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!ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

يذلا براقلا .(41-35 ،4 سقرم .ار) عوسي اهَنَّكس يتلا ةفصاعلا ىلع مويلا ايجروتيل مّلكتت
نأ اوفاخف .جاومألا هتمطلو حيرلا هب تفصع ،ةريحبلا نوربعي مهو هيف ذيمالتلا ناك
هب خرصف .ةداسو ىلع اًمئان ةرخؤملا يف ناك هّنكل ،براقلا يف مهعم عوسي ناكو .اوقرغي
.(38 ةيآلا) "؟كِلهَن انَّنَأ يلابُت امَأ ،مِّلَعُم اي" :اولاقو فوخلاب اوألتما دقو ذيمالتلا

ىقبت اذامل" :انلقو ةايحلا براجتل انضرعت نأ دعب ،عوسي ّبّرلا ىلإ اًضيأ نحن انخرص ٍةّرم مك
وأ ّبحلا ّنأل ،قرغن انّنأ انل ودبي امدنع اميس ال ."؟يلجأ نم اًئيش لعفت الو تمص يف
قلقلا جاومأ ةمحر تحت نوكن امدنع وأ ،ىشالتي ذخأ ةريبك اًلامآ هيف انعضو يذلا عورشملا
نودب ،ةايحلا رحب طسو يف نوعئاض وأ لكاشملاب نورومغم انّنأ رعشن امدنع وأ ،ةليقثلا
انريس عباتن الف انتوق اهيف اننوخت يتلا تاظحللا يف ،اًضيأ وأ .ءانيم نودبو ددحم راسم
انتحص ىلع ىشخن انلعج عقوتم ريغ نيعم ضرم صيخشت ّنأل وأ لمع الب انّنأل ،مامألا ىلإ
رعشنو ،ةفصاعلاب اهيف رعشن يتلا تاظحللا يه ةديدع .انيلع زيزع صخش ةحص ىلع وأ
.ةياهنلا نم نوبيرق انّنأب

،ذيمالتلا لثمو ،فوخلا نم قانتخالاب اًضيأ نحن رعشن ،اهِلثِم ريثك يفو تالاحلا هذه يف
كراشيو ،اًمئان ناك ول ىتح ،دوجوم عوسي ،براقلا ىلع ،عقاولا يف .ءيش مهأ ىرن اّلأ كشون
،عقاولا يف .انل رابتخا وه ىرخأ ةهج نمو ،انلهذي همون ،ةهج نم .ثدحي ناك ام ّلك يف هذيمالت
هعضنو هيلإ عرضتنو هكراشن نأ - ريبعتلا زاج اذإ - اّنم عقوتي ،كانه رضاحلا ،عوسي ّبّرلا
يفكي ال ،عوسي ذيمالت نم نوكن ىتح ،هّنأل .ظقيتسن انلعجي همون .هشيعن ام بلق يف
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اوعمسا .همامأ انتوص عفرن نأ اًضيأ انيلعو .هعم نوكن نأ انيلع لب ،دوجوم هللا ّنأب نمؤن نأ
،مويلا دهاشأ تنك ."!ينصلخ ّبر اي" :ةخرص يه ،ةديدع تارم ،ةالّصلا .هيلإ خرصن نأ انيلع :اذه
يفو براوق نتم ىلع اوتأ نمم مهنم ديدعلا ،ئجاللا موي جمانرب ،"هتروص ىلع" جمانرب يف
ّبر اي" :خرصنف اًضيأ انتايح يف هسفن ءيشلا ثدحي ."!انصلخ" :اوخرص قرغلا ةظحل
.ةخرص ةالّصلا حبصتف ،"!انصّلخ

يه امو ،يتايحب فصعت يتلا حايرلا يه ام :لاؤسلا اذه انسفنأ ىلع حرطن نأ اننكمي مويلا
ةّيسفنلا يتايحو ةّيلئاعلا يتايحو ةّيحوّرلا يتايح ضّرعتو يتحالم قيعت يتلا جاومألا
نأ انديريو ،كلذ يف بغري هّنإ .ءيش ّلك هل لقنل ،اذه ّلك عوسيل لقنل ؟اًضيأ رطخلل
نم اوبرتقا ذيمالتلا ّنإ ليجنإلا انل لوقي .ةذاشلا ةايحلا تاجوم دض ىوأم دجنل هب ثبشتن
نيرداق ريغ اندحو انّنأ كردن نأ :انناميإ ةيادب يه هذه .(38 ةيآلا .ار) هومّلكو هوظقيأو ،عوسي
امدنع ناميإلا أدبي .انقيرط دجنل موجنلا ةراحب لثم عوسي ىلإ ةجاحب انّنأو ،دومّصلا ىلع
ةبرجت ىلع بلغتن امدنع .هللا ىلإ جاتحن انّنأب رعشن امدنعو ،انسفنأ يفكن ال انّنأ نمؤن
امدنعو ،هللا جعزي نأ ديري ال يذلا لطابلا نّيدتلا ىطختن امدنعو ،انسفنأ ىلع قالغنالا
يف ةيداعلا ريغو ةعيدولا ةّوقلا اهّنإ .بئاجعلا انيف عنصي نأ هنكمي كاذإ ،هيلإ خرصن
.تازجعملا عنصت يتلا ةالّصلا

ام" :وهو اضيأ انمهي اًلاؤس مهيلع حرطو .جاومألاو حيرلا نَّكسف ،ذيمالتلا هيلإ لّسوت ،عوسي
،ذيمالتلا ىلع فوخلا رطيس .(40 ةيآلا) "؟مكَل َناميِإ ال َنآلا ىلِإَأ ؟فوَخلا اذه َنيفئاخ مكَل
،انيلع رطيس اذإ يذلا فوخلا وه .عوسي ىلإ مهرظن نم رثكأ جاومألا يف نوقّدحُي اولظ مهّنأل
ام اًريثك .عوسي ّبّرلا ىلإ رظنن اّلأو ةئيسلا لكاشملاو تابوعّصلا يف انرظن تِّبثن انلعج
ًالدب لكاشملا يف قّدحن انيقب ةرم مك :اًضيأ انل ةبسنلاب كلذك وهو .مئان هّنأ انل ودبي
يفو ،ةيواز يف عوسي ّبّرلا انكرت ةرم مك !انمومه هيلع يقلنو عوسي بّرلا ىلإ بهذن نأ نم
ال يتلا ناميإلا ةمعن مويلا بلطنل !ةجاحلا تقو يف طقف هانظقيأو ،ةايحلا براق ةرخؤم
فّقوتت مل يتلا ،ءارذعلا ميرم .هبلق باب قرط نمو عوسي ّبّرلا نع ثحبلا نم اًدبأ بعتت
.موي ّلك هب قثن نأل ةّيويحلا ةجاحلا انيف ظقوتلف ،هللاب قثت نأ نع اهتايح يف ةتبلا

 

يكئالملا ريشبتلا ةالص

يكئالملا ريشبتلا ةالص دعب

 

!ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

هيف اوتفل ًءادن يضاملا عوبسألا اوقلطأ نيذلا رامنايم ةفقاسأ توص ىلإ يتوص ّمضأ
نيذلاو دلبلا كلذ يف نيحزانلا صاخشألا فالآل ةعورملا ةربخلا ىلإ هرسأب ملاعلا هابتنا
مارتحا ّمتي نأو ةّيناسنإ تارممب حَمسُي نأ ريبك فطلب دشانن انّنإ :عوجلا نم نوتومي
اهرابتعاو تايفشتسملاو سرادملا كلذكو لكايهلاو دجاسملاو رايدألاو دباعملاو سئانكلا
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.رامنايم ىلإ مالّسلا لمحيلو عيمجلا بولق حيسملا بلق سمليل .ةدياحم ءوجل نكامأ

اًعم" :راعش تحت ةدحتملا ممألا ةئيه همظنت يذلا نيئجالل يملاعلا مويلاب مويلا لفتحُي
نم مّلعتنلو ؛مهحارفأو مهنازحأ ىنبتنلو نيئجالل انبولق حتفنل ."اًقْرَف لمعن نأ اننكمي
.ةريبك ةدحاو ةلئاعو ،ةّيناسنإ رثكأ ةعامج يِّمننس ،اًعم ،اذكهو !ةعاجشلا مهتنورم

ىلإو اًئينه ًءاَدَغ .يلجأ نم اوّلصت نأ اْوَسنت ال ،مكلضف نمو .اًكرابم اًدحأ اًعيمج مكل ىّنمتأو
!ءاقللا
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