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سمشلا :رعذلا انيف ريثت ،مويلا ليجنإ نم لّوألا ءزجلا يف ،عوسي اهمدختسا يتلا ُرَوُصلا
عجار) ةعزعزتملا تاوامّسلا تاَّوقو ةطقاستملا موجنلاو ،ريني دعي مل يذلا رمقلاو ،ةملظملا
ىلع :لاق ذإ ،ءاجرلا ىلع انسفنأ عوسي ّبّرلا حتف ،ةزيجو ةرتف دعب نكلو .(25 -24 ،13 سقرم
يفو .(26 ةيآلا عجار) ناسنإلا نبا يتأيس ،سمادلا مالظلا نم ةظحللا كلت يف ديدحتلا هجو
ةرجش ىرن امدنع لاحلا وه امك ،هئيجم تامالع يف لّمأتن نأ لعفلاب اننكمي رضاحلا تقولا
.(28 ةيآلا عجار) بيرق فيّصلا ّنأل اهقاروأ قلطت أدبت نيتلا

،ةيحان نم .دغلا لمأو مويلا ملأ :نيَهجو ىلع كلذو ،خيراتلا ةءارق ىلع ليجنإلا اذه اندعاسي
عيمج يف ،يرشبلا عقاولا اهيف اًقراغ لظي يتلا ةملؤملا تاضقانتلا عيمج عوسي ركذي
ّبّرلا عم ءاقللا يأ ،عقاولا اذه رظتني يذلا صالخلا لبقتسم كانه ،ىرخأ ةيحان نمو ،تاقوألا
.عوسي ةرظنب نيَهجولا نيذه ىلإ رظننل .رش ّلك نم انرّرحيل يتأيس يذلا عوسي

رظتننو ،ملظلاو مالآلاو فنعلاو نحملاب مستي خيرات يف نحن .مويلا ملأ :لّوألا هجولا
مه ،ةلسلسلا يف تاقلحلا فعضأ مهو ،ًةصاخ ءارقفلا ّنإ .اًدبأ يتأي نل هّنأ ودبي اًريرحت
بلطي ،هب لفتحن يذلا ،يملاعلا ريقفلا موي .نوقوحسملا اًنايحأو نومولظملاو نوحورجملا
،نيفعضألا ملأ ىلإ برق نع رظنن نأ فاخن اّلأو ،ىرخألا ةهجلا ىلإ مهنع انهجو ريدن اّلأ انم
،ةدحَولاب مهتايح سمش ملظُت ام اًبلاغ :مهل ةبسنلاب اًدج اًمهم مويلا ليجنإ ُرَبَتعُي نيذلا
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ّلك .اهّلك مهتايح رّمدت دقو ،مالستسالا يف مهمالحأ موجن طقستو ،مهتاعقوت رمق ئفطنيو
يف ةاواسملا مدعو ملظلا اياحض مُهَف ،هيلع نيِرَبجُم نونوكي ام اًبلاغ يذلا رقفلا ببسب اذه
.ثارتكا يأ نود ،مهريصمل مهكرتيو مهاري الو ةعرسب ضكري يذلا ،ءاصقإلا عمتجم

نأو ،ءاجّرلا ىلع انسفنأ حتفي نأ عوسي دارأ .دغلا لمأ :يناثلا هجولا كانه ،ىرخأ ةيحان نم
ودبيو سمشلا ملظت امنيب ،برتقي هّنأ دّكأ اذهل .ملاعلا ملأ مامأ فوخلاو قلقلا نم انعزتني
لمأ .همعارب نَّوكتت تأدب صالخ لبقتسم كانه ،ملؤملا انخيرات نينأ يف .راهني ءيش ّلك ّنأ
لبَق نم ومني لب ،توملا دعب امل دعو درجم سيل هللا صالخ ،معن .مويلا ملأ يف رهزي دغلا
يف ملظلاو رهقلا ربع هقيرط قشيو ،- اًحورجم اًبلق اًعيمج انيدل - ،حورجملا انخيرات يف
ةنّيللا رجشلا قاروأ لثم هللا ةكلمم حتفتت ،ءارقفلا ءاكب طسو يف ديدحتلاب .ملاعلا
.اًيئاهن انررحيس يذلا نوكلا كلم ،عوسي ّبّرلا عم ريخألا ءاقللا ىلإ ،هفده ىلإ خيراتلا دوقتو

بولطم ؟عقاولا اذه مامأ نييحيسملا نحن انم بولطملا ام :ةلحرملا هذه يف انسفنأ لأسنل
جالع يف رمتست مل نإ :ناطبترم (ملألاو لمألا) امهّنإ .مويلا ملأ ءافشب دغلا لمأ ّيذغن نأ اّنم
ال ،عقاولا يف ،ليجنإلا نم يتأي يذلا لمألا ّنإ .دغلا لمأ كيدل نوكيس داكلابف ،مويلا مالآ
انيلع لب ،نكمم ريغ اذه ،اًدغ رومألا نسحتت ىتح اَئيش لمعن نأ ريغ نم راظتنالا ىلع موقي
لؤافتلا سيل ّيحيسملا ءاجّرلا .موي ّلكو ،مويلا .مويلا ذنم اًلمع صالخلاب هللا دعو لعجن نأ
هذه يفو ،رومألا رّيغتت نأ نولمأي نيذلل ،نيقهارملا لؤافت اًضيأ لوقأ نأ ّدوأو ،ديعسلا
وه ّيحيسملا ءاجّرلا .مهسفنأل مهتايح عنص يف نورمتسي لب اًئيش نولمعي ال ءانثألا
ءاجّرلا .عوسي هأدب يذلا ةّوخألاو ةلادعلاو ةّبحملا توكلم ءانب وه ،لامعألاب ،موي ّلك ءانب
يذلا لجرلا كلذ مامأ نم ارم نيَذللا نهاكلاو يواللا هعرزي مل ،لاثملا ليبس ىلع ،ّيحيسملا
عجار) ةردابلا هذهب ماقو فّقوت يرماس لبق نم ،بيرغ صخش نم هعرز مت دقل .صوصللا هحرج
يف ءاجّرلا اوعرزاو اوفقوت” :انل لوقت ةسينكلا ّنأ ول امك رمألا ودبي مويلاو .(35 -30 ،10 اقول
.ةسينكلا ءاجرو ،تنأ كءاجرو ،صخشلا كلذ ءاجر .“ءاجرلا عرزاو ءارقفلا نم برتقا .رقفلا
اًرون نوكن نأو ،لّلك الب لمأ عاَّنُص ،يمويلا ملاعلا ضاقنأ نيب نوكن نأ وه انم بولطملا
نأو ،مامتهالا مدع انلوح دوسي امنيب ةمحّرلا ىلع اًدوهش نوكن نأو ،سمشلا ملظت امنيح
نل .ةمحّرلا ىلع اًدوهش نوكن نأ .ةرشتنملا ةالابماللا طسو يف نيظقيو نيِّبحم نوكن
،ةحلاصلا ءايشألا رثكألا ىلع لعفنس .ةمحّرلاب رمن نأ نود ريخلا عنص نم اًدبأ نكمتن
يه انبولق سملن انلعجي ام .بلقلا سمت نل اهّنأل ّيحيسملا قيرطلا سمت نل اهّنكل
برقلا :وه ديدحتلاب هللا بولسأ .نانح لامعأب مقنلو ةمحّرلاب رعشنلو برتقنل :ةمحّرلا
.مويلا انم بلُط ام اذه .نانحلاو ةمحّرلاو

بألا ،حوّرلا ريقف هسفن وهو ،ءارقفلا نم بيرقلا فقسألا هرّركي نأ داتعا ام اًرخؤم ترّكذت
انلمأ مَجرَتُي مل نإ ."لمألا مّظنن نأ بجي لب ،لمألا دنع فقوتن نأ نكمي ال" :وليب ونينوت
ال ،كرتشملا تيبلاب ةيانعو نماضتو ةلادع ىلإو ،مامتها ىلإ ،ةيلمع فقاومو تارايخ ىلإ
اوشيعي نأ مهربجي يذلا ءاصقإلا داصتقا رييغت نكمي الو ،ءارقفلا مالآ فيفخت نكمي
نحن ةصاخو ،انل كورتم رمألا .ىرخأ ةرم مهتاعقوت رهدزت نأ نكمي الو ،شماهلا ىلع
،-لمألا ميظنت :ليمج وليب ونينوت هبتك يذلا ريبعتلا اذه- ،لمألا ميظنتل ،نييحيسملا
ّيعامتجالا مازتلالا يفو ،ةيرشبلا تاقالعلا يف ،موي ّلك ةيلمع ةايح ىلإ هتمجرتو
لامعألا يف نييحيسملا نم ريثكلا هب موقي يذلا لمعلا يف ركفأ ينلعجي .ّيسايسلاو
ةلمع ءاطعإ متي ال .لمألا ميظنت متي ؟كانه لعفن اذام ...ةّيلوسرلا ةّبحملا لمعو ،ةيريخلا
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.مويلا اّنم ةسينكلا اهبلطت ةيمانيد هذه .لمألا ميظنت متي لب ،ال ،ةيندعم

ةروص يه :تقولا سفن يف ةلالد اهيفو ةطيسب اهّنإ .لمألل ةروص مويلا عوسي انل مّدقي
هذه ّنأ عوسي دّكأو .فيّصلا بارتقا ىلإ ريشتو ،تمصب تبنت يتلا ،نيتلا ةرجش قاروأ
هذه ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ .(28 ةيآلا عجار) اًنِّيل نصغلا حبصي امدنع روهظلا يف عرشت قاروألا
وأ ةنوّيللا ةملك اهّنإ .ءارقفلا ملأ فّفختو ملاعلا يف تبني لمألا لعجت يتلا ةملكلا يه
،قالغنالا ىلع بلغتلل انل كورتم رمألا .نانحلا ىلإ كدوقت يتلا يه ةمحّرلاو .نانحلا
نوديري نيذلا “نيحلصملا طلست حور” ةبرجت ،مويلا ةبرجت يه يتلا ،ةيلخادلا ةبالّصلاو
لعجن نأو ،اذه ىلع بّلغتن نأ بجيو .سدقلا حوّرلا نم سيل اذه :ةبلصو ماظنلا ةلماك ةسينك
طقف لاغشنالا ةبرجت ىلع بّلغتلل انل كورتم رمألاو .ةبالّصلا هذه يف تبني لمألا
قاروأ لثم .ملألا عم فطاعتنو ،ملاعلا يسآم مامأ نانحلا انألميو نيلن ىتح ،انلكاشمب
ديفي ال :ريخ ىلإ هليوحتو انب طيحي يذلا ثولتلا صاصتمال نووعدم نحن ،ةنّيللا ةرجشلا
،اذه اولمعي نأ نوفرعي عيمجلا ،اننيب كشلا ريثن نأو ،لداجتن نأو ،لكاشملا ىلع مّلكتن نأ
تفل نود فيظن ءاوه ىلإ موي ّلك خسولا ءاوهلا لّوحت يتلا قاروألا دّلقن نأ وه ديفملا لب
يف نورومغم اًسانأ نوكن نأ :“ريخلا ىلإ ءيش ّلك نيلِّوحم” نوكن نأ انديري عوسي .هابتنالا
.(21 ،12 ةيمور عجار) ريخلاب ّرّشلا ىلع بيجُن اّنكل ،عيمجلا هسفنتي يذلا ليقثلا ءاوهلا
ءارقفلا نوميقيو ،لدعلا لجأ نم نولمعيو ،عايجلا عم زبخلا نورسكي :نولعفي اًسانأو
.يرماسلا كلذ لعف امك ،مهتمارك مهيلإ نوديعيو

ءارقفلل ّراّسلا ربخلا نلعتو اهتاذ نم جرخت نيح ةباشو ،ةيليجنإو ،ةليمج نوكت ةسينكلا
نوكت ةسينكلا :ةريخألا ةفصلا ،ةفصلا كلت دنع فقوتأ .(18 ،4 اقول عجار) عوسي لثم
ةهئاتلا بولقلل اهروضحب لوقت ةّيوبن ةسينك هذه .لمألا عرز يف ةباش نوكت نأ ،ةباش
بلق يف برتقي فيّصلا أدب اًضيأ مكل .بيرق عوسي ّبّرلا ،اوعجشت” :ملاعلا مهذبن نملو
ةرظن لمحنل ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ .“ىرخأ ةرم لمألا غزبي نأ نكمي ،اًضيأ كملأ نمو .ءاتشلا
ّنأل .مهيلع مكحن نأ نود ،ةمحربو برقبو ،ءارقفلل نانحب اهلمحنلو .ملاعلا ىلإ هذه لمألا
.انرظتني عوسي ،مهيف ،كانه ،ءارقفلا نم برقلاب ،مهنم برقلاب ،كانه عوسي
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