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توم راثأ اهقشتف برحلا يلايل اّمأ .موجنلا اهتءاضأ يتلا ،يلايللا لامج نوريثك باّتك ىجان
ءاسن يديأ انذخأت نأب انسفنأل حمسنل ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ ،ةليللا هذه يف .ةئيضم
ليللا لاوز عم ،ءاسنلا ءالؤه .ملاعلا مالظ ءاضأ يذلا هللا رون روهظ نهعم فشتكنل ،ليجنإلا
ةربخ َنْشِع كانهو .بيطلاب عوسي دسج نهدل ربقلا ىلإ نبهذ ،جيجض نود لّوألا رجفلا غوزبو
ّنإ نهل اولاق ةَقاَّرب ٍبايث يف نيَتيصخش َنْيَأَر ّمث ،غراف ربقلا ّنأ ًالّوأ نفَشتكا :ةريثم
َنْيَأَر .(10-1 ،24 اقول عجار) نيرخآلا ذيمالتلل ربخلا نالعإل اًروف نضكرف ،ماق دق عوسي
.عوسي ّبّرلا حصف اًضيأ نحن لخدن ةثالثلا لاعفألا هذهب :َنْرَّشبو نْيَغصأو

نم برقلاب ،ةربقم يف .دَهاشُي اًرمأ ناك لب ،عَمسُي اًمالك نكي مل ةمايقلاب ىرشبلا .َنْيَأَر
َنلَخَدف .رْبَقلا ِنع َجِرحُد دق َرَجَحلا ءاسنلا تدَجَو" ،اًئداهو اًمظنم ءيش ّلك نوكي نأ بجي ثيح ،ربق
يتأي هّنكل .انتاططخم بلقب حصفلا أدبي ،كلذل .(3-2 تايآلا) "عوسي ِّبَّرلا َنامْثُج َندِجَي مَلف
ال - كلذب فرتعن نأ بجي - نايحألا ضعب يف .اهلوبق لهسلا نم سيل .ةشهدم ءاجر ةيطع عم
،كوكشو ةلئسأ اًضيأ نحن انيلع رطيست ،ليجنإلا ءاسن لثم .انبولق يف ءاجرلا اذهل ناكم
.(5 ةيآلا عجار) “ضرألا ىلإ ينحني هجولاو” ،فوخلا وه ةعقوتملا ريغ ةمالعلا مامأ لعف ةدر لّوأو

يذلا مويلا يف طقف قّدحنو ،لفسألا ىلإ رظنت نويعب عقاولاو ةايحلا ىلإ رظنن ام اًبلاغ
نجس يف فّيكتنو ،انتاجايتحا يف قلغننو ،لبقتسملا صخي اميف طابحإلاب رعشنو ،ّرُمي
كارح الب لظن اذكهو .اًدبأ رّيغتت نل رومألا ّنأب داقتعالاو يكشتلا يف رمتسنو ،ةالابماللا
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هذه يف ديري ،عوسي ّبّرلا ّنأ اّلإ .ةايحلا حرف نفدنو ،ردقلاب ىضرلاو مالستسالا ربق مامأ
فوخلل ةريخألا ةملكلا نوكت ال ىتح ،ءاجرلا اهئيضي ،ةفلتخم اًنويع انيطعي نأ ةليللا
توملا ردقي نلو" ،ةايحلا ىلإ مدعلا نم زفقن نأ اننكمي عوسي حصف ةوقب .توملاو ملألاو
تراص انتايح :(28 ،2021 ايشيرب ،حصفلا ينعي اذام ،رينار لراك) "ةايحلا انبلسي نأ دعب
ّنكل .انّلشيو انفيخي نأ توملل نكمي هّنأ حيحص .دودحماللا هللا ّبح يف اًقانع اًمئادو اهّلك
حتفنلو ،اننويع نع نزحلاو ةرارملا باجح لزُنلو ،ىلُعلا ىلإ انرظن عفرنل !ماق دق عوسي ّبّرلا
!هللا ءاجر ىلع انسفنأ

اذامِل" ،ةَقاَّرب ٍبايث يف نالجر نهل لاق ،غرافلا ربقلا َنْيَأَر نأ دعب .َنْيَغصأ ءاسنلا ،اًيناثو
عمسن نأ انل ديفملا نم .(6-5 تايآلا) "ماق لب ،انُهه َسيَل هَّنِإ ؟تاومَألا َنيَب ِّيَحلا نع َنثَحبَت
نأ انلواحو ،هللا نع ءيش ّلك انمهف انّنأ يعّدن ةرم ّلك يف !انُهه َسيَل هَّنِإ :اهدّدرنو تاملكلا هذه
يف طقف هنع ثحبن ةرم ّلك يفو !انُهه َسيَل هَّنِإ :انسفنأل دّدرنل ،انتاططخم يف هرصحن
انتارايتخا يفو موي ّلك فقاوم يف هاسننو اًبناج هعضن مث ،ةجاحلا ةظحل يف وأ رباع لاعفنا
انغيصو انلاوقأ ضعب يف هدِّيقن نأ ردقن انّنأ نظن امدنعو !انُهه َسيَل هَّنِإ :دّدرنل ،ةّيلمعلا
نومّلأتيو نوحفاكيو نوكبي نيذلا عم ،ةايحلا اياوز كلحأ يف هنع ثحبن نأ ىسننو ،انتاداعو
!انُهه َسيَل هَّنِإ :دّدرنل ،نوجريو

."؟تاومَألا َنيَب ِّيَحلا ِنع َنثَحبَت اذامِل" :وهو ،ةوسّنلا ىلإ هّجوملا لاؤّسلا ىلإ اًضيأ نحن ِغصنل
نكت مل نإو ،يضاملا ىرسأ انيقب نإو ،توملا يف انيقب نإ حصفلا دّيعن نأ اننكمي ال
لامعأ نع فّقوتن نأو ،رّيغتن نأ ةعاجشلاو ،انل رفغي هللا عدنل انتايح يف ةعاجّشلا انيدل
انلعجو ،ةذيوعت يف ناميإلا رصحن نأ يف انلصاو نإو .هتّبحمو عوسي عم انّنأ ررقن نأو ،ّرّشلا
يذلا ّيحلا هلإلا هرابتعاب مويلا هب يقتلن نأ لدب ،يضاملا نمزلا نم ةليمج ىركذ هللا نم
يضاملا ضاقنأ نيب عوسي ّبّرلا نع ثحبت يتلا ةّيحيسملا .ملاعلا رّيغيو انرّيغي نأ ديري
ال !تاومألا نيب نم ماق عوسي ّبّرلا نكل .حصف نود نم ةّيحيسم يه ،ةداعلا ربق يف هعضتو
ةوخإلا هوجو يف هنع ثحبن نأ فخن الو !ّيحلا وه ،هب يقتلنو بهذنل لب ،روبقلا نيب رّخأتن
دوجوم هللا :نومّلأتيو نوكبي نيذلا عجو يفو ،نوملحي نيذلاو نوجري نيذلا خيرات يفو ،اًضيأ
!كانه

توم ىلع نيكابلا ةّيزعت لجأ نم ةمايقلا ثدحت مل .ةمايقلا حرفب ؟نْرَّشب اذامب .َنْرَّشب اًريخأ
ّرّشلا ىلع هللا راصتنا ىرشُب ،ةيداعلا ريغ ىَرشُبلا ىلع بولقلا حتف لجأ نم لب ،عوسي
لبقي الو ،ّيصخش حرف ةوشن يف ةوسّنلا يقبُي نأ ةمايقلا رون ديري ال ،كلذل .توملاو
ىلإ نولمحيو (9 ةيآلا عجار) “ربقلا نم نوعجري” نيلَسرم ذيمالت دّلوي لب ،رارقتسا فقاوم
َنْعَرسأ ،َنْيَغصأ نأ دعبو ةوسّنلا تأر نأ دعب ،اذهل .تاومألا نيب نم مئاقلا ّبّرلا ليجنإ عيمجلا
لوقي ،اًنونج َّنُهمالك ربتعُي نأ نكمي ناك هّنأ َنْفَرَع .ةمايقلا حرفب ذيمالتلا نْرِّشَبيل
مل َّنهنكل ،(11 ةيآلا) "نايَذَهلاِب َهَبشَأ" َّنُهمالك اوربتعا ذيمالتلا ّنإ عقاولا يف ليجنإلا
يف نْقِّقدَي ملو ،َّنهرعاشم نفقوي ملو ،ّنهتروص نع َنعفادي ملو ،َّنهتعمس ىلع نقلقي
.“!ماق دق عوسي ّبّرلا” :ّنأب ةراشبلا لمحل نهبولق يف رانلا ىوس نهيدل نكي مل .ّنهتاملك

نود نمو فوخ نود نم !ةقيرطلا هذهب ملاعلا قرط يف عرست يتلا ةسينكلا ةليمج يه مكو
نحن .عيمجلا ىلإ ليجنإلا حرف لمحت نأ يف اهتبغر عم طقف لب ،تايزاهتناو تاكيتكت
كلذ جرحدن نأو ،نيرخآلا عم هكراشنو تاومألا نيب نم مئاقلا َّبرلا ربتخن نأ :اذه ىلإ نوّوعدم
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.ملاعلا يف هحرف رشنن يكل ،اًريثك عوسي ّبّرلا انيفخأو انمتخ هيف يذلا ،ربقلا نع رجحلا
هاّنجس اهيف يتلا تاّيلكشلا نم هرّرحنلو ،اهيف هاَّنفد يتلا روبقلا نم ّيحلا عوسي ْمِقُنِل
ال ىّتح ،اًنايحأ هانعضو اهيف يتلا ةئداهلا ةايحلا مون نم ظقيتسنلو ،نايحألا نم ريثك يف
زّيمتي يذلا تقولا اذه يف مالس لامعأب :ةّيمويلا انتايح يف ُهلخدنل .انقياضي الو انجعزي
لامعأبو ،نيجاتحملا عم فطاعّتلابو ،ةعوطقملا تاقالعلا يف ةحلاصم لامعأبو ،برحلا لاوهأب
لامعأب ،ءيش ّلك لبقو .بيذاكألا طسو يف ةقيقحلا لامعأبو ،ةاواسملا مادعنا يف لدع
.ةّوخألاو ةّبحملا

انتاهاتم ىصقأ ىلإ لصوو ،اناياطخ ربق يف لخد وه .عوسي ىعدُي انؤاجر ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
قامعأ كلحأ نمو ،انتاداهطضا لاقثأ لمحو ،انفواخم كباشت ربع راسو ،انسفنأ انعضأ ثيح
وهو ،ّيح هّنإ !حيسملا عم حصفلا دّيعنل .صقر ىلإ اننزح لّوحو ةايحلا انحنمو انظقيأ ،انتوم
لشفلا عيطتسي الو ،ناطلُس ّرّشلل دعي مل هعم .انرّرحيو انلّدبيو اننيب ّرمي اًضيأ مويلا
مئاقلا عوسي عم هّنأل .ةديدج ةايح ةيادبل اًّرمم حبصأ توملاو ،ديدج نم أدبن نأ نم انعنمي نأ
.حابّصلا ةمجن ّعشت ،فيثكلا مالّظلا يف ىّتح ،هل ةياهن ال ليل دجوي ال ،تاومألا نيب نم

برحلا مالظ ،ناملربلا ءاضعأ ةداسلاو ،ةيدلبلا سيئر دّيسلا ،هنوشيعت يذلا مالظلا اذه يف
مالآلا لجأ نم يّلصنو .ةليللا هذه مكلجأ نمو مكعم يّلصن ،يّلصن انعيمج ،ةوسقلاو
نحن !اوعجشت” :مكل لوقنو انتالصو انتقفارم مكل مدقن نأ اّلإ انعسي ال .ةريثكلا
!ماق حيسملا :وهو مويلا هب ُلفتحُي اًميظع اًرمأ اًضيأ مكل لوقأو .“!مكقفارن
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