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مقدمة
ُمع إي٤مم حيٚمق ًمٜم٤م أن ٟم٘مرأ يمٚمٛم٦م مجٞمٚم٦م ،شمٜمٕمش ُمذاىمٜم٤م وشمًتحًٜمٝم٤م آذاٟمٜم٤م ،ومتس أوشم٤مر ىمٚمقسمٜم٤مً ،مٙمٜمٜمل
أظمؼمك أظمل اًم٘م٤مرئ أن هٜم٤مك يمٚمامت ومجؾ ،ىمد ٓ يتقومر هل٤م ىمدر ُمـ اجلامل إديب اًمذي يٌٝمرٟم٤م ،سم٘مدر
ُم٤م يتقومر ومٞمٝم٤م ؾمالُم٦م اعمٕمٜمك ،ومتّمحح ُمٗمٝمقُم٤م ،وشمزيدٟم٤م ُمٕمٚمقُم٦م ،وشمًتٜمٝمض وقمٞم٤م ظم٤مُمال ،وشمٜمتِمؾ
اًمً٤مُمع ُمـ ضمٝمؾ ُمٗمرط ،وشمْمٞمػ إمم رصٞمدٟم٤م اعمٕمرذم اًمذي ي٘مرسمٜم٤م ُمـ احل٘م٤مئؼ.
وُمـ هٜم٤م يم٤مٟم٧م اعمٕمروم٦م وقمٞم٤م ،ويم٤من اًمققمل ومٝمام ،ويم٤من اًمٗمٝمؿ إدرايم٤م ،ويم٤من اإلدراك ي٘مٞمٜم٤م ،اؾمتٚمٝمٛمٜم٤مه
ُمـ اًمقرق ،اًمذي ٓ حيٛمؾ يمالُم٤م ُمٙمتقسم٤م ،سم٘مدر ُم٤م حيٛمؾ ذم طم٘مٞم٘متف قمزوم٤م يٛمتع قم٘مقًمٜم٤م ،مت٤مُم٤م يمام
شمًتٛمتع إذن سم٠محل٤من اعمقؾمٞم٘مك.
هذه هل اًمّمقرة اًمتل شمتحقل ُمٕمٝم٤م اًمٙمٚمامت إمم أحل٤من قمذسم٦م ،هتٞمؿ هل٤م وهب٤م وُمٕمٝم٤م اًمروح واًمقضمدان،
وشمرشم٘مل هب٤م إٟمٗمس واًمٕم٘مقل.
ٓ ٟمٜم٘مؾ ُمروي٤مت ،وٓ ٟمٕمٞمد ىمّمّم٤م ،وٓ ٟمٙمت٥م قمـ ؿمئ ُمٕم٤مد وُمٕمروف ،سم٘مدر ُم٤م ٟمْمع أيديٜم٤م قمغم
اًمٚمٛمً٤مت اًمٖم٤مئٌ٦م ،اًمتل شمتخٗمك قمـ يمثػم ُمـ اًمٕم٘مقل ،اًمتل مل شمتٕمقد اًمٖمقص واًمتحٚمٞمؾ ،ورؤي٦م
إسمٕم٤مد اعمٗمٞمدة ،اًمتل شمٜمػم دروسمٜم٤م إمم اًمٖم٤مي٤مت اعمٜمِمقدة.
اًمث٘م٤موم٦م ؿمئ قمٔمٞمؿ ،واعمٕمروم٦م ًمذة قم٘مٚمٞم٦م ٓ ،يِمٕمر هب٤م إٓ إٟمً٤من أدرك ه اًمًٕم٤مدة ذم احلٞم٤مة ،وًمٙمـ
هذه اًمًٕم٤مدة شمتحقل جلحٞمؿ هيدم يمؾ اًم٘مٞمؿً ،مق سمٜمٞم٧م قمغم قمٚمؿ ُمٖمِمقش ،وُمٕمٚمقُم٤مت ذائٗم٦م ،وأومٙم٤مر
ُمٕمقضم٦م سم٤مـمٚم٦م.
وًمتٙمـ ؾمٓمقرٟم٤م ظمٓمقة شم٘مؽمب ُمـ اًمّمقاب ،وشمٜمٓمٚمؼ ُمـ صدق إومٙم٤مر ،وشمٜمٌٕم٨م ُمـ ؾمالُم٦م
اًم٘مّمد ،طمتك جيد اًم٘م٤مرئ ُمٕمٝم٤م قمزومف اعمٜمِمقد ،اًمذي ٓ يٛمتع أذٟمف وم٘مط ،سمؾ يٛمتع ىمٌٚمٝم٤م ىمٚمٌف وقم٘مٚمف
وروطمف ووضمداٟمف وأؿمقاىمف وُمٕم٤مرومف ،ومػمى اًم٘مٚمؿ وهق يت٘مٛمص طم٤مل اًمٙمامن وأقمقاد اًمٓمرب ،و
ويٙمقن قمزومف اًمذي يٗمقق حلـ اعمقؾمٞم٘مٞملم مج٤مٓ وٟمٖمام وإهب٤مرا وـمرسم٤م..
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إٟمف ..اًمٕمزف قمغم اًمقرق ،وقمزف إومٙم٤مر ،وقمزف اًم٘مٚمؿٟ ،م٘مدُمف ًمٕمِم٤مق اعمٕمروم٦م ،وهقة اًمٕمٚمؿ
وإدب.
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أرجوكم ال تقزؤوا
هؾ شمتٕمج٥م ُمٜمل ًمق ىمٚم٧م ًمؽ يق ًُم٤م ٓ :شم٘مرأ ،أو شمٜمدهش طمٞمٜمام شمراين أىمقل ًمٚمٜم٤مس :إن اًم٘مراءة ص٤مرت
ُمّمٞمٌ٦م ومال شم٘مرؤوا! وأٟم٧م اًمذي شمٕمٚمؿ قمٜمل دو ًُم٤م ،أٟمٜمل ُمـ أوائؾ ُمـ يدقمقن إمم اًم٘مراءة ،ويرسمٓمقن
ُمًت٘مٌؾ أُمتٜم٤م وشم٘مدُمٝم٤م وقمزه٤م سم٤مُمتٓم٤مئٝم٤م ،سمؾ يزيد دهِمؽ ُمٜمل وأٟم٧م اًمذي شمٕمٚمؿ أٟمٜمل ص٤مطم٥م يمت٤مب
(اىمرأ ..رؾم٤مًم٦م اًمقطمل إومم) ذًمؽ اًمٙمت٤مب اًمذي يٜم٤مدي أن شمٙمقن اًم٘مراءة ذم طمٞم٤مشمٜم٤م يم٤مًمٓمٕم٤مم
واًمنماب؟!
وًمٙمٜمل أىمقل ًمؽ :إذا رأي٧م قمكم يق ًُم٤م أو ُمٜمل ؿمٞمئ٤م همري ًٌ٤م ،ومال شمتٕمج٥م طمتك شمٕمرف اًمًٌ٥م ،وأن
شمدرك أن هٜم٤مك قمٚم٦م ىمقي٦م ،ورء ُم٤م وراء اًمٙمقاًمٞمس ،ضمٕمٚمٜمل أظم٤مًمػ ُم٤م أدقمق إًمٞمف ًمٞمؾ هن٤مر!.
وأٟم٤م اًمٞمقم أقمٚمٜمٝم٤م وأىمقل ًمّمٜمػ ُمٕملم ُمـ اًمٜم٤مس :أرضمقيمؿ ٓ شم٘مرؤوإ ..ن ىمراءشمٙمؿ ؾمتٙمقن وسم٤مٓ
قمغم قم٘مقًمٙمؿ وقمغم ُمـ طمقًمٙمؿ ٓ ،شم٘مرؤوا إذا يمٜمتؿ ُمـ هذا اًمٜمقع ،اًمذي ي٘مرأ سمٕمٞمٜمف ٓ سمٕم٘مٚمف ،يًجؾ
ٌٍم وٓ ومٝمؿ وٓ شمٕم٘مؾ وٓ متحٞمص وٓ ُم٘م٤مسمٚم٦م ،يًتٓمٞمع هب٤م أن يتٌلم اًمّمحٞمح
ذم ذهٜمف ُم٤م يراه سمال َشم ُ
ُمـ اخلٓم٠م ،واًمًٚمٞمؿ ُمـ اًمً٘مٞمؿ اعمٕمٚمقلٕ ..ن احل٘مٞم٘م٦م اًمٙم٤مُمٜم٦م واعمٕمٚمقُم٦م اعم١ميمدة ،أٟمف ًمٞمس يمؾ ُم٤م
صحٞمح٤م ،وًمٞمس ُمٕمٜمك أن سمٕمض اًمًٓمقر دمٛمٕم٧م ذم يمت٤مب أو صٗم٧م قمغم اًمقرق ،أن
يٙمت٥م يٙمقن
ً
شمٙمقن ُمٕمّمقُم٦م ُمـ اخلٓم٠م ،وُمـ هٜم٤م ًمزم ًمٚم٘م٤مرئ أن يٙمقن ذا قم٘مؾ واع طمّمٞمػ ذيمل ُمدرك،
يًتٓمٞمع أن يًتٔمٝمر اخلٓم٠م وي٘مع قمغم اًمزيػُ ،مـ أول عمح٦م وأول ؾمٓمر.
ُم١مظمرا يمت٤مب (طمٙم٤مي٤مت اجلقاري) ٕطمد اًمّمحٗمٞملم ،ويم٤من اًمرضمؾ يتحدث قمـ أصمر اجلقاري
ىمرأت
ً
وٟمٗمقذهـ ذم طمٞم٤مة اًم٘مّمقر وطمٞم٤مة اخلٚمٗم٤مء ،وذم اًمّمٗمح٤مت إومم ًمٚمٙمت٤مب ،شمٕمرض هل٤مرون اًمرؿمٞمد،
وذيمر هٞم٤مُمف اعمٗمرط سم٤مجلقاري ،ووًمٕمف وقمِم٘مف هلـ وهبـ ،صمؿ ًمٙمل يٙمقن ُمٜمّمٗم٤م ،ذيمر أن هذا اًمرضمؾ
هق أهمرب ظمٚمٞمٗم٦م قمرومتف ظمالوم٦م سمٜمل اًمٕمٌ٤مس ،واًمذي يم٤من ىمٛم٦م ذم اًمتٜم٤مىمض ،ومٝمق اًمذي أصمر قمٜمف أٟمف يم٤من
ي٘مٞمؿ ذم اًمٚمٞمؾ ُم٤مئ٦م ريمٕم٦م ويم٤من يٌٙمل ُمـ ُمقاقمظ اًمزه٤مد وي٘مرب اًمٕمٚمامء إًمٞمف ،وحي٩م قم٤مُم٤م ويٖمزو قم٤مُم٤م،
صمؿ سمٕمد ذًمؽ يٖمرق ٕىمّم٤مه ذم دٟمٞم٤م اجلقاري ،طمٞم٨م جيٛمع ُمٜمٝمـ ذم ىمٍمه أًمػ ضم٤مري٦م ،ويٜمٖمٛمس ذم
اًمٚمٝمق واعمتٕم٦م وي٘مٌؾ قمغم يمؾ ُم٤م يثػم قمقاـمٗمف وؿمٝمقاشمف احلًٞم٦م!.

5

واوح٤م ُمـ هذا اًمٙمالم أن يم٤مشمٌٜم٤م ٓ يٗمٝمؿ ؿمٞمئ٤م ،وٓ يٕمرف ُمـ أيـ ويمٞمػ ي١مظمذ اًمت٤مريخ؟
ويٌدو
ً
ويمٞمػ يٛمٞمز صحٞمحف ُمـ ؾم٘مٞمٛمف؟ يمؾ هذا ٕٟمف ُمـ أشمٌ٤مع اًم٘مراء اًمٌّمٛمجٞملم ،اًمذيـ ي٘مرؤون دون
شمٌٍم ومتحٞمص ودراؾم٦م ووقملٕ ،ن يمؾ إظمٌ٤مر اًمقاردة ذم ومًؼ ه٤مرون اًمرؿمٞمد ،وشمّمقيره أٟمف ُمـ
أهؾ اعمتٕم٦م واًمٚمٝمق واًمِمٝمقات ،إٟمام ىمّمٝم٤م يمت٤مب إهم٤مين وهق يمت٤مب ؾم٤مىمط ُمٜمحرف ،مل يؽمك ٟمٌٞمال ُمـ
اعمًٚمٛملم إٓ وزج سمف ذم قم٤ممل اًمٚمٝمق واعمتٕم٦م وُمً٤مظمر اًمٗمًققً ،مٞمِمقه أقمالم اعمًٚمٛملم ،ويّمقر ًمٚمدٟمٞم٤م
أن هذه إُم٦م أُم٦م هلق وُمتع وؿمٝمقات ،ومل شمٙمـ أسمدا إٓ أُم٦م ضمد وضمٝم٤مد واضمتٝم٤مد ،طمتك اًمّمح٤مسم٦م
اًمٙمرام مل يًٚمٛمقا ُمـ ذه وزوره ،وًمق رضمع اًم٘م٤مرئ إمم اًمٙمت٥م اًمّمح٤مح اعمٕمتٛمدة ،عم٤م وضمد ؿمٞمئ٤م ُمـ
هذا اهلزل ذم دٟمٞم٤م اًمرؿمٞمد ،وًمقضمده ُمـ أقمٔمؿ ُمٚمقك اًمدٟمٞم٤م وأىمرهبؿ وأقمرومٝمؿ وأظمِم٤مهؿ وأشم٘م٤مهؿ هلل
شمٕم٤ممم.
وُمـ هٜم٤م شم٠ميت اًم٘مراءة اًمقاقمٞم٦م اًمٌّمػمة ..يمٞمػ سم٤مهلل قمٚمٞمؽ يٜمًجؿ ذم قم٘مٚمؽ ويًت٘مٞمؿ ذم ذهٜمؽ أن
يٙمقن هٜم٤مك رضمال ي٘مٞمؿ اًمٚمٞمؾ يمٚمف سمامئ٦م ريمٕم٦م ،ويٌٙمل ُمـ ُمقاقمظ اًمزه٤مد وي٘مرب اًمٕمٚمامء إًمٞمف ،صمؿ هق
هم٤مرق ُمقطمقل ذم دٟمٞم٤م اًمؽمف واًمِمٝمقات إمم هذا احلد اعمذهؾ.؟!
واًمرضمؾ ُم١مًمػ ،وصٜمػ ًمٚمٜم٤مس يمت٤مسم٤م ،وسمدٓ ُمـ أن هيتدي ًمٚمٗمٝمؿ اًم٘مقيؿ ،ظمرج سمٜمتٞمج٦م ُمٕمقضم٦م
ممجقضم٦م همػم ُم٘مٌقًم٦م ،وهل أن ه٤مرون اًمرؿمٞمد يم٤من رضمال ُمتٜم٤مىمْم٤م!.
وهذا ُم٤م دقم٤مين أن أىمقل اًمٞمقم ويمكم إسار :أرضمقيمؿ ٓ شم٘مرؤوا ،إذا يمٜمتؿ ىمد أًمٖمٞمتؿ قم٘مقًمٙمؿ
وأومٝم٤مُمٙمؿ وسمّم٤مئريمؿ أُم٤مم اًم٘مراءة ،وشمٕم٤مُمٚمتؿ ُمع أي يمت٤مب قمغم أٟمف وطمل ُمـ اًمًامء ٓ ي٘مٌؾ اًمٜم٘م٤مش
واجلدال واًمِمؽ ،أرضمقيمؿ ٓ شم٘مرؤوا إذا يم٤من هذا ُمٜمٝمجٙمؿ وشمٚمؽ ـمري٘متٙمؿٕ ،ن اًم٘مراءة وىمتٝم٤م
ؾمتزيديمؿ والًٓ وفمالُم٤م وإومٙمً٤م وضمٝمال.
ي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم ":اومال يتدسمرون " و مل ي٘مؾ أومال ي٘مرؤون ،وهق ومرق ه٤مئؾ وسمقن ؿم٤مؾمع.

السلطة وريد الجقافة
اًمث٘م٤موم٦م ٓ شمتٛمدد وٓ شمتًع وٓ شمٜمتنم ،إٓ إذا دقمٛمتٝم٤م اًمًٚمٓم٦م ،وًم٘مٞم٧م شم٠ميٞمدً ا ُمـ اًمًٞم٤مؾمٞملم
وأصح٤مب اًمٜمٗمقذ واًم٘مرار.
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وهلذا يم٤من أيمثر إدسم٤مء اًمٙمٌ٤مر طمٞمٜمام يريدون اًمؽموي٩م ٕؾمامئٝمؿ ،وم٢مهنؿ ٓ يٕمتٛمدون قمغم أدب وٓ
قمٚمؿ وٓ ُمقاه٥م ،سم٘مدر ُم٤م يٕمتٛمدون ذم اعم٘م٤مم إول قمغم طمزب يٛمتٚمؽ أقمْم٤مء ذم اًمؼمعم٤من ،ووزراء
ذم احلٙمقُم٦م ،وصحٞمٗم٦م شمقضمف اًمرأي اًمٕم٤مم ،وُمٕمٜمك هذا ،أٟمف ؾمٞمٓمؾ ُمـ أي هذه اًمقضمقه قمغم اجلامهػم
ًم ُٞمٕمرف ويِمتٝمر ،هٙمذا ومٕمؾ اًمٕم٘م٤مد ،وهٙمذا ومٕمؾ ـمف طمًلم ،وىمد يم٤من زيمل ُمٌ٤مرك يتحن قمغم ٟمٗمًف
وأدسمف ،أٟمف مل يٜم٤مومؼ ومل يًع ًمت٠ميٞمد اًمًٞم٤مؾم٦م وإطمزاب ،وُمـ صمؿ سم٤مر أدسمف ،ومل يٙمـ هٜم٤مك ُمـ حيتٗمل سمف
سمام ي٘م٤مرع ُمٙم٤مٟمتف اًمٙمٌ٤مر ويقومٞمف طم٘مف.
يمذًمؽ إومٙم٤مر واعمذاه٥م ،إذا يم٤من هل٤م ُمـ شم٠ميٞمد اًمًٚمٓم٦م ٟمّمٞم٥م ،وم٢مهن٤م ؾمتٜمتنم وشمتقهمؾ ،ويديـ هب٤م
اًم٘م٤ميص واًمداين ،اٟمٔمر ُمثال ًمٚمامًمٙمٞم٦م ذم سمالد إٟمدًمس واعمٖمرب ،وم٘مد سمدأت سمتقًمٞم٦م سمٕمض اعم٤مًمٙمٞم٦م
اًمذيـ طمرصقا سمٕمد ذًمؽ إمم شمقًمٞم٦م شمالُمٞمذهؿ وأشمٌ٤مقمٝمؿ ،طمتك شمًػم اًمٌالد يمٚمٝم٤م قمغم اعمذه٥م اعم٤مًمٙمل
وىمد يم٤من ،ويمذًمؽ اًمٕمثامٟمٞملم ُمع اعمذه٥م احلٜمٗمل ،طمتك ص٤مر صٌٖم٦م يمثػم ُمـ اعمًٚمٛملم ذم سمالد
اًمنمق.
واًمًٚمٓم٦م ـمريؼ يًػم خمتٍم ٟٓمتّم٤مر اعمذاه٥م وإومٙم٤مر واٟمتِم٤مر اًمٚمٖم٦م.
وم٢مذا ُم٤م شمؿ شم٠ميٞمد اًمًٚمٓم٦م ،وم٘مد ؾمٝمؾ سمٕمد ذًمؽ اًمًٞمٓمرة قمغم اجلامهػم ،وإىمٜم٤مقمٝمؿ سم٤مٕومٙم٤مر وأراء،
أهؿ رء أن شم٠مذن اًمًٚمٓم٦م وشمٗمًح اعمج٤مل ،سمال قمقائؼ أو ىمٞمقد.
ًم٘مد وىمػ اًمًقومٞمٞم٧م سمجقار قمٌد اًمٜم٤مس ،ذم حتديف ًمٚم٘مقى اًمٙمؼمى وسمٜم٤مء اًمًد اًمٕم٤مزم ،سمٜمقا هذا اًمًد
سم٠مُمقاهلؿ وُمٝمٜمدؾمٞمٝمؿ ،ومل يٙمـ هذا اًمت٠ميٞمد ٕٟمف طمٚمٞمػ ُمقؾمٙمق ،وٓسمد ُمـ ُمٜم٤مسشمف واًمقىمقف
سمجقاره وشم٠ميٞمده ،وًمٙمـ يم٤من هٜم٤مك صمٛمـ ،وصمٛمـ وم٤مدح ،وهق أن يتقمم اًمِمٞمققمٞمقن اًمًٞمٓمرة قمغم ُم٘م٤مًمٞمد
إُمقر ذم ُمٍم ،ؾمٞم٤مؾمٞم٤م واىمتّم٤مدي٤م وصم٘م٤مومٞم٤م وإقمالُمٞم٤م ،إًمخ.
ُمتحٛمً٤م ،ومال هيٛمف رء ذم ُمٍم إٓ زقم٤مُمتف وإرو٤مء
ُمْمٓمرا أو
واٟمّم٤مع ٟم٤مس عمٓم٤مًم٥م اًمروس
ً
ً
ؿمٝمقات اًمري٤مدة ذم ٟمٗمًف ،ومٛمٙمـ اًمِمٞمققمٞملم ُمـ أدوات آقمالم يمٚمٝم٤م ُمـ صح٤موم٦م وإذاقم٦م وُمنح
وصم٘م٤موم٦م ،ويم٤من صدي٘مف هٞمٙمؾ حم٤مـم٤م ذم إهرام سم٠مىمٓم٤مب اًمِمٞمققمٞم٦م ُمثؾ حمٛمد ؾمٞمد أمحد وًمقيس
قمقض وصالح ضم٤مهلم ،يمام رشم٥م اًمِمٞمققمٞمقن وظمٓمٓمقا ًمالؾمتٞمالء قمغم دار اظمٌ٤مر اًمٞمقم ُمـ
ُم١مؾمًٞمٝم٤م قمكم وُمّمٓمٗمك أُملم ،ومٚمٗم٘مقا عمّمٓمٗمك ىمْمٞم٦م خت٤مسمر ُمع أُمريٙم٤م وأودع ذم اًمًجـ ،وص٤مر
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اًمٓمريؼ ُمٗمتقطم٤م ًمٚمًٞمٓمرة قمٚمٞمٝم٤م ،وص٤مر حمٛمقد أُملم اًمٕم٤ممل رئٞمً٤م ًمّمحػ اًمدار  ،ضمريدة آظمٌ٤مر
اًمٞمقُمٞم٦م وجمٚم٦م أظمٌ٤مر اًمٞمقم إؾمٌققمٞم٦م وجمٚم٦م آظمر ؾم٤مقم٦م ،صمؿ يم٤مٟم٧م ؾمٞمٓمرهتؿ قمغم دار اهلالل وأصٌح
أمحد هب٤مء اًمديـ رئٞمً٤م ًمتحرير اعمّمقر يمؼمى جمالت اهلالل.
وشمقزع يمثػم ُمٜمٝمؿ قمغم خمتٚمػ اًمّمحػ سمحٞم٨م ص٤مرت هلؿ اًمًٞمٓمرة اًمٙم٤مُمٚم٦م قمغم آقمالم ،وهذا
دوُم٤م ُمـ أؾم٤مًمٞم٥م اًمِمٞمققمٞم٦م وخمٓمٓم٤مهت٤م ًمٚمًٞمٓمرة قمغم اًمٕم٘مقل ُمـ قمٝمد ًمٞمٜملم ،وأُم٤م ذم اًمث٘م٤موم٦م وم٘مد قملم
ٟم٤مس د .صمروت قمٙم٤مؿم٦م ،اًمذي قملم سمدوره حمٛمقد أُملم اًمٕم٤ممل ُمديرا ًمٚمٝمٞمئ٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٙمت٤مب ،وؾمٕمد
يم٤مُمؾ ُمديرا ًمٚمث٘م٤موم٦م اجلامهػمي٦م ،ومحدي همٞم٨م وؾمٕمد أردش رؤؾم٤مء أو ٟمقاب هلٞمئ٦م اعمنح ،ويم٤من
اًمتقضمف وىمتٝم٤م يمٚمف ؿمٞمققمٞم٤م سم٢ميٕم٤مز ُمـ روؾمٞم٤م وشمّمديؼ ُمـ ٟم٤مس ،وهق اًمٖمزو آقمالُمل اًمث٘م٤مذم اًمذي
ضمٕمؾ اًمِمٞمخ اًمِمٕمرواي رمحف اهلل ومٞمام سمٕمد ،يًجد ؿم٤ميمرا هلل أن هزُم٧م ُمٍم ذم <;ٕ ،ن اًمٜمٍم ًمق
يم٤من ،ومٚمـ يٙمقن هلل وإٟمام ًمروؾمٞم٤م ،أي أن اًمِمٞمققمٞم٦م ؾمتتقهمؾ أيمثر وأيمثر ،طمتك شمتٖمػم قم٘م٤مئد اًمٜم٤مس.
وهٙمذا شمٚمٕم٥م اًمًٚمٓم٦م دورا يمٌػما ذم شمِمٙمٞمؾ قم٘مقل اجلامهػم واٟمتّم٤مر اًمث٘م٤موم٤مت ،ووأد إومٙم٤مر
اعمٖم٤ميرة وشم٘مزيؿ طمجٛمٝم٤م ووضمقده٤م ،وًمٕمؾ هذه هل اًمٗمٙمرة اًمتل أؿم٤مر إًمٞمٝم٤م أُمػم اعم١مُمٜملم قمثامن ريض
اهلل قمٜمف طمٞمٜمام ىم٤مل" :إن اهلل ًمٞمزع سم٤مًمًٚمٓم٤من ُم٤م ٓ يزع سم٤مًم٘مرآن"

أدباء يف حمهة
إؾمت٤مذ (ٟمجٞم٥م حمٗمقظ) يم٤من ُمث٤مٓ ًمألدي٥م اًمٗم٘مػم ،اًمذي رأى ذم اًمٗم٘مر ؾمٌ ًٌ٤م ُمـ أؾمٌ٤مب اإلسمداع،
وحيٙمك أن راىمّم٦م ؿمٝمػم رأشمف ُمرة يريم٥م ؾمٞم٤مرة ىمديٛم٦م وؾمٞمئ٦م ،ويم٤مٟم٧م ؾمٞم٤مرهت٤م ُمرؾمٞمدس  ،وم٘م٤مًم٧م
ًمف :ؿمٗم٧م ي٤م أؾمت٤مذ ٟمجٞم٥م إدب قمٛمؾ ومٞمؽ ايف ! ،ومرد قمٚمٞمٝم٤م  :ـمٌٕم٤م سم٘مقًمف :وؿمٗم٧م ويمامن ىمٚم٦م
إدب قمٛمٚم٧م ومٞمٙمل إيف!.
ويم٤من ضمؼمان ظمٚمٞمؾ ضمؼمان ذم أهة شمٕمٞمً٦م ،شمتٛمرغ ذم أوطم٤مل اًمٗم٘مر اعمدىمع وم٘مد يم٤من أسمقه ُمِم٤مهمٌ٤م
وأوىمٗمتف اًمنمـم٦م أداٟمتف وضمردشمف ُمـ صمرواشمف ،وم٤مرشمٌٙم٧م زوضمتف ذم يمٞمٗمٞم٦م إـمٕم٤مم أسمٜم٤مئٝم٤م إرسمٕم٦م،
ومٗمٙمرت ذم اهلجرة وسم٤مقم٧م يمؾ ُم٤م شمٌ٘مك هل٤م ُمـ شمريم٦م واًمده٤م ،واؾمت٘مرت ذم سمقؾمٓمـ ُمع أوٓده٤م ذم
يمقخ ُمٔمٚمؿ ُمع اًمٙمالب اًمْم٤مًم٦م اًمِم٤مردة ،وسمدأ قمرايمٝم٤م اًمٞمقُمل ويمٗم٤مطمٝم٤م ذم احلٞم٤مة إلـمٕم٤مم أسمٜم٤مئٝم٤م
اعمً٤ميملم.
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أُم٤م إدي٥م اًمًقري (طمٜم٤م ُمٞمٜم٦م) ،وم٘مد قم٤مش ـمٗمقًمتف ذم إطمدى ىمرى ًمقاء اإلؾمٙمٜمدروٟم٦م ،قمكم اًمً٤مطمؾ
اًمًقري ،صمؿ قم٤مد ُمع قم٤مئٚمتف إمم ُمديٜم٦م اًمالذىمٞم٦م ،ويم٤مٟم٧م قم٤مئٚم٦م وم٘مػمة قم٤مٟم٧م ُمـ اًمتنمد ،ومل يًتٓمع أن
يٙمٛمؾ شمٕمٚمٞمٛمف ،يمام أٟمف وًمد قمٚمٞمال يتٝمدده اعمقت ،يم٤من واًمده مح٤مٓ وًمٙمٜمف ومِمؾ ذم رقم٤مي٦م قم٤مئٚمتف ،ويم٤من
ؾمٙمػما ينمب اخلٛمر طمتك يً٘مط وم٤مىمدا ًمٚمققمل ،وهق ُم٤م اوٓمر وًمده طمٜم٤م أن يٕمٛمؾ ذم ُمٝمـ يمثػمة ذم
سمداي٦م طمٞم٤مشمف ،طمٞم٨م قمٛمؾ طمالىم ً٤م ومح٤مًٓ ذم ُمٞمٜم٤مء اًمالذىمٞم٦م ،صمؿ يمٌح٤مر قمغم اًمًٗمـ واعمرايم٥م ،اؿمتٖمؾ ذم
وُمريب أـمٗم٤مل ذم سمٞم٧م ؾمٞمد همٜمل ،إمم قم٤مُمؾ ذم صٞمدًمٞم٦م إمم
ُمٝمـ يمثػمة أظمرىُ ،مٜمٝم٤م ُمّم ّٚمح دراضم٤مت،
ّ
صحٗمل أطمٞم٤م ًٟم٤م ويم٤من ي٘مقم ُمع سمٕمض إـمٗم٤مل سم٤مخلدُم٦م ذم اًمٙمٜمٞمً٦م ويٜم٤مم واىم ًٗم٤م ،وهذه احلٞم٤مة اًم٘م٤مؾمٞم٦م،
اٟمٕمٙمً٧م قمغم رواي٤مشمف طمٞم٨م ىم٤مل قمٜمٝم٤م ":يمٜم٧م أقم٤مين اًمٌٓم٤مًم٦م واًمٖمرسم٦م واًمٗم٘مر واجلقع وأطمًد
اًمٙمالب ٕن هل٤م ُم٠موى ي٠موهي٤م" وىمد ؾم٤ممه٧م هذه احلٞم٤مة اًم٘م٤مؾمٞم٦م ذم إصمراء اٟمت٤مضمف إديب ومٙم٤من ُمـ
أقمامًمف ىمّمّم٤م شمّمقر ساقمف اًمٞمقُمل ُمع اًمٗم٘مر ،ويم٤مٟم٧م أقمامًمف ٟم٤مضمح٦مٕ ،هن٤م يم٤مٟم٧م ُمٗمٕمٛم٦م
سم٤مإلطمً٤مس ،وُمـ وطمل اًمٔمروف اًم٘م٤مؾمٞم٦م اًمتل ُمرت هب٤م ٟمٗمًف.
ومم٤م ىمرأت أن "اًمٙم٤مشم٥م حمٛمد اعم٤مهمقط اًمذي يم٤مٟم٧م طمٞم٤مشمف ُمٖمٚمٗم٦م سم٤مًمٗم٘مر واًمِمت٤مت واحلزن ،يمام هل
ُمٞمزة اًمِمٕمراء اًمٙمٌ٤مر أن يٕمٞمِمقا احلرُم٤من واًمٌ١مس واعمرارة ،وم٘مد يم٤من اعم٤مهمقط ،يٗمؽمش إمل ُمع قم٤مئٚمتف
اًمتل يم٤من اًمٗم٘مر سمٞمتٝم٤م اًمقاؾمع واجلقع رومٞم٘مٝم٤م إسمدي إذ ىم٤مل ذات ُمرة «اجلقع يٜمٌض ذم أطمِم٤مئل
يم٤مجلٜملمش صمؿ ضم٤مءت دمرسم٦م اًمًجـ ىمٌؾ سمٚمقهمف اًمٕمنميـ واًمتل همػمشمف ُمـ إٟمً٤من سمًٞمط ،إمم يم٤مئـ آظمر
يًٙمٜمف اًمرقم٥م وشمت٘م٤مذومف اًمٙمقاسمٞمس «اًمًجـ واًمًقط يم٤مٟم٤م ُمٕمٚمٛمل إول وضم٤مُمٕم٦م اًمٕمذاب إسمدي٦م
اًمتل خترضم٧م ومٞمٝم٤م إٟمً٤مٟم ً٤م ُمٕمذسم ً٤م وظم٤مئٗم ً٤مش .وإذا يم٤من اعم٤مهمقط ُمٚمٙم ً٤م ًمٚمًخري٦م ذم يمٚمامشمف ىمّم٤مئده ،ومٝمذه
اًمؽميمٞمٌ٦م ُمـ اًمًخري٦م واًمتٚم٘م٤مئٞم٦م واًمٌدائٞم٦م هل اًمتل ؿمٙمٚم٧م أقمامل اعم٤مهمقط وأقمٓمتٝم٤م شمٚمؽ اًمٜمٙمٝم٦م
اًمٗمريدة وطمقًمتٝم٤م إمم أقمامل دراُمٞم٦م وُمنطمٞم٦م ؿمٝمد هل٤م سم٤مًمروقم٦م"

سحز الشًزة
ي٘م٤مل :إن طمٗمٞمدة أدي٥م يمٌػم يم٤مٟم٧م ذم اعمرطمٚم٦م آسمتدائٞم٦م ،وـمٚمٌ٧م ُمٜمف يمت٤مسم٦م ُمقوقع إٟمِم٤مء سمدٓ ُمٜمٝم٤م،
ومٚمام يمتٌف هل٤م ،أقمٓمتٝم٤م اعمٕمٚمٛم٦م أرسمٕم٦م ُمـ قمنمة!.
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ىمديام يمتٌف
ٓ أٟمًك ُمداقمٌ٦م ًمألدسم٤مء ،اسمتٙمره٤م اًمٙم٤مشم٥م اًمراطمؾ أمحد رضم٥م ،طمٞمٜمام اظمت٤مر ُم٘م٤مٓ
ىمّمػما ً
ً
شمقومٞمؼ احلٙمٞمؿ ،وقمروف قمغم قمدد ُمـ اًمٙمت٤مب واًمّمحٗمٞملم ،قمغم أٟمف سم٘مٚمؿ أديٌ٦م ٟم٤مؿمئ٦م ،وـمٚم٥م ُمٜمٝمؿ
اًمرأي ذم هذا اعم٘م٤مل ،وم٘م٤مل قمٌ٤مس حمٛمقد اًمٕم٘م٤مد :وهذه ؾمٓمقر يم٤مشم٥م ذم ُمٜمتّمػ اًمٓمريؼ يًتحؼ
اًمتِمجٞمع ،وىم٤مل إطمً٤من قمٌد اًم٘مدوس :أومٙم٤مر ىمديٛم٦م وأؾمٚمقب همػم ص٤مًمح ًمٚمٜمنم ،وىم٤مل أٟمٞمس
ُمٜمّمقر :واهلل أؾمٚمقب ُمش سمٓم٤مل ،وىم٤مل أمحد هب٤مء اًمديـ :هذا يِمٌف أؾمٚمقب شمقومٞمؼ احلٙمٞمؿ.
ويمت٥م أمحد رضم٥م احل٘مٞم٘م٦م حت٧م قمٜمقان (آراء سحي٦م ضمدً ا ذم أؾمٚمقب شمقومٞمؼ احلٙمٞمؿ)!
إهن٤م اًمِمٝمرة إذن ي٤م قمزيزي ..قمٚمٞمٝم٤م ٟمًٌ٦م يمٌػمة ذم شم٘مٞمٞمؿ اًمٙم٤مشم٥م ،واطمؽمام أؾمٚمقسمف ،واًمقىمقف أُم٤مُمف
سمٙمؾ شم٘مدير وشمقىمػم ،وًمق أٟمف وم٘مد هذه اًمِمٝمرة ،ومل يقوع اؾمٛمف قمغم ُم٤م يٙمتٌف ،خلن هذا اعمٙمتقب
يمثػما ُمـ آطمؽمام واًمت٘مدير اعمٓمٚمقب.
وهٙمذا أهي٤م اًمٙم٤مشم٥م اعمٌتدئ ،أٟم٧م ٓ شمٕم٤مين ُمـ اًمتج٤مهؾ وم٘مط ،وٓ شمٕم٤مين ُمـ ٟمدرة ُمـ يٕمؽمومقن
سمٗمْمٚمؽ ومج٤مل أدسمؽ ،وًمٙمٜمؽ شمٕم٤مين ُمـ وم٘مدان اًمِمٝمرة ،اًمتل ًمق شمقومرت ًمؽ ًمٙم٤من هل٤م ُمٗمٕمقل
اًمًحر ذم اًمؽموي٩م ًمٜمٗمًؽ ،وم٤معمِمٝمقر شمٚمٝم٨م اًمدٟمٞم٤م وراءهً ،مٙمٜمف ًمألؾمػ ًمق ىمدم يمت٤مسمف أو ُم٘م٤مًمف ٕي
ُمٓمٌٕم٦م أو صحٞمٗم٦م ،ذيٓم٦م أن حيذف اؾمٛمف ُمـ قمٚمٞمف ،ومٚمـ هيتؿ أو يٌ٤مزم سمف أطمد ،وم٘مد ص٤مر أيمثرٟم٤م
يٕمٔمؿ إؾمامء ىمٌؾ شمٕمٔمٞمٛمٝمؿ ًمألدب وآسمداع.
إديٌ٦م اًمؼميٓم٤مٟمٞم٦م (دوريس ًمًٜم٩م) احل٤مئزة قمغم ٟمقسمؾ ًمٕم٤مم <700م ،أرادت أن ختتؼم ُمقهٌتٝم٤م ُمع
اًمٜم٤مذيـً ،متٕمرف اٟمٓمٌ٤مقمٝمؿ قمـ أدهب٤م ،هؾ ومٕم ً
ال ي١مصمروٟمف وحيتٗمقن سمف؟ أم أهن٤م جمرد قمٛمٚمٞم٦م دم٤مري٦م
يرسمحقن ُمٜمٝم٤م؟!
وًمقٓ صم٘متٝم٤م سمٛمقهٌتٝم٤م ٕص٤مهب٤م اإلطمٌ٤مط ُمـ شمٍموم٤مت اًمٜم٤مذيـ وردة أومٕم٤مهلؿ اعمٗم٤مضمئ٦م ،طمتك قم٤مضمٚمٝم٤م
أطمدهؿ سمرأيف ،وأوضمد ظمٞمٓم ً٤م سملم اًمزقمؿ واحل٘مٞم٘م٦م ،ويم٤من رائٕم ً٤م ومٞمام ٓطمظ ورأى!.
ًم٘مد أقمدت رواي٦م سمٕمٜمقان (ُمذيمرات ضم٤مر ـمٞم٥م) وىم٤مُم٧م سم٢مرؾم٤مهل٤م إمم أطمد اًمٜم٤مذيـ ،واؾمتخدُم٧م
ُمًتٕم٤مرا هق (ضم٤من ؾمقُمرز) وذيمرت أهن٤م اًمرواي٦م إومم هل٤م ،ورد قمٚمٞمٝم٤م اًمٜم٤مذ ُمٕمتذر ًا سمٕمدم
اؾمام
ً
صالطمٞمتٝم٤م ًمٚمٜمنم ،ومٙم٤من أن أرؾمٚمتٝم٤م ًمٜم٤مذ آظمر وشمٚم٘م٧م اًمرد ٟمٗمًف ،صمؿ أرؾمٚمتٝم٤م ًمٜم٤مذ صم٤مًم٨م قمٚمؼ
قمٚمٞمٝم٤م سم٘مقًمف :إهن٤م ىمريٌ٦م ُمـ أؾمٚمقب (دوريس) ذم ؿمٌ٤مهب٤م ،وواومؼ قمغم ٟمنمه٤م ،وطمٞمٜمئذ اقمؽموم٧م ًمف
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اعم١مًمٗم٦م سم٤محل٘مٞم٘م٦م ،وىمرر آصمٜم٤من ضمٕمؾ (ضم٤من ؾمقُمرز) ُم١مًمٗم٦م ٟم٤مضمح٦م ،وطملم صدرت اًمرواي٦م دم٤مهٚمٝم٤م
ُمٕمٔمؿ اًمٜم٘م٤مد ،وٟمتٞمج٦م ًمذًمؽ رومض اًمٜم٤مذون إصداره٤م ذم ـمٌٕم٦م ؿمٕمٌٞم٦م شمتقومر ًمٚمجٛمٞمع ،وطملم أذيع
اخلؼم ذم إوؾم٤مط إدسمٞم٦م ،اطمتدم اًمٜم٘م٤مش سملم اعمث٘مٗملم وقمٛمقم اًمٜم٤مس طمقل ُم٤م طمدث ،وسمرز ؾم١مال
ُمٝمؿ وُمثػمُ ،م٤م اًمذي ٟمًتخٚمّمف ُمـ طمٙم٤مي٦م (ضم٤من ؾمقُمرز)؟
ويم٤مٟم٧م اإلضم٤مسم٦م :أن دور اًمٜمنم قم٤مضمزة قمـ ايمتِم٤مف اعمقاه٥م وشمٕمتٛمد شم٘مديره٤م ًمألقمامل قمغم آؾمؿ ٓ
اعمقهٌ٦م ،وشمٓمٌؼ اعم٘مقًم٦م اًم٘م٤مئٚم٦م :أٟمف ٓ يٜمجح إٓ اًمٜم٤مضمح ،أو يمام ي٘مقًمقن :اًمِمٝمرة دمر اًمِمٝمرة أو اعم٤مل
جيٚم٥م اعم٤مل ،وُمـ ضم٤مٟم٥م آظمر ..ومْمح٧م هذه احلٙم٤مي٦م اًمٜم٘م٤مد اًمذيـ ي٘مْمقن ضمٝمدهؿ ،ويٕمٓمقن
ُمً٤مطم٦م يمٌػمة ًمٜم٘مد يمت٥م اعمِم٤مهػم ويتج٤مهٚمقن اعمٌتدئلم!.
وُمـ هٜم٤م يم٤من يمثػم ُمـ أدقمٞم٤مء إدب يريمزون قمغم اًمِمٝمرة أيمثر ُمـ شمريمٞمزهؿ قمغم ضمقدة إٟمت٤مضمٝمؿ،
ًمٕمٚمٛمٝمؿ أن اًمِمٝمرة هل اعمٗمت٤مح اًمذي ؾمٞمٗمتح هلؿ أسمقاب اعمجد ،وُم٤م يٜمِمدوٟمف ُمـ ـمٛمقح ذم اًمً٤مطم٦م
اًمث٘م٤مومٞم٦م ،ومٚمج٠م سمٕمْمٝمؿ ٓومتٕم٤مل ُمِمٙمالت قم٘مدي٦م وومٙمري٦م ،طمتك يؽمدد ذيمره قمغم إًمًٜم٦م وشمٓمٗمح سمف
اًمٗمْم٤مئٞم٤مت واعمجالت ،وم٢مذا ُم٤م أىمدم قمغم اًمٙمت٤مسم٦م واًمٜمنم هروًم٧م إًمٞمف يمؾ اعمٓم٤مسمع واًمدور اًمتل شمٌح٨م
قمـ اعم٤مل قمـ ـمريؼ يم٤مشم٥م ؾمقق ًمٜمٗمًف.
اٟمٔمر هلذه اعمرأة اًمتل ه٤ممج٧م احلج٤مب ذم يمت٤مب ؾم٤مىمط اؾمٛمف (ظم٤مًمٕم٤مت احلج٤مب) إن ص٤مطمٌتف ًمٞمس
ًمدهي٤م أي ٟمقع ُمـ اًمث٘م٤موم٦م واعمٕمروم٦م ،اًمتل شم١مهٚمٝم٤م ًمتٙمقن ذم صدارة اًمّمحػ واًمؼماُم٩م واًمٗمْم٤مئٞم٤مت،
ًمٙمٜمٝم٤م اًمٞمقم وٕهن٤م يمام شم٘مقل اًمٕم٤مُمٞم٦م :ضم٤مسم٧م ُمـ إظمر ،ص٤مرت ٟمجٛم٦م ُٓمٕم٦م ،شمٗمتح هل٤م يمؾ اًمّمحػ
أسمقاهب٤م ،وشمًت٘مٌٚمٝم٤م اًمؼماُم٩م قمغم أهن٤م واطمدة ُمـ رواد اًمٗمٙمر واًمتٜمقير ،واحل٘مٞم٘م٦م أهن٤م ٓ رء ،وٓ
شمً٤موي ُمٕم٤مرومٝم٤م أي رء ،وحيتٛمؾ طمتك أن يٙمقن هٜم٤مك ُمـ يمت٥م هل٤م هذا اًمٙمت٤مب.
ًمٙمـ هٙمذا شمٗمٕمؾ اًمِمٝمرة وهٙمذا يٙمقن ؾمحر اًمِمٝمرة.
هٜم٤مك ُمـ يراك ٕول وهٚم٦م ومال حيؽمُمؽ وٓ ي٘مدركٕ ،ن ؾمٛمتؽ وهٜمداُمؽ وُمٔمٝمرك ٓ يٌٕم٨م قمغم
رء ُمـ هذا آطمؽمامً ،مٙمٜمف ذم ذات اًمقىم٧مً ،مق قمرف أٟمؽ ومالن ص٤مطم٥م آؾمؿ اعمِمٝمقرً ،مريمع
أُم٤مُمؽ شمقىمػما واطمؽما ًُم٤م.
إٟمف يمام ىمٚم٧م ًمؽ :ؾمحر اًمِمٝمرة!.
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ذيمرين صدي٘مل سم٤مًمًٝمرة شمٚمٞمٗمزيقٟمٞم٦م اًمتل حتٛمؾ ٟمٗمس اًمٗمٙمرة قمـ يم٤مشم٥م ؿمٝمػم (يم٤من يٛمثؾ ؿمخّمٞمتف
اًمٗمٜم٤من حمٛمقد اعمٚمٞمجل) طمٞمٜمام هتجؿ قمٚمٞمف ؿم٤مب ذم سمداي٦م طمٞم٤مشمف إدسمٞم٦م يريد ىمتٚمفٟٕ ،مف ٓ جيد ومرص٦م
وشمتّم٤مقمد إطمداث ويقاومؼ اًمٙم٤مشم٥م اًمٙمٌػم قمغم حتدي اًمِم٤مب ،ويٜمنم روايتلم واطمدة ًمف وإظمرى
ًمٚمِم٤مبً ،مٙمـ يْمع اؾمٛمف قمغم رواي٦م اًمِم٤مب ،واؾمؿ إدي٥م اًمِم٤مب قمغم روايتف ،ويراىمٌ٤من اًمٜمتٞمج٦م
اًمتل ضم٤مءت أؾمػمة ًمًحر اًمِمٝمرة ،طمٞم٨م اٟمٍمف اًمٜم٘م٤مد إمم ُمدح اًمرواي٦م سمٜم٤مء قمغم ؿمٝمرة اعم١مًمػ ٓ
همػم.
اجلٛمٞمؾ ذم اعمًٚمًؾ هق اعمِم٤مقمر اعمتْم٤مرسم٦م ًمٚمٙم٤مشم٥م اًمِم٤مب ،وهق يرى اعمدح واإلـمراء يٜمٝم٤مٓن قمغم
روايتف وشمْمٞمع ُمٜمف اًمٌقصٚم٦م ،هؾ أٟم٤م أؾمتحؼ اعمدح واإلؿم٤مدة أم ٓ؟؟ طم٘م٤م إهن٤م إؿمٙم٤مًمٞم٦م.

القلم املقًور
ُم٤م هذا اًمذي ؾمٛمٕمتف ُمـ سمٕمض أصدىم٤مئل؟ ي٤مًمف ُمـ هقل ٓ شمّمدىمف أذين ،ووم٤مضمٕم٦م ٓ يٕمٞمٝم٤م قم٘مكم؟!
أهلذا احلد اعمتدين يّمؾ قم٘مؾ اإلٟمً٤من ويتٕم٤ممم همٌ٤مءه ،وشمتٛمرد ٟمٗمًف اًمٕمٗمٜم٦م ،طمٞمٜمام يًٞمٓمر قمٚمٞمٝم٤م احل٘مد
واًمٖمؾ؟! أهٙمذا يٙمقن اعمرء طمٞمٜمام يتٗمجر صدره وٞم ً٘م٤م وهمػمة ُمـ أىمرب اًمٜم٤مس إًمٞمف ،وأطمٌٝمؿ إمم
ىمٚمٌف؟!
إن صدي٘م٤م أصمؼ ذم طمديثف روى زم سم٤مُٕمس صقرة ُمـ ُم٠مؾم٤مة رهٞمٌ٦مُ ،م٠مؾم٤مة زوضم٦م ؿم٤مسم٦م شمٕمِمؼ اًم٘مٚمؿ
وهتٞمؿ سم٤مًمٙمت٤مسم٦م ،وًمدهي٤م ُمقهٌ٦م ،وهل٤م صم٘م٤موم٦م يمٌػمة وقم٘مؾ واع ،وظمٞم٤مل ظمّم٥م ،وًمٙمـ زوضمٝم٤م إهقج
إمحؼ ،أصٞم٥م سمٖمػمة ُمـ صم٘م٤مومتٝم٤م ووقمٞمٝم٤م وطمٌٝم٤م ًمٚم٘مٚمؿ واًمٙمت٤مسم٦م ،ومٝمق ٓ يٓمٞمؼ أن يراه٤م شمٙمت٥م ،وٓ
يٓمٞمؼ رؤيتٝم٤م ُمٜمٙمٌ٦م قمغم اًمقرقُ ،يْمٞمؼ قمٚمٞمٝم٤م وهيٞمٜمٝم٤م ،وخيتٚمؼ أؾمٌ٤مب اًمِم٘م٤مق واخلالف ،طمتك
ُيتٕمس ُمزاضمٝم٤م ،وحيزن ٟمٗمًٝم٤م ،ويٕمٙمر صٗم٤مءه٤م ،طمتك ٓ شمٙمت٥م ومتؾ أًمٗم٦م اًم٘مٚمؿ.
وًمٙمٜمٝم٤م رهمؿ ُم٤م هل ومٞمف وُم٤م ُشمّمٌح وشمٌٞم٧م قمٚمٞمف ،ورهمؿ شمًٚمط اًمزوج احل٘مقد ،ورهمؿ همػمشمف وطم٘مده
اًمٚمذان ُحي٤مساهن٤م ذم يمؾ ُمٙم٤من ،اؾمتٓم٤مقم٧م أن شمٜمتٍم قمٚمٞمف ،ومل يًتٓمع هق أن يٙمن رهمٌتٝم٤م ،وي٘متؾ
ؿمٖمٗمٝم٤م ،ويٛمٞم٧م ُمقاهٌٝم٤م ،ومٙم٤مٟم٧م شمٚمج٠م إمم ُمٕمِمقىمٝم٤م ذم اًمٚمٞمؾ ،طمٞمٜمام يٜم٤مم اجلٛمٞمع ،وسمٕمٞمدً ا قمـ قملم
هذه اًمزوج احل٤مىمد إمحؼ اًمٔم٤ممل ،يم٤مٟم٧م شم٘ميض اًمٚمٞمؾ ُمع ىمٚمٛمٝم٤م ،شمٌثف أؿمقاىمٝم٤م ،وشمٌٕم٨م إًمٞمف سمحٜملم
ٟمٗمًٝم٤مً ،مٞمؽمضمؿ هل٤م قمـ يمؾ ُم٤م شمريد ُمـ قمقاـمػ وُمِم٤مقمر وُمقاه٥م وـم٤مىم٤مت ،ويم٠مٟمف اعمخٚمقق
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اًمقطمٞمد ذم هذا اًمٙمقن اًمذي يٗمٝمٛمٝم٤م وي٘مؽمب ُمٜمٝم٤م ،سمؾ يم٤مٟم٧م إذا قمٜم٧م هل٤م ومٙمرة ـم٤مرئ٦م شمًتحؼ
اًمتًجٞمؾ ،شمً٤مرع إمم اعمرطم٤مض (احلامم) ًمتٙمت٥م وشمًجؾ ظمقاـمره٤م وأومٙم٤مره٤م ،سمٕمٞمدً ا قمـ قملم احل٘مد
واًمتًٚمط واًمٓمٖمٞم٤من ،اًمتل شمؽمصده٤م ًمتقىمع هب٤م إن وضمدهت٤م ُمتٚمًٌ٦م سم٤مًم٘مٚمؿ واًمقرق..
يم٤مٟم٧م اًمزوضم٦م اعمقهقسم٦م شمٙمت٥م ذم همٞم٤مب زوضمٝم٤م ،وأصمٜم٤مء ٟمقُمف ،وذم اعمٓمٌخ واعمرطم٤مض ،وذم اًمً٤مقم٤مت
اعمت٠مظمرة ُمـ اًمٚمٞمؾ ،ومتحٞم٦م هل٤م قمغم هذه اعمث٤مسمرة وهذا اًمتحدي ،ورصم٤مء هل٤م ذم ُمٕم٤مذهت٤م هلذا اًمٓم٤مهمٞم٦م
إمحؼ ،ص٤مطم٥م اًمٜمٗمس اعمريْم٦م احل٤مىمدة ،اًمذي ٓ يٜم٤مل ُمٜم٤م إٓ يمؾ شمقسمٞمخ واطمت٘م٤مر.
يمثػما ًمق يم٤مٟم٧م
وٓ أقمرف طم٘مٞم٘م٦م ُمـ أي همٌ٤مء صٞمغ قم٘مؾ هذا اًمرضمؾ وشمٙمقن ومٙمره ،إٟمٜمل ٕؾمٕمد ً
زوضمتل هبذه اًمّمقرة ،حت٥م اًمٙمت٤مسم٦م واًم٘مٚمؿ وشمٕمؼم قمـ ٟمٗمًٝم٤م وظمقاـمره٤م ذم إسمداع ُمٙمتقبٕ ،ن
ُمٕمٜمك ذًمؽ ذم اعم٘م٤مم إول ،أن أوٓدي ؾمٞمتنمسمقن ُمـ أُمٝمؿ هذه اخلّم٤مل ،ومٞمتخرضمقن ًمٚمدٟمٞم٤م
ُمٌدقملم ُمقهقسملم ،أو يمت٤م ًسم٤م أدسم٤مء ،سمؾ قمغم اًمٕمٙمس ًمق أٟمٜمل يمرضمؾ ؾمقي ووضمدت هذه اًمرهمٌ٦م ُمـ
زوضمتل أو اسمٜمتل ٕهقم٧م سمتٜمٛمٞمتٝم٤م وحتٗمٞمزه٤م ودقمٛمٝم٤م ،وٟمحٞم٧م يمؾ قم٘مدي وأُمرايض اًمٜمٗمًٞم٦م ضم٤مٟم ًٌ٤م،
ٕن اعمِم٤مريم٦م ذم ُمثؾ هذه اًمرهمٌ٤مت اًمٜمٗمًٞم٦م ،مم٤م يزيد اًمًٕم٤مدة واحل٥م واًمقئ٤مم سملم اًمٓمروملم!
ًمٙمـ ُم٤مذا ٟم٘مقل ذم احل٘مد اًمذي ُيٕمٛمل اإلٟمً٤من رؤي٦م يمؾ رء ٟم٤مومع وُمٗمٞمد؟
اًمزوج اًمذي يًٕمك ًمرىمل زوضمتف ،ويًٕمد يمٚمام شم٘مدُم٧م ذم دراؾمتٝم٤م وؿمٝم٤مداهت٤م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،
يمؿ ُأيمؼم هذا
ُ
وحتيا ،أؾمٕمد هبذا اًمزوج اًمذي يٕمرض ُمٙمتٌتف قمغم زوضمتف ،ويٗمتح
ًمتٙمقن أيمثر صم٘م٤موم٦م ورىم ًٞم٤م ووقم ًٞم٤م
ً
هل٤م ظمزاٟم٦م ُمٕم٤مرومف ،ويِمجٕمٝم٤م قمغم اًم٘مراءة ،ويّمحٌٝم٤م ًمٚمٛمٙمتٌ٤مت ،ويِمؽمي هل٤م ُم٤م شمِمتٝمٞمف ُمـ
اعمّمٜمٗم٤مت ،ويدومٕمٝم٤م دوم ًٕم٤م ىمق ًي٤م عم٤م شمٜمِمده ُمـ ـمٛمقح واقمد وُمًت٘مٌؾ ُمنمق.
أؾمٕمد سمف طمٞمٜمام يٗمٕمؾ ذًمؽ ،ظم٤مص٦م وهق يٕمٚمؿ أهن٤م ؾمتٙمقن أرومع ُمٜمف وأيمؼم ذم اًمِمٝم٤مدة واًمت٘مدير
اًمٕمٚمٛمل ،واعمًتقى اًمدراد !.وهق رء يدل قمغم أٟمف إٟمً٤من َؾم ِقى ُمٕمتدل راىمل واقمل ُمتحي،
يتٛمتع سم٤مًمًالُم٦م اًمٜمٗمًٞم٦م ،ويٗمٝمؿ ضمٞمدً ا أن اًمزوضم٦م اعمتٕمٚمٛم٦م اعمث٘مٗم٦مً ،مـ يٙمقن شم٘مدُمٝم٤م اًمٕم٘مكم واعمٕمرذم،
إٓ شم٘مد ًُم٤م إجي٤مسم ًٞم٤م ذم طمٞم٤مشمف اًمزوضمٞم٦م ،اًمتل شمرىمك وشمًٕمد يمٚمام ارشم٘مك قم٘مؾ هذه اًمزوضم٦م ،اًمتل ُمٝمد هل٤م
اًمٓمريؼ وؾم٤مقمده٤م ًمتثٌ٧م ذاهت٤م.
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وسمٕمٞمدً ا قمـ هذا اًمٜمٛمقذج اعمٌٝم٩م ُمـ إزواجٟ ،م٠ميت ًمٚمٛمّمٞمٌ٦م واًمٌالء اًمذي ٟمجده ذم زوج يٖم٤مر ُمـ
شمٕمٚمٞمام ،أو أرومع ُمٜمف ُمٜمّم ًٌ٤م ،أو أقمغم ُمٜمف
زوضمتف ،وحي٘مد قمٚمٞمٝم٤م ويٖمكم وهيدر ،طمٞمٜمام جيده٤م أرىمك ُمٜمف
ً
صم٘م٤موم٦م وأزيمك ُمٕمروم٦م ووقم ًٞم٤م ،ومٌٕمْمٝمؿ شمزوج ومت٤مة ذم ُمٜمتّمػ شمٕمٚمٞمٛمٝم٤م اجل٤مُمٕمل ،وم٠موىمٗمٝم٤م قمـ اؾمتٙمامل
ُمًػمهت٤مٟٕ ،مف ٓ يريد هل٤م أن حتّمؾ قمغم شمٕمٚمٞمؿ جيٕمٚمٝم٤م ٟمدً ا ًمف وُمْم٤مهٞم٦م عمًتقاه ذم ٟمٗمس ُمرشمٌتف.
ٍ
ُمًتٕمر ،وضمٕمٚمٝم٤م شمٚمٕمـ يمؾ
وسمٕمْمٝمؿ طمّمٚم٧م زوضمتف قمغم درضم٦م اًمديمتقراه ،ومحقل طمٞم٤مهت٤م إمم ضمحٞم ٍؿ
يقم ،شمٚمؽ اًمٚمحٔم٦م اًمتل طمّمٚم٧م ومٞمٝم٤م قمغم هذه اعمرشمٌ٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م !.وسمٕمْمٝمؿ يم٤من يً٥م زوضمتف ويٜمٝمره٤م
سم٠مىمزع إًمٗم٤مظ ،يمٚمام وضمده٤م شم٘مرأ يمت٤م ًسم٤م ،أو شمتٚمٛمس ومٞمف ُؾمٌؾ اعمٕمروم٦مٟٕ ،مف طمّمؾ قمغم شمٕمٚمٞمؿ ُمتقؾمط
سمٞمٜمام هل ضم٤مُمٕمٞم٦م!.
إٟمف ي١مُمـ مت٤م ًُم٤م أن وراء يمؾ قمٔمٞمؿ اُمرأة ،أُم٤م أن يٙمقن اًمٕمٙمس؟ ومال وأًمػ ٓ!

متى يأتي األمل

"اًمٗمٞمٚمًقف إعم٤مين ؿمقسمٜمٝم٤مور فمؾ  90قم٤مُم ً٤م يٙمت٥م وي١مًمػ ،وٓ يِمٕمر سمف أطمد ،أو يقًمٞمف سمٕمض ُم٤م يًتح٘مف
ُمـ شم٘مدير واهتامم ،طمتك سمٕمد أن أصدر اجلزء إول ُمـ جمٚمده اًمْمخؿ (اًمٕم٤ممل إرادة وومٙمر) ومٙم٤من يٛميض
أي٤مُمف وطمٞمدً ا ص٤مُمت ً٤م ٓ يٜمٓمؼ أطمٞم٤مٟم ً٤م سمحرف واطمد عمدة أؾم٤مسمٞمع ،صمؿ شمقٓه اًمٞم٠مس ُمـ أن يٜم٤مل ُم٤م يًتحؼ ُمـ
اًمت٘مدير واحلٗم٤موة اًمٕمٚمٛمٞم٦مً ،م٘مد قم٤مش جمٝمقًٓ أو ؿمٌف جمٝمقل ،يٗمت٘مد إصدىم٤مء وشمً٤موره اًمِمٙمقك ذم اجلٛمٞمع،
ويتذُمر ُمـ يمؾ رء ،يٜم٤مم وىمد ووع ُمًدؾم ً٤م حمِمق ًا سم٤مًمرص٤مص حت٧م وؾم٤مدشمف ،وٓ يًٚمؿ ذىمٜمف حلالق أسمد ًا
ظمقوم ً٤م ُمـ أن يتٕمرض ٕذى أو ًمٚمٕمدوى ،يمام يّمح٥م ُمٕمف يمقسم ً٤م ضمٚمدي ً٤م إمم أي ُمٙم٤من يذه٥م إًمٞمف وٓ ينمب
إٓ ُمٜمف ،ويٙمت٥م طمً٤مسم٤مشمف سم٤مًمٚمٖم٦م اإلهمري٘مٞم٦م اًم٘مديٛم٦م ،طمتك ٓ يٗمٝمٛمٝم٤م أطمد همػمه ،وٟمنم اجلزء إول ُمـ
ُم١مًمٗمف (اًمٕم٤ممل إرادة وومٙمر) اًمذي صقر ومٞمف ومٚمًٗمتف اخل٤مص٦م ،وم٠مسمٚمٖمف اًمٜم٤مذ سمٕمد ; 6ؾمٜم٦م ُمـ صدوره ،أٟمف
اوٓمر ًمٞمٌٞمع ٟمّمػ اًمٙمٛمٞم٦م يمقرق دؿم٧م ًمٚمػ اًمٌْم٤مئع!.
ًم٘مد دمرع ُمرارة اإلطمً٤مس سم٤مهلقان وهق يرى يمام ي٘مقل :اًمت٤مومٝمقن يتٛمتٕمقن سم٤مًمِمٝمرة واًمت٘مدير ،وهق اًمذي
أقمغم ًمقاء احل٘مٞم٘م٦م إمم أقمغم ُمٙم٤من رومٕمف إًمٞمٝم٤م إٟمً٤من يٕمٞمش وطمٞمد ًا ُمٜمًٞم ً٤م ،ويمره يمؾ رء واقمتزل احلٞم٤مة
اًمٗمٙمري٦م وهق ذم ؾمـ اخل٤مُمً٦م وإرسمٕملم ،واٟمت٘مؾ إمم ُمديٜم٦م ومراٟمٙمٗمقرت ،وقم٤مش هٜم٤مك وطمٞمد ًا ومتقىمػ قمـ
اًمٙمت٤مسم٦م < 6ؾمٜم٦م ُمتّمٚم٦م ،مل يٙمـ يٗمٕمؾ ظمالهل٤م ؿمٞمئ ً٤م ؾمقى اًم٘مراءة ،وشمٜم٤مول وضمٌ٤مت اًمٓمٕم٤مم ذم اعمٓمٕمؿ ،وهق
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حيدق ص٤مُمت ً٤م سم٤مًمً٤مقم٤مت ذم متث٤مل سمقذا اًمذي يْمٕمف أُم٤مُمف قمغم اعمٙمت٥م ،صمؿ اؾمتٕم٤مد طمٞمقيتف ومج٠مة ،وٟمنم ُم٘م٤مًٓ
ومٚمًٗمٞم ً٤م ،صمؿ أصدر اجلزء اًمث٤مين ُمـ جمٚمده ،وم٢مذا سم٤مًمٌ٤مطمثلم ُمـ يمؾ إٟمح٤مء يٓمرىمقن سم٤مسمف ،وإذا سم٤مًمدقمقات
شمٜمٝم٤مل قمٚمٞمف ُمـ اجل٤مُمٕم٤مت إوروسمٞم٦م ،وإذا سم٤مٕوؾم٤مط اًمٕمٚمٛمٞم٦م شمٚمتٗم٧م إًمٞمف ،وشمْمع قمغم رأؾمف أيم٤مًمٞمؾ اعمجد،
وإذا سم٤مًمِمٝمرة شمٗم٤مضمئف وهق ي٘مؽمب ُمـ ؾمـ اًمًٌٕملم ،وهق يرىم٥م يمؾ ذًمؽ ُمتٕمجٌ ً٤م وي٘مقل :سمٕمد أن قمِم٧م
طمٞم٤ميت وطمٞمدً ا ُمٜمًٞم ً٤م ضم٤مءوا ومج٠مة ًمٞمقدقمقين إمم ىمؼمي سم٤مهلت٤مف واًمتٝمٚمٞمؾ!"

6

وُمٜمذ أيمثر ُمـ  ;0قم٤مُم ً٤م وقمغم صٗمح٤مت جمٚم٦م (اهلالل) حتديد ًا ذم أهمًٓمس قم٤مم (6>:6م) ؿمٙم٤م إدي٥م
اعمقهقب اعمٖمٛمقر (أمحد قمٌد اًمرمحـ ؿم٤مدي) ،شمٜمٙمر دور اًمٜمنم ًمإلسمداع واعمٌدقملم ،ودم٤مهٚمٝم٤م ًمٚمٛمقاه٥م
اًمّم٤مقمدة ،وٟمنمه٤م ًمٚمٙمت٤مسم٤مت اًمٖمث٦م ،اًمتل ٓ شمرىمك ًمٚمتٕمٌػم اعمٜمّمػ قمـ إدب احل٘مٞم٘مل.
يم٤من ذًمؽ ذم صٗمح٦م (إذا ؾم٠مًمتٜمل) اًمتل يم٤مٟم٧م ُدمٞم٥م ومٞمٝم٤م اًمديمتقرة (سمٜم٧م اًمِم٤مـمئ) قمغم ُم٤م يرد إمم (اهلالل) ُمـ
أؾمئٚم٦م أدسمٞم٦م واضمتامقمٞم٦م وم٘م٤مًم٧م حت٧م قمٜمقان( :اًمٓمريؼ ؿم٤مق وـمقيؾ)
" إدي٥م قمٌد اًمرمحـ ؿم٤مدي سم٤معمٜمّمقرة يروي زم طمدي٨م يمٗم٤مطمف ذم ؾمٌٞمؾ إدب ..أرؾمؾ زم سمٕمض
اعمجالت ىمّمّم ً٤م وُم٘م٤مٓت يراه٤م أومْمؾ سمٙمثػم مم٤م شمٜمنمه هذه اعمجالت ،ومٙم٤من ٟمّمٞمٌف اإلمه٤مل واإلهمٗم٤مل،
ومحؾ يمت٤مسملم ًمف – مه٤م سم٤ميمقرة شم٠مًمٞمٗمف -وـم٤مف قمغم اًمٜم٤مذيـ ،ومردوه رد ًا همػم مجٞمؾ ،وىمد سمٕم٨م إزم يمت٤مسمٞمف
هذيـ ،وؾم٠مًمٜمل حمتٙم ًام إمم راوٞم ً٤م سمحٙمٛمل :أُمـ احلؼ أن يْمٓمٝمد ُمثؾ هذا اإلٟمت٤مج ذم اًمقىم٧م ،اًمذي شمٚمٗمظ
ًمٜم٤م اعمٓم٤مسمع شمٗم٤مه٤مت همػم ضمديرة سم٤مًمقرق اًمذي ـمٌٕم٧م ومٞمف؟
وىمد ىمرأت ُم٤م يمت٥م ،وأؿمٝمد أٟمف قمغم طمؼ ،إذ يراه أومْمؾ ُمـ يمثػم مم٤م شمٜمنمه جمالشمٜم٤مً ،مٙمٜمل ٓ أىمره قمغم اعمٌ٤مًمٖم٦م
ذم اًمت٠ممل مم٤م يًٛمٞمف اوٓمٝم٤مد ًا ،وم٤محلؼ أن ًمٞمس ذم إُمر رء ُمـ آوٓمٝم٤مد ،وإٟمام هل قم٤مدة اًمّمحػ.
واعمجالت ودور اًمٜمنم ،شمؽمدد ـمقي ً
ال ىمٌؾ أن شمٜمنم ؿمٞمئ ً٤م ٕدي٥م ُمٖمٛمقر مل يٕمرومف اًم٘مراء سمٕمد ..وٟمحـ مجٞمٕم ً٤م
ىمد قم٤مٟمٞمٜم٤م ُمـ هذا ُمثؾ ُم٤م يٕم٤مين إدي٥م ،يمام قم٤مٟم٤مه ُمٕمٜم٤م يمثػمون ،فمٚمقا ُمٖمٛمقريـ ٕهنؿ اؾمتٕمجٚمقا اًمٔمٝمقر
ىمٌؾ أواٟمف ،ومٚمام أسمٓم٠م قمٚمٞمٝمؿ اًمٜمج٤مح ،يئًقا وفمٜمقا سم٠مىمالُمٝمؿ اًمٔمٜمقن ومحٓمٛمقه٤م يم٤مومريـ.
و ُأقمٞمذ إخ إدي٥م أن يٙمقن ُمـ اًمًذاضم٦م ،سمحٞم٨م ئمـ أن يمٌ٤مر إدسم٤مء اًمالُمٕملم ،أًمٗمقا اًمٓمريؼ ُمٕمٌد ًا
أُم٤مُمٝمؿ ُمٜمذ اخلٓمقة إومم! ًم٘مد صدوا يمام صد همػمهؿ ،وردهتؿ دور اًمٜمنم رد ًا همػم مجٞمؾً ،مٙمٜمٝمؿ صؼموا،
وفمٚمقا يٙم٤مومحقن همػم ي٤مئًلمُ ،م١مُمٜملم سم٠مىمالُمٝمؿ ،وإن يمٗمر هب٤م أصح٤مب اًمّمحػ ودم٤مر اًمٙمت٥م ،مل يتخؾ
1

 -اًذُش ٗا صذٗقٖ -ػثذ الُْاب هطاّع
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قمٜمٝمؿ إيامهنؿ حلٔم٦م ،طمتك ومروقا أىمالُمٝمؿ قمغم صحػ يم٤مٟم٧م شمزهد ومٞمٝم٤م سم٤مُٕمس ..وم٢مذا يم٤من إخ ُمًتٕمد ًا
ٕن حيتٛمؾ ُمت٤مقم٥م اخلٓمقات إومم ذم هذا اًمٓمريؼ اًمِم٤مق اًمٓمقيؾ ،ومٚمٞمٕمٙمػ قمغم ومٜمف يٜمْمجف ،وًمٞمٜمتٔمر ذم
صؼم وُمث٤مسمرة وإيامن ،ذًمؽ اًمٞمقم اًمذي يًتٓمٞمع ومٞمف أن يٗمرض سمْم٤مقمتف إدسمٞم٦م قمغم اًمٜم٤مذيـ.
أُم٤م إذا خت٤مذل ي٤مئً ً٤م أُم٤مم آوٓمٝم٤مد إول ومرمح٦م اهلل قمٚمٞمف!

وتبدلت األفزاح
يم٤من طم٤مومظ اًم٘مرآن ذم ُمٍم ىمديام ،يتٛمتع سم٘مدؾمٞم٦م أو طمّم٤مٟم٦م شمِمٌف شمٚمؽ احلّم٤مٟم٦م اًمتل يتٛمتع هب٤م
اًمًٞم٤مؾمٞمقن وأقمْم٤مء اًمؼمعم٤من ،ويم٤من اعمٍمي اًمذي يقضمد ذم سمٞمتف طم٤مومظ ًمٚم٘مرآن ،وم٢مٟمف يٕمد سمٞمتً٤م ُمـ
اًمٌٞمقت اعمٛمٞمزة اًمتل ارشمٗمٕم٧م ُمٙم٤مٟمتٝم٤م وقمال ؿم٠مهن٤م ،ويم٤مٟم٧م هٜم٤مك سمٕمض اًم٘مرى أو إه ،طمٞمٜمام خيتؿ
وًمدهؿ اًم٘مرآن ،ييسمقن ـمٚم٘م٤مت اًمٜمػمان ،وشمزهمرد اًمٜمً٤مء ،ويٕمٚمٜمقن ٟمٌ٠م اًمؼميم٦م اًمتل طمٚم٧م ذم سمٞمتٝمؿ،
ويٕم٘مدون وًمٞمٛم٦م يمٌػمة وطمٗمٚم٦م هبٞمج٦م ،يدقمقن إًمٞمٝم٤م إهؾ واجلػمان ،ويمؾ ؾمٙم٤من اًم٘مري٦مً ،مٙمل
يٌ٤مريمقا هذا احل٤مومظ اجلديد ،اًمذي اٟمْمؿ ًم٘م٤مومٚم٦م اعمٌ٤مريملم  ،ويِم٤مريمقا أهٚمف ومرطمتٝمؿ اًمٖم٤مُمرة.
سمؾ يم٤مٟم٧م سمٞمقت اًم٘مري٦م شمٗمرح سمح٤مومظ اًم٘مرآن إن ُمر سمِم٤مرقمٝمؿ ،أو دظمؾ سمٞمت٤م ُمـ سمٞمتٝمؿ ،أو يم٤من صدي٘م٤م
ٕسمٜم٤مئٝمؿ.
شم٘مدير يمٌػم حل٤مُمؾ اًم٘مرآن ،وطمٗم٤موة وخٛم٦م سمح٤مومٔمف!.
وطمٞمٜمام شم٘مرأ ُمثؾ هذه اعمقاىمػ ،يمٜم٧م شمِمٕمر سمٛمدى اًمتديـ اًمٙمٌػم اًمذي ؾمٙمـ ىمٚمقب اعمٍميلم،
وطمٗم٤موهتؿ سم٤مًمديـ وأهٚمف ،وسم٤مًم٘مرآن وطم٤مومٔمٞمف ،وهق ًمألؾمػ ذات اهلقى اًمذي ٓ دمد أرواطمٝمؿ
حتٛمٚمف وهتٗمق إًمٞمف ذم هذا اًمزُم٤من..
شمٖمػمات يمثػمة طمدصم٧م ،وىمٞمؿ يمثػمة شمٌددتً ..مٙمٜمٜم٤م ُم٤مزًمٜم٤م قم٤مًم٘ملم هبذا اًمؽماث وهذه اًمٕم٤مدات اًمتل
ٟمٕمتز هب٤م يمثػما ،وًمٕمٚمٜم٤م سم٤مًمتذيمػم اعمتقاصؾ ومٞمام ُم٣م ُمـ أظمالق وىمٞمؿ ،أن ٟمحٞمٞمٝم٤م وٟمٕمٞمد اًمٓمٚم٥م إًمٞمٝم٤م.
اؾمتٓم٤مع ُمًٚمًؾ إي٤مم أن جيًد هذه اعمّمٞمٌ٦م اًمتل طمٚم٧م ذم سمٞم٧م اًمِمٞمخ طمًلم قمكم ؾمالُم٦م ،واًمد ـمف
طمًلم ،طمٞمٜمام أدرك أن وًمده مل حيٗمظ اًم٘مرآن يمام يدقمل ،ويمام يدقمل ؿمٞمخ اًمٙمت٤مبٟٕ ،مف أمهؾ ذم
اعمراضمٕم٦م.
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يم٤مٟم٧م يم٤مرصم٦م يمٌػمة ضمدً ا أومزقم٧م يمؾ ُمـ ذم اًمٌٞم٧م ،وضمٕمٚم٧م اًمِمٞمخ طمًلم يّم٥م ضم٤مم همْمٌف قمغم
ؾمٞمدٟم٤م ؿمٞمخ اًمٙمت٤مب ،طمتك قمٝمد سم٤مًمٗمتك ُمرة أظمرى ،ومختؿ اًم٘مرآن سمدىم٦م وقمٜم٤مي٦م ،ورأى اًمٗمتك سمٕمده٤م
ُمـ احلٗم٤موة واًمت٘مدير ُم٤م ؿمٙمؾ ُمٜمٕمٓمٗم٤م ضمديدا ذم طمٞم٤مشمف ،وؿمٕمر ُمٕمف رهمؿ قم٤مهتف سم٠ممهٞم٦م ٟمٗمًف وُم٘مدار
ذاشمف واٟمٗمراده ومتٞمزه.
ًم٘مد يم٤من اًم٘مرآن اًمٙمريؿ هق اجلرقم٦م إدسمٞم٦م اًمٙمؼمى ،اًمتل ضمٕمٚم٧م ُمٜمف أديٌ٤م وؾمٚمحتف سم٤معمٕم٤مين وصقر
اًمٌٞم٤من وإيٚمقب اًمٌالهمل اًمٗمّمٞمح وهق ُم٤م اقمؽمف سمف وأىمره ومٞمام ذيمره أطمد اًمٙمت٤مب  " :ويٙم٤مد يٙمقن
ُمـ اعمًٚمؿ سمف قمٜمد يمؾ ُمث٘مػ قمريب أن طمٗمظ اًم٘مرآن أو شمالوشمف قمغم إىمؾ ذات أصمر ذم اًم٘مٚمؿ واًمٚمً٤من،
ؾمٛمٕم٧م ـمف طمًلم ي٘مقل ٕقمْم٤مء اعمجٚمس إقمغم ًمٚمتٕمٚمٞمؿ ،وهق وزير يرأس هذا اعمجٚمس  ،ؾمٛمٕمتف
ي٘مقل هلؿ ُمٕمززا رأيف ذم اإليمث٤مر ُمـ اًمٜمّمقص اًم٘مرآٟمٞم٦م ذم اعم٘مررات اعمدرؾمٞم٦م :أٟم٤م ُمديـ ًمٚم٘مرآن سم٠ميمؼم
ىمدر ّإذا ايمتًٌ٧م ُمٜمف اًمٜمٓمؼ اًمٗمّمٞمح ،وإؾمٚمقب اًم٘مقيؿ ،وحيثٝمؿ قمغم أن يٙمثروا ُمٜمف ذم اًمٜمّمقص
اعم٘مرر طمٗمٔمٝم٤م ذم اعمدارس".
وهق ٟمٗمس ُم٤م طمدث ُمع اًمٗمٞمٚمًقف واًمٙم٤مشم٥م اًمٙمٌػم أٟمٞمس ُمٜمّمقر ،طمٞمٜمام طمٗمظ اًم٘مرآن وهق ـمٗمؾ ذم
اًمٕم٤مذة ذم يمت٤مب اًمِمٞمخ ؾمٞمد سم٘مرسم٦م (ٟمقب ـمريػ) ُمريمز اًمًٜمٌالويـ دىمٝمٚمٞم٦م .وارشمدى يقُمٝم٤م
اجلٚمٌ٤مب إسمٞمض واًمٓم٤مىمٞم٦م اًمٌٞمْم٤مء ،واحلذاء اجلديد ،وأي٘مٔمتف أُمف ذم ؾم٤مقم٦م ُمٌٙمرة ،وـمٚمٌ٧م ُمٜمف أن
يّمكم ريمٕمتلم ؿمٙمرا هلل ،وصٚم٧م أُمف إمم ضمقاره ،وـمٚمٌ٧م ُمـ اهلل أن حي٘مؼ آُم٤مل وًمده٤م وحي٘مؼ آُم٤مهل٤م
هل أيْم٤م ومٞمف ،صمؿ دؾم٧م ذم يديف ىمٓمٕم٦م ُمـ ؾمٙمر اًمٜمٌ٤مت ،طمتك جيٕمؾ اهلل أي٤مُمف يمٚمٝم٤م طمٚمقة..
أُم٤م أسمقه وم٘مد دقم٤مه إمم أن ينمب ُمٕمف اًمِم٤مي سم٤مًمٜمٕمٜم٤مع يمام يم٤من يٗمٕمؾ يمؾ يقم ،صمؿ أؾمٛمٕمف أسمٞم٤مشم٤م ُمـ
اًمؼمدة اًمٜمٌقي٦م .وـمٚم٥م ُمٜمف أن يردده٤م وراءه .وىمٌٚمف ومتٜمك ًمف يمؾ ُم٤م يروٞمف ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة.
وومٝمؿ أٟمٞمس ُمـ اخل٤مدُم٦م أهنؿ ؾمٞمذسمحقن ظمرو ًوم٤م ضم٤مء هدي٦م ُمـ (قمز اًمديـ سمؽ يٙمـ) ص٤مطم٥م إرض
اًمتل يٕمٛمؾ أسمقه ً
ُمٗمتِم٤م قمٚمٞمٝم٤م ..صمؿ ظمرو ًوم٤م آظمر سمٕمث٧م سمف اًمًٞمدة (ٟمٕمٛم٧م ه٤مٟمؿ يٙمـ) وظمرو ًوم٤م صم٤مًمث٤م ُمـ
أوزا وسمٓم٤م ُمـ أٟم٤مس يمثػميـ..
اًمٕمٛمدة و ً
يم٤من اًمٜم٤مس يٜمٔمرون إمم أٟمٞمس ٟمٔمرات ظم٤مص٦م ويدقمقن ًمف سم٤مًمؼميم٦م.
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هٙمذا يم٤مٟم٧م اعمجتٛمٕم٤مت واًمٜم٤مس ىمديام ،يٜمِمدون اًمؼميم٦م واخلػم ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ،واًمًٕمل إمم طمٗمٔمف
ذم قم٘مقل أسمٜم٤مئٝمؿ ،سمؾ هلذا يمٜم٧م شمرى اعمجتٛمٕم٤مت اًم٘مديٛم٦م ،شمتًؿ سم٤مًم٘مٞمؿ وإظمالق وطمراؾم٦م اًمٗمْمٞم٦م
ومح٤مي٦م آؾمت٘م٤مُم٦م ،أُم٤م اًمٞمقم ،ومامذا حيٗمظ أسمٜم٤مؤٟم٤م وُم٤م ٟمحرص ٟمحـ أن ٟمٛمأل قم٘مقهلؿ سمف ،وسم٠مي رء
يمٌػم ذم طمٞم٤مهتؿ ٟمحتٗمؾ هبؿ وٟم٘مدرهؿ ومٞمف ،وقمغم أي رء يٜمٔمر اعمجتٛمع يمٚمف ًمٚمٓمٗمؾ سم٤مًمت٘مدير
وآطمؽمام؟
يمؾ رء شمٌدل ،يمؾ رء شمٖمػم!.
يم٤مٟم٧م اًمٙمت٤مشمٞم٥م ُمـ ُمٔم٤مهر اًمزُمـ اجلٛمٞمؾ ،اًمتل اظمتٗم٧م ُمع يمثػم مم٤م اظمتٗمك ُمـ ىمٞمٛمف وُمٌ٤مهجف
ومج٤مًمٞم٤مشمف.
يم٤مٟم٧م اًمٙمت٤مشمٞم٥م هل اًمقضمٝم٦م إومم ،وٟم٘مٓم٦م اًمٌدء اًمتل يٜمٓمٚمؼ ُمٜمٝم٤م اًمٜم٤مرء ٟمحق ُمًت٘مٌٚمف اعمققمقد
واحلٚمؿ اًمذي يًٕمك إًمٞمف ،ودوره اًمذي ي٘مقم سمف ذم احلٞم٤مة.
ًم٘مد يم٤مٟم٧م شمّمٜمع اًمٕمٌ٤مىمرة وشمّم٘مؾ اعمقهقسملم وشمزود اًمٓم٤مًمٌلم.

تعلم أى تستمع
هؾ هق ـمٌع ،أم شمرسمٞم٦م  ،أم ُمرض ٟمٗمز يًٕمك إمم إسمراز اًمذات ،وًمٗم٧م أٟمٔم٤مر اًمٜم٤مس؟ ىمد يٙمقن هذا
يمٚمف يم٤مئٜم٤م.
عم٤مذا حي٥م يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس أن يٕمٚمق ُم٘م٤مُمٝمؿ وطمده قمغم اًمً٤مطم٦م ،وٓ يٙمقٟمقن قمغم ىمدر ُمـ اًمراطم٦م إذا
صٛمتقا ذم جمٚمس أو ًم٘م٤مء ،طمتك ٟمرى أًمًٜمتٝمؿ شمٜمٓمٚمؼ سم٤محلدي٨م اًمذي ٓ يٙمػ وٓ يٜمتٝملً ،مٞمٔمؾ
صقهتؿ وطمده هق اعمدوي ،ورأهيؿ هق اًمٌ٤مرز اًمٔم٤مهر؟!
يمثػما هبذا إدب اجلؿ ومٞمٛمـ ضمٕمؾ اًمّمٛم٧م ُظمٚم٘مف وديدٟمف ذم اعمج٤مًمس واعمٜمتدي٤مت ٓ ،يٙمثر
أقمج٥م ً
اًمثرصمرة ،وٓ ُجيٝمد ًمً٤مٟمف ،إٓ إذا ُـمٚم٥م ُمٜمف احلدي٨م ،طمتك وإن ـمٚم٥م ُمٜمف ،وم٢مٟمف ُيٕمؼم سم٘مدر اعم٘مؾ ،اًمذي
حيٗمظ ؾمٛمتف وُمٙم٤مٟمتف وُمٞمزان ؿمخّمٞمتف.
اعمِمٙمٚم٦م أن سمٕمض اًمٜم٤مس ىمد يتخٓمك ُمرض اإلقمج٤مب سم٤مًمٜمٗمس وطم٥م اًمٔمٝمقر واإلسار قمغم ؿمٖمؾ
إظمريـ سمحديثف وطمدهً ،مٞم٘مع ذم ُمرض آظمر أيمثر وقمقرة ورداءة ،وهق طمٞمٜمام يتخٞمؾ أن ُم٤م ًمديف هق
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اًمٕمٚمؿ واًمٗمٝمؿ اًمذي مل هيتد إًمٞمف أٟمداده وأىمراٟمف ،ومٝمق ممٞمز وقمٌ٘مري وومذ ،وُمـ صمؿ يًقىمف هذا اًمٔمـ
اًمقاهؿ ًمٚمٙمالم واًمثرصمرة سمدون شمقىمػ.
يمٜم٧م ذم ٟمدوة سمديقاٟمٞم٦م صم٘م٤مومٞم٦م ذم ُمديٜم٦م ضمدة ،ويم٤من اًمٚم٘م٤مء سمٛمٜم٤مؾمٌ٦م رطمٞمؾ اًمديمتقر قمٌد اًمرمحـ
اًمًٛمٞمط رمحف اهلل ،ومجع اًمٚم٘م٤مء يمثػميـ ممـ قم٤مُمٚمقا اًمِمٞمخ اًمًٛمٞمط ،أو قمٛمٚمقا ُمٕمف وؿم٤مريمقه ذم قمٛمٚمف
اخلػمي وراوم٘مقه ذم ُمًػمة طمٞم٤مشمف ،وشم٘مدم أطمد اًمّمحٗمٞملم يم٤من ىمد يمت٥م قمٜمف ُم٘م٤مٓ ومٞمام ؾمٌؼ ،وأظمذ
يٚم٘مٞمف ُمـ ورىم٦م قمغم احل٤مضيـ ،وختٓمل ص٤مطمٌٜم٤م اًمقىم٧م اعمًٛمقح ًمف ،وطم٤مول ُمدير اجلٚمً٦م أن يِمػم
إًمٞمف ويٜمٌٝمف إمم اٟمتٝم٤مء اًمقىم٧مً ،مٙمـ اًمرضمؾ ُمًؽمؾمؾ ذم احلدي٨م ،ىم٤مًمقا ًمف :اٟمتٝمك اًمقىم٧م ،وهق
ُمًؽمؾمؾ ذم اإلًم٘م٤مء همػم قم٤مسمئ سمتٜمٌٞمف أو شمقىمٞمػ ،طمتك يم٤من اعمِمٝمد ىمٛم٦م ذم اًمًٗم٤مه٦م وىمٚم٦م آطمؽمام
اًمتل فمٝمر ومٞمٝم٤م اعمتحدثً ،م٘مد فمؾ ي٘مرأ طمتك أوؿمؽ ُمـ يٜمٝم٤مه أن ي٘مقم إًمٞمف ويٙمتؿ ومٛمف سمٞمديف طمتك
ُخيرؾمف.
ىمد شمٔمـ أٟمؽ متتٚمؽ اًمذه٥مً ،مٙمـ همػمك ىمد يٛمٚمؽ اجلقهر واًمٙمٜمقز اًمٗم٤مظمرة.
طمٙمرا قمٚمٞمؽ ،أقمط همػمك اًمٗمرص٦م وشمٕمٚمؿ أن شمًتٛمع ًممظمريـ.
ومٕمٓم٤مء اهلل ًمٞمس ً
يمٜم٤م ٟمِم٤مهد ُمذيع اًمؼماُم٩م اًمديٜمٞم٦م ذم اًمتٚمٗمزيقن اعمٍمي اًمراطمؾ إؾمت٤مذ (حمٛمد قمٌد اًمٕمزيز) رمحف اهلل
وهق يتحدث أيمثر ُمـ اًمْمٞمػ اًمذي اؾمتْم٤مومف ،ويم٤مٟم٧م احلٚم٘م٦م شمًتٗمز اعمِم٤مهد ،إذ خيٓمػ اعمذيع
اًمٙمٚمٛم٦م ُمـ ًمً٤من اًمْمٞمػ ،وإذا ذع اًمْمٞمػ ذم هد ومٙمرة ُمـ إومٙم٤مر ،سم٤مدره اًمراطمؾ ًمٞمخٓمٗمٝم٤م ُمـ
ًمً٤مٟمف ،مم٤م ىمد يّمٞم٥م اًمٕم٤ممل سمِمٚمؾ ذم اؾمؽمؾم٤مل اًمٗمٙمرة وومً٤مد اًمٙمالم ،ويمٜم٧م أرى اُمتٕم٤مض واًمدي
رمحف اهلل ُمـ هذا اًمؽمصد اًمٌٖمٞمض ٕومٙم٤مر اًمْمٞمػ ،ويتٝمٛمف سم٤مًمًخػ وىمٚم٦م اًمذوق ،سمؾ ويّمقره سم٠مٟمف
ىم٤مـمع ـمريؼ.
يم٤من اًمرضمؾ يريد أن يتٙمٚمؿ أيمثر ُمـ اًمْمٞمػ ،وٓ يٕمٓمٞمف ومرص٦م ًمٞمٓمرح ومٙمره وئمٝمر قمٚمٛمف ورأيف،
ويم٠مٟمف يريد أن ي٘مقل ًمف :أٟم٤م أقمٚمؿ وأوم٘مف ُمٜمؽ ،وأٟمؽ ٓ شم٠ميت سم٤مًمٖمرائ٥م ومٙمؾ ُم٤م شم٘مقًمف أٟم٤م أقمرومف
وزي٤مدة ،وهق احل٤مل اًمذي يمٜم٤م ٟمرى ٟم٘مٞمْمف ُمع اإلقمالُمل إؾمت٤مذ (هت٤مُمل ُمٜمتٍم) اًمذي يم٤من ُيٕمٓمل
اًمْمٞمػ ومرصتف ،ويٗمرغ ًمف اعمً٤مطم٦م اًمالزُم٦م ًمٞم٘مقل وحيٙمل و ُيٌٝمر و ُيٌدع ،وإؾمت٤مذ هت٤مُمل ُمـ هذا
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اًمٜمقع ُمـ آقمالُمٞملم اًمذيـ يمٜم٧م شمِمٕمر ذم ـمري٘م٦م قمروٝمؿ ًمٚمْمٞمػ واًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمف ،سم٤مٕدب اجلؿ،
واخلٚمؼ اًمٙمريؿ ،واًمت٘مدير اًمٌ٤مًمغ ًم٘مٞمٛم٦م اًمٕم٤ممل واعمٗمٙمر.
رأي٧م يق ًُم٤م أؾمت٤مذٟم٤م اًمديمتقر ص٤مًمح اًمً٤مُمرائل رئٞمس اعمريمز اإلؾمالُمل ذم اًمٞم٤مسم٤منُ ،يداقم٥م صدي ً٘م٤م ًمٜم٤م
ومٞمف ومٙمر وقمٚمؿ ،وىمد ىم٤مل ًمفُ :مـ يراك وٓ يٕمرومؽ ،ي٘مقل قمٜمؽ سم٠مٟمؽ هٚمٗمقت ،وأٟم٧م ذم ذاشمؽ َقم َٚم ٌؿ
شمريمع ًمف اًمٕم٘مقل ،وىمٞمٛم٦م يمؼمى ٓ شمداٟمٞمٝم٤م ىمٞمٛم٦م ..وهذا مم٤م يِمػم ٕدب اعمتحدث قمٜمفٟٕ ،مف دوُم٤م يٚمتزم
اًمّمٛم٧م ،وٓ يّمدع اًمٕم٤ممل ُمـ طمقًمف ،ويٓم٤مًمٌف أن يٕمرف ُمٙم٤مٟمتف ويدرك ىمٞمٛمتف ،سمؾ طمتك ٓ حيرص
ُمـ ُمٔمٝمره أن يٕمؼم قمـ ذًمؽ ومٝمق زاهد ٓ يِمٖمؾ سم٤مًمف سم٤مًمٜم٤مس وأىمقاهلؿ.
وإدي٥م اًمٙمٌػم أمحد أُملم يم٤من يرصمل أطمد إدسم٤مء اًمٙمٌ٤مر وهق (قمكم سمؽ ومقزي) ويم٤من مم٤م رصد ذم
واومرا ُمـ اًمؽمسمٞم٦م اًمروطمٞم٦م
أظمالىمف هذه اخلٚم٦م اًمذهٌٞم٦م اًمتل ٓ يرىم٤مه٤م إٓ اعمٝمذسمقن ُمـ شمٚم٘مقا طم ًٔم٤م ً
وإظمالىمٞم٦م.
ىم٤مل قمٜمف أمحد أُملم " :مل يٗمخر سمٕمٚمٛمف وهق اًمقاؾمع اًمٕمٚمؿ اًمٕمٛمٞمؼ اًمتٗمٙمػم ،جيٞمد اًمٕمرسمٞم٦م إضم٤مدة ىمؾ أن
يٙمقن ًمف ومٞمٝم٤م ٟمٔمػم ،ويتٙمٚمؿ اًمٚمٖم٤مت يمٚمٝم٤م يم٠مداة يتٕمرف هب٤م اًمث٘م٤موم٤مت اعمختٚمٗم٦م ،وي٘مػ قمغم أطمًـ ُم٤م
ي٘مػ ومٞمٝم٤م ،هذا إمم ٟمّمٞمح٦م ذم اًمٜم٘مد وىمقة ذم اعمالطمٔم٦م وؿمخّمٞم٦م آصمرة سم٤مرزة ٓ ،ختْمع ٕي ُم١مًمػ
ُمٝمام قمٔمؿ ،وُمع هذا يمٚمف دمٚمس إًمٞمف إن مل شمٙمـ شمٕمرومف ومٙم٠مٟمف أُمل همٌل ضم٤مهؾ سمٙمؾ رء ،ومٝمق ذه٥م
ظم٤مًمص همٓمل سم٘منمة ُمـ ـملم ٓ شمٕمرومف طمتك حتٙمف وشمّمؾ إمم سم٤مـمـ ٟمٗمًف".
ومٙم٠مٟمف أُمل همٌل ضم٤مهؾ سمٙمؾ رء!.
ُمـ يًتٓمٞمع قمٛمؾ هذا إٓ أهؾ اًمٜمٌؾ واًمًٛمق؟!
وٟمػما وضمٞمدً ا وهق ،أن آٟمً٤من اًمذيمل اعم٤مهر اًمقاقملُ ،مـ
وُمـ هٜم٤م ٟمًتٓمٞمع أن ٟمًتٜمت٩م اؾمتٜمت٤مضم٤م ُمٝمام ً
يّمٛم٧م ًمٞمًٛمتع ويتٕمٚمؿ ،هق ُمـ يٕمٓمل ومرص٦م ًمٚمٖمػمً ،مػمى ُمـ سمٕمٞمد إسمداقم٤مت إظمريـ وآراءهؿ،
ومٞم٠مظمذ سم٠مُمٞمزه٤م ،ويٜمٝمؾ ُمـ همرائٌٝم٤م ،ويرشم٥م سملم دىم٤مئ٘مٝم٤م ًمٞمخٚمص إمم اإلوم٤مدة اعمرضمقة.
ًمٞمً٧م ؿمٓم٤مرة أو ٟمٌ٤مه٦م أن شمتحذًمؼ سم٤مًمٙمالم وشمً٤مسمؼ إظمريـ ذم آًم٘م٤مء ،وشم٠مظمذ اعمج٤مًمس حلً٤مسمؽ
وطمدك ،وشمزاطمؿ أهؾ اًمٗمٜمقن ًمتثٌ٧م هلؿ وأُم٤مُمٝمؿ ذاشمؽ وأٟمؽ أضمدر وأقمٚمؿ وأُمٙمـ.
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اصٛم٧م رمحؽ اهلل وشمٕمٚمؿ ومـ اًمّمٛم٧م طمتك شمًتٗمٞمد ،وطمتك شمٔمٚمؽ ؾمح٤مسم٦م اًمٜمٌؾ وإظمالق ،ومتٙمقن
ذم ؾمٛم٧م ٓ يٓم٤مًمؽ ومٞمف أسمٜم٤مء اعمٚمقك.

أديبات بال قزآى ..عجبًا!
قمج ًٌ٤م ..يمٚمٝمـ شمٌٝمرهـ ُمل!
يمٚمٝمـ يتخٞمٚمـ ُمل!
يمٚمٝمـ يٓمٛمحـ ًمٞمٙمـ ُمل!
يمٚمٝمـ ي٠مُمٚمـ أن يٜمٚمـ ُمٙم٤مٟم٦م ُمل!
ومل شمٗمٙمر إطمداهـ يق ًُم٤م أن شمًػم قمغم ظمٓمك ُمل ،أو أن شم٘مرأ ُم٤م ىمرأت ُمل ،أو هتتدي ًمٚمٓمريؼ اًمذي
صٜمع ُمل ،وسمالهم٦م ُمل ،وصم٘م٤موم٦م ُمل!.
مل شمٙمـ ُمل روائٞم٦م أو ىم٤مص٦م ،وإٟمام يم٤مٟم٧م ُمٗمٙمرة أديٌ٦م ،ذًمؽ إدب اًمذي وم٘مدٟم٤مه اًمٞمقم سمٛمٕمٜم٤مه
احل٘مٞم٘مل ،طمٞمٜمام طم٤مول اًمًٓمحٞمقن طمٍمه ودمٛمٞمده ذم اًم٘مّم٦م واًمرواي٦م ،طمتك ؿم٥م اًمٗمتٞم٦م واًمٗمتٞم٤مت،
يتٝم٤مومتقن قمغم شم٠مًمٞمػ اًم٘مّمص وصقغ اًمرواي٤مت ،فمٜمً٤م ُمٜمٝمؿ أهن٤م إدب ،وهم٤مي٦م إدب ،وُم٘مّمد
إدب!.
ومٙمرا وظمٞم٤مٓ ،واًمذي ٓ يٛمتٚمؽ صٞم٤مهم٦م ٕومٙم٤مره ٓ ،يًٛمك أدي ًٌ٤م،
إن إدب صٞم٤مهم٦م ىمٌؾ أن يٙمقن ً
وٓ يٛمٙمـ ًمف أن يٙمقن ُمـ إدب ذم رء!
ويٌ٘مك اًمً١مال :يمٞمػ شمٜمٛمق وشمٙمؼم وشمثٛمر هذه اًمّمٞم٤مهم٦م ،طمتك حيقز اًمٙم٤مشم٥م ًم٘م٥م أدي٥م؟
ٓ ؿمؽ أهن٤م ىمراءة يمثٞمٗم٦م ـمقيٚم٦م ،وشم٘مٚمٞم٥م دائؿ ذم صٗمح٤مت إدب ،وطمٗمظ ُمتقاصؾ جلامًمٞم٤مت اًمٚمٖم٦م
وشمرايمٞم٥م اًمٌٞم٤من ،وقمٜم٤مي٦م وم٤مئ٘م٦م سمؽماصمٜم٤م اًمٕمريب ،وُمـ يمتٌف ُمـ أؾم٤مـملم اًمٌالهم٦م واًمٌٞم٤من.
وهٙمذا ومٕمٚم٧م ُمل ،وهٙمذا اؾمتج٤مسم٧م ُمل عمـ ٟمّمحٝم٤م ًمٕملم اًمٌالهم٦م وُمٜمٌع اًمٌٞم٤من ،وُمقئؾ اًمٗمّم٤مطم٦م،
وهق اًمذي يٖمٞم٥م سمٙمؾ أؾمػ قمـ يمت٤مب ويم٤مشمٌ٤مت اًمٞمقم ُمـ ومتٞم٤من وومتٞم٤مت اًمرواي٦م واًم٘مّم٦م.
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يم٤مٟم٧م إطمداهـ ختؼمٟم٤م يق ًُم٤م أهن٤م قم٤ميمٗم٦م قمغم رواي٤مت ويمت٥م إدب اًمٕم٤معمل أُمث٤مل شمِمٞمخقف ،وُم٤مريمٞمز،
ووًمٞم٤مم ومقيمٜمر ،وأًمٌػم يم٤مُمق ،وآرٟمً٧م وهمػمهؿ ..ومٙم٤من ذهقزم ُمـ هذا اإلىمدام اًمنمه قمغم رواي٤مت
اًمٖمرسمٞملم ،وإمه٤مل شمراصمٜم٤م اًمٕمريب قملم اًمٌالهم٦م وهم٤مي٦م اًمٗمّمح٤مء!.
يم٤مٟم٧م ُمل ُمٗمٓمقرة قمغم اًمث٘م٤موم٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م ،ويم٤مٟم٧م شمٙمت٥م ذم ضمريدة واًمده٤م (اعمحروؾم٦م) حت٧م قمٜمقان
يقُمٞم٤مت ومت٤مة ؾمٜم٦م 6>6:م ،يم٤مٟم٧م شمٙمت٥م سم٤مًمٗمرٟمًٞم٦م ،همػم أن سمٕمض ُمـ طمقهل٤م ٟمّمحٝم٤م سمدراؾم٦م اًمٚمٖم٦م
يمثػما طمتك شمٙمقٟم٧م ًمدهي٤م ُمٚمٙم٦م قمرسمٞم٦م
اًمٕمرسمٞم٦م ،وُمٓم٤مًمٕم٦م اًمٙمت٤مسم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م اًمٗمّمحك ،وم٠مظمذت شم٘مرأ ً
دومٕمتٝم٤م ًمٚمؽممج٦م.
شم٘مقل ُمل ذم همرار شمٓمقر اًمٕمرسمٞم٦م ذم ىمرحيتٝم٤م " :ىم٤مل زم إؾمت٤مذ ًمٓمٗمل اًمًٞمد أصمٜم٤مء احلدي٨م ُمٕملٓ :سمد
ًمؽ ي٤م آٟمً٦م ُمـ شمالوة اًم٘مرآن اًمٙمريؿً ،مٙمل شم٘متٌز ُمـ ومّم٤مطم٦م أؾمٚمقسمف وسمالهمتف ،وم٘مٚم٧م ًمفً :مٞمس
قمٜمدي ٟمًخ٦م ُمـ اًم ٘مرآن ،وم٘م٤مل :أٟم٤م أهدي ًمؽ ٟمًخ٦م ُمٜمف ،وسمٕم٨م زم سمف ُمع يمت٥م أظمرى ،وم٤مسمتدأت
أومٝمؿ ادم٤مه إؾمٚمقب اًمٕمريب ،وُم٤م ذم اًم٘مرآن ُمـ روقم٦م ضمذاسم٦م ؾم٤مقمدشمٜمل قمغم شمٜمًٞمؼ يمت٤مسم٤ميت"
وٓ أقمرف اًمٞمقم ًمق أٟمٜم٤م وىمٗمٜم٤م أُم٤مم ومتٞم٤مت اًمرواي٤مت ًمٜمً٠مهلـ قمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿُ ،م٤م طمٔمٝمـ ُمٜمف وُمـ
آي٤مشمف؟ ومال ؿمؽ أن اجلقاب ؾمٞمٙمقن خمز ضمدا ،وخمجؾ ضمدإ ،هنـ مل يؽمسملم قمغم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ،ومل
يٓمرىمـ سم٤مسمف ،وٟمِم٠من ُمٜمذ صٖمرهـ وهـ يروٟمف ذم سمٞمقهتـ ،ومٞمام يِمٌف احلج٤مب احل٤مومظ ،واحلرز اًمقاىمل
ُمـ اجلـ واًمِمٞم٤مـملم ،أُم٤م أن يٙمقن يمت٤مب ٟمٍم وقمز وسمٞم٤من ومتٙملم ،وًمٖم٦م وومّم٤مطم٦م ،وطمٙمؿ وطمٞم٤مة،
ومٝمذا ُم٤ممل شمدر يمف ومتٞم٤مت اجلٞمؾ سمٙمؾ أؾمػ ،وهق ُم٤م يدقمقٟم٤م أُم٤مم طمٌٝمـ عمل ،أن ٟمجدد ومٞمٝمـ هذا
اًمٓمريؼ اًمذي سمٚمغ سمٛمل ُم٤م سمٚمٖمتف ُمـ اًمٗمّم٤مطم٦م واًمٌٞم٤من ،واًمث٘م٤موم٦م واعمٕمروم٦م ،قمٚمٝمـ ُي٘مٌٚمـ قمغم يمت٤مب اهلل
ىمراءة واؾمتٕمذا ًسم٤م ،ومٞمخٚمؼ ومٞمٝمـ ومّم٤مطم٦م ُشمٕمٞمد ًمٜم٤م ؾمػمة ُمل واؾمٛمٝم٤م اًمرٟم٤من ،وأدهب٤م اعمٛمتع.

ويل لللاتب مو اجلايل

ٓ شمٙمتٛمؾ ؾمٕم٤مدة إىمالم ،إٓ طمٞمٜمام دمد قم٘مقٓ شمًتققم٥م أومٙم٤مره٤م وُم٤م ؾمٓمرشمف ىمٓمرات ُمداده٤م.
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وويؾ صمؿ ويؾ صمؿ ويؾ ًمألىمالم ُمـ قم٘مقل ضم٤مهٚم٦م همٌٞم٦م ٓ شمًتققم٥م وشمٗمت٘مد اًمؽميمٞمز واًمٗمٝمؿ ،ودمري
قمٚمٞمٝم٤م إطمٙم٤مم سمٛمٜمٓمؼ آؿمتٌ٤مه دون شمٌٍم وشمٌلمً ،متّمدر اًمتٝمٛم٦م اًمتل يئـ ويٗمزع هل٤م ص٤مطم٥م اًم٘مٚمؿ،
ومتجٕمٚمف يدور طمقل ٟمٗمًف ،ويٗمتش ذم ُمٙمتقسمفً ،مٞمٌح٨م قمام ىمٞمؾ ويتحًس ُم٤م اهتؿ سمف.
ٓزًم٧م أذيمر ُم٘م٤مٓ يمتٌتف ُمٜمذ ومؽمة سمٕمٞمدة حت٧م قمٜمقان (إذيمٞم٤مء اعمخدوقمقن) ويم٤مٟم٧م ومٙمرشمف طمقل
سمٕمض اًمٕمٌ٤مىمرة اًمذيـ خيدقمقن ذم يمثػم ُمـ إومٙم٤مر وإؿمخ٤مص ،ومٞم١ميدوهن٤م وحيتٗمقن هب٤م ويٙمتٌقن
قمٜمٝم٤م ،صمؿ ٓ شمٚمٌ٨م إي٤مم أن شمٗم٤مضمئٝمؿ سم٤محل٘مٞم٘م٦م اًمٙم٤مرصمٞم٦م ،ومٞمٙمتِمٗمقن أن قمٌ٘مريتٝمؿ مل شمًٕمٗمٝمؿ ًمٌٞم٤من
اعمخٌقء قمٜمٝمؿ ،ويم٤من ُمـ ه١مٓء ُمثال أُمػم اًمِمٕمراء أمحد ؿمقىمل طمٞمٜمام ُمدح يمامل أشم٤مشمقرك سم٘مقًمف:
اهلل أوجش وُ ف ٟاٌفزخ ِٓ عجت ** ٠ب خبٌذ اٌزشن جذد خبٌذ اٌعشة
ومٙم٤مٟم٧م إطمداث ُمٚمٞمئ٦م سمام ضمٕمؾ ؿمقىمل يٜمدم قمغم ىمقًمف ،وومقضمئ٧م يق ًُم٤م ذم إطمدى اًمٜم٘م٤مؿم٤مت
احلقاري٦م ،ويم٤من احلدي٨م يدور طمقل اإلؿم٤مدة سمٕمٌ٘مري٦م إؾمت٤مذ أٟمقر اجلٜمدي ،وم٠مدًمٞم٧م سمدًمقي ذم ُمدح
اعمٗمٙمر اًمٙمٌػم ،صمؿ ومقضمئ٧م سمٛمـ يقضمف إزم اهت٤م ًُم٤م سم٠مٟمٜمل ادقمٞم٧م أن إؾمت٤مذ اجلٜمدي يم٤من ُم١ميدً ا ًمٕمٌد
اًمٜم٤مس ،وُمـ اعمداومٕملم قمٜمف واًمداقمٛملم ًمًٞم٤مؾم٤مشمف! وأظمذت أؾم٤مئؾ اعمتحدث قمـ ُمّمدر هذا اًمٙمالم،
ىمديام :سم٠من إؾمت٤مذ اجلٜمدي ذم سمداي٦م صمقرة ُ :7ظمدع سمٕمٌد اًمٜم٤مس ويم٤من ُمٕمج ًٌ٤م سمف،
طمتك ذيمرين سمام يمتٌتف ً
وُم١ميدً ا ًمف طمتك أٟمف أًمػ ومٞمف يمت٤مسملم ،وأقمد اًمث٤مًم٨م ،ومل يٓمٌٕمف طملم ايمتِمػ طم٘مٞم٘متف وُمقاىمٗمف اًمًٞمئ٦م
ُمـ اًمديٛم٘مراـمٞم٦م واًمٕمداء ًمٚمٝمقي٦م اًمديٜمٞم٦مً ،م٘مد أظمٓم٠م اجلٜمدي ذم اًمت٘مٞمٞمؿ رهمؿ يمقٟمف اعمٗمٙمر اًمٕمٌ٘مري،
وٓ رء ذم هذا ،وًمٙمـ اًمذي أومجٕمٜمل هذه اًمٕم٘مٚمٞم٦م اعم٠مومقٟم٦م ،اًمتل شمٕم٤مُمٚم٧م ُمع اًمٜمص هبذا اًمٖمٌ٤مء
وهذه احلرومٞم٦م.
وطم٤مدصم٦م أظمرى ،طمٞمٜمام يمتٌ٧م ُم٘م٤مٓ حت٧م قمٜمقان (يمت٤مسم٤من ضمٜمٞم٤م قمغم أُمتٜم٤م) ومه٤م يمت٤مب إهم٤مين ،ويمت٤مب
شم٤مريخ اًمٓمؼمي ،وذيمرت ذم اعم٘م٤مل ظمٓمقرة يمت٤مب إهم٤مين ،صمؿ ضم٤مء احلدي٨م قمـ اًمٓمؼمي وسمٞمٜم٧م ومٞمف
قمٔمٛم٦م ُم١مًمٗمف وُمٙم٤مٟمتف اًمديٜمٞم٦م واًمٕمٚمٛمٞم٦مً ،مٙمـ ًمألؾمػ يم٤من ُمٜمٝمجف اًمذي اشمٌٕمف ذم يمت٤مسمفُ ،مـ مجع يمؾ
ُم٤م ىمٞمؾ ُمـ أظمٌ٤مر وُمروي٤مت طمقل سمٕمض احلقادث صحٞمح٦م وهمػم صحٞمح٦مُ ،مدقم٤مة ًمٚمتِمٌ٨م هب٤م ُمـ
ىمٌؾ اًمٕمٚمامٟمٞملم واًمتٖمريٌلم ،اًمذيـ أهمٗمٚمقا أو اٟمتٝمزوا همٗمٚم٦م اًمٜم٤مس قمـ ُمٜمٝم٩م آُم٤مم اًمٓمؼمي اًمذي سمٞمٜمف
ذم ُم٘مدُم٦م يمت٤مسمف ،وأظمذوا يروضمقن ًمٚمٛمروي٤مت اًمٌ٤مـمٚم٦م اًمتل شمِمقه شم٤مرخيٜم٤م اإلؾمالُمل وشم٤مريخ رضم٤مًمف،
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وم٢مذا سمٙم٤مشم٥م ممـ ٟمحًٌٝمؿ أهنؿ ُمـ اعمث٘مٗملم ،يٜمؼمي عمٕم٤مروتل واهلجقم قمغم يمالُمل ،وآدقم٤مء سم٠مٟمٜمل
أدمٜمك قمغم اإلُم٤مم اًمٓمؼمي ،ومل أومٝمؿ ُمٜمٝمجف ذم اًمت٠مًمٞمػ ،إذ يمٞمػ أذيمر أن يمت٤مسمف يتجٜمك قمغم اًمت٤مريخ،
وىمد سملم ومٞمف أن ُمٜمٝمجف ىم٤مئؿ قمغم مجع اًمّمحٞمح واعمٙمذوب ،وأٟمٔمر ذم يمالُمف ومال أضمده إٓ يردد ُم٤م
ىمٚمتف ويمتٌتف ،وأىمقل ًمف أيـ اخلالف سمٞمٜمٜم٤م؟ ومال يذيمر إٓ أن آُم٤مم اًمٓمؼمي إُم٤مم قمٔمٞمؿ  ،طمتك أقمٞم٤مين
طمقاره وحم٤موًمف شمقوٞمح اعمٙمتقب ًمف ،وراح يٙمت٥م ُم٘م٤مٓ دوم٤م ًقم٤م قمـ آُم٤مم اًمٓمؼمي ،ويم٠مٟمٜمل ىمد ىمٚم٧م
ًمٚمٜم٤مس :إٟمف ؿمٞمٓم٤من ُُمٌلم ،وأن يمت٤مسمف جي٥م احلذر ُمٜمف ودمٜمٌف ،خلٌثف وؾمقئف ،طم٤موًم٧م أن ُأ ِ
ومٝمؿ اعمٕم٤مرض
ومٙمرة اًمٙمالم اًمقاوح٦م وأن هم٤مي٦م اعم٘م٤مل شمدقمق ىم٤مرئ اًمٓمؼمي ىمٌؾ ىمراءشمف ،أن يٗمٝمؿ ُمٜمٝمجفً ،مٙمٜمف ٓ
ي٘مدر قمغم اًمققمل وآؾمتٞمٕم٤مب ،وم٘مد يم٤مٟم٧م اًمٙمٚمٛم٦م اًمتل ضم٤مءت ذم اًمٕمٜمقان وهل (ضمٜمٞم٤م قمغم أُمتٜم٤م) ىمد
ً
ىم٤مدرا قمغم آؾمتٞمٕم٤مب واًمٗمٝمؿ ،ويمدت أضمـ ُمـ
أطمدصم٧م ذم قم٘مٚمف ؿمٚمال
وشمِمقيِم٤م ذم اًمتٗمٙمػم ،ومام قم٤مد ً
هذا اًمتٜم٤مول اهلرائل و اًم٘مراءة اعمٌتقرة ًمٚمٜمّمقص.
ذم أصمٜم٤مء شمقاضمد اعمٗمٙمر اًمٙمٌػم قمٌد اًمرمحـ سمدوي ذم سمػموت ،وضمد أن ُمٕمٝمد اًمدراؾم٤مت اًمنمىمٞم٦م اًمذي
يمثػما ُمـ اًمِمٌٝم٤مت
يم٤من ي٘مقم قمٚمٞمف جمٛمققم٦م ُمـ اًمٞمًققمٞملم ؿمديدي اًمٕمداء ًمإلؾمالم ،ويم٤مٟمقا يثػمون ً
وآومؽماءات وإيم٤مذي٥م قمغم اإلؾمالم ورضم٤مًمف ،ويٜمًٌقهن٤م ًمٌٕمض اعمًتنمىملمً ،مٞمتخٞمؾ اًم٘م٤مرئ أهن٤م
ذو ُمرضمع قمٚمٛمل ،وضم٤مء ـمالب اعمٕمٝمد يق ًُم٤م ًمٚمديمتقر سمدوي وؾم٠مًمقه :هؾ صحٞمح أن ُمٕم٤موي٦م اسمـ أيب
ؾمٗمٞم٤من اخلٚمٞمٗم٦م إُمقي ىمد اقمتٜمؼ اعمًٞمحٞم٦م؟ وم٘م٤مل هلؿُ :مـ ىم٤مل ًمٙمؿ هذا اًمٙمالم اًمٕمجٞم٥م؟ وم٘م٤مًمقا :إٟمف
إب ٓشمقر ،ىم٤مل ًمٜم٤م ذًمؽ ذم حم٤مضة إُمس ذم اعمٕمٝمد ،وزقمؿ أن هذا ورد ذم يمت٤مب اًمدوًم٦م
اإلؾمالُمٞم٦م وؾم٘مقـمٝم٤م شم٠مًمٞمػ يقًمٞمقس ومٚمٝمقزن ،وىمد ىمرأ سمدوي هذا اًمٙمت٤مب ُمـ ىمٌؾ ،وىم٤مل ًمٚمٓمالب:
هذا يمذب قمغم ومٚمٝمقزن ،وم٠مٟم٤م أقمرف يمت٤مسمف ضمٞمدً ا ،وًمق يم٤من ومٞمف ظمؼم يمٝمذاً ،مٙم٤من ىمد ًمٗم٧م ٟمٔمري وٟمٔمر
ؾم٤مئر ُمـ ىمرأ يمت٤مسمف ،وؾم٠مذه٥م همدا ًمٚم٘م٤مء إب ٓشمقرً ،مٙمل يٌلم زم ُمـ أيـ ضم٤مء سمام ٟم٘مؾ إزم قمٜمف،
وومٕمال ذه٥م سمدوي ًمٚم٘م٤مء ٓشمقر ،وأظمؼمه سمام ٟم٘مؾ قمٜمف ،ومج٤مء سم٤مًمٙمت٤مب ،وىم٤مل هذا اًمٙمالم وورد هٜم٤م
وأؿم٤مر إمم اًمّمٗمح٦م ،وم٘مرأهت٤م وإذا هب٤م ظم٤مًمٞم٦م ُمـ هذا اًمزقمؿ مت٤م ًُم٤م ،ويمؾ ُم٤م ورد ومٞمٝم٤م هق أن ُمٕم٤موي٦م يم٤من
يريد أن يتِمٌف سم٤مًمٜمٔم٤مم اعمٚمٙمل اًمٌٞمزٟمٓمل ذم احلٙمؿً ،مٙمٜمف ًمق يم٤من ىمد ومٕمؾ ذًمؽً ،مٙم٤من قمٚمٞمف أن يٕمتٜمؼ
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اعمًٞمحٞم٦م ،وم٤مًمٕمٌ٤مرة ذم يم٤مٟم٧م ذم صٞمٖم٦م اًمنمط اعم٤ميض ،أي مل ي٘مع ُمٓمٚم ً٘م٤م ،وًمق يم٤من ىمد وىمع ًمٙم٤من أدى
إمم يمذا!.
وم٘مرأ سمدوي اًمٕمٌ٤مرة وشمرمجٝم٤م سم٤مًمٗمرٟمًٞم٦م وذح ُمٕمٜم٤مه٤م ،وهق مت٤مُم٤م قمٙمس ُم٤م يم٤من اًمٓمالب يٕمت٘مدون،
ومتٚمٕمثؿ إب ٓشمقر وهمص سمري٘مف وىم٤ملُ :مٕمذرة ،وم٢مين ٓ أطمًـ إعم٤مٟمٞم٦م ،وىمد ىمرأت اًمٕمٌ٤مرة سمنقم٦م،
ومل أدرك أهن٤م ذم صٞمٖم٦م اعم٤ميض ،وم٘م٤مل ًمف سمدوي :هذا آقمتذار ٓ يٙمٗملٕ ،ن إُمر يتٕمٚمؼ هب١مٓء
اًمٓمالب اًمذيـ أوٚمٚمتٝمؿ سمجٝمٚمؽ سم٤مٕعم٤مٟمٞم٦م ومٞمام شمزقمؿ ،وقمٚمٞمؽ أن ُشم٘مر سمذًمؽ وشمّمحح إُمر هلؿ ذم
اعمح٤مضة اًم٘م٤مدُم٦م ،وؾم٠مطميه٤م ٕيمقن ؿم٤مهدا قمغم إىمرارك سم٤مخلٓم٠م هذا ،وومٕمال اقمتذر اًمرضمؾ قمـ
ؾمقء ومٝمٛمف ًمٚمٜمص ،وؿمٙمر سمدوي قمغم اًمتٌٞملم.
وًم ٙمٜمل سمٕمد هذه احلقادث ٓ يًٕمٜمل أن أىمقل وأٟم٤م أدقمق اًمٜم٤مس ًمٚم٘مراءة :أن يتٌٞمٜمقا ُم٤م ٓ يٗمٝمٛمقن،
وأن ي٘مرؤوا سمحذر ووقمل وومٝمؿ وإطم٤مـم٦م ،وأن يٜم٤مىمِمقا يمت٤مسم٤مت ُمـ ي٘مرؤون هلؿ ،طمتك ٓ يْمٚمقن ذم
اًمٗمٝمؿ وآؾمتٞمٕم٤مب ،وإن شمِمٙمٙمقا ذم رء ومام قمً٤مهؿ أن يًتقوحقا همٌش ُم٤م اظمتٚمط قمٚمٞمٝمؿ طمتك
يتحريمقا ذم ُمٜم٤مخ سمّمػم.

نهتظز مقالم عو البيضة
اعمِمٙمٚم٦م أهي٤م اًمٙم٤مشم٥م ًمٞمً٧م ذم همٞم٤مب إومٙم٤مر قمـ قم٘مٚمؽ ،وم٤مٕومٙم٤مر ٓ شمٖمٞم٥م ،إهن٤م طم٤مضة ويٛمتٚمئ
هب٤م اًمٙمقن ُمـ طمقًمٜم٤م وطمقًمؽ ،اعمِمٙمٚم٦م وم٘مط ذم قم٘مقًمٜم٤م ٟمحـ وُمدى ىمدرهت٤م قمغم ورؤي٦م وايمتِم٤مف
هذه إومٙم٤مر ،ويمٞمػ حيدث اًمٗمٕمؾ أُم٤مُمؽ ،صمؿ شمٜمٕمٙمس ومٙمرشمف ذم وضمداٟمؽ وظمٞم٤مًمؽ ،اعمِمٙمٚم٦م شمٙمٛمـ
ذم ذيم٤مئؽ وٟمْمجؽ ،يمٞمػ هلام أن يٚمت٘مٓم٤م اخلٞمط ذم أي ُمقىمػ أو طمدث ًمٞمٝمدي٤مٟمف ًمٗمٙمرة صمٛمٞمٜم٦م شم٠مظمذ
سم٤مًٕمٌ٤مب.
وىمد يٙمقن اعمقىمػ شم٤مومٝم٤م ضمدا ضمدا ٕسمٕمد طمد وأىمَم ُمٙم٤منً ،مٙمـ اًمٗمٙمرة اًمتل شمٜمٌٕم٨م ُمٜمف قمٔمٞمٛم٦م
ىمٞمٛم٦م ُم١مصمرة وم٤مقمٚم٦م ،يمت٥م أطمد إدسم٤مء يقُم٤م ُم٘م٤مٓ سمديٕم٤م يتٕمٚمؼ سم٠مظمٓمر ىمْم٤مي٤م اإلٟمً٤من ذم هذا اًمٙمقن،
إهن٤م ىمْمٞم٦م احلري٦م واًمٜمج٤مة ُمـ أه اًمٕمٌقدي٦م ،ومٞم٤م شمرى ُمـ أيـ اؾمتٚمٝمؿ اًمٙم٤مشم٥م إدي٥م ومٙمرشمف
واٟمٌٕمث٧م صٞم٤مهمتف؟
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ًم٘مد اؾمتٚمٝمؿ ُم٘م٤مًمف طمٞمٜمام رأى زٟمٌ٤مرا أراد أن خيرج ُمـ ؿمٌ٤مك طمجرشمف وم٤مصٓمدم سمزضم٤مضمف ،وطم٤مول
ُمرارا أن خيرج ًمٙمٜمف مل يًتٓمع ،ويم٤من هذا اعمِمٝمد اًمت٤مومف اًمْمئٞمؾ ،وسمح٨م اًمزٟمٌ٤مر قمـ طمريتف ويم٤مٟم٧م
ً
حم٤موًمتف ُمرارا وشمٙمرارا ُمٝمام ص٤مدومف ُمـ اًمٕم٘مٌ٤متُ ،مٌٕمث٤م يمام ذيمرٟم٤م ًمٚمٙمت٤مسم٦م قمـ أظمٓمر ىمْم٤مي٤م اًمٜم٤مس ذم
هذا اًمقضمقد.
ُم٤مذا شم٘مقل ًمق طمدصمتؽ سم٠من ومٞمٙمتقر هقضمق يمت٥م يق ًُم٤م قمـ سمرهمقث؟
ٓ ؿمؽ أٟمؽ ؾمتًتٝمجـ هذا احلدي٨م ،وشمًت٘مؾ ُمـ ىمٞمٛم٦م إدي٥م اًمٙمٌػم ،ورسمام شمٕم٘مد قمزُمؽ أن
شم٘م٤مـمع ىمراءة أدسمف ،أو متزق ُم٤م ًمديؽ ُمـ يمتٌف إن يمٜم٧م ُمـ أصح٤مب اعمٙمتٌ٤مت وقمِم٤مق اًمٙمت٥مً ،مٙمٜمؽ
ًمق قمروم٧م أن يمت٥م قمـ هذا اًمؼمهمقث ،وأٟمف أٟم٘مذ أُم٦م ُمـ إُمؿ وؿمٕم ًٌ٤م ُمـ اًمِمٕمقب ،يم٤من يئـ ُمـ
طم٤ميمؿ ـم٤مهمٞم٦م فم٤ممل ضمٌ٤مر ،مل يًتٓمع أن يتٖمٚم٥م قمٚمٞمف أو يٚمزُمف ـمريؼ اًمٕمداًم٦م ،أو يٌٕمده قمـ ؾمدة
احلٙمؿٕ ،دريم٧م ىمٞمٛم٦م هذا اًمؼمهمقث وقمٔمٛم٦م اًم٘مّم٦م اًمتل سمٜمٞم٧م طمقًمف ،وأٟمف يم٤من ً
ُمٜم٘مذا ًمٚمٌنم ُمـ
أهقال اًمٓمٖم٤مة.
وشمٕمد ُمـ أؿمٝمر ُمراصمل احلٞمقانُ ،مرصمٞم٦م اسمـ اًمٕمالف هلره ،وىمد يم٤مٟم٧م ؾمٌٌ٤م ذم ؿمٝمرشمف ًمٞمس جلامهل٤م يمام
ىمٞمؾ ،وإٟمام ًمرُمزيتٝم٤م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ،وم٤مسمـ ظمٚمٙم٤من ي٘مقل قمٜمٝم٤م :إن اسمـ اًمٕمالف يم٤من يريد هب٤م رصم٤مء قمٌداهلل سمـ
اعمٕمتز اًمذي ىمتؾ قمغم يد اعم٘متدر وُمٓمٚمٕمٝم٤م:
٠ب ٘ش فبسلزٕب  ٌُٚرعـذ** ٚوٕـذ ِٕـب ثّٕـزي اٌـٌٛذ
فى١ف ٕٔفه عٓ ٘ٛان ٚلذ ** وٕذ ٌٕب عذح ِٓ اٌعذد
وىمد قم٤مروٝم٤م اًمقزير اسمـ اًمٕمٛمٞمد سم٘مّمٞمدة ُٓمٞم٦م ي٘مقل ومٞمٝم٤م:
٠ب٘ش فبسلزٕب ِفبسلـخ** عّذ جّ١ـع إٌفٛس ثبٌثىً
ٌ ٛوبْ ثبٌذبدثبد ٌ ٟلجً** إرْ أربن اٌصش٠خ ِٓ لجٍٟ

وذم اًمٕمٍم احلدي٨م يم٤مٟم٧م ُمرصمٞم٤مت إدي٥م اًمٙمٌػم ؾمٞمد ىمٓم٥م ذم اًم٘مٓمط ،ىمّمٞمدة قمـ ِهره ؾمقؾمق
وأظمرى قمـ ىمٓمتف ٟمقؾم٦م ،واًمتل ىم٤مل قمٜمٝم٤م :إهن٤م يم٤مٟم٧م حتتؾ ُمٙم٤من اًمٓمٗمؾ احلٌٞم٥م وشمِمٖمؾ ومراهمف ُمـ
ٟمٗمًف وزُمٜمف ،ومٙم٤مٟم٧م متٜمحف "اًمقد واًمث٘م٦م واًمدقم٤مسم٦م" صمؿ ُم٤مشم٧م سملم يديف ،وهق مم٤م يدل قمغم اًمرمح٦م،
ويٜمٛمل ـمٌ٤مع اًمٕمٓمػ واًمِمٗم٘م٦م واًمرىم٦م سم٤مًمْمٕمٗم٤مء.
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ْ ٚاسر١ب ٍع ٌٛٚٚعِ
د عٍ١هِ ف ٟدٕب ٍ
٘زِٖ وَفٚ ٟلَذْ ِشَّ ْ
ٓ اٌضٍُّٛعِ
ض ِِٓ ثِ ١
ه لٍج ٟإٌَّبث ُ
ُ رذُسِّٙب ٕ٠ ٌُْٚجض ٌذِ ٠
ٌ ْ
ق اٌثَّشٜ
ُ دٌٍَّزهٚ ،سذره اٌ َٛ١أطجب َ
اٌىف اٌز ٟو ْ
ُّ
٘ز ِٖ
أ ُّٞدبٌٙ١ب رُش ٜأدٕ ٝعٍَ١هِ؟ ٌ١زَٕ ٟأدس َِٓٚ ٞفٕ١ب دَسٜ؟
يمثػمة هل اًمّمٖم٤مئر اًمتل ٟمًخر ُمٜمٝم٤م وٟمًتٝملم هب٤م ذم طمٞم٤مشمٜم٤م ،وًمق شم٠مُمٚمٜم٤مه٤م ضمٞمداً ،مٕمٚمٛمٜم٤م أن ومٞمٝم٤م ظمػما
يمثػما ،وُمٜمٝم٤م ومتح٤م قمٔمٞمام ،وظمرضمٜم٤م ُمٜمٝم٤م سم٠مقمٔمؿ إومٙم٤مر ،وأٟمْم٩م اعمٕم٤مين ،وم٘مط اعمِمٙمٚم٦م شمٙمٛمـ ذم
قم٘مقًمٜم٤م ٟمحـ وُمدى ُم٘مدار وقمٞمٜم٤م وصم٘م٤مومتٜم٤م ذم ىمراءة اًمقاىمع اعمحٞمط سمٜم٤م.
إذا يمٜم٧م شمِمٙمقا ىمٚم٦م إومٙم٤مر ،ومٚمتٕمٚمؿ أن اًمٕمٞم٥م ًمٞمس ذم إومٙم٤مر ،وإٟمام ومٞمؽ أٟم٧م ،وُم٤م قمٚمٞمؽ إٓ أن
شمٕم٤مًم٩م ٟمٗمًؽ سم٤مىمتح٤مم ُمٞمدان اًمث٘م٤موم٦م واًمٕمٚمؿ واًمتٕمٚمؿ واحلٗمظ واعمدارؾم٦م وآؾمتامع ،اضمتٝمد أن شمٌٜمل
قم٘مٚمؽ ،وشمٓمقر ُمـ وقمٞمؽ ،وشمّم٘مؾ ومٝمٛمؽ ،طمتك شمزول هذه اًمٖمِم٤موة اًمٙمثٞمٗم٦م سمٞمٜمؽ وسملم إومٙم٤مر،
ومتٚمٛمحٝم٤م وشم٘مرأه٤م وشمِم٤مهد مجققمٝم٤م وهمزارهت٤م ،شمٚمٛمح صقرهت٤م وم٘مط ُمـ جمرد طمريم٦م أو مهً٦م،
ويتٕمج٥م اًمٜم٤مس يمٞمػ اؾمتٚمٝمٛم٧م ُمٕمٜم٤مك ُمـ هذا اًمٗمٕمؾ اًمْمئٞمؾ؟!
سمؾ اًمٕمٌ٘مري٦م ذم ىمدرشمؽ يمٙم٤مشم٥م قمغم رسمط يمؾ ُم٤م هق وئٞمؾ طم٘مػم ،سمام هق يمٌػم قمٔمٞمؿ.
وُمـ اعمٌٝمرات أن إدي٥م واًمٌ٤مطم٨م اًمٙمٌػم أمحد أُملم ،يمت٥م يق ًُم٤م قمـ اًمٙمتٙمقت ،وُم٤م أهع ُم٤م يتٝمٛمف
اًمٜمّمقصٞمقن اًمٔم٤مهريقن سم٤مًمتٗم٤مه٦مً ،مٙمـ اًمرضمؾ رسمط سم٤محلدي٨م قمٜمف ،سملم يمثػم ُمـ اعمٕم٤مين احلٞم٤مشمٞم٦م
واًمث٘م٤مومٞم٦م اعمٝمٛم٦م اعمٚمح٦م ،واعمٗمزقم٦م أطمٞم٤مٟم٤م ،ومٙم٤من رائٕم٤م ىمقي٤م ذم ـمرطمف ،وم٘مد قمرج سمف إمم احلدي٨م قمـ
ُمِمٙمٚم٦م اًمٚمٖم٦م وآؾمامء اًمٖمريٌ٦م اًمقاردة قمٚمٞمٝم٤م ،وٟمقه ذم رىمتف ووداقمتف سمٖمدر اًمٌنم وىمًقهتؿ وٟمٗم٤مىمٝمؿ،
سمؾ ذيمر ومٞمف طمػمة اًمٗمٚمًٗم٦م وه اًمقضمقد ،وضمٕمؾ ومٞمف ُمٕم٤مين احلٞم٤مة وهمقاُمْمٝم٤م وأهاره٤م ،سمؾ ضمٕمؾ ومٞمف
يمؾ ُمٔم٤مهر آٟمً٤من قمغم شمٌجحف وهمروره ،ويمؾ ُم٤م طمػم اًمٕم٘مقل ىمروٟم٤م وأضمٝمد اًمٗمٙمر أضمٞم٤مٓ.
ٟمٕمؿ يمؾ هذا ُمـ اًمٙمتٙمقت !.ومال شمتٕمج٥م إهن٤م اًمث٘م٤موم٦م وإٟمف اًمٗمٙمر واًمققمل ،اًمذي ًمق ُمٚمٙمتف ًمرسمام
طمدصمتٜم٤م ذم ُم٘م٤مل ىم٤مدم ًمٞمس قمـ اًمٙمتٙمقت ،وإٟمام قمـ جمرد سمٞمْم٦م يتٛمثؾ ومٞمٝم٤م ه اًمٕم٤ممل!.
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األلسهة املتغزبة
اًمِمٌ٤مب اًمذيـ يٜمٌٝمرون سم٤مًمٖمرب ويتحدصمقن قمـ رضم٤مًمف وزقمامئف وأدسم٤مئفُ ،مٕمذورون ٕٟمف مل يؽمسمقا ذم
ُمٜم٤مخ أو سمٞمئ٦م ،شمتٞمح هلؿ ُمٕمروم٦م طمجؿ ُم٤م يٜمًٌقن إًمٞمف ُمـ طمْم٤مرة وىمٞمؿ وهقي٦م وزقم٤مُم٦م وشمراث ،سمٚمغ
ُمـ اًمٕمٔمٛم٦م وآسمداع ُم٤م مل يٌٚمٖمف شمراث أُم٦م ُمـ إُمؿ.
طمتك اعمًتٛمٕملم أٟمٗمًٝمؿ يٜمٌٝمرون هبذا اًمٚمقن ُمـ اًمث٘م٤موم٦م اعمتٖمرسم٦م ،واًمٚمً٤من اًمذي يٜمٝمؾ ُمـ اعمٕملم
اًمٖمريب ،ومحٞمٜمام يٙمثر اعمتحدث أو اًمٙم٤مشم٥م ،سمّمقر وأؾمامء وُمقاىمػ وآراء همرسمٞم٦م ،يتخٞمٚمقن أٟمف اعمث٘مػ
احلؼ واعمٓمٚمع اعمتلم ،سمٞمٜمام هق ذم احل٘مٞم٘م٦م اجل٤مهؾ اعمٗمرط ،اًمذي مل يدرك طمجؿ شمراصمف وٓ ىمٞمٛم٦م ذظم٤مئره.
إن اًمٖمزو اًمذي شمٕمرو٧م ًمف أُمتٜم٤م ،مل يٙمـ ذم اعمٞمدان اًمٕمًٙمري وطمده ،ومل يٙمـ ذم دٟمٞم٤م اًمٗمٙمر وطمده٤م،
سمؾ أيْم٤م ذم اعمٞمدان إديب ،قمغم اًمذيـ يٗمرىمقن سملم اًمٗمٙمر وإدبً ،مٙمٜمف ضم٤مٟم٥م ؿمدد اعمًتٕمٛمرون
شمريمٞم زهؿ قمٚمٞمف ،ومٚم٘مد ؿمٌ٧م هقضم٦م هم٤مُمرة اسمتٚمٕم٧م قم٘مقل اًم٘مراء واعمث٘مٗملم ٟمحق شمراضمؿ أداب
آٟمجٚمٞمزي٦م وإعم٤مٟمٞم٦م واًمٗمرٟمًٞم٦م واًمروؾمٞم٦م ،ووىمع اًمِمٌ٤مب ومريً٦م هلذا اًمٖمزو ،ومتقهمٚمقا ذم هذه
اًم٘مراءاتُ ،مٕمرولم قمـ شمراصمٝمؿ اًمذاظمر ،اًمذي ص٤مروا ٓ يٕمرومقن قمٜمف أي رء ،وىمد وحٙم٧م
ؾم٤مظمرا ُمـ ُمِمٝمد طمٙم٤مه أطمد إدسم٤مء ،وهق يِمٙمقا وٕمػ اًمّمٚم٦م سملم ىمرائٜم٤م وسمٞمٜم٤م ضمذورٟم٤م إدسمٞم٦م
ً
طمٞم٨م ىم٤مل " :زارشمٜمل أديٌ٦م إٟمجٚمٞمزي٦م ُمٜمذ أقمقام ودقمقت ؿم٤م ًسم٤م ُمـ هقاة إدب أن يٙمقن ُمٕمٜم٤م،
ومٙم٤مٟم٧م إديٌ٦م شمٙمٚمٛمف قمـ اعمتٜمٌل وؿمقىمل وسمديع اًمزُم٤من ،ويٙمٚمٛمٝم٤م هق قمـ ؿمٙمًٌػم وإًمٞمقت
وديٙمٜمز ،طمتك مل شمًتٓمع إد يٌ٦م آٟمجٚمٞمزي٦م آظمر إُمر أن شمتامًمؽ ٟمٗمًٝم٤م وم٘م٤مًم٧مً :مؽ أن شمٙمٚمٛمٜمل قمـ
أدسم٤مئل وًمٙمـ سمنمط أن شمٙمقن ىمد درؾم٧م أدسم٤مء ًمٖمتؽ أوٓ ،وم٠مٟم٤م مل أضمرؤ قمغم دراؾم٦م إدب اًمٕمريب
إٓ سمٕمد أن ومرهم٧م ُمـ دراؾم٦م إدب آٟمجٚمٞمزي واُمتحٜم٧م ومٞمف وٟمٚم٧م ؿمٝم٤مديت"
وهٙمذا ٓ ىمٞمٛم٦م عمـ ٓ أص٤مًم٦م ًمف واؾمتٛمد ىمقشمف ُمـ ضمذوره.
وأقمقد ُمرة أظمرى ًٕمٗم٧م آٟمتٌ٤مه سم٠من اًمٖمٞمظ اًمٙمٌػمً ،مٞمس ُمـ ه١مٓء اعمتٚم٘ملم ًمٚمث٘م٤موم٦م اًمٖمرسمٞم٦م ،سم٘مدر ُم٤م
هق ذم ضم٤مٟم٥م اعمًتٛمٕملم ،طمتك يتٌلم ًمؽ أن اًمدوٟمٞم٦م ص٤مرت وسم٤م ًء ُمٕمد ًي٤م أص٤مب اجلٛمٞمع طملم اؾمتٝم٤مٟمقا
واؾمت٘مٚمقا سم٠معمٕمٞم٦م شمراصمٝمؿ ومج٤مًمف وإهب٤مره.
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ًمٙمٜمٜم٤م ٓسمد أن ٟمًجؾ ًمٚمت٤مريخ ،أن اجلٞمؾ اعم٤ميض ُمـ إدسم٤مء اًمٙمٌ٤مر يم٤مًمٕم٘م٤مد وـمف طمًلم وهمػمهؿ،
وىمٗمقا أُم٤مم هذا اًمتقضمف سمام ـمرطمقا ُمـ آداب وأومٙم٤مر أؿم٤مدت يمٚمٝم٤م سمٕمٚمق يمٕم٥م إدب اًمٕمريب ،وأٟمف
أؾم٤مس اًمتٙمقيـ ًمألدي٥م اًمذي يًٚمؽ اًمٓمريؼ اًم٘مقيؿ ًمألدب.
ومرق يمٌػم سملم اخلٞم٤مل اًمذي هق يمِم٤مؿم٦م اًمتٚمٗم٤مز وسملم إدي٥م اًمذي يٌٝمرك ؾمحر سمٌٞم٤مٟمف ومج٤مل أؾمٚمقسمف
طمتك وًمق مل شمٙمـ هٜم٤مك ىمّم٦م ؿم٤مهمٗم٦م.
واًمذيـ يٙمتٌقن ُمٝمام سمٚمٖمقا ىمٛم٦م اًمتّمقير واخلٞم٤مل ًمـ يٜمْمٛمقا ًمّمٗمقف إدسم٤مء ،ـم٤معمً٤م يم٤مٟم٧م صٚمتٝمؿ
ُم٘مٓمققم٦م سمؽماصمٝمؿ اًمٕمٔمٞمؿ.
ٟم٘مؾ إًمٞمٜم٤م سمٕمض وم٘مٝم٤مء اًمٙمت٤مسم٦م ٟمّمٞمحتف اًمٌ٤مًمٖم٦م احلٙمٞمٛم٦م طمٞمٜمام ىم٤مل:
" ٓ حتًٌـ ي٤م وًمدي أن سمدراؾمتؽ ًم٘مقاقمد اًمٜمحق واإلُمالء واًمٌالهم٦م واًمٍمف واًمتحقيؾ ،أٟمؽ
ؾمتٙمقن يم٤مشم ًٌ٤م ُم٤مهرا ٓ ُيِمؼ ًمف همٌ٤مر ،يمام ئمـ يمثػم ُمـ ضمٝمٚم٦م اًمدارؾملم ،يمال سمؾ ُُمّم٤مطمٌ٦م اًمٙمت٥م
واًمٕمٞمش ذم أطمْم٤مهن٤م وؾمؼم أهمقاره٤م ،هق اًمًٌٞمؾ إمم شمٗمتؼ اًمذهـ ،واخلروج ُمـ ذٟم٘م٦م اًمريم٤ميم٦م
واًمٕمل واحلٍم ..ومٌٕمد دراؾم٦م اًمٜمحق قمش أي٤مُمؽ وؿمٝمقرك ُمع يمت٤مب اًمٌٞم٤من واًمتٌٞملم ًمٚمج٤مطمظ،
واًمٙم٤مُمؾ ًمٚمٛمؼمد ،وزهر أداب ًمٚمحٍمي ،وقمٞمقن إظمٌ٤مر ،وأدب اًمٙم٤مشم٥م ٓسمـ ىمتٞمٌ٦م ،وإُم٤مزم
ًمٚم٘م٤مزم ،وإهم٤مين ٕيب اًمٗمرج إصٗمٝم٤مينُ ،مع اًمققمل سمام ومٞمف ،وأـمؾ اًمٜمٔمر ذم ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م ٓسمـ
وم٤مرس ،ووم٘مف اًمٚمٖم٦م ًمٚمث ٕم٤مًمٌل ،وًمً٤من اًمٕمرب ٓسمـ ُمٜمٔمقر ،وم٢من مل شمٗمٕمؾ هذه إؿمٞم٤مء جمتٛمٕم٦م ومدقمؽ
ُمـ اًمٙمت٤مسم٦مً ،مً٧م ُمٜمٝم٤م وًمق ؾمقدت وضمٝمؽ سم٤معمداد"
يم٤من هذا قمغم ُمًتقى ـم٤مًمٌل إدب ُمـ هقاة اًمٙمت٤مسم٦م ،وهق ٟمٗمس اًمٜمّمح ٟمٕمرج سمف ًمٚمٛمث٘مٗملم ُمـ
ـمالب إدب وُمتذوىمٞمف ودارؾمٞمف.

حهاجز اللافزيو
ىم٤مل زم صدي٘مل يق ًُم٤مُ :م٤مزم أرى يمت٤مسم٤مشمؽ شمٙمتظ سم٠مؾمامء اًمٕمٚمامٟمٞملم واعم٤مريمًٞملم ،وحتٙمل ذم يمثػم ُمـ
ؾمٓمقره٤م ُمـ أطمقاهلؿ وُمقاىمٗمٝمؿ وؿم١موهنؿ؟!
ٓ يٚمٞمؼ سمٛمـ يٜمتٝم٩م اخلط اًمديٜمل ،وأزهري اًمتٕمٚمٞمؿ ،أن يذيمر هذه إؾمامء أو حيٙمل قمٜمٝم٤م أي رء،
ٕن هذا اًمذيمر ىمد يقهؿ اًم٘م٤مرئ أهنؿ ظمػم وصقاب ،ويقطمل إًمٞمف شمّمديؼ أىمقاهلؿ واىمرار والهلؿ!.
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وُم٤مذا أومٕمؾ إذا يم٤من آؾمالُمٞملم مل خيقوقا هذه اعمٞم٤مديـ ومٞمٙمتٌقا ذم إدب ،ويدوٟمقن ؾمػمهؿ اًمذاشمٞم٦م
طمتك ي٘مرأه٤م اًمٜم٤مس ويًتٛمتٕمقا سمآداهب٤م ،ويٕمٞمِمقا ُمٕمٝمؿ ُمقاىمٗمٝمؿ وُم٤م واضمٝمقه ُمـ أطمداث اًمدٟمٞم٤م
ودم٤مرهب٤م؟
ه٤م هؿ قمٚمامؤهؿ ٓيرون أن اًم٘مٚمؿ يٛمٙمـ ًمف أن يٙمت٥م ؿمٞم ًئ٤م إٓ أن شمٙمقن ذم ٟمٓم٤مق اًمديـ ،سمؾ يٕمدون
يمت٤مسم٦م إدب واًمًػم اًمذاشمٞم٦م ُمْمٞمٕم٦م ًمٚمقىم٧م أوٟمققم٤م ُمـ اًمتٝمري٩م ،وُمـ صمؿ مل ُي٘مٌؾ قمغم يمتٌٝمؿ همػمهؿ
وُمـ يتٌٕمٝمؿ ،اٟمٔمر ًمٙمت٤مسم٤مت اًمراطمؾ قمٌد اًمقه٤مب ُمٓم٤موع ،اًمتل يم٤من اًمِمٌ٤مب يتٝم٤مومتقن قمٚمٞمٝم٤م،
ويتً٤مسم٘مقون قمغم اًمتٝم٤مُمٝم٤م ،ومٚمؿ يٙمـ اًمرضمؾ يٙمت٥م ِقمٚمام أو ُيٜمّ ِّٔمر ومٜم٤م ،وًمٙمٜمف يم٤من يٖمؽمف مم٤م ي٘م٤مسمٚمف ُمـ
طمٞم٤مشمف اًمٞمقُمٞم٦م ُمـ دم٤مرب صمري٦م ،ويٛمزضمٝم٤م سم٠مؾمٚمقب أظم٤مذ يًٚم٥م اًمٚم٥م واًمقضمدان ،واطمد وم٘مط يم٤من
ًمٙمتٌف ٟمقع ُمـ اًمّمدارة ذم ُمٞمدان اًمٕمٚمؿ واًمٙمت٤مسم٦م اًمدقمقي٦م ،وهق اًمِمٞمخ اًمٖمزازم رمحف اهللٟٕ ،مف يم٤من
يٕمتٛمد أطمٞم٤م ًٟم٤م هذا اعمٜمٝم٩م إديب ويٖمٛمس ؾمٓمقره سمٙمثػم ُمـ دم٤مرسمف ومهقُمفُ ،مٜمذ أي٤مم يمتٌ٧م أىمقل" :
أطم٤مول أن ٟمّمٞمح٦م ُمـ يٙمتٌقن  ،أن يٛمزضمقا يمت٤مسم٤مهتؿ سمتج٤مرهبؿ اًمِمخّمٞم٦م وىمّمّمٝمؿ اًمقاىمٕمٞم٦م،
وُمقاىمٗمٝمؿ اًمذاشمٞم٦م ،اًمتل دمٕمؾ روطمؽ ىمقي٦م وطم٤مضة ذم اعم٘م٤مل ،وشمِمٕمر اًم٘م٤مرئ أٟمؽ شم٘مدم ضمديدً ا
وأصمػما يًتحؼ اًمتٕمرف قمٚمٞمف ..وقمغم ىمدر ُم٤م ٟمجد اعمتٕم٦م ذم يمت٤مسم٤مت اًم٘مرو٤موي ،إٓ أن يمت٤مسم٤مت اًمِمٞمخ
ً
اًمٖمزازم أُمتع سمٙمثػمٕ ،ن اًم٘مرو٤موي يم٤من يٙمت٥م قمـ اًمدقمقة ،أُم٤م اًمٖمزازم ومٙم٤من يٙمت٥م ويم٠مٟمف ص٤مطم٥م
اًمدقمقة ،شمِمٕمر ذم ؾمٓمقره هبٛمقُمف وأصم٘م٤مًمف اًمْمخٛم٦م اًمٙمٌػمة.
أيْم٤م أؾمٚمقب اًمٙم٤مشم٥م آٟمجٚمٞمزي ضمقرج أوريؾ ،اًمذي يم٤من يٙمت٥م ويم٠مٟمف يتٙمٚمؿ ،وُمـ
يم٤من هذا ً
اًمٕمرب يم٤من هذا أؾمٚمقب اًمٙم٤مشم٥م أمحد هب٤مء اًمديـ ،اًمذي يم٤من حيِمد طمديثف سمٛمقاىمػ طمدصم٧م ًمف
وىمّمص طم٘مٞم٘مٞم٦م قم٤ميٜمٝم٤م سمٜمٗمًف.
هؾ شمتخٞمؾ ي٤م أظمل أن يرطمؾ قمـ طمٞم٤مشمٜم٤م ُمٜمذ أي٤ممُ ،مٗمٙمر ُمٝمقل يم٤مًمديمتقر حمٛمد قمامرة ،دون أن يؽمك
ًمٜم٤م يمت٤مسم٤م حيٛمؾ ؾمػمشمف اًمذاشمٞم٦م ،اًمتل شمْمؿ ًمٜم٤م رطمٚمتف وُمقاىمٗمف ذم احلٞم٤مة؟! رسمام مل يٙمـ اًمرضمؾ ُمتٗمرهم٤م
يمٌػما ُمـ اًم٘مراء
هلذا اًمٜمقع ُمـ اًمٙمت٤مسم٤مت ،وًمديف أوًمقي٦م ذم ُمِم٤مريٕمف اًمٗمٙمري٦مً ،مٙمٜمٜمل أؤُمـ أن ىمٓم٤م ًقم٤م ً
يمثػما ُمـ إؿمٞم٤مء ،6واًمراطمؾ
يم٤مٟمقا يتٛمٜمقن ىمراءة رطمٚم٦م طمٞم٤مشمف ،وقمغم ويًتٓمٞمٕمقن أن يًتٚمٝمٛمقا ُمٜمٝم٤م ً
1
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حمٛمد اًمٖمزازم ،يمت٥م سمْمع صٗمح٤مت قمـ طمٞم٤مشمف ،ومٙم٤مٟم٧م ُمـ أُمتع ُم٤م يمت٥م وؾمٓمر ،سمؾ يم٤من ُمـ أروع
ُم٤م يمت٥م اًم٘مرو٤موي ُم٤م ؾمجٚمف قمـ ؾمػمشمف اًمذاشمٞم٦م ذم أرسمٕم٦م أضمزاء ،حتٛمؾ اًمت٤مريخ واًمديـ واًمٕمؼمة
وإدب واعمتٕم٦م ويمؾ رء ،وهٙمذا طمٞمٜمام ٟمٙمت٥م ذم جم٤مل إدب وآضمتامقمٞم٤مت واإلٟمً٤مٟمٞم٤مت اًمتل
حتٛمؾ مهقم اًمٜم٤مس وقمٚمٚمٝمؿ وُمِم٤مقمرهؿ وُمِمٙمالهتؿ؟ ٓ ٟمجد همػم ه١مٓء اًمذيـ ٟمتٜمٙمر هلؿُ ،مـ
ُمٝمام وهق أن ضمٝمؾ
يٛمتٕمقٟم٤م ذم ُمٞمداٟمٜم٤م اًمذي ٟمٙمت٥م ومٞمف ،وُمـ صمؿ ٟمًتِمٝمد هبؿً ،مٙمٜمٜم٤م ٟم١ميمد ؿمٞم ًئ٤م ً
اًم٘م٤مرئً ،مـ يٙمقن طم٤مئال سمٞمٜمٜم٤م وسملم ُم٤م ٟمح٥م وٟمِمتٝمل ُمـ اًمٙمت٤مسم٤مت ،وآىمتٌ٤مؾم٤مت طمتك وًمق يم٤مٟم٧م
ُمـ يم٤مومر ٓ ي١مُمـ سم٤مهلل شمٕم٤مممُ ،م٤مدام ٓ يي وٓ خي٤مًمػ وٓ يزء.
ذم يمت٤ميب إظمػم ده٤مًمٞمز اًمٙمت٤مسم٦م ،صدرشمف ذم أول صٗمح٦م ومٞمف سمجٛمٚم٦م قمـ ومقًمتػم ،مل أىمرأ ومل أؾمٛمع أروع
ُمٜمٝم٤م ذم دمًٞمد ًم٘مٞمٛم٦م وُمٙم٤مٟم٦م اًم٘مٚمؿ طمٞم٨م ىم٤مل ( :إذا مل يٙمـ ذم يدي صقجل٤من أًمٞمس ذم يدي ىمٚمؿ) هذه
اجلٛمٚم٦م اًمرائٕم٦م إذا مل يّمدر هب٤م يمت٤مب حيٙمل ومـ اًمٙمت٤مسم٦م ،ومٌ٠مي رء يّمدر إذن؟! وُمـ صمؿ يم٤مٟم٧م أًمٞمؼ
رء ٟمًتٝمؾ سمف اًمٙمت٤مب رهمؿ ُم٤م ًمٗمقًمتػم ُمـ يمت٤مسم٤مت ُمٕم٤مدي٦م ًمٚمديـ وإًمقهٞم٦م ،سمؾ رهمؿ ُم٤م ًمف ُمـ آراء
ص٤مدُم٦م ذم ُمٍم واعمٍميلم ،واهتٝم٤مُمف هلؿ سم٤مٟٓمٌٓم٤مح واًمٕمٌقدي٦م واجلٌـ واًمًٚمٌٞم٦م وشم٘مديس اًمٔمٚمٛم٦م
واًمٓمٖم٤مة.
ىم٤مل صدي٘مل يق ًُم٤م وهق ذم ىمٛم٦م اًمتٝمٙمؿ :اٟمت٤م ُمًتِمٝمد سمتقومٞمؼ احلٙمٞمؿ؟ ويم٠مٟمف يريد أن ي٘مقل زم ؿمٞمئ٤م
آظمر يٕمؼم قمٜمف هذا اًمتٝمٙمؿ ،سم٠مٟمؽ شمًتِمٝمد سم٠مهؾ اًمْمالل ،وُمـ صمؿ ٓ ىمٞمٛم٦م وٓ ٟمٗمع مم٤م يمتٌ٧م ،وهذه
اًمٕم٘مقل اًمٔم٤معم٦م اعمٔمٚمٛم٦م ،حتت٤مج إمم شمٜمقير يمٌػم ،وومؿ ووقمل يتٜم٤مؾم٥م ُمع اًمٗمٙمر اًمالئؼ واعمٚمح اًمذي
يٜمٝمض سم٤مًمٕم٘مقل وإومٝم٤مم وإُم٦مً ،م٘مد يم٤من ٟمٌٞمٜم٤م  قمٚمٞمف يٗمٓمـ هلذه اعمِمٙمٚم٦م أو اًمِم٤مئٙم٦م وُمـ صمؿ ىم٤مل:
"اًمٙمٚمٛم٦م احلٙمٛم٦م و٤مًم٦م اعم١مُمـ ومحٞم٨م وضمده٤م ومٝمق أطمؼ هب٤م".
وقمغم هذا اًمٗمٝمؿ ؾم٤مر يمثػم ُمـ اًمٕمٚمامء اًمٗم٤ممهلم اًمقاقملم ،وم٤مًمٗمٞمٚمًقف اًمٙمٜمدي يم٤من ي٘مقل :ظمٚمٞمؼ سمٜم٤م
أٓ ٟمخجؾ ُمـ آقمؽماف سم٤محل٘مٞم٘م٦م واؾمتٞمٕم٤مهب٤م ُمٝمام يم٤من ُمّمدره٤م.
وي٘مقل اسمـ رؿمد :جي٥م قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمًتٕملم قمغم ُم٤م ٟمحـ سمًٌٞمٚمف سمام ىم٤مًمف ُمـ شم٘مدُمٜم٤م ذم ذًمؽ ،ؾمقاء أيم٤من
ُمِم٤مريم٤م ًمٜم٤م ذم اعمٚم٦م أو همػم ُمِم٤مرك ـم٤معم٤م يم٤من صقا ًسم٤م.
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ويم٤من مج٤مل اًمديـ آومٖم٤مين ي٘مقل :إن أسم٤م اًمٕمٚمؿ وأُمف هق اًمدًمٞمؾ ،واًمدًمٞمؾ ًمٞمس أرؾمٓمق سم٤مًمذات ،وٓ
ضم٤مًمٞمٚمٞمق سم٤مًمذات ،واحل٘مٞم٘م٦م شمٚمتٛمس طمٞم٨م يقضمد اًمدًمٞمؾ.
وي٘مقل اًم٘م٤مئؾ :
ال رذمشْ اٌشأِٛ ٛ٘ٚ ٞافك ** دىُ اٌصٛاة إرا أرٔ ِٓ ٝبلص.
فبٌذس  ٛ٘ٚأعز شٟء ٠مزِٕ ** ٝب دط لّ١زٗ ٘ٛاْ اٌغبئص.

خيانة ثقافية!.
ُمـ قم٤مدة اًمٓمٖم٤مة دو ًُم٤م أن حي٤مرسمقا اًمث٘م٤موم٦م واًمٗمٙمر ..ومٝمؿ يدريمقن أن اعمث٘مٗملم أظمٓمر قمٚمٞمٝمؿ ُمـ
إؾمٚمح٦م واًمرص٤مص واعمداومع ..وأن آرض ٓ شمتًع ًمٙمٚمٞمٝمام ،وم٢مُم٤م ومً٤مدهؿ ،وإُم٤م ُم٤م يٜم٤مدي سمف
اعمث٘مٗملم ُمـ ُمٕم٤مين احلري٦م واإلٟمً٤مٟمٞم٦م واًمٕمداًم٦م واعمً٤مواة ،وم٤معمث٘مٗمقن يٛمٚمٙمقن اًم٘مدرة قمغم شمققمٞم٦م
اًمٕم٘مقل وشمٜمٌٞمف إذه٤من ،وإرؿم٤مد اجلامهػم إمم احلري٦م واًمٕمداًم٦م ،وًمٗم٧م اإلٟمً٤من ًم٘مٞمٛمتف وُمٙم٤مٟمتف
وطم٘مقىمف ،اًمتل ٓسمد أن ي٘م٤مشمؾ ًمتح٘مٞم٘مٝم٤م ذم احلٞم٤مة ..وًمق طمدث ذًمؽ ،ومٝمل اًمٜمٝم٤مي٦م إيمٞمدة ًمٚمٔم٤معملم
واعمتجؼميـ واعمًتٌديـ!.
وهق اًمتّمقر اًمذي طم٤مول إدي٥م اًمٕم٤معمل اًمٙمٌػم (ؿمٙمًٌػم) أن يّمقره ذم ُمنطمٞمتف (يقًمٞمقس
ىمٞمٍم) طمٞمٜمام ىم٤مل ىمٞمٍم ٕٟمتقٟمٞمقً( :مق يم٤من ىمٞمٍم خيِمك أطمدا ويتجٜمٌف ..ومٚمٞمس هٜم٤مك أطمد أضمدر هبذا
إُمر ُمـ ذًمؽ اًمٜمحٞمؾ (يم٤مؾمٞمقس) إٟمف قم٤ميمػ قمغم اًم٘مراءة ،وٓ خيٗمك قمٚمٞمف رء ،وهق يمثػم اًمت٠مُمؾ
واًمتٗمٙمػم ذم يمؾ ُم٤م ي٘مقم سمف اًمٜم٤مس ُمـ أقمامل ،يمام أٟمف يٙمره اًمٚمٝمق  ،وٓ شمٙم٤مد آسمتً٤مُم٦م شمٕمرف ـمري ً٘م٤م
إمم وضمٝمف ،وُمثؾ هذا اًمرضمؾ ٓ يٛمٙمـ أن ي٠مُمـ اإلٟمً٤من ضم٤مٟمٌف أسمدً ا )
وهٙمذا ص٤مر هذا اًمرضمؾ اًمٜمحٞمؾ اًمذي ٓ يٕمرف ؿمٞم ًئ٤م ذم احلٞم٤مة ؾمقى اًم٘مراءة واًمتٗمٙمػم وشم٠مُمؾ اًمٜم٤مس
وإطمداث ،هق أقمدى أقمداء ىمٞمٍم ،وُمـ خيِم٤مهؿ أيمثر ُمـ ظمِمٞمتف ُمـ اًمٗمرؾم٤من اعمدضمجلم ..ومل
زقمٞمام عمٕم٤مريض ىمٞمٍم واعمتآُمريـ قمٚمٞمف..
شمٚمٌ٨م إي٤مم أن صدىم٧م طمدث ىمٞمٍم طملم أصٌح يم٤مؾمٞمقس ً
وقمداء اعمث٘مٗملم وسمٖمض اعمًتٌديـ هلؿ ،ؿمٕمقر إٟمً٤مين يٛمتد ويٓمقل ُمع اُمتداد اًمزُمـ وـمقًمف ،ودمده
ُمـ أومم ؾمامت اعمًتٌديـ ،وٟم٘مّمد سم٤معمث٘مٗملم أوًمئؽ اًمذيـ خيدُمقن إُم٦م سمث٘م٤مومتٝمؿ ،ويًٕمقن خلػم
اًمٌنمي٦م ورىمل اإلٟمً٤من سمام يدقمقن ُمـ احلري٦م واعمً٤مواة ،وًمٞمس اعمث٘مٗملم أوًمئؽ اًمذيـ ريمٌقا اعمقضم٦م،
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وشم٤مضمروا سمٕمٚمٛمٝمؿ وُمٕم٤مرومٝمؿ ،وسم٤مقمقا وامئرهؿ وظم٤مٟمقا صم٘م٤مومتٝمؿ وضمٕمٚمقه٤م ُمٓمٞم٦م ٕرسم٤مهبؿ اًمذيـ
يدرون قمٚمٞمٝمؿ آُمقال واًمٕمٓم٤مي٤م واًمٜمٗمقذ.
ىمديام ذم أدب (ؿمٞمٙمًٌػم) ،ومٗمل اًمزُمـ احلدي٨م وذم اًمقاىمع اعمِم٤مهد يم٤من
وإذا عمًٜم٤م هذه اًمّمقرة ً
(هتٚمر) أؿمد أقمداء اًمث٘م٤موم٦م واًمٗمٙمر ،طمٞمٜمام أُمر ذم قم٤مم 6>88م سمحرق يمؾ اًمٙمت٥م اًمتل شمٕم٤مرض اًمٜم٤مزي٦م
ذم اعمٞم٤مديـ واًمً٤مطم٤مت اًمٕم٤مُم٦م ذم يمؾ اعمدن إعم٤مٟمٞم٦مٟٕ ،مف يم٤من يٙمره اًمٕم٘مؾ احلر واًمٗمٙمر اعمًتٜمػم ،ومٝمام
اًمٕم٘مٌ٦م أُم٤مم اؾمتٌداده وشمًٚمٓمف ،وأراد ُمـ إعم٤من أن يٚمٖمقا قم٘مقهلؿ ومال يرون إٓ رأيف وٓ يتٙمٚمٛمقن إٓ
سمٙمالُمف ،وٓ يٗمٙمرون إٓ سمتٗمٙمػمه وهذا ُم٤م طمدث ،ومٚمؿ يٙمـ هٜم٤مك ُمٙم٤من ًمرأي آظمر ،أو وضمٝم٦م ٟمٔمر
خم٤مًمٗم٦م  ،مل يٙمـ هتٚمر وطمزسمف اًمٖمٌل ،خي٤مومقن ُمـ أي رء ُمثؾ ظمقومٝمؿ ُمـ اًمث٘م٤موم٦م واًمٗمٙمر احلر اعمًتٜمػم
اعمًت٘مؾ ،ويم٤من أقمقاٟمف وقمغم رأؾمٝمؿ وزير إقمالُمف (ضمقسمٚمز) ي١مُمـ إيامٟمً٤م أقمٛمك هبذا اعمٜمٓمؼ وي٘مقل
ىمقًمتف اًمِمٝمػمة( :يمٚمام ذيمرت يمٚمٛم٦م ُمث٘مػ حتًً٧م ُمًدد) ،واؾمتٓم٤مع (ضمقسمٚمز) أن يٗمرض وضمٝم٦م
اًمٜمٔمر اًمٜم٤مزي٦م قمغم يمؾ ُم٤م يم٤من يّمدر ذم أعم٤مٟمٞم٤م سمٕمد اؾمتٞمالء احلزب ،وىمرر أن حي٤ميمؿ يمؾ ُم٤م صدر ىمٌؾ
قمٍمه ُمـ يمت٥م وآراء وأومٙم٤مر ،ويم٤من يرى أن يمؾ ُم٤م يًٌؼ احل٘مٌ٦م اًمٜم٤مزي٦م ُمـ إٟمت٤مج صم٘م٤مذم ،ضمريٛم٦م
ومٙمري٦م يم٤مُمٚم٦م شمًتحؼ اًمٕم٘م٤مب واعم٘م٤موُم٦م ،ومٗمل ٟمٗمس اًمًٜم٦م اًمتل شمقمم ومٞمٝم٤م اًمًٚمٓم٦م قم٤مم 6>88م وسمٕمد
طمقازم  600يقم ،حيدصمٜم٤م (وًمٞم٤مم ؿمػمر) ذم يمت٤مسمف (أعم٤مٟمٞم٤م اهلتٚمري٦م) قمام طمدث ذم ًمٞمؾ أطمد إي٤مم ومٞم٘مقل:
وصؾ قمرض ىم٤مم سمف أًمقف ُمـ اًمٓمالب حيٛمٚمقن اعمِم٤مقمؾ قمٜمد ُمٜمتّمػ اًمٚمٞمؾ إمم ؾم٤مطم٦م قم٤مُم٦م شم٘مع
ُم٘م٤مسمؾ ضم٤مُمٕم٦م (سمرًملم) ذم ؿم٤مرع (أوٟمؽمدن ًمٜمدًمـ) ،وهقم٤من ُم٤م اؿمتٕمٚم٧م اًمٜمػمان ذم يمقُم٦م ه٤مئٚم٦م ُمـ
اًمٙمت٥م ووٕم٧م قمغم اًمً٤مطم٦م  ،صمؿ سمدأ اًمٓمالب ي٘مذومقن سم٤مًمٙمت٥م ذم اًمٜم٤مر اعمِمتٕمٚم٦م ،إمم أن سمٚمغ ُم٤م
أطمرق ُمٜمٝم٤م ٟمحق قمنميـ أًمٗم٤م ،ووىمٕم٧م ُمٜم٤مفمر مم٤مصمٚم٦م ذم ُمدن أظمرى ،وهٙمذا سمدأت قمٛمٚمٞم٤مت إطمراق
اًمٙمت٥م ،ويم٤من اًمٙمثػم ُمـ هذه اًمٙمت٥م اًمتل اًمتٝمٛمتٝم٤م اًمٜمػمان ذم سمرًملم شمٚمؽ اًمٚمٞمٚم٦م ،قمغم ُمِمٝمد ُمـ
اًمٓمالب اًمٗمرطملم ،وُمرأى ُمـ اًمديمتقر (ضمقسمٚمز) وزير اإلقمالم اًمٜم٤مزي ُمـ شم٠مًمٞمػ قمدد ُمـ اعم١مًمٗملم
ذوي اًمِمٝمرة اًمٕم٤معمٞم٦مُ ،مـ أُمث٤مل شمقُم٤مس ُم٤من وهٜمريخ ُم٤من وأرٟمقًمد وؾمتٞمٗمـ زوم٤مي٩م وايريؽ ُم٤مري٤م
وأًمؼمت ايٜمِمت٤ميـ وهمػمهؿ ،ومل ي٘متٍم اإلطمراق قمغم قمنمات ُمـ اًم ُٙمت٤مب إعم٤من ومحً٥م ،سمؾ شمٕمداه
إمم يمت٤مب أضم٤مٟم٥مُ ،مـ أُمث٤مل ضم٤مك ًمٜمدن وهٞمٚملم يمٞمٚمر وه.ج.ويٚمز وومرويد وأٟمدريف ضمٞمد وأُمٞمؾ زوٓ
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وُم٤مرؾمٞمؾ سمروؾم٧م ،وي٘مقل اًمٌٞم٤من اًمذي أصدره اًمٓمالب :إن يمؾ يمت٤مب يٕمٛمؾ ذم هتديؿ ُمًت٘مٌٚمٜم٤م ،أو
ييب سمٛمٕم٤موًمف ضمذور صم٘م٤مومتٜم٤م إعم٤مٟمٞم٦م وسمٞمتٜم٤م إعم٤مين ،وىمقى ؿمٕمٌٜم٤م اعمحريم٦مُ ،مّمػمه اإلطمراق.
أُم٤م ضمقسمٚمز وم٘مد أًم٘مك ظمٓم٤مسم٤م قمغم وقء هذا اًمٚمٝمٞم٥م اعمِمتٕمؾ ىم٤مل ومٞمف :ذم وؾمع اًمروح إعم٤مٟمٞم٦م أن شمٕمؼم
قمـ ٟمٗمًٝم٤م ُمـ ضمديد ،وٓ ي٘متٍم قمٛمؾ اًمٚمٝمٞم٥م ذم إو٤مءة اخل٤ممت٦م اًمٜمٝم٤مئٞم٦م ًمٕمٝمد ُم٣م ،وإٟمام ييضء
أيْم٤م طم٘مٌ٦م ُم٘مٌٚم٦م.
وهٙمذا ؿمٝمدت سمرًملم ذم اًمٕم٤مذ ُمـ ُم٤ميق 6>88م طم٤مدصم ً٤م ومريد ًا ُمـ ٟمققمف ذم شم٤مريخ اإلٟمً٤مٟمٞم٦م ،وهق
طمريؼ اًمث٘م٤موم٦م اًمذي أىمٞمؿ يم٠مٟمف اطمتٗم٤مل وـمٜمل سمرقم٤مي٦م اًمدوًم٦م اًمٜم٤مزي٦م وإذاومٝم٤م ،ويم٤من هذا احلريؼ رُمز ًا
ًمٙمراهٞم٦م اًمٕم٘مؾ احلر واًمرومض اًمٙم٤مُمؾ ًمٚمتٗمٙمػم اعمًت٘مؾ ،واًمدقمقة اعمتٕمّمٌ٦م ًمٚمتخٚمص ُمـ آظمتٞم٤مر
احلر ،اًمذي شم٘مقم قمٚمٞمف اًمث٘م٤موم٦م احل٘مٞم٘مٞم٦م اًمٕمٛمٞم٘م٦م وآؾمتًالم ًمٚمٗمٙمرة اًمقاطمدة واًمرأي اًمقاطمد،
واًمتٌٕمٞم٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م ًمٙمؾ ُم٤م يدور ذم رأس هتٚمر زقمٞمؿ اًمٜم٤مزي٦م ُمـ آراء وأومٙم٤مر).

مذحبة الشوقيات
مل يٙمـ (قمٌد اًمٜم٤مس) وهق اًمٜمٛمقذج اًمٗمريد ًمٚمٓم٤مهمٞم٦م اًمٕمريب ،اًمذي يرى ٟمٗمًف اًمزقمٞمؿ اعمخٚمص
واعمٚمٝمؿ اًمٕمٌ٘مري ،وُم٤م هق إٓ زقمٞمؿ وم٤مؿمؾ ُمٝمزوم ،ضمٚم٥م ُٕمتف اخلزي ،ويمٚمؾ ضمٌٝمتٝم٤م سمٕم٤مر اهلزيٛم٦م ذم
<;ً ،م٘مد يم٤من هذا اًمٓم٤مهمٞم٦م ُمـ أقمدى أقمداء اًمث٘م٤موم٦م ،وأؿمد أقمداء اعمٗمٙمريـ اًمذيـ يٕم٤مروقٟمف ويرون
همػم رأيف ،ومٚمؿ يٙمـ ُمٜمف إٓ أن أقمٛمؾ ومٞمٝمؿ اًم٘متؾ واًمِمٜمؼً ،م٘مد يم٤من اًمرضمؾ ٓ يرى إٓ ٟمٗمًف ،وٓ يرى
إٓ يمٚمٛمتف اًمتل ضمٕمٚمٝم٤م ؾمٞم ًٗم٤م ُمًٚم ًٓم٤م قمغم اجلٛمٞمع ،ويمؾ ُمـ قم٤مروف أو ٟمّمحف أو ٟم٤مىمِمف أظمٗم٤مه يمام
ي٘مقًمقن :وراء اًمِمٛمسٟ ..م٤مهٞمؽ قمـ ضمٜم٤ميتف قمغم اًمٗمٙمر واًمث٘م٤موم٦م ،أو سمٛمٕمٜمك أدق ظمٞم٤مٟمتف ُٕم٤مٟم٦م اًمؽماث
واًمت٤مريخ.
يٜم٘مؾ اًمديمتقر (ُمّمٓمٗمك حمٛمقد) قمـ اًمديمتقر ُمّمٓمٗمك اًمروم٤مقمل أؾمت٤مذ ضمراطم٦م اعمً٤مًمؽ اًمٌقًمٞم٦م سمٓم٥م
آؾمٙمٜمدري٦م وهق ذواىم٦م ًمألدب وُمـ اعمٖمرُملم سم٤مًمِم٤مقمر اًمٙمٌػم (أمحد ؿمقىمل) ىمقًمف :إٟمف ُمـ اعمٖمرُملم
سمنماء يمت٥م ؿمقىمل أُمػم اًمِمٕمراء ،وىمد ٓطمظ ُمّم٤مدوم٦م أن اًمديقان اًمذي أصدرشمف اعمٙمتٌ٦م اًمتج٤مري٦م
قم٤مم 6><0م ًمِمقىمل ضم٤مء أىمؾ ُمـ  :0صٗمح٦م ُمـ اًمٓمٌٕم٦م إصٚمٞم٦م ،اًمتل أصدرهت٤م ُمٓمٌٕم٦م آؾمت٘م٤مُم٦م
ذم اًم٘م٤مهرة ؾمٜم٦م 6>:0م.
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وسمت٘مٚمٞم٥م اًمّمٗمح٤مت ذم ومْمقل ،ايمتِمػ أن هٜم٤مك ؾمٌع ىمّم٤مئد ىمد ُطمذوم٧م سمٙم٤مُمٚمٝم٤م ،وأن هٜم٤مك 6:
ىمّمٞمدة أظمرى ؿمٓم٥م ُمٜمٝم٤م اًمٜم٤مذ  799سمٞمت ً٤م ،وسم٘مراءة إسمٞم٤مت واًم٘مّم٤مئد اًمتل ومٞمٝم٤م ذيمر ًمألهة
اعم٤مًمٙم٦م ،أو ذيمر ًمٚمدؾمتقر أو ذيمر حلري٦م اًمّمح٤موم٦م ..وُمٕمٜمك ذًمؽ أن احلذف يم٤من سمٞمد اًمرىم٤مسم٦م ..وأن
اًمتٕمٚمٞمامت أي٤مُمٝم٤م (وهل أي٤مم قمٌد اًمٜم٤مس) يم٤مٟم٧م أٓ ي٠ميت ًمألهة اعم٤مًمٙم٦م وٓ ًمٚمدؾمتقر وٓ حلري٦م
اًمّمح٤موم٦م ،واعمّمٞمٌ٦م يمام يٜم٘مؾ اًمديمتقر :أٟمف يقضمد سم٤مٕؾمقاق ذم هذه أوٟم٦م ـمٌٕمت٤من طمديثت٤من
ًمٚمِمقىمٞم٤مت ،واطمدة أصدرهت٤م ُمٙمتٌ٦م ُمٍم ،واًمث٤مٟمٞم٦م أصدرهت٤م ُمٙمتٌ٦م اًمؽمسمٞم٦م سمٌػموت ،ويمٚمت٤ممه٤م صقرة
ـمٌؼ إصؾ ُمـ اًمٓمٌٕم٦م اعمِمقه٦م اًمتل طمذف ُمٜمٝم٤م أيمثر ُمـ  ;00سمٞم٧م ..وُمٕمٜمك هذا أن شمراث هذا
اًمِم٤مقمر اًمٕمٔمٞمؿ ،وم٘مد وشمٕمرض ًمٚمحذف واًمتِمقيف !.ومٝمٜم٤مك ىمّم٤مئد يم٤مُمٚم٦م اظمتٗم٧م ُمثؾ ىمّمٞمدة حمٛمد
قمكم اًمٙمٌػم ..واخلديقي اؾمامقمٞمؾ ..واجل٤مُمٕم٦م ..واًمًٚمٓم٤من طمًلم يم٤مُمؾ ..ودُمٕم٦م واسمتً٤مُم٦م ..وقمغم
يد اهلل ..وهتٜمئ٦م (سمٛمٜم٤مؾمٌ٦م اًمٙمقًمػما) ..أُم٤م اًم٘مّم٤مئد اًمتل طمذف ُمٜمٝم٤م  799سمٞمتً٤م ومٝمل يمثػمة ُمٜمٝم٤م ُمنموع
= 7ومؼماير ..إمم قمروم٤مت اهلل ..وإزهر ..وذم ؾمٌٞمؾ اهلالل ..وقمٞمد اًمٗمداء ..وٟمٙمٌ٦م سمػموت ..وذم
وداع وم٤مروق ..واًمٕمٚمؿ واًمتٕمٚمٞمؿ ..وي٤م ؿمٌ٤مب اًمدي٤مر ..وؿمٝمٞمد احلؼ وهمػمه٤م.
ويٕم٘م٥م اًمديمتقر سم٘مقًمف :هؾ هٜم٤مك ُمٝم٤مٟم٦م أو ختٚمػ ُمثؾ هذا؟!
وهذا ٓ ؿمؽ قمٛمؾ ُمريض ،وضمٜم٤مي٦م ىمذرة قمغم اًمث٘م٤موم٦م واحلري٦م واًمؽماث اًمثٛملمً ،مِم٤مقمر ذم ىم٤مُم٦م وىمٞمٛم٦م
ؿمقىملً ،م٘مد سمدد ٟم٤مس سمٕمٗم٤مٟم٤مشمف شمراث اًمرضمؾ طمتك يريض قمٚمٚمف ويٓمٗمئ أطم٘م٤مده وقم٘مده اًمٜمٗمًٞم٦م ،وهل
اًمثروة اًمتل مل شمٙمـ ُمٚمٙمف وٓ ُمٚمٙمً٤م حلزسمف اخلٌٞم٨م ،وإٟمام ُمٚمٙم ً٤م عمٍم وشم٤مرخيٝم٤م وطمْم٤مرهت٤م ،واًم٘مّم٤مئد
اًمتل شمتٖمٜمك سم٤محلري٦م وحتؽمم اًمدؾمتقر ،إٟمام هل ذم وٛمػم اًمزُم٤من شم٘مدير عمٍم وإىمرار سم٠مهن٤م أُم٦م حتؽمم
اًم٘مٞمؿ..
ويمام قمؼم اًمديمتقر ُمّمٓمٗمك حمٛمقد سم٠مهن٤م ( :سوح جمد ًمت٤مرخيٜم٤م )..
إن إُمؿ ُمـ طمقًمٜم٤م شم٘مدس شم٤مرخيٝم٤م وحتؽمم آصم٤مره٤م ..وشمٕمٔمؿ ىم٤مدهت٤م اًمٖم٤مسمريـ أُم٤م ٟمحـ ومٚمديٜم٤م اًم٘مدرة ذم
حمق يمؾ ُم٤م هق ُم٘مدسُ ،مـ أضمؾ إرواء همٌ٤مئٜم٤م وإؿمٌ٤مع أُمراوٜم٤م اًمتل دمذرت ذم ٟمٗمقؾمٜم٤م طمتك أذهٌ٧م
ُمـ طمٞم٤مشمٜم٤م يمؾ ىمٞمٛم٦م ٟمٕمتز هب٤م ويمؾ شمراث ٟمتٗم٤مظمر سمف..
شم٠مُمؾ ُمٕمل هذا اخلؼم اًمذي ـم٤مًمٕمتٜم٤م سمف صحٞمٗم٦م اًمنمق إوؾمط ذم أواظمر ؿمٝمر أسمريؾ ;706م
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إقمالن شمراث ًمقريم٤م إر ًصم٤م وـمٜم ًٞم٤م إؾمٌ٤مٟم ًٞم٤م ،ومدريٙمق هم٤مرصمٞم٤م ًمقريم٤م
أقمٚمٜم٧م احلٙمقُم٦م اعمحٚمٞم٦م إلىمٚمٞمؿ ُمدريد ،سمٓمٚم٥م ُمـ وزارة اًمث٘م٤موم٦م اإلؾمٌ٤مٟمٞم٦م ،اقمتٌ٤مر شمراث إدي٥م
اإلؾمٌ٤مين ومدريٙمق هم٤مرصمٞم٤م ًمقريم٤م (>==ُ )6>8; - 6مـ شمراث إؾمٌ٤مٟمٞم٤م اًمقـمٜمل ،وُمٜمٕم٧م سمٞمع أي ىمٓمٕم٦م
ُمٜمف إمم ظم٤مرج إؾمٌ٤مٟمٞم٤م.
وضم٤مء ذم شمٍميح خلقؾمٞمف ُم٤مري٤م ٓؾم٤مضمل ،ؾمٙمرشمػم اًمدوًم٦م ًمٚمث٘م٤موم٦مً ،مّمحٞمٗم٦م اًمـ«سم٤ميٞمسش اإلؾمٌ٤مٟمٞم٦م أن
«ومدريٙمق هم٤مرصمٞم٤م ًمقريم٤م ،وسمقٟمقيؾ ،ودازم ،وسمٞمٙم٤مؾمق ُمـ إؾمامء اًمرئٞمًٞم٦م ًمٚمث٘م٤موم٦م اإلؾمٌ٤مٟمٞم٦م ذم اًم٘مرن
اًمٕمنميـ .وٓ يٛمٙمـ ًمٜم٤م اًمتٗمريط سمؽماصمف ،وٓ أن ٟمٕمروف ًمٚمخٓمرش .وىم٤مًم٧م رئٞمً٦م احلٙمقُم٦م اعمحٚمٞم٦م
إلىمٚمٞمؿ ُمدريد ،يمريًتٞمٜم٤م صمٞمٗمقيٜمتٞمس« :هبذا اًم٘مرار ٟمٙمقن ىمد طم٘م٘مٜم٤م أىمَم طمد ممٙمـ حلامي٦م شمراث
ًمقريم٤مش.
وىمد أقمرب هم٤مرصمٞم٤م ُمقٟمتػمو ،اًم٘م٤مئؿ سم٠مقمامل رئٞمس سمٚمدي٦م همرٟم٤مـم٦م ،ضمٜمقب إؾمٌ٤مٟمٞم٤م ،قمـ ارشمٞم٤مطمف ًمٚم٘مرار،
وىم٤مل إٟمف «ؾمٕمٞمد وراض قمـ اًم٘مرارش ،وي٠مُمؾ سمجٛمع يمؾ شمراث ًمقريم٤م ذم ُمٙم٤من واطمد ،وهق «ُمريمز
ًمقريم٤مش ذم همرٟم٤مـم٦م .وـم٤مًم٥م ومراٟمثٞمًٙمق سمقيٜمتٞمدورا ،قمْمق اعمجٚمس اًمٌٚمدي ذم همرٟم٤مـم٦م ،سم٠من شم٘مقم
وزارة اًمث٘م٤موم٦م سمجٛمع شمراث ًمقريم٤م يمٚمف ذم همرٟم٤مـم٦م  -اعمديٜم٦م اًمتل وًمد ومٞمٝم٤م ،وومٞمٝم٤م ىمتؾ.
وحتتٗمظ مجٕمٞم٦م هم٤مرصمٞم٤م ًمقريم٤م ،ذم دار إىم٤مُم٦م اًمٓمالب ذم ُمدريد ،سمٜمحق ; 9رؾمام أصٚمٞم٤م ًمٚمِم٤مقمر ًمقريم٤م،
و 7898ىمّم٤مص٦م سمخٓمف ،و 800ىمٓمٕم٦م ُمـ ممتٚمٙم٤مشمف ،وأيمثر ُمـ أرسمٕم٦م آٓف ُمـ يمتٌف ،ومْمال قمـ
ُمئ٤مت اًمقصم٤مئؼ واًمّمقر اعمتٕمٚم٘م٦م سمف ،و 67:يمت٤مسم٤م ُمٝمدى إًمٞمف ُمـ ىمٌؾ ُم١مًمٗمٞمٝم٤م ،ورؾم٤مئٚمف اعمتٌ٤مدًم٦م،
وُمٜمٝم٤م <; 6رؾم٤مًم٦م يمتٌٝم٤م إمم قم٤مئٚمتف وأصدىم٤مئف ،و 7000رؾم٤مًم٦م ُمقضمف إًمٞمف.
وُمـ وٛمـ ممتٚمٙم٤مشمف ًمقطم٤مت ورؾمقم ًمٚمٗمٜم٤من ؾمٚمٗم٤مدور دازم ،وراُمقن همقي٤م ،وراوم٤مئٞمؾ سم٤مراداس،
وظمقؾمٞمف يم٤مسم٤مضمػمو ،وسمٞمٜمخ٤مُملم سم٤مًمٜمثٞم٤م ،ويمذًمؽ أظمٌ٤مر وُم٘م٤مٓت ويمت٥م حتدصم٧م قمـ ًمقريم٤م
سم٤مإلؾمٌ٤مٟمٞم٦م ،وسمٚمٖم٤مت أظمرى ،وهل ذم جمٛمققمٝم٤م شمّمؾ إمم > 6أًمػ وصمٞم٘م٦م.
وُمٕمٚمقم أن ومدريٙمق هم٤مرصمٞم٤م ًمقريم٤م ،اعمقًمقد ذم سمٚمدة ومقيٜمتل سم٤ميمػمو اًمت٤مسمٕم٦م عمح٤مومٔم٦م همرٟم٤مـم٦م ،قم٤مم
=>= ،6يٕمتؼم أسمرز يمت٤مب إؾمٌ٤مٟمٞم٤م ،وأؿمٝمرهؿ قم٤معم ًٞم٤م.
ومامذا ومٕمٚمٜم٤م ٟمحـ سمرُمقزٟم٤م اًمث٘م٤مومٞم٦م؟
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سقطة أمري الشعزاء
ُمّمٚمح٤م اضمتامقمٞم٤م ،وم٢مي٤مك أن شم٘مدم قمغم أُمر يمٝمذا دون أن يٙمقن
طمٞمٜمام شمريد أن شمٙمقن زقمٞمام ؾمٞم٤مؾم ًٞم٤م أو
ً
ًمؽ آٓشمؽ اإلقمالُمٞم٦م ،وطمزسمؽ وشمٜمٔمٞمٛمؽ ،اًمذي يٙمقن ؾمٜمدً ا وطم٤مُم ًٞم٤م ًمؽ ُمـ قمدوان اخلّمقم
وإٟمداد.
ٟمٕمؿ ومٝمذا ُم٤م طمدث ًمٚمزقمٞمؿ أمحد قمرايب ،اًمذي ُؿمقه شم٤مرخيف وؿمخّمف قمغم أسمِمع ُم٤م يٙمقن ،سمٗمٕمؾ
أقمدائف ُمـ اخلديقي واإلٟمجٚمٞمز ،اًمذيـ أًمّم٘مقا سمف يمؾ ُمٜم٘مّم٦م ،ومل يرمحقه ،وىمد ص٤مر وطمٞمدً ا أقمزٓ ٓ
جيد ُمـ يداومع قمٜمف ،أو يرد ُم٤م ضه ،ومال طمزب يٜمٍمه وٓ مج٤مقم٦م شمزود قمٜمف.
اٟمٔمر إًمٞمف سمت٠مُمؾ ًمؽمى اًمٗمرق اًمٙمٌػم سمٞمٜمف وسملم اًمزقمٞمٛملم ُمّمٓمٗمك يم٤مُمؾ وؾمٕمد زهمٚمقل ،ومه٤م ئمالن
إمم اًمٞمقم ُمـ رُمقز اًمٌٓمقًم٦م واًمقـمٜمٞم٦م واًمزقم٤مُم٦م واحلري٦م ،سمؾ إمم اًمٞمقم ُم٤مزاًم٧م ُشمردد أىمقاهلامً ،متٙمقن
ؿمٕم٤مرا ًمٙمؾ ُمقاـمـ يٕمتز سمٛمٍميتف.
ًمٙمـ هؾ شمٕمٚمؿ شمٚمؽ اًمً٘مٓم٦م واًمزًم٦م اًمتل ىم٤مم هب٤م ؿمقىمل أُمػم اًمِمٕمراء ،اًمذي يم٤من وٛمـ هذه اعمٜمٔمقُم٦م
اًمتل دمٜم٧م قمغم اًمزقمٞمؿ اًمٙمٌػم ،وؿمقه٧م طم٘مٞم٘م٦م سمٓمؾ ُمـ أسمٓم٤مل ُمٍم اعمخٚمّملم؟ ؿمقىمل ص٤مطم٥م
اًم٘مّم٤مئد اًمديٜمٞم٦م واًمقـمٜمٞم٦م اعمٌٝمرة ،هق ٟمٗمًف ُمـ يم٤من أو ضمٕمؾ ٟمٗمًفُ ،مٓمٞم٦م طم٤ميمؿ فم٤ممل ،وأداة ذم يد
ـم٤مهمٞم٦م ،يٚمقث هب٤م ؾمٛمٕم٦م ظمّمقُمف إسمري٤مء.
صمالث ىمّم٤مئد يم٤مُمٚم٦م ،يٛمٓمر ؿمقىمل سم٠مسمٞم٤مهت٤م هذا اًمزقمٞمؿ اًمٙمٌػم ،ويًئ إًمٞمف ،ويِمقه ؾمٛمٕمتف ،ومٙمٞمػ
يٖمٗمر اًمت٤مريخ ًمِمقىمل هذا اًمٔمٚمؿ وهذا اًمزيػ ،وقمدواٟمف قمغم احل٘مٞم٘م٦م؟
ىمّم٤مئد صمالث شمْم٩م سم٤مهلزء واًمًخري٦م واهلجق اعمر ،وآومؽماء اًمٙم٤مذب ،واجلٝم٤مًم٦م واًمٓمٞمش واًمٖمرور
وإصمرة ،ص٤مهمٝم٤م أُمػم اًمِمٕمراء ود رضمؾ أقمزل سمرئ ،سم٢ميٕم٤مز ُمـ طم٤ميمؿ ؾمٗمٞمف ـم٤مهمٞم٦م قمٛمٞمؾ ًمإلٟمجٚمٞمز
أقمداء ُمٍم ،وُمٖمتّمٌق أروٝم٤م اًمٌ٤مؾمٚم٦م.
وفمٚم٧م هذه اًم٘مّم٤مئد اًمتل ؿمقه٧م طم٘مٞم٘م٦م قمرايبُ ،م٤مصمٚم٦م ذم إذه٤من ،يمتٚمؽ اًم٘مّم٤مئد اًمتل ص٤مهمٝم٤م
اعمتٜمٌل ذم يم٤مومقر اإلظمِمٞمد ،اًمذي يم٤من ُمـ أقمدل وأٟمّمػ ُمـ طمٙمؿ ُمٍم.
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وًمٙمٜمف زيػ اًمِمٕمراء ،اًمذي يمِمػ ًمٜم٤م طم٘مٞم٘م٦م أظمرى ُمـ طمٞم٤مة ؿمقىمل ،وضم٤مٟمٌ٤م ظمٗم ًٞم٤م ُمـ طمٞم٤مشمف ،طمٞمٜمام
ؿم٤مقمرا ًمٚم٘مٍم وٟم٤مـم٘م٤م سم٤مؾمٛمف ،وقمٌدً ا ٕرسم٤مسمف.
يم٤من
ً
مل يٙمـ ؿمقىمل وطمده ُمـ ؾم٤مر ذم درب آومؽماء ،وإٟمام يم٤مٟم٧م يمؾ اًمّمحػ ووؾم٤مئؾ آقمالم وىمتٝم٤م،
ىمد أوًمٖم٧م وأوهمٚم٧م ذم شمِمقيف اًمزقمٞمؿُ ،متٖم٤مولم قمـ اخلٞم٤مٟم٦م اًمٗم٤مضمرة ،اًمتل شمٕمرض هل٤م اًمرضمؾ
اًمٌ٤مؾمؾ اعمٖمقار ،ومٙم٤مٟم٧م ظمٞم٤مٟمتف ظمٞم٤مٟم٦م عمٍم اخلٌٞمٌ٦م ،وؿمٝمداء ضمٞمِمٝم٤م اعمٖمقار.
ٟمنمت اًم٘مّم٤مئد دون شمقىمٞمع ،ىمٌؾ أن يتْمح ومٞمام سمٕمد أهن٤م ُٕمػم اًمِمٕمراء أمحد ؿمقىمك ،ـمرطم٧م ؾم١مآ
حمػما وهق :هؾ يم٤من ؿمقىمل يٙمره قمرايب؟
وًمٙمـ احل٘مٞم٘م٦م أن ؿمقىمك يم٤من ؿم٤مقمر إُمػم ،وم٘م٤مم هبج٤مء اًمزقمٞمؿ اًمٕم٤مئد ُمـ اعمٜمٗمك رم ذًمؽ اًمقىم٧م،
شمزًم ًٗم٤م إمم إُمػم ،وقمٛمال سمًٜم٦م ىمديٛم٦م ًمٚمِمٕمراءُ ،م١مداه٤م أن يٛمتدح اًمِم٤مقمر ُمـ يرى قمٜمف أُمػمه ،وأن
يذم ُمـ يٖمْم٥م قمٚمٞمف ذًمؽ إُمػم ،دون أن يٙمقن سملم اًمِم٤مقمر وسملم ُمـ يٛمدح أو يذم أي٦م صٚم٦م.
ويمتٌ٧م ضمريدة اًمٚمقاء طمٞمٜمٝم٤م وهك شمٕمٚمؿ أهن٤م يم٤مذسم٦م شم٘مقل" :إن اًمٚمقرد يمروُمر ضم٤مء سمٜمٗمًف إمم حمٓم٦م
اًم٘م٤مهرة ٓؾمت٘مٌ٤مل قمراسمك" ،وذًمؽ ًم ُتٚم٘مك روع اًمٜم٤مس ،أن قمراسمك ُمـ صٜم٤مئع اإلٟمجٚمٞمز ،وٟمنم ؿمقىمك
ىمّمٞمدة ىم٤مل رم ُمٓمٚمٕمٝم٤م:
صغبس ف ٝاٌز٘بة ٚف ٝاإل٠بة* أ٘زا وً شأٔه ٠ب عشاثٝ؟
ًم٘مد طم٤مول اًمٙم٤مشم٥م رضم٤مء اًمٜم٘م٤مش ذم سمٕمض ُم٘م٤مٓشمف ،أن يداومع قمـ ؿمقىمل ،وجيد ًمف سمٕمض اًمٕمذر،
وذيمر يمثػما ُمـ ُمقاىمٗمف اًمقـمٜمٞم٦م ،وًمٙمـ ووٕمف اًمرؾمٛمك ،يمٛمقفمػ يمٌػم رم سمالط اخلديقى شمقومٞمؼ
واسمٜمف اخلديقى قمٌ٤مس طمٚمٛمك اًمث٤مٟمك ،هق ُم٤م دومٕمف أن يٙمت٥م ىمّم٤مئده اًمثالث ود قمراسمك ،وٓ أقمرف
هؾ يٕمد هذا قمذرا أم ظمٞمٌ٦م واٟمتٙم٤مؾم٦م ،طمٞمٜمام يتٕمٚمؼ إُمر سمٛمٍم وزقمٞمؿ ىم٤مد ضمٞمقؿمٝم٤م يقُم٤م حلرب
اعمحتٚملم اًمٖمزاه.
ي٘مًؿ زم أطمد أصدىم٤مئل ُمـ حم٤مومٔم٦م آؾمامقمٞمٚمٞم٦م ،ويم٤مٟم٧م احلٙمقُم٦م ،ىمد اوٓمرت حلٗمر وإظمالء اعمٜمٓم٘م٦م
اًمتل ضمرت قمٚمٞمٝم٤م ُمٕمريم٦م اًمتؾ اًمٙمٌػم ،ي٘مًؿ مم :أن احلٗم٤مرات يم٤مٟم٧م خترج ضمث٨م اًمِمٝمداء ُمـ ضمٜمقد
قمرايب سمٕمد أيمثر ُمـ ُم٤مئتل قم٤مم ،ويم٠مهنؿ ىمتٚمقا سم٤مُٕمس ،سمٜمٗمس اًمذي اًمٕمًٙمري اًمذي يم٤مٟمقا يرشمدوٟمف ذم
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شمٚمؽ إي٤مم ،طمتك رؤوؾمٝمؿ يم٤مٟم٧م ُمٙمٚمٚم٦م سم٤مًمٓمراسمٞمش احلٛمراء ،طمٚمٞم٦م ذًمؽ اًمٕمٝمدً ،م٘مد يم٤من ه١مٓء
ضمٜمقد قمرايب اًمذي ؿمقهف ؿمقىمل أُمػم اًمِمٕمراء .
وقمغم ىمدر ُم٤م دمد دو ًُم٤م ُمـ يٜم٤مومؼ ويتٛمٚمؼ ويًػم ذم ريم٤مب اًمٓمٖم٤مة واعمحتٚملم ،يم٤من هٜم٤مك قمغم اجل٤مٟم٥م
أظمر ُمـ يّمدح سم٤محلؼ ،ويٕمٚمـ اًمّمدق ،ويٙمِمػ زيػ اعمٜم٤موم٘ملم اًمٙم٤مذسملم ،وإذا يم٤من ؿمقىمل ىمد
ريض ًمٜمٗمًف هذا اًمً٘مقط إظمالىمل ذم سمٕمض أؿمٕم٤مره ىمٌؾ أن يٙمقن ؾم٘مقـم٤م وـمٜمٞم٤م ،وم٘مد يم٤من هٜم٤مك
قمغم اجل٤مٟم٥م أظمر ذوم٤مء وـمٜمٞمقن ،شم٠مسمك يمراُمتٝمؿ أن يٙمقن ؿمٕمرهؿ ُمٓمٞم٦م ًمٚمٙمذب واًمزيػ وظمدُم٦م
اإلٟمجٚمٞمز وقمٛمالئٝمؿ.
إٟمف اًمِم٤مقمر اًمقـمٜمل اًمٖمٞمقر إؾمت٤مذ ومخري أسمق اًمًٕمقد ،اًمذي يمت٥م يمت٤م ًسم٤م وٟمٔمؿ ىمّمٞمدة قمّمامء،
طمٙمك ومٞمٝم٤م ذيمري٤مشمف ُمع اعمٕمريم٦م اًمقـمٜمٞم٦م ،وومٜمد ومٞمٝم٤م يمؾ اًمِمٌٝم٤مت واًمزيقف اًمتل طم٤ميمتٝم٤م أضمٝمزة
آطمتالل وأذٟم٤مهبؿ ،واؾمتٙمٛمٚمقا هبذا اًمٙمذب ُمًػمة اخلٞم٤مٟم٦م اًمتل مل يٙمـ قمرايب وطمده وحٞم٦م هل٤م،
وإٟمام يم٤مٟم٧م ُمٍم يمٚمٝم٤م وحٞم٦م ًمٚمخٞم٤مٟم٦م اًمٕمٔمٛمك.
 ٌُٚأس َٛ٠ ٜاٌزً عبسا ٚسجخ**  ٌُٚأساٖ إال أغش ِّجذا
أٔخجً أْ لّٕب ٔزٚد عٓ اٌذّ٠ٚ **ٝسذت أر٠بي اٌفخبس ِٓ اعزذٜ
يرى ىمقم أن قمرايب ىمد ختغم ذم أظمرات طمٞم٤مشمف قمـ ؾمامت اًم٘مٞم٤مدة وُم٤م شمٚم٘مٞمف قمغم يم٤مهؾ ص٤مطمٌٝم٤م ُمـ
اًمتزاُم٤مت اًم٘م٤مئد واًمزقمٞمؿ ،ويرى سمٕمض اعم١مرظملم أٟمف يم٤مٟم٧م سمف صٗم٤مت اًمٖمرور واًمٖمٗمٚم٦مُ ،مٝمدت
هلزيٛم٦م ؾم٤مطم٘م٦م ٟمتٞمج٦م اخلٞم٤مٟم٦م وقمدم احلٜمٙم٦م اًمتل شمتٓمٚمٌٝم٤م ؿمخّمٞم٦م اًمزقمٞمؿ ،وأٟمف ص٤مر ذم أي٤مُمف إظمػمة
يٓمٚم٥م ود آٟمجٚمٞمز ًمٞمحًٜمقا ُمٕم٤مؿمف ويردوا قمٚمٞمف أُماليمف ،وًمٕمؾ هذا ُم٤م ؾم٤مهؿ ذم شمِمقيف صقرشمف
سم٤مًمٙم٤مُمؾ ،وُمٝمدت ًمٚم٘مْم٤مء قمغم ؾمٛمٕمتف وذيمري٤مشمف اًمقـمٜمٞم٦م يمزقمٞمؿ وىم٤مئد ،سمؾ ًمٕمٚمٝم٤م شمٙمقن شمؼميرا
ًم٘مّم٤مئد ؿمقىمل اًمذي ئمؾ رهمؿ ُم٤م رصدٟم٤م ُمـ زًمتف أُمػما ًمٚمِمٕمراء ،وشمراصم٤م ومخام شمٕمتز سمف اًمٕمرسمٞم٦م
وآداهب٤م.

العزبية ساحزة الشعوب
طمٞمٜمام يدهؿ آؾمتٕمامر أُم٦م ُمـ إُمؿ ،وم٢من أول ُم٤م يًٕمك إًمٞمف ،أن يقضمف ؾمالطمف إمم أضمً٤مد أسمٜم٤مئٝم٤م
ًمٞمخٞمٗمٝمؿ ،صمؿ يقضمف ًمٖمتف إمم أًمًٜمتٝمؿً ،مٞمٛمحق وضمقدهؿ ويٚمٖمل اٟمتامءهؿ.
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ٟمٕمؿ وم٢من آٟمتّم٤مر احل٘مٞم٘مل قمغم اًمِمٕمقب ٓ ي٘مقم سم٤مًم٘مقة اًمٕمًٙمري٦م وطمده٤م ،سم٘مدر ُم٤م يٙمقن سمٛمًخ
اهلقي٦م ،واًمتل شمٙمقن اًمٚمٖم٦م أىمقى قمقاُمٚمٝم٤م.
همّم٦م يمٌػمة وٟمحـ ٟمرى سمٕمض سمالد اعمٖمرب اًمٕمريب وم٘مدت ًمٖمتٝم٤م اًمٕمرسمٞم٦م وص٤مرت ٕهٚمٝم٤م ًمٖم٦م ممزوضم٦م
سملم اًمٕمرسمٞم٦م اًمتل شمٖمٚمٌٝم٤م اًمٗمرٟمًٞم٦م ،وًمقٓ ٟمْم٤مل اعمج٤مهديـ ُمٜمٝمؿً ،مْم٤مقم٧م اًمٕمرسمٞم٦م سمرُمتٝم٤م وُم٤م سم٘مل
ُمٜمٝم٤م طمرف واطمد.
ًم٘مد قمٛمد اًمٕمرب إمم ٟمنم ًمٖمتٝمؿ ،وشمرويض اًمِمٕمقب قمٚمٞمٝم٤مً ،مٞمس سمٖمرض اًمٕمداء ًمٚمٝمقي٦م وـمٛمًٝم٤م،
وًمٙمـ سمٖمرض اهلداي٦م واًمتٕمريػ سمرؾم٤مًم٦م اإلؾمالم ،واًمتل يم٤مٟم٧م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م شمًٝمؾ قمروف وومٝمٛمف
وشمقوٞمح ومٙمرشمف وطم٘مٞم٘متف اًمً٤مُمٞم٦م ..يم٤من آؾمتٕمامر ي١مُمـ أن يمؾ طمرف يٛمحقه ُمـ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م،
وم٢مٟمف سمذًمؽ يْمٛمـ سم٘م٤مءه وىمقشمف ذم سمالدٟم٤م قمنمات اًمًٜملم ،ويمٚمام ىمرب أضمٞم٤مًمٜم٤م ُمـ ًمٖمتف ،وم٢مٟمف سمذًمؽ
يقضمد ضمٞم ً
ال ُمًٚمقب اًمّمٚم٦م سمٞمٜمف وسملم طمْم٤مرشمف وشم٤مرخيفُ ،مٜمتٛم ًٞم٤م ُمتٓمٚم ًٕم٤م إمم طمْم٤مرة اعمًتٕمٛمريـ.
ي٘مقل ُمّمٓمٗمك ص٤مدق اًمراومٕمل ذم وطمل اًم٘مٚمؿُ" :م٤م ذًم٧م ًمٖم٦م ؿمٕم٥م إٓ َذل ،وٓ اٟمحٓم٧م إٓ يم٤من
ِ
اعمًتٕمٛمرة،
ومرو٤م قمغم إُم٦م
أُمره ذم َذه٤مب وإدسم٤مر ،وُمـ هذا يٗمرض إضمٜمٌل
اعمًتٕمٛمر ًمٖمتف ً
َ
ويريمٌٝمؿ هب٤م ،ويِمٕمرهؿ قمٔمٛمتف ومٞمٝم٤م ،ويًتٚمح٘مٝمؿ ُمـ ٟم٤مطمٞمتٝم٤م ،ومٞمحٙمؿ قمٚمٞمٝمؿ أطمٙم٤م ًُم٤م صمالصم ً٦م ذم
قمٛمؾ واطمد? أُم٤م إول :ومحٌس ًمٖمتٝمؿ ذم ًمٖمتف ؾمجٜمً٤م ُم١مسمدً ا ،وأُم٤م اًمث٤مين :وم٤محلٙمؿ قمغم ُم٤موٞمٝمؿ
حمقا وٟمًٞم٤مٟمً٤م ،وأُم٤م اًمث٤مًم٨م :ومت٘مٞمٞمد ُمًت٘مٌٚمٝمؿ ذم إهمالل اًمتل يّمٜمٕمٝم٤م ،وم٠مُمرهؿ ُمـ سمٕمده٤م
سم٤مًم٘متؾ ً
ُٕمره َشم ٌَع"
وىم٤مل احل٤ميمؿ اًمٗمرٟمز ذم اجلزائر سمٛمٜم٤مؾمٌ٦م ُمرور ُم٤مئ٦م قم٤مم قمغم اطمتالهل٤م":جي٥م أن ُٟمزيؾ اًم٘مرآن اًمٕمريب
ُمـ وضمقدهؿ ...وٟم٘متٚمع اًمٚمً٤من اًمٕمريب ُمـ أًمًٜمتٝمؿ? طمتك ٟمٜمتٍم قمٚمٞمٝمؿ"
ورهمؿ هذه اعمخٓمٓم٤مت آؾمتٕمامري٦م ،وٟمج٤مطمٝمؿ ذم اًم٘مْم٤مء قمغم ًمٖم٤مت اًمِمٕمقب ،إٓ أن اًمٕمرسمٞم٦م
صٛمدت يم٤مًمّمخر اًمٕمٜمٞمد ،سمام شمتٛمتع سمف ُمـ ُم٘مقُم٤مت اًمٌ٘م٤مء اًمذاشمٞم٦م وقمٜم٤مس اًمدوم٤مع اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م ،واًم٘مٜم٤مقم٦م
اًمٙمٌػمة ذم ٟمٗمقس أصح٤مهب٤م سم٘مٞمٛمتٝم٤م ومج٤مهل٤م وروقمتٝم٤م ،وهق اًمِم٠من اًمذي أدريمف سمٕمض ُمـ اعمًتٕمٛمريـ
وسطمقا سمف أُم٤مم ومِمٚمٝمؿ ذم اًم٘مْم٤مء قمٚمٞمٝم٤م!.
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ي٘مقل ريتِم٤مرد يمريتٗمٞمؾ":إٟمف ٓ يٕم٘مؾ أن حتؾ اًمٚمٖم٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م أو اإلٟمجٚمٞمزي٦م ،حمؾ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ،وإن
ؿمٕم ًٌ٤م ًمف آداب همٜمٞم٦م ُمٜمققم٦م ،يم٤مٔداب اًمٕمرسمٞم٦م ،وًمٖم٦م ُمرٟم٦م ،ذات ُم٤مدة ٓ شمٙم٤مد شمٗمٜمك  ٓ -خيقن ُم٤موٞمف،
وٓ يٜمٌذ إر ًصم٤م ورصمف سمٕمد ىمرون ـمقيٚم٦م قمـ آسم٤مئف وأضمداده"
وىم٤مل اًمٗمرٟمز ضم٤مك سمػمك" :إن أىمقى اًم ُ٘مقى اًمتل ىم٤موُم٧م آؾمتٕمامر اًمٗمرٟمز ذم اعمٖمرب هل اًمٚمٖم٦م
اًمٕمرسمٞم٦م ،سمؾ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمٙمالؾمٞمٙمٞم٦م اًمٗمّمحك سم٤مًمذات ،ومٝمل اًمتل طم٤مًم٧م دون ذوسم٤من اعمٖمرب ذم
ومرٟمً٤م ،إن اًمٙمالؾمٞمٙمٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ،هل اًمتل سمٚمقرت إص٤مًم٦م اجلزائري٦م ،وىمد يم٤مٟم٧م هذه اًمٙمالؾمٞمٙمٞم٦م
اًمٕمرسمٞم٦م قم٤مُم ً
ال ىمق ًّي٤م ذم سم٘م٤مء اًمِمٕمقب اًمٕمرسمٞم٦م"
وهق ُم٤م يدومٕمٜم٤م ًمٚم٘مقل سم٠من ؾمحر اًمٕمرسمٞم٦م ومج٤مهل٤م ،يٗمقق مج٤مل أي ًمٖم٦م ،وأن اًمٕمرسمٞم٦م ًمق ٟمزًم٧م اًمً٤مقم٦م،
واؾمتققمٌٝم٤م جمتٛمع همري٥م قمٜمٝم٤م وم٢مٟمف يٜمجر إًمٞمٝم٤م ـمقاقمٞم٦مُ ،مٝمٛمال ًمٖمتف وطمروومف اًمتل يٜمٓمؼ هب٤م ،وهق ُم٤م
ىمديام ي٘مقل اعم١مرخ َر ِيٜم َْٝم ْ٤مرت ُد ِ
وزي" :هجر أهؾ إؾمٌ٤مٟمٞم٤م اًمٚمٖم٦م اًمالشمٞمٜمٞم٦م
طمدث ومٕمال ذم إٟمدًمس ً
واؿمتٖمٚمقا سم٤مًمٕمرسمٞم٦م وآداهب٤م ،ويم٤مٟمقا ٓ يٙمتٌقن سمٖمػمه٤م ،طمتك إن أطمد اًمٕمٚمامء اعمِمٝمقريـ ،ؿمٙم٤م ُمـ
ذًمؽ وىم٤مل :إٟمٜم٤م ٟمح٥م ىمراءة اًمِمٕمر اًمٕمريب ًمٜمتٕمٚمؿ ًمٖم٦م رؿمٞم٘م٦م ،وقمٌ٤مرة سمٚمٞمٖم٦م ،وٓيٙم٤مد يقضمد قمٜمدٟم٤م
ُمـ ي٘مرأ اًمٙمت٤مب اعم٘مدس سم٤مًمٚمٖم٦م اًمالشمٞمٜمٞم٦م ،ويمؾ ؿمٌ٤مسمٜم٤م إذيمٞم٤مء ٓ يٕمرومقن همػم ًمٖم٦م اًمٕمرب وآداهب٤م،
ٕهنؿ ي٘مرؤون اًمٙمت٥م اًمٕمرسمٞم٦م ويدرؾمقهن٤م هبٛم٦م قمٔمٞمٛم٦م ،ويدقمقهؿ يمثرة اـمالقمٝمؿ قمغم هذه اًمٙمت٥م،
إمم اإلقمج٤مب سمآداب اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ،وم٢مذا طمدصمتٝمؿ قمـ يمت٤مب ُمـ اًمٙمت٥م اًمالشمٞمٜمٞم٦م ؾمخروا ُمٜمٝم٤م وىم٤مًمقا:
إهن٤م ٓ شمًتحؼ قمٜم٤مي٦م ىم٤مرئ أوُمًتٗمٞمد ،وُمـ أضمؾ ذًمؽ ٟمز اعمًٞمحٞمقن ًمٖمتٝمؿ ،ومال شمٙم٤مد دمد ذم
يمثػما
إًمػ ُمٜم٤م واطمدً ا يٛمٙمٜمف أن يٙمت٥م رؾم٤مًم٦م سم٤مًمالشمٞمٜمٞم٦م ،أُم٤م إذا أرادوا أن يٙمتٌقا سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ،وم٢من ً
ُمٜمٝمؿ يٙمتٌقن سمٕمٌ٤مرات سمٚمٞمٖم٦م ،وأؾمٚمقب ُمٜمٛمؼ ،وىمد يٗمقىمقن اًمٕمرب أٟمٗمًٝمؿ ذم ذًمؽ ،طمتك ذم اًمِمٕمر
وٟمٔمؿ اًم٘مقاذم.
ىمًٞمً٤م ُمـ أهؾ إؿمٌٞمٚمٞم٦م ىم٤مم سمؽممج٦م اًمٙمت٤مب اعم٘مدس إمم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ًمتالُمٞمذه ،ومٖمْم٥م ُمٜمف
ويذيمر أن
ً
زُمٞمؾ ًمف واهتٛمف سم٤مًمٕمٛمؾ ًمٜمنم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ،وداومع اًم٘مًٞمس قمـ ٟمٗمًف ،سم٠من هذه هل اًمقؾمٞمٚم٦م
اًمقطمٞمدة ًمتٕمٚمٞمؿ اًمتالُمٞمذ!.
طمتك إن أدب أهؾ إؾمٌ٤مٟمٞم٤م ُم٠مظمقذ ُمـ إدب اًمٕمريب وُمت٠مصمر سمف يمام ي٘مقل اعم١مرخ اعمًتنمق يمقٟمدي.
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وهٙمذا شمٗمرض اًمٕمرسمٞم٦م ٟمٗمًٝم٤م قمغم اًمِمٕمقب واعمجتٛمٕم٤مت ،سمام شمتٛمتع سمف ُمـ ُم٘مقُم٤مت اًمًحر واجلامل
وروقم٦م اًمتٕمٌػم واًمٌٞم٤من ،سمال ؾمالح يٗمروٝم٤م ،أو ُمًتٕمٛمر جيؼمهؿ قمٚمٞمٝم٤م ،وهل ُم٘مقُم٤مت ٓ دمده٤م ذم
ًمٖم٦م ُمـ اًمٚمٖم٤مت.

إال كتب املهافقني
اًمٙمت٥م يمٚمٝم٤م مجٞمٚم٦مً ،مٙمـ ىمٚمٞمال ُمٜمٝم٤م ذًمؽ اًمٙمت٤مب اًمذي خيٓمػ اًمٚم٥م ،ويٕم٤مٟمؼ اًمٜمٗمس ،وي٠مه اًمروح.
يٛمٙمـ أن أؾمتٗمٞمد ُمـ يمت٤مب ُم٤مً ،مٙمٜمف ٓ ي٠مهين ،وٓ يًتٓمٞمع أن يرؾمؿ اًمًٌٛم٦م قمغم وضمٝمل يمٚمام
أىمٚمٌ٧م قمٚمٞمف ،وُمثؾ هذه اًمٙمت٥م اًمتل شمٗمٕمؾ يب ذًمؽ ،قمٛمره٤م ىمّمػم ٕٟمٜمل ٓ أشمريمٝم٤م طمتك أٟمتٝمل ُمٜمٝم٤م
ُمـ ومقري.
يٛمٙمـ أن شم٘مقل :يمت٤مب مجٞمؾً ،مٙمـ ُمـ اًمّمٕم٥م أن شم٘مقل :ىمٚمؿ مجٞمؾٕ ،ن أصح٤مب إىمالم اجلٛمٞمٚم٦م،
ٓيدوم مج٤مهل٤م ذم يمثػم ُمـ إطمٞم٤من.
إن اًمِمٕمقر ًمدى ُمـ حيٌقن اًم٘مراءة سم٤مًمٕمثقر قمغم يمت٤مب مجٞمؾ ،يامصمؾ مت٤مُم٤م ؿمٕمقر ذًمؽ اًمٗم٘مػم اًمذي قمثر
قمغم يمٜمز صمٛملم ،ؿمٕمقر ذًمؽ اًمٕم٘مٞمؿ اًمتل رزىم٧م سمقًمد ،ؿمٕمقر ذًمؽ اعمٙمتئ٥م اًمذي ضمد ذم طمٞم٤مشمف ُم٤م
جيٚم٥م ًمف اًمًٕم٤مدة واهلٜم٤مء ..سمؾ ٓ أؾمتحل إن ىمٚم٧م :إٟمف ؿمٕمقر ذًمؽ اًمذي شمزوج سم٤مُمرأة مجٞمٚم٦م ُمألت
قمٚمٞمف طمٞم٤مشمف وأي٤مُمف ،سمٕمد أن ُمألت قمٞمٜمف وؾمحرهت٤م ،ومٝمق سمجقاره٤م ًمٞمؾ هن٤مر ٓ يٗم٤مرىمٝم٤م وٓ يٍمف
قمٚمٞمٜمف قمٜمٝم٤م.
وهذا اجلامل ًمٞمس ُمـ اعمحتؿ أن يِمٕمر سمف همػمكٕ ،ن إذواق شمتحٙمؿ ذم هذا اعمٞمزان وشمقضمٝمف ،ومام هق
مجٞمؾ ًمديؽ ،وم٤مشمر ذم ٟمٔمر همػمك ،ىمد حيدث هذا قمٜمد طمتك ُمـ جيٕمٛمٝمؿ هقى واطمد وهقي٦م واطمدة.
ومرسمام أٟم٧م شمٕمجٌؽ أؿمٞم٤مء وشمريمز قمغم عمً٤مت ٓ يّمقب ىمريٜمؽ أهداومف إًمٞمٝم٤مٟٕ ،مف شمٌٝمره عمً٤مت
أظمرى.
ويمؿ دهِم٧م يق ًُم٤م ُمـ يمت٤مب ىمٞمؿ ،يم٤من ُمذاىمف ًمذيذا ،واؾمٛمحقا زم أن أقمؼم سمٚمٗمظ اعمذاقٕ ،ن ُم٤م أومدشمف
ُمٜمف ىمد همذى روطمل ،وٟمٛمك ٟمٗمز ٟمحق اعمٕم٤مزم ،وم٢مذا سم٘م٤مرئ يدور سمٞمٜمل وسمٞمٜمف طمقار قمـ ذات اًمٙمت٤مب،
ًمٞمٗم٤مضمئٜمل سمام أصم٤مر قمجٌل ودهٌمُ ،مـ أٟمف وضمده يمت٤م ًسم٤م ممال ٓ وم٤مئدة ومٞمف وٓ همٜمٞمٛم٦م.
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مل أؾمتٓمع وىمتٝم٤م أن أهتٛمف سم٤مجلٝمؾٕ ،ين أدريم٧م ُمًٌ ً٘م٤م ُمِمٙمٚم٦م إذواق واظمتالف ُمٕمٞمٜمٝم٤م وٟمٔمرهت٤م
وطمٙمٛمٝم٤م قمغم إؿمٞم٤مء.
وُمـ هٜم٤م يم٤من ُمـ اخلٓم٠م ضمدً ا أن شمٕمٓمل يمت٤م ًسم٤م ٕطمدهؿ ،ىمٌؾ أن شمٕمرف ـمٌٞمٕم٦م هقاه وُمزاضمف ،وهق
ٟمٗمس احل٤مل يمٚمام ؾم٠مًمٜمل ؾم٤مئؾُ:م٤مذا أىمرأ؟ ٕضمٞمٌف سم٠من اًمذوق خيتٚمػ سملم إؿمخ٤مص ،وم٤مٟمٔمر أٟم٧م
ًمٜمٗمًؽ أوٓ ُم٤مذا وذم أي اعمٞم٤مديـ ُحت٥م أن شم٘مرأ ،وسمٕمده٤م ؾمتجد و٤مًمتؽ سمٙمؾ ؾمٝمقًم٦م ،سمؾ ؾمتجد
ٟمٗمًؽ وطمدك دمٞم٥م قمغم هذا اًمً١مال اعمٕمْمؾ.
واقمٚمؿ أن طم٥م اًمٙمت٥م واحلٗم٤موة هب٤م ،ىمد خيرج ُمـ ُمقوققمٝم٤م ًمٔم٤مهره٤م ،وخيرج ُمـ ُم٤مدهت٤م هلٞمٙمٚمٝم٤م،
وم٢من واطمدً ا ُمـ اًمٜم٤مس أو اًم٘مراء ،يًحرهؿ ذًمؽ اًمٙمت٤مب اًم٘مديؿ اًمذي سمٚمٞم٧م أوراىمف واصٗمرت
صٗمح٤مشمف ،ويمٚمام أُمٕمـ ذم اًمٌغم واؿمتد ذم آصٗمرار ،يمٚمام زاد همراُمف ذم ىمٚمٌل ووضمداين.
صمؿ هؾ شمّمدىمٜمل ًمق ىمٚم٧م ًمؽ :إن يمت٤م ًسم٤م ىمٞمام يزهق سمف اًمٕم٤ممل وشمتح٤ميمك سمف اًمٕمقامل ،وشمتقاص سمف إضمٞم٤مل،
ومتتٚمٙمف يمؾ اعمٙمتٌ٤مت ،يٛمٙمـ ًمف أن يً٘مط ُمـ ٟمٔمري ،وهيقن ذم قمٞمٜمل ،وشمًت٘مٚمف ىمرحيتلً ،مق قمٚمٛم٧م
أن ص٤مطمٌف ٟم٤مومؼ أو ُم٤مـمؾ أو فمٚمؿ أو خت٤مسم٨م.
ؾم٤مقمتٝم٤م شمٙمقن شمٚمؽ إوراق اًمتل جيٛمٕمٝم٤م اًمزسم٤مًمقن ُمـ اًمِمقارع أيمثر ىمٞمٛم٦م قمٜمدي ُمٜمف.
يٛمٙمـ أن أطمؽمم يمت٤م ًسم٤م ًمٙم٤مومر أو ُمٚمحد ،أو يمؾ خم٤مًمػ زم ذم اًمرأيً ،مٙمٜمٜمل ٓ أىمدر أن أضمؼم ٟمٗمز قمغم
اطمؽمام يمت٤مب عمٜم٤مومؼ.
ىمديام ىمٚم٧م :إن اًمٙمت٥م يم٤مٕؿمخ٤مص مت٤م ًُم٤مُ ،مٜمٝم٤م ُم٤م شم٠مًمٗمف وحتٌف ،وُمٜمٝم٤م ُم٤م شمًتث٘مٚمف ومتجف ،وُمٜمٝمؿ ُمـ
ً
شمراه ومال حتٌف ،وشمرى ٟمٗمًؽ ٓ شم٠مًمٗمف وٓ شمٜمًجؿ ُمٕمف ،صمؿ سمٕمد ـمقل ُمٕم٤مذة أضمؼمشمؽ قمٚمٞمٝم٤م
اًمٔمروف ،دمد ُم٤م يم٤من يًت٘مر ذم ٟمٗمًؽ ُمـ ٟمٗمقر ًمف ىمد زال وشمٌدد وشمٖمػم ًمٚمٜم٘مٞمض ،ومٍمت حتٌف سمٕمد
سمٖمض ،وشم٠مًمٗمف سمٕمد يمره ،وشمًتًٞمٖمف سمٕمد اؾمتث٘م٤مل ..وهق ُم٤م يٓمٚمؼ قمٚمٞمف اًمٕم٤مُم٦م ذم ًمٖمتٝمؿُ :م٤م حمٌ٦م إٓ
سمٕمد قمداوة.
ٟمٕمؿ سمٕمض اًمٙمت٥م اًمتل شم٘مع سملم يدي أؿمٕمر ُمٕمٝم٤م هبذا اًمِمٕمقر ،وم٤مؾمتث٘مؾ فمٚمٝم٤م ،وأهم٤مًم٥م ٟمٗمز قمغم
اًم٘مراءة ومٞمٝم٤م ،صمؿ يتٌلم زم سمٕمد ـمقل صؼم أن ُم٤م يم٤من سمٞمٜمل وسمٞمٜمٝم٤م ُمـ ضمٗمقة ،ىمد اٟم٘مٚم٥م سم٘مدرة ىم٤مدر ،أو
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سمٗمٕمؾ ؾم٤مطمر إمم طم٥م وإًمػٕ ،ضمد ومٞمٝم٤م اعمتٕم٦م واًمٗم٤مئدة ،سمٕمد أن يمٜم٧م ُأيمره قمٚمٞمٝم٤م ٟمٗمز يمٛمـ يتجرع
ُمرا ٓ يٓمٞم٘مف ،وومٞمف ؿمٗم٤مءه وصحتف.
دواء ً

اللتاب الذي باع نسدة واحدة
ُمٜمذ ومؽمة ؿمٙم٧م إمم سم٤مطمث٦م جمتٝمدة ،سم٠مهن٤م أًمٗم٧م يمت٤مسم٤م ذم اًمت٤مريخً ،مٙمـ ًمألؾمػ ،مل يٌع ُمٜمف اًمٜم٤مذ إٓ
ٟمًخ٦م واطمدة ،مم٤م ضمٕمٚمٝم٤م شمّم٤مب سم٤مًمٞم٠مس اًمٕم٤مرم ،وشمٍمف هم٤ميتٝم٤م قمـ هذا آدم٤مه ُمـ أًمقان اًمث٘م٤موم٦م
واعمٕمروم٦م ،و ُشمٕمرض قمـ ُمقاصٚم٦م ـمري٘مٝم٤م ذم اًمٌح٨م واًمت٠مًمٞمػ ومٞمف.
وهذه احل٤مدصم٦م ،أقمده٤م يم٤مرصم٦م يمؼمى ٓ ذٟم٥م ًمٚمٌ٤مطمث٦م ومٞمٝم٤م ،وٓ ذٟم٥م اًمٜم٤مذ يمذًمؽ ،وإٟمام يتحٛمؾ قمٌ٠مه٤م
هذا اجلٞمؾ اًمذي ىمٚم٥م ُمقازيـ اًمث٘م٤موم٦م وإدب ،وضمٕمؾ هم٤ميتف وضمٜمتف وهمراُمف ،ذم ىمراءة اًمرواي٤مت
واًم٘مّمص واىمتٜم٤مئٝم٤م ،سمٕمٞمدً ا قمـ ُمٕملم اًمث٘م٤موم٦م إصٞمٚم٦م ،اعمٛمثٚم٦م ذم شمراصمٜم٤م وآداسمٜم٤م وشم٤مرخيٜم٤م.
اًمٌ٤مطمث٦م اًم٘مديرة أًمٗم٧م يمت٤مسم٤م حت٧م قمٜمقان (اًمٜمذاًم٦م ..ىمّمص قمؼم اًمت٤مريخ) مجٕم٧م ومٞمٝم٤م ُمـ قمٞمقن
أظمٌ٤مرا همزيرة ،وُمقاىمػ ُمتٕمددة ،ؿم٤مهدة سمثراء شمراصمٜم٤م اًمذي يٛمد اًمٌ٤مطم٨م ذم يمؾ
اًمؽماث واًمت٤مريخ
ً
ُمٞمدان ،وذم يمؾ طمدي٨م ،ويمؾ ادم٤مه.
وٕن ظمٚمؼ اًمٜمذاًم٦م ظمٚمؼ همػم ُمنمف ،ويٚمت٤مك سمف يمثػم ُمـ اًمٌنم ،وأُمر واىمع وُمِمٝمقد ذم احلٞم٤مه ،دمًد
زم هذا اًمٙمت٤مب وأٟم٤م أىمرأه ،أٟمٜمل أىمرأ يمت٤مب اًمٌخالء ًمٚمج٤مطمظ ،أو يمت٤مب إذيمٞم٤مء ًمإلُم٤مم اسمـ اجلقزي،
ؾمٗمرا
ًم٘مد ذىم٧م اًمٌ٤مطمث٦م وهمرسم٧م ذم ضمٜم٤مت إرض ،وأقمامق اًمت٤مريخ ،وده٤مًمٞمز إي٤ممً ،متجٛمع ًمٜم٤م ً
ـمريٗم٤م ىمٞمام وصمر ًي٤م ُمٗمٞمدً ا ُمٓمٕمام سم٤مًمٕمؼم واًمٗمقائد واًمٕمٔم٤مت واعمٕم٤مرف واًمٕم٤ممل.
ويمؾ ىمٜم٤مقمتل اًمٞمقم أن أي ُمث٘مػ ُيٕمرض قمـ يمت٤مب يمٝمذا ،هق ُمث٘مػ صم٘م٤موم٦م ُمٖمِمقؿم٦م هِم٦م ٓ ،ضمذور
هل٤م وٓ أصؾ.
يم٤من أؿمد ُم٤م يرشم٤مقمٜمل شمٚمؽ اخلٞمٌ٦م اًمٙمٌػمة واًمِمٕمقر اعمحٌط ،اًمذي اٟمت٤مب اًمٌ٤مطمث٦م ذم قمٛمٚمٝم٤م ،وهذا
اإلطمً٤مس اًمقسمٞمؾ اًمذي شمنب إمم ذاهت٤م ،وأومهٝم٤م أهن٤م مل شم٘مدم ؿمٞمئ٤م ذا ىمٞمٛم٦م ،وًمٕمٛمري ومٙمت٤مهب٤م هذا
ُمـ أقمٔمؿ ُم٤م ُىمدم ،وأروع ُم٤م َمجع.
اًمٌ٤مطمث٦م اًم٘مديرة يٛمٙمـ زم أن أىمقل :إهن٤م أوم٤مدت اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل وإدب واًمت٤مريخ ،وشمريم٧م سمّمٛم٦م
ىمقي٦م ،سمًٗمر ُمٌٝمر ٓ يًتحؼ وم٘مط أن ُي٘مرأ ،وإٟمام يًتحؼ اجلقائز اًمٕمديدة ،اًمتل شمٙمرُمف وشمرومٕم٦م عمٙم٤مٟم٦م
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شمٚمٞمؼ سمف ،وًمق أٟمٜمل أُمٚمؽ ُم٘مدرات اًمث٘م٤موم٦م ذم ُمٍمُٕ ،مرت سمٓمٌع هذا اًمٙمت٤مب وشمقزيٕمف قمغم اًمِمٌ٤مب
واًمٌ٤مطمثلم ًمٞمًتٗمٞمدوا ُمٜمف ،وشمزداد ُمٕم٤مرومٝمؿ وقمٚمقُمٝمؿ وٟمقادرهؿ.
اًمٌ٤مطمث٦م شمريم٧م سمّمٛم٦م ذم دٟمٞم٤م اًمت٤مريخ مل ُشمًٌؼ هل٤م ،وصٜمٗم٧م يمت٤مسم٤م ُمتٕمقسم٤م قمٚمٞمف ،وأضمٕمٚمٝم٤م سمف ذم ُمّم٤مف
اًمٌ٤مطمثلم اعمٌدقملم ،اًمذيـ اؾمتٚمٝمٛمقا واؾمتخٚمّمقا ُمـ سمٓمقن اًمٙمت٥م ،وأقمامق اًمت٤مريخ ومٙمرة ُمٌٝمرة،
شمدقمؿ ُمًػمة اًمققمل واعمٕمروم٦م إصٞمٚم٦م ،اًمتل وًمألؾمػ يمام ىمٚم٧م :يٜم٠مى قمٜمٝم٤م ؿمٌ٤مب هذا اجلٞمؾ ،اًمذي
حيت٤مج عمثؾ هذا اًمٙمت٤مب اًمٗمريد وهمػمهً ،مػمده إمم ُمٕملم اًمث٘م٤موم٦م إصٞمٚم٦م اًمرصٞمٜم٦م.
ويمكم أُمؾ قم٤مرم أن شمقاصؾ اًمٌ٤مطمث٦م ضمٝمقده٤م ،وشمٓمرح قمٜمٝم٤م يمؾ سمقاقم٨م اًمٞم٠مس ،ومتجد ودمتٝمد
وشم١مًمػ قمغم ذات اعمً٤مر يمتٌ٤م أظمرى ،شمٕمزز صم٘م٤مومتٜم٤م اًمتل ٓ ؿمؽ هل٤م مجٝمقره٤م اًمقاقمل اًمرؿمٞمد ،اًمذي
يدقمٛمٝم٤م وي٘مرأه٤م وي١مُمـ سم٘مٞمٛمتٝم٤م.
قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمٌح٨م قمـ ؾمٌٞمؾ إليّم٤مل هذا اًمّمقت ًمٓم٤مًمٌٞمف ،وًمٞمس ُمٕمٜمك أن اًمٙمت٤مب ىمد سمِٞمٕم٧م ُمٜمف
ٟمًخ٦م واطمدة ،أٟمف وم٤مؿمؾ أو وٕمٞمػ أو ٓ يًتحؼ ،ومٚمرسمام رُمل سمف ذم اًمقضمٝم٦م اخلٓم٠م اًمتل مل شمٙمتِمٗمف
وشم٘مدره سمح٘مف ،أو أٟمف مل يًقق ذم اعمٙم٤من اًمالئؼ سمف.
يٙمٗمٞمؽ أن شمٜمٔمر سمدىم٦م إمم طمجؿ هذه اعمراضمع اًمتل اؾمت٘م٧م ُمٜمٝم٤م اًمٌ٤مطمث٦م رواومد يمت٤مهب٤مً ،متٕمٚمؿ طمجؿ
اجلٝمد اًمٙمٌػم اًمذي ُسمذل ومٞمف ،وأٟمف ؿمئ ُمتٕمقب قمٚمٞمف ،وأهن٤م هم٤مص٧م وشمٕمٛم٘م٧م ،وؾمٝمرت وسمحث٧م
طمتك شم٘مدم ًمٜم٤م هذا اًمقًمٞمد اجلديد.
وٟمحـ ُمـ ظمالل هذه اًمًٗمر وقمؼم هذه اًمًٓمقرٟ ،مدقمؿ اًمٙم٤مشمٌ٦م وٟمِمد قمغم يدهي٤م ،سمؾ وٟمرضمق سم٤مؾمؿ
اًمث٘م٤موم٦م إصٞمٚم٦م ،أن شمقاصؾ اًمًػم واجلٝمد واإلسمداع ،وٓ شمٚمتٗم٧م ٕي صقرة حمٌٓم٦م ،يٛمٙمـ أن
شمٍمف مهتٝم٤م ،وشمًت٘مٌؾ سم٘مٞمٛم٦م قمٛمٚمٝم٤م ،ومٞمقُم٤م ُم٤م ؾمتٜم٤مل ُم٤م شمًتح٘مف ،ويٜم٤مل يمت٤مهب٤م ُمٙم٤مٟمتف اًمالئ٘م٦م.
يمام أظمِمك أن شمٔمـ أٟمٜم٤م ٟمٓمٚمؼ هذا اًمٙمٚمامت ىمّمدا إمم حتٗمٞمزه٤م وشمِمجٞمٕمٝم٤م ًمت٘م٤موم اًمٞم٠مس ،وم٢مقمج٤مسمٜم٤م
اعمٗمرط سمٙمت٤مهب٤م هق اًمذي ومرض ٟمٗمًف ،وُم٤م ىمدُمتف ومٞمف ُمـ قمٓم٤مء ،هق ُمـ ضمٕمٚمٜم٤م اًمٞمقم ٟمٙمت٥م قمٜمف،
وٟمِمٞمد سمف إمم إُم٦م ،وٟم١ميمد قمغم ىمٞمٛمتف.
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نعم أخطأت
يمٜم٧م ُمٜمذ ومؽمة ىمد يمتٌ٧م ُم٘م٤مٓ ومٙمري٤م واؾمتِمٝمدت ومٞمف سمٌٕمض اًمقىم٤مئع ،وذيمرت ظمٓم٠م أو ؾمٝمقا سمٕمض
اعمٕمٚمقُم٤مت اًمتل مل شمٙمـ قمـ ضمٝمؾ وىمٚم٦م ُمٕمروم٦مً ،مٙمـ سمٕمض اًمٜم٤مس اؾمتحغم وازدان ًمف ،أن يْمخؿ ُم٤م
أظمٓم٠مت ومٞمف ًمٞمٙمقن ُمٝمقٓ يم٤مجلٌؾ ،سمؾ راح ي١ميمد ذم ٟمِمقة ُمٗمرـم٦م أٟمٜمل مل أؾمٝمق وًمٙمٜمٜمل أظمٓم٠مت قمـ
ضمٝمؾ وىمٚم٦م ُمٕمروم٦م.
وؾم٤مرع سمٕمْمٝمؿ ًمٞم٘مقل زم :اطمذف اعم٘م٤مل واٟمنمه ُمرة أظمرى ،وًمٙمٜمل ىمٚم٧م هلؿً :مً٧م أٟم٤م ُمـ هيرب
ُمـ أهمالـمف ،وًمٞمس اخلٓم٠م مم٤م يِملم ٟمٗمز وىمدريٟٕ ،مٜمل ٓ أيمت٥م عمجد ؿمخيص وُمدح ذايت ،وإٟمام
أيمت٥م ًمٖم٤مي٦م ورؾم٤مًم٦م ،مهل ُمٜمٝم٤م أن يًتٞم٘مظ اًمققمل ويتث٘مػ اًمٕم٘مؾ ويتًٚمح اًمقضمدان سم٤مإلدراك
واعمٕمروم٦م اًمتل شمٜمػم اًمٓمريؼ ذم احلٞم٤مة.
أُم٤م أن أظمٓمئ ،ومٝمذا ًمٞمس ُمًتحٞمال وٓ قمٞم ًٌ٤م ٕٟمٜمل سمنم ،يّمٞم٥م وخيٓمئ ،وٓ يقضمد ذم ٟمٗمز اًمٙمٌػمة
أي ؿمٕمقر سم٤محلرج وآؾمتحٞم٤مء ُمـ أي ظمٓم٠م وارد وممٙمـ ،يمام يتّمقر ىمٚمٞمكم اًمٕم٘مؾ ،وصٖم٤مر اًمٜمٗمقس.
سمٕمض اًمٜم٤مس ظم٤مص٦م ُمـ يٕم٤مدوٟمؽ ،يتحٞمٜمقن اًمٗمرص٦م ًمٞمذسمحقك طمٞمٜمام ختٓمئ ،وًمٙمٜمؽ شمٗمًد قمٚمٞمٝمؿ
ُمً٤مر ومرطمٝمؿ وٟمِمقهتؿ طمٞمٜمام شمٕمٚمـ أٟمؽ أظمٓم٠مت ،وأٟمؽ مل شمٙمـ قمغم صقابً ،مػمشمدوا ظم٤مؾمئلم
ُمدطمقريـ.
وًمٕمؾ هذا إدب واًمتقاوع واًمّمدق ُمع اًمٜمٗمس ،هق ُم٤م شمٕمٚمٛمٜم٤مه ُمـ أدسم٤مئٜم٤م اًمٙمٌ٤مر ،وقمٚمامئٜم٤م
إضمالء ،اًمذيـ يم٤مٟمقا يٕمٚمٜمقن ظمٓم٠مهؿ اًمٕمٚمٛمل واعمٕمرذم قمغم اًمٜم٤مس ،دون أدين طمرج أو ظمجؾ أو
يمًقفٕ ،ن اًمٕمٚمؿ سمحره يمٌػم ،وًمٞمس ُمـ اًمٕمٞم٥م أن ختٓملء أو يّمدر ُمٜمؽ همٚمط ذم ىمّم٦م أو ومٙمرة أو
ُمٕمٚمقُم٦م.
يروي ًمٜم٤م اًمديمتقر حمٛمد رضم٥م اًمٌٞمقُمل أٟمف اًمت٘مك سم٤مٕدي٥م اًمٙمٌػم اًمِمٞمخ قمكم اًمٓمٜمٓم٤موي طمٞمٜمام زار
ُمٍم ،وؾم٠مًمف قمـ ـمٌٞمٕم٦م يمت٤مسمف قمـ اًمِم٤مقمر سمِم٤مر سمـ سمردٕ ،ن اًمٌٞمقُمل يم٤من وىمتٝم٤م يٕمد سمحث٤م قمـ ٟمٗمس
اًمِم٤مقمر ،ويريد أن يًتٜمػم سمرأي اًمٓمٜمٓم٤موي ،وًمٙمـ إؾمت٤مذ قمكم وم٤مضم٠مه سمام مل يٙمـ ذم سم٤مًمف طمٞمٜمام ىم٤مل ًمف:
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"إي٤مك أن شمٕمتٛمد قمغم هذا اًمٙمت٤مب ذم رء ،ومٙمٚمف أظمٓم٤مء? ٕين ٟم٘مٚم٧م رواي٤مت صمٌ٧م سمٓمالهن٤م ،وُمدطم٧م
أسمٞم٤مت ٓ شمًتحؼ اعمديح ،وىمد أوصٞم٧م ُمـ ًمديف ٟمًخ٦م ذم دُمِمؼ أن حيرىمٝم٤م طمرىم٤م ،أو شمريد أٟم٧م أن
شمرضمع إًمٞمف ذم ُمٍم؟!!"
يمثػما مم٤م ؾمٛمع ٕن هلج٦م إؾمت٤مذ قمكم ،ظمٞمٚم٧م ًمف أٟمف يتحدث قمـ يمت٤مب أًمٗمف أيمؼم
شمٕمج٥م اًمٌٞمقُمل ً
أقمدائف !.وىم٤مل ذم ٟمٗمًف :إٟمف طمدي٨م سملم اصمٜملم وم٘مط وؾمٞمٜم٘ميض أصمره.
وًمٙمـ مل يٛمر زُمـ همػم يًػم ،طمتك وىمٕم٧م اًمٓمٌٕم٦م إظمػمة ُمـ يمت٤مب اًمِمٞمخ قمكم اًمٓمٜمٓم٤موي قمـ
ؾمٞمدٟم٤م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب  سملم يدي اًمديمتقر اًمٌٞمقُمل ،ومٝمؿ ًمٞم٘مرأ ُم٘مدُمتف وم٢مذا اًمِمٞمخ اًمٓمٜمٓم٤موي
ي٘مقل ومٞمٝم٤م قمـ اًمٓمٌٕم٦م إومم ُمـ هذا اًمٙمت٤مب" :وعم٤م رضمٕم٧م إًمٞمف أن وضمدت ومٞمف قمٞمق ًسم٤م ٓ جيقز
ُمٕمٝم٤م أن يٕم٤مد ـمٌٕمف ،وُمٜمٝم٤م أن ومٞمف أظمٌ٤مرا سم٤مـمٚم٦م ٓ أصؾ هل٤م ،يم٘مّم٦م اًمٌٓمريؼ اًمث٤مًمث٦م واًمٕمنميـ ،وومٞمف
أظمٌ٤مر وٕمٞمٗم٦م اًمًٜمد ،وأظمٌ٤مر ُمٙمررة ُمٕم٤مدة ،وأًمٗم٤مظ شمٜمٌق قمـ أذواق اًم٘مراء وأومٝم٤مُمٝمؿ ُمـ همري٥م
اًمٚمٗمظ ،أو ُمٕم٘مد إؾمٚمقب ،ووضمدت ومٞمف شمٓمقيال ٓ داقمل ًمف ،واؾمتٓمرا ًدا يدقمق إمم اإلُمالل،
ووضمدت شمٕمٚمٞم٘م٤ميت قمٚمٞمف ،شمٕمٚمٞم٘م٤مت اًمِمٌ٤مب ،ومٚمؿ أرشمض أيمثره٤م ،ومحذوم٧م اًمٌ٤مـمؾ ُمٜمٝم٤م واعمقوقع ،صمؿ
ضمئ٧م إمم إظمٌ٤مر ومٝمذسمتٝم٤م ،وـمرطم٧م ُمـ اًمٙمت٤مب ُم٤م هق شمٓمقيؾ ،وًمٞمس ُمـ صٛمٞمؿ اعمقوقع ،وُمـ
آصمر أن يٜمٔمر ومٞمف قمغم ُم٤م ومٞمف ُمـ اًمٕمٞمقب اًمتل ٟمجد ُمـ إُم٤مٟم٦م اإلؿم٤مرة إًمٞمٝم٤م ،واًمتحذير ُمٜمٝم٤م اؾمتٓم٤مع
أن يٕمقد إًمٞمف".
وهٜم٤م وسمٕمد ُم٤م ىمرأ اًمٌٞمقُمل هذا اًمٙمالم ىم٤ملُ :م٤م هذه اًم٘مًقة اًمدىمٞم٘م٦م اًم٘م٤مـمٕم٦م! يم٤من ذم ُم٘مدرة إؾمت٤مذ
اًمٓمٜمٓم٤موي أن ي٘مقل :إن هذه اًمٓمٌٕم٦م ظمٚمّم٧م ُمـ أظمٓم٤مء وىمٕم٧م ذم اًمٓمٌٕم٦م اًمً٤مسم٘م٦م ،ويٙمٗمل يمؾ
اًمٙمٗم٤مي٦م ًمإلومّم٤مح قمام يريد ،وًمٙمٜمف ىم٤مض قم٤مدل  ،وىمد رأى ُمـ إُم٤مٟم٦م أن يٕمٚمـ يمؾ ُم٤م ذم ٟمٗمًف ذم
ووقح ؾم٤مومر  ،وىمد زاده هذا رومٕم٦م ذم ٟمٔمر اًم٘م٤مرئ.
أىمقل :واًمرضمؾ طم٘مٞم٘م ً٦م ذم هذا اعمقىمػ يّمٞمٌٜم٤م سم٤مًمٕمج٥م اًمٙمٌػم ،ومٗمل اًمقىم٧م اًمذي حي٤مول ومٞمف اإلٟمً٤من
وظم٤مص٦م اعمث٘مٗملم ،أن يتقاروا ُمـ أي ظمٓم٠م قمٚمٛمل ،طمتك ٓ جيدون ُمـ يِمٛم٧م هبؿ ويٕمٞمٌٝمؿٟ ،مرى
إؾمت٤مذ هٜم٤م ينف هوم٤م قمٔمٞمام ذم ٟم٘مد ٟمٗمًف واًمٚمقم قمغم اًمٓمٌٕم٦م إومم ُمـ يمت٤مسمف ،وشمٕمديد ُم٤م ومٞمف ُمـ
صٜمقف إظمٓم٤مء اًمِمٜمٞمٕم٦م اًمٙمٌػمة.
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ويٌ٘مك اًمً١مال :هؾ أصمرت هذه إظمٓم٤مء ووضمقده٤م ذم ُمٙم٤مٟم٦م اًمٓمٜمٓم٤موي وصٖمرت ُمـ ُم٘م٤مُمف؟ أسمدً ا
أسمدً ا ومام زال هق إدي٥م اًمالُمع واعمتحدث اًمٚمٌؼ ،واًمٕم٤ممل اجلٚمٞمؾ ،واًمٙم٤مشم٥م اًمٜمحرير ،ص٤مطم٥م
اعم١مًمٗم٤مت اًمٕمديدة اًمٜم٤مومٕم٦م اعمٌٝمرة.
وقمغم هذا اعمٜمقال شمٕمٚمٛم٧م ُمـ هذه اًمًػمة هذا اًمدرس اًم٘مٞمؿ اًمذي يٜمٓمٚمؼ اسمتداء ُمـ وٛمػمك
وؿمٕمقرك سم٠من اًمٕمٚمؿ واًمث٘م٤موم٦م أُم٤مٟم٦م ىمٌؾ أن شمٙمقن شمٌ٤مهٞم٤م وومخرا سملم اًمٜم٤مس.
أظمٓم٠مت ٟمٕمؿ أظمٓم٠مت ،وُم٤م اًمٕمٞم٥م واًمٕم٤مر ذم هذا أهي٤م اهل٤مئجقن ،اًمذيـ شمٔمٜمقن أن اخلٓم٠م واًمٕمٞم٥م
ؿمٝم٤مدة ي٘مدُمٝم٤م اًمٙم٤مشم٥م سمً٘مقـمف وهن٤ميتف ،وًمٙمٜمٝم٤م ذم احل٘مٞم٘م٦م ظمٓمقة شمٜمدومع سمف إمم إُم٤مم وًمٙمٜمٙمؿ ٓ
شمٗم٘مٝمقن.
ًمٕمٚمٜم٤م ٟمذيمر ذًمؽ اعم٘مٓمع اعمرئل اًمِمٝمػم ًمٚمٙم٤مشم٥م اسمراهٞمؿ قمٞمًك ،طمٞمٜمام اشمّمؾ سمف أؾمت٤مذ ضم٤مُمٕمل
ُمتخّمص ذم اًمت٤مريخ ،وصحح ًمف اؾمؿ يمت٤مب ُأؾمد اًمٖم٤مسم٦م سمْمؿ اهلٛمزة ،سمٞمٜمام يم٤من يٜمٓم٘مٝم٤م قمٞمًك أؾمد
اًمٖم٤مسم٦م سمٗمتح اهلٛمزة ًمتٙمقن أؾمدً ا واطمدً ا ،إن قمٞمًك مل يتحٛمؾ اًمٜم٘مد ومل يٕمؽمف سم٤مخلٓم٠م ،وأظمذ يزقمؼ
ويتٕمّم٥م ويّمٞمح وجي٤مدل ،طمتك خيرج ُمـ هذا احلرج اًمذي ٟمزل قمٚمٞمف يم٤مًمّم٤مقم٘م٦م اعمدوي٦م ،وًمق أٟمف
يم٤من حيؽمم ٟمٗمًف وىمٚمٛمف ويتقاوع ًمرؾم٤مًم٦م ،يٜمذر هل٤م ٟمٗمًف ٓقمؽمف سم٤مخلٓم٠م وؿمٙمر اعمّمحح قمغم
شمّمحٞمحف ،وًمٙمـ ُم٤م ومٕمٚمف ؿم٠من ُمـ يٕمٔمٛمقن أٟمٗمًٝمؿ ويٕمٞمِمقن ًمذواهتؿ.

القًوة شعار املجقفني!
ًمألؾمػ ص٤مرت اًم٘مٝم٤موي ذم ُمٍم ،أو سمتٕمٌػم اًمٙمثػميـ ُمـ أهٚمٝم٤م ٓ جيٚمس قمٚمٞمٝم٤م إٓ اًمٗم٤مرهمقن و
اعمٜمحرومقن!.
وهٙمذا وسمٜمٗمس اعمقىمػ ُصقرت ًمٜم٤م اًم٘مٝم٤موي ذم صٖمرٟم٤م ،وضم٤مء اٟمٓمٌ٤مقمٜم٤م قمٜمٝم٤م ُمٜمذ ٟمِم٠مشمٜم٤م ،ومٙم٤من ُمـ
جيٚمس قمٚمٞمٝم٤م يِمٕمر أٟمف ارشمٙم٥م ضمريٛم٦م يمٌػمة وومٕمال ضمٝمٜمٛمٞم٤م !.ويمٜم٤م ٟمخِمك قم٘م٤مب إسمقيـً ،مق قمٚمام
يقُم٤م أن أطمدٟم٤م ضمٚمس قمغم اًم٘مٝمقةً ،مٞمٙمقن اإلٟمذار سم٠مٟمف سمدأ أول ظمٓمقة ٟمحق قم٤ممل آٟمحراف واًمْمٞم٤مع.
أُم٤م اًم٘مٝمقة يمٛمنموب ،ومٚمؿ أيمـ أـمٞم٘مٝم٤م أو أطمٌٝم٤م ،ويمٜم٧م طمٞمٜمام أشمذوىمٝم٤م ،أشم٘مرف ُمـ هذا اًمٓمٕمؿ
اًمٕمٚم٘مٛمل اعمُر ،طمتك ضم٤مء اًمٞمقم اًمذي أطمٌٌ٧م ومٞمف قمٌد اًمقه٤مب ُمٓم٤موع ،وىمرأت قمـ إدُم٤مٟمف ًمٚم٘مٝمقة،
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ورأي٧م أمهٞمتٝم٤م ذم طمٞم٤مشمف وطمٞم٤مة همػمه ُمـ إدسم٤مء واعمٗمٙمريـ ،اًمذيـ ضمٕمٚمقه٤م ُمـ أهؿ وأسمرز ـم٘مقؾمٝمؿ
يمٚمام طم٤موًمقا أن ي٘مرؤوا أو يٙمتٌقا ،ومٝمل ُمّمدر إهل٤مُمٝمؿ وُمٜمع إسمداقمٝمؿ!.
واٟمٓمال ًىم٤م ُمـ هذا احل٥م ،حتقل إُمر ًمٕمِمؼ اًم٘مٝمقة ،وص٤مرت ذم خمٞمٚمتل رُمز إدب واًمث٘م٤موم٦م ،يمام
ُمٌٝمقرا سمٛمًٚمًكم إي٤مم اًمذي ضمًده اعمٛمثؾ أمحد ذيمل قمـ ـمف طمًلم ،وُمًٚمًؾ اًمٕمٛمالق
يمٜم٧م
ً
اًمٕم٘م٤مد ،اًمذي ضمًده اعمٛمثؾ حمٛمقد ُمرد قمـ إؾمت٤مذ اًمٕم٘م٤مد ،ويم٠مٟم٧م أسمدع وأمجؾ اعمِم٤مهد اًمتل شم٠مه
ٟمٗمز ذم اعمًٚمًٚملم ،طمٞمٜمام أراهؿ جيٚمًقن قمغم اًم٘مٝمقة ذم صحٌ٦م أشمراهبؿ ُمـ إدسم٤مء واعمٗمٙمريـ،
يتٜم٤موًمقن اًمِمٕمر واًمٜم٘مد واحلدي٨م ذم ؿم١مون اًمٗمٙمر واًمث٘م٤موم٦م ،ويمٜم٧م أىمقل ذم ٟمٗمزُ :مـ زم سمٛمثؾ هذه
اجلٚمً٦م ،اًمتل شمتٛمثؾ ومٞمٝم٤م صقرة اعمِم٤ميخ واعمٗمٙمريـ وإدسم٤مء ،وهؿ جيٚمًقن قمغم اًم٘مٝمقة يتح٤مورون ذم
ؿمئقن اًمث٘م٤موم٦م واًمٗمٙمر وإدب ،وًمق قمٚمٛم٧م اضمتامقمٝمؿ أن ًمذهٌ٧م إًمٞمٝمؿ سمال شمردد ،طمتك أهٞمؿ ذم
مج٤مل طمٚم٘متٝمؿ وأٟمس طمديثٝمؿ.
إن أي طمدي٨م قمـ اًم٘مٝمقة ،أقمده وصمٞمؼ اًمّمٚم٦م سمٕم٤ممل إدب واًمث٘م٤موم٦م ،وأي أدي٥م يتحدث قمـ ارشمٌ٤مـمف
سم٤مًم٘مٝمقة ،إٟمام هق يتحدث قمـ ضمزء أصٞمؾ ُمـ ُمٕم٤ممل إسمداقمف ،واًمٓمرق اعم١مدي٦م إًمٞم٦م ،شمٕمقد (ٟمجٞم٥م
حمٗمقظ) أن جيٚمس ذم ُم٘مٝمك قمكم سم٤مسم٤م ،وقمغم ُمٜمْمدة شمٓمؾ قمغم ُمٞمدان اًمتحرير ،يّمؾ إًمٞمٝم٤م ىمٌؾ اًمث٤مُمٜم٦م
صٌ٤مطم٤م ،ويٌ٘مك ٕيمثر ُمـ ؾم٤مقمتلم ويٓمٚم٥م ومٜمج٤م ًٟم٤م واطمدً ا ُمـ اًم٘مٝمقة قمغم اًمرحي٦م ،وىمد اقمت٤مد أن
ً
ينمب يمٛمٞم٦م ىمٚمٞمٚم٦م ضمدً ا ُمـ هذا اًمٗمٜمج٤من ،صمؿ يؽمك ُمٕمٔمٛم٦م يمام هق ،وي٘ميض وىمتف اًمٌ٤مىمل ذم طم٤مًم٦م ُمـ
اًمّمٛم٧م واًمت٠مُمؾ طمتك حيلم ُمققمد اٟمٍماومف!.
وذم إـم٤مر هذا اهلقى اًمٜمٗمز ،وددت ًمق يم٤مٟم٧م هٜم٤مك ىمٝمقة أضمٚمس قمٚمٞمٝم٤م ،وأًمت٘مل ومٞمٝم٤م سمٛمث٘مٗملم وأدسم٤مء
ٟمتٜم٤مول ومٞمٝم٤م أُمقر اًمث٘م٤موم٦م واإلسمداع ،وًمٙمـ هٞمٝم٤مت هٞمٝم٤مت ،ومٝمذا وٛمـ اًمٖم٤مي٤مت اًمتل طمرُم٧م ُمـ
طمٙمرا قمغم ُمـ ذيمرٟم٤م ُمـ أؿم٘مٞم٤مء هذا اًمزُم٤من!.
حت٘مٞم٘مٝم٤م !.وٕن اًم٘مٝم٤موي أصٌح٧م ذم هذا اًمزُم٤منً ،
ؿمٕم٤مرا ُمـ ؿمٕم٤مرات اًمث٘م٤موم٦م وإدب ..مت٤م ًُم٤م
إدسم٤مء اًمٞمقم ويمثػم ُمـ اعمث٘مٗملم واًمٙمت٤مب ،ضمٕمٚمقا اًم٘مٝمقة
ً
ُمثؾ ؿمٕم٤مر اًم٘مٚمؿ واًمدواة ،وإذا أراد أطمدهؿ أن يٕمؼم قمـ ؾمٕم٤مدشمف سم٤مًم٘مراءة واًمٙمت٤مسم٦م ،ومام قمٚمٞمف إٓ أن
يٕمٙمس طم٤مًمف ذم صٗمحتف قمغم اًمٗمٞمس سمقك ،وئمٝمر هب٤م يمت٤م ًسم٤م سمجقار يمقب ُمـ اًم٘مٝمقة اًمداومئ٦م!.
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ؿمٕمراء وأدسم٤مء ُيمثر طم٤موًمقا اًمتٕمٌػم قمام متثؾ اًم٘مٝمقة ذم طمٞم٤مهتؿ ،ومٛمحٛمقد درويش شمٖمٜمك سم٤مًم٘مٝمقة ،وٟمزار
أقمٓم٤مه٤م ُمً٤مطم٦م واومرة ذم سمٕمض ىمّم٤مئدة ومم٤م ىم٤مل" :ىمد ُم٤مشم٧م يمؾ ٟمً٤مء إرض وأٟم٧م سم٘مٞمتل
سمٗمٜم٤مضمٜمل" ويم٤من مج٤مل اًمٖمٞمٓم٤مين ُمـ أسمرز إدسم٤مء اًمذيـ ؿمٖمٚمتٝمؿ اًم٘مٝمقة وم٘مد يمت٥م:
(ًم٘مد ؿمٖمٚمتٜمل اًم٘مٝمقة واعم٘مٝمك ،ويمتٌ٧م دراؾم٦م ُمٓمقًم٦م ذم اًمًٌٕمٞمٜمٞم٤مت قمـ ُم٘م٤مهل اًم٘م٤مهرة ،اذ يمٜم٧م
وُم٤مزاًم٧م ُمـ قمِم٤مق اعم٘م٤مهل ،طمتك إٟمٜمل أسمح٨م ذم أي سمٚمد أٟمزهل٤م قمـ ُم٘مٝمك أؾمتٙملم إًمٞمف وأشمردد
قمٚمٞمف ،طمتك ًمق يم٤مٟم٧م ُمدة ُمٙمقصمل أي٤م ًُم٤م ُمٕمدودات ،اعم٘مٝمك سم٤مًمٜمًٌ٦م زم ٟم٤مومذة ،أرىم٥م ُمٜمٝم٤م اًمٌنم واعمدن
وأشمٕمرف قمغم ُم٤م أضمٝمؾ ،وأظمٚمق إمم ٟمٗمز ،ذم ـمٗمقًمتل يمٜم٧م أه٤مب اعم٘مٝمك ،ومل أيمـ أشمردد قمٚمٞمف إٓ
سمّمحٌ٦م واًمدي اًمذي يم٤من يٛميض إمم ُم٘مٝمك اًمٗمٞمِم٤موي وُم٘مٝمك ًمٌٜم٤من وُم٘مٝمك اومٜمدي٦م ويمٚمٝم٤م ىمريٌ٦م ُمـ
ضيح ُمقٟٓم٤م احلًلم ؾمٞمد اًمِمٝمداء).
وُمـ هذا اًمٌالء ست اًمٞمقم ٓ أىمتٜمع أين أىمرأ أو أيمت٥م ،إٓ وسمجقاري ومٜمج٤م ًٟم٤م اًم٘مٝمقة ،شم٠مؾمٞم٤م هبذه
اًمٕم٤مدة ،اًمتل ٓ أقمرف ُمـ أيـ ٟمٌٕم٧م ومٙمرة ارشمٌ٤مـمٝم٤م سم٤مًمث٘م٤موم٦م وإدب واًمٗمٙمر واًم٘مراءة واًمٙمت٤مسم٦م ،سمؾ
أراين ٓ أؾمتٓمٞمع اًمتحرر ُمـ هذا آرشمٌ٤مط ُمٝمام طم٤موًم٧م ،وم٤مًم٘مٚمؿ ىمديام يم٤من يّمح٥م اًمدواة وطمده٤م
وٓ يٕمرف ُمٕمٝم٤م همريام ،وًمٙمٜمف اًمٞمقم ص٤مر يّمح٥م ومٜمج٤من اًم٘مٝمقة ،ويمام يم٤من اًم٘مٚمؿ ىمديام ٓ يٙمت٥م إٓ
سم٤مًمدواة ،ص٤مر اًم٘مٚمؿ اًمٞمقم قمٜمد سمٕمْمٝمؿ ٓ ،يٙمت٥م إٓ واًم٘مٝمقة سمجقاره ،أو سمتٕمٌػم آظمر اًم٘مٝمقة ىمٌؾ
اًمقرىم٦م!.
آظمر رء أطمت٤مر ُمٜمف ،أن اهلل شمٕم٤ممم أيمرُمٜمل سمّمحٌ٦م صدي٘ملم ذم ؾمٙمـ آهمؽماب ُمدُمٜم٤من ًمٚم٘مٝمقة،
وًمٙمـ اًمٖمري٥م ذم اعمقوقع ،أهنام ُمـ أقمدى أقمداء اًمٗمٙمر واًمث٘م٤موم٦م واًم٘مراءة ،طمتك يمتٌل ذم اًمًٙمـ
يٜمزقمج٤من ُمٜمٝم٤م ويتٛمٜمٞم٤من ذًمؽ اًمٞمقم اًمذي يِم٤مهداهن٤م حتؽمق ومٞمف ،ويمٚمام رأي٧م ىمًقهتام قمغم اًمٙمت٥م
وسمٖمْمٝمام هل٤م ،أدرك يمٞمػ أن اجلٝمؾ ُُمر ،وأٟمف جيٕمؾ ُمـ اعمرء ظم٤مو ًي٤م ُمـ احلٙمٛم٦م واًمٌّمػمة واًمًٕم٤مدة!.

جتايل العمالقة
ذم ُمٕمرض اًمٙمت٤مب قم٤مم =706م ووٕمقا صقرة رُمزي٦م عمٗمٙمر ؿمٞمققمل اعمٕمت٘مدُ ،م٤مريمز اًمتقضمف،
وهق اًمٙم٤مشم٥م قمٌد اًمرمحـ اًمنمىم٤موي ،وذم هذا اًمٕم٤مم يم٤مٟم٧م اًمّمقرة اًمرُمزي٦م عمٕمرض اًمٙمت٤مب عمٗمٙمريـ
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سم٤مرزيـ ُمـ ىم٤مدة اًمتٜمقير واًمٕمٚمامٟمٞم٦م ومه٤م ؾمٝمػم اًم٘مٚماموي وصمروت قمٙم٤مؿم٦م ،وأقمت٘مد ذم اًمٕم٤مم اعم٘مٌؾ سم٢مذن
اهلل أن شمٙمقن اًمّمقرة اعمٜمت٘م٤مة عمٗمٙمر ُمٚمحد أو يم٤مومر أو قمدو حم٤مرب ًمٚمؽماث واهلقي٦م اإلؾمالُمٞم٦م.
سمٞمٜمام ضمٕمٌ٦م اًمت٤مريخ ُمٚمٞمئ٦م سم٘مٛمؿ قمٔمٞمٛم٦م وقمامًم٘م٦م ؿم٤مخملم ،صٜمٕمقا ذم ُمٞمدان اًمث٘م٤موم٦م صقٓت وضمقٓت،
وشمريمقا ومٞمٝم٤م سمّمامت ٓ يٛمحقه٤م اًمزُمـ ،وٓ شمٜمً٤مه٤م إي٤مم وآضمٞم٤مل.
وًمٙمـ ..يٌدو أن وزارة اًمث٘م٤موم٦م ذم ُمٍم هل٤م رأي آظمر وٟمٔمرة خمتٚمٗم٦م ،وهل شمٍم قمغم إه٤مًم٦م اًمؽماب
وإصم٤مرة اًمٖمٌ٤مر قمغم يمؾ ىم٤مُم٦م وىمٞمٛم٦مٟ ،م٤مومح٧م قمـ اًمديـ وداومٕم٧م قمـ اًمؽماث اًمٕمريب اخل٤مًمد.
هؾ شمتخٞمؾ أن ي٘مقم رضمؾ واطمد ذم هذا اًمزُم٤من سمجٝمقد مجع قمٔمٞمؿ ُمـ اًمٌ٤مطمثلم واًمٕمٚمامء ذم خمتٚمػ
اًمٕمٚمقم واًمٗمٜمقن؟
يمثػما ،وًمق أٟمف طمدث ،وم٢من ذًمؽ ومٕمال ُمـ إُمقر اًمتل شمثػم آقمج٤مب
ٓؿمؽ أن هذا ٓ حيدث ً
وآٟمٌٝم٤مر ،سمؾ يٙم٤مد اًمٕم٘مؾ جيزم أهن٤م ُمـ ىمٌٞمؾ اعمٕمجزات ،أو اًمتقومٞمؼ اإلهلل هلذا اًمِمخص اعمٚمٝمؿ
اعمِ٘مدام!.
وإذا يم٤من ُمـ قمج٥م أُم٤مم هذه اعمٕمجزة اًمٌ٤مهرة ،وم٢من اًمٕمج٥م إيمؼم أن يقضمد ُمثؾ هذا اًمرضمؾ ذم أُم٦م
شمتٜمٙمر ًمف وشمٜمٗمل ذيمره ،ومتحق وضمقده ،وشمٚمٖمل شمراصمف ،يمؾ هذا ٕٟمف يم٤من أصقزم اًمٗمٙمر ،طم٤مُمٞم٤م ًمٚمؽماث،
َد ّيـ آٟمتامء.
وًمق أٟمف يم٤من ُمٚمحدا أو قمٚمامٟمٞم٤م أو ؿمٞمققمٞم٤م ،وىم٤مم سمٕمنم ُم٤م ىم٤مم سمف هذا اًمرضمؾ اًمٗمذ ،هلٚمٚم٧م ًمف اًمدٟمٞم٤م،
ودوت سمذيمره اًمريمٌ٤من ،وإذا يم٤مٟم٧م ووزارة اًمث٘م٤موم٦م شمتٕمٛمد ذًمؽ ،وهل شمٖمت٤مل شم٤مريخ وأصمر وذيمر ه١مٓء
اًمٕمٌ٤مىمرة اًمٕمٔم٤مم ،وم٢من اًمقزر إيمؼم ٟمتحٛمٚمف ٟمحـ ؿمٌ٤مب اإلُم٦م وُمث٘مٗمٞمٝم٤م ،طملم ٟمتٖم٤مومؾ وٓ هن٥م قمـ
سمٙمرة أسمٞمٜم٤مً ،مٜمٛمحق هذا اًمتج٤مهؾ ،وٟمرومض هذا اًمٕم٘مقق ..وٟمجغم صقرة اًمٕمامًم٘م٦م اًمٙمٌ٤مر ،هلذه
إضمٞم٤مل اًمتل شمتقق وشمتِمقق ًمث٘م٤موم٦م ضم٤مدة وقمٚمؿ ُمتٛمٞمز وُمٕمروم٦م ه٤مدوم٦م.
وأٟم٤م هٜم٤م أؿمػم إمم إؾمت٤مذ إدي٥م واًمٕمٌ٘مري اًمٕم٤ممل اعمٗمٙمر اًمٗمٞمٚمًقف اًمٙمٌػم (حمٛمد ومريد وضمدي)
وقمٛمٚمف اعمٕمجز ،واًمذي متثؾ ذم ُمقؾمققمتف اًمتل أدهِم٧م ُمٕم٤مسيف ،وهبرت ضمٞمٚمف اًمذي فمٝمر ومٞمف،
وص٤مر اجلٛمٞمع يتً٤مءل :يمٞمػ اؾمتٓم٤مع رضمؾ ومرد واطمد ،أن ي٘مدم هذا اًمٕمٛمؾ اًمْمخؿ ،وهذه
اعمقؾمققم٦م اعمؽماُمٞم٦م إـمراف ،ذم قمنمة جمٚمدات ذم ؿمتك اًمٕمٚمقم واعمٕم٤مرف؟
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وهل اًمٕمٛمؾ اًمذي ٓ ي٘مقى قمٚمٞمف إٓ اًمٕمّمٌ٦م ُمـ اًمٕمٚمامء اعمجديـ اعمجتٝمديـ.؟!
وًمٕمٚمؽ شمتٕمج٥م يمثػما طمٞمٜمام شمٕمرف أن ومريد وضمدي ٟمِم٠م قمّم٤مُمٞم٤م ذم شمٕمٚمٛمف ،وأشم٘مـ اًمٗمرٟمًٞم٦م ،وـمٚم٥م
ُمـ واًمده أن يٕمٚمؿ ٟمٗمًف سمٜمٗمًف سمال ُمدرؾم٦م وٓ ُمدرؾملم ،ويم٤من ذًمؽ سمٕمد أن أشم٘مـ اًمٕمرسمٞم٦م ،وراؾمؾ
ؿمخص يمٌػم اًمًـ واًمٕمٚمؿ واخلؼمة ،وذًمؽ جلقدة ُم٤م
اًمّمحػ اًمتل يم٤مٟم٧م شمٜمنم ًمف ،قمغم اقمت٘م٤مد أٟمف
ٌ
يٙمت٥م ،وٟمْم٩م ُم٤م يٓمرح ،يم٤من ي٘مرأ صٌ٤مح ُمً٤مء دون قم٤مئؼ ،ي٘مرأ ذم اًمديـ واًمٙمقن ،وآضمتامع
واًمٓمٌٞمٕم٦م وقمٚمؿ اًمٜمٗمس ،طمتك ايمتً٥م قمٚمام همزيرا أهٚمف ًمٚمت٠مًمٞمػ وهق ذم ؾمـ اًمٕمنميـ!
سمٕمْم٤م ،يٕم٤مًم٩م ىمْم٤مي٤م إُم٦م واعمجتٛمع سمقضمٝم٦م ٟمٔمر إؾمالُمٞم٦م.
ويم٤مٟم٧م يمتٌف يمثػمة ،وُم٘م٤مٓشمف يدومع سمٕمْمٝم٤م ً
وذم فمؾ اًمتخٌط اًمث٘م٤مذم اًمذي يم٤مٟم٧م شمتٕمرض ًمف احل٤مًم٦م اًمث٘م٤مومٞم٦م ،رأى وضمدي أن يْمع ًمألُم٦م هذه
اعمقؾمققم٦م ،طمتك يٌٜمل صم٘م٤موم٦م اجلٞمؾ ذم يمثػم ُمـ اًمٕمٚمقم اًمٕم٘مٚمٞم٦م واًمٜم٘مٚمٞم٦م واًمٓمٌٞمٕم٦م واًمت٤مريخ واًمٕمٛمراٟمٞم٦م
وشمراضمؿ اعمِم٤مهػم ،وومٞمٝم٤م ُمـ اًمٗمقائد اًمٓمٌٞم٦م واًمٕمالضمٞم٦م واًمقؾم٤مئؾ احلٞمقي٦مُ ،م٤م حيت٤مج إًمٞمف اإلٟمً٤من ذم
ؾم٤مئر أطمقاًمف اعمٕمٞمِمٞم٦م ،وُم٤م أن فمٝمرت طمتك شمٚم٘مٗمٝم٤م اجلٛمٝمقر ،وٟمٗمدت ـمٌٕمتٝم٤م إومم ،وأقمٞمدت
ـمٌ٤مقمتٝم٤م ُمرة أظمرى ،وًمٙمٜمٝم٤م وُمع ُمرور إي٤مم أص٤مهب٤م اإلمه٤مل ،وضب قمٚمٞمٝم٤م اًمٜمًٞم٤من سم٠مظمت٤مُمف
وؾمٝم٤مُمف ،ومام قم٤مدت إضمٞم٤مل اًمّم٤مقمدة شمٕمرف قمٜمٝم٤م وقمـ ص٤مطمٌٝم٤م ؿمٞم ًئ٤م!.
وإذا ؾم٠مًم٧م اًم٘مراء قمـ ـمف طمًلم وإطمً٤من قمٌد اًم٘مدوس ويقؾمػ اًمًٌ٤مقمل وٟمجٞم٥م حمٗمقظ،
ًمقضمدهتؿ يٕمرومقن قمٜمٝمؿ يمؾ رء ،وإذا طم٤موًم٧م أن شمٓمرح قمٚمٞمٝمؿ اؾمؿ حمٛمد ومريد وضمدي ،ومًقف
دمد قمغم اًمقضمقه دمٝمام ُمٗمزقم٤م واؾمتٜمٙم٤مرا ُمري ًٕم٤م ،شمٕمرف ُمـ ظمالًمف أن هٜم٤مك ُم١ماُمرة وظمٞم٤مٟم٦م ًمٚمث٘م٤موم٦م
وهمدرا ذم فمٝمر اًمٗمٙمرٟ ..مٕمؿ ٟم٘مقهل٤م سمٙمؾ ووقح :إن دم٤مهؾ حمٛمد ومريد وضمدي وهمػمه ممـ طمذوا
طمذوه ،ظمٞم٤مٟم٦م يمٌػمة ًمٚمٗمٙمر واًمث٘م٤موم٦م واعمٕمروم٦م.
يّمػ اًمٕمالُم٦م اًمٌٞمقُمل مه٦م هذا اًمٕمٌ٘مري اجلًقر ذم شم٠مًمٞمػ هذه اعمٕمجزة ومٞم٘مقل" :اصٓمح٥م قمزيٛم٦م
إسمٓم٤مل ُمـ ذوي اهلٛمؿ اًمٜم٤مدرة ًمٞم٘مقم وطمده هبذا اجلٝمد اجل٤مهد دون ُمٚمؾ ،ومٙم٤من ُمثٚمف ُمثؾ ُمـ يٕمٛمد
إمم ضمٌؾ ؿم٤مهؼ يًد آوم٤مق اًمٙمقن ًمٞمٜمًٗمف ٟمًٗم٤م سمجٝمده اًمٗمردي ،وًمٞمس قمجٞمٌ٤م أن يٗمٙمر هذا اًمتٗمٙمػم،
وًمٙمـ اًمٕمجٞم٥م أن يٜمت٘مؾ هذا اًمتٗمٙمػم ُمـ طمٞمز اخلٞم٤مل ،إمم طمٞمز احل٘مٞم٘م٦م ،ومٚمؿ متر صمامن ؾمٜمقات ،طمتك
وضمد اًم٘م٤مرئ اًمٕمريب سملم يديف ُمقؾمققم٦م يمؼمى دمٛمع ؿمت٤مت اعمٕم٤مرف"
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صمؿ يٚم٘مل سم٤مًمٚمقم قمغم اًمِمديد قمغم شمٕمٛمد إمه٤مًمف وإهمٗم٤مل ىمدره ومٞم٘مقل " :أيٙمقن ص٤مطم٥م هذه اعمقؾمققم٦م
اًمْمخٛم٦مُ ،مٜمجزا ذم ادم٤مه واطمد! صمؿ يّمػم جمٝمقٓ أن ُمـ ؿمٌٞمٌ٦م ٓ ،يِمتٝمر ًمدهي٤م إٓ روائل ه٤مسمط أو
ُمٓمرب ُمتحٚمؾ أو ممثٚم٦م داقمرة؟!"
وإذا يم٤مٟم٧م يمٚمامت اًمديمتقر اًمٌٞمقُمل هم٤موٌ٦م قمغم هذا اًمٜمحق ،واًمتل رسمام دومٕمف إًمٞمٝم٤م اٟمتامئف اًم٘مقي
ًمٚمٝمقي٦م اًمث٘م٤مومٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ،اًمتل يم٤من وضمدي ُمـ ومرؾم٤مهن٤م ومح٤مهت٤م اًمٙمٌ٤مر ،ومٝمٜم٤مك ُمـ أدرك هذا
اإلمه٤مل ممـ اًمّمحٗمٞملم اًمذيـ ٓ حيًٌقن قمغم طمراؾم٦م اًمؽماث وهق إؾمت٤مذ (داود سمريم٤مت) رئٞمس
حترير ضمريدة إهرام طمٞمٜمام يمت٥م اومتت٤مطمٞم٦م سمت٤مريخ (6>7:/9/8م) ىم٤مل ومٞمٝم٤م " :رضمؾ واطمد ُمٗمرد،
ي٘مقم سمٕمٛمؾ ضم٤مد يًٝمر قمٚمٞمف اًمٚمٞم٤مزمً ٓ ،مٞمتألٕ قمغم صدره ٟمٞمِم٤من ،وٓ ًمتدومع ًمف رشمٌ٦م ،أو ي٘م٤مم ًمف طمٗمؾ
شمٙمريؿ ،واعمً١موًمقن ُمِمٖمقًمقن سمٙمؾ رء قمـ اًمٕمٚمؿ وإدب ٓ ،يٕمرومقن قمـ اعم١مًمػ إٓ أٟمف أدي٥م
يم٤مشم٥م ،قمغم طملم ٟمجد اعمٜم٤مومؼ واًمدؾم٤مس واعمداضمل ،ي٘مدم قمغم ص٤مطم٥م اًمدائرة ذم يمؾ رء ،ي٘مدم
قمٚمٞمف سم٤معم٤مل ،يٜمّم٥م ًمف أٟمّمٌ٤مب وسم٤معم٘م٤مم يرشمٗمع ويٕمٚمق ،وسم٤مًمت٘مديؿ اًمذي ٓ يٜمتٝمل قمٜمد طمد  ،أُم٤م
وضمدي وم٢مٟمف ذم قمزًم٦م ،وإٟمف جمٝمقل"

مل يلونوا أئمة اهلدى!!
سمٕمض اًمٜم٤مس يتخٞمٚمقن ذم رؤيتٝمؿ ًمٌٕمض اعمٗمٙمريـ وإدسم٤مء ،أهنؿ ٟمًخ٦م سم٤مًمٙمرسمقن ُمـ اإلُم٤مم اسمـ
شمٞمٛمٞم٦م ،ويِمٌٝمقن سم٤مًمتامم شمٚمٛمٞمذه آُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ ،ويتّمقرن أن هذا اعمٗمٙمر هق اُمتداد ًمّمقرة أيب
طم٤مُمد اًمٖمزازم ،أو ذم درضم٦م أمحد سمـ طمٜمٌؾ ،وأهنؿ ُمـ اًمتديـ وآًمتزام إمم أسمٕمد طمد وأؾمٛمك ُم٘م٤مم،
وذًمؽ ٕٟمف داومع قمـ اإلؾمالم وىمٞمٛمف ود اعمٜم٤موئلم ًمف واعمٜمٙمريـ ًمٕمٔمٛمتف!.
واحلؼ أن هٜم٤مك ًمقن إؾمالُمل ُمـ اعمٗمٙمريـ وإدسم٤مء ،حي٥م اإلؾمالم ويٕمٔمؿ شمراصمف وحيٛمل هقيتفً ،مٙمٜمف
ذم طمٞم٤مشمف اخل٤مص٦م واًمٕم٤مُم٦م همػم ُمٚمتزم سم٤مًمِمٙمؾ اًمذي ٟمٔمٜمف وٟمتخٞمٚمف ،وهق ٟمٗمًف ذم طمؾ ُمـ شمّمقراشمٜم٤م
ًمف ،طملم قم٘مدٟم٤م اعم٘م٤مرٟم٦م سمٞمٜمف وسملم همػمه ُمـ إئٛم٦م اًمٕمٔم٤مم يم٤مسمـ شمٞمٛمٞمف واسمـ طمٜمٌؾ ،وُمـ صمؿ حتدث
صدُم٦م يمٌػمة ًمدى سمٕمْمٝمؿ إن قمٚمؿ ُمـ شم٤مريخ أو ذم طمٞم٤مة هذا اعمٗمٙمر أو ذاك إدي٥م ُم٤م يتٜم٤مرم ُمع
ُمٕمٚمقُم٤مشمف قمـ آًمتزام اًمديٜمل ،وٓ يًتققم٥م اعمقوقع ًمدرضم٦م أٟمف ُيٙمذب ُم٤م ٟم٘مؾ قمـ هذ اعمٗمٙمر ،أو
ُم٤م صقر قمـ ذاك إدي٥مٟٕ ،مف ٓ يٕمرف يمٞمػ يّمدق هذا ،وهق اًمذي ختٞمؾ همػمه!.
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ًم٘مد يم٤من اًمٕم٘م٤مد رمحف اهلل ،أقمٔمؿ ُمـ داومع قمـ اإلؾمالم ذم اًم٘مرن اًمٕمنميـ ،ويمتٌف قمـ اإلؾمالم
ورُمقزه قمٚمٛم٧م اعماليلم وإمم اًمٞمقم ،ومٚمٞمس ُمـ طم٘مؽ أن شمٕمت٘مد أن اًمٕم٘م٤مد يم٤من ؿمٞمخ٤م ُمٕمٛمام ،وؾمٜم ًٞم٤م
ُمتِمددا يٓمٌؼ اًمديـ سمحذاومػمه ،سمؾ ىمد أؿمٞمع قمـ اًمرضمؾ أٟمف يم٤من يٕم٘مد ص٤مًمقٟمف وىم٧م صالة اجلٛمٕم٦م،
وسمٕمْمٝمؿ رد ذًمؽ ،ويم٤من جي٤مًمس اًمٜمً٤مء اعمتؼمضم٤مت ،ويم٤من حي٥م ويٕمِمؼ وجي٤مهر سمذًمؽ ،وطمٞم٤مشمف
يم٤مٟم٧م طمٞم٤مة قم٤مدي٦مً ،مرضمؾ ٓ يٚمتزم سم٤مًمًٛم٧م اًمديٜمل اًمذي ئمٜمف سمٕمض أسمٜم٤مء اًمتٞم٤مر اًمديٜمل ،سمؾ إًمٞمف
يرضمع أسمِمع ٟم٘مد وأسمِمع يمت٤مسم٤مت وضمٝمٝم٤م ود سمٕمض اًمزقمامء اًمديٜملم ذم ذًمؽ اًمقىم٧م ،طمتك اًمراومٕمل
اًمذي يم٤من آي٦م ُمـ آي٤مت اهلل ذم اًمدوم٤مع قمـ اإلؾمالم ،ودطمض طمج٩م ُمٜمٙمريف ،واًمتّمدي ًمؽمه٤مت
وآوم٤مت ـمف طمًلم ،مل يٙمـ اًمرضمؾ ُمًدل اًمٚمحٞم٦م قمٔمٞمؿ اًمٕمٛم٦م ،ؿمديد اًمتٛمًؽ سم٤مًمًٜم٦مً ،م٘مد يم٤من
رضمال قم٤مد ًي٤م حي٥م ويٕمِمؼ وجي٤مًمس اعمتؼمضم٤مت ،ويرؾمؾ ِؿمٕمره ورؾم٤مئٚمف ذم طم٥م ُمل ًمٞمؾ هن٤مر ،وإن
ؿمئ٧م وم٤مىمرأ يمت٤مب شمٚمٛمٞمذه اًمٕمري٤من (طمٞم٤مة اًمراومٕمل) ويمذًمؽ إؾمت٤مذ اعمح٘مؼ اًمٙمٌػم حمٛمقد ؿم٤ميمر،
سمٕمض اعمتخٜمدىملم ذم دروب آؾمالم واًمتديـ ،ئمـ أن اًمرضمؾ يم٤من إُم٤مم أهؾ اًمًٜم٦م ،وؿمٞمخ اإلؾمالم
سمال ُمٜم٤مزعً ،مِمدة دوم٤مقمف قمـ اًمٚمٖم٦م واًمؽماث ،وًمٙمت٤مسم٤مشمف اًمتل يم٤مٟم٧م شمٗمقح همػمة قمغم اإلؾمالم ،وًمٙمـ
اًمرضمؾ يم٤من ُمدظمٜم٤م ذه ً٤م ويم٤من جي٤مًمس اعمتؼمضم٤مت ،وٓ يٜمٕمزل قمـ اعمجتٛمع اًمذي يدقمقٟمف ُمتٛمدٟم٤م،
طمتك أصح٤مسمف واعم٘مرسملم إًمٞمف ،يم٤من ُمٜمٝمؿ ُمـ يٕمد ُمـ أسمرز ىمٞم٤مدات اًمتٜمقير ،وأسمرز إدسم٤مء اًمذيـ
ضمًدت اًمًٞمٜمام أقمامهلؿ ،يمٞمحٞمك طم٘مل ،وشم٠ميت قم٤ميدة اًمنميػ شمٚمٛمٞمذشمف اًمٜمجٞمٌ٦م ،واًمتل يم٤مٟم٧م طم٤مهة
اًمرأس ُمـ قمٞمقن وزارة اًمث٘م٤موم٦م ،وص٤مطمٌ٦م أؿمٝمر يمت٤مب قمـ طمٞم٤مة أؾمت٤مذه٤م أيب ومٝمر.
ُم١مظمرا أٟمٜمل ٟمنمت ُم٘م٤مٓ ٕيب ومٝمرُ ،مّمحقسم٤م سمّمقرة ًمف وهق يدظمـ ،ومث٤مرت صم٤مئرة اًمٖم٤مومٚملم،
أذيمر
ً
واٟم٘مٚمٌ٧م اًمدٟمٞم٤م رأؾم٤م قمغم قم٘م٥م ،وه٤مضم٧م وُم٤مضم٧م ويم٠مٟمٜمل أًمّم٘م٧م ضمريٛم٦م سم٤مًمرضمؾ هق ُمٜمٝم٤م سمراء،
أو أٟمٜمل اهتٛمتف سمخرق اعمروءة واًمنمف ،وص٤مر سمٕمض اعمتديٜملم اًمذيـ ٓ حيٞمٓمقن قمٚمام سم٤مًمرضمؾ
وؿمخّمٞمتف ،يتٜمٙمرون ًمألُمر وه٤مًمتٝمؿ اًمّمقرة ،وراطمقا يتح٘م٘مقن ُمٜمٝم٤م وُمـ صدىمٝم٤م ،وُمٜمٝمؿ ُمـ
ذه٥م ًمٞمٚمتٛمس إقمذار  ،وذًمؽ يمٚمف ٕهنؿ ئمٜمقن أن حمٛمقد ؿم٤ميمر ذم رشمٌ٦م طمًـ اًمٌٜم٤م أو رؿمٞمد رو٤م،
وحمٛمد قمٌده ،واًمراطمؾ اًمٙمريؿ سمريء ُمـ هذا اًمتّمقير ،وإٟمام أومٝم٤مُمٝمؿ وطمده٤م هل اًمتل ؾم٤مىمتٝمؿ هلذا
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اًمٔمـٕ ،هنؿ ٓ يٕمرومقن وم٘مف اًمتاميز واًمتقومٞمؼ واًمتج٤مٟمس ،اًمذي ٓسمد ُمٜمف عمـ يٚم٩م طمٞم٤مة اًمٗمٙمر
واعمٗمٙمريـ.
ومٚمٞمس ُمٕمٜمك أين يمتٌ٧م ذم اًمديـ وقمـ اًمديـ ،وداومٕم٧م قمٜمف وقمـ شمراصمف ووضمقده ،أن أيمقن ؿمٞمخ٤م
وإُم٤مُم٤م ُمـ أئٛم٦م اهلدى ،وأصح٤مب اًمٚمحك واًمٕمامئؿ ،رء ـمٌٞمٕمل وقم٤مدي أن يداومع قمـ آؾمالم
ُمًٚمؿ ٓ يٚمتزم سمف ،وٓ يٓمٌؼ يمؾ شمٕم٤مًمٞمٛمف وؾمٜمٜمف وآداسمفً ،مٙمٜمف ذم اًمٜمٝم٤مي٦م ُمًٚمؿ وُمقطمد ،ويٜمتً٥م هلذا
اًمؽماث ،وومرد ُمـ أومراد هذه اهلقي٦م ،يمام ٓ يٜمٌٖمل ًمؽ أن شم٘مػ ذم وضمٝمف ًمت٘مقل ًمف :طمٞمٜمام شمٜمتٝمل ُمـ
اجلٚمقس ُمع اعمتؼمضم٤مت ،واإلىمالع قمـ اًمتدظملم  ،واًمتٖمزل ذم ُمل زي٤مدة ،شمٕم٤ممم سمٕمده٤م وطمدصمٜم٤م قمـ
آؾمالم واٟمتدسمٜم٤م ًمٚمدوم٤مع قمٜمف؟!
سمٕمض اًمٕم٘مقل ىمد شمٓم٤مًمٌٜم٤م سم٠من ٟمٖمض اًمٓمرف قمـ ظمّم٤مئص ه١مٓء ،طمتل ٓ يٜمّمدم ومٞمٝمؿ اًمٕم٤مُم٦م
ويٕمروقن قمٜمٝمؿ ،ويٌ٘مقن قمغم طمًـ اًمٔمـ هبؿً ،مٙمٜمٜمل أؤُمـ سم٠مهن٤م طم٘م٤مئؼ ٟمًتقوحٝم٤م ،طمتك ٓ
يّم٤مب سم٤مًمريٌ٦م ُمـ ي٘م٤مسمٚمٝم٤م ،يمام أٟمٜمل ُمـ اًمذيـ ٓ ي١مُمٜمقن سمًٚمٓم٤من اًمٕم٤مُم٦م قمغم اًمٗمٙمرٟٕ ،مٜم٤م ًمق شمٌٕمٜم٤م
وسمٖمٞمٜم٤م رو٤مهؿ ،وحتًٌٜم٤م طمً٤مهبؿ ذم يمؾ ؿمئ ،ومٚمـ ٟمٙمت٥م طمروم٤م وًمـ ٟم٘مرأ ؾمٓمرا.
وسمٕمض اًمًٓمحٞملم ئمٜمقن ُمـ ؾمٓمقري ،أٟمٜمل اٟمت٘مص ىمدر ه١مٓء إُم٤مضمد .وأشمٕم٘م٥م ؾمقءاهتؿ
وزٓهتؿ طمتك يٕمرض اًمٜم٤مس قمٜمٝمؿ ،وطمتك هندم صقرهتؿ ذم قم٘مقهلؿ ..وطم٤مؿمك هلل ومام إمم ذًمؽ
ىمّمدت أو قمٛمدت ،ومٝم١مٓء ىم٤مُم٤مت ؿم٤مخم٦مٟ ،مديـ هل٤م سم٤مًمٕمٚمؿ واًمٗمْمؾ ،وإٟمام ُم٘م٤مًمٜم٤م يرد ُمـ يزدرهيؿ
سمحج٦م ُم٤م ذيمرٟم٤م ُمـ أطمقاهلؿ.
ٟمحـ أُم٤مم قم٘مقل همريٌ٦م ،حتت٤مج إمم يمثػم ُمـ اًمتققمٞم٦م واًمٗمٝمؿ واإلدارك ذم دٟمٞم٤م اًمٗمٙمر واعمٗمٙمريـ.

اهلواية اليت فقدنايا

يم٤من اًمقاًمد رمحف اهلل يٍم ذم شمرسمٞمتف ًمٜم٤م ذيمقرا وإٟم٤م ًصم٤م ،أن يدرسمٜم٤م قمغم اخلٓم٤مسم٦م ،ويٕمٚمٛمٜم٤م ومـ اإلًم٘م٤مء ..يمام
ٟمتٕمٚمؿ ذم ُمدارؾمٜم٤م خمتٚمػ اًمٕمٚمقم ..وٓ أٟمًك ُمدى ومرطمتف وسم٤مًمغ ؾمٕم٤مدشمف سم٠مول ظمٓمٌ٦م ظمٓمٌتٝم٤م ذم
اعمًجد ومقر خترضمل ُمـ اجل٤مُمٕم٦م!.

55

ىمديام ٓ
ًم٘مد يم٤من ُمـ اجلٞمؾ اًم٘مديؿ ،اًمذي يٕمد اخلٓم٤مسم٦م طمٚمٞم٦م اعمتٕمٚمٛملم ،وزيٜم٦م اعمث٘مٗملم ،ويم٤من اعمتٕمٚمؿ ً
يٙمٛمؾ هب٤مء شمٕمٚمٞمٛمف إٓ إذا يم٤من ظمٓمٞمٌ٤م ..ويم٤مٟم٧م اخلٓم٤مسم٦م هقاي٦م سملم اًمِمٌ٤مب ىمٌؾ اًمِمٞمقخ ،ويم٤مٟمقا
يتً٤مسم٘مقن ويتٌ٤مرون ومٞمٝم٤م وذم إشم٘م٤مهن٤م واًمؼماقم٦م ومٞمٝم٤م!.
ويم٤من رمحف اهلل ُمـ أيمثر ُم٤م يٕمجٌف ُمـ أًمقان اًمٓمرب ذم طمٞم٤مشمفً ،مٞمس ُم٤م جيده اًمٜم٤مس ُمـ أحل٤من قمٌد
اًمقه٤مب وأهم٤مين أم يمٚمثقم ،يمام جيده اًمٜم٤مس ذم أذواىمٝمؿ ،سم٘مدر ُم٤م يم٤من يٌٝمره إًم٘م٤مء اخلٓمٌ٤مء اًمٌٚمٖم٤مء
أصح٤مب اًمٌٞم٤من إظم٤مذ ،ويم٤من يمثػما ُم٤م حيدصمٜم٤م قمـ اًمديمتقر قمٌد اًمٕمزيز يم٤مُمؾ وسمٞم٤مٟمف اعمِمقق ،وؾمٕمٞمد
رُمْم٤من ،اًمذي يم٤من يٚمٝم٥م آؾمامع واًم٘مٚمقب سم٢مًم٘م٤مئف اًمرٟم٤من ،واًمديمتقر ُمّمٓمٗمك اًمًٌ٤مقمل وظمٓمٌف
اًمٕمّمامء!.
وٓ يٗمقشمٜمل أن أذيمر أيمثر اًمٚمحٔم٤مت اًمتل يم٤من يٛمتٕمض ومٝمٞم٤م ،ومٞمٜمام يًتٛمع خلٓمٞم٥م ًمٞمس أهال ًمٚمخٓم٤مسم٦م
وهمػم ُم١مهؾ هل٤م وٓ يٛمتٚمؽ أدواهت٤م !.وًمٕمٚمٜم٤م ذم هذا اًمزُم٤منٟ ٓ ،مٕمرف قمٜمٝم٤م ؿمٞمئ٤م وٓ ي٘مؽمب ُمٜمٝم٤م أو
هيقاه٤م ؿمٌ٤مب اًمٞمقم ،أو يدرك طمتك أهن٤م يم٤مٟم٧م هقاي٦م اعمث٘مٗملم ذم يقم ُمـ إي٤مم!.
هم٤مي٦م ُم٤م يدريمقٟمف أهن٤م ُمٝمٜم٦م إئٛم٦م واًمققم٤مظ وظمرجيل آزهر ،وأن ُمـ ي٘مؽمب ُمٜمٝم٤م أو يامرس
أؿمٙم٤مهل٤م ،وم٢مٟمف يٙمقن ؿمٌٞمٝم٤م سمِمٞمقخ اًمديـ ..سمٞمٜمام اخلٓم٤مسم٦م ذم اعم٘م٤مم إول يم٤مٟم٧م صٜمٕم٦م اًمزقمامء واًم٘م٤مدة
واعمٚمقك واعمج٤مهديـ!.
ويم٤من إدي٥م آؾمت٤مذ إطمً٤من قمٌد اًم٘مدوس ي٘مقل ":يمٜم٧م وأٟم٤م ـم٤مًم٥م ذم اعمدرؾم٦م ٓ شمٗمقشمٜمل ُمٜم٤مؾمٌ٦م،
ؾمقاء يم٤مٟم٧م وـمٜمٞم٦م أو اضمتامقمٞم٦م ،إٓ وأىمػ ومٞمٝم٤م ظمٓمٞمٌ٤م سملم زُمالئل ،وذم حلٔم٤مت أُمٚمؽ قمقاـمٗمٝمؿ
وأهزه٤م هزا قمٜمٞمٗم٤م ،أسمٙمٞمٝمؿ قمغم زُمٞمؾ شمقرم أو أمحًٝمؿ ذم ُمٔم٤مهرة ،أو أهل٥م أيمٗمٝمؿ سم٤مًمتّمٗمٞمؼ ًمٗمريؼ
يمرة اًم٘مدم ،قمٜمدُم٤م ٟم٘مٞمؿ ًمف طمٗمٚم٦م شمٙمريؿ ذم ُمٜم٤مؾمٌ٦م ومقزه"
وًمٕمٚمٜم٤م ٟم٘مػ وراء اًمن اًمذي ضمٕمؾ ًمٚمخٓم٤مسم٦م هذا اًم٘مدر ُمـ اًمٕمٜم٤مي٦م وآهتامم واعمامرؾم٦م ،وهق اًمذي
أرؿمدٟم٤م إًمٞمف اًمِمٞمخ إدي٥م قمٌد اًمٕمزيز اًمٌنمي ذم يمت٤مسم٦م (ذم اعمرآه) طمٞم٨م ىم٤مل" :ارشم٤مح ؾمٕمد عمٝمٜم٦م
اعمح٤مُم٤مة ٕضمؾ اخلٓم٤مسم٦م ،وارشم٤مح ًمٚمزقم٤مُم٦م ٕضمؾ اخلٓم٤مسم٦م ،وهق يرشم٤مح ًمٙمؾ ُم٤م ومٞمف ُمٜمٗمذ ًمٚمخٓم٤مسم٦م .وٓ
همرو ،وم٘مد َُمـ اهلل قمٚمٞمف سمٛمقهٌ٦م قمٔمٞمٛم٦م ٓ ،يٛمـ هب٤م قمغم يمثػم ُمـ قمٌ٤مده ،ومٝمل ٓ شمٗمت٠م شمتٓمٚمع ًمٚمٔمٝمقر
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وم٠مٟمك أص٤مسم٧م ً
ُمٜمٗمذا أـمٚم٧م ُمٜمف ،ومٚمق أٟمؽ قمرو٧م قمغم ؾمٕمد ُمٚمؽ اًمرؿمٞمد قمغم أن هيجر اخلٓم٤مسم٦م،
ً
ُمٝمروٓ إمم اًمزقم٤مُم٦م ،وم٢من أومٚمتتف وم٢ممم اعمح٤مُم٤مة.
ًمٜم٠مى قمٜمف سمج٤مٟمٌف ،وًمرضمع
ٟم٘مؾ إمم سمٕمض ظم٤مصتف اًمذيـ حيجٌقن سم٤مسمف ،أٟمف اؾمت٠مذن يق ًُم٤م ًمقومد ُمـ اًمقومقد ،ويم٤من ؾمٕمد ذم ذًمؽ
اًمٞمقم ًَم ِ٘م َس اًمٜمٗمسُ ،متؼم ًُم٤م سم٤مًمٜم٤مس ًمٙمثرة ُم٤م ٓىمك ُمٜمٝمؿ ،وم٘م٤مل ًمف :اقمتذر ،وم٘م٤مل إهنؿ يٚمحقن ،ىم٤مل:
َوم ْ٠م َذ ْن هلؿ قمغم أن يًٚمٛمقا وىمق ًوم٤م ويٜمٍمومقا ،وم٠مدى إًمٞمٝمؿ اًمرؾم٤مًم٦م ودظمٚمقا ،وأىمًؿ زم احل٤مضم٥م أهنؿ
ًمٌثقا ذم طميشمف ؾم٤مقم٦م وسمٕمض ؾم٤مقم٦م ،وهق ٓ يٜم٘مٓمع قمـ اخلٓم٤مسم٦م.
يمٜم٧م سمحيشمف يق ًُم٤م ،وىمد ُمثؾ أُم٤مُمف وومد ُمـ اًمقومقد ومٛمد سمٍمه إًمٞمٝمؿ ،وىم٤ملُ :مـ ظمٓمٞمٌٙمؿ؟ ومٚمام مل
يّم٥م ومٞمٝمؿ ظمٓمٞم ًٌ٤م ،يم٤مد ُيٕمرض قمٜمٝمؿ ًمقٓ طم٤مضمتف إمم ُمٜم٤مسهتؿ.
شمِمٌٝم٤م سمًٕمد ،ومٙمثرت
ًمذًمؽ شم٘مرسم٧م إًمٞمف اًمقومقد سم٤مخلٓمٌ٤مء ،وؿم٤مع ذم ٟمٗمقس اًمٜمشء طم٥م اخلٓم٤مسم٦م
ً
اخلٓمٌ٤مء ،وذم يمثرهتؿ ُمٔمٝمر ُمـ ُمٔم٤مهر اًمٜمٝمْم٦م اًمقـمٜمٞم٦م اعمٌ٤مريم٦م ،ومًٕمد ُمدرؾم٦م ٓ شم٘مٗمؾ أسمقاهب٤م،
ي١مُمٝم٤م اًمٓمالب ُمـ أٟمح٤مء اًم٘مٓمر".
ويم٤مٟم٧م احلريم٤مت وإطمزاب واًمدول واًمدقمقات ،إذا أرادت اًمٜمج٤مح ومالسمد هل٤م ُمـ اخلٓمٌ٤مء اجلٞمديـ،
اًمذيـ يٛمثٚمقن اًمٞمقم ضمٝم٤مز آقمالم اًمذي ي١مصمر ذم اجلامهػم وجيذهب٤م ٓقمتٜم٤مق ُمٕمت٘مداهت٤م وأومٙم٤مره٤م.
وٓ شمٕمرف دٟمٞم٤م اخلٓم٤مسم٦م داقمٞم٦م وظمٓمٞمٌ٤م ؾمحر اًمٜم٤مس سم٢مًم٘م٤مئف ،وروقم٦م سمٞم٤مٟمف ،يمام ؾمحرهؿ طمًـ اًمٌٜم٤م،
ومام يًٕمؽ إٓ أن شمًتٛمع إًمٞمف ُمرة واطمدة ،طمتك دمد قم٘مٚمؽ وىمٚمٌؽ ويمؾ ضمًدك ُمٜم٘م٤مدا إًمٞمف ُمٓمقاقم٤م
ُٕمره ُمت٠مصمرا سمٗمٙمره ،وإمم هذا اًمًحر ..ؾمحر اخلٓم٤مسم٦م يرضمع اًمًٌ٥م إول ًمٜمج٤مح دقمقشمف !.هبذا
وصٗمف يمؾ ُمـ اؾمتٛمع إًمٞمف وطمي ظمٓمٌف!.
وًمٕمؾ هذا اًمٔمٝمقر حلًـ اًمٌٜم٤م واؾمتخداُمف ًمًالح اخلٓم٤مسم٦م ذم ٟمنم دقمقشمف ،ىمد هٞم٠م يمثػما ُمـ اًمِمٌ٤مب
ذم شم٘مٚمٞمده وحم٤ميم٤مشمف ،مم٤م ؿمٙمؾ دقمام ضمديدا ًمٗمـ اخلٓم٤مسم٦م وهقاي٤مهت٤م.
وًمٕمؾ هذا اإلدراك ٕمهٞم٦م اخلٓم٤مسم٦م وؾمحره٤م إظم٤مذ ،مل يٙمـ ًمدى اًمٕمرب وم٘مط ،وم٘مد يم٤من هتٚمر ُمـ
أظمٓم٥م اًمزقمامء وأصح٤مب اإلًم٘م٤مء اًمً٤مطمر اعم١مصمر ،ويم٤من يتدرب قمٚمٞمٝم٤م سم٤مؾمتٛمرار ويامرس ومٞمٝم٤م
اإلؿم٤مرات ويتٕمٚمؿ اهلٞمئ٤مت اًمتل دمٕمؾ طمريم٤مشمف وعمً٤مشمف ُم١مصمرة ضمذاسم٦م ..وإًمٞمٝم٤م يرضمع اًمٗمْمؾ ذم
اطمتالًمف ًمٚم٘مٚمقب وشم٠مصمػمه قمٚمٞمٝم٤م وإىمٜم٤مقمف ًمٚمجامهػم ..أًم٘مك هتٚمر ظمالل ومؽمة طمٞم٤مشمف اًمًٞم٤مؾمٞم٦م أيمثر ُمـ
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مخً٦م آٓف ظمٓم٤مب ،ومتٙمـ قمـ ـمري٘مٝم٤م ُمـ اًمًٞمٓمرة قمغم آٓف إؿمخ٤مص اًمذيـ وقمدهؿ سم٠من
اإلُمؼماـمقري٦م اًمتل ؾمٞم١مؾمًٝم٤م ؾمتًتٛمر آٓف اًمًٜملم.

إحياء األدب احلقيقي
أرى إدب يٜمٝمدم ريمـ قمزيز ُمـ أريم٤مٟمف ،طمٞمٜمام يتقضمف اجلٞمؾ سمرُمتف إمم يمت٤مسم٦م اًم٘مّم٦م واًمرواي٦م ،وهيٛمؾ
أدب اعم٘م٤مًم٦م ،اًمذي يم٤من ُمٜمذ سمْمع قم٘مقد ،ؾمٞمد إدب وشم٤مضمف اعمحغم ،سمؾ يم٤من ؿم٤مرة إدسم٤مء اًمٕمٔم٤مم ُمـ
اجلٞمؾ اعم٤ميض ،وؿمٖمٚمٝمؿ اًمِم٤مهمؾ ،وقمٜم٤ميتٝمؿ اًمٗم٤مئ٘م٦م.
ًم٘مد ظمرج ًمٜم٤م شم٤مريخ إدسم٤مء اًمٕمٔمامء ،سم٠مؾمٛمك يمت٥م إدب اًمتل يم٤مٟم٧م شمٕمرض اعم٘م٤مًم٦م ،وفمٚم٧م إمم اًمٞمقم
ذًمؽ اعمٜمٝمؾ اًمٕمذب اًمذي يٖمؽمف ُمٜمف إدسم٤مء صمروهتؿ وومٜمقهنؿ وُمٕم٤مرومٝمؿ وُمٙم٤مؾمٌٝمؿ ،اًمتل شمًتٝمقهيؿ
ذم اًمٗمـ واًمتٕمٌػم واًمٌٞم٤من.
وم٢ممم اًمٞمقم ئمؾ ومٞمض اخل٤مـمر وُم٘م٤مٓت اًمٕم٘م٤مد ووطمل اًم٘مٚمؿ ،يمقايم٥م ُمْمٞمئ٦م ُمـ ذًمؽ اًمزُمـ
اخلالب ،سمٜمجقُمف اًمزاهٞم٦م ُمـ أصح٤مب اعمقاه٥م واًمٕمٌ٤مىمرة اًمٙمٌ٤مر.
اعم٘م٤مًم٦م شمًتدقمل اًمث٘م٤موم٦م واعمٕمروم٦م واًمٕمٚمؿً ،مٙمـ اجلٞمؾ احل٤مزم شمٕمٛمد اهلروب ُمٜمٝم٤م ًم٘مٚم٦م اًمث٘م٤موم٦م واعمٕمروم٦م،
وـمرق سم٤مب اًم٘مّمص واًمرواي٦مٕ ،هن٤م شمٕمتٛمد اخلٞم٤مل وطمده ،وسمٕمض احل٤مٓت ُمـ اًمٙمت٤مسم٦م سم٤مًمقضمدان
واًمِمٕمقر وآطمً٤مس ،وهق ُم٤م ي٘متْمٞمٜم٤م سمٙمؾ أُم٤مٟم٦م أن ٟمٕمؽمف و ُٟم٘مر أن اعمٞمدان احل٘مٞم٘مل واًمٗمًٞمح
ًمألدب مل يٓمرىمف اجلٞمؾ ًممن ومل هيتؿ سمف.
وًمٞمس ُمٕمٜمك هذا أن يمت٤مب اًم٘مّمص واًمرواي٤مت ًمٞمًقا ُمث٘مٗملم ،سمؾ ُمٜمٝمؿ ُمث٘مٗمقن ،وأهمٚمٌٝمؿ ٓ صم٘م٤موم٦م
ًمديف ،وُمـ صمؿ ٓ يتج٤مه أن يدًمػ إمم قم٤ممل اعم٘م٤مًم٦م إدسمٞم٦مٕ ،هن٤م أيمؼمى وأىمقى ُمـ إُمٙم٤مٟم٤مشمف
وطمّمٞمٚمتف ،أو ٕهن٤م شمٙمِمٗمف وشمٕمرف اًمٜم٤مس هبقيتف.
ًم٘مد يم٤من اإلسمداع واجلامل قمغم صٗمح٤مت اًمرؾمٚم٦م اًمزي٤مشمٞم٦م ،وهمػمه٤م ُمـ اًمّمحػ اًمتل يم٤مٟم٧م اجلامهػم
شمٜمتٔمره٤م سمٗم٤مرغ اًمّمؼم ،طمتك شمًتٛمتع وشمٕم٤ميش وشمٕم٤ميـ ُمالطمؿ إدسم٤مء وإسمداقمٝمؿ قمؼم اعم٘م٤مًم٦م إدسمٞم٦م،
ذم اًمٜم٘مد واًمٗمٙمر وإدب.
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ٟمحـ ٟمريد ضمٞمال ضمديدا يٓمرق هذا اعمٞمدان سم٘مقة ،وهيقى اعم٘م٤مًم٦م اًمتل شمٗمرض قمٚمٞمف اًمتقؾمع اًمث٘م٤مذم
واعمٕمرذمٟ ،مريد ىم٤مدة ذم اًمٜم٘مد واًمٓمرح اًمٗمٙمري ،اًمذي يتجًد ذم اًمٓمرائؼ إدسمٞم٦م سم٠مؾمٛمك ُم٤م شمٔمٝمر ومٞمف
وشمتحغم سمف.
يم٤من إدسم٤مء واًم٘مراء طمٞمٜمام يٛمًٙمقن سمٛمجٚم٦م ُمـ اعمجالت ٓ ،شمًتٝمقهيؿ اًم٘مّم٦م أو شمِمدهؿ اًمرواي٦م،
وإٟمام يم٤مٟم٧م آظمر رء يٜمٔمرون إًمٞمف وجيذب اهتامُمٝمؿً ،م٘مد يم٤مٟمقا يً٤مرقمقن سمِمٖمػ ؾم٤مطمؼ إمم اعم٘م٤مًم٦م
ًمٞمٜمٔمروا ُم٤مذا يمت٥م اًمٕم٘م٤مد واًمراومٕمل واعم٤مزين واعمٕمداوي؟ يم٤من اًمقاطمد ُمٜمٝمؿ حيؽمق وهق يٙمت٥م اعم٘م٤مًم٦م
سمٙمؾ يمٞم٤مٟمف ووضمداٟمف ،ويم٤من اجلامل يمؾ اجلامل يٜمًٙم٥م ُمـ ُمدادهؿ وؾمٜمقن أىمالُمٝمؿ.
يم٤مٟم٧م اعم٘م٤مًم٦م هل اًمٙمِمػ احل٘مٞم٘مل اًمذي يٕمرف اًمٜم٤مس سم٤مًمٙم٤مشم٥م وإدي٥م ،يم٤مٟم٧م هل اًمٌٞم٤من احل٘مٞم٘مل
اًمذي ي٘مقل ًمٚمٜم٤مس ُمـ أٟم٧م وُم٤م ىمٞمٛمتؽ وُم٤م ووٕمؽ وُم٤مذا شمٙمقن؟
ذم قم٤مم  6>0:يم٤من اعمٞمالد ًمٕمٛمالق إدب اًمٕمريب آي٦م اهلل ذم اًمٌٞم٤من ُمّمٓمٗمك ص٤مدق اًمراومٕمل ،ويم٤من
ٓسمد ًمف أن يٙمِمػ قمـ ٟمٗمًف ،ويٕمرف سمذاشمف ،ويٜمتزع ًمٜمٗمًف اعمٙم٤مٟم٦م سملم يمٌ٤مر آدسم٤مء واًمِمٕمراء ،ومٙمت٥م
ذم جمٚم٦م اًمثري٤مُ ،م٘م٤مًم٦م سمال شمقىمٞمع قمـ ـمٌ٘م٤مت اًمِمٕمراء ،وأظمذ يّمٜمٗمٝمؿ إمم ُمراشم٥م ودرضم٤مت ،وووع
ٟمٗمًف ذم اعمرشمٌ٦م إومم ،وأه٤مج اًمدٟمٞم٤م قمٚمٞمف ،وأطمدث اعم٘م٤مل وج٦م يمٌػمة ،وشم٠مه٥م اجلٛمٞمع ًمٚمرد قمٚمٞمف،
ردو ًدا هم٤موٌ٦م وُمٜمٝم٤م ٟم٤مسمٞم٦م ،وم٘م٤مل ظمٚمٞمؾ ُمٓمرانً :مقٓ أٟمٜم٤م قمجٌٜم٤م ُمـ ومرض دقمقى هذا اعمتٌجح وأُمث٤مًمف
صحٞمح٤م عم٤م يم٤مٟمقا طمج٤م ًسم٤م قمغم سم٤مب حمٙمٛم٦م.
ُمـ اًمذيـ ًمق ٟم٘مد اًمِمٕمر ٟم٘مدً ا
ً
ورد طم٤مومظ سم٘مقًمف :إمم ص٤مطم٥م اعم٘م٤مًم٦م اعمِمٝمقرة اًمذي يمتٌٝم٤م ُمـ ٟمٗمًف إمم ٟمٗمًف ،أرضمق حمق اؾمٛمل ُمـ
اًمدرضم٦م إومم ،وإصمٌ٤مشمف سملم أصح٤ميب ذم اًمدرضم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م.
ويمت٥م اعمٜمٗمٚمقـمل يرد قمٚمٞمف :إن هذا اعمجٝمقل عم٤م و٤مق أُمره ،وىمٍمت سمف ظمٓم٤مه ،قمـ جم٤مراة أدسم٤مء
اًمٕمٍم ،طم٤مول أن يْمع ٟمٗمًف ذم صػ اًمٗمحقل ،وأضمرى هذه اعمقازٟم٦م احلٛم٘م٤مء ،وووع ٟمٗمًف ذم
اًمٓمٌ٘م٦م إومم.
ورد اًمراومٕمل ،وقمرف اجلٛمٞمع ُمـ هق اًمراومٕمل ،واؾمتٓم٤مع أن حيٗمر ًمٜمٗمًف ُمٙم٤مٟم٦م ه٤مئٚم٦م سملم أدسم٤مء اًمٕمٍم
وطمٙمامئف.
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سمؾ أظمْمع ه١مٓء اًمٗمحقل أن يٙمتٌقا قمٜمف ،ويِمٞمدوا سمف ُم٘مريـ سمؼماقمتف وأعمٕمٞمتف ،طمتك ظمّمقُمف
وأٟمداده ،وم٘مد ىم٤مل قمٜمف اًمٕم٘م٤مد" :إٟمف ًمٞمتٗمؼ هلذا اًمٙم٤مشم٥م ُمـ أؾم٤مًمٞم٥م اًمٌٞم٤منُ ،م٤م ٓ يتٗمؼ ًمٙم٤مشم٥م ُمثٚمف ُمـ
يمت٤مب اًمٕمرسمٞم٦م ذم صدر أي٤مُمٝم٤م إومم"
وىم٤مل قمٜمف اًمزي٤مت  ":اًمراومٕمل أُم٦م وطمده ،هل٤م وضمقده٤م اعمًت٘مؾ ،وقم٤معمٝم٤م اعمٜمٗمرد ،وُمزاضمٝم٤م اخل٤مص،
وأيمثر اًمذيـ يمرهقه هؿ اًمذيـ ضمٝمٚمقه"
ويم٤من يمؾ هذا اإلٟمج٤مز أو هذا اإلقمج٤مز سم٤معم٘م٤مًم٦م إدسمٞم٦م ،اًمتل شمٙمت٥م ذم يمؾ ًمقن ُمـ أًمقان احلٞم٤مة،
يمٌػما قمٚمٞمف ،وسمٕمدً ا ؿم٤مه ً٘م٤م ٓ
وشمًٌغ همقر إدب وشمٖمقص ذم أقمامق اًمٌٞم٤من ،ومٝمؾ يراه هذا اجلٞمؾ ُم٘م٤م ًُم٤م ً
يٓم٤مًمف أو يٜم٤مًمف ،ويٗمرون ُمٜمف إمم اًم٘مّم٦م واًمرواي٦م؟!
سمؾ يم٤مٟم٧م اجلريٛم٦م إيمؼم ومٞمام يًٛمك احت٤مد يمت٤مب ُمٍم ،اًمذي طمرم إدسم٤مء احل٘مٞم٘مٞملم ُمـ آٟمتً٤مب
إًمٞمف ،وومرض ُمـ اًمنموط قمغم اعمت٘مدُملم أن شمٙمقن هلؿ أقمامٓ ىمّمّمٞم٦م وروائٞم٦م ،وًمقمل يٙمـ ،ومال طمظ
ًمف ُمـ هذه اًمنمايم٦م ،وٓ يٜم٤مل ذف آٟمتً٤مب ،وهق ضمٝمؾ ُمريم٥م ووذوط ؾمٗمٞمٝم٦م ٓ شم٘مٌٚمٝم٤م احلٞم٤مة
إدسمٞم٦م.
اسمحثقا ذم شمراث إدسم٤مء اًمٙمٌ٤مر وأقمالم اًمٌٞم٤من ُمـ اجلٞمؾ اعم٤ميض ،ومٚمـ دمدوا اًم٘مّم٦م إٓ ًمقٟم٤م ُمـ أًمقان
إدب ـمرىمقه ،ويم٤مٟم٧م هلؿ سمّمامهتؿ ومٞمفً ،مٙمـ جم٤مهلؿ إيمؼم وُمٞمداهنؿ اًمٗمًٞمح ذم اعم٘م٤مًم٦م إدسمٞم٦م ،سمؾ
إن سمٕمْمٝمؿ مل يٙمـ ًمف سم٤مع ذم اًم٘مّم٦م أو اًمِمٕمر سم٤مًم٘مدر اعمٚمٛمقسٕ ،ن إدب احل٘مٞم٘مل واًم٘مقي اًمذي
قمرومف ،يم٤من ذم اعم٘م٤مًم٦م اًمتل ُشمٔمٝمر صم٘م٤مومتف وومٙمره وقمٛمؼ رؤاه ،يمام يم٤من اًمٕم٘م٤مد مت٤م ًُم٤م طمٞمٜمام ىم٤مل سمًٞمٓم٤م ُمـ
اًمِمٕمر وأًمػ رواي٦م يتٞمٛم٦م.
يمٌػما ُمع ُمرور اًمزُمـ وشمٙمتؾ
شمٖمػما ً
إضمٞم٤مل اًمّم٤مقمدة ذم ُمٍم شمٖمػمت صم٘م٤مومتٝم٤م واهتامُمٝم٤م اًمٗمٙمري ً
إي٤مم قمـ إضمٞم٤مل اًمً٤مسم٘م٦م ..وًمٙمـ ًمألؾمػ يم٤من شمٖمػما ًمألؾمقأ ..واٟمحدارا ًمألردأ ..يمٜم٧م أـم٤مًمع ُم٤م
يمتٌف إؾمت٤مذ اًمٙمٌػم (حمٛمد ضمالل يمِمؽ) قمـ ٟمٗم٤مد أو ٟمٗم٤مذ ـمٌٕم٤مت يمت٤مسمف (يمٚمٛمتل ًمٚمٛمٖمٗمٚملم) وهمػمه
ُمـ يمت٤مسم٤مشمف اًمٗمٙمري٦م اًمرصٞمٜم٦م ..وشم٠مُمٚم٧م واىمٕمٜم٤م اًمث٘م٤مذم اًمٞمقم ..وشمً٤مءًم٧م :هؾ يقضمد يمت٤مب صم٘م٤مذم أىمٌؾ
قمٚمٞمف اًمِمٌ٤مب ،واًمتٝمٛمف حمٌق اًمث٘م٤موم٦م واًم٘مراءة يمام يم٤مٟمقا ىمديام يٚمتٝمٛمقن اًمٙمت٥م؟
اطمذر أن شم٘مقل زم :إٟمف مل يٕمد يقضمد ُمث٘مٗملم يمػء يًتح٘مقن آىمٌ٤مل قمكم يمتٌٝمؿ؟
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ومامزال هٜم٤مك اًمٙمثػمون ُمٜمٝمؿً ..مٙمـ اًمٕمٞم٥م ومٞمٜم٤م ٟمحـ وذم قم٘مقًمٜم٤م وذم ؿمٌ٤مسمٜم٤م ،اًمذيـ يتؿ أو شمؿ اًمتآُمر
قمٚمٞمٝمؿ سمحج٦م اًمقهؿ اًمٙمٌػم وهؿ اًمرواي٦م ..وم٘مد سٟم٤م ٟمًٛمع قمـ ٟمٗم٤مد ـمٌٕم٤مت ُمتت٤مًمٞم٦م ًمٚمرواي٤مت
وجمٛمققم٤مت اًم٘مّمص اًم٘مّمػمة? ،سمّمقرة هًتػمي٦م ..وطمٞمٜمام ؾمٛمٕمٜم٤م قمـ ٟمٗم٤مد ـمٌٕم٤مت يمت٤مب ومٙمري..
يم٤من ًمألؾمػ يمت٤مب (أهار اعمٕمٌد) اًمذي يمتٌف رضمؾ ٓ يتحرى احلؼ ،ويٓمٗمح ىمٚمٛمف سم٤مًمٌٝمت٤من واًمزور.
ويمٜم٤م ىمديام ٟمًٛمع قمـ اًمٙمت٥م اًمتل شمزًمزل احلٞم٤مة اًمث٘م٤مومٞم٦م اعمٍمي٦م ،ويمٚمٝم٤م يم٤مٟم٧م يمتٌ٤م ومٙمري٦م ،ومل يقضمد
سمٞمٜمٝم٤م رواي٦م واطمدة ،اًمٚمٝمؿ آ رواي٤مت شمٕمٚمـ اإلحل٤مد سمٖمرض اًمِمٝمرة وإصم٤مرة اًمرأي اًمٕم٤مم.
يمٜم٧م أدرب سمٕمض اًمِمٌ٤مب واًمِم٤مسم٤مت ذم ورش شمٕمٚمؿ ومـ اًمٙمت٤مسم٦م .ومراقمٜمل ُم٤م وضمدت ُمـ فمٜمقهنؿ
وومٝمٛمٝمؿ قمـ اًم٘مٚمؿ واًمٙمت٤مسم٦مً ..م٘مد يم٤مٟمقا يٕمت٘مدون أن ُمٕمٜمل أن شمٙمقن يم٤مشمٌ٤م وص٤مطم٥م ،أي شمٙمقن
يم٤مشم ًٌ٤م ًمٚم٘مّمص واًمرواي٤مت ،وُمٕمٜمل احلرومٞم٦م ذم اًمٙمت٤مسم٦م ،أن حتؽمف يمت٤مسم٦م اًم٘مّم٦م واًمرواي٦م ،وأن
اًمٖمرض ُمـ شمٕمٚمٛمٝمؿ هذه اًمٗمٜمقن ،طمتك شمٞمن هلؿ صٞم٤مهم٦م اًم٘مّم٦م واًمرواي٦م.
شمٕمٌ٧م ُمٕمٝمؿ يمثػما طمتك أهمػم هذه اعمٗم٤مهٞمؿ اعمٕمقضم٦م اًمٖمريٌ٦م !.وأوع ذم أذه٤مهنؿ إيمٌ٤مر اًمٗمٙمر واًمٕمٜم٤مي٦م
سمف وأمهٞمتف ،وضورشمف ًمألُم٦م واعمجتٛمعً ..مٙمٜمٜمل ُمٗمجقع عم٤م شمٙمِمػ زم سم٠من ُم٤م حيدث ُم١ماُمرة قمغم
صم٘م٤مومتٜم٤م.
آؾمتٕمامر اًم٘مديؿ اًمذي ضمًؿ قمغم سمالد ُمٍم ..مل يٗمتف أن جيًؿ أيْم٤م قمغم قم٘مقل أسمٜم٤مئٝم٤م وُمث٘مٗمٞمٝم٤م..
ومٗمل زُمٜمف ؿمٝمدت ُمٍم طمريم٦م ُمًٕمقرة ُمـ شمرمج٦م اًمٙمت٥م واًمرواي٤مت إضمٜمٌٞم٦م ،وهمزت هب٤م يمؾ ُمٙم٤من
ذم ُمٍم وأقمٚم٧م ؿم٠من ىمرائٝم٤م ..وروضم٧م هل٤م وص٤مر اًمِمٌ٤مب ي٘مٌٚمقن قمٚمٞمٝم٤م سمٙمث٤موم٦م ..وًمقٓ أن يمٌ٤مر
إدسم٤مء ذم هذا اًمقىم٧م ىمد شمرسمقا قمغم اًمؽماث إديب اإلؾمالُمل ًمْم٤مقم٧م ُمٕم٤معمف ..يمؿ يم٤من رائٕم٤م طمٞمٜمام
ىمرأت ًمتقومٞمؼ احلٙمٞمؿ وهق ذم طمػمة ؿمديدة طمٞمٜمام طمزم طم٘م٤مئٌف ًمٚمًٗمر إمم ومرٟمً٤م ،ويم٤من يتً٤مءل هؾ
حيٛمؾ هذه اًمٌذة  -اًمٌدًم٦م  -اًمتل شمٕمز قمٚمٞمف ،أم حيٛمؾ يمت٤مب اًمٕم٘مد اًمٗمريد ٓسمـ قمٌد رسمف؟ وُم٤م أؾمٗمرت
طمػمشمف أن اٟمتٍم اًمٕم٘مد اًمٗمريد قمغم طمً٤مب اًمِمٞم٤ميم٦م واعمالسمس ،اًمتل هل ُمـ ضورات احلٞم٤مة ذم
ومرٟمً٤م ..ويم٤من يًػم سمف ذم اًمِم٤مرع ويّمٓمحٌف ُمٕمف ذم اًم٘مٝم٤موي ..وُمـ هق؟ إٟمف شمقومٞمؼ احلٙمٞمؿ أقمٔمؿ
إدسم٤مء وُم١مًمٗمل اًم٘مّم٦م واًمرواي٦م واعمنطمٞم٤مت.
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للي تلوى كاتبا وأديبًا
سمٕمض اًمٙمت٤مب اعمٌتدئلم يريد ويٓمٛمح أن يٙمقن يم٤مشم ًٌ٤م ُمـ ٓ رء ،هٙمذا سم٤مُٕم٤مين واهلقى دون أن
يتٕم٥م وجيتٝمد ويٗمٙمر ويت٠مُمؾ ويدرس وحيٗمظ أو يتٕم٥م ٟمٗمًف ذم رء.
إٟمف يٕمت٘مد أن اعمقهٌ٦م ذم ٟمٗمًف وأن احلٜملم اًمذي جيده ذم أقمامىمٝم٤م ًمٚم٘مٚمؿ ،ىمد اؾمتٙمٛمؾ أدواشمف وهم٤مي٤مشمف،
وُم٤م قمٚمٞمف وم٘مط إٓ أن يٙمت٥م ،أو يٜمتٔمر إومٙم٤مر اًمتل هتٓمؾ قمٚمٞمف ُمـ اًمًامء يمل يٙمتٌٝم٤م ،وم٢مذا يمت٥م يم٤من
هٜم٤مك ٟم٘مص يمٌػم ،وشمٌدى اًمٕمقار سملم ؾمٓمقر هذا اًم٘مٚمؿ ،اًمذي مل يتٕمٚمؿ ومل يتدرب ومل يٙمٚمػ ٟمٗمًف
قمٜم٤مء اعمِم٘م٦م ذم اًمدرس واعمٕمروم٦م.
إن أومم اخلٓمقات اًمتل شمٌٜمل هب٤م ىمٚمٛمؽ ،وشمًٚمح هب٤م ومٙمرك ،و ُشمٜمٕمش هب٤م وضمداٟمؽ ،أن هتٞمؿ ذم أقمامق
اًمٚمٖم٦م ،وشمتٕم٤ميش ُمع مج٤مهل٤م ،وشمٜمًؿ ُمع ؾمحره٤م ُمـ ظمالل اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ،ويمت٥م اًمؽماث إدسمٞم٦م،
اًمتل شمٚمٝمٛمؽ صمروة ذم اًمٗمٙمر واعمٕمروم٦م وإدب ،ودمٕمؾ ُمٜمؽ يم٤مشمٌ٤م ُمٝمقٓ همٜمل اًمٕمٌ٤مرة ،صمري اًمٚمٖم٦م،
همزير اًمٌالهم٦م ،واومر اعمٕمروم٦مُ ،مٌٝمر اًمث٘م٤موم٦م.
صمؿ ٓ ؿمؽ شمٕمرج قمغم يمت٤مسم٤مت إدب ذم اًمٕمٍم احلدي٨م ،ومت٘مرأ ًمٓمف طمًلم واًمراومٕمل واًمٕم٘م٤مد
واًمزي٤مت وهمػمهؿُ ،مـ ه١مٓء اًمٙمٌ٤مر اًمذيـ مل يّمٚمقا إمم ُم٤م وصٚمقا إًمٞمف ُمـ هذه اعمراشم٥م اًمٕمٚمٞم٤م ،إٓ
قمـ ـمريؼ ُم٤م ذيمرشمف آٟمٗم٤م ُمـ اًمقًمقج ذم يمت٥م اًمؽماث ،يٜمٝمٚمقن ُمٜمٝم٤م اًمٌالهم٦م واًمٕمٚمؿ وإدب ،يمام مل
يقضمد ومٞمٝمؿ ُمـ مل يٕمؽمف ًمٚم٘مرآن وأصمره قمٚمٞمف ذم رىمل ًمٖمتف وارشمٗم٤مع سمٞم٤مٟمف ،ومٙمٚمٝمؿ يديٜمقن ًمٚم٘مرآن
اًمٙمريؿ سم٤مًمٗمْمؾ اًمٙمٌػم ،وإصمر اًمٖم٤مئر ،جيدون ؿمٙمٞمٛمتف ذم أىمالُمٝمؿ ،طمتك وإن يم٤مٟم٧م أومٙم٤مرهؿ قمٜمف
ؿم٤مرده وًمٖم٤ميتف ُمٜمٙمرة.
طمتك أٟم٤م ومال أقمد ٟمٗمز ُمثؾ ه١مٓء اًمٙمٌ٤مر وم٠ميـ هؿ وأيـ أٟم٤م ،سمؾ هؿ ُمٜمل يمٛمثؾ اًمٜمجقم ذم اًمًامء
شمقاضمف احلَم ذم إرضً ،مٙمٜمل أقمد هذا احلراك اًمذي يِمٕمؾ ىمٚمٛمل ،واًم٘مدرة قمغم رؾمؿ اًمتٜم٤مهمؿ سملم
اًمٕمٌ٤مرات ،إٟمام يرضمع اًمٗمْمؾ ومٞمف ٕصمر اًم٘مرآن ودراؾم٦م إدب اًم٘مديؿ ذم سوح اعمٕم٤مهد إزهري٦م.
اٟمٔمر هٜم٤م ومٞمام ىمرأت ًمؽ ،وشم٠مُمؾ يمٞمػ ٟمٛمك هذا اًمٕمٔمٞمؿ ذم دٟمٞم٤م إدب واًمٜم٘مد ،إٟمف اًمٜم٤مىمد إديب اًمٙمٌػم
ديمتقر حمٛمد ُمٜمدورً ،مٜمتٓمٚمع إمم سمداي٤مت ٟمِم٠مشمف واٟمٓمالىم٦م شمٙمقيٜمف إديب؟!
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دروؾم٤م
طمٞمٜمام يم٤من ُمٜمدور ذم ُمدرؾم٦م ـمٜمٓم٤م اًمث٤مٟمقي٦م ،رزىمف اهلل وسمٕمض زُمالئف ُمٕمٚمٛملم يمرا ًُم٤م ،أقمٓمقهؿ
ً
ظم٤مص٦م ذم إدب اًمٕمريب ،وًمٙمـ قمغم أي رء يم٤مٟم٧م شم٘مقم هذه اًمدروس؟ ًم٘مد ظمّمّمقه٤م ًم٘مراءة
صٗمح٤مت ُمـ أُمٝم٤مت إدب اًمٕمريب اًم٘مديؿُ ،مثؾ اًمٕم٘مد اًمٗمريد واًمٙم٤مُمؾ ،وُمٜمذ ذًمؽ احللم شم٠مصمر
ُمٜمدور سم٤مٕدب وأطمٌف ،وأدرك أن هذه اًمٙمت٥م هل ُمً٤مر هتذيٌف ًمٜمٗمًف وًمٖمتف ،ويم٠من ُمٜمدور ىمد قمرف
اًمٓمريؼ ،ووضمد اًمٖم٤مي٦م وؿمٕمر سم٤مًمٚمذة ،ومّم٤مر يدظمر يمؾ ُم٤م يًتٓمٞمع ُمـ ُم٤ملً ،مٞمِمؽمي أُمٝم٤مت اًمٙمت٥م
اًمٕمرسمٞم٦م اًم٘مديٛم٦م ،وسمدأ سمام ىمرأه قمغم همالف اًمٙم٤مُمؾ ًمٚمٛمؼمد ،وهق ىمقل أطمد ؿمٞمقخ إدب أن أُمٝم٤مشمف
أرسمع :إهم٤مين ًمألصٗمٝم٤مين ،واًمٙم٤مُمؾ ًمٚمٛمؼمد ،وإُم٤مزم ًمٚم٘م٤مزم ،واًمٕم٘مد اًمٗمريد ٓسمـ قمٌد رسمف ،وم٤مىمتٜم٤مه٤م
ُمٜمدور مجٞم ًٕم٤م وهق ذم أواظمر اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م.
وهٙمذا يم٤مٟم٧م اًمٌداي٦م ،ويم٤مٟم٧م اًمٜمِم٠مة ،ويم٤من اهلقى اًمذي ظمرج أدي ًٌ٤م ُمـ اًمٕمٞم٤مر اًمث٘مٞمؾ ،شمرك سمّمامشمف
ذم دٟمٞم٤م إدب طمٞمٜمام ص٤مر ُمـ اًمرواد ،يمام شمرك ًمٜم٤م آصم٤مره اًم٘مقي٦م اًمتل شمدل يمؾ يم٤مشم٥م وأدي٥م قمغم ـمري٘مف
اًمذي يًٚمٙمف ًمٙمل حي٘مؼ هذه اًمٖم٤مي٦م.
وي٘مقل ومتحل روقان":سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمألدب اًمٕمريب أٟم٤م حم٥م ىمديؿ ٕيب اًمٕمالء اعمٕمري ،وٓ أٟم٘مٓمع قمـ
اًمٜمٔمر ذم أُمٝم٤مت اًمٙمت٥م اًمٕمرسمٞم٦م اًم٘مديٛم٦م ،يم٤مًمٕم٘مد اًمٗمريد واًمٙم٤مُمؾ ،وٟمٗمح اًمٓمٞم٥م ُمـ همّمـ إٟمدًمس
اًمرـمٞم٥م.
وأقمت٘مد أٟمٜم٤م ٓسمد أن ٟمٕمٞمد اًمّمٚم٦م سملم اعمت٠مدسملم ذم سمالدٟم٤م  ،وسملم هذه اًمٙمت٥م وأُمث٤مهل٤مٕ ،ين ٓ أشمّمقر
أٟمٜم٤م ؾمٜمًتٓمٞمع أن ٟم٘مدم إؾمٝم٤مُم٤م أدسمٞم٤م ذا ىمٞمٛم٦م قم٤معمٞم٦مُ ،م٤م مل ٟم٘مرأ أدسمٜم٤م اًم٘مديؿ ،وٟمتٜم٤مصمر سمف وهنْمٛمف،
سم٤مإلو٤موم٦م إمم صٚمتٜم٤م احلٞم٦م سم٤مٕدب اًمٕم٤معمل"
وُمـ ٟمّم٤مئح اًمراومٕمل ٕيب ري٦م ىمقًمف" :وم٤مًمٙم٤مشم٥م ٓ يٌٚمغ أن يٙمقن يم٤مشمٌ ً٤م طمتك ي٘مٓمع هذا اًمٕمٛمر ذم
اًمدرس وـمٚم٥م اًمٙمت٤مسم٦م ،وم٢مذا أوصٞمتؽ أن شمٙمثر ُمـ ىمراءة اًم٘مرآن وُمراضمٕم٦م اًمٙمِم٤مف (شمٗمًػم
اًمزخمنمي) .صمؿ إدُم٤من اًمٜمٔمر ذم يمت٤مب ُمـ يمت٥م يم٤مًمٌخ٤مري أو همػمه صمؿ اًمٜم َٗمس ذم ىمراءة آصم٤مر اسمـ اعم٘مٗمع
(يمٚمٞمٚم٦م ودُمٜم٦م واًمٞمتٞمٛم٦م وإدب اًمّمٖمػم) ..صمؿ رؾم٤مئؾ اجل٤مطمظ ،ويمت٤مب اًمٌخالء ،صمؿ هن٩م اًمٌالهم٦م ،
صمؿ إـم٤مًم٦م اًمٜمٔمر ذم يمت٤مب اًمّمٜم٤مقمتلم ًمٚمٕمًٙمري واعمثؾ اًمً٤مئر ٓسمـ إصمػم صمؿ اإليمث٤مر ُمـ ُمراضمٕم٦م
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أؾم٤مس اًمٌالهم٦م ًمٚمزخمنمي .وم٢من ٟم٤مًم٧م يدك ُمع ذًمؽ يمت٤مب إهم٤مين أو أضمزاء ُمٜمف واًمٕم٘مد اًمٗمريد،
وشم٤مريخ اًمٓمؼمي وم٘مد مت٧م ًمؽ يمت٥م إؾمٚمقب اًمٌٚمٞمغ".

حسد اللبار
صقرا زاهٞم٦م ،وومقائد مج٦م ،وُمِم٤مهد
ويح اًمٖمػمة ..إهن٤م قمغم ىمدر سمِم٤مقمتٝم٤م ووطمِمتٝم٤م وهلٞمٌٝم٤م ،إٓ أن هل٤م
ً
إجي٤مسمٞم٦م ُمْمٞمئ٦مٟ ،مٕمؿ ..ومٕمغم ىمدر ُم٤م َ ُدمر ُمـ احلًد ،واًمذي رسمام يتٓمقر ًمٚمح٘مد واًمٌٖمض واًمٕمداء ،إٓ
أهن٤م أصمٌت٧م ذم سمٕمض اعمقاوع ،أهن٤م ضمٞمدة وُمٓمٚمقسم٦م ،يمتٚمؽ اًمتل يٙمقن ومٞمٝم٤م ُمٜم٤مومً٦م ذيٗم٦م وؾمٌ٤مق
راىمل ،وًمٕمٚمؽ دمد هذا أيمثر ُم٤م دمده ،ذم اًمٖمػمة سملم اًمٕمٚمامء واًمٙمت٤مب ،أو إدسم٤مء واعمٗمٙمريـ
واًمّمح٤مومٞملم ،وم٢مذا أًمػ أطمدهؿ يمت٤م ًسم٤م ،ؾم٤مرع أظمر ًمٞم١مًمػ يمت٤م ًسم٤م ،وإذا يمت٥م أطمدهؿ ُمقوق ًقم٤م أو
ً
ُم٘م٤مٓ ،هرول ٟمٔمػمه أن يٙمت٥م ُمقوق ًقم٤م أروع ،أو ُم٘م٤مٓ أيمثر إصم٤مرة وسمري ً٘م٤م.
وه١مٓء مجٞم ًٕم٤م يّمدق ومٞمٝمؿ ُم٘مقًم٦م اًم٘م٤مئؾ" :يٖم٤مر اًمٕمٚمامء يمٖمػمة اًمتٞمقس ذم طمٔم٤مئره٤م" وهذه اًمٖمػمة
قمغم ىمدر ُم٤م شمٗمًد اًمٜمٗمقس وشم٘متؾ اًمقد ،قمغم ىمدر ُم٤م ُشمثري احلٞم٤مة اًمث٘م٤مومٞم٦م واًمٕمٚمٛمٞم٦م ،وهق ٟمٗمس ُم٤م
طمدث ذم قمٍم إدسم٤مء واعمٗمٙمريـ ذم اًمثالصمٞمٜم٤مت وإرسمٕمٞمٜم٤مت واخلٛمًٞمٜم٤مت واًمًتٞمٜم٤مت ،طمٞم٨م
اٟمتنمت اعمٕم٤مرك إدسمٞم٦م ،وىمدُم٧م ًمٚمث٘م٤موم٦م أزهك قمّمقره٤م وأٟمي ُمراطمٚمٝم٤م ذم اًمزُمـ احلدي٨م.
اٟمٔمر هلذيـ اًمٙمت٤مسملم ُمـ أقمٔمؿ يمت٥م اإلؾمالم وأضمؾ أؾمٗم٤مره ،ومه٤م ذطمل اًمٌخ٤مري (ومتح اًمٌ٤مري)
سمٕمْم٤م ،ويم٤مٟم٧م
ٓسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين و(قمٛمدة اًم٘م٤مري) ًمٚمٌدر اًمٕمٞمٜمل ،يم٤من اإلُم٤مُم٤من يٕم٤مس سمٕمْمٝمام ً
سمٞمٜمٝمام همػمة ؿمديدة وضمٗم٤مء ،دومٕمتٝمام إمم ٟمقع ُمـ اًمتٜم٤مومس ذم اإلسمداع واًمت٠مًمٞمػ واحلراك اًمٕمٚمٛمل ،وىمد
سمٚمٖم٧م اعمٜم٤مومً٦م سمٞمٜمٝمام طمدا سم٤مًم ًٖم٤م ،ومتٌ٤مدٓ قمٌ٤مرات اًم٘مدح واهلج٤مء واًمتِمٝمػم ،مم٤م خيرج قمـ ُمٜم٤مه٩م
اجلدل سملم اًمٕمٚمامء ،واًمتقىمػم واًمرزاٟم٦م واهلدوء واحلٙمٛم٦م.
ومٗمل قم٤مم (<=6هـ) سمدأ اسمـ طمجر شم٠مًمٞمػ ذطمف ومتح اًمٌ٤مري قمغم صحٞمح اًمٌخ٤مري ،وم٠مشمٌٕمف اًمٌدر
اًمٕمٞمٜمل سمت٠مًمٞمػ يمت٤مسمف قمٛمدة اًم٘م٤مري همػمة وُمٜم٤مومً٦م ،ويم٤من اًمٌدر اًمٕمٞمٜمل يٓمٚمع قمغم ذح اسمـ طمجر
ضمز ًءا ضمز ًءا ،ومٞمنمع ٟٓمت٘م٤مده ذم ُمقاـمـ يمت٤مسمف ،ويٕمؽمض قمٚمٞمف سمٓمرق ٓ ختٚمق ُمـ قمٜمػ وحت٤مُمؾ،
وطمٞمٜمام شم٘مرأ ذم اًمٕمٛمدة ٓ ،دمد اًمٕمٞمٜمل يذيمر اسمـ طمجر سم٤مٓؾمؿ أو اًمٙمٜمٞم٦م أو اًمٚم٘م٥م ،ذم يمؾ اعمقاوع
اًمتل يٜمت٘مده ومٞمٝم٤م ،وًمٙمٜمف يٙمتٗمل سم٘مقًمف( :سمٕمْمٝمؿ) ،صمؿ ُيًٜمد إًمٞمٝم٤م ىم٤مل أو ذيم ََر أو زقمؿ أو ٟمحقه٤م.
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ويم٤من ُمـ ٟمت٤مئ٩م هذا اًمّمدام اًمٕمٚمٛمل اًمرهٞم٥م ،اٟمٕمٙم٤مؾم٤مت ُمٝمٛم٦م قمغم اًمً٤مطم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،طمٞم٨م أدت
إمم فمٝمقر يمت٤مب (قمٛمدة اًم٘م٤مري ذم ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري) ،واًمذي ؾمٓمر ومٞمف اقمؽماو٤مشمف قمغم ومتح
اًمٌ٤مري ،طمٞم٨م ُدهش اسمـ طمجر طملم اـمٚمع قمغم قمٛمدة اًم٘م٤مري ،وقمج٥م ُمـ حت٤مُمؾ اًمٕمٞمٜمل قمٚمٞمف ،مم٤م
اوٓمره أن يرد قمغم اقمؽماو٤مت اًمٕمٞمٜمل قمغم ذطمف ،وم٠محلؼ شمٕمديالت سمٙمت٤مسمف ،سمٕمد فمٝمقر قمٛمدة
اًم٘م٤مري ،وأًمػ يمت٤مب (اٟمت٘م٤مض آقمؽماض) ويم٤من مم٤م ىم٤مل ومٞمف سمٕمد اًمًٌٛمٚم٦م" :اًمٚمٝمؿ إين أمحدك قمغم
ُم٤م أهلٛم٧م ُمـ اعمح٤مُمد ،وأؿمٙمرك قمغم ومْمٚمؽ اًمٌ٤مدي واًمٕم٤مئد ،وأؾمتٜمٍمك قمغم يمؾ ُمٕم٤مٟمد و ُُمٙم٤مئد،
وأقمقذ سمف ُمـ يمؾ ذ وطم٤مؾمد"
وهٙمذا ص٤مر أطمدمه٤م يٗمتش وراء ص٤مطمٌف ًمٞمٜمت٘مده ،أُم٤م أظمر ،ومّم٤مر جيقد ُم٤مدشمف ظمِمٞم٦م آٟمت٘م٤مد.
وًمٙمـ اسمـ طمجر قمٚمؼ شمٕمٚمٞم ً٘م٤م ؾم٤مظمٜمً٤م ُمدو ًي٤م قمغم قمٛمؾ اًمٌدر اًمٕمٞمٜمل ،ومذيمر ساطم٦م أٟمف ي٠مظمذ يمالم
فمٜمٜم٧م أن أطمدً ا يرى
همػمه ومٞمٜمًٌف إمم ٟمٗمًف ُمـ همػم اقمتذار ،ىم٤مل ذم يمت٤مسمف اٟمت٘م٤مض آقمؽماض( :وُم٤م
ُ
قمريض اًمدقمقى سمٖمػم
قمرف أن اًمرضمؾ هذا
ُ
ًمٜمٗمًف سمذًمؽ ،وإذا شم٠مُمؾ َُمـ ُيٜمّمػ هذه إُمثٚم٦مَ ،
ُمقضم٥مُُ ،متِم ٌِّ ٌع سمام مل ُيٕم َٓمفُُ ،م ِ
٥م عمخؽمقم٤مت همػمه? يٜمًٌٝم٤م إمم ٟمٗمًف ُمـ همػم ُمراقم٤مة قم٤مشمِ ٍ
٥م قمٚمٞمف،
ٜمتٝم ٌ
ٗم٧م أٟمف مل ُخي ِْؾ سم٤مسم ً٤م ُمـ أسمقاب هذا
وـم٤مقمـ ِممـ ي٘مػ قمغم يمالُمف ويمالم َُمـ أهم٤مر قمٚمٞمف ،وًمق طم َٚم ُ
ؼم ْر ُت ،وؿم٤مهدي قمغم ذًمؽ ِقمدْ ٌل ُمـ يمالُمف ٟمّم ً٤م ٓ
اًمٙمت٤مب قمغم همزارهت٤م ُمـ رء ُمـ ذًمؽ ًَم َ َ
ىمٚم٧م " اًمداًم٦م قمغم آظمؽماع ًمف
ٜم٤مه ٌَ ً٦م ،طمتك إٟمف يٖمٗمؾ ومٞمٜم٘مؾ ًمٗمٔم٦م " ُ
اظمتّم٤مر ًا ،سمؾ ُُمّم٤مًم٘م ً٦م و ُُم َ
وآقمؽماض ُمٜمف ،ويٙمقن ذًمؽ يمٚمف عمـ ؾمٌ٘مف)!.
ومل يٜمس اًمٕم٤معم٤من ومه٤م ذم فمؾ هذه اًمٖمػمة اًمٓمحقن ،واجلٗمقة اًمٕم٤مصٗم٦مُ ،م٤م سمٞمٜمٝمام ُمـ ديـ وطم٘مقق،
ومرهمؿ هذه اعمِم٤مطمٜم٤مت اًمتل ىم٤مدت إًمٞمٝم٤م اعمٜم٤مومً٤مت? وم٢من اًمٕمٞمٜمل ىمد قم٤مد اسمـ طمجر ذم ُمرض ُمقشمف ؾمٜم٦م
=:7هـ ،وُم٤مت اًمٕمٞمٜمل سمٕمده سمٕم٤مُملم.
وإذا يم٤مٟم٧م هٜم٤مك همػمة ؾم٤مُمٞم٦م شمًقق ًمإلسمداع ،ومٝمٜم٤مك ٟمقع ُمـ اًمٖمػمة اعم١مذي٦م اًمتل شمًقق ًمالوٓمٝم٤مد
واحلًد ..وًمؽ أن شمتٕمج٥م أن شمٔمؾ ٟمٗمس هذه اًمروح ،شمني ُمع اًمزُم٤من وإي٤مم ،ومتٜمت٘مؾ ُمـ أٟمٗمس
إمم أٟمٗمس ،وذوات إمم ذوات ،ومٌٞمٜمام يم٤من هذا اًمِم٘م٤مق سملم اًمٕمٞمٜمل واًمٕمً٘مالين ،يم٤من ُمثٚمف ذم اًمزُمـ سملم
قمٚمٛملم ُمـ أقمالم اإلؾمالم اًمٙمٌ٤مر ،واؾمٛملم ُمـ أؾمامئف اًمالُمٕم٦م ،وم٘مد "رطم٥م ص٤مطم٥م اعمٜم٤مر (حمٛمد
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رؿمٞمد رو٤م) سم٤مًمٙمت٤مسم٤مت اًمديٜمٞم٦م ًمألؾمت٤مذ (حمٛمد ومريد وضمدي) يمام زاره ذم دُمٞم٤مط ،ويم٤من يٙمت٥م
ٕصدىم٤مئف ُيثٜمل قمٚمٞمف ،ويرضمق ًمف أشمؿ اًمتقومٞمؼ ،وطمٞمٜمام أصدر وضمدي يمت٤مسمف اعمدٟمٞم٦م ذم اإلؾمالم ،ىمرفمف
شم٘مري ًٔم٤م رائ ًٕم٤م ،وىمرٟمف سمٙمت٤مب رؾم٤مًم٦م اًمتقطمٞمد ًمإلُم٤مم حمٛمد قمٌده ،ويم٤مٟم٧م صداىم٦م ىمقي٦م قمتٞمدة ،وًمٙمـ
ُمٜم٤مومً٤م ىمقي٤م
اًمٖمٞمقم أظمذت شمتٚمٌد ذم أومؼ رؿمٞمد ،طملم أصدر وضمدي جمٚم٦م احلٞم٤مة ،ويم٠مٟمف رأى ومٞمٝم٤م
ً
ًمٚمٛمٜم٤مر ،رهمؿ أن ادم٤مه وضمدي ذم حترير احلٞم٤مة ،خمتٚمػ قمـ شمقضمف رؿمٞمد ،وإن اشمٗم٘م٤م ُمٕم٤م ذم اهلدف
إصٞمؾ وهق اًمدوم٤مع قمـ آؾمالم ،وٟمنم شمٕم٤مًمٞمٛمف.
ويم٤من إطمرى سمرؿمٞمد أن ي١ميد ص٤مطمٌف وي١مازره ،سمدٓ ُمـ قمدائف اًمّم٤مرخ ًمف ،واًمذي أقمٚمٜمف طمٞمٜمام أٟمِم٠م
ُمدرؾم٦م قمٚمٛمٞم٦م ،يم٤من هق أؾمت٤مذه٤م إوطمد ،وإذا سمف يٗمرد ذم صٗمح٤مت اعمٜم٤مر ُم٘م٤مٓت ٟم٤مري٦م ًمٚمٝمجقم قمغم
حل٤م حيً٥م ًمف ويم٤من ٓسمد أن حيٛمد
وضمدي ،دون أي ذٟم٥م ىمد اىمؽمومف! سمؾ ه٤ممجف ٕٟمف قمٛمؾ قمٛمال ص٤م ً
قمٚمٞمف ،وُم٤م أن أًم٘مك وضمدي أومم حم٤مضاشمف قمـ ومٚمًٗم٦م اًمتنميع ،ذم ُمدرؾمتف اًمتل أؾمًٝم٤م سم٤مؾمؿ
(ُمدرؾم٦م اًمٕمٚمقم اًمٕم٤مًمٞم٦م) وىم٤مم سمٜمنمه٤م ذم ضمريدة اًمٚمقاء ،طمتك ريمٌ٧م احلٛمك ٟمٗمس رؿمٞمد ،واٟمدومع
ً
ص٤مرظم٤م قمغم اًمرضمؾ ،واهتٛمف سم٤مجلٝمؾ وآومؽماء قمغم اإلؾمالم ،واإلشمٞم٤من سم٠مُمقر ٓ
هتٙمام
خيط ذم اعمٜم٤مر ً
يٕمرومٝم٤م ،وأظمذ يِمٝمر سمف ،سمؾ ٟمنم ذم اعمٜم٤مر ُ ،م٘م٤مٓ ُمًٝمٌ٤م ُمـ  7:صٗمح٦م ،يرد ومٞمف قمغم ُم٘م٤مل ومٚمًٗم٦م
اًمتنميع ،ورُمك اًمرضمؾ سم٤مإلومؽ واًمٖمش وقمدم إُم٤مٟم٦م ،واحلؼ أن رؿمٞمد ىمد اٟمحدر هلقة ؾمحٞم٘م٦م ُمـ
اًمٜم٘مد وآؾمٗم٤مف ذم اخلّمقُم٦م ،وهل ُمٜمزًم٦م همػم ُمٕمٝمقدة قمٚمٞمف وٓ شمٚمٞمؼ سمف ،ظم٤مص٦م إذا يم٤مٟم٧م ُمقضمٝم٦م
ًمزُمٞمؾ يمٗم٤محً ،م٘مد ىم٤مل قمـ آؾمت٤مذ وضمدي:
إٟمف مل يتٕمٚمؿ ذم اعمدارس ،وؾم٘مط ذم اًمتٕمٚمٞمؿ احلٙمقُمل!.
وًمٞمتف اىمتٍم قمغم اًمٜم٘مد اًمٕمٚمٛمل ،ومل جيرح ؿمخص اًمرضمؾ ،وًمٙمـ يٌدو أن اًمٖمػمة ُمٜمف وُمـ ومٕمٚمف،
ؼما أو يتحٛمؾ ُمـ يمؼمه٤م ؿمٞم ًئ٤م.
يم٤مٟم٧م قمٜمٞمٗم٦م ؿمديدة ،مل يٓمؼ ُمٕمٝم٤م ص ً
وـمٌٞمٕمل أن يثقر ومريد وضمدي ،وأن يٙمت٥م ر ًدا يٙمِمػ ومٞمف أؾمٌ٤مب اًمتجٜمل ،وًمف اًمٕمذر ذم ذًمؽ يمؾ
اًمٕمذر  ،وًمٙمٜمف سمٕمد مهقد صمقرة اًمٖمْم٥م ذم ٟمٗمًف ،قم٤مدت إًمٞمف أٟم٤مشمف ،ومٙمت٥م ذم اًمٕمدد اًمت٤مزم ُمـ جمٚمتف
احلٞم٤مة ي٘مقل" :رسمام يم٤مٟم٧م هذه أول ُمرة ىم٤مسمٚمٜم٤م ومٞمٝم٤م اإلؾم٤مءة سمٛمثٚمٝم٤م ،وجي٥م أن ٓ حتٗمظ هذه اعمٚمزُم٦م ذم
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ُم١مًمٗم٤مشمٜم٤م ،وٟمرضمق ُمـ طميات اًم٘مراء رومٕمٝم٤م قمٜمٝم٤م ،هداٟم٤م اهلل خلػم إىمقال وإقمامل ،وطمٗمٔمٜم٤م ُمـ
زٓت إىمالم".

6

وىمد طمٙمل قمٜمف أٟمف يم٤من يتٜم٤مىمش ُمع اًمًٞمد حمٛمد رؿمٞمد رو٤م ذم ُمً٠مًم٦م ،وعم٤م اطمتدم اجلدال ص٤مح ومٞمف
اًمًٞمد رو٤م ىم٤مئالً :أٟم٧م ضم٤مهؾ? ومًٙم٧م رمحف اهلل ومل يرد واٟمتٝمك اعمقىمػ ،وعم٤م ؾم٠مًمف أطمد شمالُمٞمذه ىم٤مل:
ومٙمر ُمِمؽمك ،وإذا يمٜم٤م ٟمٜم٤مدي سم٤مًمرومؼ ُمع ظمّمقم
أٟم٤م واًمِمٞمخ رؿمٞمد رو٤م ذم ظمٜمدق واطمد ،وًمٜم٤م ٌ
اإلؾمالم ًمٜمًتدرضمٝمؿ إمم ؾمامع ُم٤م ًمديٜم٤م? وم٢من اًمرومؼ ُمع أصح٤مب آدم٤مه اًمقاطمد أدقمك وأومم.
واعمرء طمٞم٤مل هذا اعمقىمػ يتٕمج٥م ًمّمٜمٞمع اإلُم٤مم حمٛمد رؿمٞمد رو٤م ،إذ يمٞمػ ًمف أن يٙمقن ُمٜمف هذا
اعمقىمػ اًمذي ٓ ي٘مع ومٞمف إٓ اجلٝمالء أو وٕم٤مف اًمٜمٗمقس؟ ًمٙمٜمف وهق اإلُم٤مم اًمٙمٌػم ،يم٤من ُمقىمٗمف همري ًٌ٤م
همػم ؾمقيً ،مٙمٜمٝم٤م ٟمقازع اًمٖمػمة ،ىمد حتٛمؾ اًمٜمٗمقس قمغم ُم٤م ٓ شمٓمٞم٘مف قمزائٛمٝم٤م إن يم٤مٟم٧م ُمـ ذوي
اًمٕمزائؿ!.

حتية للصعايدة
هؾ شمّمدىمٜمل ًمق ىمٚم٧م ًمؽ :إٟمٜمل أطمٞم٤مٟم٤م أضمؾ اإلظمقة اًمّمٕم٤ميدة ذم شمقارصمٝمؿ عمقوقع اًمث٠مر !.ورهمؿ ُم٤م
ؼما قمغم شم٘مديره طمٞمٜمام رأي٧م
ومٞمف ُمـ سمٕمض اجل٤مهٚمٞم٦م ،واخلروج قمغم اًم٘م٤مٟمقن ،إٓ أٟمٜمل وضمدت ٟمٗمز جم ً
أٟم٤مؾم٤م ٓ شمٜمٌض ىمٚمقهبؿ سم٤مًمقوم٤مء ،أو ُمِم٤مقمرهؿ سم٤مًمقٓء ،دم٤مه آسم٤مئٝمؿ اًمذيـ ىمتٚمٝمؿ اعمًتٕمٛمر اًمٖم٤مؿمؿ،
ً
وص٤مروا يتقددون إمم هذا اعمًتٕمٛمر ويتٛمٜمقن رو٤مءه ،ويتٕم٤موٟمقن ُمٕمف ويروٟمف ؾمٌٞمؾ شم٘مدُمٝمؿ
وهنْمتٝمؿ ذم احلٞم٤مة !.سمؾ يرىمٌقن ذًمؽ اًمٞمقم اًمذي ي٘مٌٚمٝمؿ أن يٕمٞمِمقا ذم سمالده ويٜمٕمٛمقا سمٜمٕمٞمٛمف؟!
ُمرا ؾم٤مًم٧م ومٞمف دُم٤مء آسم٤مئٝمؿ وأضمدادهؿ ،وؾمٙمٜم٧م ذم أضمً٤مدهؿ
وهٙمذا وسمجرة ىمٚمؿ يِمٓمٌقن شم٤مر ً
خي٤م ً
رص٤مص٤مت اًمٖمدر واخلً٦م واًمٓمٛمع واجلِمع واًمٔمٚمؿ واًمٓمٖمٞم٤من ،وقمغم أقمقاد اعمِم٤مٟمؼ قمٚم٘م٧م
أضمً٤مدهؿ ًمتٙمقن ؿم٤مهدة قمغم ذاه٦م اإلٟمً٤من ووطمِمٞمتف وفمٚمٛمف ٕظمٞمف اإلٟمً٤من.
واحلؼ أٟمٜمل أقمد طم٤مل ه١مٓءً ،مٞمس ُمـ ىمٌٞمؾ اًمٜمًٞم٤من واًمٖمٗمٚم٦م ،سم٘مدر ُم٤م هق ُمـ ضمٌٚم٦م اخلٞم٤مٟم٦م واًمتٗمريط
ذم اًمدم واًمٕمرض! ٟمٕمؿ قمرض هذا اًمقـمـ اًمذي اؾمتٌ٤مطمف ُمـ يٜمِمدون ودهؿ اًمٞمقم!.
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هذا مت٤م ًُم٤م ُم٤م طمدث ًمديٜم٤م ذم ُمٍم طمٞمٜمام طم٤مول ٟمٗمر ُمـ اعمٕمتقهلم اعمتٖمرسملم أن يٗمٕمٚمقه يقُم٤م ،وم٤مطمتٗمٚمقا
سمٛمرور ( )700ؾمٜم٦م قمغم ذيمرى احلٛمٚم٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م قمغم ُمٍم ،وه١مٓء أراهؿ ٓ يًتح٘مقن ذف
آٟمتامء هلذا اًمقـمـ ،وهؿ يٖمٓمقن قمغم ضمرائؿ اعمًتٕمٛمر ،وحي٤موًمقن دمٛمٞمؾ ىمٛمٕمف ،واؾمتٌ٤مطمتف ٕروٜم٤م
ودُم٤مئٜم٤م وهتٙمف ٕقمراوٜم٤م ،وهلل در اًم٘م٤مئؾٟ :محـ مت٤مُم ً٤م يمٛمـ ي١مرخ حلٞم٤مشمف سم٤مىمتح٤مم اًمٚمّمقص ًمداره ،أو
ُمـ شم١مرخ عمجده٤م سم٤مٟمتٝم٤مك قمروٝم٤مٕ ،ن إُم٦م اًمتل شم١مرخ ًمٜمٝمْمتٝم٤م سم٤مطمتالهل٤م ..أُم٦م ٓ شمًتحؼ احلٞم٤مة..
وٓ شمًت٠مهؾ ذف اًمٜمٝمْم٦م أو اًمٞم٘مٔم٦م.
وٓ ٟمٕمرف يمٞمػ أىمدم ه١مٓء قمغم هذا اجلرم وهذا اخلٚمط ذم زُمـ ُم٣م ،واحلٛمٚم٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م مل دمػ
دُم٤مؤه٤م ُمـ أروٜم٤م ..واًمٕمدوان اًمثالصمل قمغم ُمٍم قم٤مم ;6>:م واًمذي ؿم٤مريم٧م ومٞمف ومرٟمً٤مُ ،م٤مزال
ِ
ُم٤مصمال ذم إذه٤من ،وأقمالُمٝم٤م ُم٤مزاًم٧م إمم اًمٞمقم ُمٚمٓمخ٦م سمدُم٤مء ُمٚمٞمقن ؿمٝمٞمد ُمـ أسمٜم٤مء اجلزائر احلرة
إسمٞم٦م.
إن إمحؼ احل٘مٞم٘مل هق ُمـ شمتحقل ُمِم٤مقمره اًمٕمدائٞم٦م اًمتل يٗمروٝم٤م اًمديـ واًمقاىمع واإلٟمً٤مٟمٞم٦م إمم
إقمج٤مب واٟمٌٝم٤مر وشم٘مٚمٞمد!
وقمج ًٌ٤م ُٕم٦م شمٕمٔمؿ ضمالدهي٤م ،سمؾ قمج ًٌ٤م ًم٘مقم ي٘مدؾمقن ُمـ أه٤من ُم٘مدؾم٤مهتؿ وىمتؾ آسم٤مءهؿ وأه٤من
سمالدهؿ؟!
وًمٕمؾ اًمذيـ يٜم٤مومحقن قمـ دور احلٛمٚم٦م اًمث٘م٤مذم وامهقن ُمتٙمٚمٗمقن ومٞمام يدقمقن ،ومام ومٕمٚمتف مل خيدم ُمٍم
ذم رء ،سم٘مدر ُم٤م ظمدم أهداف ومرٟمً٤م آؾمتٕمامري٦م وظمٓمتٝم٤م ًمٚمٖمزو اًمٗمٙمري.
وُم٤م أروع وصػ اًمديمتقر هٞمٙمؾ ذم ىمقًمف " :أدقمق اًمذيـ يتً٤مىمٓمقن قمغم اًمٖمرب يم٤مًمذسم٤مب أن يٜمٔمروا
إمم اطمتٗم٤مل اإلؾمٌ٤من ذم اًمٕم٤مم اعم٤ميض سمٛمرور  :00ؾمٜم٦م قمغم ـمرد اعمًٚمٛملم ُمـ إٟمدًمس ..يمام أدقمقهؿ
إمم ىمراءة ُمذيمرات اعمًٞمق (سمقريـ) ؾمٙمرشمػم ٟم٤مسمٚمٞمقن اخل٤مص ،اًمذي ي٘مقل سم٤محلرف اًمقاطمد ذم
يمٜم٧م أشمقمم يمؾ ًمٞمٚم٦م يمت٤مسم٦م إواُمر سم٢مقمدام اصمٜمل قمنم ؾمجٞمٜم ً٤م ُمـ اًم٘مٚمٕم٦م ،ويم٤مٟم٧م ضمث٨م
ُمذيمراشمفُ " :
اًم٘متغم شمقوع ذم ريم٤مئ٥م ،وشمٖمرق ذم اًمٜمٞمؾ ويم٤من يمثػم ُمٜمٝمؿ ُمـ اًمٜمً٤مء ،ممـ ٟمٗمذ ومٞمٝمـ أطمٙم٤مم اإلقمدام
اًمٚمٞمٚمٞم٦م ،سمؾ وختٚمّمٜم٤م ُمـ اًمٌ٤مىملم سمرُمٞمٝمؿ سم٤مًمرص٤مص ،دون أي إضمراء ىم٤مٟمقين ؾمقى شمقىمٞمع سمقٟم٤مسمرت"
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فاروق يقزأ
هؾ شمتخٞمؾ ًمق ىمٚم٧م ًمؽ :إن وم٤مروق اًمذي اهتٛمقه سم٤معمجقن واًمٕمرسمدة ،وٟمًٌقا إًمٞمف يمؾ ُمٝم٤مٟم٦م وومًؼ
وومجقر ،يم٤من ي٘مرأ ويم٤من يتّمٗمح ،ويم٤من حي٥م إدب ويٙمرم إدسم٤مء وحي٥م اعمنح؟
ًم٘مد يم٤من ي٘مرأ ُم٤م ُيٙمت٥م قمٜمف ،طمتك وًمق يم٤من ٟم٘مدً اً ،م٘مد قمٛمد قمٌد اًمٜم٤مس وزسم٤مٟمٞمتف ،إمم شمِمقيف صقرة
وم٤مروق طمتك ُئمٝمر متٞمزه ،ومّمٌ٧م آًمتف اإلقمالُمٞم٦م اًمٗم٤مضمرة زوره٤م ووالهل٤م قمغم ؿمخص وم٤مروق ،وًمٞمس
ُمٕمٜمك هذا أٟمٜم٤م ٟمداومع قمـ وم٤مروق ،أو ٟمؼمئ ؾم٤مطمتف ،وإٟمام ٟمريد وم٘مط أن ٟم٘مقل :إٟمف يم٤من ي٘مرأ ويتذوق
و ُيٕمٜمك سم٤مٕدب وي١مُمـ سمف ،ويٙمرم إدسم٤مء ،وأٟمف مل يٙمـ أيمثر ؾمق ًءا ُمـ ٟم٤مس وقمٝمده اًمذيـ ضمٚمٌقا قمغم
ُمٍم اًمٗم٘مر واًمْمٞم٤مع واهلزيٛم٦م ذم <;.
ذم ُم٘م٤مًمف اًمِمٝمػم قم٤مم 6>:0م يمت٥م أُمػم اًمّمح٤موم٦م (حمٛمد اًمت٤مسمٕمل) حت٧م قمٜمقان (حيٞم٤م اًمٔمٚمؿ) طمٞم٨م
ىم٤مل ومٞمفٟ" :مٕمؿ حيٞم٤م اًمٔمٚمؿ ،فمٚمؿ يمؾ ضمٌ٤مر قم٤مشمٞم٦مُ ،مٕمتز سمًٚمٓم٤مٟمف وؾمٓمقشمف ،يدوس اًم٘مقاٟملم وٓ يٌ٤مزم،
وفمٚمؿ يمؾ يمٌػم وم٤مؾمؼ ،ويمؾ قمٔمٞمؿ وم٤مضمر ،ينق وٓ يٌ٤مزم ،وخيتٚمس وٓ يٌ٤مزم ،ويثٚمؿ آقمراض وٓ
يٌ٤مزم ..وهيدر اًمٙمراُم٤مت ودم اًمقـمـ وجيٕمؾ ُمـ ُمٍم أُمثٚم٦م اًمًقء ،وسمّم٘م٦م يمرهي٦م ذم ومؿ اًمزُمـٟ ،مٕمؿ
حيٞم٤م اًمٔمٚمؿ ،فمٚمؿ يمؾ ُمٓم٤مًم٥م سم٤مطمؽمام اًم٘م٤مٟمقن وٓ حيؽمُمف ،ويمؾ ىم٤مدر قمغم مح٤مي٦م اًم٘م٤مٟمقن وٓ حيٛمٞمف،
وفمٚمؿ يمؾ قم٤مسم٨م ُم٤مضمـ ُمًتٝمؽم إسم٤مطمل ييب ًمٚمٜم٤مس أؾمقأ إُمث٤ملٟ ..مٕمؿ حيٞم٤م اًمٔمٚمؿ ٕٟمف ُمرب
ًمٚمٜمٗمقس ،وٟمٗمقس اعمٍميلم دمٞمش اًمٞمقم سمٛمٕمٜمك واطمدً ،م٘مد صؼمٟم٤م ـمقيال ،وًمـ ٟمّمؼم سمٕمد اًمٞمقم،
وحتٛمٚمٜم٤م يمثػما وًمـ ٟمتحٛمؾ سمٕمد اًمٞمقم".
ًم٘مد ىمرأ وم٤مروق هذا اعم٘م٤مل ،وأؿم٤مر قمغم هذه اًمٕمٌ٤مرات اًمً٤مظمٜم٦م اًمتل ؾمٌؼ ذيمره٤م ،صمؿ ؾم٠مل سمٕمض
طم٤مؿمٞمتف ورضم٤مل ديقاٟمفُ ،مـ اًمٕمٔمٞمؿ اًمٗم٤مضمر اًمذي ينق ويٕمتدي قمغم إقمراض؟ ومًٙمتقا ومل
جيٞمٌقه ،وقم٤مد يً٠مهلؿُ :مـ اًمذي يٕمٜمٞمف وي٘مّمده اًمت٤مسمٕمل؟ ومل جي٥م يمذًمؽ أطمد سمٌمء ،وم٤مسمتًؿ اسمتً٤مُم٦م
صٗمراءٟٕ ،مف قمرف ُمـ ؾمٙمقهتؿ أٟمف اعم٘مّمقد.
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ويمؿ يمٜم٧م أمتٜمك ًمق يم٤من إؾمت٤مذ اًمت٤مسمٕمل طم ًٞم٤م إمم اًمٞمقم ٕؾم٠مًمفُ :م٤مذا ًمق أٟمف يمت٥م ُمثؾ هذا اًمٙمالم ذم
قمٝمد ٟم٤مس؟ ُم٤م اًمذي يم٤من ؾمٞمٜم٤مًمف ُمـ ضمزاء وقم٘م٤مب ،إٟمٜمل أٟمقب قمٜمؽ ي٤م شم٤مسمٕمل ومال داع ًمٌٕمثؽ ُمـ
ُمقشمؽ طمتك دمٞم٥م ٓ ،ؿمؽ أٟمؽ يمٜم٧م ؾمتدومـ طم ًٞم٤م ذم اًمؽماب ،أو يًٚمخ ضمٚمدك ويٙمن قمٔمٛمؽ،
وشمذه٥م وراء اًمِمٛمسً ،مٙمـ ُمـ يمتٌ٧م قمٜمف ووؾمٛمتف سم٤مًمٓمٖمٞم٤من واًمٗمجقر واًمٔمٚمؿ واًمٕمتق ذم إرض،
ؾمٛمح ًمؽ سم٠من شمٙمت٥م هذا اًمٙمالم اًمٕمٜمٞمػ ،وؾمٛمح ًمؽ سم٠من شمٜمت٘مده هذا اًمٜم٘مد اعمٝمقل ،وؾمٛمح ًمٜمٗمًف
سم٠من ي٘مرأ ٟم٘مدك ومٞمف وُم٤م يمتٌتف قمٜمف ،ومّمؼم قمٚمٞمؽ وحتٛمؾ صمقرشمؽ ودم٤موزك.
ٓ أقمرف عم٤مذا جيٜمح اًم٘مٚمؿ ويم٠مٟمف يداومع قمـ وم٤مروق ،ويّم٥م ضم٤مم همْمٌف قمغم قمٌد اًمٜم٤مس وقمٝمده
وـمٖمٞم٤مٟمف ،ويؽمك اعمقوقع إؾم٤مس اًمذي ُحيدصمٙمؿ ومٞمف ،سم٠من وم٤مروق يم٤من ي٘مرأ ويتذوق إدب ويٙمرم
إدسم٤مء ،وًمٙمٜمٝم٤م حمٓم٤مت شمٗمٚم٧م ُمـ اًم٘مٚمؿ همّم ًٌ٤مٕ ،ن اإلؿم٤مرة إًمٞمٝم٤م واضم٥م أظمالىمل وىمٞمٛمل.
ًم٘مد يم٤من إدب ذم ٟمٔمر وم٤مروق ُمٞمزان يزن سمف إدسم٤مء ،وهيتؿ سمف ويراه حمريمً٤م ًمٚمٗمٙمر وآٟمٓمٌ٤مع قمـ
احلٙمؿ واحلٞم٤مة وـمٌٞمٕم٦م اًمٜم٤مس ،ومحٞمٜمام أًمػ اًمِم٤مقمر قمزيز أسم٤مفم٦م ُمنطمٞم٦م اًمٕمٌ٤مؾم٦م ،ومٝمؿ اًمٌٕمض ُمـ
شمٗم٤مصٞمٚمٝم٤م ،أهن٤م شم١ميد طمؼ اعمٚمؽ ذم اًمتٍمف ذم وزرائف ،وىمد وصؾ هذا آٟمٓمٌ٤مع إمم وم٤مروق وم٤مهتؿ
سم٤معمنطمٞم٦مٟٕ ،مف ىمد اظمتٚمػ ُمع وزارة اًمقومد وسمٓمش هب٤م ،وطمٞمٜمام ُمثٚم٧م اعمنطمٞم٦م طميه٤م وم٤مروق،
ودقمل اعم١مًمػ ًمٙمل يًٚمؿ قمغم اعمٚمؽ ،وذم هن٤مي٦م اعمنطمٞم٦م أوىمٗمقه أُم٤مم اعم٘مّمقرة ذم اٟمتٔم٤مر دظمٚمف،
حمتج٤م ،هٜم٤مك ويمالء وزارات مل ي٠مظمذوا اًمٌ٤مؿمقي٦م ،ومٙمٞمػ
ومًٛمع اًمٜم٘مرار سم٤مؿم٤م ي٘مقل ًمٚمٛمٚمؽ وىمتٝم٤م ً
ٟمٕمٓمٞمٝم٤م عمدير أؾمٞمقط وم٠مضم٤مسمف وم٤مروق :أقمٓمٞمٝم٤م ًمف قمِم٤من إدب ،ودي ُمٚمٝم٤مش دقمقة سم٤مًمقزراء ،وسمٕمد
أؾمٌققملم أىمٞمؿ طمٗمؾ ؿم٤مي ذم قم٤مسمديـ ،ودقمل اًمٗمٜم٤مٟملم اًمذيـ ىمدُمقا اعمنطمٞم٦م ،وأقمٓمك قمزيز أسم٤مفم٦م
ًم٘م٥م اًمٌ٤مؿمقي٦م ،يمام أقمٓمك ؾمٚمٞمامن ٟمجٞم٥م وحمٛمقد شمٞمٛمقر اًمٌٙم٤موي٦م ،ومل يدم هذا اًمقد ـمقيال ،ومٌٕمد أن
أًمػ قمزيز أسم٤مفم٦م ُمنطمٞم٦م اًمٜم٤مس ،واًمتل صقر ومٞمٝم٤م ومً٤مد سمٞم٧م احلٙمؿ ،واٟمٕمٙم٤مس ومً٤مده قمغم اًمٌالد
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يمٚمٝم٤م ،ومال يٛمٙمـ ًمألُم٦م أن شمت٘مدم أو شمٜمٝمض ..همْم٥م قمٚمٞمف وم٤مروق ،وقمرف أٟمف شمٕمريض سمف،
يمثػما.
وم٤موٓمٝمده ،وإذا وضمده ذم ُمٙم٤من ٓ يًٚمؿ قمٚمٞمف ،وو٤مي٘مف ً
ًمٙمـ يٌ٘مك أن ٟم٘مقل وٟمًجؾ أٟمف مل ي٘متٚمف.

يا كتاب الزواية انتبًوا
اًمٙمت٤مسم٦م إطمً٤مس وُمً١موًمٞم٦م وىمٞمٛم٦م.
اًمٙمت٤مسم٦م قمٛمؾ صٕم٥م ًمٞمس سم٤مًمٞمًػم ،ظم٤مص٦م طمٞمٜمام شمٙمقن ص٤مطم٥م ىمٚمؿ ُمًٛمقع ًمف شم٠مصمػمه ودويف ومٞمٛمـ
طمقًمف ..وُمـ هذه اًمّمٕمقسم٦م وُمـ هذه اعمً١موًمٞم٦م ،وُمـ هذا اإلدراك ًمٚم٘مٞمٛم٦م ،يم٤من اًمٌح٨م واجلٝمد
شمٕمٌػما ص٤مد ًىم٤م
ؼما
ُم١مصمرا وىمق ًي٤م وُمٕم ً
واًمدراؾم٦م واًمت٠مُمؾ ًمألدسم٤مء اًمٙمٌ٤مر ،اًمذيـ أرادوا أن يٜمتجقا ؿمٞمئ٤م ً
ً
قمـ اعمٜم٤مخ اًمذي يٙمتٌقن ومٞمف.
اًمرواي٤مت اًمت٤مرخيٞم٦م اًمتل ٟمتٕمرض هل٤م اًمٞمقم ،مل شمٙمـ طمٞمٜمام يمتٌٝم٤م أصح٤مهب٤م قمٛمال يًػمًا هٞمٜم٤م ٓ ،يْمٜمل
ص٤مطمٌف وٓ ُيٕمٞمفُ ،م٤مداُم٧م ىمد شمقومرت ُم٤مدة هذا اًمٕمٍمً ،م٘مد يم٤من هل٤م ىمٞمٛم٦م يمٌػمة ،طمٞمٜمام يًقىمٝم٤م اخلٞم٤مل
وهل دمًد ُمالُمح اًمٕمٍم اًمذي شمتحدث ومٞمف وقمٜمف ،وًمٙمل يٙمتٌٝم٤م إدي٥م ،يم٤من ٓسمد ًمف أن يٕمٞمش
هذا اًمٕمٍم ويذوب ومٞمف قمؼم اًمدراؾم٦م اًمٕمٛمٞم٘م٦م اًم٘مقي٦م ،اًمتل متٚمؽ اًم٘مدرة ًمتحٛمٚمف قمؼم آًم٦م اًمزُمـ ُمـ
قمٍمه اًمذي يٕمٞمش ومٞمف ،إمم هذا اًمٕمٍم اًمذي يريد احلدي٨م قمٜمف.
يم٤من يمثػم ُمـ اًمٙمت٤مب احل٤مذىملم اًمذي ٟمجح٧م رواي٤مهتؿ ،يرومْمقن اًمٕمجٚم٦م واًمتنع طمتك شمًتقي
ُمٕم٤مرومٝمؿ ودراؾم٤مهتؿ إمم طمد اًمتٛمٙمـ واًمتقهمؾ ،وهؿ يٙمتٌقن رواي٦م ُشمِمٕمر اًم٘م٤مرئ أهن٤م حتٞمط سمٛمالُمح
هذا اًمٕمٍم يمٚمف ،وأهن٤م شمٕمٞمش ـمٌٞمٕمتف ذم يمؾ صٖمػمة ويمٌػمة.
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وأٟم٤م أمتثؾ هٜم٤م ٟمٛمقذضملم ُمـ ُأ دسم٤مئٜم٤م اًمٙمٌ٤مر ،اًمذيـ دمِمٛمقا قمٜم٤مء اًمٙمت٤مسم٦م ذم اًمرواي٦م اًمت٤مرخيٞم٦م اعمٕمتٛمدة
قمغم اخلٞم٤مل ،اًمذي يًت٘مل أريم٤مٟمف وُمٕم٤معمف ُمـ ـمٌٞمٕم٦م اًمٕمٍم اًمذي حيٙمل ويٕمؼم قمٜمفً ،مٞمٙمقٟم٤م ُمث٤مٓ
ؼما وُمٌدقم٤م.
ٟمحتذي طمذوهً ،مٜمخرج ؿمٞمئ٤م ىمقي٤م وُمٕم ً
يم٤من إول هق أدي٥م ٟمقسمؾ (ٟمجٞم٥م حمٗمقظ) اًمذي يمت٥م قمدة رواي٤مت ذم اًمت٤مريخ اًمٗمرقمقين ،ورهمؿ أن
أُمف يم٤مٟم٧م هل اًمًٌ٥م اعمٌ٤مذ ذم طمٌف وهقايتف هلذه احلْم٤مرة اًم٘مديٛم٦م ،قمـ ـمريؼ وًمٕمٝم٤م سمزي٤مرة
اعمت٤مطمػ وأ صم٤مر وطمجرة اعمقُمٞم٤مت وآهراُم٤مت وأسمق اهلقل ودار آصم٤مر اعمٍمي٦م ،إٓ أن هذا اهلقى
وطمده ،مل يٙمـ يمٗمٞمال أن يدومٕمف إمم اًمٙمت٤مسم٦م قمـ احلْم٤مرة اًم٘مديٛم٦م ،وإٟمام ٓسمد ُمـ دراؾم٦م قمٛمٞم٘م٦م ىمقي٦م
طمتك شمٙمتٛمؾ ُمالحمٝم٤م ذم خم٤ميٚمف.
أظمذ ٟمجٞم٥م حيي حم٤مضات ىمًؿ أصم٤مر ذم اجل٤مُمٕم٦م اعمٍمي٦م سمٕمد اًمٔمٝمر ،ودرس شم٤مريخ ُمٍم
اًمٗمرقمقٟمٞم٦م سم٠ميمٛمٚمف دراؾم٦م واومٞم٦م شمقؿمؽ أن شمٙمقن دراؾم٦م ُمتخّمص.
ىمرأ ٟمجٞم٥م اًمت٤مريخ اعمٍمي اًم٘مديؿ سمٜمٝمؿ ؿمديد ،وشمٕمرف قمغم يمؾ ُم٤م يزظمر سمف ُمـ طمٞم٤مة اضمتامقمٞم٦م
وقمٚمقم وومٜمقن وآداب ،ىمرأ ومٞمف سمتقؾمع همػم قم٤مدي ،مم٤م ؾم٤مقمده قمغم اؾمتخراج قمنمات اعمقوققم٤مت
ًمرواي٤مت قمديدة ،وسم٤مًمٗمٕمؾ سمدأ يٙمت٥م صمالث رواي٤مت يمؾ ُم٤مدهت٤م ُمـ هذا اًمٕمٍم رادوسمٞمس ويمٗم٤مح
ـمٞمٌ٦م وقمٌ٨م إىمدار.
يم٤مٟم٧م رواي٤مت ممتٕم٦م ظم٤مص٦م يمٗم٤مح ـمٞمٌ٦م اًمتل أذهٚم٧م اًمٜم٤مىمد وإدي٥م ؾمٞمد ىمٓم٥م ومقر صدوره٤م،
وم٤مُمتدطمٝم٤م ويمت٥م قمٜمٝم٤م ،وًمٗم٧م آٟمتٌ٤مه ًمٜمجٞم٥م حمٗمقظ ،وشمٜمٌ٠م ًمف سمٛمًت٘مٌؾ أديب واقمد وىمد يم٤من ،وىم٤مل
ًمف قمٌ٤مرشمف اعمنمىم٦مً :مق اؾمتٓمٕم٧م أن أـمٌع هذه اًمرواي٦م وأـمقف هب٤م ٕوزقمٝم٤م قمغم يمؾ سمٞم٧م ذم ُمٍم
ًمٗمٕمٚم٧م.
أُم٤م اًمٜمٛمقذج اًمث٤مين اًمذي ٟمٔمٝمر ًمف قمٜم٤ميتف اًمٗم٤مئ٘م٦م سم٤مًمت٤مريخ ،ومٝمق إدي٥م اًمٙمٌػم (حمٛمد ومريد أسمق طمديد)
اًمذي يم٤من يدرس اًمت٤مريخ أصمٜم٤مء قمٛمٚمف يمٛمدرسُ ،
يمثػما ،ظم٤مص٦م دراؾم٦م اًمت٤مريخ
وؿمٖمػ سمف وىمرأ ومٞمف ً
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اعمٍمي ذم اًم٘مرٟملم اًمً٤مسمع قمنم واًمث٤مُمـ قمنم ،طمٞم٨م ومٞمٝمام شم٘مع إطمداث اًمتل متٝمد وشمٌنم سمّمحقة
اًمققمل اًمٕمريب اًمً٤مسم٘م٦م عمحٛمد قمكم ،يمام ضم٤مء ذم طمقاراشمف ُمع وم١ماد دواره ،طمٞم٨م أيمد أٟمف مل يٙمتػ
سمٛمجرد اًمدراؾم٦م سمؾ شمٕمٚمؼ قم٤مـمٗم ًٞم٤م هبذه احل٘مٌ٦م ،واًمتل يم٤من هذا اًمتٕمٚمؼ هق اًمتٛمٝمٞمد إول ًمٙمت٤مسمتف
ٕول رواي٦م شم٤مرخيٞم٦م قمـ ذًمؽ اًمٕمٍم ،وهل اسمٜم٦م اعمٚمقك ذم ؾمٜم٦م =6>6م ،وًمٙمٜمٝم٤م مل شمٜمنم إٓ قم٤مم
6>79م ،وىمد رؾمؿ ومٞمٝم٤م صقرة ُمٍم يمام سمدت ًمف ُمـ دراؾمتف اًمت٤مرخيٞم٦م.
يمذًمؽ يم٤مٟم٧م رواي٤مت أظمرى يم٤مًمزير ؾم٤ممل ،اًمتل طم٤مول ومٞمٝم٤م أن يرؾمؿ اًمروح اًمٕمرسمٞم٦م ُمـ ظمالل
ومٚمٙمٚمقرا ،ويمت٥م اعمٚمؽ اًمْمٚمٞمؾ قمـ ُم٠مؾم٤مة
دراؾمتف ًمٚمت٤مريخ اًمٕمريب اًم٘مديؿ ،ؾمقاء يم٤من أد ًسم٤م أم شم٤مرخيً٤م أو
ً
اًمِم٤مقمر اجل٤مهكم اُمرئ اًم٘مٞمس ،ورواي٦م قمٜمؽمة سمـ ؿمداد ،واؾمتقطمك يمذًمؽ ُمـ دراؾمتف ًمٚمؽماث اًمٕمريب
رواي٦م ؾمٞمػ سمـ ذي يزن ،ورواي٦م زٟمقسمٞم٤م وآٓم ضمح٤م.
وأُم٤مم هذا اجلٝمد اًمٙمٌػم ..طمؼ هلذه اًمرواي٤مت أن شمٙمقن رائدة ذم ُمتٕمتٝم٤م ومج٤مهل٤م وإسمداقمٝم٤م وشمّمقيره٤م،
ٕهن٤م ٟم٤مسمٕم٦م ُمـ دراؾم٦م وشم٠مُمؾ وإطم٤مـم٦م وضمٝمد وقمرق وشمٕمٚمؼ وؿمٖمػ.

املقدمة الظاملة
ُمٜمذ أي٤مم ُمثؾ سملم يدي يمت٤مب حت٧م قمٜمقان (ُم٘مدُم٤مت أمحد أُملم) وهق يمت٤مب ضم٤مءين هدي٦م ُمع اعمجٚم٦م
اًمٕمرسمٞم٦م ذم ٟمحق  67:صٗمح٦م ،ويم٤من ُمـ وٛمـ ُم٤م شمّمٗمحتف ُم٘مدُمتف ًمٙمت٤مب (ُم٤مذا ظمن اًمٕم٤ممل
سم٤مٟمحٓم٤مط اعمًٚمٛملم) ًمٚمًٞمد اإلُم٤مم اًمداقمٞم٦م اًمٙمٌػم أسمق احلًـ اًمٜمدوي رمح٦م اهلل شمٕم٤ممم.
واحلؼ أٟمٜم٤م أُم٤مم ُم٘مدُم٦م أمحد أُملم هلذا اًمًٗمر اًمٕمٔمٞمؿ ،يٛمٙمـ ًمٜم٤م اًم٘مقل :سم٠من اًمرضمؾ مل يٙمـ يدرك
ظمٓمقرة اعمقىمػ ،وىمٞمٛم٦م هذا اًمٙمت٤مب ،اًمذي وىمع سملم يديف وىمدُمف ًمٚمجٛمٝمقر ،واًمذي ؾمٞمٙمقن ومٞمام سمٕمد
ُمـ أقمٔمؿ اًمٙمت٥م واعمراضمع ،اًمتل شمدور قمٚمٞمٝم٤م حم٤مور اًمث٘م٤موم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اعمٕم٤مسة ،سمؾ إن أُملم مل شمٙمـ
ًمف اًمرؤي٦م اًمث٤مىمٌ٦م اًمقاقمٞم٦م ،اًمٙمٗمٞمٚم٦م سم٤ميمتِم٤مف هذا اًمٜمجؿ اًمقاقمد ذم ؾمامء اًمث٘م٤موم٦م آؾمالُمٞم٦م واًمٕمرسمٞم٦م،
اًمتل ؾمتنمق وشمٖمرب ومٞمام أىمؾ ُمـ قم٘مديـ ،واًمتل ىمدر هل٤م أن شمٔمٝمر قمغم يد إدي٥م اعمٗمٙمر (ؾمٞمد
ىمٓم٥م) اًمذي يم٤من يتًؿ سم٤ميمتِم٤مف اعمقاه٥م ،واًمتخٛملم سمام ؾمٞمٙمقن هلؿ ُمـ ٟمٌقغ يمٌػم ،وأصمر ُمدوي ذم
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احلٞم٤مة إدسمٞم٦م واًمٗمٙمري٦م ،يمام ومٕمؾ ُمع ٟمجٞم٥م حمٗمقظ وشمٜمٌ٠م ًمف ،وقمرف اًمٜم٤مس سمف ،ويمت٥م قمٜمف وقمـ
روايتف يمٗم٤مح ـمٞمٌ٦م.
ومل يٙمتػ أُملم سم٤مًمتج٤مهؾ واًمٖمٗمٚم٦م قمـ ىمٞمٛم٦م اًمٙمت٤مب وم٘مط ،وإٟمام طم٤مول اًمت٘مٚمٞمؾ ُمـ ؿم٠من ص٤مطمٌف
وم٘م٤مل( :وُمٕمذرة ًمٚم٘م٤مرئ إذا رأى ذم اًمٙمت٤مب سمٕمض قمٌ٤مرات هم٤مُمْم٦م ،وم٢من اًمٙم٤مشم٥م اًمٗم٤موؾ هٜمدي
إصؾ واًمث٘م٤موم٦مُ ،مث٘مػ صم٘م٤موم٦م قمرسمٞم٦م سمجده واضمتٝم٤مده ،قمغم أن اًمٙمت٤مب واحلؼ ي٘م٤مل ومٞمف شمِمٌٞمٝم٤مت
سمٚمٞمٖم٦م رائٕم٦م ،وهق يدور طمقل ومٙمرة ضمٚمٞمٚم٦م)
هٙمذا واٟمتٝم٧م اًم٘مْمٞم٦م ،ويم٠من أُملم هبذه اًمًٓمقر اًم٘مٚمٞمٚم٦م اًمًٌٞمٓم٦م ذم هذه اعم٘مدُم٦م اًمتل ضم٤مءت ذم صمٚمثل
صٗمح٦م ،يٛمـ هب٤م قمغم اًمٙمت٤مب وص٤مطمٌف ،ويم٤من اًمًٌ٥م ومٞمٝم٤م ،أن اًمٜمدوي ٟمنم اًمٙمت٤مب ذم اًم٘م٤مهرة قم٤مم
رئٞمً٤م هل٤م ،واوٓمر هلذا اعمقىمع
6>:0م وىمدُمف ًمٚمجٜم٦م اًمت٠مًمٞمػ واًمؽممج٦م واًمٜمنم ،اًمتل يم٤من أمحد أُملم ً
أن يٙمت٥م هذه اعم٘مدُم٦م اًمتل اهتٛمٝم٤م يمؾ اًم٘مراء ،سم٠مهن٤م سم٤مهت٦م وٕمٞمٗم٦م هِم٦م ٓ ،شمٚمٞمؼ سمٛمٙم٤مٟم٦م ُمثؾ هذا
اًمٙمت٤مب اًم٘مقي ص٤مطم٥م اًمذيمر اعمدوي.
اطمتؾ اًمٙمت٤مب ُمٙم٤مٟم٦م يمٌػمة وُمرُمقىم٦م ذم إوؾم٤مط اًمٕمٚمٛمٞم٦م وإدسمٞم٦م واًمدقمقي٦م واًمديٜمٞم٦م ،سمنقم٦م قمجٞمٌ٦م
ٓ شمٗمن إٓ سم٠ممهٞم٦م ُمقوققمف ،وىمٞمٛم٦م حمتقاه ،ومقىمع ًمف هقى ذم ىمٚمقب اًم٘مراء اًمٕمرب ،وىمرئ قمغم ٟمٓم٤مق
واؾمع ُمـ اعمث٘مٗملم واعمٕمٜمٞملم سم٘مْمٞم٦م اًمدقمقة آؾمالُمٞم٦م.
سمؾ ًم٘مد ضم٤مء اًمٙمت٤مب ذم شمقىمٞم٧م طم٤مؾمؿ ،يم٤من اجلٛمٞمع ذم طم٤مضم٦م إًمٞمف ًمٚمتًٚمٞم٦م واًمٕمزاء قمام أص٤مب اًمدقمقة
وىمتٝم٤م ُمـ شمنميد واوٓمٝم٤مد ،وم٘مرأه اًمِمٌ٤مب وطمٗمٔمقا قمٌ٤مراشمف ورددوه٤م ذم اعمح٤ميمؿ.
ًم٘مد يم٤من ُمقوقع اًمٙمت٤مب ظمٓمػم ضمدً ا ذم صدوره ذم هذا اًمتقىمٞم٧م ،طمٞمٜمام طم٤مول اًمٙمثػمون يرضمٕمقن
ختٚمػ اعمًٚمٛملم ذم شمراضمٕمٝمؿ قمـ أؾمٌ٤مب اًمثقرة اًمّمٜم٤مقمٞم٦م واًمٜمٝمْم٦م اًمٖمرسمٞم٦م احلديث٦م ،طمٞم٨م ضم٤مء
اًمٙمت٤مب ًمٞم١ميمد ىمّم٦م أظمرى وُمٕمٜمك خمتٚمٗم٤م ذم ُمٞمدان آظمر وهق شم٠ميمٞمده ًمٚمٕم٤ممل يمٚمف :طمجؿ اخلً٤مرة اًمتل
ُمٜمل هب٤م وأص٤مسمتف سمؽماضمع اعمًٚمٛملم قمـ دورهؿ احلْم٤مري.
واًمٙمت٤مب أوص سمف يمؾ ُمٗمٙمري اإلؾمالم اًمٙمٌ٤مر ،يم٠مطمد أهؿ رواومد اًمث٘م٤موم٦م آؾمالُمٞم٦م يمام ذيمرٟم٤م،
واًمتل شم٘مػ سم٤معمًٚمؿ قمغم اًمقاىمع اعمٕم٤مس ،وُمقف اإلؾمالم وُمٙم٤مٟمف ُمٜمف ،يم٤من اجلٛمٞمع يقصقن سمف اًم٘مراء
واًمٓمٚمٌ٦م واعمتٕمٚمٛملم ،سمؾ وصٗمف أطمدهؿ :سم٠مٟمف ُمـ ظمػمة اًمٙمت٥م اًمتل فمٝمرت ذم هذا اًم٘مرن.
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وقمٜمف ىم٤مل اًمٕمالُم٦م (حمٛمد يقؾمػ ُمقؾمك) سمٕمد أن ىمرر دراؾمتف ذم ضم٤مُمٕم٦م إزهر :أؿمٝمد ًم٘مد ىمرأت
اًمٙمت٤مب طملم فمٝمرت ـمٌٕمتف إومم ذم أىمؾ ُمـ يقم ،وأهمرُم٧م سمف همرا ًُم٤م ؿمديدً ا ،طمتك ًم٘مد يمتٌ٧م ذم
آظمر ٟمًختل وىمد ومرهم٧م ُمٜمف :إن ىمراءة هذا اًمٙمت٤مب ومرض قمغم يمؾ ُمًٚمؿ ،يٕمٛمؾ إلقم٤مدة جمد
اإلؾمالم.
وذم اًمقىم٧م اًمذي ٟمقه ومٞمف أمحد أُملم سمْمٕمػ اًمٙمت٤مب ذم سمٕمض اعمٗمردات ،واؾمتًٛمح اًم٘مراء أن يٖمٗمروا
ذًمؽ ًمّم٤مطمٌ٦م ٕضمٜمٌٞمتف ،يمت٥م آظمرون أن أهؿ ُم٤م يٛمٞمز اًمٙمت٤مب هق أؾمٚمقسمف اًمقاوح ،واًم٘مدرة اًم٘مقي٦م
قمغم اؾمتثامر اًمؽمايمٞم٥م اًمٕمرسمٞم٦م واظمتٞم٤مر اًمٕمٜم٤مويـ وووع اًمِمقاهد ذم أؾمٚمقب ُمٙملم واوح.
وسمٕمد هذا اًمزُمـ اًمٓمقيؾ ،شمٔمؾ ُم٘مدُم٦م أُملم اًمتل ص٤مرت اًمٞمقم شمراصم٤م ُمـ شمراصمفُ ،م٘مدُم٦م همريٌ٦م سم٤مهت٦م
وٕمٞمٗم٦م ٓ ،شمٚمٞمؼ وطمجؿ هذا اإلٟمج٤مز اهل٤مئؾ اعمدوي ،وىمد ضمزم يمثػمون أن أُملم مل ي٘مرأ اًمٙمت٤مب
أصال ،اًمٚمٝمؿ إٓ ىمراءة هيٕم٦م أعم٧م سمٗمٙمرشمف دون اًمتٕمٛمؼ ذم قمٔمٞمؿ ىمدره ،وقمٛمؼ ٟمّمقصف.
أُم٤م ؾمٞمد ىمٓم٥م وم٘مد أُمٕمـ ذم ُمٕم٤مين اًمٙمت٤مب وأقمٓم٤مه ىمدره اًمالئؼ سمف ذم ُم٘مدُم٦م ـمٌٕمتف اًمث٤مٟمٞم٦م ،ومٙم٤من مم٤م
ىم٤مل ومٞمف:
"هذا اًمٙمت٤مب ُمـ ظمػم ُم٤م ىمرأت ذم ادم٤مهف ،وقمغم ىمدر ُم٤م أصم٤مر ذم ُمـ احلامس وآؾمتث٤مرة اًمقضمداٟمٞم٦م،
وم٘مد اقمتٛمد قمغم احل٘م٤مئؼ اعمقوققمٞم٦م وقمروٝم٤م قمغم اًمٜمٔمر واحلس واًمقضمدان ،إٟمف صقرة ضم٤مُمٕم٦م
شمٕمرض رىمٕم٦م اًمٕم٤ممل وشمّمٗمٝم٤م وصٗم٤م سمٞمٜم٤م ٓ يٕمتًػ اعم١مًمػ ومٞمف وٓ يًتٌد سمف ،واًمٙمت٤مب يتٛمٞمز سم٤مًمٗمٝمؿ
اًمٕمٛمٞمؼ ًمٚمروح اإلؾمالُمل ويٕمد ٟمٛمقذضم٤م ًمٚمٌح٨م اًمديٜمل وآضمتامقمل واًمت٤مرخيل".

القزاءة والقذارة ..ال جيتمعاى
اىمرأ ُم٤م ؿمئ٧م أن شم٘مرأ
اؿمؽمي سمامًمؽ ُم٤م ؿمئ٧م ُمـ اًمٙمت٥م
حتدث هٜم٤م وهٜم٤مك سمام ىمرأت وُم٤م قمروم٧م وُم٤م أطمٓم٧م.
ًمٞمٕمرف اجلٛمٞمع سم٠مٟمؽ يمٝمػ اًمٙمت٥م ،وُمٜمٌع اًمث٘م٤موم٦م ،وُمقئؾ اعمٕمروم٦م ،وظمزيٜم٦م إؾمٗم٤مر ،وم٢مذا ُم٤م طم٤مر
أطمدهؿ يق ًُم٤م ُم٤مذا ي٘مرأ؟ وم٢مٟمف ٓ يً٠مل همػمك!.
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وإذا ُم٤م أوٜم٤مه اًمٌح٨م قمـ يمت٤مب ٓ جيده إٓ قمٜمدك ،شمٗمٕمؾ يمؾ هذا طمتك ست ُمٕمٚمؿ اًمث٘م٤موم٦م،
وقمراب اًم٘مراء ،وؿم٤مرة اعمث٘مٗملم.
وًمٙمـ وأُم٤مم يمؾ هذه اهل٤مًم٦م ،هؾ ؾم٠مًم٧م ٟمٗمًؽ يق ًُم٤م ُم٤م أصمر هذه اًمٙمت٥م ومٞمؽ؟
وهؾ همػمت اًم٘مراءة ُمـ ذاشمؽ ؿمٞمئ٤م؟
ُم٤م أصمره٤م ذم أظمالىمؽ وـمٌ٤مقمؽ وصٗم٤مشمؽ ،هؾ همػمت ُمٜمؽ ؿمٞمئ٤م؟ هؾ هدشمؽ إمم اًمٗمْمٞمٚم٦م؟ هؾ
قمٚمٛمتؽ ُمٙم٤مرم آظمالق؟ هؾ ارشم٘م٧م سمروطمؽ وذوىمؽ وُمٕم٤مُمالشمؽ ُمع اًمٜم٤مس؟
إن اًم٘مراءة إذا مل شمٗمٕمؾ ؿمٞم ًئ٤م ُمـ هذا وم٤مل ىمٞمٛم٦م هل٤م وٓ ُم٘م٤مم وٓ وزن!.
أشمٕمج٥م ٕدي٥م يٙمت٥م اًمرواي٤مت إدسمٞم٦م سم٠مؿمٙم٤مهل٤م اًمراىمٞم٦م ،اًمتل متس ؿمٖم٤مف اًمٜمٗمس واًمروح ،طمتك
أن اًمِمٌ٤مب يٕمدوٟمف سمٓمؾ إدسم٤مء وىم٤مئدهؿ وإُم٤مُمٝمؿ ،يٜمٔمرون ًمف سم٢ميمٌ٤مر ويٕمدوٟمف ىمدوة خيٓمقن
ظمٓم٤مه٤م ..يمؾ هذه اًمٔمٜمقن شمٕمٌ٨م سمٕم٘مؾ اًمٜم٤مفمر وظمٞم٤مًمف ،وشمٗمرض قمٚمٞمف ُم٤م شمريده ُمـ وهؿ.
طمتك إذا ُم٤م يمٚمٛم٧م هذا إدي٥م أو حت٤مورت ُمٕمف ،وضمدت قمج ًٌ٤م ،طمٞم٨م دمده ؾمٚمٞمط اًمٚمً٤من ،ىمذر
اًمٕمٌ٤مرةٟ ،مجس اًمٗمٙمرة ،يٜمٓمؼ سم٠مسمِمع اًمٙمٚمامت ،وهيذي سم٠مؾمخػ اًمٜمٙم٤مت اًمتل ٓ ومْمٞمٚم٦م ومٞمٝم٤م وٓ
اطمؽمام وٓ ذف ،طمتك يؽميمؽ ذم طمػمة ُمـ أُمرك ،طمٞم٨م شمتً٤مءل :يمٞمػ هلذا إدي٥م اًمذي ىمرأ
يمثػما ُمـ اًمٙمت٥م ،واًمذي يٗمؽمض ًمف أن يٙمقن ُمالئٙمل اًمروح أن يٙمقن ُمّمٓمٌ ًٖم٤م هبذا اًم٘مذارة ُمتٚمقٟم٤م
ً
هبذا اًمٕمٗمـ؟!!
ًمتٙمتِمػ احل٘مٞم٘م٦م اًمٙمؼمى أن اًمٙمت٥م ًمٞمً٧م سم٤معمٕمجزة اًمتل شمرشم٘مل سم٠مظمالق اًمٜم٤مس ،ومٝمل وؾمٞمٚم٦م
ًمٚمراهمٌلم ،وُمددا ي١مهؾ ـمالب اًم٘مٞمؿ وإظمالق.
وُمـ يقُمٝم٤م شمٞم٘مٜم٧م أن اًم٘مراءة اًمتل ٓ هتدي ص٤مطمٌٝم٤م ًمألظمالق ،وٓ هتذب اًمروح ،سم٤مـمٚم٦م ٓ ىمٞمٛم٦م
هل٤م!.
سمؾ أدريم٧م أن اًمٙمت٥م ُمٝمام مجٕم٧م ُمـ طمِمقده٤م ويمدؾم٧م ُمـ صٗمقومٝم٤م ،وم٢مهن٤م إذا مل شمٕمٚمؿ ص٤مطمٌٝم٤م
ُمٕمٜمك اًمرىمل واًمًٛمق ،ومام أرظمّمٝم٤م وأسمخًٝم٤م وأهزهل٤م!.
واًمذيـ ي٘مرؤون ًمٚمٛمتٕم٦م وم٘مط ٓ ،شمٕمدو اًم٘مراءة ًمدهيؿ أن شمٙمقن ؿمٝمقة يم٠مي ؿمٝمقةً ،مٙمٜمٝم٤م أسمدً ا ٓ
شمٙمقن ُمٜم٤مط شمرسمٞم٦م وشمٕمٚمٞمؿ وهتذي٥م!.
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أُم٤م اًمذيـ ي٘مرؤون ًمتٝمذي٥م اًمٜمٗمس وشمرسمٞم٦م اًمقضمدان وإصالح اًمٓمٌ٤مع واؾمت٘م٤مُم٦م اًمذوق ،ومٝم١مٓء هؿ
ُمـ يٕمرومقن ُمٕمٜمك اًم٘مراءة احل٘مٞم٘مل ،ويدريمقن ُمٖمزاه٤م اًمذي أىمٞمٛم٧م ًمف.
وإوم٤مدة اًمٜمٗمس مم٤م شم٘مرأ ،وإمه٤مل اًمٙمت٥م طمٞمٜمام ٓ شمٗمٞمد اًمٜمٗمس ذم رء ،هق اعمٕمٜمك اًمذي أدريمف أديٌٜم٤م
اًمٙمٌػم إسمراهٞمؿ قمٌد اًم٘م٤مدر اعم٤مزين طمٞمٜمام ذم طمّم٤مد اهلِمٞمؿ وهق يريد أن يِمؽمي ٟمًخ٦م ُمـ ديقان
اعمتٜمٌل:
ظمػما أن حيٞم٤م اعمتٜمٌل ذم ٟمٗمز،
"ويمٜم٧م يمٚمام ٟمزقمتٜمل ٟمٗمز أن أؿمؽميف أىمقلُ :م٤م ضورة ذًمؽ ،أًمٞمس ً
ُمـ أن يٕمٞمش قمغم رف ذم اعمٙمتٌ٦م؟ أشمرى اًمٖم٤مي٦مُ ،مـ إدب هل اىمتٜم٤مء اًمٙمت٥م؟ ٓ وًمٞمً٧م هل أن
يٙمقن اعمرء يمثػم احلٗمظ ،أو ُمدُمـ اًم٘مراءة عم٤م ٓ يٜمتٗمع سمف ،وطمً٥م اعمرء ُمـ اًمٙمت٥م أصمره٤م ذم ٟمٗمًف،
وومٕمٚمٝم٤م ذم هتذيٌٝم٤م ورومع ُمًتقاه٤م وومٙمره٤م ،وخلػم ًمف أن ي٘مرأ ويٜمًك ًمٗمظ ُم٤م ىمرأ ،سمؾ ُمٕمٜم٤مه أيْم٤مُ ،م٤م
داُم٧م اًمٗم٤مئدة ىمد طمّمٚم٧م ،واًمٜمٗمس إذا يم٤مٟم٧م ظمّمٌ٦م ُمًتٕمدة ،شمٜمٛمل اًمٌذرة اًمتل همرؾم٧م ومٞمٝم٤م،
وًمٞمس يٛمٜمع اعم٤مء أن اًمٌذرة حت٧م اًمؽماب ُمدومقٟم٦م"

اإلنسانية جتمعها
رسمام يٙمقن ًمؽ ُمـ خيتٚمػ ُمٕمؽ أو يٕم٤ميمًؽ ذم آرائؽ وادم٤مه٤مشمؽً ،مٙمٜمؽ أسمدً ا ٓ يٛمٙمـ أن شمًٛمٞمف
ظمّمام.
قمدوا أو
ً
ً
وم٤مًمٕمدو واخلّمؿ هق ُمـ حيٛمؾ ًمؽ صٗم٤مت اًمٙمراهٞم٦م واحل٘مد ،ويريد اؾمتئّم٤مًمؽ ُمـ اًمقضمقدٟٕ ،مؽ
خت٤مًمٗمف ذم اًمرأي واًمٗمٙمر واًمٕم٘مٞمدة ..وه١مٓء ىمقم ُمرى ُمٕم٘مدون ىمٛمٕمٞمقن ٟمرضمًٞمقن.
وٓ خيٗمك قمٚمٞمٜم٤م أن هذه اًمٕمٚم٦م شمّم٤مب هب٤م يمثػم ُمـ آدم٤مه٤مت وإومٙم٤مر ،وىمد يمٜم٤م ٟمٔمٜمٝم٤م ىمديام ؾمٛم٦م
اعمتٓمروملم ذم اًمديـ وطمدهؿً ،مٙمـ إطمداث إظمػمة اًمتل أعم٧م سمٛمٍم ،أصمٌت٧م أن اًمٕمٚمامٟمٞملم هؿ أيمثر
وهمٚمقا ،أٓ شمذيمرهؿ وٟمحـ ٟمراهؿ يٓم٤مًمٌقن
اًمٜم٤مس ُمّم٤م ًسم٤م هبذا اًمداء ،وأهنؿ أيمثر شمٓمر ًوم٤م واٟمحرا ًوم٤م
ً
سمذسمح ظمّمقُمٝمؿ سمحج٦م اًمقـمـ واًمت٘مدُمٞم٦م واحلداصم٦م.
وإذا يم٤من اًمٕمٚمامٟمٞمقن ٓ يردهؿ اًمديـ وٓ اًمْمٛمػم وٓ اإلٟمً٤مٟمٞم٦م ،وم٢من اعمتٓمروملم ديٜم ًٞم٤م ٓ يٕمدو أطمدهؿ
قمٔمٞمام ،ي٘مٌؾ أظمريـ ،ويًع اعمخ٤مًمٗملم،
رطمٞمام
أن ي٘مرأ ديٜمف سمتٛمٕمـ وسمّمػمهً ،مٞمجده ديٜمً٤م ؾم٤مُم ًٞم٤م
ً
ً
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وي١مُمـ سم٤مًمتٕم٤ميش ،ويٜمٔمر ِ
ًمٚمٛمٚمؾ إظمرىٟ ،مٔمرة قم٤مىمٚم٦م ىم٤مئٛم٦م قمغم احلقار واًمٜمٔمر وآقمتٌ٤مر واًمتٕم٘مؾ
واًمتٗمٝمؿ واًمؼمه٤من!
ًمٙمـ اًمٞمقم اًمذي يدظمؾ ومٞمف اًمًالح ًمٞمحًؿ اعمٕمريم٦م ،وم٢مٟمف ٟمقع ُمـ اًمٙمٗمر سم٘مدرة اًمٕم٘مؾ قمغم اًمٜمْم٤مل،
وإقمالن سمٕمجزه قمـ ىمٞم٤مم دوًم٦م اإلٟمً٤من ،اًمتل شم٘مقم قمغم أٟم٘م٤موٝم٤م دوًم٦م اًمٖم٤مسم٦م اًمتل ٓ يٜمتٍم ومٞمٝم٤م إٓ
اًم٘مقي اًمٖم٤مًم٥م.
يم٤مٟم٧م هذه اعمٕم٤مين طم٤مضة ذم ذهٜمل ،وأٟم٤م أىمرأ يمٞمػ ُمدح ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد ُ مٚمؽ احلٌِم٦م اًمٜمٍماين،
وهق ي٘مر سمٗمْمٚمف وصٗم٤مشمف ُمـ اًمٕمدل واًمٜمزاه٦م ،ومٞم٘مقل ٕصح٤مسمف :إٟمف ُمٚمؽ ٓ ئمٚمؿ قمٜمده أطمد.
ويمٞمػ اؾمتٛمتٕم٧م وأٟم٤م أؿم٤مهد رمح٦م أُمػم اعم١مُمٜملم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب  ورمحتف شمتجغم قمغم هذا
اًمٞمٝمقدي اًمٕمجقز طمٞمٜمام ىم٤مل ًمفُ( :م٤م أٟمّمٗمٜم٤مك إن أيمٚمٜم٤م ؿمٌٞمٌتؽ ،صمؿ ٟم٠مظمذ ُمٜمؽ اجلزي٦م ،صمؿ يمت٥م إمم
قمامًمف أن ٓ ي٠مظمذوا اجلزي٦م ُمـ ؿمٞمخ يمٌػم)
سمؾ يمٞمػ أُمر اإلؾمالم اًمٕمٔمٞمؿ سم٤مًمتٕم٤ميش اًمًٚمٛمل واًمٕمٓمػ قمغم اعمخ٤مًمٗملم ذم اًمٕم٘مٞمدة طمٞمٜمام ىم٤مل شمٕم٤ممم:
"إٟمام اًمّمدىم٤مت ًمٚمٗم٘مراء واعمً٤ميملم " واًمٗم٘مراء هؿ اعمًٚمٛمقن ،وهذا ُمـ اعمً٤ميملم ُمـ أهؾ اًمٙمت٤مب.
وىمد هنك اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمـ إيمراه اًمٜم٤مس قمغم اعمٕمت٘مد وم٘م٤مل شمٕم٤ممم ٓ{ :إيمراه ذم اًمديـ ىمد شمٌلم اًمرؿمد
ُمـ اًمٖمل} 6ومام قمٚمٞمؽ وم٘مط إٓ اًمتٌٚمٞمغ ،أُم٤م اهلداي٦م ومٚمٞمً٧م إًمٞمؽ وإٟمام هل هلل وطمده ،واهلل ؾمٌح٤مٟمف
يتقمم ذم أظمرة طمً٤مب ُمـ أقمرض {وىمؾ احلؼ ُمـ رسمٙمؿ ومٛمـ ؿم٤مء ومٚمٞم١مُمـ وُمـ ؿم٤مء ومٚمٞمٙمٗمر إٟم٤م
أقمتدٟم٤م ًمٚمٔم٤معملم ٟم٤مر ًا أطم٤مط هبؿ هادىمٝم٤م}

7

أُم٤م ومٙمر اإلىمّم٤مء واًم٘مٛمع واًمٌؽم وآوٓمٝم٤مد واًمتٓمٝمػم اًمٕمرىمل ،ومال يٛمٙمـ أسمدً ا أن يٙمقن ًمف ذم ديٜمٜم٤م
أصؾ أو أصمر أو دًمٞمؾ ،سمؾ إن جمرد إًم٘م٤مء هذه اًمِمٌٝم٦م ذم طمد ذاهت٤م ،أوحقيم٦م شمًخر ُمٜمٝم٤م اًمٕم٘مقل
اًمقاقمٞم٦م اعمٓمٚمٕم٦م اًمٌّمػمة.
إٟمٜم٤م ٓ ٟمٜم٤مط سم٤مٕدب ُمع اعمخ٤مًمٗملم وم٘مط ،وإٟمام حيثٜم٤م ديٜمٜم٤م وأظمالىمٜم٤م وإٟمً٤مٟمٞمتٜم٤م ،قمغم اًمرمح٦م واًمِمٗم٘م٦م
واًمرومؼ واًمتقدد هبؿ ،وم٢مذا مل جيٛمٕمٜم٤م اإلؾمالم ،وم٢من اإلٟمً٤مٟمٞم٦م هٜم٤مك سمٞم٧م يمٌػم جيٛمٕمٜم٤م.
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االنتصار على الورق
رهمؿ أٟمٜمل ذم ُمًتٝمؾ طمٞم٤ميت يمتٌ٧م يمت٤م ًسم٤م يم٤مُمال قمـ اًمرومؼ واًمٚملم ،وأصمرمه٤م ذم اًمدقمقة إمم اهلل شمٕم٤ممم ،إٓ
يمثػما ذم سمٕمض يمت٤مسم٤ميت اًمتل يم٤مٟم٧م متٞمؾ وشمتًؿ سم٤مًمٕمٜمػ ذم
أٟمٜمل أضمزم أٟمٜمل ختٚمٞم٧م قمـ هذا اخلٚمؼ ً
اًمتٕمٌػم ،واًم٘مًقة ذم اًمقصػ ٓ ،أقمرف هؾ يم٤مٟم٧م هذه ـمٌٞمٕم٦م ّذم شمٕمٙمس طمٌل ًمٚم٘مًقة ،أم أهن٤م شمٕمٌػم
قمـ رء أقمجز قمٜمف ،ومال أظمرضمف إٓ قمغم اًمقرق ،أم أهن٤م شم٠ميت ُمـ ومرط مح٤مد اًمزائد سم٤مًمٗمٙمرة ،أو
ٟم٘مٛمتل قمغم ُمـ أٟمت٘مدهؿ؟
يمثػما ُم٤م ٟمّمحٜمل سمٕمض ؿمٞمقظمل سم٤مهلدوء وإٟم٤مة ،واًمٕمرض اًمٚملم اًمرومٞمؼ ،وضسمقا زم ُمثال سم٤مًمٕمالُم٦م
ً
اًم٘مرو٤موي ،ويمٞمػ أٟمف ٓ ُهي٤مضمؿ أو ي٘م٤مشمؾ ،وإٟمام يٕمرض ومٙمرشمف ذم صمقب قمٚمٛمل ُمِمقب سم٤مًمرومؼ
واًمٚملم واعمقوققمٞم٦م ،وم٢من ُىمٌؾ وم٠مهال سمذًمؽ ،وإن ضم٤موم٤مه اعمخ٤مًمٗمقن ،ومٚمؿ خين ؿمٞم ًئ٤م طمٞمٜمام اطمتٗمظ
قمٔمٞمام ٓشمً٤مُمٝم٤م سم٤مهلدوء واحلقار اًمٕم٘مالين ،سمٕمٙمس
سم٤مًمٚمٓمػ وإدب ،وُمـ هٜم٤م وضمدت يمتٌف ىمٌقٓ
ً
يمت٥م اًمِمٞمخ اًمٖمزازم اًمتل يم٤مٟم٧م صمقرة ه٤مئج٦م ،شمٙمتًح يمؾ ُم٤م أُم٤مُمٝم٤م ،مم٤م ٓ هيقاه ص٤مطمٌٝم٤م ُمـ صقر
اًمٌ٤مـمؾ اعمٜمٗمٚم٧م.
وىمّمد ؿمٞمخل ُمـ هذا اًمٙمالمً ،مٞمس هق شمٗمْمٞمؾ يمت٥م اًم٘مرو٤موي قمغم يمت٥م اًمٖمزازم ،وًمٙمٜمف يٚمٗم٧م
إمم أن اهلدوء ذم شمٜم٤مول اًم٘مرو٤موي ذم يمتٌف مم٤م ضمٕمٚمٝم٤م ؾمٝمٚم٦م اًمٜم٘مؾ واحلقار واًم٘مٌقل ًمدى اعمخ٤مًمٗملم،
سمٕمٙمس يمت٥م اًمٖمزازم اًمتل رسمام شمقًمد صمقرة ُمْم٤مدة وقمٜم٤م ًدا ذم ىمٚمقهبؿ.
وسمرهمؿ هذه اًمٜمّمٞمح٦م اًمتل أطم٤مول اًمتزاُمٝم٤م ىمدر اعمًتٓم٤مع ،إٓ أن هٜم٤مك أوىم٤مشمً٤م دمٜمح ومٞمٝم٤م اًمٜمٗمس
ًمٚمٕمٜمػ ،ومتٞمؾ إمم اًم٘مت٤ملً ،مٕمٚمٝم٤م ذم هذه احل٤مًم٦م شمِمٕمر ُمٕمٝم٤م سمٛمٕم٤مين اًمٕمزة واًمٙمؼمي٤مء ،أو أهن٤م وم٘مدت
اًمٜمٍم قمغم إرض ومتح٤مول آٟمتّم٤مر قمغم اًمقرق ،وُمع إيامهن٤م اًمٙمٌػم أن اًمٕمٜمػ يثػم قمداوات اًم٘م٤مرئ
ٓؾمٞمام ُمـ حيٛمٚمقن اًمٗمٙمرة اًمتل أص٥م قمٚمٞمٝم٤م ضم٤مم هميض ،إٓ أٟمٜمل ُمع هذا أس قمغم اًمٕمٜمػ ذم سمٕمض
اًمتٕمٌػمات ،ويمٚمام ُمر اًمقىم٧م وقمدى اًمزُمـ ،أختٞمؾ هدوءه٤م وٟمدرهت٤م ،إٓ أٟمٜمل ذم سمٕمض اخلقاـمر
هقم٤من ُم٤م أضمد طمٜمٞمٜم٤م إمم ُم٤م أريد اًمتقسم٦م قمٜمف وُمٜمف!.
يمثػما ُمـ إصدىم٤مء اًمذيـ أطمٌٝمؿ وأيمـ هلؿ يمؾ شم٘مدير ،ويم٤مٟم٧م
وٓ ؿمؽ أن هذه اًمِمدة أوم٘مدشمٜمل ً
ذسمح٧م هب٤م هذه اًمّمداىم٦م رظمٞمّم٦م هٞمٜم٦م ،وُم٤م زًم٧م إمم أن ٟم٤مد ًُم٤م قمٚمٞمٝم٤م،
اًمٙمٚمامت اًم٘م٤مؾمٞم٦م ؾمٙمٞمٜمً٤م سم٤مردة
ُ
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ُمًت٤مء يمٚمام ذيمرهت٤م ،وًمٙمـ هذا ُم٤م طمدث ،وهذا ُم٤م يم٤من ،وًمٞم٧م هٜم٤مك ُمـ خيؼم ه١مٓء إصدىم٤مء ،سم٠من
ىمًقة اًم٘مٚمؿ همْم٥م قم٤مسمر ٓ ،يٕمؼم قمـ طم٘مٞم٘متف وأقمامىمف إصٞمٚم٦م اًمٓمٞمٌ٦م ،اًمتل متتٚمئ طم ًٌ٤م واقمتزازا هبؿ.
وًمٙمـ أٟمك زم هذا وأٟم٤م أؤُمـ سم٘مقل اًمِم٤مقمر:
جشادبد اٌسٕبْ ٌٙب اٌزئبَ ** ٚال ٍ٠زبَ ِب جشح اٌٍسبْ
واًم٘مٚمؿ هٜم٤م ىمد طمؾ حمؾ اًمٚمً٤من طملم أظمرج ُم٘مذووم٤مشمف سمال رىمٞم٥م أو طمًٞم٥م ،أو ظمجؾ أو طمٞم٤مء.
رء إٓ زاٟمَف  ،وٓ ُٟم ِزع ُمـ ٍ
ي٘مقل ٟمٌٞمٜم٤م اًمٙمريؿ ُ « " :م٤م يم٤من اًمر ْوم ُؼ ذم ٍ
6
رء إٓ ؿم٤مٟمَف ش
َ
ِّ
وي٘مقلُ " :مـ حيرم اًمرومؼ حيرم اخلػم يمٚمف"
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ومٝمؾ أقمل وهؾ أومٝمؿ؟!
ًم٘مد يم٤من اًمٕم٘م٤مد ُهي٤مضمؿ وجيرح ويًخر ويًتٝمزئ ،ورسمام يً٥م ذم سمٕمض إطمٞم٤من ،يم٤مٟم٧م يمؾ طمٞم٤مشمف
ُمٕمريم٦م ٓ هدوء ومٞمٝم٤م وٓ َؾمٙمِٞمٜم٦م ،يم٤من يٕمِمؼ اًم٘مت٤مل واعمٕم٤مرك اًمٗمٙمري٦م ،وىمد ٓ يٛمر يقم يٜمتٝمل ومٞمف ُمـ
ُمٕمريم٦م طمتك ينمع ذم ُمٕمريم٦م ضمديدة ،ومّم٤مر هذا احل٤مل أؾمٚمقب طمٞم٤مشمف ،وهم٤مي٦م وضمقده ،يم٤من اًمرضمؾ
قمٜمٞمدً ا صٚم ًٌ٤م ٓ يٚملم وٓ يًتًٚمؿ وٓ يٙمؾ ُمـ ُمٜم٤مزًم٦م اخلّمقم ،اًمذيـ يم٤من يٕمٞمٞمٝمؿ هذا اجلٚمد وهذا
اًمّمٛمقد ،ومٞمٜمٗمٙمقن قمٜمف ُمًٚمٛملم أو ُمٕمتزًملم أو ُمٝمزوُملم.
وإذا يم٤من اًمٕم٘م٤مد ُمث٤مٓ ًمٚمٕمٜمػ واًم٘مًقة إدسمٞم٦م ،وم٘مد يم٤من هٜم٤مك ُمـ يم٤من ُمث٤مٓ ًمٚمرىم٦م واًمرومؼ واًمٚملم
ُمٝمام اطمتدم احلقار ،وشمقه٩م اًمٜم٘م٤مش ٓ ،يٜمٗمٙمقن قمغم ـمٞمٌتٝمؿ وًمٞمٜمٝمؿ ،إليامهنؿ سمف ذم ٟمٍمة اًمٗمٙمرة
ُمٗمٙمرا شمٖمريٌ ًٞم٤م قمٛمد إمم
وقمرض احلج٦م ،مل يٙمـ يمروُمر جمرد ُمًتٕمٛمر قمًٙمري سمٖمٞمض ،وإٟمام يم٤من
ً
إصم٤مرة اًمِمٌٝم٤مت طمقل اإلؾمالم وطمْم٤مرشمف ،وُمـ صمؿ اٟمؼمى ًمف وىمتٝم٤م سمٕمض اًمٙمت٤مب اًمٙمٌ٤مرً ،مٚمرد قمغم
شمره٤مشمف ،وُمٜمٝمؿ إؾمت٤مذ حمٛمد ومريد وضمدي ،اًمذي قمٛمد ذم رده إمم اًمٚملم واحلقار اهل٤مدئ ،طمٜمك ٟم٤مل
إقمج٤مب اًمزقمٞمؿ ُمّمٓمٗمك يم٤مُمؾ ،واًمت٘مك سمف حمتٗم ًٞم٤م ذم دار اًمٚمقاء ،وأظمذ يم٤مُمؾ يٕمؼم ًمقضمدي أٟمف
ُمنور ضمدً ا ُمـ ُمٌ٤مدرشمف سمٜمٍمة اًمديـ ،ويمٌ٧م اعمٚمحديـ ،صمؿ ىم٤مل ًمف :هذا يمٚمف طمًـ ،وًمٙمٜمل أرى

1

 صذ٘خ الجاهغ ..صذذَ األلثاًٖ2
 -صذ٘خ هسلن

81

ذم ُم٘مدُمتؽ ًمٞمٜمً٤م ذم اًمٚمٝمج٦م ٓ ،يّمح أن شمٙمقن قمٚمٞمف ذم رد ُمٓم٤مقمـ قمغم اإلؾمالم وضمٝمٝم٤م إًمٞمف رضمؾ ُمـ
همػم أسمٜم٤مئف ٓ ،هؿ ًمف إٓ ضمرح اعمًٚمٛملم ،وشمِمقيف ؾمٛمٕمتٝمؿ.
ظمػما ُمـ اًمِمدة اًمتل رسمام شمٜمٗمره ُمـ ىمراءة
ومرد قمٚمٞمف وضمدي سم٘مقًمف :أًمٞمس إٟٓم٦م اًم٘مقل ُمع ىمقة احلج٦مً ،
اًمٌح٨م يمٚمف ،ومٞمٗمقشمٜمل اًمٖمرض ُمـ يمت٤مسمتف ،وهذا ومرقمقن ىمد ادقمك إًمقهٞم٦م ،واومت٠مت قمغم اهلل شمٕم٤ممم
وم٠مُمر اهلل شمٕم٤ممم ٟمٌٞمف ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم أن ي٘مقل ًمف ىمقٓ ًمٞمٜم٤م ًمٕمٚمف يتذيمر أو خيِمك ،يمام أن اهلل شمٕم٤ممم
ٟمّم٤م وم٘م٤مل" :ادع إمم ؾمٌٞمؾ رسمؽ سم٤محلٙمٛم٦م واعمققمٔم٦م احلًٜم٦م" وُم٤م اًمذي يْمػمين إن أًمٜم٧م
أُمرٟم٤م سمذًمؽ ً
اؾمتدراضم٤م ،طمتك إذا ُم٤م شمقرط ُمٕمل ذم اًمٌح٨م ،وأٟمً٧م روطمف ُمٜمل ىمّمد احل٘مٞم٘م٦م ،اـمٛم٠من
ًمف اعم٘مدُم٦م
ً
إمم اعمقوقع وأذب ىمٚمٌف.؟!
إن اًمرومؼ واًمٚملم هق ُمٜمٓمؼ احلٙمامء ،اًمذيـ يٜمتٍمون ًمٚمٗمٙمرة ىمٌؾ أن يٜمتٍموا ٕٟمٗمًٝمؿ ،إهنؿ أهؾ
اًمرؿمد اًمذيـ ي١مُمٜمقن أن اًم٘مًقة أسمدً ا ٓ شمقًمد إٓ اًم٘مًقة وٓ شمٜمت٩م إٓ اًمٕمٜمػ واًمِمٓمط واًمٜمٗمقر!.

أقالم الصعاليم
إي٤مك أن شمٔمـ أن اًمٙمت٤مسم٦م ؾمٝمٚم٦م ،وأن أُمره٤م ٓ يٕمدو إٓ أن متًؽ سم٤مًم٘مٚمؿ وم٘مط ،وحتٙمل ُم٤م سمداظمٚمؽ..
صحٞمح٤م ،وًمٙمـ قمٚمٞمؽ أن شمدرك وشمقىمـ ،أن اًم٘مٚمؿ اًمذي ًمٞمس ًمف مجٝمقر ،ىمٚمؿ
رسمام يٙمقن ذًمؽ
ً
صٕمٚمقك ٓ ىمٞمٛم٦م ًمف وٓ شم٠مصمػم ،واعمداد اًمذي ًمٞمس ًمف ىمراءُ ،مداد أسمؽم ،وهق ذم طم٘مٞم٘متف ًمٞمس إٓ ُم٤مء
شمٖمػم ًمقٟمف سمٕم٤مرض ُمـ اًمٕمقارض.
يمثػم هؿ أوًمئؽ اًمذيـ يٙمتٌقن ،وىمٚمٞمؾ هؿ ُمـ ي٘مرأ هلؿ.
رسمام شمٔمـ أن إؾمٚمقب اجلٛمٞمؾ ،هق اًمْمامن إيمؼم ًمٜمج٤مطمؽ يمٙم٤مشم٥م ،وًمٙمـ ُم٤مذا سمؽ ًمق رأي٧م
رضمال مجٞمؾ اعمٔمٝمر هبل اًمٓمٚمٕم٦م ،وؾمٞمؿ اًمقضمف ،طمٚمق اعمالُمحً ،مٙمٜمف ُمـ داظمٚمف طم٘مػم شم٤مومف ظمًٞمس
يمذاب ًمص حمت٤مل؟!
يمٞمػ يٙمقن طمٙمٛمؽ؟
هؾ شمرى ومٞمف سمٕمد ذًمؽ ؿمٞم ًئ٤م ُمـ مج٤مل؟
أقمت٘مد أن صٗم٤مت اجلامل ومٞمف ،ؾمتتحقل ذم ٟمٔمرك سم٘مدرة ىم٤مدر إمم صٗم٤مت ؾمقء ورداءة وىمٌح!.
وهٙمذا يٙمقن اًمٙم٤مشم٥م اًمذي ٓ ُمْمٛمقن ذم يمالُمف وٓ ىمٞمٛم٦م عم٤م يٙمت٥م إٓ اًمٕمٌ٨م واهلراء.
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يمثػما وأىمرأ ومٞمام
إٟمٜمل أشمٕم٥م قمغم ُم٘م٤مزم وأدقمٛمف سم٤مًمٌح٨م ،وٓ أيمت٥م أسمدً ا عمجرد اًمٔمـ واًمِمٌٝم٦م ،أسمح٨م ً
يمثػم ا طمتك أظمرج سمٌمء ص٤مدق ممحص حم٘مؼ ،أوٛمـ سمف شم٘مدير اًم٘م٤مرئ واطمؽماُمف
أريد اًمٙمت٤مسم٦م ومٞمف ً
وإوم٤مدشمف.
يمثػم ُمـ اًمٌ٤مطمثلم وىمٕمقا ذم أظمٓم٤مء يمٌػمة وأهم٤مًمٞمطُ ،م٤م ًمٌثقا أن اقمتذروا قمٜمٝم٤م ومٞمام سمٕمد ،وًمٙمٜمٝمؿ ُمع
هذا ٟم٤مًمقا ذف اًمٌح٨م واًمتٜم٘مٞم٥م ،طمتك شمقصٚمقا ًمٜمتٞمج٦م ُمٚمٛمقؾم٦م ،طمتك وًمق يم٤مٟم٧م ظم٤مـمئ٦مً ،مٙمـ
اًمٚمقم اًمٙمٌػم ،يٌ٘مك ذم قمٜمؼ هذا اًمذي يٙمت٥م سم٤مًمِمٌٝم٦م ،وٓ يٙمٚمػ ٟمٗمًف قمٜم٤مء اًمٌح٨م واًمتٗمتٞمش قمام
يريد احلدي٨م قمٜمفً ،مٞمخرج ذم اًمٜمٝم٤مي٦م سمٙمالم همػم دىمٞمؼ.
ُمٜمذ ؾمٜمقات ٟمنم اًمِم٤مقمر أمحد قمٌد اعمٕمٓمل طمج٤مزيُ ،م٘م٤مٓ حيتٗمل ومٞمف سمٙمت٤مب ًمٚمٛمًتِم٤مر ـم٤مرق
اًمٌنمي حت٧م قمٜمقان "احلريم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ذم ُمٍم ُمـ ؾمٜم٦م 6>9:إمم ؾمٜم٦م  ″6>:7واًمذي اٟمت٘مد ومٞمف
طمريم٦م ديٜمٞم٦م ٟم٘مدً ا ُمٚمحق ًفم٤م ،ومل يدر اًمٙم٤مشم٥م واًمِم٤مقمر اهلامم ،وهق ُم٤م يمِمٗمف ًمٜم٤م يم٤مشمٌٜم٤م اًمٙمٌػم (أمحد
قمز) رمحف اهلل وـمٞم٥م صمراه ،أن اًمٌنمي شمراضمع قمـ أومٙم٤مره ،واقمتذر قمـ أرائف ،طمٞم٨م أصدر ـمٌٕم٦م صم٤مٟمٞم٦م
ُمـ اًمٙمت٤مب ،وٛمٜمٝم٤م ُم٘مدُم٦م يمتٌٝم٤م ذم  :أيمتقسمر  6>=6حت٧م قمٜمقان “شمٕم٘مٞم٥م وُمراضمٕم٦م”
ىم٤مل ومٞمف" :يمٜم٧م ظم٤مرضم ًّٞم٤م قمٜمٝمؿ ،ومل يتح زم ومٙمري ؾمٌٞمؾ اًمقًمقج ُمـ سم٤مهبؿٕ ،دظمؾ دارهؿ واشمٓمٚمع إمم
ؿمقاهمٚمٝمؿ ،اؾمتخدُم٧م ُمع همػمهؿ اعمقازيـ واعمٙم٤ميٞمؾ واًمتح٤مًمٞمؾ ،وىمًتٝمؿ سم٤معمؽم ،أو اًمِمؼم واًمٗمؽم..
إن اًمٜمٔمر اخل٤مرضمل هلذه اجلامقم٦م ،هق ُم٤م أقم٤مىمٜمل قمـ اًمتٜم٘مٞم٥م قمـ اًمدًٓم٦م اًمقـمٜمٞم٦م ًمِمٕمٌٞمتٝمؿ ،وىمد
ًمزُمتٜمل ؾمٜمقات سمٕمد إظمراج هذا اًمٙمت٤مبً ،مٙمل أقمٞمد ُمع ٟمٗمز اًمٜمٔمر ذم هذه اًمٜم٘مٓم٦م ،وأن أراضمع
اخلريٓم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اًمت٤مرخيٞم٦م يمٚمٝم٤م ،ذم وقء ُم٤م أؾمٗمرت قمٜمف إقم٤مدة اًمٜمٔمر شمٚمؽ"
ذيمرت ؾم٤مسم٘م٤م يمٞمػ أن إؾمت٤مذ ٟمجٞم٥م حمٗمقظ ،وم٘مد ذيمر أٟمف طمٞمٜمام أراد أن يٙمت٥م روايتف قمـ ُمٍم
اًم٘مديٛم٦م ،واًمت٤مريخ اًمٗمرقمقين ،وم٢مٟمف ىمد درس هذا اًمت٤مريخ وأدُمـ اًمٜمٔمر ومٞمف ،وشمٌحر ُمقهمال ذم ُمراضمٕمف
ُمٌٝمرا ضمذب اًم٘مراء ،ويم٤مٟم٧م رواي٤مشمف رادوسمٞمس ويمٗم٤مح
إمم طمد سمٕمٞمد ،واٟمٓمٚمؼ سمٕمد ذًمؽ وم٠مٟمت٩م ؿمٞم ًئ٤م ً
ـمٞمٌ٦م واًمٕم٤مئش ذم احل٘مٞم٘م٦م وقمٌ٨م إىمدار ،رواي٤مت يمٚمٝم٤م شمِمٝمد هبْمؿ هذه اًمٗمؽمات واؾمتٚمٝم٤مم
روطمٝم٤م ،ويمذًمؽ يم٤من أسمق طمديد سمؽ.
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سمؾ يم٤من هذا ديدن أدي٥م اًمٕمرسمٞم٦م إيمؼمُ ،مّمٓمٗمك ص٤مدق اًمراومٕمل ،طمٞم٨م وصٗمف شمٚمٛمٞمذه اًمٕمري٤من
سم٘مقًمف " :إن اًمراومٕمل ًمٙمثػم إٟم٤مة واًمت٠مٟمؼ ومٞمام يٙمت٥م ،ومال يٌدأ ذم إٟمِم٤مء ُمقوققمف ،طمتك خيكم ًمف ومٙمره
أي٤م ًُم ٤م وًمٞم٤مزم يٌح٨م ويقازن ،ويزاوج ويًتٜمٌط? صمؿ يتٝمٞم٠م ًمٚمٙمت٤مسم٦م ،وىمد اؾمتقى اعمقوقع ذم ومٙمره يم٠مٟمام
ىمرأه ًمً٤مقمتف ذم يمت٤مب ..يم٤من ُجيٝمد ٟمٗمًف ذم اًمٙمت٤مسم٦م ،وحيٛمؾ ُمـ مهٝم٤م ُم٤م حيٛمؾ ،وُم٤م أقمرومف طم٤مول ُمرة
واطمدة أن يًخر ُمـ ىمرائف ،أو يِمٕمقذ قمٚمٞمٝمؿً ،مٞمٛمأل ومرا ًهم٤م ُمـ صحٞمٗمتف يريد أن يٛمتٚمئ? قمغم أٟمف
أطمٞم٤مٟمً٤م يم٤مٟم٧م شمدقمقه دواع إمم يمت٤مسم٦م مل يتٝمٞم٠م عمقوققمٝم٤م ،أو يٗمرغ ًمف سم٤مًمف ،ومٞمٛمٚمٞمٝم٤م قمغم قمجؾ سمال إقمداد
وٓ شمقًمٞمدً ،مٙمٜمؽ يمٜم٧م دمد قمٚمٞمٝم٤م ـم٤مسمٕمف ،وشمٕمرف أهن٤م ًمف وًمق مل يٙمـ قمٚمٞمٝم٤م اؾمٛمف"
ويم٤من أمحد زيمل سم٤مؿم٤م ؿمٞمخ اًمٕمروسم٦م ُمـ أيمؼم اعمح٘م٘ملم اًمذيـ ٓ يٙمتٌقن إٓ سمٕمد متحٞمص وشمدىمٞمؼ
قمٛمٞمؼ سمٕمٞمد اعمدى ذم هذا اًمٕمٛمؼ ،طمٞم٨م ي٘مقل " :أٟم٤م أيمت٥م ُم٘م٤مٓيت سمٕمد أن أوٜمل ومٞمٝم٤م ضمًٛمل،
وأؾمٝمر قمٚمٞمٝم٤م ًمٞمكم ،وارشمٙم٥م ومٞمٝم٤م أيمؼم ضمريٛم٦م شمًتحؼ اًمِمٜمؼ وآقمدام..
ٟمٕمؿ أٟم٤م ٓ أيمت٥م إٓ قمـ قمٚمؿ وي٘ملم ،وسمٕمد أقمامل اًمرأي اخلٛمػم ،وم٢مٟمٜمل واهلل أىمتؾ ُمٌ٤مطمثل ىمتال ومال
أظمرج ًمٚمٜم٤مس إٓ ُم٤م صح قمٜمدي أٟمف قمٚمؿ اًمٞم٘ملم"
يمثػما ُم٤م يٛميض اًمٚمٞمؾ ٓ شمٙمتحؾ قمٞمٜم٤مه ذم ٟمقم ويقصٚمف سم٤مًمٜمٝم٤مر،
ووصٗمف أطمد اعم٘مرسملم ُمٜمف سم٠مٟمف " :يم٤من ً
يمثػما ُم٤م وصؾ إؾم٤مسمٞمع سم٤مٕؾم٤مسمٞمع ،وأدُم٩م إؿمٝمر ذم إؿمٝمر ُمٙم ًٌ٤م
وٓ يٚمت٘مل ًمف طمٗمـ سمجٗمـ ،سمؾ ً
قمغم حت٘مٞمؼ اؾمؿ واطمد"
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