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[!ريخلا ءاسم] !dobrý večer ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ ،ءاّزعألا بابّشلا اهّيأ

ّدوأو ،هلأسأ ةثالث متحرط .مكتلئسأو مكتاداهشو درانرب روينسنوملا مالك عامس يندعسأ
.اهل ةبوجأ نع مكعم ثحبلا لواحأ نأ

،ةايحلا يف ملح مظعأ وه ّبحلا .ةّباشو ّباش نيب يف ّبحلا نع امكلاؤسو ،اكزوزو رتيب عم أدبأ
.ةايحلا يف ةّمهملا ءايشألا ّلك لثم ،اًلهس سيل هنكل ،ليمج ٌملح هّنإ .اًصيخر سيل هّنكل
انأدب دقل" :ةيلاتلا ةلمجلا مكنم سبتقأ .هريسفت لهّسلا نم سيل نكل ،انُملح ،ملحلا هّنإ
،ةديدج نويع ىلإ رمألا جاتحي ،امتلق امك ،لعفلاب ."اًمامت ةديدج نويعب ةّيطعلا هذه كردن
ةفطاع دّرجم سيل ّبحلا ّنأل ،ّبحلا نأش نم لّلقن ال ،ءاقدصألا اهّيأ .رهاظملاب عدخنت ال نويع
الو ،اًروفو ءيش ّلك ىلع لوصحلا سيل ّبحلا .ةيادبلا طقف يهف ةفطاعلا تدجو نإ وأ ،روعشو
.ةّيلوؤسمو ءاطعو ةنامأ وه ّبحلا .ِمراو مِدختسا قطنمل بيجي

ىلإ باهذلاو ،رباع وه ام ةفاقث ىلع دّرمتلا يه ،ةّيقيقحلا ةروثلا ،مويلا ةّيقيقحلا ةلاصألا
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يضقن نأ لجأ نم انه انسل .انتاذ ّلكبو ،ةايحلا ىدمل وه ّبحلا .ةظحللا ءارو ام ،ةزيرغلا دعب ام
يف اهومتأرق ،ةعئار صصق مكنهذ يف مكيدل مكعيمج .اًعورشم ةايحلا نم لعجنل لب ،اًماّيأ
صصقلا ضعب يف اهومتعمسو ،ىسنُت ال يتلا مالفألا ضعب يف اهومتدهاشو ،تاياوّرلا
وه رخآلاو ّبحلا وه امهدحأ :نارصنع اًمئاد اهيف دجوي ،ىربكلا صصقلا يف ،مترّكف ول .ةرّثؤملا
ّبحلا :امهيلك ىلإ جاتحن ،اًريبك اًئيش عنصن ىّتح .اًعم اًمئاد ناريسيو .ةلوطبلاو ةرماغملا
دودحماللا ّبحلا :نادوجوم امهالك ،بيلّصلا ىلإ رظننلو ،عوسي ىلإ رظننل .ةلوطبلاو
ةّيوابوطلا ةنوقيأ دجوت انمامأ انه .لولح فاصنأ نود ،ةياهنلا ىّتح ةايحلا لذبل ةعاجشلاو
ةايحلا ماّيأ اوعدت ال مكلضف نم .ةيلاع فادهأ ىلإ رظنن نأ انل لوقت .ّبحلا لاطبأ ىدحإ ،ةّنح
.لسلسملا تاقلح لثم ّرمت

.مكنم دحاو ّلك ،مهمو ّصاخ مكنم دحاو ّلك .ةّصاخ جئاتنب اونمؤت ال ،ّبحلاب نوملحت امدنع ،كلذل
ءارقفلاو عمتجملاو نورخآلا .ةّيطع ،ةّصاخلا هتايح ،ةايحلا لعجي نأ نكميو ةّيطع وه دحاو ّلك
نأ اوفاخت الو اوملحا .ةضوملا تاهّجوت زواجتيو ،رهظملا زواجتي لامجب اوملحا .مكنورظتني
عم ءيش ّلك اهيف نوكراشت ةايح اوضقت نأو ،مهوّبرتو ءانبأ اوئِشنُت نأو ،ةلئاع اونوكت
.تنأ امك اذكه ،ِك/َكّبحيو ِكب/َكب بّحري يه وأ وه كانه ّنأل ،مكفعض نم اولجخت نأ نود ،رخآ صخش
مالحألا .اهديرن يتلا ةايحلا ىلع ليلد انمالحأ !ليمج اذهو ،وه امك رخآلا بحت نأ :ّبحلا وه اذه
ال .ةليوطلا ةزاجإلا الو ،ةضوملا بسحب سبللا الو ،ةمخفلا ةراّيسلا تسيل ةريبكلا
ماهوألاو ،ءيش ملحت نأ وأ ملحلا .اًماهوأ مكعيبي هّنكلو مالحألا ىلع مكمّلكي نم ىلإ اوعمتست
دقل .مكتداعسب نوبعالتي مه مالحألا نع ثيدحلاب ماهوألا نوعيبي نيذلا ءالؤه .رخآ ءيش
،هتدارف يف بوبحم هّنأب رعشيل ملاعلا يف وهو هعون نم ديرف انم ّلك :ربكأ حرفل انقلُخ
دعقملا ىلع نيسلاج ْشِعن ال .هناكم كلذ لعفي نأ دحأ عيطتسي ال امك نيرخآلا ّبحيلو
اونوكتو مكسفنأل اوحمست ال .هللا ْيَنيع يف ديرف وه دحاو ّلك ،ال .رخآ دحأل ناكملا ظفحنل
شيعنل ملاعلا يف نحنو ،رارحأو نوديرف نحن ،ةلمّجلاب نيقولخم انسل نحن ،نيقباطتم
ّبحلا تارماغم يف ْرِماغنْلو ،ةّيوقلا تارايخلا ىلع ةأرجب لِبقُنلو ،هللا عم ّبح ،ّبح ةّصق
متنأ له [“!معن” :نوبيجي] ؟اذهب نوملحت له :مكلأسأ ؟اذه نوقّدصت له :مكلأسأ .ةبيجعلا
!متنسحأ [“!معن”] ؟نودكأتم

ءابآلا مه ؟مكروذج يه امو .روذجلا اوسنت ال ،ّبحلا رمثي ىّتح .ىرخأ ةحيصن مكل مّدقأ نأ ّدوأ
اذه ،مكدادجأ ىلإ اوبهذاو ،روذجلا اوقسا .مكل ضرألا اوّدعأ مه .دادجألا :اوهبتنا .ةّصاخ دادجألاو
رطخ دجوي مويلا .مهصصق ىلإ عامتسالل اًتقو اوذخو ،ةلئسألا مهيلع اوحرطا :مكديفي
ىلع هارن ام :ةعرسب ءيش ّلكب مايقلاو ،ضكرلا ىلإ ليمن انّنأل ،روذجلا نم عالتقالا
صاخشألا رهظيسو ةدحاو ةرقن يفكي ،اًروف تيبلا ىلإ انيلإ لصي نأ نكمي تنرتنإلا
امدنع .انيدلاو هوجو نم رثكأ نيفولأم نوحبصي مهّنأ ثدحي ّمث .ةشاشلا ىلع ءايشألاو
نع لصفنن نأ .ةّيقيقحلا انروذج دقفن نأ كشون انّنإف ،ةّيضارتفالا لئاسّرلاب ئلتمن
اّنم هللا انديري .ريّرّشلا ةبرجت وه لب ،انل اًريخ سيل ،غارفلا يف انلايخ لِّغشن نأو ،ةايحلا
ىلع نيقلغنم نوكن اّلأو ،ةايحلا عم لصاوت ىلع ىقبن نأو ،ضرألا يف اًديج سرغنن نأ
نيرذجتم ؟متمهف له .نيحتفنمو نيرذجتم !عيمجلا ىلع نيحتفنم اًمئاد لب ،انسفنأ
.نيحتفنمو

.ريثك ّبحلا ىلع مالكلا .فلتخم لكشب رّكفي ملاعلا ّنكل ،حيحص اذه ،معن :يل نولوقت دق
وه امب ،اذهب اورّثأتت ال ،ءاّزعألا بابّشلا اهّيأ .هسفنل دحاو ّلك :وهو رخآ أدبم وه دئاّسلا ّنكل
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نمل ملستسملا طابحإلا وأ نزحلا ءانجس مكسفنأ اولعجت ال .دِسفُي يذلا رّشلابو ،ئطاخ
هجو متيأر لهو .مؤاشّتلا ضرم مكبيصيس ،اذه متقَّدص نإ .اًدبأ رّيغتي نل اًئيش ّنإ لوقي
مؤاشّتلا انلعجي .ةرارملا هيف هجو ،بئتكم هجو هيدل ؟هيدل هجو ّيأ متيأر له ؟مئاشتم باش
ىوقلا نم ريثكلا مويلا دجوي .راغص متنأو نكمم مرهلا .انلخاد يف مرهنو ،ةرارملاب باصن
نوفرتحمو ،ةّيبلسلل توص تارّبكم لثم مه ،ءيش ّلك نمو عيمجلا نم وكشت ،ةّيبيرختلا
عوسي ّبّرلا .ةّيحيسملا نم اسيل مؤاشّتلاو رّمذتلا ّنأل ،ال !مهيلإ اوغصت ال .رّمذتلا يف
،ضرألاب ةقصال انهوجو ءاقبإل نيقولخم انسل نحن .اياحض انّنأب روعشلاو نزحلا نم رفني
.عمتجملا ىلإو نيرخآلا ىلإو ءامسلا ىلإ انرظن عفرنل لب

هذه فرعن اًعيمج نحنف ،ًاليلق طبحُن ةنيعم تاظحل يف ةايحلا يف انّلك انّنأل- طبحُن امدنعو
هَتلُق ام اذه .ديدج نم انعفريل عجان جالع دجوي ؟لعفن نأ اننكمي اذام ،طبحُن امدنعو -ةربخلا
:ينتلأس .فارتعالا جالع هّنإ [“!معن”] ؟رتيب ىلا متيغصأ له .فارتعالا :رتيب اي تنأ انل
عوضوملا اًضيأ انه "؟هللا ةمحر ىلإ هقيرط يف تابقعلا ىلع بّلغتي نأ ّباشل نكمي فيك"
-"؟فارتعالا ىلإ نوبهذت امدنع نورّكفت اذام يف" :مكتلأس اذإ .مهألا ىلإ رظنلا ،رظن عوضوم
يف" رّكفن اّنإ :نولوقتس :مكباوج نم دكأتم اًبيرقت انأف ،-ٍلاع توصب كلذ اولوقت ال
[“!ال”] ...عمسأ ال [“!ال”] ؟فارتعالا روحم يه اًّقح اياطخلا له -اوبيجأ ،مكلأسأ يّنكل ."اياطخلا
اذام ؟هيف مأ كاياطخ يفو كسفن يف رّكفت تنأو هنم برتقت نأ هللا كديري له  !متنسحأ
ال يّنأل ،ىلعأ توصب [“!هنم”] اوبيجأ ؟ديري اذام ؟كاياطخ نم مأ هنم برتقت نأ ؟هللا ديري
بهذن ال نحن .بألا هّنإ ؟ءيش ّلك رفغي يذلا بألا مأ اياطخلا ،روحملا وه ام .[“!هنم”] ...اًديج عمسأ
اْوَظحيل نوضكري نيذلا ءانبألا لثم لب ،اوعضاوتي نأ بجي نيذلا نيبَقاعملا لثم فرتعنل
رفغي هللا :اًديج اذه اوعمسا .ةئيطخ ّلك انل رفغيو ةرم ّلك يف انميقي بآلاو .بآلا قانعب
!اًمئاد رفغي هللا ؟متمهف له !اًمئاد

يتلا ةرفغملا اورّكذتت ىّتح تاظحل عضب اوقبا ،فارتعا ّلك دعب :ةريغص ةحيصن مكل مّدقأ
يف اهومتربتخا يتلا ةّيرحلا كلت ىلعو ،مكبلق يف مالّسلا كلذ ىلع اوظفاح .اهومتلن
ال ،اوظفاح اذه ىلع .هللا اهاّيإ كحنم يتلا ةرفغملا لب ،ةدوجوم دعت مل يتلا اياطخلا ال .مكلخاد
قانعلاب ىظحأل بهذأ :اذه اورّكذت ،ةمداقلا ةّرملا يف فارتعالا ىلإ نوبهذت امدنعو .اهودقفت
ىلإ بهذأ لب ،تاباسحلا ةيوستل ٍضاق ىلإ بهذأ ال انأ .اًريثك يندعاس يذلا ىرخأ ةّرم هسفن
لوقأ نأ ّدوأ :ةنهكلل ةحيصن مّدقأ نأ ديرأ ةظحللا هذه يف .ينيفشيو ينّبحي يذلا عوسي
هللا ِطعنل .لبقتسيو قناعيو اًمئاد رفغي يذلا بآلا هللا ناكم يف مهّنأ اورعشي نأ ةنهكلل
اًليمج ءيش ّلك حبصي ،ّمهألا صخشلا وه ناك نإ ،هللا ناك نإ .فارتعالا يف لّوألا ناكملا
نمو .حرفلا لب ،ةنونيدلاو فوخلا ّرس سيل :حرفلا ّرس معن .حرفلا ّرس فارتعالا حبصيو
نوحنمت ةوخإ اونوك ،مكلضف نم ،نيقّقحم الو ،نيّيلوضف ال .ءامحر ةنهكلا نوكي نأ ّمهملا
.اذه بآلا قانع نوقفارت ةوخإ اونوكو ،بآلا ةرفغم

."فارتعالا ىلإ باهذلا لجخ ىلع بّلغتأ نأ يننكمي ال ،لاح ّيأ ىلع لجخأ انأ" :ٌدحأ لوقي دق نكل
تنك اذإ .ديفي اًنايحأ ةايحلا يف انسفنأ نم لجخن نأ !ديج ءيش اذه لب ،ةلكشم تسيل هذه
ةمالع ّيأ لثم هّنكل ،ةدّيج ةمالع وه لجخلا .هتلعف ام لبقت ال كّنأ ينعي اذهف ،لجخلاب رعشت
كبحي هّنإ .اًدبأ كب لجخي ال هللا ّنأل ،لجخلا ريسأ ّلظت ال .كلذ نم دعبأ ىلإ باهذلا بلطي
اًضورعم سيل اًئيش مكل لوقأ .اًمئاد كّبحي وهو .كسفن نم لجخت تنأ ثيح ،كانه ديدحّتلاب
مهيدانن ،ّرش ّلك نوبكتري نيذلا ءايحلا يليلق كئلوأ ،يضرأ يف .ةريبكلا ةشاشلا ىلع
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.“نولجخي ال” نيذلا ءالؤه

رفغي نأ هللا ىّتح عيطتسي ال كلذل ،يسفنل رفغأ نأ عيطتسأ ال ،ِتبأ اي نكل” :ريخأ ٌّكشو
بهذت امدنع ؟هللا نيهن ىتم ،عمسا ،نكل .“اياطخلا سفن يف اًمئاد عقأس ينّنأل ،يل
انّنأكو ،انل رفغي نأ عيطتسي ال هّنأ رّكفن امدنع هللا نيهن .اًدبأ .ال ؟ةرفغملا هنم بلطتل
تنأ” هل لوقت نأ !ءيس ٌرمأ وه امّنإ اذه هلل لوقأ نأ .“!ةّبحملا يف فيعض تنأ” :هل لوقن
ةئيطخلا نم انميقي امدنع .ةّرم ّلك يف انل رفغي امدنع حرفي هللا .“!ةّبحملا يف فيعض
ىري ال هّنإ .الف وه اّمأ ،طبحُن نيذلا نحن .طابحإلاب رعشي الو ،ىلوألا ةّرملا لثم انب نمؤي
اًسانأ ىري الو .مهّبحيل ءانبأ مهيف ىري لب ،(نيئطاخلا ةئف يف) مهفّنصيل نيئطاخلا
ةّرم ّلك يفو .نانحلاو ةمحّرلا هيف دادزتف ،ىحرج نونوكي دق ،نيبوبحم ءانبأ ىري لب ،اوأطخأ
!ضرألا ىلع كلذك اًضيأ نكيل .لافتحا ءامّسلا يف نوكي – اًدبأ اذه اوسنت ال - فرتعن

دقل .امكتداهش ىلع اًركش .ةايحلا يف بيلّصلا امتربتخا دقل ،اكنيلو رتيب اي ،اًريخأ
.ليمج لعف ،قناع ؟بيلّصلا ةقناعم نم فوخلا مدع ىلع بابشلا عّجشن" فيك امتلأس
انسفنأب ةقّثلا ديعتسن ،دحأ انقناعي امدنع .فوخلا ىلع بّلغتن نأ يف دعاسي قانعلا
عوسي قناعن امدنع هّنأل .عوسي انقناعي نأب انسفنأل حمسنل كلذل .ةايحلاب اًضيأو
يذلا ّبحلا هّنإ .اًدحأ صّلخي ال ملألاف ،هدحو بيلّصلا قناعن نأ نكمي ال .ىرخأ ةّرم لمألا قناعن
امدنع !اًدبأ ،هدحو بيلّصلا سيلو ،هعم عوسي قناعنو بيلّصلا قناعن ،كلذل .ملألا لّوحي
بابشلا يئاّزعأ .مالس ىلإ لّوحتي ملألا يف عوسي حرفو .ديدج نم حرفلا دلوي ،عوسي قناعن
ىلإ هولمحت نأ مكل ىّنمتأ .ءيش ّلك نم ىوقأ اًحرف ،حرفلا اذه مكل ىّنمتأ ،تاباشلاو
.اًّيوخأ اًبرُقو تاماستبا لب ،اًمالك ال !حرفلا اولمحا .حرفلا لب ظعاوم اولمحت ال .مكئاقدصأ
!Ďakujem .يلجأ نم اوّلصت نأ اوَسنت ال :اًريخأ اًئيش مكلأسأو ّيلإ متيغصأ مكّنأل مكركشأ
[!اًركش]

"...انابأ" :انابألا ةالص ّلصنل .انّبحي يذلا هللا ىلإ ّلصنلو ،فوقولا عيمجلا نم ىجري
.[ةيكافولسلا ةغللاب]

[ةكربلا]
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