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!ةديعس ةديدج ةنس مُكل ىَّنمتأ !ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

نع مويلا اّيجروتيل ليجنإ مّلكتي .هلإلا ةدلاو ميرم ىلإ اهلكونلو ةديدجلا ةنسلا أدبنل
؟اودجو اذامو ،ةراغملا ىلإ نيعرسم ةاعّرلا ءاج .داليملا ةراغم رحِس ىلإ ىرخأ ةّرم انديعيو ميرم
اذه دنع فّقوتنل .(16 ،2 اقول) "دَوذِملا يف اًعَجضُم َلفِّطلاو َفُسويو َميرم " اودجو :ليجنإلا لاق
اهعضوب .دوذملا يف عوسي تعجضأ يتلا ،ةّمتهملاو ةنونحلا ّمألا ،ميرم لّيختنلو دهشملا
ةدّيّسلاف :اهنبا انل مّدقت اهب ةّيطع ةكرحلا هذه يف ىرن نأ اننكمي ،دوذملا يف عوسي
لب ،بسحف اهيعارذ نيب هكسمت ملو ،انل هتمّدق لب ،اهسفنل اهنباب ظفتحت مل ءارذعلا
دقف :ميرم ةمومأ يه هذه .هل دجسنو ،هلبقتسنو ،هيلإ رظنن نأل اَنْتَعَدو ،دوذملا يف هتعضو
اهنباب طق ظفتحت مل ،هيلإ ريشتو ،اًمئاد هيطعت اهّنإ .دولوملا نبالا اًعيمج انتحنم
عوسي ةايح لاوط تفرصت اذكهو .ال .اهسفنل

هللا ّنأ :يهو ،ةعئار ةلاسر انتطعأ ،ةدحاو ةملك لوقت نأ نود نمو ،اننيعأ مامأ هتعضو امدنعو
بلطي نَم فعضب نكلو ،هفاخن نأ ديري ناسنإ ةّوقب ِتأي مل .اندي لوانتم يف وهو ،اّنم بيرق
.ٍنبا لثم لب ال ،ٍخأ لثم ىندأ نم انيلإ رظن لب ،هشرع ىَلُع نم انمكاحي ملو .اًبوبحم نوكي نأ
انتشاشهو انفعض ربتخن امدنع .نآلا دعب هسفن نم دحأ لجخي ال ىّتح ،اًجاتحمو اًريغص َدِلُو
،انيلإ هسفن مّدق اذكه هّنأل ،اًريثك انيلإ برقأ هللا نأب رعشن نأ اننكمي ،ديدحتلاب
.تاوخأو ةوخإ انّلك انلعجيل لب .اًدحأ دعبتسي ال ىّتح دِلُو يذلا لفطلا-هللا هّنإ .اًّشهو اًفيعض
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عجضمو هّمأ يعارذ نيب ٌلومحم وهو ،نّنحتب انعّجشي يذلا هللا عم ةديدجلا ةنّسلا أدبت ،اذكهو
ةبعصو ةّرقتسم ريغ تاقوأ يف شيعن انلز ام .عيجشتلا اذه ىلإ ةجاحب نحن .دوذملا يف
لكاشملاو ،ةّيعامتجالا فقاوملا مُهُقهرُتو لبقتسملا نم نوريثكلا فاخي .ةحئاجلا ببسب
ةّيداصتقالا تالالتخالاو ملّظلاو ،ةّيئيبلا ةمزألا نم يتأت يتلا راطخألاو ،ةّيصخشلا
يفو تاّباشلا تاهّمألا يف رّكفأ ،اهيعارذ نيب اهنبا ةلماح يهو ميرم ىلإ رظنأ امدنع .ةّيملاعلا
.نوريثك مه .نيئجاللا تامّيخم يف نورظتني وأ ،تاعاجملاو بورحلا نم نوبرهي نيذلا ّنهلافطأ
رّكذتنل ،عيمجلا لوانتم يف هتلعجو ،دوذملا يف عوسي تعجضأ يتلا ميرم يف لّمأتن امدنعو
ةمدخ يف انسفنأ انعضو اذإ طقف ،عيمجلا ةايح هيف نّسحتت نأ نكميو ،رّيغتي ملاعلا ّنأ
ةداعإ نم نّكمتنس ،ةّوُخُأ َعاّنُص انرص اذإ .كلذ لعفب مه اوأدبي نأ رظتنن نأ نود نم ،نيرخآلا
.فنعلاو بورحلا هتقّزم ملاع طويخ جسن

"كرتشم مازتلا ةرمثو ىَلُعلا نم ةمعن" مالّسلا .مالّسلل يملاعلا مويلاب مويلا لفتحن
،مالّسلل نيسمخلاو سماخلا يملاعلا مويلا ةبسانم يف سيسنرف ابابلا ةسادق ةلاسر)
.اندحو اهيلع ظفاحن نأ عيطتسن ال انّنأل ،عوسي نم اهبلطن نأ بجي :ىَلُعلا نم ةمعن .(1
ريمأ نم هانيّقلت اذإ طقفو ،انبولق يف مالّسلا ناك اذإ طقف ،اًّقح مالّسلا ينبن نأ اننكمي
اّنم بلطيو ،ىلوألا ةوطخلا وطخن نأ اّنم بلطي وهف :انم مازتلا اًضيأ وه مالّسلاو .مالّسلا
ىلعو ،ةلادعلل انزيزعت ىلعو ،نيريخألا ىلإ انهابتنا ىلع ّينبم هّنإ .ةّيلمع تاردابم
نأ يأ :ةّيباجيإ ةرظن ىلإ اًضيأ ةجاحب وهو .ةيهاركلا ران ئفطُت يتلا ةرفغملا يف انتعاجش
يذلا ريخلا ىلإ لب ،انقّرفي يذلا ّرّشلا ىلإ سيل - عمتجملا يفو ةسينكلا يف - اًمئاد رظنن
نع رّمشن نأ لب ،اًضعب انضعب وكشن نأو ،اًضعب انضعب رمدن نأل ةجاح ال !اندّحوي نأ نكمي
مائولا ،ةنّسلا هذه ةيادب يف ،مالّسلا ةكلم ،هلإلا ةدلاو انحنمَتِل .مالّسلا ينبنل اندعاوس
.عمجأ ملاعلا يفو انبولق يف

 

يكئالملا ريشبتلا ةالص

يكئالملا ريشبتلا ةالص دعب

 

!ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

ةرارحب لدابأ !مالس .ريخ ّلك ةصالخ وه يذلا مالّسلا عيمجلل ىَّنمتأ ديدجلا ماعلا ةيادب يف
لجأ نمو هلجأ نم يتالص دكؤأو ،اليراتام ويجريس ،ةّيلاطيإلا ةّيروهمجلا سيئر ةّيحت ركشو
.يلاطيإلا بعشلا

يف .1968 ماع يف سداسلا سلوب سيدقلا هأدب يذلا ،مالّسلل يملاعلا مويلا وه مويلا
نودب .لمعلابو ةيبرتلابو لايجألا نيب راوحلاب ىنبُي مالّسلا ّنأ ىلع تدّدش ،ماعلا اذه ةلاسر
.ةدوقفم تاساسألا ىقبت ،ةثالثلا رصانعلا هذه
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اذه ةبسانم يف ملاعلا ءاحنأ عيمج يف اهل جيورتلا مت يتلا تاردابملا عيمج ىلع مكركشأ
ةليللا تميقأ يتلا بورغلا ةالص يف اًصوصخ ،ةحئاجلا ةلاح عم قفاوتي امب ،مويلا
.ايلاطيإ ةسينك مساب انوفاس ةيئاردتاك يف ةيضاملا

ويديجإ سيدقلا ةعامج اهتمظن يتلا ،“يضارألا ّلك يف مالّسلا” ةرهاظم يف نيكراشملا يّيحأ
- !نوعئار مهّنإ ،نوعئار ويديجإ سيدقلا ةعامج ءالؤه – ملاعلا نم ةريثك ءازجأ يفو امور يف انه
!مكمازتلاو مكروضحل اًركش .اياعرلاو تايشربألا عم نواعتلاب

مويلا رظنأ تنك .مالّسلا ىلإ جاتحن !مالّسلا ،مالّسلا ،مالّسلاـب ركفنلو تيبلا ىلإ بهذنل
نعو ،برحلا نع رّوصلا ،“هتروص ىلع” ينويزفلتلا جمانربلا يف ةدوجوملا رّوصلا ىلإ
!مالّسلا ديرن نحن .ملاعلا يف مويلا ثدحي اذهو ...سؤبلا نعو ،نيحزانلا

ةديدج ةنس مُكل ىَّنمتأ .يلجأ نم اوّلصت نأ اْوَسنت ال ،مكلضف نم .عيمجلل يتايحت
!اًدغ ءاقللا ىلإو اًئينه ًءادغ !ةديعس
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