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 ةرهاقلا عير دكت حلا طف تقف ةو راسلا عال
 نم سا لوب طوقتللا نم لاح E a ىف

 امف  انلكاشمل لولح نع ًاديدج امالك رصم ىف همساب نيثدحتملا

 ذنم اهدنع اوفقو ىتلا ةميدقلا تاهيشيلكألا سفنب نوثدحتي اولاز
 ك ورا نمد دنع قفا ها و دارا

 نم هلامب هجوتلا اذه زاتميو .. ىمالسإلا هجوتلا ىقبيو

 زفعت نأ نكمي ةنحش نم هل اميو « سانلا دنع ىفطاع ديصر

 ‹ لمعلا صالخإو <« ملعلا بلطو <« ةنامألا ىرحت ىلإ نمؤملا

 اهدقتفاو ء رصم اهتدقتفا ءايشأ ىهو « قالخألا مراكمب ىلحتلاو

 نم هوزغت ةيلالحنا تافسلفو ةيدام ةراضح ةسيرف عقو ليج

 .. لامشو نيمي

 ءراسيو نيمي نيب طسو هنأب ىمالسإلا هجوتلا زاتمي امك
 و اولا نش لالا ر نيك هع وسوق
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 ةصاخلا ةيكللا نيم جي امك ... حالفلاو لماعلل ةيكاردشالا اهمدقت
 لماعلا ىطعيو فارسإ نود ىنغلا نم ذخأي وهو .. ةلودلا ةيكلمو
 .. فالتإ نود

 بالقنالاب ىتأي اًيمالسإ امكح ىمالسإلا هجوتلاب ىنعأ الو
 لثمف .. درفلا مكحبو دحاولا بزحلاب هعم ىتأيو ٠ حالسلا ةوقو
 فا او ناستلا طوعس نما ا وه ةكحلا" اذه
 . هنم دشأ ركنمب دوجوملا ركنملل حالصإ ىهو

 ىطارقميدلا لكشلا لخاد ىمالسإلا ىأرلا ةبلغ هب ىنعأ امنإو
 لا فاح لكا وجرت يلا ىدعتلا قادر لالا
 . مالعإلاو فحصلاو تاباقنلا سلاجمو « ىروشلاو

 ::صالسإلا ىارلل ةيلك

 . ىنطولا ريمضلل ايمانتو
 . لخادلا نم ةوحصو

 عاقيإلاب عراستو « رارقلا طبضتو « راسملا ححصت ةوحص
 .. ىحالصإلا

 ةيلخاد ةعانقب عيني .. ىرايتخا ىمالسإ هجوت بولطملا هجوتلا
 لاكشأ نم لكش ىأ نودبو فنع نودب ةرثؤملا دعاقملا لخاد نم
 سفن امنإو اهيقف هناكم عضأو ريزولا علخأ نأ ديرأ الف .. رهقلا
 يفر لا يك ا هاا سفر نجه خفا دلا رولا
 ىتلا ىه .. ةيطارقميدلاو ةيبزحلا لكايهلا سفنو « مكاحلا سفنو
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 ‹ ىتطولا ريمضلا اهيف ىمانتي نأو « لخادلا نم ىحصت نأ وجرأ

 . ىرصملا ءءامتنالاو ىمالسإلا ىأرلا اهيف بلغيو

 فلخي نل فرطت ىأو فنع ىأو ‹ ىدجي نل رخآ بولسا ىأو
 نا دل ل يصمت ب سقس ىلا ثرراوكلا ىلإ فاش رال

 ةوحصو « قالخأو ميق ىلإ ةجاح ىف ىه امنإو « بالقنا ىلإ ةجاح

 ام لك اذهو .. ىرادإ طابضناو ةيرادإ ةروث ىلإ لوصولل « ريمض

 نيل ناك اع هاك رج اقل فالف سفك نر ينادلا ةامتنإ اذن

 ةميزهو « ىداصتقا .بارخ ىلإ انب ىهتناو ‹ اماع نيرشع ىدم

 . ىقالخأ داسفو « ىقبط دقحو « ىليئارسإ لالتحاو ,"ةركنم

 مساق ميركلادبع .. اهفرعن ةلالس ةيرصانلا ةءايع نم جرخو

 ىريمنلاو « ايبيل ىف ىفاذقلاو « ايروس ىف دسألاو « قارعلا ىف
 رولا ىلإ م ةو هيدي نك هزني ناول ىف
 تال هوت هي وكتتا | يوتسلا

 .. تباث خيرات كلذ

e SCARY,و  
 . اعقاو ريغت

 دومحم ىفطصم .د



 خيراتلا ةملك

 ةا تان اكسال[ ىف نالا ق

 ىأ ىف تاباختنالا ىف طقسي راسيلاف .. اديدج سيل ربخلاو

 ايلاطيإو ارشاجإو ارش ىف عجاركي وهو لاخلا خم ناك
 هتعمس دقفيو .. ناملرب لك ىف هدعاقم دقفي وهو ... اينابسأو
 .. هتلاسرو هفرش دقفيو ..ًاضيأ

 .. ببسلا نع نولءاستي قافرلاو

 ةلادعلاو ‹ ةيمدقتلا ءاول ةلمح مهو لشفلا اذه ثدحي فيك
 لان. ةضامللاو < ةارلا توخو ارال ةيعايتجالا

 ‹ مهتيناملعو « مهتلادعو .. اهتاذ كم كت وه تححسلاو

 .. مهتايرحو

 ؟ مهدنع ةيمدقت لولدم وه امف

 ؟ مهرظن ىف ةيمدقت ةرسألا نوكت ىتمو
 ىف لجرلاف « اتيب اهيف دجت ال امنيح اًدج ةيمدقت ةرسألا
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 ءةناضح راد ىف نوكورتم لافطألاو « عنصملا ىف ةأرملاو « عراشلا

 ىف دحأ دجوي ال هنأل ) نينسملل راد ىف امهب ىقّلم مألاو بألاو

 لغتشت ةجوزلاو « راطق قئاس لغتشي جوزلاف ( دحأ ةياعرل تيبلا

 ىبرت ةيعجر تسيلو ةيمدقت ةأرما ىهف ( ةاواسم ) ىسكات ةقئاس

 ىف ىبرتي ديدجلا ليجلا نأ ةجيتنلاو .. تويبلا ىف ًالطاع ولحلا
 .ئجالملا ىف لامهإلا نم تومي ميدقلا ليجلاو « تالاغشلا نضح

 نوحداكلاو لامعلاف . اهتياغ تغلب مهدنع ةيعامتجالا ةلادعلاو

 بزحلا ءاضعأو . ةقاطبلاب بنركلا اورتشيل ريباوط ىف نوفقي

 ةبرع نيرشع نم رثكأ هب اچاراج كلتمي ناك ( لاثمك ) فينجربو

 .. نيزوميللاو سديسراملاو سيور زلورلا رخفأو ىلغأ نم ةرخاف

 . هسفن مهلاوحأ رتفد عقاو نم مهتلادع كلت

 يناملع مو. فاشل ةا انشاد رك مدنا ةرتقمتو
 .. اهلجأ نم الإ لمعي الو ءايندلا هذهو ملاعلا اذهب الإ نمؤي ال هنأ

 اهكرتي تاجاذس ىهف باقعلاو باسحلاو :هللاو ةرخآلا ةياكح امأ
 هذه نإ : جرح ىف لاق ةلئسألاب رصوح اذإو « جذسلا نم انلاثمأل

 اظقي شيعي نأ لضفي وهو .. تايبيغو .. ةحورطم ريغ لئاسم
 . تايبيغلا ىف اقراغ ارودخم ال اهبتنم

 مه .. ةودقو ًالاثم مهذختا نيذلا هابتنالا ةداقو ةظقيلا ةمئأو
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 ةسمخ مدعأ هنأ : هسفن نع وه لاقو . نوجسلا ىف ًانويلم نيرشع
 . ( تانويموكلاو ةيكارتشالا اوضفر حالف نييالم

 نامه ا ف غوا لاق ىردساك ند دستلا ةو
 . رصانلادبع

 1 ا یک ا يف انتل ته نادم

 , ةيناجملا ققحو . ةدحولا نلعأو « لانقلا ممأو ؛ زيلجنإلا جرخأ

 جرخأ دقف . ةطيسبلا تاليدعتلا ضعب عم ىعارزلا حالصإلا قبطو

 ةدحولا نلعأو ء اهمدرو لانقلا ممأو « دوهيلا لخدأو زيلجنإلا

 سركو . عقاولا ىف ىبرعلا قزمتلا ققحو « دئارجلا ىف ةيبرعلا

 ةيلايربمإو . ةيمدقتو ةيعجر ىلإو . راسيو نيمي ىلإ ماسقنالا

 نمي « نيتبراحتم نيتلود دحتملا دحاولا نميلا حبصأف ةيكارتشاو

 لك ىلإ دتما نميلا ىف ثدح ىذلا خرشلاو « ىبونج نميو ىلامش

 نف نة وسلا لك ىلإ ی او ی ةلؤد نك اوا
 تحت اضعب مهضعب لتقيو اضعب مهضعب لكأي ءادعأ ىلإ لكلا
 مالك رصانلا دبع قدص .. ىقبطلا عارصلا اهمسا دقحلا نم ةلظم

 .. هفتح ىلإ هعفدت ىهو مامألا ىلإ خيراتلاب عفدت اهنأب نييسكراملا
 هرعضتبا لكاشو نماكلا ملادجلا اذه لق رت ناثلا ةه تلا

 اطوبهو « انويدو تابالقناو « انتفو تامزأ الإ رمثت الف , هسبايو

 . ةيسيلوب تاموكحو « ةيعمق امظنو « جاتنإلا ىف

 دا كف ر كفل حافلا ناجم نيضاقلا سيف خلقأو
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 تافورصملا فاعضأ ةيصوصخ اسوردو .. ميلعتاللاو ةيناجماللا

 ىلإ ةعماجلاب لزني ىعماجلا ميلعتلا ىوتسم رادحناو .. ةميدقلا

 مل جف رارقل ةيعيبط جئاتن ىهو .. لقأو ةيوناثلا سرادملا ىوتسم

 دلب ىف رارقلا اذه ناكف .. تاينازيمل دصر وأ ‹ تايناكمإل ةئيهت هبكاوي

 .ءاغوغلا قلمتو ‹ عراشلا زئارغ ءاضرإل ء رشفلا نم عون وه سلفم

 هب اذإف ٠ جاتنإلا فعاضيل ىعارزلا حالصإلاب رصانلادبع ءاجو

 . فيغرلا لوستنو حمقلا دروتسن انب اذإو « اعونو امك جاتنإلاب فسخي

 مكح نم اماع نيرشعلا ىدم ىلع ةيطارقوميدلا بايغ ىدأو

 ‹ ةيبلسلاو . ةيزاهتنالاو , قافنلا ميق ةبلغ ىلإ رصانلا دبع
 ةيصخشلا لكآت ىلإو « ءامتنالا مدعو « ةالابماللاو , لكاوتلاو

 . هنم ءرب ال ىذلا ىسايسلا زديإلا نم عونب اهتباصإو « ةيرصملا

 عارصلا ران ىف خفنت تحار ىتلا ةيكارتشالا قاوبأ تدأو

 داليم ىلإو « رابكلا ةبيه طوقس ىلإ اراعس اهديزتو ىقبطلا

 . ةياهن ىف لمأ الب اضعب هضعب لكأي ىذلا دقحلا عمتجم

 . هتموكحو هناوعأ بنذ بنذلا نكلو ءىرب لجرلا نإ : اولاقو

 نيع نمو ؟ ةناوعا راثخا نم... يأ ةءارشن مهلآسستو

 !؟ هاوس نم ..؟هتموكح

 ؟ رايتخا هاوسل ناك لهو

 بارخ نم كلذ بقعأ امو « ءانيس لالتحاو 17 ةميزه تءاجو
 ؛ لتق نم لتق اذامل : ىه .. ةظاه ماهفتسا ةمالع فلؤيل « ىداصتقا
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 ةقالعك ينفق ئالو نوهشلا ىق فيوعتلا قم تاكلا تام'اذاكو
 .. نوكأ اسا

 + رضا یم دلا ةا اال

 ؟ ةيرصان ةملك ىنعت اذامو

 اغا هدد وك ىزا قلك ناف ىلاهلا ملا ىندك فتاك 6

 عناصلملاو « ىرابكلا تارشع هيلإ افاضم . ةيناسرخلا

 ندملاو « ةديدجلا ىناوملاو « ءابرهكلا ديلوت تاطحمو «تالارتنسلاو

 ‹ ىراحصلا وزغو « لانقلا عيسوتو ديدجلا ىداولاو « ةينكسلا
 قلاعلا دسفلا فاعضأ ؤو لإ لإ لورتيلا نع: بكقفتلاو

 تفت دقف كلذ عمو < لكألا ةيحان نمو ىئاشنإلا مجحلا ةيحات نم

 ائيرب نجسي وأ ‹ ًادحأ لتقي كرابم ىنسح ىرن نأ نودب اهعيمج
 . ىأرلا ىف هل افلاخم بذعي وأ

 الو مهدصتلا الو لاعإلا سلا ةلاسم تسيل ةلادنلا نكلَو
 :: رشخآ ءىش رسلا امتإو : ءاقؤجلا ةيعاتشجالا ةلادعلا تاراحتت

 هالا هذا هك الا, كلا هارت ره دنقلا
 نقلا نيم ةا فو ئاتلا تار ىف مهلا هذكل : ظليقلاو
 الإ هقلخ رست امامإ اف شا يلا دلا كل تالا اهل لت
 كما نيلاقش

 : :ىتفاذقلل نضاتلا دبع لقب ملأ

 ؟ ىبابش كيف ىرأ ىنإ
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 لاز امو . اهب لمعي وهو . سلبارط باب ىلع ىفاذقلا اهقلع دقو
 ؛:ئريفتلاو دسألا فاح عساف ميركلا نبع ةلكمو كين: لمعي

 . ةدحاو ةلالس اهنإ

 . مكحتلاو ةطلسلل سوه اهب سوفن

 ىف اوطقس نيذلا نييرصانلاو نييعويشلا انناوخإ نإ
 ميدقلا لكلا وذ دريل قاونالا نوكفتيو لوبطلا نوقذي تاياحتنالا
 . تاوصألا ريوزتو « تاباختنالا فييزت نع « رركملا

 : مهل لوقن اًنكلو

 2: هک ا ا ىف طقس راسلا وا قاهر ايتا
 : تاالربلا ميخخ ىف دعاقلا نودقفي نويعويشلاو

 .. اهدحو رصم ىف سيلو .. لودلا عيمج ىف

 نع علخيو « فوشتابروج عجارتي .. مألا نيلمركلا ىفو
 .. مكتاراعش هسفن

 ةيولألا لاثمأ وه ةحاسلا ىف ًالماع اطشن ىقبت ىذلا راسيلاو
 فطخو « باهرإو ‹ بيرخت ايالخ درجم .. اهريغو . ءارمحلا

 . ةموغلم تارايسو

 .. اوقيفأ

 ىقبت ام خيراتلا سنكي نأ لبق راطقلاب اوقحلاف .. ريغت ملاعلا نإ
 . ةعولابلا ىلإ اهب بهذيو « ةرطعلا ةريسلا نم
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 ؟ملاعلا اذه رابكلا مكحي فيك

 اذه نانتكلا هي مكجي» يذلا لوألا عالما نقلا لل ةوق

 .: ماعلا
  Eةر وهج وا لا نيف :

 ًءابهو اددب مكاحلا اهقفنيف « ةفلختم تاموكحل تاورثلا ىتؤت دقف

 دنلريإ كراغم يف ايبيل ةؤرث ىفاذقلا ققنأ امك :. ةغراف الحا ىف

 اواو کلا و داق و اهواك وو اوراق ر

 دقو « خيراتلا ريغي ىذلا ىملاعلا رئاثلا هنإ هنع لاقيل « نيبليفلاو

 بورح ىف رصم ةورث ديدبتب هذيملت لعف املثم رصانلا دبع لعف

 اهريغو نميلاو ىغنوكلا .

 ةووكلا نوت ا 3 فكانت وق تسي دانس نال اكو

 , رظنلا دعبو ةسايسلا نسحبو < ريبدتلاو طيطختلابو « جاتنإلاب

 لاتمكو © تاريقتلاو .فورطلا عم لماعسلا “ىف ءاكذلاتو ءاهذلاجو

 مهيلع اهنلعأ ىتلا لورتبلا برح ةهجاومل رابكلا هلعف ام كلذل

 ارالود نيعبرألا قوف ام ىلإ راعسألا اهب تعفترا ىتلاو « برعلا
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 اودري ملو . تافاتهلا وأ تاراعشلاب رابكلا دري مل .. ليمربلل

 نوناق وه انه نوناقلاو .. نوناقلاب امنإو ‹ دورابلاو ليانقلاب

 جاتنإبو « لورتبلا نم نوزخملا ةدايزب كلذو « بلطلاو ضرعلا

 ةدودعم تاونس ىفو « لامشلا رحب لورتب لوقح قيرط نع ديزملا

 ىلإ نيعبرأ نم راعسألا تروهدتو <« ماخلا طفنلاب قوسلا قارغإ مت
 ةجتنم ىربك لود رئاسخ تغلبو .. ليمربلل تارالود سمخ

 ىفو . ايونس رالود نويلم فالآ ةعيس ايسور لثم لورتبلل
 ىلا راح تكونو هللا ةه فام  ةييرعلا لودلا نج

 نم ابرلاب ضورقلا لوست ىلإ اهضعب لوحتو . دالبلا هذه ىف

 ‹ ىلودلا كنبلا نم ةلجاعلا تانوعملا بلط ىلإو « ابوروأو اكيرمأ
 هوب فلو رك فد وفا ا اا نوضح
 . درجم ىداصتقا لمعيو «ملعم

 .. ايسور ىلع اكيرمأ اهتنلعأ ىتلا حمقلا برح كلذ لاثمو
 تناكو « اكيرمأو ابروأ ىلع نابايلا اهتنلعأ ىتلا جاتنإلا برحو

 . قوسلا ىف رالودلا برضيل ىنايايلا نيلا عفترا نأ اهتجيتن

 ةعارؤلا يفكر ةروظتلا ا لمت اق ةوقو

 لماعملاب ةزهجملا تاعماجلاو . روطتملا ميلعتلا ىنعتو « ةروطتملا
 .:تاعارتهالاو يوصل ةو ر توتال نفتو . تاريكفلاو

 E كوكا نيعلا عباسشتلا نندق نايهتتالا هوكو
 اب نود ولم فا ةكالخ هح فيلاعت ق قوس هدمت
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 ةغراف بورح ىف حيلستلا اذه ديدبت نعت ال اهنكلو

 فرتلا ىف لاملا ديدبت ىنعت ال اضيأ ىهو « ةينايبص تارماغمو

 ىطسولا ايقيرفأ روطاربمإ اساكوب روطاربمإلا قفنأ امك « رهاظملاو
 . رهاوجلاب امعطم بهذلا نم شرع هسفنل عنصيل هدلب ةورث

 اع لوقا ود كاودم نع لؤدلل كات دا ا قلا

 قوفتملا جاتنإلاو , قرعلاو حدكلاو لمعلاب ىتأت اهنكلو . ءامسلا نم
 ةرشت هرو ليعلاو .ءارشلاو كارظألا لك يري ىلا لا

 . رارصإلاو ‹ ةرباثملاو « ءامتنالاو « ةداجلا تايقالخألل

 ةيكلمو ميمأتلا نأ روصت امنيح سكرام لرالك اطخأ دقو

 ثدح انمى... ماترا دايز: ىلإ للا نه عاننإلا لكاسول لولا
 ىق جاتنألا طبه سقف + سكعلا ناك ةّيكازتشالا نادلبلا عيمج ىف
 ,ةيطاوقوويبلاو« ةيبلسلاو ٠ ةةلايمأللا تاهو: فيكلاو هكلا

 زفاح بايغ بيسب . ءىش لك ىف ةلودلا ىلع لاكتالاو « لسكلاو

 . ديوجتلاو راكتبالا ىف ىدرفلا لماعلا عجارتو « حبرلا

 ةانلاو رتجلا ناسخسالا ا ھر

 هنيسحتو جاتنإلا ةدايز ىلإ ناديحولا ناليبسلا امه ىطارقميدلا

 اهجهنم نع ةيعويشلا لودلا عجارت ىلإ كلذ ىدأ دقو « افيكو امك

 «صاخلا عاطقلا عيجشت ىلإو « حاتفنالا ىلإ اهئوجلو « ىكارتشالا

 .قوعم ىعجر ركف هنأب هتعنو ‹ ىسكراملا ركفلل اهدقن ىلإو
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 نم داصتقا ىأ : ىه ‹ ةحيرص ةيداصتقا ةلداعم ىلإ لاتقلا نم

 داصتقا مأ قارعلا داصتقا .. فازنتسالل دمصي فوس نينثالا

 نينثالا نادمت ايسورو اكيرمأ .. ناريإو قارعلا ءارو نمو

 دراومل ابوسحم اكاهنإو .. هيف مسح ال اقيزن برحلا لظت ىتحو

 مهتورثب برعلا هيرتشي ىذلا ىبرحلا داتعلل ًاريمدتو . برعلا

 . لورتبلا .. ةديحولا

 مث « ةقطنملا راقفإل ةفوشكم ةيداصتقا ةبعل ىرخأ ةرم اهنإ

 . دبألا ىلإ قرشللو برغلل ةيعبتلا لابحب اهطبر

 تلظ اهنإف نينيع ىذ لكل ةحضاوو ةفوشكم ةبعل اهنأ مغربو
 اماكح ةقطنملل لماشلا فلختلا مكحبو .. ىتاذلا روصقلاب ةرمتسم

 ةيبرعلا ةهبجلا رسك ىف ايبيلو ايروس مهاست الأ .. نيموكحمو
 ءالؤه نم ةنايخ مأ طقف فلخت وهأ !؟ قارعلا ىلع ناريإ ةرصانمب

 مهنإ !؟نَمل دصتو !؟ ىدصتلاو دومصلا ةهبج مهنأ نومعزي نيذلا

 مهنم دحأ ال نكلو .. ىليئارسإلا ودعلل ىدصتلا ةهبج مهنإ نولوقي

 لمعي الأ .. ىليئارسإلا ططخملا قفو نالمعي امهالكو .. قدنخلا
 ناتبل ىف نتفلا ةراثإ ىلع ًاماع رشع دحأ ذنم ىروسلا ثعبلا
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 نيبو « ملسملاو ملسملا نيبو . ىحيسملاو ىحيسملا نيب عاقيإلل

 ولك لا ىف ناتنل اورا اخ < تقلا نقطيسافلا
 ليئارشإ ىؤنس ظطخلا ةف وخت اذاتمو دات عرب هلآ

 « ايبيلو « ايروس : مهتثالث اوعمتجي ملأ !؟ ليئارسإ حلاصمو
 تاوذاي اهنا او نازنا ةيلست وه جاو فوه يلع «يليكارتتسإو

 ىهو ‹ فحصلا اهلوادتت تلاز ام ةريخألا ةحيضفلاو .. برحلا

 ءاطسو قيرط نع ناريإ ىلإ اكيرمأ نم برهملا حالسلا ةقفص

 دومصلا وه اذهو .. رالود نويلم فلأب ةقفص .. نييليئارسإ

 . ىدصتلاو

 نت ىلع ةدحاو ةنطانصو قلظأ دكسنألا كفاح نأ سل مل انكإ
 لتقيو « عفادملاو تارئاطلاب ةامح ةنيدم برضي هانيأر اًنكلو « بيبأ

 مل كلذ دعب نمو كلذ لبق نمو .. نييروسلا هينطاوم نم فولألا

 لك مادعإو لاقتعاو نجس ىوس لمع نم ثعبلا تارباخمل نكي

 . اهقيرط ىف هظح ءوس هعضي ىروس

 سيل .. رخآ قطنمب ىرجت راغصلا نيب ةبعللا نأ رهاظلاو
 رثكألا نمو « امدقت رثكألا نم قطنمب الو « ةيداصتقالا ةوقلا قطنم

 . اركم رثكألا نمو امؤل رثكألا نمو ًاردغ رثكألا نم لب .. دراوم

 .. متكلا موردي ىف قومك لا كرافملا ىف: ىعيبطلا قه اذهو

 مه مهتقيرط ىلع رابكلا ةداسلا تاططخم راغصلا مدخي ثيح

 تارئاط مهيتأت .. ةداسلا نم « قوف نم ًاللست ددملا مهيتأي .. مدخك
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 « ةموسرم راوداي اوموقيل .. اهوعرتخي مل عفادمو ءاهوعنصي مل
 ىفو .. ءافخلا ىف ىرجي ءىش لكو .. ةمولعم غلابم اوضبقيو
 : :ةهراف هن ريكس ديمو وو تاقا وك ناه هال

 نأ اده وشل ءاقتا تكسو كرفس نم يرعلا ماكل نم'كاثهو

 هارن دق لب .. لكلاب قرغت فوس ةنيفسلا نأ ىسنيو « كاذ رش

 الإ ىرتشي امو « اتقؤم اناما هسفنل ىرتشيل كاذل عفديو اذهل عفدي

 . اققحم اكاله

 و ام تكتم اأ مغرب ةن تلك لاو

 سفن ةددرم ىودت تلاز ام ىدصتلاو دومصلا ةهبج تاعاذإو

 . غرافلا مالكلا

 . ةتكسلاب اهباحصأ باصُي ىتح تكست نل اهنأ ودبيو

 . ىواتفلا ةرثك نم نويسايسلا بعت دقو

 . ىواتفلا نم ةرثك ىلإ ةجاح الو

 اص قالا ةوقلا وه دورها او الا كانه وملف

 اال ماست قا ةوبقالو ن .مايوتقألا ملا مف اوب لماحتكتل

 نأب ةليفك ةعمتجم ةيلاملا اندراومو « ةيرشبلا اندراومف ..انعامتجاب
 . هرطخ هلو هنزو هل ًالقث انل لعجت

 ةيبوروأ [قوس اهل َنّوَكُت نأ ابوروأ لود تعاطتسا دقل
 دوهيلاو .. ةلود مهل نوكت نأ ايفالا صوصل عاطتساو « ةكرتشم

 نويطاختي مهو + موجنلك ةعستجا كاعلا تاراش ىف قودرشلا
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 ةغللا لهأ نحنو .. ةيموق نم رثكأ ىلإ نومتنيو « ةغل نم رثكأب
 اة او وطنا ولا لاو م دعا ىلا

 نأ فرط لك لواحيو « تاماهتالا فذاقتنو « متاشتنو « اضعب

 رثكأو « تارتاهم اندئارج تاحفص رثكأو . ايدسج رخآلا ىفصي
 تاس ا

 اخ فرحت نا اقسفا" عالمظإ نتز قيزطلا ف نک
 a E هاتف و ةافاكف دك قف

 ةيميلقإلا ىلع بلغتن نأ : بعصلا رخآلا فصنلا ىقب نكلو

 لهأ دنع ةسايرلا ءايربك ىلعو  ةلجاعلا ةحلصملا ىلعو . ةقيضلا
 ىف اهلا ياو م حلا لها دنع ك وق و ف اولا
 اهنأ ودبيو .. رومألا ديلاقم مهديب نيذلا صاخشألا دنع ةرظنلا

 . ءالتباو ةاناعم ىلإو ‹ جضن ىلإ جاتحت ىراضحلا سايقملاب ءايشأ

 . تقو ىلإو

 مدو :بورح دعب الإ بوتجلا عم ىكيرمألا لامشلا دحوتي ملو

 . لتقو

 نيبرحب توتكا نأ دعب الإ ىلاحلا اهلكشب ابروأ دحوتت ملو

 ا

 ىف ماع ةئاملا بورح نم اسنرفو ارتلجنإ نيب ناك ام ريغ اذه
 ناك وا ىلع همت ل عيراقلا رر يلا الا

 هه لاا وه سيلا "انف انا قف يك ةيكو اف نكي هللا
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 ين فلا للا كلر مترف نب فلآ ماعم صَرألا فان تاقتا را
O.[لافنألا] 4  

 اهفيلأت نع تزجع نأ دعب هتمحرب انبولق نيب فلؤي هلعلف
 اتنين فلول كرا ركاو نحل انك ی هلعل وا <. ءاسكشلا كح

 . ةيخيراتلا

 وأ « بطخلاب وأ « تالاقملاب ةدحولا متت نل اتيقي نكلو

 ةوهرم يه امو« ةضطولا نتانغالاو.تاشمكلا وأ تارا قلاب
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 مدخلا ملس نم لوخدلا

 لوأ ناك ةرم لوأل كرويوين عراوش ىانيع تسمال امنيح

 تادطان ANG ةكلخلا ةؤنيتا ةمدصلاو A نت روع
 او ا نم ةلكايلا هك رابعا لوسلا 2 احلا
 انا او ناك و تالا و تما ةلظايلا ةياقلا ةذهر

 ةقلمعلا ةماخضلا ىه ساختا لوه نوقع ىلع سش ىلا هلا

 نقلا ققتسدلا تاودضأو + ةيكانسلا يس اها مولا ف فلا

 نم ًاليدب رابو صقرم لك ىف ترشتتنا ىتلاو « ناذآلا كصت

 اها دوخ فلا ةلاتكلا تافوجتاةلاو فهلا فال تان رولا

 قين اللا كولا يف شاق ناتتستلاك تاگ ويش و اک ا
 لوصوب ةئبنم ىودت رايخأ نويزفيلتلا ىفو « تارالودلا نم

 دضنلا تك ركلا اذهل ةلتصفم دهام لخز ىلإ ةيكامميلا ةفيقسلا

 و نحب نع وص لا
 - ۲۴ -راسيلا طوقس



 لكي ةلماك ةيدام ةراضح حمالم دهاشأ ىنأ حضاولا نم ناك

 بشكل نكت لالا ل اخلاق ا اهتانوتت

 ىلع ملعلا ىلعتو ‹ نادجولا ىلع لقعلا ىلعتو « ةميقلا ىلع

 ةيسحلا ةرشابملا قشعتو « ناميإلا ىلع ةبرجتلا ىلعتو «سدحلا
 . ةظحللاو ةعتملاو ةوقلا فلخ ثهلت ةراضح .. تاذاذللا لكل

 اد او یر ناک افاد یوا هذه تاش هقو

 ةيقدنبلاو ةونجو ديردمو جروبماهو نيلريو سيرابو ندنل ىف
 لي... ةرهاقلا ىف لب. ةكستكلا ةزدالا ءوزلا هذه نم كاف ىف

 هذه هيلع تبلغ دق هلك ملاعلا لب .. ويكوطو نيكبو وكسوم

 .. اهقطنمو اهتعيرشو اهتهلآو اهتندسو اهسوقطب ةيداملا ةراضحلا

 باذجنا لاجمو ذوفن ةقطنم نآلا انسوفن نم سفن لك لخاد لب
 : ةكهاللا ةرعاتصسالا ةيدالا ةايهلا قم طفنلا اذهل

 ‹ ةينويزفيلتلا ةيليثمتلاو ‹ ةيحرسملاو « ىئامنيسلا مليفلاو

 ةيرود تارشن اهعيمج تحبصأ ‹ ةلجملاو ‹ ةفيحصلاو « ةينغألاو
 . ىداملا ثاهللا اذهل جورت

 هددت نلع ا رك ألا كدت ا اةلآلا زو: لا ابا
 ١ نيكفتلا لاا

 اشارف نينسلا فولأ نم روشآو لباب مايأ ايندلا تناك امكو

 ةرود ىف لخديف خيراتلا دوعي « ةيسرافلا عتملاو خذبلل ادودمم

 ادال ةا لآ مة نكح ل قاف وحلا
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 . ةرمدم ةيمنهج ىوقو « ةلهس تاذاذلو ةفعاضم

 ةينقلا تا وللا عاما ةليوط: ففكرت اد رز نكلا فانا فو
 ةطبخش درجم اهضعبو . ةرصاعملا تحنلا عطقو « ةثيدحلا

 نم خايسأ ةعومجم وأ , اهسأر ىلع ةبولقم ةطلز وأ « ناولألاب
 ‹ يدصلا ديدحلا نم ةموك درجم ًانايحأو . ىفرخزلا ديدحلا

 تنلعأ ىتلا ةيداملا ةراضحلا هذه تامس نم ىرخأ ةمس

 ميقلا ىلع ةروثلا نلعت انه اهارت ةينيدلاو ةيفلخلا ميقلا ىلع ةرؤثلا
 ي ى او قافلا ىلع نفانغلا العا نرانو لاخلا

 وه ناك كش الو - ىساكيب ىدوهيلاو .. احيبق ناك ولو ىتح
 نم ةليبق هفلخ تعمجت نأ ثبل ام نكلو « ةروثلا هذهب يدابلا

 . دلب لك ىف ةديدجلا مسرلا سرادم ةفاك نم عابتألاو نيديرملا

 بوحلاو < حاصلا ىلع نحقاعلاو, قفاوتكلا» يلق غ ارضنا لعين
 ؟ ىعامتجالا لفاكتلاو داوتلا ىلع دقحلاو « مهافتلا ىلع ةيقبطلا

 نقلا ةسدكلا ةكفازلا» راععاب ق نكست ورق كرا ا

 لا اذه اهوا اذن يتكرم ذم فك سلا نكمل
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 ‹ ىده ريغ ىلع هيف ريسن ىذلاو « هشيعن ىذلا برطضملا ىداملا
 اهي تلسغو < ًاعنص انل تعنص ةزهاج راكفأ نم ىده ىلع وأ

 مالفأو تاياورو تارشنو تاعاذإو بتك لعفب ًالسغ انتغمدأ

 ؟ناغأو فحاتمو

0000 

 ؟ ىرشبلا عيطقلا اذه عفدي نيأ ىلإ مث
 لكألا ىف فارسإلاو , نانسألا سوسي ىولحلا نم راثكإلا نإ

 .. لومخلا ثروي تاوهشلا ىلع فوكعلاو « لهرتلاو ةنادبلا ثروي
 . ةدالبلاو ةوسقلا ىبري فرتلاو

 .. دارفألا ىف اذه

 ةدايسو <« ةينيدلاو ةيقلخلا ميقلا عجارت نإف تاعمتجملا ىف امأ

 ىف ىوهلا مكحتو « ةوقلا ادبم ةبلغو ‹ بسكملاو ةحلصملا أدبم
 ىتلا ىه ميقلاف .. ةيعامتجالا تاقالعلا ككفت ىلإ ىدؤي .. سانلا
 ءاوهألاو ‹ مهقرفت حلاصملا امنيب « ضعبب مهضعي دارفألا طبرت

 ميدل

 فدهلا ةدحوو قافتالاو عامجإلا قلخت ىتلا ىه ميقلاو
 لا د ردو

 ناتا هت ىلغ رواق: و و قلا فعست ايكو
 دوقعلا عاونأ لك سسأ راهنتو .. ةرسألا ككفتت .. مهدقع طرفني

 و ةناضحلاو ما ةا جغ موقق ىتلا تفاعلا
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 نايكلاب كاسمإلل ةديحو ةليسوك ةوقلاو باهرإلاو فيوختلا الإ

 ىلإ تاموكحلا أجلتف .. دوقعلا ةيامحو ماظنلا ضرفلو ىعامتجالا

 ىلإ ةلباقملا فارطألا أجلتو يراوطلا نيناوقو رهقلاو فنعلا
 عزل E 2: تارئاظلا SS + لئاتقلا نيسفت ز>ياهرألا

 الأ ) نييباهرإلاو ةيجطلبلاو ٠ نيرابجلاو ةاغطلل ةرادصلا حبصتو
 . ( لعفلاب تالوحتلا هذه ةيادب انلوح ظحالن

 !؟ دعب اذام مث

 تامزألا بقاعتتو . نمألا مدعنيو ‹ ىضوفلا ثدحت

 ناكاو فيستا وسن و ىل نع الا تارودو ةيرانصتفالا
 .. داهجإلاو

 ناركس <« هينذأ ىلإ ةيسحلا عتملا ىف قراغ نيب سانلا ىرتو

 .نافوطلا ةهجاوم نع زجاعو طخاس لزتعم بحسنم وأ « ىردي ال

 ل اذه وت يملا ةي فتا اانا قفل
 كانه انه رق كد فا يوه طالت آور «نوكتملا
 . ةياهنلا برقب رذنت

 انتالجم ىفو انتفاقث ىفو انتراضح ىف عبتن انلزام اننكلو

 انيتأت ىتلا تاميلعتلاو رماوألا اناقيسوم ىفو انيناغأو انمالفأ ىفو

 ‹ كرويوينو « سيرابو « ندنل نم : ىربكلا مصاوعلا نم

 اند يم كدا فز افلا دن نوم اند امو وك سودو

 . اهديلقت نواحتو « اهاطخ مسرتنو ‹ اهوذح وذحنو
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 .. ندنل نم ةخسن ةرهاقلا نم لعجن نأ لواحن

 تالا ع لقت فنيا وو تاه اوكا كانك وز لقت

 ربكأ قوشو رثكأ فغشب ( كولسلاو نفلا ىف ةيلالحنالا رهاوظلا )

 . ( ايجولونكتلاو ملعلا ) تايباجيإلا ديلقت نم

 علا بيوت O E نطق يذلا نوفق انتا نشل اذ

 وأ « ىسرتتلا » ةبرعي الإ قحلن نل فسألل . مدقتلا راطقب

 . مدخلا ملس وأ « بابلا نم ةفلضب قلعتن وأ ٠ ةعاضبلا

 نيحرف للهنف .. ردحنم ىلإ ريسي هلك راطقلا نأ كردن ال مث

 لا ناكا )ان واع ال اذن سو: تاعا كلا م اتحد انكآ

 .. انسفنأ رسخن ديلقتلاب اننأو .. هيف قبسنو هيف قوفتن نأ نكمي
 ی نيك یک یف ميد قحاب الا ا يدع لوك
 : ارادصتنا ميك راشت نل مك ماع ةثام نيرخاتم قالا ةيلح انلكنن

 . دعاوقلا نم مهناينب ىلع ىتأت فوس ةكيشو ةثراك لب

 و ر وا
 ةادأ وهو ٠ ءىرب ملعلاف « ءاضفلا نفس وأ ةرذلا وأ تاينورتكلإلا

 لا ىق هل تف نيكل اهدارا نإ + اهيخاتج ةيروخ نق ةعيط

 فعض هببس سيوستلا نكلو .. كلاهملا هتدروأ رشلل اهدارأ نإو
 .. ةظحللاب الإ مهدنع ناميإ الف ء اهمادعتا وأ ةيناميإلا ةديقعلا

 لئاسم ةرخآلاو ثعبلاو باسحلاو نازيملاو لداعلا برلا ةركفو
 .. اهل رايتعا الو امامت ةضوفرم وأ .. مهناهذأ ىف ةحورطم ريغ
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 ايندلا انتايح الإ ةايح الو « ةرضاحلا ةظحلل الإ دوجو ال ماد امو

 ام ىصقأ اهيف عمجنلو . ةعتمو ًالمعو ةذل اهرصتعنلف . هذه

 نإو .. اهدعب ءىش الف . ناطلسو ذوفنو لامو ةوق نم عيطتسن
 ةمواسملا نم مهدنع عنام الف ةيقلخلا تارابتعالاو ميقلا مهتضرتعا

 ءىش لكو « ضوافتلا لباق ةيداملا ةراضحلا ىف ءىش لكف « اهيلع

 نم # ةيناسملعلا م ةفبيلفلا ىه ةذهو- ةقلطم ةقيقنح الو: ىبست
 .. ةيويندلا اهانعمو ملعلا ةملك نم سيلو ملاعلا ةملك

 تا او ا و رك ادال ىف اذه انكلو
 لار باس جلا و ناول او .لداغلا ب رلاف ةف ةا

 دادجألا رباقم ىفو تامارهألا لخاد ىف ةدوجوم قئاقح ةرخآلاو

 ‹ نوتانخأك كولم اهب ىدان ةقيقح ديحوتلاو ‹ نينسلا فولأ نم
 ..مالسلاو ةالصلا مهيلع .دمحمو ىسيعو ىسومو سيردإك ءايبنأو

 انل ةاجن براق ىهو .. ايكولس اهنع اندعتبا نإو انمد ىف یهو
 و جافا اتوا ىف نرل لمار يرعلا لما ن داس نو
 ::انهفلاو ةد تاو كلواو ملعلا اشا ك ني اال

 ىلع عفادتلاو لتاقتلاو تفاهتلاو كلاهتلا ةيكولس نم انعنمت اهنكلو
 ‹ ةطلسلا لوستو « تاذلملا باهتناو « لاملا عمج ىلعو « ةظحللا

 ىهو « سانلا ىف مكحتلا فدهل ةوقلا ءارو ىرجلاو ذوفنلا مانتغاو

 ال ةقيقح لامجلا نأ انل دكؤتو . ميقلا ىلع ةمواسملا نم انعنمت

 كلذكو . عدبلاب نايتإلا درجملو حبقلا فدهب اهيلع ةروثلا زوجت

 .ةظحللا بساكمو حبرلا فدهب اهيف لزانتلا زوجي ال ةقيقح ريخلا
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 نم ةعيفرلا يدابملاو ةيلاعلا ميقلا هذه نع انلزانت نإ نحنو

 انتيوه نعو انسفنأ نع لزانتن امنإف ديلقت ىأ وأ بسكم ىأ لجأ

 كيشولا نافوطلا ىف حون ةنيفس ىف نمآلا ديحولا اندعقم نعو
 . قيرطلا ىف مداقلا

 - برغلا ىفو قرشلا ىف انناوخإل مدقن نأ عيطتسن نحنو

 لوستن نأ نم الدب ماهو اديدج ًائيش - ةيداملا ةراضحلا لهأ نم
 مهنم ذخأن نأ نم انعنمي ال اننيدو .. مهصئاقن دلقنو مهتايافن

 نأ انعنمي نكلو « ةرادإلا نونفو ايجولونكتلاو ةعانصلاو ملعلا

 خسفتلاو برشلاو صقرلا لذابمو « للحتلاو لذبتلا مهنم ذخأن
 . ىسنجلا

 « نيعلا نلخت ةريعم' ةيدالا ةراعضنلا"ةنيزفاف نأ يخطو

 فطخت نأ حصي ال نكلو <« اهتازاجنإو اهتاحتنمب رصبلا فطختو
 لهأ نحن هب هللا نصخ ىذلا ىلقلا رونو ةريصيلاو ريمضلا انم

 < قلا

 . اميظع ايش اندنع نأ ًامئاد ركذتن نأ بجيو

 ىلخاد رونو ىنابر ملعب اندرفنا اننأ ةظحل ىسنن الأ بجيو

 رولا اذه یه ىلع اکو ملل ادعت اهوا ىل اذكرو ا أ

 .. نحت نم كردن نأ بجيو .. ةرخآو ايند زوفنو قوفتن فوسف

 ىلإ سايقلاب انثاريم ةميقو .. كلتمن ام ةميقو .. كلتمن اذامو
 : لا خت وا وما وللا و عيكارتم
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 ًاثاهلو ايرج مهتايح اوضقو ةظحللاب مهتمه تقلعت نيذلا امأ
 امهم رقف ىف مهف اهءارو ام كاردإ نع مهتمه تعطقناو . اهفلخ

 . اووترا امهم أمظ ىفو . اوعمج

 مهسوفن فرعت ال .. اراعس تدادزا مهتاوهش اوعرتأ املك

 ال لاکا طاشن ىفو .. ددجتي عوجو بهذي عوج نيب مهف « ةنيكس
 حاز“ يق

 . ءاوخ لخادلا نمو « قيريو فرخزو جرهب جراخلا نم مه

 ىلإ لوحتت اهتيدام ىف لغوت امنيح ةيداملا ةراضحلا كلذكو
 ال نكلو .. ةرهاب رظانمو ةرهاس لفاحمو ءاوضأو تالآو جيجض

 . ةيقاب ميق الو حور

 رق اذه" تا لو تام ل او ی و هولا مق
 ..مهنظو ..مهراعش اذه ..ككلم اهلك ايندلاف .. كل ىلحي ام لعفتلف

EN SEA E E EES 
00 

 ع نك دقو
 لاو قا وكت ام فرقو اننا ندمت نقلا ويلا

 ةدوعلا تاراعش عفرنو انتراضحو انتيصخشب لقتسن نأ لواحنو
 قياس دب و ا
 «رفلا ترمس دا موب و ايمو فلام انتكلو , ةكورتكلا

 ضفر نيبو « راسيلا ىصقأو نيميلا ىصقأ نيب تارايتلا تارشعو
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 ةر او وكلا "تاق ابحت هيلع تاللا رخ دمك سلل اق

 ةضايرو « قالخألا مراكم ىلإ ةوعدلاب ءافتكالا نيبو ( داهجلاو
 كفا ام كرقو + ةدانعلل ع الهال و شمالا وللا ىلع ندفتلا

 نيدلا نأ ىري ىذلا ىناملعلا راسيلاو ةيفوصلا قرطلا ) رصيقل
 غ رانا ىف اطال ا ىو كسلا ود نلقلا هناك
 الا

 يركشسلا نا 9 ن ا

 ىف عرزت نأ نكمي لئاضفلا نأ ىرأ الو « اناميإ عنصي نأ نكمي

 ةيومدلا ةروثلا ىرأ الو « ىرازو موسرمب ةعاس نيرشعو عبرأ

 ىنيموخلاو .. دوجوملا بارخلا ىلإ هفيضت املظو بارخ الإ ةلعاف

 ةعقوق ىلإ ىفوصلا باحسنالا عم قفتأ ال امك .. بيرق لاثم
 فارغا و 4 ةرلكلا ىف اا ةانعلاو ناكا او نقلا
 لطي ی ا لها ی او اه ىف ةحلاتسلا

 .. هيلع ةروثلاب سيلو دوجوملا عقاولا عم لماعتلاب حالصإلا
 ةة ملا لالخ نم ةهئاتملا ةيفوشلا تاوكقلا لالخ نم.لماعتلا

 تاونق لالخ نمو .. نويزفيلتلاو ةعاذإلاو باتكلاو ةلجملاو

 هل ماع ىأر قلخ لالخ نمو .. بازحألا لالخ نمو .. .. ىروشلا

 جيردتلاب ىعيرشتلا لامكلا ىلإ لصي رثؤم طغسم هلو « توص
 . لحارم ىلعو

 AVA مرلا ب ضولحلا 7 O اما قدك
 اهتم نساسكلا ) عوخلا ىلا E ةلاح وف



 ..هللا نم ىوقأ هنأ ىعدي نأ نكمي انم دحأ الو ءىعيرشتلا جيردتلاب

 ىلع ميرحتلا فيسب هللا لزني ملو ءنيمكاحلا مكحأ هناحبس وهف
 .. لحارم ىلع هب لزنأ امنإو , ةدحاو ةعفد رمخلا

 هب ىتأي ىروث رارقب مهتافولأم نم سانلا جارخإ نكمي الو

 ىلإ انب توهو اهانبرج رومأ هذهف .. ةبابد قوف نم ىشابكب
 + تاينيفسلا ةنم نف نكست ىذلا يفالخالاو قداصتقالا نفينفملا

 :ىبلق لعافتو عانتقا وه امنإو «تافاتهو تاراعش سيل نيدلاو

 امنإو ‹ فنعلاب الو رهقلاب عنصي ال وهو « عبطتو نواعتو مهافتو

 . ةيعوتلاو ةيبرتلاب

 صنلاف .. صن دوجو عم ىتح بولطم مهفلا ىف داهتجالاو

 ىف قراسلا دي ءافعإ نم باطخلا نب رمع عنمي مل قراسلا دي عطقب
 اللا هيلع لوعولا كالا افلا يم انم لعف كلذكو + ةغاخلا

 عطقلا نم ديلا ىفعأ امنيح « ةعيرشلا ىلع نيمألا وهو « مالسلاو

 نكي ملو « صنلا مهف ىف هلقع لمعأ امهالكو . برحلا تالاح ىف

 . هل رينتسم مهف لب , صنلل ليطعت هالعف اميف

 .تايلكشلا نم عابتالاب ىلوألا ةَّنسلا ىه هللا نع مهفلا نسحو
 هتفعو تعاشر ناما حالسلاو ةالتملا هيله ىلا نه كاكا ناو
 هتيحل هنع ذخأن نأب ىفتكن نأ نم لضفأل هقدصو هتحامسو

 .. سيياقملا لكب ةثراك وه رذع ىأب لقعلا ليطعتو ..هبابلجو

 ليطعتو ةوعدلا ىلع مات ءاضق وه لقعلا ليطعتب لوق ىأو
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 ريفا كارلا غم: لماعتلا

 .. فارطألا عيمج نم مهفلاو نواعتلاب

 . هيف نحن ىذلا مدخلا موردب نم جرخن نأ اندرأ اذإ اذه
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 رس ءارولا ىلإ

 ةة تما ىلا ولا تلا يمدح هوا سلال
 ذاتسأ مهسأر ىلعو ةبلطلا نم هرثكأو .. ةزيجلاب نمألا ةزهجأ

 رولا لك ناك كك انيس رقت ا عما

 ءالؤه ديري اذام : وه .. ىنهذ ىلإ ردابت ىذلا لاؤسلاو
 ؟ ددجلا قافرلا

 ميمأتلاو جاتنإلا لئاسول ةلودلا ةيكلم وه ةيعويشلا بل نإ
 حاشت] ىف هاتر و ةاتيرتخ ىذلا ماعلا تارشا و: مانغلا عاظقلاو
 ودكم تاکو ةشلفم دامو  ةوسساك تاكا و اف

 . فلختو ةيطارقوريبو « نيلطاعلا نيفظوملاب

 عزن دقف « ايش ددجلا قافرلل كرتي مل رصانلا دبع لامجو
 ذقن: قلومشلا اض قالا ققحو ٠ تاكرشلا مما :تانكللا
 اذهلا حقت ماعلا طابسألا نم كرت ةقلكيو + ةيسكزاللا ةيدحتألا

 . هديلقت ىلع
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 .. ةيميظنتلا لكايهلاو براجتلل حرسم ىلإ رصم تلوحتو
 روا وتلا هكا وكلا اناا مك نوركشلا ةف
 لکو .. اهمدهي نأ ثبلي ام مث ةدحاولا ىنبي ‹ ةيكارتشالا ةعيلطلا

 ليج باسح ىلعو رصم باسح ىلع براجت تناك براجتلا هذه

 مث ءاهنم هجرخيف دوعي مث , نوجسلا ىلإ هقوسي ىذلا ةاناعملا
 . ثادحألاو ىوهلا تابلقت عم هنجسيف دوعي

 بارخلاو ةميزهلا ىلإ هتسايس تهتناو لجرلا ىهتنا اريخأو
 .. ناهشمالا نم اهطخ خا ةا و راجت کو ااا
 كرات يسمح ىلع ناكو وصلا نع ام نأ تاداسلا غ اكو
 . ىهتنت ال لكاشم نم أدبي نأ

 ندا اقا عوف ىفتامو, ةد ااا ااف
 ؟هّللا

 . اسنرفو ارتلجنإ ىف ماعلا عاطقلا نوعيبي مهنإ

 ةلودلا ةيكلمو ماعلا عاطقلا ةركف اهنع انذخأ ىتلا ايسورو

 ‹ صاخلا عاطقلا تحابأو اهراكفأ نع تعجارت جاتنإلا لئاسول

 ىعجر ركف ةيسكراملا نإ لوقي نم اهلخاد نم انعمس نيصلاو

 تازايح ىلإ ةريبكلا تانويموكلا كيكفتب نوموقي مهانيأرو « قوعم

 ةروثلا نونيديو ‹ جنوت ىستوام ةباصع نودراطيو « ةريغص

 ىف اهئامعزب نوقليو ( اندنع اهب ىنغتن انك ىتلا ) ةيفاقثلا
 .نوجسلا
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 تاو مهنتك قلا ىف سکا فا ا
 لاا ةيسكزالا للاخ وفر ١ نافل خخ ىع ىك الا
 ذبن ىدوراج لبق نمو <« مالسإلا اوقنتعاو ةلملا اوذبن ىدوراج

 ‹ ديج هيردنأ لاثمأ , نوريثك نويسكرام نوركفم ةيسكراملا

 ويزانجاو ‹ ردنب س نفيتسو . رشيف سيولو . تيار دراشتيرو

 درمتلاو نايصعلا تايار تعفتراو .. مهريغو مهريغو « ىنوليس

 لامع برضأو « ادنلوب ىف اريخأو . ايكافولسكيشتو رجملا ىف
 ء لك ىف رل ةداعإب اويلاطو + كاد ىت اتلاف

 ةيعبتلا هيلإ مهتداق ىذلا لوستلاو رقفلا قزأم نم جورخلل

 لا سكر الا لآ قم دامت ددل قافولا ديوي ااف
 !* ةيراقلا توبات ىف قاؤألا لبق نفعت

 ةراثإو بيرختلاو ضيرحتلاو جييهتلا الإ ةيسكراملا نم قبي مل
 :. نقيطلا عارضلا لاعشإو داقخألا

 : ةيكارتشالا ءايبنأ دحأ وهو ىكستورت لوقي

 نم ريثكلا هيف ايسفن اعضو هحومطو درفلا ىوكش نيب نإ »
 م. نقيطلا عاوضلا لواعم ليسا وه قلا و ب فلا نماز

 دقحلا ةيعرشب حيرص فارتعا وهو « ىكستورت مالك وه اذه
 علا نقل تا ةو + نفعو لا قع

 : ةيخيراتلا هبطخ دحأ ىف تاداسلا لقي ملأ
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 نآلا ىلإ اهل دجأ ال دقحلا نم ةكرت رصانلا دبع ىل كرت دقل »

 الخ

 س وأ يعش نفر اضلاع رتا عدلا كك الا نإ
 دام ا ف سلا قنا تا ىلإ او ف نم لا
 ميل هلال نقل فلا ا وه ةت اا تاينعجسلاو

 ‹ نوطعي الو نولمعي الو ‹ نوعدبي الو نوركتبي ال مهو . ةفرحلاب

 . بلسلاو بهنلا ىلع قباستلا وه مهمه لك امنإو

 نع نورعي ضرألا ةرصايقو لاملا ةرطابأ ىأر دقو لماعلاو

 ريبك لك ةبيه نأب رعشي حبصأ .. نودرطيو ةلوهس لكب مهكالمأ

 ىلإ - ىردي نأ نود - هتزيرغب لوحتي وهف < اًيئاهن تطقس دق
 .. هناكم زفقيل ىسركلا هنم بحسي نأ لواحي . هقوف وه نم

 بحاصو حالفلا نيبو « لمعلا بحاصو لماعلا نيب ىقبطلا دقحلاو

 قطنم ىلإ لوحتيل ميشهلا ىف رانلا رشتنت امك رشتني ضرألا

 «ريبك لك ىلإ صبرت ىف رظني ريغص لكب اذإف هلك عمتجملا مكحي

 باحصأو ناكس .. ةضغابتم ةلتاقتم تاهبج ىلإ لكلا قزمتيو

 نيفظوم ‹ طابضو ركاسع . ريرحت ءاسؤرو نيررحم « تارامع

 نعطيل ةصرفلا نيحتي سوءرم لك « نيمودخمو مادخ « نيريدمو

 .. قح ريغب وأ قحب « هلحم لحيو هسيئر

 اهضعب عمتجملا لتك نوبرضي مكحلا ىسارك ىلع نوسلاجلاو

 عارصلاب لكلا نولغشيو . ىرخألاب ةئف لك نوددهيو ضعيب
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 ‹ هيلع نوسلجي ىذلا ةطلسلا عبرم مهل ملسيل رمدملا ىقبطلا

 ةيرحلا مساب تالقتعملا نوثلميو « حباذملا تايلمع هنم نوريدي

 ىف ىومدلا مهططخم نوفخيو . ريهامجلا ةحلصمو ةيمدقتلاو
 جيجضو « ةيبعشلا ىناغألا نينطو « ةيبابشلا تاريسملا ءاضوض

 ةزيرغ ةراثإل ةرمتسم ةلواحم ىف تاراعشلا خارصو تاعاذإلا

 ةا ا ةيكاؤم ىق نيفاححلا تو: عيطقلا

 ‹ نيحالفلاب نوبرضي كالملاو « لامعلاب نوبرضي نوفقثملا مث

 وفصيل .. ةريغصلا سوءرلاب ةريبكلا سوءرلاو «ءارقفلاب ءاينغألاو

 دبتستو « مكحتو كلتمت . ةديدج ةقبطو ةئفل ةياهنلا ىف رمألا

 هب عتمتسمي مل امب عتمتستو . ةيرظنلاو بزحلا مساب طلستتو
 ١ شاطقا وا ىلاعساز

 . ةيسكراملا نم ىقبت ىذلا حيبقلا هجولا وه اذهو

 ماعل ةيعويشلا بازحألا رمتؤم هب انيلع علط ام ًاعيمج أرقن ملأ

 نوفلا ليبس ىف ةيسكراملا يدابملا لك نع اولزانت فيكو 1
 گلا سارعت

 : ةحارص لكب مهتارارق لوقت

 .. ليبس ىأب مكحلا ىلإ لوصولا اولواح

 ةيروتاتكيدب ةصاخلا انئدابم مكليبس ىف تفقو اذإو

 ‹ مهوحلاصف نويموقلا مكيلع جتحا نإو . اهوسودف ايراتيلوربلا

 . مكلثم نويموق نحن مهل اولوقو
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 . مكحلا ىلإ اولصتل ةجوم لك اوبكرأ

 نم هيلع عقوم ةيلليفايكيم موسرمو . حيرص ةيلوصو نالعإ
 + 25 ةعنط.: ندحلا قافرلا ترب اذامف + بهذا هک

 ةيبونجلا نميلا ىف ءادغألا ةوخإلا ةلغف ام ركذت انلؤ ام اثنإ

 فيكو « ىساركلا ةبعل ىف اضعب مهضعب لتق فيكو « ةيسكراملا
 . مهيديأب مهدالب اوقرحأو مهعناصم اومده

 قارعلا كيلا راسلا رولا ىكنعيلا ناسيملا ني اهو
 ةن افلا تاتلىق راما اا ن او : مولعم
 .. مولعم ( اكرتشم ادحاو اودع هجاوت یهو )

 لاسو بارخلا هعم كرحت دلب ىف راسيلا كرحت امثيحو

 ىف « ايريجين ىف « اينابسأ ىف « لاغتربلا ىف . الوجنأ ىف .. مدلا
 . ةشبحلا ىف . رودافلسلا ىف . ىليش

 ةياهن الو « هيلع ديازي راسي هراسي ىلع دجن راسي لکو
 ..صقلاو كايفضتلاو نادا

 ‹ هيخأ ىلع خألل ىناطيش ضيرحت امنإو .. كانه ةيرظن الو

 . رثكأ كلمي نم كانه نأ ةجحب « هيبأ ىلع نباللو

 لحارم عضب خيراتلا نم ىقتنا امنيح اًيملع سكرام نكي ملو
 : هلك عيراشلا ىلع افاسعا هقبظ (بقذم اهتم قفلو هاوه ىلع
 امه دم نكات اهن: كت لآ لولا نم ةلماك لح ارت طقسا

 !؟ ىمالسإلا لوحتلا نع هلوق امف الإو
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 , ىروشلاب ءاجف . الئاه اًيراضح ابالقنا مالسإلا ناك دقل

 بالقنا ةجيتن اذهب تأي ملو ‹ ناسنإلا قوقحبو . ةيطارقوميدلابو
 ءاج الو « شيرق ىف جاتنإلا تاقالعو جاتنإلا ماظن ىف رظانم

 قافرلا ىعدي امك ةكم ىف ةيتحتلا ةيداملا ةينبلا ريغت ةجيتن
 اداه ٠ ةقنيلا نع ةلفقتنس قوق ةرفاظع ءاج لي نوفا

 . هساسأ نم ىسكراملا ركفلا كلذب

 سكرام هنم لعج ىذلا دحاولا ىداصتقالا لماعلا ةركف نإ مث

 تاريغتلا لك هلعفب ىعادتت اديحو اببسو ءايشألا هنع ردصت اهلإ
 دحوم ل ةنأ نآلا ئازلاو انملع تظطقس ةركفلا هده: ةيفيزاتكلا

 ىف رثؤت ةددعتم لماوع كانه امنإو « لاعفو لقتسم دحاو ببس
 نوكي نأ نكمي مويلا ىرهوجلا لماعلاف « ةلباقتم تاريثأت اهضعب
 نأل حلصي ال اذهب ىداصتقالا لماعلاو .. دغلا ىف اًيوناث الماع

 . ءايشألا هنع ردصت اهلإ نوكي

 , ايراتيلوربلا ءاقنو « ايراتيلوربلا ةراهط نع همالك نإ مث
 مالك وه « راتخملا هللا بعش وأ « خيرملا نم مداق رخآ سنج اهنأكو

 . ىملع ريغو كحضم

 ‹ نوكلا ًادبم ىف ركفلا تقبس ةداملا نأب اوءاج نيأ نم مث

 !؟ ةيملع هتداهش نأ ىعديل نوكلا ًأدبم ىف ارضاح مهنم ناك نمو
 !؟ مهسفنأ مه هنوبراحي ىذلا ىبيغلا حطشلا وه اذه سيلأ

 اقيفلت عنطصاو . انونظ مدق لب .. املع مدقي مل سكرام نإ
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 و ا ى ف لي

 ناسنإلا اهراتخي ةدحاو ةلود ةيعويشلا لودلا ىف سيلو
 . ًارجهم

 برغلا نم نيلرب روس ىلع زفق لجرل ادحاو امسا ىنوطعأ

 نم بره وأ « وكسوم ىلإ أجلو ارتلجنإ نم رف وأ .. قرشلا ىلإ

 . نيصلا ىلإ اكيرمأ

 وا ةيادع لا

 بكري نم كانهو ةتيلكسب بكري نم كانه ةظحللا هذه ىتحو

 وكسوم ىف هيمدق ىلع ىشمي نم كانهو . ةرخافلا ميزلا تابرع

 . مانتيف ىفو ..نيكب ىفو .. اهسفن

 . مدقتلل ديحولا قيرطلا ىه ةيعويشلا نأ احيحص سيلو

 .. جهنم ىأ ىلع ممألابو دارفألاب عفتري داجلا صلخملا لمعلاف

 جهنمب ملاعلا ىف ةرادصلاو ةدايسلا دعاقم ىلإ تلصو نابايلاو

 رالودلاو لبورلا فاتكأ ىلع بكرت مويلا ةينابايلا ةلمعلاو .. ىلامسأر

 .. ناوياتو ةيبونجلا ايروكو ةيبرغلا ايناملأ نابايلا لثمو ىنيلرتسالاو
 نفلكتلاو طاق رولا ىف راغ هلك ھا وعفا انآ نيك: ىف

 نم ةرركم خسن ةيقرشلا ايناملأو رجملاو ةدنلوبو ابوكو « تامزآلاو

 . ىسايسلا لوستلاو تانوعملاو ضورقلاو « ةيداصتقالا لكاشملا

 ركسعملا ىف الإ حمقلا ضئافو دبزلا ضئاف نع عمسن ملو
 "مولا
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 .. تريغت ايندلا

 نه نم ةكرشلا اهو نا ا نيت نه. ةكشلا نبك لَو
 نسالخألا قه كظح اهو ملا نم كح انهو: لمعت ل وأ لمفت
 ةا و ةرباكلاو ماظتنالا نم كح اهو :ءاضختالاو ةيدحلاو

 !؟ رصعلا بابسأب

 نزقلا لإ لخدلا اسم ئطارقسيدلا عاتلاو نحلا ناصتعقالاو
 داعصقالاو + ىسحلوجلا مهقلا لود اأ ::ةيرتشملاو ةهئاؤلا

 ىف اهناكمف تاراعشلاو رمزلاو لبطلا تاعمتجمو . ىلومشلا

 اهلخاد ىف لتتقتو عراصتت لظت نأ اهريصمو .. بكّرلا ةرخوم
 .. اهيلع فوسأم ريغ ىنفت ىتح

 !؟.. ددجلا قافرلا ديري اذامف

 .. ةيعويشلا اوضفر ةدنلوب ىف لامعلا نإ

 تانويموكلا ىف لمعلاب اوقاض نيصلا ىف نوحالفلاو
 ةريتكلا

 نوداني تارهاظم ىف فولألاب اوراس ىاهغنش ىف ةبلطلاو

 تايقربلا اهتلقن ىعويش ركسعم ىف ةرهاظم لوأ .. ةيطارقميدلاب
 + ماعلا ءاحنا نش نف

 انيابش ضرحي ىذلا ةقسلفلا ذاتسأ ةرضح ديري اذامف

 دنع ةفنسلفلا نيا ؟ مكحلا ماظن بلقب هعاسجو او ةتاتاغم لغشتسيو
 ؟ ةفسلفلا ناتسأ
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 لوک نأ عيت نل کک الع علا هلال لوحظ نإ

 نم ىوقأ عقاولاف ‹ راصتنا ىلإ ةميزهلا الو ٠ ضايب ىلإ داوسلا

 ا لؤاس ولا ءانسلا يف تسكت فلا متاطلا فورتك

 . رخابملاو رماجملاو لوبطلا لك مغرب حيحصلا الإ حصي ال

 مه .. نيدرمتملا مهنومسيف ناغفألا نيدهاجملا نع اوبتكي ملأ

 نآلا ًالاطبأ نييمانتيفلا نيدهاجملا نع نولوقي اوناك نيذلا مهسفنأ
 .. هضرأ ررحي نأ لواحي ىذلا ىناغفألا دهاجملا ىف نوري ال

 . تيفوسلا براحي هنأ درجمل .. ادرمتم لب ..ًالطب

 لبانقلاو ملابانلاو ةماسلا تازاغلا نع نوءرقيو نوملسم مهو
aa aلزعلا ءكايوبالا نيستا  E 

 بناجألا ةغلب نوبتكي امنإو « ةماهش وأ ةوخن مهيف كرحتت

 هضرأ ررحيل لتاقي ىذلا حفاكملا ملسملا نومسيف . ءالمعلاو

 . عمجتلا بزح ةديرج ىف مهتاتشنام هذهو .. ادرمتم

 داتلاشماس العلا اه سكول
 ارطخ فا ةكرمألا وكلا ةنكيرمالا تاتا ر قوما
 ءالبلاو .. ةريقفلا ةيمانلا لودلا ىلع ارمآت رثكأو اططخ ىفخأو

 . قرشلا نم انرصاحي امك برغلا نم انرصاحي

 قوراف نمز ىلإ وأ عاطقإلا ىلإ دوعن نأ ىمالك ىنعي الو

 ىولي ال نمزلاو < ءارولا ىلإ دوعي ال خيراتلاف « تاوشبلا نامزو

 ذخأي وهو « لبقتسملا ىلإ امدق ىضمي وه امنإو « ىضاملا ىلإ هنانع
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 ىلع ةف كلا خف يكف نيف الاخ قحطي انميط اعازص انافك

 الإ هيكف نيب نم جرخي الف . ةروثلا رمع نم ةنس "5 ىدم

 تالسلسمو امنيسو احرسم - نفلا ىتح « مئاخسلاو ناغضألا

 داقحألا نم اضيف الإ هتنوحاط نم جرخي ال حبصأ - ةينويزفيلت

 نيحالفو مهل دوجو ال تاوشاب نيبو .ءارقفو ءاينغأ نيب

 . فلؤملا لايخ ىف الإ نوشيعي ال نييروطسأ

 ةماود نم مهسوؤر اوجرخي نأ ددجلا نيفلؤملا ىلع
 تاريغتملا ىلإ اورظنيو . اقيمع ارح ًاسفن اوذخأيو تاينيتسلا

 قافآلاو « ةديدجلا حورلا اولثمتيو « مهلوح ةريثكلا تادجتسملاو

 دق سكرام لراك نأ اوملعيو .. اريثك اوءرقيو .. ةبحرلا ةديدجلا

 اذه فلؤم وه دعي مل ىكروج نأو « هراكفأو وه اتوم عبشو تام
 . ةحاسلا تلخد دق ةديدج ةيبدأ تارايت نأو « رصعلا

 اهب نونغتيو اهنوعفري ىتلا تاراعشلا نإ : مويلا قافرل لوقن
 ىلإ جاتحت ةديدج تاضقانت حرطي مويلا فقوملا نإو « تهتنا دق

 ةيفحتم تانئاكو تايرفح درجم مهنأو « ديدج جهنمو ديدج ركف
 امنيح مهءارو ىشمي نم اودجي نل مهنإو .. ةرجحتم تاتابنو

 ءارولا ىلإ ريسي ايندلا ىف ءىش الف .. رس ءارولا ىلإ .. نوداني

 . لبقتسملا وحن عفدنت ايندلا امنإو .. مهريغ

 - 80 -راسيلا طوقس



 ايريتسهلا ماع

 نيملسملا نيدهاجملا قح نم ماعلا اذه ةلوطبلاو فرشلا جات

 عم ريرملا لاتقلا نم نماثلا مهماع نومتخي نيذلا ناتسناغفأ ىف

 ناسا قحا ف لوو كار تعا فق وسلا تاختا

 ‹ تازاغلاو « لبانقلاو عفادملاو « تابابدلاو تارئاطلاب مهبراحت

 نوذئال « لابجلاب نومصتعم ةّلق مهو . ةيئايميكلا ةحلسألاو
 دشيو مهييحي هبرغ ىلإ هقرش نم هعمجأب ملاعلاو .. تاباغلاب
 عمجتلا بزح ادع ام ‹ مهدومص كرابيو مهل فتهيو . مهرزأ
 ىلع نيجراخلاو نيدرمتملا مهيمست ىتلا ىلاهألا هتديرجو اندنع

 مانتيف ىلضانمل فتهت تناك ىتلا مالقألا سفن ىهو « نوناقلا

 نولتاقي اوناك مهنأل « ةلوطبلا ليلاكأ مهسوءر ىلع عضتو
 لكخللا ناك اذإ ةميرج ىلإ لوحتي فرشلا امناكو : اكيرمأ
 , ةيعويش تابابد هتقارأ اذإ احابم حبصي سانلا مدو < اًيتيفوس

 . ةيعبت لب ... ةيضق ال امئادف .. ةيضقلا نع رظنلا فرصب

 نأب فرتعاو ةرملا هذه مهناخ دق ىكذلا فوشتابروج نكلو



 « ىتيفوسلا داحتالا ءاطخأ ربكأ ناك ناتسناغفأ وزغ ىف طروتلا

 . مهبونذ نم هيدي لسغ اذكهو

 رثكأ لطابلا ىلع ةرويغ . كلملا نم رثكأ ةيكلم مالقأ اهنكلو

 . لطابلا لهأ نم

 فص ىأ عم .. هللا مهلأسي موي مهدر نوكيس اذام ىردأ الو

 عم مهنأ امئاد مهتعاضب تناك نيذلا قافرلا ءالؤه .. اوفقو

 . نيرابجلاو ةاغطلا دض نينوحطملاو ءافعضلا

 نيذلا نمو ؟ ةينامثلا ماوعألا لاوط نونوحطملا ناك َنَمو
 باحصأ مهو ةيمنهجلا ةيتيفوسلا برحلا ةلآ مهنحطت تناك

 مهؤاسنو مهلافطأو .. نطولا باحصأو قحلا باحصأو ضرألا

 ىف نوسدكم ملسم ىناغفأ ءىجال نييالم ةعبرأ .. نوئجاللا مه

 . ناتسكاب ىرق

 .. مهدر نوكيس اذامب ىردأ الو

 فوس ناسنإلا نأب مهترظن ىلإ نونئمطم مهنأ نظلا بلغأ
 نوهت الود لام الو تاحال و فعمل هنآز + قدس تفت

 . ىلاهألا تالاقم ىلع

 لَك رمع نم ىَقَبَت ام الإ قبي مل .. قافر اي ريثكلا قبي مل لب
 ‹ مايأ دعب اميرو دغلا امبر « بجحلا كتهّتو راتسألا عفر مث .. انم
 . هللا دعوملا مث . روهش دعب امبرو
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 تاميظنتلا ملست مل نيميلا ىصقأ ىلع رخآلا ءىطاشلا ىلعو

 صاصرلاو فنعلا ايريتسه ىلإ رادحنالا نم ةيرسلا ةيمالسإلا

 دضو نيدلا دض هرهوج ىف وه ىمارجإ كرد ىلإو « باهرإلاو

 .. مالسإلا

 ىلع لمعت ىتلا ةيمالسإلا تارايتلا نأ ةفسؤملا ةجيتنلاو
 ادا ريما متع عدلا يق حيفا ركلات

 ىطعأ مالسإلا ةيار عفر ىذلا ىناريإلا جذومنلاو .. نيموكحمو
 ىلع تناك لا كابالا ةباصعو-.: سمالسإ هاها لكل" س ةوذق

 ةموكح اهنأ ىوعدب هتموكح ىلع تراثو « هتدرطو هاشلا مكح

 ةموكحب ةيلهاجلا هذه لدبتست ةياهنلا ىف اهانيأر ‹ ةيلهاج

 رزاجملا اهيف ميقت مد تامامحب هاشلا توغاط لدبتستو « ةيربرب

 كافاسلا تارباخم زاهج لدبتستو « بهاذملا لك نم « موصخلا لكل

 ريجفتو « ماغلألا عرزو . نئاهرلا فطخل ةيلود ةيباهرإ تاباصعب

 ىف بيرختلل تاثعب لسرت اهانيأر ةياهنلا ىف مث .. تارئاطلا

 روصو ىنيموخلا تايارب ةبعكلا ىلع لواطتتو « جحلا مسوم
 يهر ىم وخ رکا ةا تاقاش و ىنيموكلا

 رمآت وه لب .. ايمالسإ جذومنلا اذه نوكي نأ نكمي الو

 . ىخيرات شيوشتو ىسايس

 شيوشتلا اذه رمتسي نأ ىلع ةصيرح ىربكلا ىوقلاو

 تناك نإو اًرس حالسلاب هدمت یهو نكمم تقو لوطأ ىخيراتلا
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 تحت نم هلزاغت اهنكلو تارمتؤملا ىف هبجشت ىهو .. ًارهج هنعلت

 ىف هقلسإلا ترت هنا سنوشتلا اديب ةووهتسم هذال قالا

 .. ةقطنملا ىف ةيوبعت ةوق ربكأ هنأل ‹ مالسإلا نوشخي مهو « بلقلا

 .. جيلخلا ىف ةرئادلا برحلا هذهل نوحيرتسيو نونماطتي اذهلو

 حبست ىتلا ةيتيفوسلاو ةيسنرفلاو ةيزيلجنإلاو ةيكيرمألا جراوبلاو

 طقف ىه لب « برحلا هذه عنمت نأ لواحت ال جيلخلا هايم ىف

 ىتحو . اهل بولطملا ىلحملا قاطنلا زواجتت ال ىتح اهسرحت

 انيديأ قرحي ىذلا قاطنلا ىف لظت امنإو ‹ مهيديأ قرحتف عستت ال
 . اندحو نحن

 ةا ياا لق ع رخألا اسال ةا راها اأ
 ماقتا راك تفحتو طخ ةسحا نكت ملف ::دانهجلا تاعامتجو

 « كانهو انه صاصرلا قلطت تقلطنا ةيلهاجلاب ىرصملا عمتجملا

 عوقولا بنجتي نأ لواح نمك اوناكف « مهل بنذ ال ءايربأ بيصتو

 . ةيانج ىف عقوف ةحنج ىف

 نم ةيبلغألل ضيرعلا ىمالسإلا رايتلا لجرألا نيب عاضو
 : قالخأ مراكم هنأب مالسإلا نومهفي نيذلا « نيبيطلا ءاطسبلا

 هللا ىلإ ةوعدو « ةدومو . حماستو ., ةمحرو ‹ ةبحمو . ميقو
 اذه ن لو. كالا لمع ىف: فاسو. كلا غا

 . لبانقلاو صاصرلاب قشارتلا

 ىذلا عمتجملا نأب ءىطاخ ىسايس داهتجا نم أطخلا ءاجو
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 .. فيسلاب هيلع جرخن نأ مزليف . رفاكو ىلهاج عمتجم هيف شيعن

 ميظنتلا جرخ ىناطيشلا سيبلتلا هذه نمو ةعدخلا هذه نمو

 مث ةرجهلاو ريفكتلا ميظنت جرخ هدعب نمو « ناوخإلل ىرسلا

 .. ناريإ ىف تايآلا نم ةباصعلا هذه تءاج اضيأ هنمو ... داهجلا

 ىوعد وه ًاركم رثكأ رخآ حالسب تايآلا ةباصع تحلست دقو

 ةماطلا تناكف .. شقانت ال ةيهلإ ةطلسب مكحي ىذلا موصعملا مامإلا

 . هيف نحن ام ىلإ انب تهتنا ىتلا ىربكلا

 ةرفاكلا ىه تاداهتجالاو تاجيرختلا هذه لك نأ ةقيقحلاو

 .. انعمتجم سيلو ةيلهاجلا ىهو

 نييومألاو نييسابعلا مايأ مالسإلا ردص رصع نع أرقاو
 لوقي ام ىلإ عمتساو .. انرصع نع ًالالحتا لقي ال هدجتسف

 ناملغلاو نايقلا ىفو ركذملاب لزغلا ىفو رمخلا ىف ساون ىبأ

 : ناسحلا ديغلاو ىراوجلاو

 تاوامسلا رابج صعن ىبحاص مق ةبئان لك ىف ىجترملا دمحأ اي

 جرفلا ىبأل ىناغألا باتك ىف لالحنالا بئاجع أرقاو

 لعف امو « سابعلا ىنبو ةيمأ ىنب ءافلخ ةريس أرقاو .. ىناهفصألا

 مث « هتداس ةمدخ ىف ىفقثلا فسوي نب جاجحلا رهشألا حافسلا

 .. رفكو ةلبلب نم هوعاشأ امو « ةينطابلاو ةعيشلاو ةطمارقلا نتف

 اناميإ رثكأ نآلا هشيعن ىذلا انعمتجم نأ نيقيلا هجو ىلع ملعتسو
 ةا و دك كلا نرالا ةرفادق ناو. (عالننإ نشنكأو
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 ةرانمو «٠ ىوارعشلا خيشلا توص هيف لجلجي ىتلا نويزفيلتلا

 ىلإ نوعسي نيذلا نيبّيطلا ءاطسبلا نم ةرثكلا مث « فيرشلا رهزألا
 نمز ىف هللا الإ هلإ ال ةنامأ نولمحيو رجفلا سلغ ىف دجاسملا

 الو ةرفك اوسيلو ءايفوأ نوملسم مه .. قهرم رصعو ءىدر

 . نييلهاج

 ةيومألا ةلودلا مايأ ىف نوملسملا ناك فيكو : لأست فوس

 ببشب كل لوقاف !؟ نتفلاو لالحتالا مغرب ايندلا ةداس ةيسابعلاو

 رباجو مثيهلا نباو , دشر نباو « انيس نبا مهيف ناك دقف .. ملعلا

 ىلع عشت تايضايرلاو ةعيبطلاو كلفلا مولع تناكو .. نايح نبا

 . دادغب نم ايندلا

 ةيار اسنرفو ايناطيربو ابروأ تعزتناو ةرئادلا تراد مث

 .. ةجرابلاو ةصاوغلاو ةبابدلاو عفدملاب انتبلغو « انيديأ نم مولعلا

 زديإلاو لالتخنألا مقرب « ايندلا ةداتس موتيلا برا خيسمأو

 .:تاردكلاو

 ىمالسإ بالقنا ىلإ ةجاح ىف انسلو ناوخإ اي نوملسم نحن

 ىلإ ال « سوفنلا كرحتو رئامضلا ظقوت ةوعد ىلإ ةجاح ىف نحن

 . بولقلا تيمي ىسيلوب ماظن

 . نييلهاج انسلو ةلهج نحن

 .. ةرفك ال نوفلختم

 مولع نم انتاف امب هيف قحلن ىملع بالقنا ىلإ ةجاح ىف نحن
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 . رتويبموكلاو ايجولونكتلاو ءاضفلاو ةرذلا

 . تاعماجلا ىف بالقناو «ميلعتلا ىف ةروث ىلإ ةجاح ىف نحن

 کلا تلا اذه يوك نيه اه السا نفك ذو
 تاس ا دفا ف نيصقلا اذه بيشو

 لمتكي ال وهو « ناميإو ملع نيب ةمسقلا هذه فرعي ال اننيدو

 ىلإ قالخأ مراكمو لمعو ملع ىقيقحلا مالسإلاف .. نينثالاب الإ

 نم ىملعلا بناجلا اذهو .. هاوقتو هتدابعو للاب ناميإلا بناج
 قلخ ىف نوركفتي نيذلا مه نوملسملاف .. انصقني ام وه نيدلا

 ةدايزلا نوبلطي نيذلا مهو .. ركفتن ال نحنو .. ضرألاو 0

 ال نحنو [هط] 4 ©2 امّلع يندز بر » : نولوقيو موي لك ملعلا ىف

 . ةفرعم ىف ةدايز الو ملع ىف ةدايز بلطن

 ركفلا لئابح يف انعقو ىنيدلاو ىركفلا غارفلا اذه ببسبو
 كاش فو« ةطاخلا ةيسادسلا تادا الا: اخل اسلا
 نم دبال رفاك ىلهاج عمتجم ىف شيعن اننأب ةعئاشلا ةلوقملا هذه

 .. فيسلاب هيلع جورخلا

 : تايآلاب انتيلهاجو انرفك ىلع نولئاقلا لدتساو

 [ةدئاملا] < 69 َنورفاَكْلا مه كلو هللا لزنأ امب مكحي مل نمو إب
 [ةدئاملا] 4 د نوملاظلا مه كلوا هللا لزنأ امب مکحی مل نمو

 [ةدئاملا] ¢ GD نوقسافلا مه كلوأف هللا لزنأ امب مكحي مل نمو إل

 ‹ ةاروتلاو ليجنإلا اوفرح نيذلا قح ىف تلزن تايآ ىهو
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 لهأ صوصخب تدرو دقل .. لزني مل امب اومكحو هللا ىلع اورتفاو

 باتكلا لهأ قايس وه هيف تءاج ىذلا قايسلاو .. باتكلا
 اذه نوكفري ةشفلا اولغش) نیلا نكلو :: عهباضكي هواعق انو

 ‹ لتقلل اًيعرش ادنس نوديري مهنأل « قايسلا همتحي ىذلا ريسفتلا

 . مدلا كفسب اّيهلإ احيرصتو « بالقنالل ةصخرو

 : نآرقلا صنب ةرفك اوسيل نيملسملا نم ىصاعملا وبكترمو

 هللا اورعذ مهسفنأ اوّل وأ ةشحاف اولعف اذإ نيدلاوط

 اولعف ام ىلع اورصي مّو هلا الإ بونذلا رفعي نمو مهبوُنذل اورقغتساف

 نم یرجت تاجو مهر نَم ةرفغم مهؤازج كيلوأ 9 نومّلعي مهو

 [نارمع لآ] 4 055 نيلماعلا رجأ معنو اهيف نيدلاخ راهنألا اهتحت

 ةا نك انضدلا ءاسنتلا ىلإ لوني ىسدقلا يدحلا ىف زو
 : ىدانيف

 . هيلع بوتأف بوتي نمو .. هل رفغأف رفغتسي نم

 ةووولا ناففلا رتا ابر وه اذهو تلا افيد قف اذه

 ةريهش ىوتف هل مالسلا دبع نب زعلا مالسإلا خيشو .. فوؤرلا

 رسيتي الو مارحلا مهيف عيشي موق ةحاسب لزن ىذلا ملسملا نأشب
 هيلع جرخا خيشلا هل لوتقي الغ لطفي ادام لاتسيو لذلخللا

 . ديزت الو شيعتل كتجاح ردقب مارحلا نم ذخ : لوقي لب فيسلاب

 اولوحيو « نانبل ىلإ رصم اولوحي نأ نوديري نيذلا نكلو

 عفدملاب مهيلع جرخت لب : نولوقي مد مامح ىلإ ىبرعلا نطولا
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 ىلهاجو رفاك لكلاف .. عيمجلا ىلع صاصرلا قلطتو شاشرلا

 . دكرمو

 ء دحأ اهنم وجني نلو ءريخ اهنم ىتأي نل ةنتف اهنإ

 « انمامأ ىنانبللا لاثملاو « لكلا اهيف قرتحي فوسو

 « اهولعشم اهيف قرتحي فوس ةياهنلا ىفو

 ‹ ىربكلا ىوقلاو ليئارسإ الإ اهنم ديفي نلو

 . نومسري اذهلو .. نوططخي اذهلو

 ةكرعملا نم نيدلا ةيحنت وه لحلا نأ روصتي نم ءىطخيو

 ةيبرعلا ةيموقلا لالخ نم ىسايسلا لمعلا مث .. ةيلكلاب هبنجتو

 ةوقلا كلذب رسخي فوس هنأل . ءىطاخ روصت وهو . اهدحو

 ةيموقلا ةيار عمجت نلو ‹ ريصملا ةكرعم ىف مالسإلل ةيوبعتلا

 ةيبرعلا ةيموقلاب لعفي نأ عطتسي مل رصانلا دبع لامجو ..ًادحأ

 (ةيثبعلا) وأ ةيثعبلا ةيبرعلا ةيموقلا ةيارو .. ۱۹١۷ برح ىف ًائيش

 انب تربع ربكأ هللا ةحيص نكل . قارعلا ىلع ايروس عمجت مل
 ًافص برعلا تعمجو « فيلراب نوصح تكدو ۷١ برح ىف لانقلا
 اعلا اذل ةعحبهو # ةيلووتنلا ةعظاقملا ىف ادحاو

 ,:ةفطاقلا ا ا وه رل ىف للا لن
 نكفلا ةه مضنو كلا نيتك لاقل افلا نكفلا ةيَراَحُشو
 هفشعكو

 اسلا نم تولا اف نيك أ نكح 3: ةفرحتلا«ةلقلاو
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 نم هتيحنتو مالسإلا ماهتا ىلإ انب لصي ىذلا ىضرملا فوخلا اذه
 ىف برعلا عمجت نأ نكمي عيمجت ةوق ربكأ ةراسخ مث .. ةحاسلا

 . مهريصم ةكرعم

 هللا » ةملك عمجت فيكو ءالخلا ىف ديعلا ةالص دهاشي ىذلاو

 نيدجاس نيعكار نيدايملا نوشرتفي نييالملا نامز ةعاس ىف « ربكأ
 : اهكوتكت ىلا ةنحشلا فرعي و ةملعلا هذه رجس فرخت .:نيلليت

 ‹ ةيبرعلا ةمألا همسا ىذلا ءىشلا عنص ىذلا وه مالسإلاو

 لئابق ىوس كانه نكت مل .. مالسإلا لبق ةيبرع ةمأ كانه نكت ملف
 ..ةرخ انتم

 ءهتقاط نم غرفم درجم لكيه مالسإلا نودب ةيبرعلا ةيموقلاو
 . ءىش لعف ىلع اهل ةردق الو ‹ هتنحش نم راع

 : لوقأ .. لاؤسلا وه اذه ؟.. عفرن ةيمالسإلا تايارلا ىأ نكل

 : ةدحولا عالسإ  ةوخ الا: مالتسإ

 . قالخألا مراكمو ميقلا مالسإ

 . تابثلاو ءافولاو ةنامألاو ةعاجشلا مالسإ

 . لمعلاو ملعلا مالسإ

 . ةيرحلاو ةلادعلا مالسإ

 بالقنا ةادأ مالسإلا نم ذختت نأ ديرت ىتلا ةنتفلا تايار امأ
 ىفتكن نأ بجي ال ىتلا ةمهتملا تايارلا ىهف ةمئاقلا مظنلا برضل

 .. اهحضفو اهفشكو اهتبراحم نم دبال امنإو « اهبنجتو اهتيحنتب
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 لوقنف ةعيرشلل ىروفلا قيبطتلاب ىدانت ىتلا تاوصألا امأ

 هميرحت لزنأ امنإو « ةيروف ةعيرشب رمخلا مرحي مل هللا نإ : اهل

 . لثامم جردت ىلإ جاتحت ةلثامم ايالب عويش نم ىناعن

 نيناوقلا عابر تلك ىف لطلاب حم ةهيزيسلا نإ[ < لوقو

 مالكلاو .. فورظلا تايضتقللو ,رصحلا تاريغتمل مهفتو داهتجاو

 عطقي مل باطخلا نب رمع نأ امك « برحلا فورظ ىف ادي عطقي مل
 . ةعاجملا فورظ ىف ادي

 كتا ازل عوبوم تسل ةعيرشلا نإ مهل لوقنو
 نادوسلا ىف ةديازملل اعوضوم ىريمنلا رفعج اهذختا دقلو

 . ىريمنلا أطخ رركت نأ ديرن الو ..لشفو

 : لوقنف فارطألا عيمج ركذنو

 زكرم ىهو «دجسم فلأ نيعبرألا دلبو . رهزألا دلب ىهو
 . ىبرعلا ملاعلا ىف ةيمالسإلا ةوعدلا

 « مدقتن نأ ةيطارقميدلابو ىروشلاب لواحن رصم ىف نحنو

 ؟ بولطملا عيرسلا



 !؟ ىناريإلا ليدبلا

 !؟ ىنانبللا ليدبلا وأ

 !؟ ىندعلا ليدبلا وأ

 !؟ ىبيللا ليدبلا وأ

 !؟ ىروسلا ليدبلا ىأ

 تذافو .. ةديعسلا تابالقنالاب تيظح ىلا ىضارألا ىه كلثف
 !؟ تلف كامو الاخ فيكف + ةيتدلاو ةيمدقتلا كازوقلاب

 - اهناكس دادعت باسحب - ةيبرع ةلود ىنغأ تناك ىتلا ايبيل نإ
 نوباط ىف فش ىلا نظا ول ادصا و لود قفا آلا تحت

 . ركسلاو زرألا نم هتصح دجيل

 . ميقع برح ىف اهضرأو اهبابشو اهلورتب ترسخ ناريإو

 ةموكحمو ليئارسإ نم ةلتحمو ةنيدمو ةسلفم ايروسو

 . تيفوسلاب

 . فزنت نانبلو

 . تانوعملا لوستت ندعو

 اهراسم تححصو . لعفلاب ميلسلا قيرطلا رصم تراتخا دقل

 + لدتعملا ىرابضحلا طخلا :تقيكو تانديكسلا ىف فرحنا ئذلا

 . ةديشر ةيبرع ةيمالسإ ةماعز ىف لمألا ىهو

 هدف نكرر ىلإ اوو لكلا و اف

 ه6
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 لاق ود ناره فكرت افلوح قم ولالا عض لهو

 نيزاوملا تلتخاو . بهذلا عفتراو . مهسألا راعسأ هعم تروهدتو

 . ةيداصتقالا

 تناك . نيميلا ايريتسهو راسيلا ايريتسه لثم اهنكلو

 عضو ةقيقح راسيلا ملعي امكف ‹ ةعونصمو ةلعتفم ايريتسه
 تر اهل لاو و طلا ةكقلا فاو .ناقيسافلا ىف قيدهاجلاا
 هللا ةعيرش دض لتقلا نأ نيميلا ويباهرإ ملعي امكو . هتارتاهم
 ال ودل طويلا اذه اكرم لوت كاد. للا مهعاراعشس مقرن

 « ةيبوروألا ةراجتلاو ةينابايلا ةراجتلا هب برضتل اعنص هعنصتو
 فصن قرست امك .. تاجتنملا لك ىف صخرألا رعسلاب سفانتو

 كونبلا ىف لورتبلا لودو برعلا اهعدوأ ىتلا تارايلملا ةميق
 تادا ةن نتت ادع ووه وک قيراط کروا
 جلاعتو اهنويد ةميق ضفخت امك . فصنلا ىلإ ةيطفنلا ةيبرعلا
 هاو سعي نيفاصعلا منج ترت اكه و انار ف وجعلا
 قوسلا تابلقتل ةئيربلا ةيحضلا اهنأكو ةيكابتم ةيكاب فقتو
 اهل. لفاوسإ هلا اهكلفل عم لعق امك: ةضوؤبلا محو

 ىلإ فيغرلا نم « ءىش لكب اهدمتو رامدلاو كالهلا تانوعمب
 سفنب برعلا اهناريج ىلع ليئارسإ تدتعا اذإف ‹ خوراصلا
 ىلإ ترداب وأ « تمصلاب اكيرمأ تذال تادعملا سفنو ةحلسألا

 .:امتكالا نم نمألا لفته ارق عدمتل نكيفلا
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 « ىقاذقلا - مهلكو .. ةفيزم تاراعش تحت ططخملا سفنل ..ىبرعلا

 بيرخت نم هب نوموقي ام امامت نوملعي - دسألاو , ىنيموخلاو

 عون ىه ةيمسرلا مهتاحيرصت نأ امامت نوملعيو .. موسرم دمعتم
 .» ماعلا لابهتسالا » نم

 ًادحأ نأ نونظي نييعويشلا قافرلا لثم اعيمج مهنأ ودبي نكلو

 الو ثعب ال ثيح ىلإ ىَّدس بهاذ وهف تام اذإو , تومي نل مهنم

 ملاعلاو . مالكلا اذهب اوتأ نيأ نم ىردأ الو .. دبألا ىلإ تلفي

 نورتكلإلا هيف نوري مهو .. ماظنلاو ةمكحلا ىلع دهاش مهلوح

 ىواسي ةقاطلا نم مكب الإ ةرذلا ةضبق نم تلفي نأ عيطتسيال

 نيأ نمف .. قلاخلا ةعنص ىف ةدحاو ةرغث دجوت ال هنأو .. هتكرح

 نوت قوت هوك ديل
 .. هرمع نم ىقبت ام الإ مهنم دحأل قبتي ف .. اونئمطيلف

 . هللا دعوملا ادغ مث
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 ةقلطتلا ةيولوآلا اهل لا ةيرسصللا ةلكشملا ىه اه تكلس ىل

 . داسفلا ىه : ددرت نود تلقل ؟ نآلا

 ‹ ةيبلسلاو « لسكلاو « ممذلا بارخو « شغلاو ‹ ةقرسلا
 لا توال + لست لو خا نأ يرد كلا ةودنلا فدل

 لجعتو ‹ عشجلاو « مهنلاو ‹ بجاولا ىدؤت نأ نود قحلاب بلاطت
 اهنا مدعو +يقلا عايش  عيزلا

 . اهب لمعت ال هاوفأ نم جرخت اهنأل « ىدجت دعت مل ظعاوملا

 .. دتهم الو ىدهي لكلا

 مادعناو , ةبيهلا طوقس : تلقل !؟ ببسلا ام : تلثس ول

 نأ لواحمت ىذلا مكاسلا نإ: مكاحلا ةف كارت ر ةا

 لب  امكاح حبصي نلو لكلا ءاوهأل عضخي فوس لكلا ىضري
E 

 مدصيو ‹ ضعبلا بضغي نأ نم هل رقم ال لثمألا مكاحلاو
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 . ىضري ال امب ضعبلا هجاويو « ضعبلا

 نداهت ملو محفلا لامع بارضإ مامأ رشتات زسم تفقو دقل

 فاتهلاو جاجتحالا مغرب عيبلل ماعلا عاطقلا تحرطو < نلت ملو

 ‹ مخضتلا تجلاعو . اهدالب داصتقا تذقنأو « راكنتسالا تاوصأو

 اهتلدحو اكلنا نم ةيكارتشالا لساةسكل فاع ا كفلعأو

 . اهتعاجشل اريدقت ديدج نم ىسركلا ىلإ ةيبلغألا تاوصأ

 مدلا ضعب ةلاسإ ىلإو ةحارج ىلإ جاتحي ًانايحأ حالصإلاو

 دقتفا اذإ ابيبط نوكي ال بيبطلاو ققحم توم نم ضيرملا ذاقنإل

 . موزللا دنع دمضيو حرجيل ةأرجلا نم ىندألا دحلا اذه

 ىف اهتهجاوم نم دبال ةلتاقلا ءاطخألا نم ةكرت رصم ىفو

 . ةأرج

 ةعومجم ىلإ تاعماجلا تلوح ىتلا ىعماجلا ميلعتلا ةيناجم

 سوردلا رظنا) ةيناجم ىتح الو ٠ ةيبرت الو اهيف ميلعت ال بيتاتك

 هذه نم بسارلا بلاطلا مرحي نأ ناميإلا فعضأو ( ةيصوصخلا

 لومي نم لاح انلاح ناك الإو « هميلعت فيلاكت عفدي نأو « ةيناجملا

 . ةماعلا ةنيزخلا نم لامهإلاو بوسرلاو لشفلا

 يسن بلا تلد وق خوك لامس امانا ي قرشتكلاو

 دلب ىأ ىف الو ايسور ىف وأ دنهلا ىف وأ نيصلا ىف اهل ليثشم ال

 دبع اهمدق ةوشر ىوس نكت مل ىتلاو « ىكارتشا وأ ىلامسأر

 فانا و قيفضقلا اهب وتس 1 ئضانلا
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 ءاوس « ةيموكحلا فئاظولا ىف ةعماجلا جيرخل نييعتلا قحو
 تاغوسم كانه تناكأ ءاوسو ءدّجوُت مل مآ فئاظولا هذه تدجو

 ةلاطب لدبو ىرخأ ةوشر ىهو .. دجوت مل مأ نييعتلل تازؤوبخو

 لكل نويدلا ءبع تحت حزرت ةسلفم ةنيزخ نم رصانلا دبع همدق
 . تاءاتفتسالا ىلع عقويو « تارهاظملا هل دوقيل لطبتم لطاع

 ىأ هب برضيل هفلخ عراشلا لتكي نأ دارأ ميعز ةيئاغوغ
 : ةقواكت ةف

 ةف لف + عور لوا فيز ىف ك يذلا لوألا شرتفلا

 شاو نهتم اهيكهدكانيلطلا برشا: سموقلا ىتع احلا

 اجلي .. ةديحولا ءافطإلا ةبرعب ظفتحا مث .. ىقبطلا دقحلا ليتف

 .. قيدصلاو مصخلا كب دجنتسيو .. كيمدق لكلا لّبَقُيو كيلإ لكلا
 ناهتح لاو نقلا رخ ف تحولا نامألا اقوم ةن ووك تا
 . تاضقانتلاو

 . هريفاذحب هقبطو سردلا ىعو دقف ... انبحاص لعق اذكهو

 ,تانهقانتلاو ناقحألاو نقلا نم اركبي دليلا كرت اكو

 . هدعب نم هلمح نم لكل بارخلا نم اثاريمو

 هتفيلخ ىلع لمحلا اذهب ىقلي نأ نم اًرفم تاداسلا دجي ملو
 . ههجاوي وأ هيف تبي نأ نود « هدعب نم

 ىقليو ةلكشملا لجؤي نأ : نيرايخ دحأ الإ كرابم ىنسح دجي ملو

 . بعص نيرايخلا الكو « اهتمرب اههجاوي وأ « هفلخي ْنَم ىلع اهلمح

 - 519 -راسيلا طوقس



 ؟ بعصلا رايخلا الإ امئاد ةماعزلا تناك له نكلو

 .نمثلا ظهاب امهنم رايخ لكف «كرابم ىنسح ىلع قفشأ ىنإو

 راها :عاقتإلاو داسال ةلعشلا امانه: ل عا هنآ قل
 ‹ نيجتنم هل جرخي نل نهارلا هلكشب ميلعتلا نإف ةهجاوملا ليجأت
 +: اهوجيرب ىلا ةففدلا جارا فدي فات ىلاثحلاقيظؤتلا الو

 ىلإ رصمب عفدي امهالك ىميلعتلا لكيهلاو ىفيظولا لكيهلا لب
 تاوصأو .. ةيطارقوريبلاو فلختلا نم ديزم ىلإو < ءارولا
 ىهو . ةقوعم تاوصأ ىه نيحالفو لامع نم ةئاملا ىف نيسمخلا

 ىف ةدايز ىأو .. روطت ىأ عنمي فوس ىذلا ىتاذلا روصقلا ةلمرف

 مات ىتاكسلا هعضتلاو معدتلا ةطولاب ىف هذن توش عاتكنإلا

 ضرتقيو ضرتقي نأ ىوس .. اجرخم ةياهنلا ىف دجي ال
 . ضرتقيو

 سيلوبلاو شيجلا ىلإ جاتحي فوسف ةهجاوملا راتخا هنأ ولو

 ىف ةحالملا ديري ال وهو « بقاوعلا بسحتو طبرلاو طسضلل
 ةي رنا اا ةه يله يتو مة رطاقتلا يخت و فيطاوعلا
 . ةوقلا ةزهجأ نمو ةوقلا نم

 ..مهارمو تانكسم درجم امنإو ء«حالصإ ال ةهجاوملا نودب نكل

 .هلك دسجلا لمتشي ضرملاو حرجلا ىف برضي ديدصلا نأ نيح ىف

 رجهت نأب ةيفيرلا ةلامعلا ىرغت ىعماجلا ميلعتلا ةيناجمو

 وأ ًابيبط وأ اسدنهم حبصي نأ ىف هملح حالف لك ققحيل ضرألا
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 ةخضم ىلإ فيرلا ىف ىرشبلا خيرفتلا لمعم بلقنيو « ايماحم
 نم ديزم ثيح ىلإ « ندملا ىلإ فيرلا نم « دحاو هاجتا ىف بصت
 دجت الو رحصتتو ضرألا فجتو « قفارملا قانتخاو ماحزلاو سدكتلا

 . اهعرزي نم

 فئاظو نودجي ال نيذلا نيجيرخلا نييالمو فولأ مكارتي مث
 روصت ثيح نم ةلكشم قلخي ةلاطبلا نم لئاه مك ىلإ مهبعوتست
 اتيش قيضتل ةغرفملا ةقلحلا رودتو « ةلكشملا لجؤي هنأ مكاحلا

 ازل ةن اذهلو د هطفسش ىك مقادقلا' ماظنلا ىلع ىلع اشف
 ةثرولا مهنأ نيقثاو نودقتعي ثيح نومسريو نويراسيلا
 مهنإف تامزأ دجوت مل نإف ٠ تامزألاو رقفلاو بارخلل نويعرشلا
 مهتئيب وهف ‹ هنوعنصي مهنإف بارخ كانه نكي مل نإو « اهنوقلخي
 . اهيف الإ نوشيعي ال ىتلا ةيعيبطلا

 ىلاعتتو مهتالاقم بواجتتو نويراسيلا ىدانتي اذهلو
 ,ميلعتلا ةيناجم ..سدقملا ثولاثلا اذه دحأ سم اذإ مهتاخرص

 ..جيرخ لكل ةسدقملا ةفيظولا « نيحالفو لامع ةئاملا ىف نيسمخلاو

 دعب رصانلا دبع اهكرت ىتلا ةتوقوملا لبانقلا اهنأ نوملعي مهنأآل
 ناينبلا ىلع ىتأت ىتح لكاشملاو تامزألاو تاضقانتلا خرفتل هتوم

 . هدعاوق نم كلاهتملا

 ةبرتلا ىف دوعولا هذه عرز امنيح ملعي رصانلا دبع ناك دقلو
 اهنع عوجرلا نأ امك« اليحتسم نوكيس اهب ءافولا نأ ةيرصملا
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 رهظ مصقي ىذلا لتاقلا خرشلا لظتس اهنأو ... ًاليحتسم نوكيس

 . هدعب ىتأي نم لك

 :ةاركلجتإ ىف دازملا ىف ماخلا عاظقلا تاي. رشات وسم نكلو

 اهنأ تنلعأو « نيدورطملا محفلا مجانم لامع هجو ىف تفقوو
 ةدارإ اهلمحت تداعو اهدالب نم ةيكارتشالا لصأتستل ةدئاع

 . ديدج نم اهيسرك ىلإ ةيبلغألا

 دعي ملو .. ًاليحتسم دعي مل ليحتسم هنأ راسيلا نظ امو
 . تاينيتسلاو تاينيسمخلا ىف اهيلع ناك ىتلا ةوقلاب راسيلا

 ركفلا ظقتسو هلك ملاغلا ىف ئسايسلا نايتلا لوخت دقل

 اسنرفو ارتلجنإ ىف راسيلا عجارتو <« هدالب ىف ىتح ىسكراملا
 دقفو .. لودلا هذه ىف هدعاقم رثكأ دقفو «اينابسأو ايلاطيإو
 ىف عمحتلا يح نر قب ويصح يقوي افر نقف هش
 نم الو ىرصانلا بزحلا نم دحأ حجني ملو « ةيباختنالا هترئاد

 لاثمأ الإ راسيلا ةحاس ىف (طشن ًالماع قبي ملو عمجتلا بزح

 فطخلاو باهرإلاو بيرختلا ايالخ نم اهتاوخأو ءارمحلا ةيولألا
 . ةموغلملا تارايسلاو

 تاراعشو فحصلا ىف ةدمعأ درجم ىرصملا راسيلاو

 ًاديصر هل دجي ال ناحتمالا ةظحل ىف نكلو تاحيصو تاتفالو

 . اًيريهامج ادنس الو < اًيبعش
 . رصانلا دبع كرت امم ةيقب درجم وهو
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 ‹ ركفلاب ركفلا ةهجاوم .. برهم الو ةهجاوملا تقو ءاج دقو

 . تباثلا خيراتلابو عئاقولاب فييزتلا

 ىف الإ دلو ام داسفلا نأ ملعي نم لوأ وهو .. هيف نحن ام ىلإ انب
 , نسلألا تعطقو « ةيرحلا هيف تباغ ىذلا رصانلا دبع مكح

 تمكحو . ةيزاهتنالاو قافنلا يدابم تداسو « مالقألا تفصقو

 ىف بيذعتلا نيزانز ىف الإ مويلا هنم ىناعن ىذلا باهرإلا دلو امو

 . رصانلا دبع نم فارشإو هيجوتو رمأب ىبرحلا نجسلا

 . اراغص نييرصملاو

 عرقو قاوبألا خفن وه امنإو « ةريبك اهلعج ام هنأ قحلا ىفو
 ةأجف لكلا هنم قافأ ىذلا ةقزترملا فاتهو ةزهجألا ىودو لوبطلا

 امم رغصأ ةريغص رصمو < ةلتحم ضرأو « ةركنم ةميزه ىلع

 . هلك نادوسلا مجح رادقمبو ءانيس رادقمب رصانلا ديع اهثرو

 كر رات دع ن لوف نوع ولا نکا لق نک
 نيعبرأب ةنيدم ىه مويلاو ‹ نويلم فلأ نم لقأب ةنيدم ةنيزخلا

 - ۷ -راسيلا طوقس



 .. ةيرخم ةراهنم رصانلا ديع اهكرت ةيساسأ ةينب ءاشنإل تقفنأ

 ‹ هيرشي ءامو . اهبكري ةلصاومو « هيف ملكتي انوفيلت دجيل تقفنأ

 أرقي ءابرهكو « اهيلإ ىوأي ةفرغ بابشلا اهيف دجي ةينكس اندمو

 نيرشع تاجايتحا ىطغي اًيئاذغ انمأو « ةقاط رداصمو اهيلع

 نأ هب ىلوأو « هبحاص هماقأ ىذلا ىلاعلا دسلاب انيلع نمي مث

 افاضم ةيناسرخلا هلامعأب هدحو ورتملا قفن نأ دجيل هلوح تفلتي

 تاطحمو تالارتنسلاو عناصملاو قافنألاو ىرابكلا تارشع هيلإ

 ديدجلا ىداولاو ةينكسلا ندملاو ةديدجلا ىناوملاو ءابرهكلا ديلوت
 ..خلإ خلإ .. لورتبلا نع بيقنتلاو ىراحصلا وزغو لانقلا عيسوتو
 ةيحان نمو ىئاشنإلا مجحلا ةيحان نم ىلاعلا دسلا فاعضأ ىه

 كرابم ىنسح ىرن نأ نود اهعيمج تمت دقف كلذ عمو .. رثألا

 . ىأرلا ىف هل افلاخم بذعي وأ اتيرب نجسي وأ ادحأ لتقي

 تهتنا فيكو هبحاص اهزجنأ ىتلا ةلفاحلا تازاجنإلاب هركذنو
 .. هتايح ىفو طابحإلا ىلإ اهلك

 . دوهيلا مهناكم لخد لانقلا نم مهجرخأ نيذلا زيلجنإلا
 . اهمدر اهممأ ىتلا ةانقلاو
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 . ايروس اهتضفر ايروس عم اهنلعأ ىتلا ةدحولاو

 تلوحت برعلا عمجت ةيموق ةيار اهروصت ىتلا ةيكارتشالاو

 . مهقرفت ةكرعم ىلإ

 . ميلعت وه الو ةيناجم وه ال لاح ىلإ تهتنا ميلعتلا ةيناجمو

 حبصأ ىذلا مويلا ءاج ىتح ةعارزلاب طبه ىعارزلا حالصإلاو

 اورضخ ةيدوعسلا ىف انل ةوخإ نم اعربت انيتأي حمقلا هيف

 . تاراعش نودبو ةيكارتشا نودب اهوعرزو ىراحصلا

 بارخلاو ةميزهلا ىلإ هتسايس تهتناو لجرلا ىهتنا اريخأو
 .. تطقسو ناحتمالا نم اهظح تذخأ هراكفأ عيمجو « ىداصتقالا

 كرابم ىنسح ىلع ناكو « رفصلا نم أدبي نأ تاداسلا ىلع ناكو
 . ىهتنت ال لكاشم نم أدبي نأ

 ةيناملعلاو ةيمدقتلا ىه امو ؟ هءايحإ ليمزلا لواحي اذامف

 وه حيرصلاو ىفرحلا ةملكلا لولدم نإ !؟ موي لك اهنع انملكي ىتلا

 ىف ىريو « هلجأ نم الإ لمعي الو « ملاعلا اذهب الإ نمؤي ال ماظن
 ريغ لئاسمو تايبيغ اهنأ باقعلاو باسحلاو هللاو ةرخآلا ةياكح

 امأ .. دجسملا باب ىطختت الو اهباحصأ ىوس صخت ال ةحورطم
 ىذلا ىعضولا نوناقلل الإ مكح الف عمتجملا ىفو عراشلا ىف

 ىنزلا ةحابإ ىلع ةيبلغأب ناملربلا قفاو اذإف « ناملربلا هاضترا

 بستكتو ةعورشم حبصت اهنإف ابرلاو رامقلاو رمخلاو ذوذشلاو
 ىه هذه .. عئارشلا تمداصو نايدألا تفلاخ نإو . نوناقلا ةوق
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 !! نيدلا ءاهب دفشأ ةيناملع

 ةالتبلا فة الاول احلا و ةدوهتولا ةظنمالاو

 ماظنو شيدالجنبو ىبونجلا نميلاو نانبل ىه ةيبرعلاو ةيمالسإلا

 مهيحو اهنم نوقلتيو نويناملعلا اهيلإ هجتي ىتلا ةبعكلا نإ لب

 اورتشيل ريباوط ىف نوفقي نيحداكلا لامعلا اهيف ىرن مهماهلإو

 نولكأي ىعويشلا بزحلا ءاضعأ نأ نيح ىف . ةقاطبلاب بنركلا

 هنأ فينجرب نع أرقنو .. ةرخافلا ميزلا تابرع نوبكريو رايفاكلا

 ىلغأ نم ةرخاف ةبرع نيرشع نم رثكأ هب اجارج كلتمي ناك

 . نيزوميللاو سديسرملاو سيور زلورلا عاونأ رخفأو

 ملاعلا ىف راسيلا طقس اذه لجأ نمو « عينشت نودبو « مهعيقوتو

 فينجربو نيلاتسو نينيل راكفأ نع فوشتابروج عجارتو « هلك

 شيوارد نم قبي ملو .. اهسوءر ىلع ةيبروألا ةيعويشلا بازحألا

 5 تلو داجمأب ملحيو 5-5 اهتضوم

 ركب ةه رب یک هج تام نقل لوو کا ق كان
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 . هلبق ميعز هدهشي مل طابحإو

 نأ نوسني رصانلا دبع صيمق نوسبلي نيذلا قافرلا ءالمزلاو
 ىهتنا ضام ةكرت ىف لخد هنأو . ىلبلا هكردأ لهلهم صيمقلا

 دبع زواجك هتاريفتمو هقالكشمب ننصحلا ناو: تافلكم عبصأو

 ىلإ جاتحت تدجتسا ىتلا لكاشملا نأو « رصانلا دبع ركفو رصانلا

 قاوسألا ىف اهب نورودي ىتلا فهكلا لهأ دوقن نأو .. ديدج ركف

 .. كيش مهل ىرتشت نل

 ىلع نحنف « ءاوهلا اوقشنتساو .. قافر اي ذفاونلا اوحتفا

 . تاينيعستلا باوبأ

 . احابص متمع
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 ءىش لكل زهاجلا رربملا .. بحلا

 كلاب ىلع رطخي ام عيمجب مايهلاو دجولاو مارغلاو بحلا ىناغأ

 ىف ام رخآ ىلإ ةيناملأ ةسداسو ةيلاطيإ ةسماخو <« ةيبرع ةعبارو

 نينغملا روطعو ءارعشلا روخب اهل قرحي ىتلا مانصألا ةبترم

 ىراعلا ىثنألا مسجب ةدافتسالا نم عنام الو .. نينحلملا تالاهتباو

 تايوزسشلاو ةقالخلا تارقشو نوباضلا عيورتل تاخالعإلا ىف

 فوس كش الو اذهف ٠ نوبنبلاو سبشلاو توكسبلا عاونأو ةيزاغلا
 هيلا تان ن و ةوكشتلاو اا اه ةرودنلا ضنقم
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 . ركذُي ءىشلاب

 لكل ىناغألاو نويزفيلتلاو امنيسلا اهيقست ىتلا ةديقعلاو
 لا: ىطفا اه خخ اذا لقى عی أ لقا. ىف رايد ليل ناك
 ىلع ةرايطلاو ةيفادقلا يكفي قولا ايف“ هيهات لوقو نش

 لكب اهليبس ىف ىحضي ىتلا ايلعلا ةميقلا وه بحلاف « لعف ىأ
 نويقيقحلا لاطبألاو .. شيعن هلجأ نم ىذلا ىمسألا فدهلاو ءىش

 . تييلوجو ويمورو ىليلو سيق مه مالعإلا رظن ىف

 تسلا يد و ردا

 نمي كوست لاو

 نولكأي ال مهلك نينانفلا نأ ءىراقلاو دهاشملل ليخيل ىتح

 . بحلا الإ نوسفنتي الو «‹ بحلا الإ نويرشي الو « بحلا الإ

 رخبتت ىتلا ةيبابضلا تاملكلا هذه ىلع ىركس لوقعلاو
 وا

 ةو تانلانلاو «ىوطغلاع نياطتت نكاقآلاو

 همسا تكرام ربوسو دلومو رماسو لافنركو ميظع لفحم

 . اهضرعو ايندلا لوطب حوتفم .. بحلا

 . ةعاضبلا ىلع نودانيو تانيزلا نوبصني ءارعشلاو

 .. زوريف مجنم لثم لب ٠ لحنلا لسع نم ةريحب لثم نويعلاف

 ةحارلاو ميتيلل نضحلا ىه لب .. نمألاو ةنيكسلا نم ةحاو ىه لب
 « باذملا روّلبلاو رمرملا ءىطاش ىلع هسأر حيري ثيح رفاسملل
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 . خلإ .. خلإ .. ةياهناللا طيحم ىف رحبيو لفطك وفغيو

 نم بابشلا ةايح ولخت الو « مالك بحلا ىف ىهتني الو

 . ءىش ىأ اهيف نوقدصي ةمومحم تاظحل

 ! ةليمجلا بيذاكألا رثكآ امو

 تاوصأ ولعت ملاعلا نم ىعقاولا رخآلا بناجلا ىلع نكلو

 توميو « ةموغلملا تارايسلا رجفنتو « باهرإلا دوسيو « ةيهاركلا

 نانطأ برهتو « ةحلسألا سدكتتو « بوعشلا بصتغتو « لافطألا
 ا و كارلا

 امنإو بحلا نوبرشي الو بحلا نولكأي ال بحلا ءارعشو

 نوضاقتيو « ةعانصلا نم نوبسكتيو . ةفرحلا نم نوشيعتي

 لوألا رابتعالاو ‹ روهمجلاو رشانلاو جتنملا نم مهرود ىلع ًاروجأ

 سانلا لقأ مهو . سانلا دنع هاجللو ةناكمللو حلاصملل مهدنع

 . ةصاخلا مهتايح ىف بحلاب اعادخنا

 حرطت جاوزلا ةظحل اهنإف فطاوع نم ىدبت ام مغرب ةأرملاو

 ‹ ةورثلاو لخدلا نع لأستف اهلقعب ثحبتو اهفلخ اهفطاوع عيمج
 یهو ةرشعلا ىف ةحاولاو ةا ةهارلاو ةا ناظحمب نو

 ىمعي ىتح ةلوسعملا بحلا تاملكبو فطاوعلاب لجرلا جردتست دق
 جردتست نأب ادبأ اهسفنل حمست ال اهنكلو « اهتايبلسو اهبويع نع

 . اهفطاوع نم

 ىتلا ىهو .. ةيفطاع نم اهنع عاشي ام سكعب ةيعقاو ةأرملاو
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 . ليلضتلاو ةيمعتلل ةفطاعلا هذه اهسفن نع تعاشأ

 ملاحلاو ىلايخلا فرطلا وهو , ريبكلا «بدملا» وهف لجرلا امأ
 ك چو وع ةو و ام ليديا او ياكل

 هب ىلوأ فعض وه لب .. اهبحاص اهب رختفي ةوق سيل بحلاو
 أا

 د ناف وسلا كوش اقف للك ضبا نكنلاو
 را ا نلشلاو وا کو و ةكفللاو ةوطنلا

 .. رهوجلا ثبخو ربخملا ءوس نع هيمعيف . رهظملا هدبعتسيو

 دسيو لقعلا ىلع شوشي راعس ىوهللو « بالغ ناطلس لامجللو
 اوه ناخ رام ام هل[ قرن تاهلا هوتك الق ك كلام

 . هاري نأب

 . ًادبع هيحاص لعجي ىذلا بحلا وه كلذو

 امف « لسعلا رهش هرمع زواجتي نل بحلا اذه هزفاح جاوزو

 رايتخالا ءوس ىلع لقعلا وحصي ىتح عبشت ةبغرلا داكت

 ام فرط لك ركني مث « رتفي نأ بحلا ثبلي امو « ةرشعلا ةلاحتساو

 ‹ نحاشت ىلإ مهافتلا بلقنيف « رخآلا فرطلا روتف نم هاري

 مث ‹ ةوجفلا عستتو . بويعلا رهظتو « راجش ىلإ ماجسنالاو

 لوحتي مث « اميحج ةنجلاو ةوادع ةقادصلاو ةيهارك بحلا بلقني

 . كابتشا ضف تالواحم ىلإ رمعلا نم ىقبت ام

 هيلع دمتعي الو نمتؤي ال اذهلو (همسا اذكهو) بلقتم بلقلاو
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 تاساقمو « مودي ال هجولا لامجو .. رمعلا ةكيرش ءاقتنا ىف

 لوحتتف « جاوزلا نم ىلوألا ةنسلا دعب ريغتت ام عرسأ ام مسجلا

 . نووالق ةعضرم ىلإ ةشاشلا ةمجنو « ةرقب ىلإ ةلازغلا

 ةروس ىف مذلا عضوم ىف نآرقلا ىف ءاج «بحلا» ظفلو
 : 7١ ةيآلا فسوي

 اهَفَعَش دق هسفن نع اهاتف دوارت زيزعلا ةأرما ةنيدملا ىف ةوسن لاقو ل
 [  فسوي ] 4© نیبم لالض ىف اهر اإ اًبح

 : لالض هلا دتع وهف

 ىذلا كلذ نم هيلإ بحأ نجسلا نإ لوقيل فسوي نإ لب

 : هيلإ هنوعدي

 [ فسوي ] 45 .. ِيَلِإ ىتوعدي امم ّىَلِإ بحأ نجلا بر لاق
 : اديك هيمسي ىه مث

 4 09 نيلهاجلا نم نكأو َنِهيَلِإ بصأ نهديك ىتع فرصت ًالإو )

 و |

 .. ةيلهاج ةبابصلاو .. ءاسنلا ديك نم ديك قشعلا مالكف

 .. ءايبنألا ىده كلذ

 لوقت تالجملاو ىناغألاو ةعاذإلاو امنيسلاو نويزفيلتلا نكلو
 تامار ةلضوتلا سرخ یوق < نودع ا بشلا ري وقت [تذلغاكل

 مهبحي اموجن ىري وهو « ىرخأ لبس ىلإ هدوقت قيرطلا
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 . ىرخأ ةغل نوملكتي مهمرتحيو

GEN نع ONS KES 

 ىف بحلاب اوقلحيل فصنو رتملا ريرسلا اذه نمو . ةدودحملا

 ؟ قمعأو ربكأو لمشأ تاعوضوم

 ملعلا نمو ؟ مهلمأتل اعوضوم هلك نوكلا نم نوذختي ال اذامل

 . ؟ مهبحل ًافده

 ءاكيرمأو ابروأ تانويزفيلت المت ملعلا تالسلسمو ملعلا بدأ نإ

 ا ىوارحلا كارشار ميزات لمعلا فا رولا ةا

 ىزيلجنإلا نويزفيلتلا ىفو .. امنيسلا ىدان ىف اهنم ديفتسنو
 ‹ مهتالسلسمل ةدام نيعرتخملاو نيركفملاو ءاملعلا ةايح نم نوذختي

 ةقيفشو ةيتابولكلا ةيوزو رشك ةبمب خيرات ىف ثحبن انلز ام نحنو

 . ةبابصلا ىلايلو مايهلاو مارغلا صصق نع ىنباصم ةعيدبو ةيطبقلا

 ةدحاو ةياكحب رمتسملا لالمإلا أذهب نيدهاشملا بذعن ىتم ىلإ

EESيندريعو ةعاذإ راسك لاو كلذ فنك الو  
 تازجعمو ثارتو زونك اهنأكو اهتجاذس لكي ةميدقلا انمالفأ

 !؟ةيبدأ

 رماسلاو ادنجابوربلاو ةياعدلا كلت لك ىلإ ةجاحب بحلا لهو

 لوبط لك ىلإ ةجاحب انتاوهش لهو .. راهن ليل دوقعملا لفحملاو
 ؟ اهدعاستو اهثحتستل ءارعشلا

 ةيتاذلا اهتوق نم اهلو انيف ةسورغم ةزيرغ ةداس اي بحلا نإ
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 ةزيرغلا هذهل امب نومضم ضرألا رامعو .. اهدارم غولبل اهيفكي ام

 ةجاح ىف تسيل ىهو .. رثاكتلاو لسانتلا بلط ىلإ ةعفاد ةوق نم
 يىا ولاا لإ

 نم ةياعد ىلإو تاشيفأ ىلإ ةجاح ىف تسيل وهللا تويبو
 ىهو « اديج اهناكم فرعتو اهيلإ ىعست مادقألاف « نينانفلا مالقأ

 ءاهقوس ىلع فوخ الو . ةعاسلا موقت نأ ىلإ هللا نذإب ةجئار لظتس

 : فاعلا لقكلا ظافر داخ رکا ناك وه یو
 اك لإ تف ةروقطلا تقلا تير كالا ويمصلا كيردتاو

 طق رو نومطقلا كح ىلا وغلا كف ىه ىفتيقعلا نفلاو

 .ةايحلا ىف اهريثأتو اهلعفو اهطاشن دواعتل ميقلا زفحتو . لقعلا

 نقلا اذل قارن حنفي يذلا قاع اوه بولنا مالالا
 قالا

 نم رخآلا عونلا اذهب ىنغتي ىذلا رعشلا وه قحلا رعشلاو
 و لاو لوغلاو نيشتلا دنع حلا

 سوالهلا كلت ةيمسرلا ةلودلا ةزهجأ ىنبتت نأ مهفأ الو

 ىلإ جاتحت الو . اهسفنب اهسفنل جيورتلاب ةليفك ىهف « ةيفطاعلا

 عجشتو ىنبتت نأ لوألا ةلودلا بجاو امنإو .. اهجيورتل زاهج

 . هميق خسرتو عمتجملا ىنبت ىتلا ةداجلا ةيباجيإلا نونفلا جورتو

 وهللا ىلإ هقيرط لضي نل وهف ء وهللا نوبز ىلع فوخ الو
 . هدجي نيأ ًامئاد فرعي وهو < ادبأ
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 ىف مالعإلا ةزهجأ ىف اررقم وهللا حبصي نأ فوخلا امنإو

 . ةيفاقث تابجو اهنأكو ماظتناب لكلا اهعرجتي ةيموي صصح

 دقف « ةيلست الو اهيفرت تسيل ةيفطاعلا سوالهلا كلتو
 ةا ةفدغدلاو:ةدزارتلو ةراثؤلا ىلإ ةا رفق تلا توؤاج
 ف وح يه عدن ملك اعلا سس عدلا شفنا نادت او

 ىلإ نردوملا هيلابلا ىف رخآلا وه لوحت اعيفر انف ناك ىذلا هيلابلا
 . ةحضاف ةيسنج تاءاميإو تابلقش

 ىَدَتَقُي ىذلا ءىشلاب سيل اكيرمأو ابروأ ىهالم ىف هارن امو
 اعر کو ميكس ولع ىف نالا وف هلق نأ ىلوألاوز اك
 ةردلاو رزيللاو ءاضفلا ايجولونكت مهنع ذخأنو < مهتاعانصو

 نوسكاج لكيام تاهوأت سيلو . ةيثارولا ةسدنهلا مولعو
 . وكسيدلا تاجنشتو

 نوبنوب بالحتسا ىلع دوعت روهمجلاف « بعص هبلطأ امو
 فا اذه م ام ا الار راه ليل بخل
 لوقا اهو« كافرا يف اكلات لوقا ال اذآو اعاهلا

 نم للقنو .. لهم ىلعو جيردتلاب تافولأملا هذه نم مهجرخن
 E E ةيشلا نفعنا ةجيولولا

 نونف وحن قفرب مهيديأ نم سانلا ذخأنو « ةعيفرلا جذامنلا مدقنو
 . عقرأو لمجأ

 . نينس ىلإ حالصإلا لوطي نأ مهي الو

 . نآلا نمو ًادبن نأ مهملا نكلو
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 فوخلا نوعرزي نيذلا

 نا نىنا تايشلا اح قتلا رحم ف قكاسلفلا نالا

 و اه اا نضقارلاب لفشتلا ىلع ىواطلاو ر ل ىا
 ثداحلا نم لعجي نأ ضعبلا لواحو < ًاليوعو اخارص دئارجلا
 نقلل نيذلا نايطتما ع ا وا ق ةو لا ىدزقلا
 نوثدحتي ءابطخ ماقو « تاودن تدقعناو « نفلا ىلع نيدلا ناودعو

 انعوجر نعو . رهقلا ةهجاوم ىف نفلا لبقتسمو نفلا ةنحم نع

 تجرخو « ةملظملا ىطسولا روصعلا ىلإ ءارولا ىلإ ىرقهقلا
 .مارخلاو لالخلا تالاردجو... بعرلا تالاشرام لكن: تاثشنام

 لك نم فيوختلا ىلإ ربخ ىلع قيلعتلا درجم فدهلا زواجتو
 لاو ناقلات وخلا ركعات تلقا ىلإ: الس وف ا
 : قالا سم نضيرتت ىلا ةرتيذلا ةنشافلا

 مالسإلا امنإو « نيقهارملا نم رفن ةعضب وه مهتملا دعي ملو
 لا ةا نزا مك مهلك ىمالسإلا وايسلاو بقت
 .ماهتالا صفق ىف حبصأ لكلا ء ةينيدلا جماربلاو  ةيثيدلآ ةوحصلاو
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 مهتالاقمب خياشملا علطو « لضافألا ةاعدلا مالقأ تربناو

 حيحصلا ثيدحلابو نآرقلاب نوللديو « ةمهتلا مالسإلا نع نوعفدي
 ياا 547 خم ولا ار لو اا + ويقوم او

SEE,نيو سلاف ل اذه. لك  EEG 

 دهع ىلإ تختلا ىلع دئاصقلا نونغي اوناك امهريغو «دومحم

 ,دمحم العلا ىبأ خيشلا دي ىلع ءادألا تملعت موثلك مأو «بيرق

 رس نع اهلأسي نم لكل اهباوج ناكو . هنامز ىف نينحلملا خيش
 اهظفحو .. نآرقلا هنإ : ءادألا ىف ةليمجلا اهتاربنو ميلسلا اهقطن

 . رغصلا نم ميركلا نآرقلل
 . ىنيدلا انثارت ىف ةدراو ريغ ىقيسوملا ةمرحو

 خيراتلا لحارم نم ةلحرم ىأ ىف نيدلا دض نكي مل نفلاو

 هل اتحاصمو اهو او ناك اهو د: ةيدصتلاو_ميدقلا'عرصلاا
 كاتماوهألا نرالا نين ةنس قالا مخ قمر« تقولا لوط

 براهلا ةفزاعو . اهفوقس اونيزو . اهناردج اوشقنو < دباعملاو

 . كولملا رباقم ناردج ىلع ةموسرم
 نامفلا ل يذلا ىه نالا ناك يااا يلا ىفو
 طلا اواو ةلطعلاو ةاعقملاو ع ی و 6

 , هعادبإو ىمالسإلا فارَّخلا نف نع انل ىكحت ةليمجلا تايرهزلاو
 نوقلا ةيلكو .٠ ةميوآلا نرتفو حافلا ىتاشاكلا كاجتسلا تاخولو
 تاحشوملاو . ةيبنجألا تاغللا لك ىف ىبرعلا اهصنب تلخد

 + ةديوووألا تاه سلا ىف تلقوا ولا
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 . جيرهت نيدلا نم فيوختلا اذه لك نإ

 فرط نم انل اولوقي نأ نوديري نويناملعلا قافرلا ناك اذإو
 ىناملعلا مكحلا ماظن نأ ىلع عطاق ليلد وه ثدح ام نإ .. ىفخ

 نأب مهركذأ فوس ىنإف .. رصم نمألو رصمل لثمألا ماظنلا وه

 برحلاو نامألاو نمألا نم اهظح نيأف « ىناملع اهماظن نانبل
 ىلع ًارجح اهيف عدت الو « ةنس ةرشع ىتنثا نم اهلكأت ةيلهألا

 ابرح شيعي كلذ عمو ىناملع ىعويش ىبونجلا نميلاو « رجح
 اهمكحي ةشبحلاو .. ىهتنت ال نييسكراملا ةوخإلا نيب ةيومد

 برحلاو ةعاجملاو فافجلا نم نئت ىهو « ىناملع ماظنب وتسجنم
 . دحاولا نطولا ءانبأ نيب ىومدلا لاتقلاو ةيلهألا

 فلتخت ال ةميرج ثدح ام نإ .. ةقيقحلا بجحي نل تالاقملا رابغو

 تذختا دق ىهو ابروأو اكيرمأ ىف نالك سكولكولكلا مئارج نع
 نكلو . ببسب نيدلا ىلإ تمت ال اهنكلو « اراتس نيدلا نم اهلثم

 ىتلا ةايحلا لكش ىفو هسفن عمتجملا ىف اهبابسأو ةلكشملا روذج
 . اهشيعن انحيصأ

 ىذلا نفلا لاكشأ نم ريثكلا نأ ىلع دحأ ىعم فلتخي نلو

 تحت لخدي ال حرسملاو نويزفيلتلاو امنيسلا ىف نآلا انيلع ضرعي

 هتهافتب دهاشملا زفتسي وهو . نفلل ةناهإ وه امنإو « نفلا مسا.
 صاصتخا ىف لخدت داكت ةيرصملا ويديفلا مالفأ ضعبو .. هلازهو

 ضعبو .. ةثلاث ةجرد هيرابك ىه ىناغألا ضعبو « بادآلا سيلوب

 جيرهتو فافسإو .. ريخاوم صقر ىه ةيحرسملا تايلزهلا
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 ندا + ر ا ةناضرلا ادلع بلعشت و

 . ءايحلا ببسب نكلو نيدلا ببسب
 حافلا فلا نفاظوو هولا ةانافلا مم ةماعلا ةا لكم

 .ةميرجلا ىلإ هعفدتو سوهتم باش ىأ زفتست نأ نكمي عقدملا رقفلاو
 نم مكلا اذه اهيلع فلاحت نأ رصم خيرات ىف ثدحي ملو
 ا و و تالا ا عشك کا
 نكاتلاو د( اهم دوو ءاوضخلا ةفرلا ىلع ءارخضلا مرخه) نحيصتلاو

 رهن طوبه) رحنلاو «( اهرمغو ئطاوشلا ىلع حلاملا رحبلا موجه)
 : (طشلاو تاشتملل ىمطلا نم ىلاخلا فيفحلا هاما رحت بينسب ليثلا
 ةع نيس افلا وار: ءانويكلا ظريف بشت ٠ ةفاطلا ااو
 لمت الون کات وق نیلم 52 + تاكسلا ناچ تالا: جاوا
 ب ةلفاعلا دلا ةنوهوملا كاعووشلا ناخشا نط نمو اهلا

 ىلإ تلوحت ىتلا ميلعتلا ةيناجمو .. ةعولابلا ىلإ بهذي ىذلا معدلاو
 ةو ف او اولا و باهوؤلا ودب ين اللا و ةينانجفأللا
 و ار لا فلا فا اذه کا

 ةثباع ةديحو ةيوون ةوق ىلإ اهلوحتو . اهناودع مقافتو « ليئارسإ
 < مهذلا فاسفو:. قالخألا نايهنا اذه لك نم اوا مك :: ةقطقملا ىف

 ,:ةوشرلاو ريوزتلاو ءشغلاو , بذكلا ىشفتو « ميقلا عايضو

 نيمي نيب ةمسقنم ةفقثم ةهبج اذه لك ةهجاوم ىفو . ةقرسلاو

 ‹ ىطنزيب لدجو « ةدروتسم راكفأو ‹ تارتاهمو بازحأو . راسيو
 نأو « بالقنالاو ةروثلا وه لحلا نأ روصتت سوهتم بايش نم ةلقو
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 رثكأ لح دجوي الو .. هناكم سلجتو ىسركلا ىلع سلاجلا علخت
 :تاراستالا ءاغلاعوورلا هنا لكي هينا وهو اذه ا

 . ىضوفلاب ملظلا ةلكشم لحو

 .. صخشب صخش لادبتسا اهلحي ال رصم ةلكشمو
 . امامت اذه ريغ ةلأسملاو

 سانلا ىف بيعلا .. ىعولا ىوتسم ىفو ماعلا خانملا ىف بيعلاف

 تاقايل نم هزرفي امو طباهلا ميلعتلا ىف بيعلا .. مهرابكو مهراغص
 ةايحلا نم ىكالهتسالا طفلا ف تلا +: ةظيآه كانلقعو ةطباه

 ىف بيعلا .. ةينانأ تايكولسو كلاهتو ىدام عشج نم هزرفي امو
 ىف بيلا ءامتنآلا مدعو ةالانبملا مدعو + لضكلاو ةيبلسلا حور

 ‹ لزهلا حرسمو « ىهيفرتلا مالعإلاو ‹ تقولا لتقو ةيلستلا ةفاقث

 . ريخاوملا صقرو <« هيرابكلا ىناغأو « تارتاهملا ةفاحصو
 اك ياها ناوک الآ اقوى هلا والا

 سفن نوددري ةيلابلا مهتاراعش دنع نيفقاو اولازام نييارشلا
 انشول ةلوذلا ةيكلمو ميضاقلاو ماعلا عاطقلا نع ميدقلا:لاؤوملا
 نب ىف نيكفتلا هرج تحف زو كلافت:نكلا مهقاتخرضو + جاتنإلا
 نوشيعي ىذلا ىلقعلا فلختلا ىدم نع تفشك ونافيتس ناس قدنف
 ..اهرصع ىهتنا تانئاكل ةرجحتم ةيجولويج تايرفح مهنأكو «هيف

 نوفرعي الو « مهلوح نم تريغت ايندلا نأ نوكردي ال مهنأ رهاظلاو
 نارتيم مهبحاص كلذكو .. ةديدج ةغلب ملكتت تحبصأ ادفاربلا نأ

 ةملك طقسأو « ةيراسيلا ةيجولويديألا بوث علخ ىذلا اسنرف ىف
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 ىكل ‹ هصخشب تاباختنالا لخدو , هسوماق نم ةيكارتشالا

 دعي مل ىذلا ىسنرفلا بخانلا توص ىلع لوصحلا عيطتسي
 يوغا لا وو

 لصحت نأ عطتست مل ةيعويشلاو « ةداس اي راسيلا طقس دقل

 سك ربقلا كاباكتتالا يف كاوبصألا نك ةقاملا ىف تيم ىف لا

 ىف هنومسي ىذلا نبول هيلع لصح ام فصن نم لقأ ىأ « ةريخألا
OEدكا " 

 . ايندلا تريغت دقل .. اوقيفأ .. ةوخإ اي

 برضيل دفولا بزح دي ىف هدي عضي امنيح عمجتلا بزحو

 ةبرضلاب هسفن برض لب . ةموكحلا برضي مل وه ةموكحلا
 وأ ةقاث حبر لينيس ىف عيبلل ةلباق هثذابم نأ ثبكآو « ةيضاقلا

 خير انظف ىتح
 نم م راكلا ةلحرلا ذهل ىدنصتت ىنلا كا ذايقلا:رتكعا نإ

 ىوتسم نودو « ةيلوئسملا ىوتسم نود فسألل ىه انتايح
 . ريثكب ةلحرملا

 تايلكشلا ىف اهعايضو ةلقلا فارحنا مغرب ىمالسإلا رايتلاو
 هتان: نيوفتلاو نيوتتلا ىلغ ةروقلا كلمي ىذلا ىه لاز ام تاي رهط او

 رييغتلا ةردق كلمي ىذلا ديحولاو « ريثأتلا كلمي ىذلا ديحولا رايتلا
 بولطملا وه اذهو , بولقلا كيرحتو رئامضلا ظاقيإب نطابلا نم
 الو « بالقنالا الو ةروثلا سيل .. ةيخيراتلا ةلحرملا هذه ىف طبضلاب
 خفنلاو « بولقلا كيرحتو « رئامضلا ظاقيإ امنإو .. ىساركلا لادبتسا
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 طرشلا وه اذهو سوفنلا ريغ سوفنلا حبصتتل ميقلا تاوم ىف
 املك نم يكف نأ اترتا انكر انيلع هطرش يذلا نيجتولا

 [دعرلا] 4 ©... مهسفنأب ام اوريغي ىتح موقب ام ريغي ال هللا نإ

 هيلع ردقي ال ىنطاب رمأ وهو .. طرشلا وه سفنلاب ام رييغت

 . ىنافرع قارشإو .. ىنيد ريونت الإ
 عدو فظل نها داش اه طخ ا هلق ةيستسلا واشملا اأ

 نأ عيطتسي نلف « فحصلا نم ءاش ام دوسيو . بتكلا نم ءاش ام

 ذخأ دقو .. هقدصي وأ هيلإ عمتسي وأ هل أرقي دحأ الف .. ائيش لعفي

 ‹ هتايرظن ضرفو «هجمارب قبطو . اماع نيرشع ىدم ىلع هتصرف

 انلزام ىذلا ىداصتقالا بارخلا ىلإو 17 ةميزه ىلإ انب ىهتناو
 .اهنم جرخن نأ لواحن ىتلا ةلحوملا ةغرفملا ةقلحلا ىلإو « هيف شيعن

 قيرح ىتح ةميدقلا ةليوطلا هتلحر انشع دئابلا نيميلاو
 سفنب ملكتي نآلا ىلإ هعمسن انلز امو . هلشف اندهشو ةرهاقلا

 2« تريغت لكاشملاو « ريغت نمزلا نأ امامت ىسن دقو . ةغللا

 نف اة سشا سلا ةطيرخلاو فخ تانك قاتلا

 . ديفت دعت مل تارتاهملاو « عفنت دعت مل ةميدقلا تاهيشيلكألاو
 اراكفأو ةديدج ةعاضب هتنانك نم جرخي نأ انرظتنا دقو

 . تارتاهملاو متشلا ىلإ هتفاحص تداعو <« ًائيش جرخي ملف « ةديدج

 . ىمالسإلا رايتلا الإ قبي ملو

 نيدتلا الو , ىلكشلا مالسإلا سيل نكلو « لحلا وه مالسإلاو
 ملعلا مالسإ .. هرهوجو هتقيقح ىف مالسإلا امنإو « ىرهظملا
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 ةلاذغلاو ةيطارقؤميدلاو ةيرحلا مالسإ ... قالخآلا عراكمو: لمعلاو
 . لعفلاو ركفلا مالسإ .. ةيعامتجالا

 دوسألا رجحلا لمحي َنَم ىلع اوفلتخا امل شيرق ةيلهاج نإ
 دمحم مهل رهظ لاتقلاو راجشلا ىلع اوكشوأو هناكم ىف هعضيو
 اولا لب :دمجمت ءاجج تكتل وذ ءا الرق مل ٠ قيرطلا ینا ىلع

 رهوج تناك ةنامألا نأل ) .. دمحم ءاج . نيمألا ءاج

 ا اا نفد كاك ودع ويكمل

 ىف هديلقت نكلو « ءىش لك ىف ةَ ىبنلا دلقن نأ ااسحو
 راو هاما ىف ةا اها. نكر لاب ىف نا: ةدجو هدول

 هدلجو هربصو هتوبأو هملحو همركو هتعاجشو هتماهشو هقالخأ
 اسا حور انه نيف« قاغا

 هحور نع مالسإلاب جورخ تايلكشلا ىف فالخلاو

 نع مالسإلاب جورخ تايبيغلا ىف قارغإلا نأ امك « هنومضمو

 . هنومضمو هحور

 شيعت ة ريس انام ةيدالتسألا ةؤتسصلا روف المال
 تافذاكتلا ىف نيستا ةعامحن رف الف ةقاررفتن ودشعلا احم
 . ةيبيغلا تاهاتملا ىف مهتمه عيضت الو . ةيلكشلا

 حور فهرملا اهسحب طقتلتو « لدعلا طسولا لثمت ةدايق
 اه جواذتو + لقعلا ع افوتاو:ملعلا ةقالطنا ىق لفتت نقلا وضحا

 ةليصألا ةيمالسإلا قالخألاو . ةعيفرلا ةيمالسإلا ميقلا نيبو
 *ضلاخلا ي اسوا ج ا
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 ةن ىع ات ةا
 ثعبي ملو . ىّدس هكرتيل ملاعلا قلخي مل هللاف لعافل هنإو

 . ًالمف اهعذيل ةقاحلا ةنايدلاب

 . انسفنأب ام ريغنف .. انرودب موقن نأ انيلع نكلو
 . روبلا انسوفن حلصتسنو انضرأ ثرحن نأ انيلع

 « نسحأ ةرادإب نكلو ماظنلا سفنب ريثكلا لعفن نأ عيطتسنو

 ناقتإلا وحن ربكأ سامحبو «رثكأ لمعبو « نسحأ تايقالخأبو
 . ةداجإلاو

 , رصانلا دبع ةوبك دعب ضهنن نأ انعطتسا دقف انيويع مغربو

 عناصملاو ةلهلهملا قفارملا نمو .17 ةميزه نم جرخن نأ انعطتساو
 ‹ ىناومو <« اندم « مدعلا نم ةديدج ةيساسأ ةينب انأشنأو .. ةلطعملا

 ىضارأو « اقرطو <« اقافنأو « تالارتنسو ىرابكو « عناصمو

 سرادمو ‹ تايفشتسمو < ءابرهك ديلوت تاطحمو «ةحلصتسم
 لقا ىف ىلاعلا ولا: فافنكا ةرشع نم نکا دا اإلا نم مح

 ىذاكسلا راجفنالاو ىرشبلا خيرفتلا ةعرس نكل (ةنس نيرشع نم

 . اهتاريخ مظعم مهتلي
 . لسنلا طبض ىف ةيدج رثكأ نوكن نأ انيلعو

 . هسفن ىلع انم لك ةروث .. ةيلخاد ةروث ةبولطملا ةروثلا نإ
 :: هيف ان لضفأل ةيضاهتتنماو

 . تايناكمإ نم نطبي ام لبنأل هكيرحتو

 . ناميإلاو نيدلا لعف لعفي ءىش ال لاجملا اذه ىفو
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 ىف عيضي ال ىذلا ىقيقحلا ناميإلاو ‹ ىقيقحلا نيدلا
 , ميقعلا لدجلاو تايرهظملاو تايلكشلا

 نأب ىتفيل ىسايسلا فيصرلا ىلع سلجي ىذلا بابشلا نإ

 جورخو « مارح ىقيسوملاو « مارح زايمجلاو « مارح ةركلا بعل

 ىشملاو « مثإ اهب طالتخالاو « ةروع اهتوصو < مارح لمعلل ةأرملا

 « كرش نطولا ةيار ليبقتو . رفك ةيحللا قلحو « كفإ عراشلا ىف

 . ةئيطخ شيجلا ىف عوطتلاو
 NS ولو لاما ناس هلو a نايك 9: تانخلا اذه

 ةطلسو مكح هل نوكي نأو اميعز حبصي نأ ىف هلمأ رثكألا ىلع
 غ

 . ًاميلس لاز ام ضيرع رایتل شماه نم رثكأ سيل وهو
 . نويلبان هنأب ملحي هنأ درجمل نويلبان حبصي دحأ الو

 يفي او كمي هالو
 اهاري ىتلا ةدملل مهبصانم ىف خيراتلا نوريغي نيذلا ءالؤه

 . اهملعي ىتلا ةمكحللو

 مهملسي نلو « مكح ىف راغصلا بابشلا ءالؤه عيضي نل هللاو
 . ةطلس

 ءىش لك امنإو . نيتشنيأ لوقي امك نوكلاب درنلا بعلي ال هللاو

 , ماجسناو . ةمكحو . نوناقو « ماظنب .. رادقمب ىرجي هدنع

 . ىئاهن ال قسانتو
 يك طلا الإ حح ال اهلا يقو
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 ؟ .. نافوطلا برتقا له

 لخت ةيلمع الإ سيل تاحالصإ نم ايسور ىف نآلا ىرجي ام
 اهليبس ىف مدعأ ةتطاخ راكفأ نعو « ةيسكراملا نع ىجيردت
 نق كلذو نمف يلاقي فارغا حالف ناله ينسخ نييآللا
 و قلاب مانا

 ةيرعت ىف فوشورخ هلعف ام .. ةرمتسم ةيرعتلا تايلمعو

 هلعفي امو فوشورخ ةيرعت ىف فينجيرب هلعف ام مث .. نيلاتس

 . رمتسم لسلسملاو ... فينجيرب ةيرعتب فوشتابروج مويلا

 ا لوا لار فو نا يروج اهدا تلا تالواتكلاو
 ملاعلا نم ىطارقميدلا بناجلا عمو . اكيرمأو ابروأ عم روسجلا

 هبشأ نآلا ىقبت امو .. ةيرظنلا ءاشحأ نع لجرلا اهيف لزانت

 ىلإ لوصولل ةلواحملا نم عون .. ىراسي نيمي وأ ىنيمي راسيب
 ددشتملا بناجلا بجعي ال ةحلاصملا نم عون وأ « لدتعم طسو

 : نييسك راك نم. ظفاحللا
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 دوي اوم تالو الا هزه ام ا نإ: لوم لوو

 اهتيروث رربمو اهدوجو ةصخر دقفت نأ ىلإ ةيعويشلا بازحألاب
 فو احلا نفوز ناسنلاو نما ن اا فول اذه تاقكات

 نأل .. ئيش تالزانتلا هذه لباقم ىف بسكت ال مث اهتيوه دقفت

 الو ‹ ىعويش بزح ىف امهوسمتلي نل حاتفنالاو ةيطارقميدلا ةاوه

 ‹ تايار نم عفر امهمو . تاتفال نم لمح امهم ىسكرام ميعز ىف

 . ىبرغلا ربلا نم امهنوبلطي فوس امنإو

 عيمج ىف ةيعويشلل دوسألا خيراتلاف « ةحيحص ةظحالملاو

 .. ىواعدلا هذه نع راظنألا فرصب ليفك راصمألاو راطقألا

 ابروأ ىف ةيعويشلا بازحألا عيمج ىلع ايبلس سكعنم رييغتلاو
 ىهو .. تاناملربلا عيمج ىف اهدعاقم دقفتو اهتيبعش دقفت ىهف

 . ةيفلخ البو ةفسلف البو ركف الب مويلا كرحتت

 حاتفنالا تاراعش نولوستي مهو نييعويشلا رظنمو

 نع اثحب لادتعالا تاتفال نوعفريو ةينيدلا ةيرحلاو ةيطارقميدلاو

 باصأ ىذلا ىضرألا فسخلا دعب اهيلع نوفقي ةديدج ضرأ
 نآلا تحبصأ ىتلا ءارمحلا ةيارلاو .. ىوسأم رظنم وه .. مهراكفأ

 سكرام سأر ىلع نالزني امهو نادنسلاو ةقرطملاو « ةيبمب ةيار

 ةحولب هبشأ .. ةيبرغلا ةيلامسأرلا خم ىلع سيلو زلجنأو

 . ةيروتاكيراك

 ةيركسع ةوق الإ اهنم قبي ملو .. تهتنا نآلا ركفك ةيعويشلاو
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 وأ ةفسلف وأ ركفك سيلو <« ةيلايربمإ ىربك ةلودك اهلمع سرامت
 . ( ناتسناغفأ لاثملاو) ةوعد

 الو ىكارتشالا كلفلا ىف رودت ىتلا ىرغصلا لودلل قبي ملو

 لك ىف باهرإلا ةلجع عفدو . نتفلا رشنو . تابالقنالا ليومتو

 دهشم وه .. ايخيرات دهشملاو .. ةفسلف وأ ركف ام نود ناكم

 هللا قدام كلا ناد لل دعم ىسك راما كفل لماك تووغ

 ةبطخ روهش ذنم فوشتابروجل أرقن نأ رظنلا فقوتسي اممو

 ديعصت نم دبال هنإ اهيف لوقي (ملسم نويلم٠٠) دنقشط ىف

 لاجر وعدي عيباسأ ذنم هارن مث .. ةيداحلإلا ءىدابملا رشنل ةلمحلا

 .. وكسوم ىف ةريدتسملا ةدئاملا رمتؤم روضحل نيد

 ضيقنلا نم .. ةجرد نينامثو ةئام نم ربكأ .. ريبك لوحتلاو
 .. ةلهذج ةنوؤمو ..:نوتهلا ةفدس يهم نضيقتلا ىلإ

 .. ءايشألا هذه لك امير !؟ ةيفسلف

 جرخي مل فوشتابروجو ثدحي نأ دبال ناك ثدح ام نكلو

 عقاولا ةطيرخ امنإو .. ةاوح ةبعل بعلي ملو « ابنرأ هتعبق تحت نم

 « ىبرغلا داصتقالا مامأ ةيضاقلا ةبرضلاب مزهنا ىذلا ىكارتشالا

 - ٩۳ -راسيلا طوقس



EB e لا جاكتإلا ءارو NEES 
 نودلا ىف اخت ئذلاو + نهقلا ساس ضقاولا_ينلخادلا ماعلا
 ىلإ لصتل تعفترا ىتلا فوراخز لاثمأ لاجر تاوصأو ةيقرشلا
 اكو لوكتلا اذه دارو تانك اذه لك لاعلان نحآلا :طانشلا
 ةيلازلز ةزه ثدحتو ضرألا ققشتت نأ لبق رييغت نم دبال
 لا نللصتو ةا كوا اهكنانصأ ملك اهلدفمتال

 دقف « لجاع فاعسإو ذاقنإ ةيلمع ناك فوشتابروج هلعف امو
 ضرع ًابراض « قيرطلا فصتنم ىف ةفصاعلاب ىقتليل عرسأ
 ةغللا نجع لجرلا كردأ دقف . تايرظنلاو تافسلفلا عيمجب طئاحلا
 هنن الا حو لاخلا عن موهقلا:نطامتملا نم: ةطينسكراملا
 .. لامعلا ريغ مويلا لامعلاف .. انرصع ىف ةايحلا نع ةينينيللا
 تاضقانتلاو .. لكاشملا ريغ لكاشملاو .. نيحالفلا ريغ نوحالفلاو
 دوعت ىتلا نوتملاو عجارملا بتك اهنع ىكحت ىتلا تاضقانتلا ريغ
 ملاع ريغ مويلا ملاعلاو .. نويديلقتلا نويعويشلا اهيلإ عجري نأ
 ىلع زلجنأو سكرام مالك قيبطت ىف رارمتسالاو « زلجنأو سكرام

 . ىلقع فلخت وه مويلا ملاع

 تاقالطنابو ةديدج رواحم ىلع ىرجت مويلا تاعارصلاو
 طيسبت نكمملا نم دعي ملو « ةكباشتمو ةددعتم عفاودبو ةفلتخم
 نيب وأ لاومأ سوءر باحصأو لامع نيب ةكرعم هنأ ىلإ ءىش لك
 . نييعاطقإو نيحالف
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 . حرسملا ريغتو ةميدقلا تاهيشيلكألا تهتنا

 نم ىقبت ام لك ىلع ميمأتلا ىرج ول .. اندالب ىف لاثمكو

 تعزوو ةصاخلا لاومألا سوءر عيمج تعزن ولو « صاخ عاطق

 عيزوتلا اذه رمثي نلف نطاوم نويلم نيسمخلا ىلع ىواستلاب
 فرا و نالا تام لح اود اع رف نف ةاواكسلا ال]
 لاو ىحمسلا نالا و ةقاظلاو ءايوبهكلاو قوطلاو نكسضلا

 .. رايلم ةئاملا قوف « تارايلمو تارايلم ىلإ ةجاح ىف تامزأ ىهو

 قفدت ىلإو ٠ جاتنإلاو رهسلاو لمعلاو ملعلا ىوس اهل لح الو
 : نايهنألا قش لاو ةهايشلاب ةنكهنلا ناو ::تارامكتتتمآلا
 تاووتكلا خاكك او ىراسضتلا ءالصتماو نالا نمدتتفتاو

 سوءر ىلإ ةجاح ىف اهعيمجو « تاربتخمو ثاحبأ ىلإو « ةيندعملا
 ةا نإ. لاومألا سوءر ىلع ناودسلاب ابن هفيكف . لاومأ
 . حلصت دعت مل ةيسكراملا

 عنصت نأ مويلا عيطتست ىتلا ةديدجلا ةروشلا وه ملعلا نإ

 تابالقنالا سيلو نبللاو لسعلا راهنأو حمقلا تامارهأو دبزلا لابج
 . ةيعويشلا

 لودل ائيش لعفت نأ عطتست مل نادنسلاو ةقرطملا تايارو

 « ابوكل الو ‹ قيبمزومل الو . الوجنأل الو ‹ ةريقفلا ةينيتاللا اكيرمأ

 . اعوج تومت ىتلا ةشبحلل الو

 برحو عارص نم اهيف ىرجي امو لاثمك انتقطنم انذخأ اذإو
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 ةيقرتسلا ةتفلرتلا ةفاكل:يراعك و ةجلكلا ىف لجل اع هيف
 نيحداكلا نيب اعارص ىرجي اميف يراقلا ىري له .. ةيبرغلاو
 ًاعارص ىرجي اميف ىري له ؟ لغتسملا لاملا سأر نيبو ةليغشلاو

 ةيرصنع .. ةددعتم ةكباشتم ةديدج لماوع مامأ اننأ مأ ؟

 ةحلسألا كابتشا مغربو ؟ ةينويهصو ةيعسوتو ةيدئاقعو

 برغلاو قرشلا ىوق طروتو « حرسملا ىلع ةيسورلاو ةيكيرمألا
 الو « راسيو نيمي عارص سيل هارن ام نإف جيلخلا لاحوأ ىف
 . عاطقإو نيحالف نيب اضقانت

 . ىكارتشالا طالبنج بزح هحلصي نل نانبل ىف ىرجي امو

 كرتشت كباشتم دقعم نول .. نتفلا نم ديدج نول مامأ اننإ
 لماوعلا تاثم هيف لخادتتو ةيفخلاو ةرهاظلا ىديألا تائم هيف

 نكت ملأ .. اهلوأ سيلو لماوعلا كلت رخآ ىنغلاو رقفلا ناك امبرو
 ثدح ملف ؟ ةرفو اهرثكأو فرت اهرثكأو « ءاخر لودلا رثكأ نانبل

 ؟؟ثدح ام

 ىف رانلا لعشت ىتلا ىديألا ةرثكو بابضلا ةرثك مغربو
 ًاريخأ عشقني فوسو .. همكارت لوطي نل بابضلا نإف ةقطنملا
 فارطألا عيمج ةلواحم مغرب « ىبرع ىليئارسإ عارص ىف رولبتيو

 لسغت نأ ليئارسإ ةلواحم مغربو .. عارصلا نم لكشلا اذه بنجت

 اهليجأتو ةهجاوملا عييمت لكلا ةلواحم مغربو ثدحي امم اهيدي
E 
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 ىتلا ىهو . ةقطنملا ىلإ باهرإلا تلخدأ ىتلا ىه ليئارسإف

 ىتلا ىهو .. هرثاكتو هتيمنت ىلع رهست ىتلا ىهو هبابسأ تعرز

 عفد ىلع رهست ىتلا ىهو « دوجوملا ىبرعلا قزمتلا بابسأ تعرز

 اهنكلو « رارقتسالاو مالسلا ةيار عفرت ىهو .. هتياغ ىلإ قزمتلا
 .نارهسالاو مهافتلاو علاصتلاو ةهتولا نم غون لك نع

 اهبرضو ةيعسوتلا اهتسايسو زفتسملا اهدوجو ىدأ دقو

 ىنيد باطقتسا ىلإ لزانملل اهقارحإو لبانقلاب ىرقلاو ندملا

 رخآلا بناجلا ىلع ةيمالسإلا تارايتلا انيأرف .. رارمتساب ىمانتي
 ىعيبط در وهو « لادتعالاو فرطتلا نم ةتوافتم تاجردب ومنت

 ىف اهبلاخم سرغت ةينويهص ةوق دض سفنلا نع ىرطف عافدو

 . اثيشف ًائيش اهمحل ىف صوغتو « ةقطنملا

 ةنيف ناكم ل اتنين ا اقع (اطقكتسا نر فوتس ادعو

 ‹ ةيعويشلا بازحألل رود الو , ىديلقتلا راسيلل لعف الو لبقتسم الو
 امنإو « ءاينغألاو ءارقفلا نيب اًيقبط (ضقانت نوكي نل مداقلا ضقانتلاف

 . ةيمالسإلا ةلتكلاو ةينويهصلا ةلتكلا نيب ىدئاقع ضقانت

 نم اهسفن تلحل ةدوجوملا ةيعويشلا بازحألا تفصنأ ولو

 اهل رود الو اهلبقتسم سيل بيرقلا لبقتسملاف « تحارتساو مويلا

 ةيمانتم ةيمالسإ ةيبرع ةكرح نيب نوكتس ةكرعملا امنإو .. هيف

 . ابلاقو ابلق ىدئاقع ىنيد مداقلا عارصلاو . ليئارسإ نيبو

 ةقطنملا ءاهلإ ىف اماع نيعبرأ ذنم ليئارسإ هيف تحجن امو
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 تافالخلاو نتفلاو ةيباهرإلا تاجوملاو ةيبناجلا بورحلاب اهقارغإو

 . دبألا ىلإ رمتسي نل

 ىه ليئارسإ اهب انفوخت ىتلا ةيليئارسإلا ةيرذلا لبانقلاو
 ذو مرق فويس تيعلا افرا 39 لام الل ااف نيك لآ

akا يوسف اع اب نما كا  
 . دحأ هنم فاخي نل جذاس فيوختو

 ىأ وأ ةئيبلل ثولت ىأ لبونرشت ثداح دعب ملاعلا لبقي نلو

 ىليئارسإلا ىبرعلا عارصلاف .. رابكلا لجر رجي راغصلل بعل

 ةهجاوم لظيسو « طسوألا قرشلا ناجنف ىف اًيلحم اعارص لظيس
 عيسوتل ليئارسإ نم ةرماقم ىأو « ةيديلقتلا ةحلسألاب ةدودحم

 . اهتاذ ليئارسإ ةياهن هيف نوكتس ةيملاع داعبأ ىلإ هقاطن

 ةرتتسم « ريصملا اذه نع ىأنمب ليئارسإ تلاز ام نآلا ىلإو
 السلا يزاد ارو فخم م رماد و كم نم ةسسراش اار

 ىف راهن ليل لمعت اهبلاخم نأ نيح ىف « رارقتسالاو نمألاو

 :٠ صم ىلإ نگو ةفطنملا قيزمت
 .. دسألا رمع نم ىقبت ام ىلإ

 الا ا عم نفس ااو

 رمع ىف ناوث درجم یه .. ةليلق تاونس امبرو .. روهش امير

 . خيراتلا

 دالا ءانالاو تال هجا نم وارق لرم ليتششلا نإ
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 ركملا وه سيل ىكيرمألا ركملاو ىنويهصلا ركملاو , تآجافملاب ىلبح

 . اركم لكلا نم عرسأ هللا نكلو ٠ خيراتلا لكشي ىذلا ديحولا

 [لافنألا] 4( © نيركاملا ريخ هّللاو هللا ركميو نوركميو ظ
 [قراطلا] 4 د اَدْيَك ديكأو د اديك نوديكي مُهّْنِإ »
 عم لماعتلا ىف فلختت ال ىتلا هللا ةنس وه لاهمإلاو

 سفنب مهقنشي مث اونمأي ىتح لبحلا ىف مهل دمي وهف «نيمرجملا
 . خيراتلا ىعم اوءرقاو .. نيرخآلا قنشل هنولدجي ىذلا لبحلا

 ؟ ىبيلصلا وزغلا نم ىقب اذامو ؟ راتتلا فحز نم ىقب اذام

 اهنع بيغت ال ىتلا ةيناطيربلا ةيروطاربمإلا نم ىقب اذامو
 ؟ رلته تاوزغ نمو .. نويلبان تاحوتف نم ىقب اذامو ؟ سمشلا

 بلقني مث ىئاهناللا نمزلل ةبسنلاب نيع ةفرط الإ ىه نإ
 . نيلاع نولفسألاو نيلفسأ نولاعلا

 ضاقنأ ىلع ىلعتل ةيتاوم (فورظ دجت نآلا ليئارسإ تناك اذإو
 ‹ اهفلت ىتلا كراعملا رابغو « ةيبرعلا ةقطنملا لمتشا ىذلا بارخلا

 فوسو .. ةلحرم ضارعأ اعيمج كلتف « اهكهنت ىتلا تافالخلاو

 . خيراتلا لحارم نم رم ام لك لثم ةلحرملا رمت
 فوس اهنأ ىلع اهلامآو اهططخم ىنبت ليئارسإ تناك اذإو

 طويسأ ىلإ اهمسقت فوسو . رصم ىف ةيفئاطلا ةنتفلا لعشت

 .. ملحت اهنإف « ةيعويش ةرهاقو « ةيمالسإ مويفو « ةينارصن

 قرتحا ىتلا ةيفئاطلا ةنتفلل بعرملا ىنانبللا لاثملا نأ « طيسب ببسل
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 ًانايب انايع ىرصم لك اهاري ىتلاو « ىحيسملاو ملسملا اهران ىف

 نأ لهجب وأ ىعوب لواحت ةملسم وأ ةينارصن دي ىأ لشت فوس

 الو ‹ شويج رصمب دجوي ال هنأ رخآ ببسلو . ةنتفلا لعشت

 ةموكحو ةيزكرم ةدحاو ةوقو دحاو شيج امنإو ‹ تايشيليم

 ىف مضي ةدوملا نم قيرع ىمالسإ ثارت وه مهأ ببسلو « ةدحاو
 .:فطغو نوح ىف لححلاو:لللا لكو نايدآلا لك ةضافهقلا هكءايع

 انناوخإ عم حماستو قافو ىف شيعن ةملسم ةيبلغأك اعيمج اننإو
 الار ةالضلا ةيلع دمحم لاق اثر لنهو ماع فنا قلا

 . « ةمذو ًامحر مهيف مكل نإف ًاريخ طبقلاب اوصوتسا »

 :.مالسلاو داخلا يلع وقر

aSنو جاقلا هو هس نانا  

 ‹دحاو لين نم برشنو « ةدحاو ةرسأ ءانبأو ةوخإ نحنف

 ‹ لواحت فوس ليئارسإ نإف كلذ عمو ‹ دحاو فيغر نم لكأنو

 لظت فوسو « ىودج الب اهعم لواحت فوس ةيكيرمألا تارباخملاو

 ةوادعلا نم رحب ىف ومني اضوفرم ابيرغ امسج ليئارسإ

 وأ ومن ىف بيرغلا مسجلا اذهل لمأ ال ايخيراتو .. ةيبرعلا

 . طقسيو لبذيو لصفني نأب هيلع ىضقم وهو « رارقتسا

 رابتخاو سافنأ طاقتلاو ةنده نم رثكأ ديفيد بماك نكت ملو

 ءوس موي لك دكؤت رركتملاو رمتسملا اهناودعب ليئارسإو « تاينلل
 ترانس ف متو ان ايدل هوو نك هجن نك فقع رو تانعنلا
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 اوس ةكلاضلاب اهل تاما لا ديلا ةطكساو ةا ءادككنالا

 ودع نع ئبنت ديفيد بماك ذنم اهتيجيتارتساو اهناودعو . لالغتسا

 لك عم یهو .. امالس ال ابرحو < انامأ ال ابارخ رمضي ىقيقح

 ةنطوتسم لك عمو اربق اهسفنل رفحت نانبل ىلع اهيقلت ةلبنق

 . اران اهعم عرزت ةفضلا ىف اهعرزت

 . اضيرم لظي نل ضيرملا ىبرعلا مسجلاو

 « نانبل ىلإ رصم ليوحت ىف ةيفئاطلا نتفلا حجنت نلو

 لاصئتساو ةنتفلا سوءر عطقب ةليفك رصم ىف ةيزكرملا ةموكحلاف

 .. روذج اهل ىمنت نأ لبقو ٠ دلوت نأ لبق نول ىأ نم ايشيليم ىأ

 ىأ دض ىحيسم لكو ملسم لك نيصحتب ليفك ىنانبللا بعرلاو

 . فرطت

 نيب ةناصح انديزي ميعطت نم رثكأ ثادحألا كلت نوكت نلو

 فوسو <« ةقطنملا ىف ىعولا رولبتي فوس تقولا عمو رخآو تقو

 ىتلا ةيقيقحلا ةرؤبلا ىه امو .. ودعلا وه نم عيمجلا فرعي

 . تابوركيملا اهيف دلاوتتو مومسلا اهنم رشتنت

 2 دحاو فده لوح زكرن نأ انيلع ىعولا اذه لمتكي نأ ىلإو
 ةع فدو + ةيداصتنقالا انتفاع داعش او ييرغلا نسل
 لا تانوالكلا قارتكا زاخو هدا عامو اإلا

 ىبرعلا بكرملا ءانب ةلواحمو « مهافتلل ةكرتشم ةيضرأ نع اثحب

 ::نافوطلا مظن نأ لق
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 ةءوبنلا

 4 مالسإلا اهمسا - ةحاسلا ىلع مويلا اهسفن ضرفت ةرهاظ

 كضرغ ىلإ كلصوت ةيار دجت نلف بسكت نأ تدرأ اذإ

 ةبراضم تاكرش .. ةيمالسإ كوني .. مالسإلا ةيار نم عرسأب

 ءايزآ توين. ةيمالشإ لاو قيظوت تاكرتش :.::ةيمالتإ

 .ةيمالسإ

 ةيارلا لثم اهتحت براحت ةيار دجت نل براحت نأ تدرأ اذإ

 عفري نيسح مادص .. ةيمالسإ تايار عفري ىنيموخلا .. ةيمالسإلا
 .. ةيمالسإ تايار نوعفري ناغفألا نودهاجملا .. ةيمالسإ تايار

 .. ةيمالسإ تايار عفري هللا بزح

 تاراعشلا ىوس كعفنت نلف تاباختنا لزنت نأ تدرأ اذإ

 تاباختنالا لزن امنيح نيدلا ىيحم دلاخ انوخأ ىتح .. ةيمالسإلا

 دلاخ قيفرلا هتفصب سيلو « نيدلا ىيحم دلاخ جاحلا هتفصب اهلزن

 هب تنيز ىذلا نينيل ماسو ىف اهتعاس ركفي مل .. نيدلا ىيحم
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 هللا تيب ىلإ جاحلاو رمتعملا ماسو ىف نكلو « هردص ايسور
 :مارحلا

 ىه ةعاسلا تاعو ضومف رشنتو عبطتو بتكت نأ تدرأ اذإ
 ا هيد احالاو خلا ماو ةمالشألا تافوتهولا

 , باوبألا عسوأ نم نويزفيلتلا ىلإ لخدت نأ تدرأ اذإ
 كراشلاو اوا الا ىه كه ف

E 

 زا و ةا ا او نأ فوزا اذإ

 . ىمالسإلا بزحلا ىه

 .لوسرلا لاقو هللا لاق ةغلب مويلا نوبتكي قافرلا ةوخإلا ىتح

 مظعم هيلع ئرجت ثناك يذلا: ميدقلا ةييكارتشألانانطح فام
 ديدج ناهر سرف رهظو « تاينيتسلاو تاينيسمخلا ىف تانهارملا

 . مراعو یوق ديدج رايتو ..

 ‹ قفانملاو قداصلا مهيفو .. نينهارملا لك رايتلا بكرو

 . مارجإلا لهأو ناسحإلا لهأو .. رجافلاو ربلاو , رجاتلاو روانملاو

 نولمحي اوءاج مهنأ نوفطاخلا ىعدا تارئاطلا فطخ ىتح

 . مالسإلا ليبس ىفو هللا ليبس ىف لتقلاو فطخلل مهنافكأ

 . ءىش ىلع اهعومجم ىف لدت رهاوظ ىهو

 . اهبنجت نكمي ال ىتلا ةعاسلا ةقيقح وه مالسإلا نإ
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 عئارذ تفلتخا نإو ‹ هتميق ىلع فالخ ال ىذلا بهذلا وه

 قيامت لكلاق لامع تا لود تقظحاو :٠ ةيلع لوصخلا

 ٠ لطابلاب وأ قحلاب « فطخلاب وأ ةقرسلاب « هيلع لوصحلل
 . داسفإلا ىف وأ حالصإلا ىف كلذ دعب هولمعتسيل

 . ءىش ىأ لمعل هيلع لوصحلا نم ًالوأ دبال نكلو

 . اهنع ليدب ال ىتلا ةوقلا وهف

 خيراتلا ريغيل لعفلاب ةحاسلا ىلإ لزن مالسإلا نأ .. ةجيتنلاو

 راصنالا كلذب دهشي .. ةقطنملا ةطيرخ لدبيلو ‹ سوفنلا ريغيلو
 مهلياحتو « هتاراعش ةقرسل مهرمآت كلذب دهشيو .. موصخلاو

 . هتءابعب عفلتلل مهقباستو هزومر لامعتسال

 ةمدقم الإ ملاعلا حرسم ىلع نآلا ىرجي ىذلا دهشملا ىرأ الو

 :ةعاسلا ماينق ىلإ خيراشلا نم نقب ام لمشت قوس كزانعل

 . هلهأو مالسإلا اهضوخي

 نأ الإ فنعلا اذهب مالسإلل ىناثلا روهظلا اذه بسحأ امو

 ةلودل ىئاقلا نوهلكلا اهب :ةجاؤيل للا افدشتح ىتلا ةوّنقلا نوكي

 ‹ ةيرذلا بلاخملابو ةيكيرمألا بانلاب دّيْوَمُلا روهظلا اذه .. ليئارسإ
 ةفاحصلاو ةسايسلا لفاحم عيمج ىف ضيرعلا ىملاعلا داسفإلابو

 . مالعإلاو

 ةيسايسلا ىوقلاب ججدملا لئاهلا داسفإلا اذه لثملو

 هذه ىف هب فذقيو مالسإلا هللا دشحي نأ دبال ناك .. ةيركسعلاو
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 .. ضقانتلا ةديدش اهتيادب ىفو اهرهاظ ىف انل ودبت ىتلا ةروصلا
 . حيحصلاب فئازلا اهيف جزتمي ةطلتخم اهنأكو ودبت لب

 فاعلا رخال ناما ىف ةئيانفلا ةا لحلو
 . هحيحص نم مالسإلا فئاز زرفل . ةيومدلا خيراتلا ةزرفم ىلع

 ةرقفلا كلا هذه رقي هلا آر اش لخآ نمو اذه لق نمو
 نم ناف "دب رصم رمغي مث ‹ لورتبلاو زونكلاو لاملاب ملاعلا نم
 ةه نما دعس ااو كا فلا تاووجازا م مكب للا
 لشفلا تابايغ ىف هلك ىسكراملا ركفلاب ىوطي مث , ةقطنملا
 . نايسنلاو

 . قرط قرتفم باب ىلع مهنأكو عايض ىف ملاعلا بابش فقيو

 غارفلاو عايضلا اذه نع مهنونفو مهاقيسومو مهيناغأ ربعت
 . ةيبدألا ةلبلبلاو ٠ ىجولويديألا سالفإلاو ‹ ىسفنلا

 اهر اه هو نرالا ترج ىق ارم كانه اناا
56 

 ىتلا ةيناثلا ةهجاوملاو .. ةكرعملا الإ ءىشلا اذه نوكي اذامو
 . ليئارسإ دعو تايآ ىف نآرقلا ىف هللا اهنع َثدَحَتَأ

 تار نقاب اوفس هير اسم یف ےک ذوق و
 لوط دعب ةيبرعلا ةهبجلا مائتلا مث ( ىفاذقلاو دسألاو ىنيموخلا )
 . قزمت

 امير ىذلا ةصققلا نم بيرقلا ءزجلا وه اذه ناك اميرو
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 . هانيأرو هانرصاع

 هيف مكتلت ىذلا مويلا اذهل اهتيشخ ائيش ليئارسإ ىشخت الو

 قلتختو « ابرح لعتفت نأ لواحت فوس اذهلو .. ةيبرعلا ةهبجلا

 .. مهقزمت ىلع اولاز ام مهو برعلا هيف لجاعت اًيركسع امادص
 . ةملك ىلع اوعمتجي نأ لبقو

 ةمداتقلا ةنسلا وأ نوهشلا نا[ 'ءانألا خيرات ىه اذه ناك ایرو

 فوسو .. خفلا ىلإ اوجردتسي نل برعلا نكلو .. رثكألا ىلع

 ثدحي فوس لب .. ديرت ام اهل متي نلو .. ةصرفلا اهيلع نوتوفي
 شكا عئاعتلا ماما ايفان نوطتو حف سقت نأ: كلا
 .. لمحلا دعت ملو بئذلا تحبصأ اهنأ لكلا فرعي فوسو . رثكأو

 .. هركذت تناك ىذلا ناودعلا سفن دسجت تحبصأ اهنأو

 قتلا ةيذافلا ةه لاو هالا كتا و نرالا ناووعلا

 دييأتب برعلل اهعرجتل تداع .. اهرانب تلطصاو اهب توتكا
 . ةيكيرمأ ةدناسمو « ىكيرمأ

 اذه دنا نق ر نإ رال ا ف قلو
 . ملاعلا هبجشي ىذلا رفاسلا ناودعلا

 عجارتتو « نيزاوملا ريغتتو « حايرلا هاجتا ريغتي فوسو

 . اهزيحت نع ام ائيش اكيرمأ

 : ةيبرعلا ةهبجلا هيف مثتلت ىذلا تقولا ىف اذه ثدحي فوس

 اذه ىرنل شيعن نل اميرو .. اهتاماعز لدبتتو . اهتملك عمتجتو
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 ‹ ةديدج ءامسأو « ةديدج هوجو كانهف .. ةمحلملا نم ىناثلا لصفلا

 اهعنصيو هللا اهيبري ٠ نآلا نامتكلا ىط ىف ىه . ةديدج تادايقو

 نآلا اهيفخي ىهو ... ةمداق روصعل رونلا عئالط نوكتل هنيع ىلع

 . اهتقول اهيلجيل

 E RO OER وأ اكدوا رم اهتز

 نطب نم ةعلاطلا موجنلا هذه نوريو « تادايقلا هذه نودهشيو

 . ةملظلا

 شطبلا طقسي ىذلا شيجلا اذه مه اندافحأ نوكي اميرو
a uللا يشتمل زينا نحب مك اك زار  

 . انقزمتو انفعض جيسن نم هسفنل هعنطصا

 هروهظ ىف مالسإلا ةمحلم ىه ةوخإ اي ةمداقلا نينسلا نإ

 . تامالعو حئاولو رئاشب ىه ثادحأ نم نآلا ىرن امو .. ىناثلا

 سيل ىوارعشلا خيشلا لثم ةيعادل لوبق نم هللا ىطعأ ام نإ

 راد نت موب س و وف نم قر امو انا
 ا مهعامسأو مهراصبأ قلحتت « نابشو بيش رابكو

 ىف هنوعباتيف فرصلاو ىحنلا ملع ىف قئاقد مهيلع ىقلي وهو
 . ةينغأ مهيلع ىقلي هنأكو ‹ قوشو ةفهل

 عقلا كروت اكن لمعلم نإ ةو و العا ا

 ملعي ال اممو ملعن ال امم هللا هلعفي امو ء رودصلا حرشو لوبقلاو
 . هسقن خيشلا ىتح . دحأ
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 فولألا كاك داسعألا نجف ىف عش تلا دخلا تاحاتسو

 « ربكأ هللا » ليلهتب مهلوح نم ءاضفلا لجلجي ضرألا نوشرتفي

 . مهمانم ذيذل نم مهظقويو . مهتويب نم هللا مهقوسي

 ءةنس دعب ةنس نوفعاضتي نييالملاب صغي ىذلا تافرع لبجو

 مهودحي . تاغللاو سانجألا لك نم ضرألا راطقأ نم نوتأي

 .: كيبل مهللا كيبل :. ئداحلا

 ارب العتق نسل ..:ىهلإ لعف كلذ

 ةكد ىلع سلجي نأ ةيسكراملا ءاهقف دحأ عطتسي مل اذاك

 ؟ روهمج نم خيشلا عمجي ام هلوح عمجيو

 ءارقفلل جذاس ىقبط ضيرحت نم هيف امب ىسكراملا هقفلا نإ

 وحنلا ملع قئاقد نم ةيبذاج رثكأو « ريثكب لهسأ نيمورحملاو

 رهظي مل اذاملف .. هيعمتسم ىلع خيشلا اهيقلي ىتلا فرصلاو
 * قاتلا معي ینگ راک واروع

 ةا الو مالكلا اذهل بح الو :::لونق ال هنأ

 ادبو ٠ ضع. ىهقناو مالكلا اذه نع سانلا لأ فرط دنقل

 . ديدج نأشو ديدج دارم هيف هلل ديدج رصع

 ءالؤه هب نحتمي فوس ام لثمب ةنامأ لماح نحتمي نلو
 نمز لایا ىف انهي نتا قا الإ 0 ةنابأل حلا

 ىتح ةحلسم ةيتاع لودو « نتفو « ركمو « ناودع طسو « ءىدر

 . بيبللا اهيف هوتي ةيوتلم ةيسايس زيلاهدو « نانسألا
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 مويلا وملسم لمحي ام ديعبلا سمألاب شيرق وملسم لمح امو

 . ضومغلاو بعرلاب ةلقثم ةكرت نم

 مهءادغا نوزراني اونا دقتف + اطنخ نسخا سالا: یف ناک

 ةيسورفلاو ةعاجشلا ديلاقت نم ةيقب كانه تناكو « لجرل ًالجر
 نف رهي ىدعلاو . ةديعافلا يه ااف هزدلا انا د ةكاهشلاو

 قلطمو وحلا ف هتفانلا فا وجعا كيوم اينوفا علا

 لب « ةيركسع افادهأ راتخي الو , ةنيصح ةنمآ فرغ نم خيراوصلا

 ىف نوعسي اخويشو لافطأو ًءاسن لتقيو « ةنمآ ابوعش راتخي

 الب ةرئاط نم ةماس تازاغو ةيبوركيم لبانق رجفيو « قاوسألا

 ىربك لودو . دفنت ال حالسلا نم تاناسرت هئارو نمو « رايط

 . تارايلملا كلمت

 ديلولا نب دلاخ مايأ نم ملسم ةئامب صلخملا مويلا ملسم
 ‹ دشأ نتفو < َدَلأ تاوادع عم لماعتي وهو « عفان نب ةبقعو

 اهب ًاجافي هتموكح ىتح . ًادحأ هعم دجي ال وهو . كتفأ ةحلسأو

 ىري الو ء ضومغلاو ليلاضألاو ةيمعتلا نم ارحب ضوخي وهو « هدض

 .. هيمدق عقاوم

 ىف ةيسورلا ةناسرتلا براحي لظ ىناغفأ دهاجمب كلاب امو
 هرو ومو فيش فداك توختا نم ىل والا كالخلا كا فلا

 ةمقللا نودجي ال ءاويإ مايخ ىف هلايعو « هدض هتموكح

 رخ نموت الا تازاقلاو لياتقلاب ةف قوق ند افا
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 ىوس ائيش كلمي ال وهو « ملكتت ال ةفاحصو « كرحتي ال ملاع

 ىوق ىلع رصتناو رباصو ربص دقو . توملا ىتح ربصلاو لاتقلا

 :: بلغت هل

 نم دلويو « ةنحاط فورظ نم قثبني مويلا مالسإ نإ

 مالسإ نم ءارث رثكأو قمعأ نوكيس هنكلو « ةكلهم تاضقانت

 تاعمتجملا نم ماع فلأ روطت ىلع ىوتحيس هنأل « سمألا

 . هيتفد نيب نونفلاو مولعلاو فراعملاو

 ىف ىلوألا ةوادبلا نم ةلئاه ةلقن ربع مامألا ىلإ ةوطخ هنإ

 . ةيعانصلا رامقألاو رزيللاو رتويبموكلا ةراضح ىلإ شيرق

 وطقم لوقو هرم تاماق ىلإ عافت ةلقنلا ته لكم

 لك مضي <« ابعوتسم امالسإ ملاعلا ىلإ مدقتل , ةيعوسوم فراعمو
 . هتءايع ىف سانجألا

 هنن نق نور واح نقلا ا ةا ل وقعا نإ

 مالسإلا رهوج نع ربعت ال ءاجنتسالا طورشو سافنلاو ضيحلا

 ةيهقف زيلاهد ةسيبح ىه امنإو « هتيملاع نع الو « هتعس نع الو

 هتيويح ىلع تضقو « دس ةراح ىف مالسإلا تلخدأ « ةقيتع

 . هتنورمو

 نم جرخي نأ ملاعلا ىلإ مالسإلاب جرخي نأ ديري نم ىلعو
 : ةوييتفلا هزه يز: ةنازتزلا هذه نه ورهن و نسلاهذلا ةذه

 ءافص ديدج نم قلأتيل « لوقعلا ىلع نار ىذلا ًادصلا ولجيو
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 . « هللا الإ هلإ ال » ةملك قمعو لالجو « ديحوتلا

 .دوعولا نامؤلا اذه: انللعأ دعو

 بقاعتو نتفلا راصحو نحملا ريهص نم نآلا انلوح ىرن امو

 داليمب تارشيمو تامدقم الإ هلاخأ ام ءادعألا بلاكتو تامزألا

 الا هم لذات نا انين ردك لا هدا ةريدعللا لوقحلا

 ا ا ةت ةا

 ةينورتكلإلا نئازخلاو ةيمقرلا لافقألاب هبشأ مويلا لكاشم نإ

 .. لورتنوكتوميرلا رئاودو ملعلا ذيواعت الإ اهحتفت ال ىتلا

 ‹ مويلا ملسم هيلإ جاتحي ام ضعب ىه ءايشألا هذهو

 . هتعاجشو هناميإ ىلإ ةفاضإلاب

 هتعاجشب سوسكهلا مزهي نأ سمحأ عطتسي مل ميدقلا ىفو 20

 . ثيدحلا زيهجتلاو ةيبرحلا ةبرعلاب امنإو .. اهدحو

 . رجنتس خيراوصب ناتسناغفأ ودهاجم اهلعف دقو

 هلا امسا عانق ههو

 .بايسألا هاليمالا ىفايمساو

 . ضرألا ىف هللا دي ىه بابسألاو

 هلأسن مث بابسألاب ةدودمملا هدي درن نأ بحي ال هللاو

 . تازجعملا

 لك غرفتسنو ةحاتملا بابسألا لك دفنتسن نأ ًالوأ انيلعف
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 نطل لاوس ا نا ليف نكمل ولا

 . ماع ةتامعبراو فلآ نم نآرقلا هب ءاج... ادج ميدق سرد اذه

 ءاضوض ىفو . دومجلا ةسكن ىف امامت هانيسن دقو

 . بوثلا ريصقتو ةيحللاو باقنلاو باجحلا ىلع تارجاشملا

 ققحتتل اديج هركذنو سردلا هيف ىعن ىذلا تقولا ءاجو
 .: ييكلا لوحتلا ييو: ةرحتسلا باطلا تفي ©8موققلا

 انيبن جوزتف « هتءابع ىف ةيحيسملا نضتحا مالسإلا نإ مث
 ىلصو < لئاوألا نيرافلا نيملسملا ىشاجنلا ىوآو « ةيطبقلا ميرم
 نآرق ىسيع ىف لزنو ‹ سدقملا تيب ةسينك ىف صاعلا نب ورمع

 هنإ ء اذه نم رثكأ لاق لب « هللا نم حورو هللا ةملك هنإ لوقي ىلتي
 . . ةعاسلا تامالع نم نوكيل نامزلا رخآ لزني

 .. اًيباتك اًيمذ دهطضي وأ ةيفئاط ةنتف ريثي نم املسم سيلو
 الإ نوفي نلو ةدحولاو ةبحملاو ةدوملا وملسم الإ حجني نلو

 . رصعلابو نيدلاب ءاملع

 . ةءوبنلاب نودوعوملا نوملسملا مه ءالؤهو
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 دومحم ىمطصم / روتكدلل ةلماكلا لامعألا

 ةياهنلاو ةيادبلا ليئارسإ
 ءاكبلا ىتح اوكحض نيذلا

 منهج ىلإ قيرطلا
 ىسايسلا كريسلا باعلا
 لعتشملا دغلا

 ىسايسلا مالسإلا

 رارسألا ملاع
 ةرخآلا ءامظعو ايندلا ءامظع
 راحتنإلا ةفاح ىلع
 ليقتسملا ةءارق
 رسلا ةملك

 رانلاو ةنجلل ةرايز
 ىربكلا ةرماؤملا

 ديدج ىنآرق سفن ملع
 توملا ةباوب ءارو اذام
 ةعافشلا

 هللا ايند ىف حاوس
 رانلا طخ ىلع
 دحلملا ىقيدص عم راوح

 هللا

 ةقرحملا ةغلو ةيزانلا ليئارسإ
 ناميإلا ىلإ كشلا نم ىتلحر
 لازلزلا ةفاح ىلع
 ىرصع مهفل ةلواحم نآرقلا

 هللا تيأر

 هللا ايند ىف تالمأت

 1 مظعألا رسلا
 دورقلا رصع

 ةايحلاو بحلا ىف

 مكحي ناطيشلا
 ملسو هيلع هللا ىلص دمحم
 ةايحلا زغل
 توملا زغل
 توبكنعلا

 مدعلاو دوجولا
 دسجلاو -ورلا
 انتيب ىف نكسي راطيشلا

 ,هنألا ةلش

 رغأ دیم تاياكح

 توباتلا نم جورخلا
 رفصلا تحت لجر
 ربكألا ردنكسالا
 لظلاو ناسنإلا

 ام :

 ةنياغلا
 ءارخصلا ىف ةارماغم
 يل اوفرتعأ
 بح ةلكشم 65

 ةبعكلا يلإ قيرطلا
 ةراوتتلا
 مالسإلاو ةيسكراملا
 ناقفو طلا

 نآرقلا رارسأ نم
 ةيسكراملا تضفر اذامل
 يح نئاك نآرقلا

 يمالسإلا راسيلا ةبوذكأ
 نامزلا تحت ناك
 ةءاربلاو مثألا ديشانأ
 رخآلا ءيطاشلا يلإ اكيرمأ نم
 ةعنقألا اوعلخا ةداسلا اهيأ
 وه ام مالسإلا
 ىلزانتلا دعلا ًادبو
 ٠ ةيئاهبلا ةقيقح
 رئاحلا لاؤسلا
 راسيلا طوقس
 نونجلا رصع وه له
 ناسنإلاو هللا



 ةحمص

 8 - يوت ملل سلو ووش وم داوم د ماجاب اولا ونس بألا اما سا ماك ةمدقم

 0 00000 خيراتلا ةملك

 ا ملاعلا اذه رابكلا مكحي فيك

 YT RAR ae مدخلا ملس نم لوخدلا

 O 00000 ارس ءارولا ىلإ

 EN ع ااا ams sS ايريتسهلا ملاع

 NY aes alas راسيلا طوقس

 00000 0 0 00002121 ءىش لكل زهاجلا رربملا بحلا

 ANT dss فوخلا نوعرزي نيذلا

 ANS aOR e eat Ê ؟ نافوطلا برتقا له

 ا ل وولاة هنا عا ةءوبنلا

 - ١۱1۵ -راسيلا طوقس


