كنكل ءرهنلا ىلإ سرفلا ذخأت نأ عيطتست



 .ةهفات ةريغص ةشق مجحب ناك نإو ىتح ؛يفاضإ

 رظنلاو «لماحتلاو ءابغلا وه رهظلا مصق ام نأ كردي مل

 نم ناك ام ناكف ؛ةمكحلاو ةنطفلا ىلإ رقتفت نيعب رومألل

 يتلا ةديحولا ةليسولا هنم تذخأو هب تأ ةحداف ةراسخ |

 .هلاحرتو هرفس يف هدعاست نأ نكمي

 لماعتي «قزأملا اذه لثم يف عقي -فسألا عم- انم ريثكو
 35 و و

 نأ همهو هيلإ لّيخمو «مامتهاو يعو مدعو «ةديدش ةدالبب

 لك رسخ دق هسفن دجي نأ ىلإ «ىهتشي ام قفو ريست رومألا

 .ةظحل يف ءيش

 لماعتيو «هللا ةمعن ركشي الف ؛بسنو لصأ تاذ «ةبيط ةعئار ةجوز هللا هّبَهَو جوز

 ةموك ىلع ةريغص ةشق عضيو «ةمساحلا ةظحللا يتأت نأ ىلإ ؛فافختساو ةوسقب اهعم

 .اهلمكأب هتايح راهنتف ؛هتالكشم

 قح ظفحي ملو ؛هيلع هللا لضف عي مل هنكل ؛فَو صلح قيفرب نامزلا هيلع َداَج قيدص

 ةاناعملاو ملألا سأك اهب ضاف ةريغص ةطقن تءاج نأ ىلإ ؛ةلامزلا قح عري وأ «ةقادصلا

 ..ةّوخألا رهظ تمصق ىتلا ةّشقلا تناكو



 .لوئسم ريغ ًاكولس وأ ءاهفات افقوم وأ «ةرباع ةملك نوكت نأ نكمي يتلا ةّشقلا هذه

 مطحت نأ ةرباع ةملكل فيك ..ضفرلاو ءةشهدلاو «راكنتسالا أدبيو

 !! ؟انتقادص

 ةملك اهنإ !!؟ةيجوزلا انتايح يهنت نأ مالكلا طسو يف ةرابعل فيك

 رباع

 !!ةهفات ةريغص ةشق اهنإ

 تالكشملا ةرثك هْنَتْحأ دق رْهَظ قوف تنأ اهنأل ؛ةمصاق اهنكل ؛ةَّشق معن

 .ةاناعملاو ربصلاو لّمحتلا نم تاونس اهبرو «مايأ هتلقثأو .مومهلاو

 .. لّمحتلا ىلع ةقاط صخش لكل" نولوقي

 تباثلا نكل ؛لمحتلا ىلع انتردق توافتت ابر «رشب انلك «ةايحلا يف نوقراخ دجوي ال

 ءاوس- ةمطحم ةقالع نم برتقا نم لعلو «ءيش لك اهيف يهتني ءام ةظحل كانه نأ

 يدل سيل" «"لمتحأ دعأ مل" ةيعون نم تارابع عمسيس -ماع لكشب ةيناسنإ وأ ةيجوز
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 ىف :ىرتسو «ءاهلبلا ةزظنلا كلت كمدصتس رخآلا فرطلا' لإ ةكرظُت تلوح ولو

 ل ادغ رطضيس «ةيناجم ةحيصن لوبق مويلا ىبأي ن نوطالفأ .. رعس ىلعأب فسألا ءا



 ."!؟كلذ لعفي نأ هفات فقول فيك" جذاسلا لاؤسلا سفن هينيع

 ةايحلا عم ةنطفو ءاكذب انلماعت ام اذإ .فقوملا اذه بَنِجَت ىلع نورداق يئاقدصأ اياننإ

 فختسن مل اذإ ءرذحلاو صرحلاو مامتهالا نم هقحتست ام ةيناسنإلا انتقالع انيطعأ ام اذإ

 .هلقثت ىتح انم هابتنا نود انتقالع رهظ قوف مكارتت رئاغصب

 اذإ رذتعنو «لعفن نأ لبق ركفنو «لوقن نأ لبق هبتنن نأ

iهه : الأ انسفن ةنأ ملعتو «راذتعالا قحتسي اش انه ويلك ام €  

 ةمصاق -اهرَّعص ىلع- تناك اهبرف ؛رئاغصلا وأ هفاوتلاب چ

 .رهظلل 0
 ت

 برق دنع ام ةراشإ نايطعي امهالكو ءذافتلل لباق «فتاهلا ديصرك رعاشملا ديصر



 ماهتالا عباصأ .4

 هدّوزي يذلا حالفلا يف كشي زابخلا ناك

 بقاري ذخأف هتازوبخ يف هلمعتسي يذلا دبزلاب

 | هكوكش نم دكأت نأ ىلإ «موی دعب ًاموي نزولا
 .يضاقلا ىلإ (هتداتقا يتلا ةطرشلا هنع غلبأف

 رمأ يذلا يضاقلا ىلإ دبزلا رضحأ مث «كشلا هّرّواس فيك ىكحو زابخلا فقو

 .زابخلا هارتشا يذلا نزولا نم لقأ اأ دكأت يتلاو .دبزلا ةعطق هب ني نازيم راضحإب

 زابخلا اذه |منإو «صللا انآ تسل يديس" :هل لاق «يضاقلا مامأ حالفلا فقو امدنعو

 ةفغرأ ةسمخ مدختسأ تنك كلذل ؛دبزلا هب نزأ نازيم يدل سيل ةطاسبب يننإ ..عداخملا

 اهعضأ الماك ًالطر نزت نأ -نيناوقلا بسح-- بجي يتلاو «لجرلا اذه اهزبخي يتلا نم

 يلاتلابف ؛زبخلا نزو يف ًانيمأ نكي مل زابخلا نألو ,ىرخألا ةيحانلا يف دبزلاو ةيحان يف

 نأ بجيف ؛بابلا حوتفم نجسلا ناك ولو ءبولطملا نزولا نم لقأ دبزلا نم هَّلَّصَو
 ."يلجأ نم سيلو عداخملا صللا اذه لجأ نم نوكي

 ةيؤرلاو «ةدحاو نيعب رظنلا نع ..ةرملا هذه ثدحتن يئاقدصأ اي فاصنإلا مدع نع

 ماهتالا عباصأ



 هلك ريخلا نأكو ءلظُم لخادلا ءاقبإ عم ءرخآلا ىلع دقنلا حيباصم ةءاضإو «دحاو هاجتاب

 .طقف انلخاد نكسي

 مكدحأ رصيُيا فيرشلا هثيدح يف انرّذحي وهو « تب انين هتداعك ًايرقبع ناك مك

 ةريبك بشخ ةعطق) عذجلا نع ىَمْعَيو هيخأ نيع يف (طيسبلا ءيشلا وأ بارتلا) ىَذَقلا

 ..(هنيع يف (ةحضاوو

 نيرخآلا بويع ىرن نأ نم «مالسلاو ةالصلا هيلع اناهني !

 هتاذ تقولا يف اهنكل ؛ريغصلا للخلا مظعت «ةرّبكم ةسدعب

 .اهنكسي للخ راصبإو اهبويع ةيؤر ىلع ةرداق ريغ

 اار قلطت تامارا داف لإ لوحتي نأ اذه زا تي

 اهنوك نم مغرلا ىلع ؛رّمدتو يمدتو بيصتف ؛كانهو انه |

 .ءوسو ةصقنمو بيع لكب ةئيلم

 نيرخآلا ىلإ ماهتالا عباصأ هيجوتل بيجع ليم رشبلا نم ريثك ىدل

 اذه رصبن ةايح لا روص لك ينو ..نوكي ام أوسأك مهراهظإو «مهدلجو

 هنواهتب الو «هترسأو هتيبل هلامهإ مامأ فقوتي الو «هريصقت جوزلا ىري ال تيبلا يف

 دعب جضني مل يذلا ماعطلاو «بترملا ريغ تيبلا ىري طقف وه ..ةيجوزلا هاياضق مامأ

 .اهعضوم يف تسيل يتلا براوجلاو



 نايسنو «مألا رود يف اهسامغناو ءاهتثونأ عيدوتو ءاهتنيز لامهإ ىلإ رظنت ال ةجوزلا

 .هتابجاول لمهملا ءاهب ئباعلا ريغ جوزلل ماتهالا ليكتو ءةقشاعلا ةجوزلا رود

 .ءافجلا أدب يذلا وهو هريصقت ىلع هقيدص مكاحي يذلا قيدصلا

 .ليزهلا مهئادأل ةضيرعلا طوطخلا عضو يذلا وهو «هيفظوم مجاهي يذلا ريدملا

 :نايغلل ارهاظ الصاخ للا اذه تدجو ةايخلا ف كنور تعسا اكو

 ةرظن هتاذل رظني انم دحاو لك تا ف اع ادل يئاقدصأ اي نحن

 ..ةمصعلا هكولسلو «ةيقادصملا كص همالكلو «ةهازنلا ةفص هئارآل يطعيو «ةسدقم

 يملا ناك جم الو وح a سلال نيف نطل

 نم مغرلا ىلع ؛أطخأ نم مجريل يَفَشَتُم اديعس يتأيو هرُجَح كسمي انم دحاو لك

 نأ اهريفكتل يفكي الو ءصحم اهئاصحإ نع زجعيو داع اهّدَعي ال ءوه هءاطخأ نأ

 .رَجَح فلاب مجري

 هءافخإ لواحن ام انل فشكت ةآرم ىلإ نوكن ام جوحأ نحن نمزلا اذه يف

 عئابو زابخلا ةصق يف امك- انربختو «ةيقيقحلا انروص حضفتو 0

 فيغر يف دوعي دق ءانيلإ دوعيس انبويعو اناياطخ ٌدَرَم نأ -ديزلا ١

 انجسنو ءاهانأدب نحن ةثراك يف دوعي دقو «نزولا لمتكم ريغ

 .ىلوألا اهطويخ



 ًاقيربو ًاوهز رثكألا ماعلا وه 1970 ماع ناك

 رزيارف وجو «يالك يلع دمحم «ةمكالملا يلطبل

 قلأتلاو ةرهشلاو دجملا ةورذ يف ناك امهالك

 بجي |هيأ ددحتيل نالطبلا ىقتلي نأ دب ال ناكو

 .ةبعللا يف دحاو مقر نوكي نأ

 تايرابملا رثكأ دحأ 1971- ماع تميقأ يتلا- ليقثلا نزولل ماعلا ةلوطب تناكو

 .ةرشع ةسماخلا ةلوحلا يف ةيضاقلا ةبرضلاب ىلع دمحم

 امهنم لك اههجو يتلا ةديدشلا تامكللا ءارج ىوقلا كهنم ةارابملا نم امهالك جرخ

 .ةليلقلاب تسيل ةرتفل اهدعب ايناعو ءرخآلل

 ير ل لاا ا

 .ماكحلا

EO 50لشرشت نوتسنیو .  . 



 ةيوه ةدّدحم اهتجيتن نوكت ةلصاف ةارابم ادارأ ءثدح اب ًاديعس نيبعاللا الك نكي مل

 عارصلل ًادح عضت ةيضاق ةبرضب ةميزهلا معط رخآلا امهدحأ اهيف قيذُي ةارابم «لطبلا

 .ةمكالملا ملاع يف اههنيب رئادلا

 تلا 175 ماع ةريهشلا ةرابملا تناكو

 اهموي ةبلحلا تناك «ملاعلا نيعأ تحت اهالخد

 .ةمساحلا ةلوجلا كلت ناونع وه مصخلا قحس يف ةبغرلاو بضغلا ناك

 ؛هتاذل ًايضرُم ًارصن همصخ ىلع رصتنا «ةرشع ةعبارلا ةلوجلا يف يالك يلع دمحم زافو

 .ةارابملا دعب هسفن وه دعي مل امهنم ًايأ نأ دكؤي خيراتلا نكل

 امهراوشم ترصتخاو «ريثكلا امههنم لك ديصر نم تذخأ «ةيماد تايرابم ثالث

 .هيلع اناك امم ار يثك فعضأ امهتكرتو «ىضايرلا

 يلع دمحم نأ عمو «لقعلا توصل ءاغصإلا ىلع ةردقلا ماقتنالا يف ةبغرلا |هتبلس دقل

 ءاهنإ يف رثألا ريبك هل ناك ثالثلا تايرابملا هذه رثأ نأ الإ ؛ةمساح تايرابمب اهدعب زاف

 .مويلا ىلإ هتاناعمو «ةيضايرلا هتايح

 .ضرألا هجو ىلع صخش اهنم ىفاَعَت املق «ةتيقم ةعشب لاح يف اهكرتو حورلا ماهتلا

 . يهتنن فيك ادبأ فرعن ال اننكل ءأدبن فيك فرعن ماقتنالا يف



 حورلا عابشإ لجأ نم ةايحلا اهيلإ انعفدت يتلا كلت ءسيياقملا لكب ةرساخ ةكرعم

 .بضغلا ءامب اهئاورإو ءيفشتلا ةذلب

 نامدا يف ريعتلا عوهتم لي دعت هيدي اديب ول

 انتي ا فح ف عسب انا ءيثلا ةميق" لوقب انم رشک 5

 ."انفلكي اب -قدأ ىنعمب كا ا ل

 لبقن ءاهلجأ نم عفُد ام قحتست ال ةجيتنل أظهاب ًالباقم اهيف عفدن ةريثك تاقوأ

 نمث ةجيتنلاو «ةوتفلاو برحلاو لاتقلا عزاون انلخادب ظقون ءةمها ذحشن «يدحتلا

 .هقيقحت لجأ نم هانرسخ ام قحتسي ال «سخب

 عفدن ةجيتنلاو ةريرش ةيماقتنا ًاحور عفادلا نوكي نأ وه «ءوس رثكألاو لب ؛ئيسلاو

 :اددع نيس :اهنمت
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 ىدحإ يف ناك هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع مامإلا نأ رّيسلا بك يورد

 ةمساح مامإلا ةضاضقنا تناكف ؛نيكرشملا نم يدنج عم ًاكبتشم كراعملا

 زهجُبل ًايلاع هفيس مامإلا عفرف ؛ًاضرأ هتحرطو «لجرلا دي نم فيسلا تعقوأف

 سئاي لعف درك فيرشلا ههجو يف َىَّصَب نأ الإ موزهملا لجرلا نم ناك ايف ؛هيلع

 !رخآ سراف ةلتاقم ىلإ ًابهاذ هكرتو «هفيس مامإلا لزنأف
 هنيد ةرصنو هللا هعفاد يلاتق ناك" :لاق هفّرصت ببس نع مامإلا لئَس امدنعو

 ."اه اماقتناو «يسفنل اراصتنا يتبرض نوكت نأ «هتقصبب ينناهأ دقو ٌتْفحَف

 كسفن ةحماسمب كل حمسي ملو كحاسي مل هنأل ؛كلتقي ةعفصلا كل درب ال يذلا



 نود حبرلا نمز يف نيريثكلا مهف نع ًاديعب انمامإ فّرصت نوكي نأ لبقأ

 مت يتلا ةقيرطلا رابتعالا يف عضولا نود راصتنالاو .ةليسولل رظنلا :

 ةنطفلاو يعولاب ةئيلم ةيؤر -ركفلا انلمعأو رظنلا انققد نإ- اهنكل هاب
 .رظنلا دعو

 قلقلا شويج ىوس هعم بلجي نل ماقتنالا قيقحتو سفنلل راصتنالاف

 ديصرلا كلذ ؛يناسنإلا ديصرلا نم ريثكلا نارسخو «قيضلاو

 هاش ترا دحأ يشأ لف ىذلا



 بلطو «هطالب ءامكُ باشلا كلملا عج

 لل ملطي يك ةيرشبلا خيرات هل اوبتكي نأ مهنم

 ..هنم ديفتسيو هيلع

 N دوش كاد E ساو اعاتب دع وداع ركل بهذ

 «ةلماك اهتءارق هل ىنستي يك ؛ةريثكلا هلغاشم ببسب رثكأ اهورصتخي نأ مهنم بلط

 نكل ؛اهتقباس نم لقأ تادلجم مهعمو تاونس دعب هيلإ اوداعو ةيناث ةرم ءامكحلا عجرف

 .راصتخالا ةداعإب مهرمأو ءاهرّبك نم رجض كلما

 نكمي ال لكشب رّركم رشبلا خيرات ءيديس :هل لاقو «ءاکحلا ريبك هنم برتقا انه

 كلذ نإف ؛ةدحاو ةرابع يف ةيرشبلا خيرات كل صخلأ نأ تئش ولو «هرّوصت لقعل

 !يرودقمب

 .كدنع ام تاه :ًافهلتم كلملا هل لاقف

 مث «سانلا دلوي» ةدحاو ةرابع يف صخلتي ةيرشبلا خيرات يالوم اي :ميكحلا لاقف

 !«نوتومي مث .نوملأتي
 4 ةديعسلا بولقلا عم دشني نأ نم هنزح هعنمي ال يذلا نيزحلا بلقلا لبنأ ام

 أ



 ةيزمرلا هتصق لالخ نم ةيرشبلا خيرات سنارف لوتانأ يسنرفلا فوسليفلا ىأر اذكه

 .ةايحلا يف اندوجو ىنعمل ةقيمع ةيؤر اهنأ ىرنس «ربدتلاو لمأتلا نم ليلقب اننكل ؛ةقباسلا

 نم نايحألا نم ريثك يف مهرّهطُي يذلا وه ؛رشبلا عيمج نيب كرتشملا مساقلا وه ملألاف

 .مهتيناسنإ ةقيقح ىلإ مهديعي يذلا وهو «مهسفنآ ظوظح

 ."ملعتي بلق ..ملأتي بلق" :ءامكحلا دحأ لاق ًاييدق

 ىلع دهاشلا وه ؛ملعتلا ريظن اهعفدن يتلا ةبيرضلا وه ملألا
 ع كيو

 .اهميلاعتو ةايحلا سورد لطت مل "ميلعتلا ةيناجم' نأ ©

 ءافعإلا اذ سانلا ىلْوأ لسرلاو ءايبنألا ناكل ؛ةبيرضلا هذه ءانثتسا ةمث ناك ولو

 ل امك اوناع «ًريثك اوملأت ,فيلاكتلا لماك اوعفد -مهريغ لبق- مهنكل ؛ةحنملا كلتو

 نمثو «ةايحلا بئارض عفد يف مهلّمحتو مهتبالص يف تلجت مهتَمظَع نكل ؛دحأ ناعي

 .فرشو ةماركو أدبمب ةايحلا نمث ءاهيف ميركلا فيرشلا شيعلا

 وه هل ضرعتن يذلا «ملألا» نأ انل اودكؤيل 2

 نأ بجي اننأو «ءايحأ اننوك ىلع ديحولا ليلدلا 0

 ةدوعلاو «سردلا ملعت يف ملألا كلذ نم ديفتسن 8

 ةفشاكمو ءاهزيلاهد يف لوخدلاو ءانتاوذ ىلإ

 «1844 ليربأ 16 يف سيراب يف دلو يسنرف دقانو يئاور وه : سنارف لوتانأ

 لهيك N نوكأ ل فق ت ! 52 : ونورا



 رثكأو «ةوق دشأ اهدعب دوعنل «تقولا ضعبل ةايحلا ءاضوض نع لازعنالاو «سفنلا

 .اتابثو ايعو

 0 ..ءانثتسا هل نوناقلا اذه نأب َنظي نم مهاو مث مهاوو

 | نامري هللا همحر يعفاشلا مامإلا لتس

 هللا هل ققحي يأ) نكَمُي مأ «(هربتخيو هللا هيلتبي يأ) ىلتبي نأ ؛ءرملل ريخ اأ

 !؟ءالتبا دعب الإ نيكمت نوكي لهو :ًالئاق هيقفلا مامإلا درف ؟(هدارمو هتياغ

 ؟ىلأتنو ىلتبنو ريتخنو نحتمن ملام «مهققحن نأ نكمي راصتناو نيكمت يأ «معن

 .ةميركلا ةايحلاو فرشلاو رصنلا نمث ..(هئاد هعفدل دعتسن نأ بجي يذلا نمفلا هنإ



 ىولتي هآر الف ؛هروزي ضيرم لجر ىلع لحد ةَ يبنلا نأ يراخبلا حيحص يف
 3 ضاع جب ل ل ا ل 20 ا 5

 لب ..الك :اضرتعم لج رأا لاقف "هللا ًءاش نإ ٌروُهط ساب ال" :الئاق هل اعد ملألا نم
 . نذإ ْمَعَنف : كل ٌبنلا لاقف ؛َروُبَقلا هّريزت امك ريبك خيش ىلع روفت ىمح E رولا ول وصف قا و وأ تا ا ا و ا 2

 رمألا نم نَسْحلا بناجلا ءيضي نأ ةَ يبنلا دارأ انه

 هئاقشو هملأو هضرمل ةدئاف ةّمث كانه نأب خيشلا رظن تفليو

 رمآلا يف ام أوسأ قري نأ الإ ؛أشي ل ضيرملا :لجرلا نكل

 .هحربي ال هدنع فقيو

 ةداعسلا ثعبت يتلا ةنطفلا نمو «مئاق هللا رمأ نإ
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 هللا ىريف ؛ًايباجيإ ًالماعت هللا ءاضق عم لماعتن نأ رورسلاو
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 :هرمأل الاخماو فدك ىفرو»ةثاضقل لستات

 ئطاوش ىلع ةنيفس نم هلوزن ءانثأ رثعت رصيق سويلوي نأ خيراتلا بتك يكحتو

 هرابتعاو دونجلا نيب نهولا ثب ىلع رداق دهشملا اذه لثمو «ضرألا ىلع عقوو ايقيرفإ

 حتف -لاجترالا يف هتبهومو هتهيدب ةعرسب فورعملا- رصيق سويلوي نكل ؛مؤش ريذن

 .. الوهسلا يمحي لوهسلا يف ًارطم .. ترهفكا ءامسلا اذإ عقوتو



 راصتنالاو حتفلل قايتشالل زمرك كلذو ؛اهلّبقو ضرألا نضتحا مث «نيتلماك هيعارذ

 ار اواو هدو ا

 صم قا نش ام نو رومال هل رب ايرعتم ادام كاب ال ا اإ

 ةا و هقلعلاب ايت اشا اق نادقألا

 عم لماعتي نأ هيلعو «رسيلاو جرفلاب رخآ ًانيحو

 .لثمأ لكشب تالاحلا عيمج

 ةدناعمو ءبعص ءىشل ردقلا ةحطانم نإ

 وهو للي انيبن قّدصو «نيسلفملا ةقيرط ةايحلا -
 مهالتبا ًاموق بحأ اذإ هللا نإو «ءالبلا مظع عم ءازجلا مظع نإ» ًالئاق ةصالخلا انيطعي

 .«طخسلا هلف طخس نمو ءاضرلا هلف يضر نمف

 انعقاو مهفل ًاريثك اهدنع فقن نأ ىلإ جاتحن يتلا نيناوقلا مهأ نم نإ

 :لوقي يذلا كلذ ؛لضفأ لكشب

 نع كذخأت ءاهرييغت يف ذي كل سيل يتلا ءايشألا عدت ال

 .اهرييغت يف دي كل ىتلا ءايشألا

 انم جاتحت يتلا هللا رادقأ نم اهلك ؛ةينوكلا ثراوكلا «بيرق وأ بيبح نادقف ءضرملا

 .ًاقناح وأ ءايكاب وأ ءارسحتم اهدنع فقي نأ يكذلل بجي الو «قلطم ميلست ىلإ



 يف حمطن نأ بجي ام وه ؛ماع لكشب ةيتايحلا وأ ةيساردلا وأ ةيداملا ةراسخلا |نيب

 لجأ نم راهنلاب ليللا لصنو لب ؛لضفأ هلعجو هنيسحت ةيفيك يف رظنلا ةداعإو «هرييغت
 ا

 يكبت اهتقاعإ دودح دنع فقت مل «ءامكبلا ءايمعلا ءامصلا ؛"رليك نيليه" “تر

 ةضيرم ةأرما اهنوك اهريكفت نم تفذحو «ةقاعإلا كلت تذعت اهنإو ؛لولوتو

 .اهراركت بعصي ةلداعمو «خيراتلا يف امهم اقر تناكف

 الدب مهنكل ؛هميلعت لمكُي مل داقعلا ءٌّمصأ ناك يعفارلا «ىمعأ ناك نيسح هط +

 عقاو عنصل دهجلا نم ديزملا لذب ىلإ .مهوقع ةفد اولوح رمذتلاو ىوكشلا نم

 .ناك دقو «لمحأو لضفأ

 انرودقمب سيل يتلا ءايشألا نم ىوكشلل بيجع ليم انمظعم ىدل ديدشلا فسألل

 انمظعم «للخلا وأ زجعلا كلذ اهيف ضّوعن نأ اننكمي يتلا ءايشألل مات لامهإ عم ءاهرييغت

 يفيظوو «يقالخأو «يرادإ داسف نم وكشي

 عشجلاو ةحلصملا نيناوق همكحت ملاع نم ملأتيو

 | ةرئاد يف ًادهج لذبي لباقملا يف هارن الو «قافنلاو

 .ًالعف اهيف ريغي نأ هنكمي يتلاو «ةبيرقلا ريثأتلا

 اهسرايي يتلا ةحاقولا ركنتسيو «ةوشرلا لبقيو ممذلا داسف نم وكشي نم دجنف



 دوجو مدع نم خرصيو «مهعم بعتلاو هئانبأ ةيبرت يف دهتجي ال هنكل ؛عراشلا يف بابشلا

 .نيرمتلا تحت ابردتم ةليلق رهشأل لمعلا لمحتي مل وهو فئاظو

 ردقلا ناحتما امأ «هرييغت كنكمي ايف كدهجو كمامتها زكر يبحاص اي

 يبنلا ىولسب كسفن ركذو «مستباو ءاقلطم [ميلست هل مّلسف

 طقس ذإ ؛رصيق سويلوي ةنطف نم ملعتو ..مقانلا زوجعلل 0٠

 و ر
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 ةماسنبإلا ةلحم ىدننم

 ءارو عقت يتلا ءايشألا نأشب قلقلا نع فقوتت نأ يهو ةداعسلل دحاو قيرط دجوي



 قيرط هيف یری انضعبو «لاملا بحي انلك

 ءيش لك هنأ یری رخآلا ضعبلاو «صالخل ا

 . -اضيأ ليلقو- ريخأ فنصو ءيش مهأو

 ةياغ سيلو ةليسو لاملا نأ ىري

 كص هلخادب لمحي نأ نم فعضأ هنكل ؛ميركلا شيعلاو ةايحلل يرورض هنأو

 .ةاجنلاو ةداعسلا

 ةرثكب انايند يف دهاشُم رمأ ةورثلاب انم ءرملا قلعتو «ريظنلا عطقنم لاملل سفنلا بح
 .ةقحاسلا ةيبلغألا مه ةداعسلل يسيئرو يلَوأ ببسك لال نوتّوصُي نم ددعو

 للي يبنلا هنم ذاعتسا ءالب رقفلاو «ةداعسلل يرورض لالا نم ًارادقم نإ .. معن

 نالذخو «مقلعلا ةرارم رم كاذ وأ اذه نم ةجاحلا بلط يف هجولا ءام ةلاسإو ديلا َدَمو

 وأ انم بأ لكل لتاق رمأ -ةيرورضلا مهتابلطتمب ءافولا نع ةريصق ديلا ثيح- ءانبألا
 ت

 .مأ

 ةمعن لاملاف !هؤافش ىجترُي نونجم وأ رشأ باذك امإ وهف ؛لاملا هركي هنأب ىعذا نمو



 50007 ا ا

 بحأو ريخ ايلعلا ديلا» هثيدح يف اهيلع ىنثأو يبنلا اهانع يتلا ايلعلا ديلا «ةءاطعملا ديلا

 .ةلذابلا ةقدصتملا ةءاطعملا ديلا يه انه ايلعلاو ء«ىلفسلا ديلا نم هللا ىلإ

 نع شّتفو «خيراتلا تاحفص بلق ..ةنجلا ىلإ نيريثكلا ةباوب هنإ ارش سيل لاما

 نافع نب نامثع نع ثحبا «لاملاو ةورثلا ةبحاص ءاهنع هللا يضر دليوخ تنب ةجيدخ

 مهقافنإ باب يف لمأتت نأ ,مهتورث يصحت تنأو سنت ال نكل ؛فوع نب نمحرلادبعو

 ضرألاو تاوامسلا اهضرع ةنج ىلإ مهتّيطم مهردلا ناك فيك كردتل ؛ةورثلا كلتل

 ل ا ا ا حلا

 5 ةرادص يف مهلعجي ام ؛مهتقّدَصو مهدوُج لضفب ريخلا
 نم اضعب نأ ةن هللا يضر رذ يبأ نعف ؟يناميولا دهشملا

 ویر ا :يبنلل اولاق هللا لوسر باحصأ

 ١ ادعت اک نوموصيو يلصن اک نولصُي ؛روجألاب روثدلا

 (...مهلاومأ لوضفب نوقدصتيو

 1 مهلمو «ةداعسلا رصانع نم رصنع يئاقدصأ اي لاملا نإ

 نم لق «ةساعتلل ف -سرفلا طبرم انهو - هنكل ؛لذبلاو ءاطعلاو ريخلل ةريثك باوبأل

 الو ..ةرخآلاو ايندلا نارسخو «ةساعتلاو «ميحجلل كتباوب هسفن وه لاملا ..هنم وجني



 يفرصملا هباسحب رورسلاو اضرلا رشؤم طبري نم «ةداعسلا وه لاملا ىري نم سيعت

 ديدش ءالؤه ىدل لاملا نأ بيرغلاو ..رشؤملا طبه ام اذإ نزحيو «عفتري امدنع دعسيف

 لوصحلا نإ ..عبشلا وأ ءاوترالاب هنم دادزي نم رعشي نأ ًادبأ نكمي ال رحبلا ءاهب هَبَّشلا

 ال يتلا ةماودلا يف هسفن ءرملا دجيو ءرثكألاو رثكألا كالتمال ةيهشلا حتفي ديزملا ىلع

 .لجألا عاطقناب الإ يهتنت

 .ًاحرصو ةلود نايغطلل ماقأو «ماتيأ نم درشو «ماحرأ نم عطف مك ..لاملا نم هآ

 ببسب نونج نم ةئول هتباصأ لقاع نم مكو .هلجأ نم ناخ لجر نم مك ..هآ مث هآ

 .هقيرب

 لاملا عم مه ناك صاخشأ نم تّوَح مك اهوُلَس رباقملا هذه

 .ةماركلاو فرشلاو ةفعلا اهصقنت تالّوَج

 .لوألا اهلطَب لالا ناك تارماغملا فالآ علتبت نوجسلا كلتو

 الا ؟ًاينغ مأ ارفف نوكأ ذأ أ ةد لا لالا ةا ند لخلا م

 ؟هنع دعببلا يف مأ لاملا يف

 ارش فيها اك ير ااا اار

 لاملا ضعب انل نوكي نأ ريخلا نم نأ يف بير ال" :هللا هظفح لوقيف لاملا زغل

 ءايشألا دقفن نل اننأ نم دكأتن نأ هعمجنو لاملا نع ثحبن نحنو انيلع نكل

 . ءادعسو ا ارابخأ ةوك نأ درا UB AOE نال ىلا



 .لاملاب ًادبأ رتشُت نأ نكمي ال ىتلا ءايشألا كلت رثكأ امو

 ملاعلا يرتشي نأ هلاب رداق هنأب نظيف ؛هبحاصب رّرغي هنأ «لاملا لكاشم رطخأ نم نإ

 تحت للذتيو «باقرلا ضعب هل عنختو «ءارمحلا ةداجسلا هل شرفت انيح عدخمي ..هيف امو

 هتاصع هلام يف ىريف ؛نيقفانملا ضعب هيمدق

 هنكل ؛ةدصوملا باوبألا هل حتفت يتلا ةيرحسلا

 .ةنينأمطلا ضعب وأ «ءافولا ضعب

 ىلو يذلا هبابش وأ ءتام يذلا هدلو هلام هل ديعُي ال (نيح لاع حوضوب ةقيقحلا ىري

 نم:مأ ..الام كلي ال نم ةرقفا اتيا :ةرم فلآ ةئعذ ف لاؤنلا يودي !تدللا «فداوأ

 ."!؟لاملا الإ كلمي ال

 ثنو معين ها قاع مدعي ال الام كب وح تاكدمأ ا الا

RE.عمسي ةّوخألاو ةقادصلاو بحلا ىلإ جاتحي نيحو  

 «!يفكي ال ..ديصرلا اوفع» فيخسلا مداصلا توصلا 9



 7 ي مامأ الئاح فقت يتلا ءايشألا رثكأ دحأ

 مدع وه رشبلا نم هريغ عم ءرملا لصاوت
 ةداح تسيل ةايحلا نأب ىعولا

 رظنلا نأو «ةعومجملا يف طقف نينول درجم دوسألاو ضيبألا لعجي ام ناولألا نم اهب

 ةقهارمو «ةيصخشلا جضن مدع ىلإ ةراشإ وه طقف نينوللا نيذه لالخ نم رومألا ىلإ

 .!ةيسفنو ةيركف

 ايلاع خرصيو .دوسأو ضيبأ ءأطخو حص «مارحو لالح رومألا نأ ىري انم ريثك

 .فيرشلا ثيدحلا نم اءزج ًاعطتقم «"نيب مارحلاو نيب لالحلا" نأب

 مدطصيس كش البو «ةيؤرلا هذه ىلع ءانب مهفينصتو سانلا ةلماعم يف هروف نم أدبيو

 نم كانه نأ دجيس «مارحا هنأب نمؤي امو ل دام رف الا هارت «ضيبأ» هاري ام نأب

 تا هلأ لع علا هم طاش اطا هنأ لغ تم تر ام ناو اھو رکا ا

 .!«نيررضلا

 | 65 |.تقولا ضعب هئاذحب ريست نأ ًالوأ كيلعف ام صخش عفاود مهف يف بغرت تنك اذإ



 ريكفتلل قرطو «ةقباطتم ريغ كرادمو .ةفلتخم ناهذأب -العو لج- انبر انقلخ دقل

 -هناحبس- هتمكح نم اذه ناكو «ةعونتم ءاوهأو قاوذأب ىتح لب «ةنيابتم ليلحتلاو

 ًارامعإو ةكرح لاحلا ةعيبطب دلويس يذلاو كاكتحالاو سفانتلاو عفادتلا ىلإ انهجوي يك

 .ضرألا حطس ىلع ًاريوطتو

 اذه بيك نع نوكيامادعبا تسال دفعتو. مست تحس حسم

 ءيش يأ عم ةديدش ةدخب لماعتي هارتف هرمألا

 نأ فسؤملاو هب نمؤي امو .هراكفأ عم فلتخي 1
| 

 هغيستسي وأ هقوذتي ال ام ةاداعم ىلإ ةدحلا لصت ۰
1 8 

 .ةفلتخم اقاوذأو ءارآ لمتحي امت

 حيرص ناسنإ هنأ هتجحو ..اهفطلأو اهلمجأ رتخي وأ هتالك يقتني ال

 .!حضاوو

 اك يعامتجالا قافنلا ناولأ نم نول تالماجملا نأل ؛ًادحأ لماجي ال

 لوفي

 نوعدتسي ةحارصلاو قدصلاو ةعاجشلا نأل ؛ههجو يف روعأ ايروعألل لوقي

 .!كلذ

 .ال ..ىه ةباجإلاو !؟ىقيقح رمأ اذه لهف

 .يعفاشلا مامإلا .. هناسل ىلع قحلا هللا يرجي نأ تببحأو الإ دحأ تلداج ام

 چ ی وی ی ا و ن و ی ل یک ویش



 قاوذأ تافالتخا عم لماعتلا نف ملعتت نأ  ائناه اهايحت يك  ةايحلا دعاوق ىدحإ

 هوفتت نأ لبق تاملكلا قّوذت يف ةيلاع تاجرد يقترت نأ بجي «مهراكفأو مهويمو رشبلا
 ءارعشالا ريمأ رد هللو ءكثّدحم ىلع اعقو نسحألاو لمجألاو لضفألا اهنم راتختل اهب

 . "نايبلا ةفخ اه اوريعتساف «ةيساق قئاقحلا نإ " الئاق انهبني نيح يقوش دمحأ

 ىلإ اهتابيرق ىدحإ تجّوز ةشئاع ةديسلا نأ يبنلا ةريس يف ةعيدبلا دهاشملا نمو

 اهعم متلسرأ :لاق .معن :تلاق ؟ ةاتفلا متيدهأ " يَ يبنلا اهأسف ءراصنألا نم لجر

 نم اهعم متثعب ولف «لزغ مهيف موق راصنألا نإ :هللا لوسر لاقف .ال :تلاق ؟ينغي نم

 ." مكايحو انايحف «مكانيتأ مكانيتأ :لوقي

 مهبجعي" :ةياور ينو «"لزغ مهيف موق راصنألا" يب يبنلا لوقل المأتم انه رظنأ

 ال امو بحي امو «هلويمو ءرخآلا قوذ يعاري نأ بجي انم دحاولا نأ كردتل ."وهللا

 .وه هتقيرطو هبولسأ رخآلا ىلع ضرفيو «هتاذ كلف يف رودي الو .بحي

E "أطخ" :لثم تاملك لادبتسا ىلإ ةجاحب ىئاقدصأ اي اننإ
 , 

 ."غيستسأ ال" "يملع بسح" «"يروصت يف" ."ييأر يف" :عون نم ىرخأ تاملكب

 مهريكفتو مهتجزمأب مهعم لعافتنو «مه اك سانلا لبقتن نأ ىلإ ةجاحب نحن

 .!مهمويعبو لب ..مطوقع دودحو

 ..بدأ نسخو ةنطف لب «ةنهاذم الو اقافن رمألا يف سيلو

 ةيبرعلا ءارعش مظعأ دحأ «ةرهاقلا ديلاوم نم يرصم رعاش «(1932 1868-): يقوش دمحأ

 هل سلدنألا ىلإ اهيبسب يفن ةيسايس فقاوم هل تناكو «ءارعشلا ريمأب بقل اذل روصعلا عيج يف وب

 ةداح تسيل ةايحلا



 نذأتسي نأ لبق موي تاذ هتيب يف سلجي ناك مي يبنلا نأ» هحيحص يف يراخبلا ركذ

 نبا سئبو «ةريشعلا وخأ سئب :ةشئاع ةديسلل يبنلا لاقف -ةعمسلا ءيس- لجر هيلع

 .«ةريشعلا

 تلاق لجرلا قلطنا املف «مالكلا يف هل نالأو ههجو يف ةَ يبنلا قلطت سلج املف
 تطسبناو ههجو يف تقلطت مث ءاذكو اذك تلق لجرلا تيأر نيح ..هللا لوسر اي :ةشئاع

 ةلزنم هللا دنع سانلا رش نإ ؟اشاخف ينتدهع ىتم ..ةشئاع اي :ِِكي هللا لوسر لاقف ؟هيلإ

 ."هرش ءاقتا سانلا هكرت نم ةمايقلا موي

 ةحارصلا نأ وهو ؛ًادج ًاقيقد ىنعم ايب يبنلا دكؤي يرقبعلا دهشملا اذه يف

 . مهمصاخت نم ىقلن دق اننأو بدألا ءوسو شحفلا ينعت ال حوضولاو

 يبلنو «مههوجو يف مستبن -ةحامسو بدأ نم انرودص يف اهب - اننكل انبولق
 .!مهقوذ ةلقو مهتافاخس لّمحت نم انيناع ام رجأ هللا دنع بستحنو مهتاجاح

 يآ هجو يف خرصي وأ .دحأ ىلع ظلغي مل ايب هنأ دجيس هيَ يبنلا ةريسل عبتتملاو

 .نيكمتلا وأ فاعضتسالا تارتف يف ءاوس .صخش

 1 الل 1 أ 3 كدت" وأ "تالماجي" وأ "تايقوذ"

 نأو «كئارآ وأ كرظن ةهجول بصعتت الو ءردصلا بحر نوكت نأ بولطملا

 عالتبا ىلإ رطضت دقف الإو ..اهم هوفتت نأ لبق ةملكلا قوذتتو مستبت * .

 :1كناننل اه دق ىلا ةفيطنلا تاللا نم لاا 89



 ةئفدملا لعشي نأل هاعد ام اًدراب وجلا ناك

 . ءفدلا ضعبل اًبلط اهتلابق سلجيو

 ضغلا نم ةحسمو هروف نم ماقو «هتيب باب قرط (نيح ةديدشلا ةشهدلا هيلع تدب

 هنأب ةرشابم ريغ ةقيرطب هربخيل هرئاز اهب لباقي نأ ىلع اصيرح ناك «ههجو ىلع ودبت

 هتيحلو عضاوتملا هسابلب همامأ فقي ريبكلا دجسملا مامإ ىأرو هلزنم باب حتف نإ امو

 خيشلاب بحري وهو اكبترم ادبو «لاحلا لدبتو الإ ءهيلع ةنينأمطلاو راقولا مسرت يتلا

 . ةأفدملا لوح هراوج اًناكم هل حسفيو «يقيقح دو يف

 !.. خيشلا كلذكو .. اتماص سلج

 اهأدب يتلا هتلزع نأشب هعم ثدحتي نأ دارأ كش الب ءةمولعم خيشلا ةرايز نإ

 لزنملا يف هتالص ةعامجلا ةالصب اهيف لدبتساو «ملاعلا سلاجم اهيف رجه «عيباسأ ذنم

 . هتدحو نآرقلا ةءارقو ركذلا تاسلجبو

E لا 



 ا ا
 يف امك تيبلا يف حلصت هللا ةدابع «خيشلا هب ربخي نأ بجي ام اذه معن

 ناك دقل لب ؛ةعامجلا عم سولجلا نم ارا را

 درولا قوفي ام هبر باتك نم أرق ثيح «هيلع رثآلا ريبك ةقباسلا ةلزعلا ةرت

 . دجسملا يف مهعم هأرقي ناك يذلا

 ضعب هربخأ اك مهبقرت نويعلاف «هلافغإ نكمي ال دعب نم ولخت ال رومألا نإ مث

 اف مهؤامسأ ظفحت نميف رطخلا لك رطخلاو كانه ةظوفحم تتاب مهؤارسأ ء!نيحصانلا
 .. رصتخم رخآ قيرطب اهيلإ لوصولا نكمي ةياغلاو ءرطاخملل يعادلا

 رظني خيشلاو تمصلا نم تاظحل ترم

 ةعطق جرخيو ءودهب موقي نأ لبق «لمأتب رانلل

 نارا قع اديعي اهيو لا نها ىف

 تأفطناو الإ ةدودعم قئاقد الإ ىه نإو

 ا الإ ر وهو عا لاق اه ا ةف رودرا ا
 .. امامت اهيلع تضقو «ةدحولا اهتلكأ ءاًريثك مدت مل اهترارح نكل ءاهدحو يهو ةلعتشم

 اه اًعفن رثكأ نوكتو «يطعتو ذخأت ءاّراح العتشم اًوضع ىقبت نأ اه اًريخ ناكو

 .. اهريغلو

 مل كس ا



 !؟ .. ةدراش ةرمح نم هذخأت نأ نكمي ءفد يأ

 !؟.. نآلا اهحور نكست نأ نكمي ةوق يأو

 سلجو «ةيناث رانلا بلق يف اهب فذقو ءةتيم محف ةعطق تراص امدعب اهب كسمأ مث

 : امستبم هلأسي نأ لبق ىرخأ ةرم لعتشت يهو اهل رظني

 الك نوكت نأ ىلع العتشم أزج نوكت نأ امل ريخلا نم ۹°

 ؟ كلذك سيلأ .. ةايحلل ادقاف اًدماه 2

 ٠ ! ةباجإلا مولعم الاؤس هفلخ اكرات .. فرصناو بابلا حتف «هبيجي نأ لبقو



 ,| مهطعت الو ءاولعف اهم نيرخآلا ملت ال

 ١ كريكفت نلغشت الو ءاوءاسأ مهم كحور نم

 © الب كفلخ مهكرتاو .. كل مهتنايخ ببسب

 ظ ! فسأ

 فتاه نم مهليصافت لكو مهنيوانعو مهءامسأ حما ءامود كتاباسح نم مهطقسأ

 . كفتاه ةركاذ لبق «كتركاذ

 . ءالقعلا وأ نيحجانلا ميش نم ادبأ سيل تاباسحلا ةيفصتو

 نآ يف ماقتنالاو لمعلا يف ركفي نل كلقعو مده لاو زاجنإلل عستت نل كحور

 .دحاو

 نم مولتو نعلت هراوج ىقبت نأ امإو « تالمهملا ةلس يف كؤوسي ام لك يقلت نأ امإف



 . كناخ و ءكعدخ و كيلإ ءاسأ

 .. يقيدص اي حماستلا هنإ

 هعم كحاستف .هحماست نأ قحتسي ال رخآلا نأ ينربخت الو «حورلل جالع لضفأ

 ماقتنالا وأ همول وأ هيف ريكفتلا مدعو «هديفي امم رثكأ كديفيس

 . كل راصتنا ةقيقحلا يف هنإف  اراصتنا وه هنظ نإو ىتح  هنم

 دجن كلذلو « بعص ةءاسإلا نايسنو حفصلا نأ ملعأ

 . ةيلاغو .. ةميظع ةرخآلاو ايندلا يف هراث نأ

 ا ه2

 عفاد ءكتمص لاح عيضتو مضبُم دق اقوقحو «نيرابجو ةملظ كانه نأ ينربختس

 منهج كانه نأ يف ريكفتلاب يسفن يلسأ «ملاعلا اذه يف ملظلا ىرأ نيح " لوقي «كبجعت

 . "!نيملاظلا رظتنت



 .. رابج مقتنمو «لداع هلإ كانه .. ضعبلا اهنظي يتلا ةيئاوشعلاب تسيل رومآلا

 .. يبحاص اي ًأدهاف

 ةرذ هنم نوقحتسي ال نيذلا كئلوأ نم كريكفت فظن و

 . ديفمو يباجيإ وه ام لكب طقف لغشناو 9

 ع 5 9 55 3١
 . لضفاو .. مهأ وهام اهب كتايح نال ا
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 ةماسنبإلا ةلجم ىدننم

 و يئاتمالا

 E ا ا i 9 ا و



 لخادلا نم ةيادبلا . 4

 دالب ىدحإ حتفل نوبهأتي نوملسملا ناك

 .. داتعلاو ةدعلا ةرثكو «ودعلا

 ةفرعمل «دئاقلا ىلإ هجتت نويعلا تأدبو «مهوحن فحازلا شيجلا نع رابخألا ترتاوت

 مهم اذإو "ديلولا نب دلاخ " لولسملا هللا فيس ىلع ةداقلا لخد «هل ططخي يذلا امو هيأر

 "رقشألا " ب هيداني يذلاو هسرف مدق تقحل ةباصإ ىلإ رظني اًنكتم هنوري

 ىلإ .تمصب عمتسي وهو «رابخألا نم مهملع ىلإ ىمانت اب هوربخأو هيدي نيب اوفقو

 رقشألا تيل " : لوقي وهو هسرف سأر ىلع تبر نأ ىلع داز امف ,مهثيدح نم اوهتنا نأ

 . "! ددعلا يف مورلا فعضيو ءاهموي هجرع نم ىفشي

 يف للخلا جالعو «مهسوفن لخاودل ةفشاكم سانلا رثكأ مه يئاقدصأ اي ءامظعلا

 تاراسكناو «حورلا تاحطشو .كولسلا للخ عم ةيباجيإب لماعتلاو ؛مهبولق ءاجرأ

 ملاعلا ىلع مهلكاشمب اوقليو «جراخلا ىلإ دقنلا ءوض اوهجوي نأ لبق كلذو .. لخادلا



 اهلخادب نوصوغي ةايحلا نم اهنوقلتي يتلا تالكشملا ىتح هنأ اقح كشهدي امو

 .! ةفيعض ةنيه مهءديأ نيب حبصتو ءاهنوتتفيو

 ىلإ رظن (نإو «ةدعلا ةوقو .ددعلا ةرثك نع لاقي ام ىلإ اريثك رظني مل ديلولا نب دلاخ

 تحت اهب دئاق لك مته نأ يهو «رصنلا مهل نمضت يتلا ةلاسرلاب مهغلبأو «هشيج لخاد

 نكمي اهدعب «هنايك نم لطعت ام ءافش ىلع لمعيو ءالوأ هدي ا

 . ىرخألا ءايشألل رظنلا |

 دحأب انيلإ يقلي ءاهداق دلاخ

 انتاش ءانلخادب ءانتاذب متن نأ وهو «هزیتو هرصن ا

 TT Tg ا

 يف يباحصأ اي انم طقس نم مظعم ءرخآ ناكم يف لحلا نع |
 هتتأ «يجراخ نوكي نأ لبق يلخاد هطوقس ناك ةايحلا ةكرعم

 . هنم ملعتيو «رمألا اذهب فرتعي نم انم اليلق نكل .هجراخ ىلإ هلخاد نم ةسكتلا

  همسا لج .انبر در يف «نايعلا حوضو ةحضاو ةلاسرلا هذه تدب ميركلا نآرقلا يف

 نم مهيجنت ةعاش يأ ىلع مهئاطخأ ةعبت ءاقلإ اولواح نمت لئاوألا نيملسملا ضعب ىلع

 هناحبس . هلوقب اهمولو سفنلا ةبتاعم

 نإ مُكفنأ دنع نم وه نق اذه أ فاه مص ذق ةبيصُم گص کلو
 165 :نارمع لآ 2: ٌريِدق ءىش لک ىلع هللا

 ا ا ا داب ع جلا



 .. ناوهلاو ءطوقسلاو .راسكنالا ىتأ مكسفنأ نم

 .. نأشلا عافتراو ةزعلاو رصنلا يتأي  رخآ ءيش يأ نم ال ۔اهنمو

 راجشألا ىلإ اورظنا ء.سوردلا غلبأو ىوقأ اهتايط يف لمحت  لمأت نمل  ةايحلاو

 - ةفقاو يهو توت فيك ةريبكلا ةقالمعلا

eS 
 ٠ ءطب ىف تر ةةفاعو للو اهقاقتزأو

 لخادلا نم لكآتت «ةتباث اهروذجو ءودهو

 . اهناصغأ بعشتب نوعودخ نحنو «يهتنت

 عدخُ ءايحأ مهنظنو ءديعب دمأ ذنم نوتومي .. رشبلا ينب نيب اذه ثدحي ام ريثكو

 . رخآلاو نيحلا نيب اهنوقلطي يتلا مهتاكحضو «مهداسجأ ةكرحو «مهسافنآ توصب

 .. هئايربكو هتمظع رورغو «هلاک مهو يف شيعي نم لك .. تيم

 دهاعتلاو .هئطخ ىلع ءاكبلاو «هتاذ ةبساحم نع فقوت نم .. تيم

 . هماثآو يضاملا تاطقس نم هلبقتسمو هرضاح ةيقنت ىلع

 طسو «هحورو «هريمض توص عمسي نأ عيطتسي نم وه يحلاو

 :ملاعلا اذه ءاضوصو بكس

 هسفن مكاحيف «هتاذ نيبو هنيب ةمكحم ميقي نأ ىلع رداقلا وه يحلا

 .. باقعلا اهيلع لزنيو ءاهنيديو

 .. هلضف ىري ال نم الضف مهرثكاو «هردق ىري ال نم اردق سانلا عفرأ

 .يعفاشلا مامإلا

 لخادلا نم ةيادنلا



 يشب .. كبراق قرغي نل 4

 هابأ عم بهذي نأل افوغش ىتفلا ناك

 - هلمأ لك ءرحبلا طسو ىلإ ديص ةلحر يف

 لبق دوعي |نيح براقلا رهظ ىلع نوكي نأ

 ةقباسلا هرمع تاونس لظ امدعب ءبورغلا

 . ئطاشلا ىلع هئيجم رظتني

 قورش دعب براقلا جرخو .ةراشبلا هاتفل بألا اهيف فز يتلا ةظحللا تءاجو

 صاخلا هخيرات عنصل ابهأتم ىتنلا سلج هنتم ىلعو رحبلا طسو ىلإ اهجتم سمشلا

 .! فرتح دايصك

 .. قربو رطمو مويغ ىلإ ءامسلا ليحتف ةفصاع بہت نأ لبق ةيعيبط رومألا تراسو

 فوخ الو عزج هيلع دبي مل براقلا مامز كالتما لجأ نم بأدب لمعي بألا ناك

 رمألا عم لماعتي هتلعج ارطخ رثكأ ابرو ةهباشم ءايشأب هرورمو رحبلا رومأب هتربخ

 . ةيدجو مسحب اهعم لماعتلا بجي ةوبك اهنأكو

 افئاخ ابرطضم ناك ةفصاعلا طسو يف نوكي نأ ىلع دوعتي مل يذلاو ىتفلا نأ ديب

 .. ! ةقئافلا مهتراهم ءاتثكسا الب ةراحبلا رهظُي انكاس رحبلا نوكي امدنع

A ل 



 يآ اي هايملا " ادعترم هفوخ هثبيو هيبأ ىلإ باهذلا نم هسفن عنمي نأ عطتسي مل هنأ ىتح

 . "بير ال ةياهنلا اهنإ ءانقرغتس

 نال لاو ورك زا يديم لك ا
 مل مادام «كبراق قارغإ هعيمج رحبلا ءام عيطتسي | : ٠

 ف

 رهوجلا ثيح هلا وه لخادلاف ىلب

 .يلصألا نايكلاو

 انتايح براق بلقتس اعيمج اهنظن «رجمزت .تافصاعلا بهت رحبلا يف امك ةايحلا ينو

 رصتنيس يذلا وه ءاملاس ءايوق ءابلص هلخاد ىلع ظفاحب يذلا طقف .بقع ىلع اسأر

¬ 
 . رمىسيو

 رغت رغيس «م : انقرغت نأ لبق انقرغيس «ماهوألاو فواخملاو نونظلا بالتجاو فوخلاو علهلا نيب

 . امتايدحتو ةايحلا مومه

 هلوح نم ةايحلا بيترتب متهب يذلا نم بجعتي ملقلا يحو يف يعفارلا

 ! هبلق يف ىضوفلا كرتي هنكل | «هتيبو هبتكم مظنيو

 نأ نود «يجراخلا رهظملاب قلعتت ةدع ءايشأب متهم م نحت كلذ هل قحو . بجعتي

 . حالصإل جاتحي ام حلصيو «بتريو «مظنيف .هلخاد يف شتفيو ريمضلا فاشك ءيضي



 كلاب امف «ةيلخادلا انتعانق ىسيئرلا هعفاد نوكي ةايحلا نم هيقالن ام هاجت انكولس نإ

 5 !؟ ةغرافو «ةئرتهمو ةثر تاعانقلا هذه تناك اذإ

 لصت مل تماد ام كبلق قارغإ عيطتست نل ةايحلا موم لك نإ يبحاص اي

 ربع «لخادلا كلذل دهعتلا ديدش تنك اذإ هلخاد ىلإ لصت نلو .هلخاد ىلإ

 ةاجفلا كن نأ لغاؤدات اطعم ارو الغ ةذارإ كانه نأب نانا ةت

 :هيلإ تاجتلا ىم

 نأ نود هيلإ دتمت ادي عدي نل ادبأو ءابئات لذخي الو ءاجاتحم كرتي ال هلإ

 ءاعدلا بدأ مزتلت نأ طرشب ءاّريبك اًريخ اهدادتما رثأ دجت
 اچ
 . لسوتلاو <

 5 ةايحلا عدو ءافيظن ءابلص ءايقن كلخاد ىلع |ئاد ظفاحف ع
 E ادل اه غا كات



 ةوعدلا خيرات يف ايداع اًرمأ كفإلا ةثداح نكت مل

 دئاقلا فرش تاعئاشلا لاطت نأ ادبأ نيملاب سيلف

 ديدرت يف نودجي نيذلا كئلوأ ةصاخ ءرشبلا نم ريثك زمغو زم راثم تناك ةئداحلا

 . ةداعسو ايفشت اهديكأت يف ىري نمم مهريغو «ةذل حئاضفلا

 نأ ىلإ ددري لظيو «هب دبعتي «راهنلا فارطأو ليللا ءانآ ىلتي نآرق يف ةئربتلا تناك اذل

 . اهيلع نمو ضرألا هللا ضبقي

 يبأ نب هللادبع " نيقفانملا ريبك ةنتفلا لعشم لطي مل فذقلا دح نأ اقح شهدملا نكل

 رشلا ةرذب ىمرو «هكوكشب ضرع نأ ناكمب ثبخلا نم ناك هنأل كلذو «"لولس نب

 . هعابتأو يبنلا ةباحص مه «لاجرلا لضفأ مه لاجر نيب ربكت اهكرتو

 ربخلا اوفقلت مارك ةباحصو «ءافرش سانأ نينمؤملا مأ ضرع يف ضاخ دقل .. معن

 هللا أرب امدعب هنأ ثيدحلا بتك تبثت كلذلو «مهرمأ اوربدتيو اوفقوتي نأ نود ؛هوددرف



 يف فذقلا دح ميقأ الطابو اًروز هب تيمر ام ءاهيلع هللا ناوضر ةشئاع انمأ  همسا لج -

 :يبنلا باحصأ نم ةثالث

 ربكأ دحأو لوسرلا رعاش تباث نب ناسح - ةقرافملل رظناو  مهوأ ناك

 .!هلئاضف نع نيثدحتملاو يبنلا نع نيعفادملا

 كيرتعت دق ةشهدلا نكل ءطيسب لجر وهف دحلا مهيلع ميقأ نم يناث امأ

 قيدصلا ركب وبأ امركو الضف هايإ هيطعي بتار ىلع شيعي ناك هنأ كربخأ امدنع

 اهضرعو اهفرش يف ضاخ يتلا ةأرملا وبأ

 ام ةشئاع يف لاق ام دعب ءادبأ ائيش حطسم ىلع قفنأ ال هللاو : لوقي نأ ركب ابأ اعد امم

 : هللا لزنأف .لاق

 َنيكَسَمْلََو رق ىلؤأ اَوُتْؤُي نأ ٍةَعَسلاَو ذك ٍلْضَفْلآ أوُلوُأ لأي الو

 وكل ذا وني نأ نون الأ "اوكتمضيلو ارفف هلآ ص ىف ترجما

 2 ج مِحَر ٌروُفَغ ُهَّشأَو
 22 :رونلا

 ةقفنلا حطسم ىلإ عجرف «يل هللا رفغي نأ بحأل ينإ هللاو ىلب :قيدصلا ركب وبأ لاقف

 . ادبأ هنم اهعزنأ ال هللاو :لاقو هيلع قفني ىتلا

 . هللا لوسر ةجوز بنيز انمأ تخأ ىهو «شحج تنب ةنمح تناكف ةثلاثلا امأ

 Ca ا ا ا ا



 اوناهتسا مهنأل كلذو .مهباقع متو .دحلا مهيلع ميقأ نم مه يبنلا ةباحص نم ةثالث

 تاک ر نی را ديكات اوم راب نيم لمس ريالا نا[ وطور وعساه

 مهئطخ نع اورذتعا دق مهنأو «ليواقألا ديدرت نع اوديزي مل ةثالثلا ءالؤه نأ ريسلا
 ا و الا «ةلكشملا كلت يف افرط اونوكي مل مهنأو

 رودي ال فوجألا ديدرتلا نأو ءامغلم نوكي دق

 5: 1 جورخلا نكمي ال خفل اًجاردتسا نوكي دق انلوح

5 

 7 نأ نود خذب يف اهجرخت «تاملكلا لهسأ ام

 . ديرن ال ثيح ىلإ انذخأت ابر وأ ءانتياهن اهتايط يف لمحت دق اهنأ هبتنن

IN داما aA حا 

 قرتفت نأ لبق كسفن لأست نأ ائاد لواح .كتاملكل ىبحاص اي هبتناف

 هب عفتريو «كتفك يف عضوي ابيط اثيدح |مهكرحت ةجيتن نوكتس له «كاتفش
 .. ميحجلا يف كب يقليو «ةيواحلا ىلإ كبحسيس هنأ مأ كنأش

9 ê 

 :.ملکت نأ لبقركف ا

 ةياهن ,ةرخآلاو ايندلا يف هيلع مدنت نأ كنكمي ام أوسأف و

 . ناسل ةلز .. اهايإ كتدروأ «ةريرم ةئيس .
 وک



 نأ نوددري يذلا نيعودخملا رثكأ ام

 .. سانلا ايند مكحت يتلا يه ظحلا تابرض

 نومسقيو ؛هلضف نم مهيلع هللا معنأ نمت كاذ وأ اذه ىلإ ةقثاو عباصأب كل نوريشي

 .!! اروكذم ائيش اونوكي نأ ءالؤه ناك ام "ىمعألا " ظحلا الول هنأ نايألا ظلغأب

 |ئاد سيل هءاطع نأب انرومأل ريسملاو قزارلا وهو هللا عم بدألا نوئيسي اهبر لب

 !.. حيحصلا هاجتالا يف

 .! ببحملا رمألاب سيل ىلاسكلل

 هيمسي نأ ضعبلل ولحي اى ظحلا وأ «قيفوتلا نأ وهو «ةيمهألا ةياغ يف ءىش ريغ اذه



 ضكري نم لك سيل نكل .. اعيرس ضكري نآو دب ال افده زرحي يذلا ةركلا بعال

 . ! افده زرحيس اعيرس

 باوبألا نم ريثكلا قرط تاجتنم نم هلمحي ام لك عاب يذلا تاعيبلا بودنمو

 . ! هيدل ام لك عاب باوبألا قرط نم لك سيلو

 حبصأ ركاذ نم لك سيلو .. اًريثك ركاذ هتعفد ىلع لوألا زكرملا لان يذلا بلاطلاو

 1 لوألا زكرملا ف

 + ١ + لالا كلت نم هينعأ عذلا ام
 انيدل ام لك لعفن نأ بجي اننأ ىنعأ 1

 قيفوت رظتنن مث ءالماك دهجلا لذبنو

 تاوطخ مامألل انعفدي ابر يذلا «هللا

 . ةيفاضإ
aيشم 0 5 5 7 ا  

 O OE E o E ناس ا طاقلقل

 .شعلا

 رخآ ىلإ انم حماطلا بهذي نأ بجي اك «ةنكمت ةفاسم دعبأ ىلإ رئاطلا ريطي نأ بجي

 . هفدهو هملح اهدنع دجي نأ نكمي ىتلا دودحلا

 نم ديزملا يف احاط هيلع هللا لضفل انتم «هل هللا هبتك اع ايضار امامت فقوتي اهدعب

 .. اًئيش بلطيو أرجتي نأ ادبأ بجي الف «هدهج لذبي نأ لبق نكل «هدوجو هلضف



 يف طقسيو هتعيبط فلاخي ام اردان ؛ةيمامألا فوفصلا باحصأل يتأي ام (ئاد قيفوتلا

 .. لوسك وأ لماخ فك

 نكل «باوبألا قرطيو اريثك انيتأي قيفوتلاو
 كلذو «بابلا حتفل ادعتسم نوكي ال انمظعم

 نيظقيتمو وأ نيهبتنم نوكن ال بلاغلا يف اننأل

 | ةريغب اعيمج هبقرن اهنيحو .قحتسي نم هلبقتسيف
 .!! هلك لضفلاب هيلع ىقلأ دق ظحلا نأ نيناظ

 .. ةاباحم وأ ءظح ةمث رمألا يف سيلو

 نک ل هللا هع يللا" فار یی را ا 5

 .كلذ نود ام همرحنو

 أ / ضم

 يذلا وه طقف دحاو صخش سافنألا طاقتلال نيرجاهملا هيف سلج يذلا تقولا يف



 اي كيف ابيع سيل اذهو .تارابتخالا زواجتب كل حمست ال ةيلقعلا كتاردق

 ازيمم اصخش كلعجت هفرح ملعتتل نآلا نم هجتت نأ كنكميو «تاردق اهنإ «ينب

 .! هللا ءاش نإ حجنتسو ؛ءيش لك سيل ميلعتلا

 ةسمخلا ماوعألا يذ يبصلا حومطل ادح ةسردملا ريدم عضو بذاكلا نانحلا اذهب

 . اهناوأ لبق ةايحلا ةكرعم أدبي نأ ىلإ هعفدو ءرشع

 ةطيسب نهم يف حدكي اماع رشع ةعبس لظ «ةحيصنلاب يبصلا لمع .. لعفلابو
 هريكفتو هئاكذ ىلع اريثك لوعي نأ بجي ال هنأ امود هل دكؤت ةسردملا ريدم تاملك تناك

 ءيش يأ لمع يف هرمع نم نيثالثلاو ةيناثلا غلب نأ ىلإ ركفي ملف ءاقح همالكب نمآ دقو
 . ةميق ىذ



 نأ تفشك يتلاو ءءاكذلا لماعم تايييقت دحأل عضخ ةفداصملا قيرطبو هنأ ديب

 .!! (161) ىلإ لصو هئاكذ ىنحنم

fصخش ىلإ لجرلا لوحت .ليختت نأ كلو ء اهدنعو / ۰  

 مسريو «ةرقابعلا اك كرحتيو «ةرقابعلا اك ركفي «يرقبع

 عارتخا ةءارب نم رثكأ لانو «بتكلا نم ديدعلا بتكف

 . حجان لامعأ لجر حبصأو

 مهألا ةأجافملا نكل

 يذل انيم عمت نأ ملعت نأ يفكيؤ يملاعلا اسديم عل اسير :هرايتعا وه

 ET او يب يح ري

 . "ةرقابعلا" عمتجم ىلع اسيئر حبصأ ي یماردلا هميلعت لمكي

 م انتصق لطب مسا اذهو "فوكايربر يس روتكيف"
 لش ا!( أ .رظنو ةايحلل رظنلا ديعن نأ لبق اليلق فقوتن انلعجي

 فقوتو ؟رثكأ وأ ةملك هتايح تبخأ ايرقبع مك ىرث
 نم ةبذاك ةحيصن وأ ؟ىطاخ روصت دنع هحومط



 ىلإ دوعن نأ بجي اننأ انربخت «ةعاس لكو موي لك انناذآ اهاقلتت يتلا تاملكلارثكأ ام

 . ليلقلا لقأب ىضرنو اندشر

 ابهذم ريغلا تاعقوت انب بهذت نأ فسؤملا

 دقلف ءاظهاب انمث هرثإ ىلع نحن عفدن ءاريطخ

 هنأ «ةيكيرمألا نوجسلا يف ظاعولا دحأ ركذ 8

 نوجسم لك عم هثيدح ءانثأ اًريطخ اًئيش ظحال

 جرخ يتلا ةئيبلاو «هتأشن فورظ ةفرعمل ةلواحم يف

 نجسلا نأ مهنوربخي مهؤابآ ناك . نينوجسملا نم /90 نم رثكأ نأ حرص ثيح ءاهنم

 .! لعفلاب تققحت يتلا ةءوبنلا يهو .. مه ةبسنلاب فاطملا ةياہن وه نوكيس

 نع ثدحتت نأ انببحأ ام اذإ ءهلافغإ نكمي ال رمأل هتاذو .هسفنب انم ءرملا ناهيإ نإ

 دكأتي نأ نود «حاجنلا ملس ءرملا يقتري نأ بعصلا نم هنأل كلذو «ةايحلا يف حاجنلا

 . هيلإ حمطي امل هقاقحتساو «دوعصلا ىلع هتاردق نم

 ةروطخلا غلاب ارمأ دكؤي "ةمقلا ىلع كارأ " هباتك يف رلجيز جز

 نع اهليختن ةروص ةيأ لمكت انناهذأ نأ وهو

 اصخش كسفن تيأر ام اذإ كنأ ىنعمب ءانسفنأ

 كمهليو «نييداعلا تايلكب كيتأيف ءرودلا اذه

 . نييداعلا تافرصت

 ازجاح تناكف ءرهزألا يف هتذتاسأ نم نيسح هط ذيملتلل ةرم نم رثكأ تليق «ىمعأ ايد

 لا ءادعلا يف ريبك دج ىلإ تيفاسو .هخويش



 ! ةيعرفلا ليصافتلا نم ريثك عضوب وه لفكتي يك ةسيئرلا طوطخلا لخدُت نأ كيفكيو

 : كلأسأ ىنعد رمألا اذه احاضيإو

 يبشخ حول ىلع يشمت نأ نيب قرفلا ام

Eضرألا ىلع عوضوم ةصوب 12 هضرع  

Eنيب عوضوم وهو حوللا سفن ىلع يشمت نأو  

 ؟راودأ ةرشع |مهعافترا غلبي نيقباط نا

 اذإ نكلو ءضرألا ىلع عوضوم وهو يبشخلا حوللا قوف يشملا . انيقي - لهسلا نم
 ! ةقدلا انئش نإ اعيرم نوكيس ءامامت افلتخم هيلع يشملا نوكيسف «نيتيانبلا نيب هتعضو ام

 ( رمألا اذه رسفي "رلجيز"

 ىلع عوضوم حوللا ثيح نامأو ةلوهسب يمت كسفن "ىرت" «ىلوألا ةلاحلا يف كنأب

 .ترثعت ام اذإ كب طيحي نأ نكمي رطخ الف .ضرألا

 فواحم عنص يذلا كلقع هنإ «ةيناثلا ةلاحلا يف ىلعأ نم طقست كسفن 'ىرت" اديب

 كاذنآ يسفنلاو يندبلا ككولس يف رثألا ريبك هل ناك امن «ةيقيقح تابرطضاو

 نأ بجي هيلع رورملاو ءدحاو يبشخلا حوللا نإ لوقي قطنملا نأ نم مغرلاب
 ! نيتلاحلا يف ابعص وأ «نيتلاحلا يف الهس نوكي

 ءام ءيشب زوفلا وأ ءام رمأ يطخت ىلع نيرداق انسفنأ انيأر ام اذإ «ةايحلا يف نحن كلذك

 . هتوج .. شيعت فيك اهدعب فرعتسو كسفنب قث

 ا ج ن د



 .! كلذ يف ةبارغ الو «هب نمؤنو هارن ام ىلع ةينبم ةيؤرو روصت عضو يف أدبيس لقعلا نإف

 "دنه نبا انأ " الئاق رخفي ام (ئاد ناك «غوبنلاو ءاهدلل لاثم نايفس يبأ نب ةيواعم

 اهنع ىوري هنأ ىتح ءاكلم نوكيس هنأب نيقي ىلع هتبر  همأ  ةبتع تنب دنه نأ ببسلاو

 تخرصو الإ دنه نم ناك امف .هموق داس شاع نإ :ءاسنلا ىدحإ اه تلاق نأ هدلوم دنع

 .! نيعمجأ برعلا دسي مل نإ هتلكث : اهيف

 . ةماعزلا ةروص ءلم ىلع رداق هلقعو شاعف .روصتلا اذه ىلع هتبرف

 وهو بهذي ناكف «ةينيطنطسقلا راوسأ هينيع مامأو ىبرت «حتافلا دمحم ناطلسلا

 كراوسأ مطحيس نم انأ " فتهيو «رحبلا يف هيلإ لصي نأ نكمي دمأ ىصقأ ىلإ لفط
 :اهغاف ناكر الإ كلما هلو دعب ارك كيلي لو "ةدينغلا

 حاجنلا ةموظنم يف ءزج مهأ يه كتاذل كتيؤر نأ يقيدص اي هلوق دوأ ام ةصالخ

 "تدرأ ول نوكلا ليدعت ىلع رداق تنأ " اخراص فتبي يذلا فنصلا كلذ نم تسل انأ

 ىلإ ايلم رظنت نأ اقداص كب بيهأ يننكل ءاهضعبو دارفألا نيب ةيدرفلا تاقورفلا الفغم
 نم انيح اهب تنمآ يتلا ىؤرلاو تاعانقلاو تاملكلا نم اًريثك ابناج يحنت نأ «كتاذ

 ىلع ةردقلا كسفن يف تيار ام اذإف ءكرضاحو كيضام  كنع امغر  تغاصو ءرهدلا

 . نوكت نأ كيلع بجيف «ةايحلا هذه يف ابعص امقر نوكت نأ

 .! كتدارإ ءلمب تنأ اهترتخا .. ةايح نع كاضر كلجأ ءاهتنا موي كيفكي

 . ترابانوب نويلبان .. «ماقرألاك لاجرلا



 | ! توملا ةوق . 4

 ىسورلا بتاكلا رشن 1845 ماع يف

 هتاياور ىلوأ «يكسفيتسود رودويف»

 حبصأ ةياورلا رشن درجمبو «(نيكسملا)

 نيرشعلاو ةعبرألا ماوعألا وذ باشلا

 .هلمكأب يسورلا عمتجملا ثيدح

 يف يفاقثلا دهشملا ةرادص يف اراب اًناكم أوبتو بدألا ةحاس ىلع همسا ضرفو

 . وکسوم

 حاجنلا اذه رمثتسي يك يفاكلا جضنلاب هيعو نازخ ألم دق دعب نكي مل باشلا نكل
 اًرضاح راصو «ةسايسلا طيح ىلإ فرجناو الإ ةريصق ةرتف الإ يه نإو «لثمألا لكشلاب

 ءاّيعاطقإ نيكولمملا نيحالفلا ريرحتل نيديؤملا دشأ نم ناكو ءيكارتشالا دهشملا يف ةوقب

 . نيحالفلل تاروث مايق ىلع عجشيو

 يف هئالمز نم اًوضع 23 هعمو يكسفيتسود ىلع ضبقلا مت 9 ليربأ فو

 .ةمكاحملل نجسلا ىلإ اوديتقاو «ميظنتلا

 عمسي يك حابص تاذ هوظقوي نأ لبق رهشأ ةيناث نجسلا يف باشلا بيدألا ثكم

 هذه دعتو ءةيبرعلا ةغلل يكسفيوتسود لايعأ عيمج يبوردلا يماس روتكدلا مجرت



 زواجتت ال اياضقلا هذه لثم يف ماكحألا نألو «مهدض ةرداصلا ماكحألا هعم نمو

 . ابيرق يلجنتس ةنحملا نأ مه ادب دقف رهشألا

 اودجوو .ءوكسوم تاحاس ىدحإ ىلإ ةرايس يف مهولمح

 اهوحو ؛دوسأ شاهقب ةاطغم مادعإ ةصنم ةحاسلا فصتنم يف

 ! مكحلا ذيفنت اوريل اؤاج فالآلا

 متي نأ لوقعملا نم له «هينيع يكسفيتسود قدصي مل
 ىلع ادبأ رطخي مل رمأ هنإ ؟هعم نم يفو هيف مادعإلا مكح ذيفنت

 .! امؤاشت مهرثكأ نهذ

 : مهيلع مكحلا ولتيل طباضلا ءاج «ليقثلا راظتنالا نم تاظحل دعبو

 مادعإلاب مهيلع مكح دقو «يموقلا ماظنلاب ةحاطإلل يعسلاب نونادم نيمهتملا لك"

 . "صاصرلاب ايمر

 مهو «مهضعب بيحن توص الإ مهللا «هئالمزو يكسفيتسود ىلع تمصلا ميخ

 . ةينونجلا ةعرسلا هذهب تند دق مهتياهن نأ نيقدصم ريغ

 . ةريخألا رئاعشلا مهيلع أرقي يك ةنهكلا دحأ مدقتو ءةعنقأ ءانجسلا يطعأ

 اهوبوصو مهقدانب دونجلا عفرو «مههوجو ىلع ةيطغألا تلدسأ امدعب لاجرلا فقو

 لجرتو «ةحاسلا ىلإ ةعرسم ةبرع تلصو «مكحلا ذيفنتب رمألا ىطعي نأ لبقو «مهوحن

 تاونس عبرأ ءاضقب :ةبوقعلا فيفختب اًيئاهن كح ىوح يذلاو ءافلغم لمحي لجر اهنم

 .!! بئاتك.. بئاتك لب «یدارف سیساوجلاک يآت ال اهنإف «بئاصملا يتأت امدنع



 ! شيجلا يف ةمدخ ةرتف اهعبتي ءايربيس نوجس يف ةقاشلا لاغشألا نم

 يذلا بيدألا «يكسفيتسود ١ ةروطسأل ةيقيقحلا ةيادبلا يه ةظحللا هذه تناكو

 لوقي هيخأ ىلإ اهثعب يتلا ةلاسرلا يف تاظحللا هذه لجسيو ءاّرهبم ابدأ اًيرات عنص

 : اهيف

 الأ يبلق فزني ءأطخو ائبع اهتعضأ يتلا تاونسلا ىلإ ءيضاملل رظنأ نيح

 ول طقف !ةداعسلا نم ةيدبأ ةايح نوكت نأ نكمي اهيف ةقيقد لك ... ةبه ةايحلا

 .ديدج نم أدبأس نآلا ءيايح ريغتتس نآلا ءاذه ءايحألا فرعي

 دقف نجسلا يف ةباتكلاب هل احومسم نكي مل هنألو .. ةبوقعلا ةرتف لجرلا ىضق

 هجورخ دعبو ءاريبك جاتنالاو لمعلل هعفاد راص «هتاياور ثادحأب هنهذ يف ظفتحي ناك

 عراشلا يف يشمي وهو هنوري اوناك هءاقدصأ نأ ىتح «يكسفيتسود تاعادبإ ماعلا ىأر

 ! هصصق تاكبح يف ةيلك اقراغ .هلاطبأ تاراوحب اًتمتم

 نانتماب رعشي ناك لب «هنجس مايأ نع فطاعت وأ ةقفشب ثدحتي نمم بضغي ناك

 | ٠ كي ¥ ¥ أ رهش نم مويلا كلذ الولف ءةبرجتلا كلتل ميظع
 تام نأ ىلإو «هتايح تعاضل 1849 ريمسيد

 ةينونج ةعرس يف هتاباتك عبات 1881 يف لجرلا

 بدألا خيرات يف ال تايورلا مظعأ افلؤم

 (باقعلاو ةميرجلا) هتاياور ارق نم لعلو ءةماع بدآلا خيراتو لب .بسحف يسورلا

 . كلذ كرديس (هلبألا) .«فوزامارك ةوخإلا)

 براسمو ذفانم بلقلا يف حتفتو «ةقاطلا روخذمو ىوقلا نونكم شيجتست دئادشلا

 85 ف ا ع رخ : ملا کیک ج ا
eنو ق 0 یھی ا 2 ر  ab i a3 ا رک  



 لاقف ةايجلا يف اوا نع لام اد اهلاق يتلا يكاد لک دك و
 و

 .نكمم تقو رصقأ يف هزاجنإ كنكمي ام ىصقأ زجنت نأ لواح

 !..لجرلا اذه ىدل ةيرقبعلا ملاعم عاص يذلا وه فيخملا يغاطلا هروضحب توملا هنإ

 ضفتنيف بيصعلا مويلا اذهب هسفن ركذ ةحارلاو ءودهلاو ةنيكسلاب سحأ |لك ناك

 ضارو حاترم هنأب رعش ام اذإ هلك هلاب رماقيل بهذي ناك هنأ ىتح «بتکیو بتكيل

 أ

 ةايحلا:ىلإ هديحتس. تلا نم هتاباتك نآكو اهنيخ

  Eىرخأ ةرم !!

 ناك يذلا توملا ناجنف نم ةفشر ذخأي نأ ءةايحلل ىكسفيتسود ةقيرط تناك هذه

 ! الماك هعرجت نم اًبيرق

 دحأ نع يور دقلف «توملا ركذل ةيرحسلا ةوقلا كلت سمل نم لوأ لجرلا نكي ملو

 رعشتسيو هحابصم ىفطيو هلزنم ةحاس يف اهعنص ةرفح يف ماني ناك هنأ حلاصلا انفلس

 "تكرت ايف اح اص لمعأ يلعل نوعجرا بر" ادجنتسم خرصيو «ربقلا يف هب يقلأ دق هنأ

 انرأف تدع دق اه"ددري وهو جاتنالاو لمعلاو ةايحلل بح هبلق يفو لجرلا موقي اهدعب

 كار ةقيقح

95 TS 



 مه ءربقلا يف مهب ىقليس نيذلا مه طقف نيرخآلا نأ نظن .توملا نم برهم انمظعم

 ! اًماظعو اًبارت نوحبصيو «مهداسجأ للحتتس نيذلا مهدحو

 يأ هنم سيلو ءانمادقأب قلعتم توملا نأو «ةدودعم انمايأ نأ ةقيقح نم برهن

 ..برهم

 ذخأيل «ناذئتسا نود لخدي «! ةفخلا ةياغ يف همادقأ عقو نكل «رادلا ةبتع ىلع هنإ

 :: نق لك ڭم

 .. نيلحارلا رخآب تسل كنإو .. ةقيقحلا اهنإ مسقأ

 ال توملا نأ نمؤت نأل كعفدي يذلا يعولاو ءاكذلاب كنأ مأ

 .. اهريغل وأ ةصنملا كلتل جاتحي

4 
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 ا

 .. لمكألاو «لمجألاو

 «عورألا اهلعجاف . ةريخألا كتوطخ يه هذه نوكت دقف



 راص يلاحلا اننمز يفو «تافلاحت ةايحلا

 ال درفنملا بعللاو ءىجشي ال درفنملا نحللا

 . ىودج تاذ ريغ ةيدرفلا لامعألاو «حبري

 ديدرت هيف يدجملا نم دعي مل نمز يف انحبصأ «نواعتت دارفألا «فلاحتت تاكرشلا

 اًريبك أدبا" ةوق رثكألا ةلوقملا تراص لب ."ربكتس تقولا عمو اًريغص أدبا " ةلوقم

 اک ظنت یک

 : لوقت ةدعاقلا «ةبارغ رمألا يف سيل

 يف ءيش نم كرذحأ نأ يلع بجو «يلوح نم اهارأ ةريثك ءاطخأ ىلإ رظنلابو ينكل

 دق أطخلا اذهو ءأطخلا ةهجلا وأ ءأطخلا صخشلا دي يف كدي عضت نأ وهو «ةروطخلا ةياغ

 كفتك قوف يقتري نأ ديري اًءرما وأ ءكتاردق فزنتسي نأ ديري اًيلالغتسا اًصخش نوكي

 . تنأ كتحلصمل رابتعا يأ نود

 تب ام نوكي امدنع كتايح يف



 هع ا را سطس يس د و ع ول

 5 1 ر ! هريصمك انريصم نوكي الو ءاهنم ديفتسن انلع

 رامحلا عم اقافتا عقو دسألا نأ ىوري امف

 دسألا ءاّعم تاناويحلا اداطصي نأ ىشحولا

 يف بعرلا ثبي نأ هنكمي هترهشو هتوقب

 قاحللا هنكمي هتعرسب يشحولا رامحلاو .كانإلاو بعتلاب ناويح يأ بيصُيو «بولقلا

 يف هدي عضي نأ «يشحولا راحلل ةبسنلاب اًعئار اهتقو فلاحتلا ادب «هب عقويو ناويح يأب

 همهسأ نم عفريس ميعزلا مساب همسا قصل درجمو «ةمقلا يف هلعجيس رمأ وه دسألا دي

 ! ةباغلا يف

 اهداطصيس ناك ام «تاناويحلا نم ةريبك ةيمك اداطصا لمعلا نم لماك موي دعبو

 لاحلا ةعيبطب يعرب EN لمعو اهتم لو ناك وا رانا وا ها

 مث «! ماسقأ ةثالث ىلإ مئانغلا وه مسق دقف -

 ةسرطغلا اهؤلمت ةغل يف راحلل اًحضوم لاق

 «كلملا يننأل ىلوألا ةصحلا ذخآس :رورغلاو

 ایر تنك یتا نالا ةا شاو

 مل نإ كل ريبك ىذأ ردصم نوكتس ينقدصف ةثلاثلا ةصحلل ةبسنلاب امأ «ديصلا يف

 .!!ى اهملست
 دوت ءيش كيدل له : ابضاغ كلملا هل لاق هتشهد نم يشحولا رامحلا قوفي نأ لبقو



 يذلاو تافارخ هباتك يف "بوسيإ" اهجردأ يتلا ةصقلا كلت كتكحضأ له

 . ؟؟! داليملا لبق سداسلا نرقلا يف هبتك

 ًاطخلا صخشلا دي يف مهيديأ نوعضي ءأطخلا اذه يف نوعقي اّنم نوريثك ينقدص

 يتلا ةظحللا دنع الإ مهمالحأ نم نوقيفي الو

 دق هنأ نوري امدعب «عوجرلا اهدنع مهنكمي ال

 . يناسنإ ريغ لكشب مهلالغتسا مت

 اهبسحي مل ةصقلا كلت يف يشحولاراملا

 ةميق ايف :فلاحتلا اذه نم هيلع دوعتس يتلا ةيقيقحلا ةميقلا ري «حيحصلا لكشلاب

  ةيفاكلا تانامضلا ذخأي مل هنإ مث .؟! بشعلا ىوس لكأي ال وهو تاناويحلا ديص

 هنأ وه «هبل فطخو هلاب لغش ام لك  ؟! تانامض دسألا نم بلطي نأ ىلع ؤرجي لهو

 . كلملا ةكوحضأ هسفن دجو امدعب الإ قفي ملو «كلملل اكيرش حبصيس

 هتايح تاونس ىهزأ عيضي انضعب «كلملا معطي يك الماك اًموي يشحولا رامحلا عاضأ

 ديعي نأب هتارارق مهأ ذخأيو فقوتي نأ نود هرمع قاروأ طقاستت ءهفزنتسي فلاحت يف

 .هسفن قح يف انم دحاولا هبكتري نأ نكمي بنذ أوسأ اذهو «هراسم ليدعت

 هعردطو هفرعو هديح نع رخ اال لزا نأ .تهريق ناسا دعم نشیب نآ

 .. هتايحو

 .. ادج رثك يلوح ءالؤه لاثمأ فسأللو نك

 ل !؟.. كنأ مأ موي تاذ مهنم دحأ تلباق لهف



 اتجافم ارمأ باشلا ريدرايلملا توم ناك

 عتمتي ناك نيذللا قالطنالاو ةيويحلاف «عيمجلل

 رداق توملا نأ مهايسنأو «هلوح نم اعدخ ءاهبب

 172١ لسري نأ نودو تقولا ناك اهم روضحلا ىلع

 نأ نم ضعبلا عنمي مل هتومل رثأتلا نكل

 يتلا ماقرألا قطن اولواحيو «هتورث اوصحب

 هجاربأ نمثي اذه .هوفلأ (ع اهرافصأ ديزت

 لوح ةيمارتملا هتاكرش يصحي كاذو «ةقهاشلا

 كرنب ىف ةتالصرأ مج نم رخآلاو ةماعلا

 .ثيدحلاو مالكلا مهكراشي مل مه قيدص ىلإ اوتفتلا مهثيدح نم اوهتنا امدنعو ءارسيوس

 "؟لام نم باشلا اذه كرت كاز ف مك 0 مهدحأ هلأسو

 .! هلك هلام كرت دق هنأ انيقي هملعأ ام : لاقو ءوده ىف اج لا مهيلإ رظنف
 3 ا تل داس 1 م

 .!! بويج اه سيل نافكألا



 . ؟ شيعتس ةايح مك

 .! ثبخلا نم لمحي ام ردق ةءاربلا نم لمحي لاوس

 1 ةرابعب مدآ ءانبأ يوغي نأ سيلبإل ناك ولف
 : ةباوب اهب محل حتفيف «ةرابعلا هذه تناكل «ةدحاو

 ةرثألاو عمطلا ةرذب مهمولق يف يقليو «ةوهشلا

 ةايح نأ دكؤي وهو ال الو «سفنلا بح و
 e 00 | ا 00

 نأ كل ردق ام هذللا نم اهيف لانت نأ كيلعو «ءابه بهذت الأ بجي ءاهشيعتس ةدحاو

 امرا ومياه e نصت الارجل اك
EEىلإ كديعيس يذلا لاؤسلا هسفن وهو  

 ال يتلا ةايحلا كلت ءاهلك كتايح يف ريكفتلا
 تلو ةئصقلا نم لوألا هللا قو غ ا

 لاقثم ملظي ال نم يدي نيب اعيمج حبصنو «روصلا يف خفني نأ موي هدصحتس ام اهيف سرغتل ءاهشيعتس يتلا كتايح ءاهلك ةصقلا

 د

 56 موي  هناحبس  هيتأنس اننأ ةقيقحلا نأ الإ «ةايحلا ماحز



 ءاش ام ىلإ اهعم رفاسأ «ىسنأف اهقيرب ولحب ةايحلا ينذخأت ءامامت كلثم انأ .. ىنقدص

 . ةضوعب حانج هللا دنع يواست ال اهنأب انيقي رثكأ انأو  ةداعلاك  دوعأو «ينذخأت نأ اه

 تارثعلاو ءانتايح يف ةوقبو ةرضاح انيبأ مأ انئش ءاطخألاو «يبحاص اي رشب اننإ

 انف رصت نسحب  اهنإ ءانناكم يف نيتباث انلعجت نأ عطتست م املاط «ةياهنلا يه تسيل ةريثكلا

 . ةايحلا اهايإ انيطعت ىتلا تاربخلا نم ءزج . اهعم

 انناهذأ كبرت دق تابوعصلا نأ ركنأ ال

 سيل ءاملا يف هدي عضي نم نأو «تقولا ضعب |

 اعيمج اننأ هيف قثأ ام نكل «رانلا يف هدي عضي نمک

 .! رانلا يف انيديأ تناك ام اموي

 .. مايألا ةوسقو «شيعلا ةبوعص نم يساقنو «ملأتنو «يناعن انفقو

 .. انسوفن يف احرج تعنص رثكأ وأ ةبرض انيقلت .. يهو .. وهو .. تنأو .. انأ

 يف اًءوده رثكأ انلعجتس يتلا ةربخلا اهنإ.. مايألا ميلاعت نم انآ دكؤأ تلز ال يندكل

 . ةمداقلا ةلحرملا

 ب كتايح يه هذه .. ةدحاو ةصق .. ةدحاو ةبرجت .. ةدحاو ةايح

 . |يظع اًناسنإ .. كلعجي ام اهنمو اهيف عنصاف

 ب ل هاف
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 ةماسنبإلا ةلحم كىدننم





 يلذاشلا ميرك

 ١ ةيناسنالا مولعلا لاجم يف ثحابو بتاك .

 ةيصخشلا ريوطتو ةيمنت نع ثدحتت باتك 12 هل

 . ةيرسألا تاقالعلاو

 . "ةيدركلاو «ةيزيلاملاو «ةيسنودنالا " اهنم ةيبرعلا ريغ تاغل ىلإ هبتك مظعم تمجرُت

 تاطحملا نم ديدعلا ىلع افيض لحو «ةيعاذإو ةينويزفلت جمارب مدق

 . هراكفأو هبتك نع اثدحتم ةيئاضفلا 0

 لبق نم ةميركت متو «ةيرصملا تاعماجلا يف تارضاحملا نم ديدعلا ىقلأ

 . " طويسأ ةعماج «ةماعلا كرابم ةبتكم " لثم ةدع ةيمسر تاهج

 يصخشلا ريوطتلا نع ثدحتت يتلا تاودنلاو تارودلا نم ديدعلا مدق

 . ةيبرتلاو «ةيرسألا تاقالعلاو

 . ةينورتكيلالا ”لطو صب " ةلجم يف يعوبسا لاقم هل

 . " زتعمو دنهم " ءانبألا



 /.. بتاكلا نع ولاق ګر

 . ةيرادإلا ةيمنتلا ريزو شيوزد دمحأ .د .٠ ديرفلا زارطلا نم ةومع بتاك

 ريمس ءاوللا .. بابشلا مهو بعصألا روهمجلا ةقث باستكا ىلع رداق

 . ةيلهقدلا ظفاحم .. مالس

 نم نوصلختسيو نوأرقي مهرمع نم تاونس اوعيض نوفلؤم كانه

 يلإ اهولقني نأ اوركفو ..مهتايح يف مهديفت اهنأ اوأر اراكفأ بتكلا تاهمأ

 لوأ بئان  يواقرشلا دمحم ..يلذاشلا ميرك ..مهنمو ..اهوعبطف نيرخآلا

 .ةيروهمجلا ةديرج ريرحت سيئر

 قيفوت فرشأ . تقولا سفن يف عتممو لزج حيصف بولسأب هراكفأ مدقي
 . روتسدلا ةديرج
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 !؟باتكلا اذه كبجعا له

 نأ يقيدص اي كنم عمطأف «باتكلا اذه ىلع ةظحالم كل تناك نإ

 :ينورتكلإلا يديرب ىلع كيأرب ينربخت

Karim@karimalshazley.com 

 تاللاقملا نم ديزملا ةءارقو يصخشلا يعقومل كترايز ينرست امك
 :ديدحلا هفرعمو

wWwWwkarimalshazley.com 
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