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!كرابم دحأو ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

اّنحوي ةّيصخش اّيجروتيللا ليجنإ انل مّدقي ،ءيجملا نمز نم يناّثلا دحألا يف ،مويلا
َلسَعلاو َدارَجلا هُماعَط َناك" و ،"لِبِإلا ِرَبَو نِم ٌسابِل اَّنحوُي ىلع َناك :ليجنإلا لوقي .نادمعملا
ةيآلا) "تاومَّسلا ُتوكلَم َبَرَتقا ِدق ،اوبوت" :ةبوّتلا ىلإ عيمجلا وعدي ناكو (4 ،3 ىّتم) "ّيِّرَبلا
ةلهولل انل ودبي دق ،دّدشتملاو دهازلا لجّرلا اذه ،راصتخاب .توكلملا بارتقاب رّشبي ناك .(2
ةسينكلا همّدقت اذامل :انسفنأ لأسنو .فوخلا ىلع ثعبيو .ةواسقلا نم ءيش ىلع ىلوألا
،هتّدش ءارو نمكي اذام ؟ءيجملا نمز لالخ انتريسم يف اًّيسيئر انل اًقيفر ةنس ّلك
يف مويلا ةسينكلا انيلإ اهُهِّجوت يتلا ةلاسرلا يه ام ؟اّنحوي ّرس وه ام ؟رهاّظلا هبّلصتو
؟انحوي ةّيصخش

امدنع ،اًلثم .ةّيجاودزالا ضفري هّنإ ،اًدِّدشتم اًلجر هنوك نم رثكأ نادمعملا اّنحوي ،عقاولا يف
!َّدشأ “ِهِلعف ةّدر” تناك ،مهقافنب نوفورعملا ،نوّيقوّدّصلاو نوّيسيّرفلا هنم برتقي ناك
،سانأ ةاراجملو روهظلل طقف وأ لوضُفلا عفادب هيلإ نوبهذي اوناك امّبر ،مهضعب ،عقاولا يف
،ماري ام ىلع مهّنأب نوّيقوّدّصلاو نوّيسيّرفلا ءالؤه َرَعَش .ةريبك ةّيبعش انحويل راص هّنأل
َوُه انابَأ َّنإ" :نيلئاق مهسفنأ نورّربي اوناك ،ةّيدومعملا ىلإ ةَحِلُملا نادمعملا اّنحوي ةوعد مامأو
ًةايح اوأدبيل ةصرفلاو ،ةمعّنلا لوبق اوضفر ،رورغلاو ةّيجاودزالا نيب ،اذكه .(9 ةيآلا) "ميهارْبِإ
ىلع ُّلُدَي اًرَمَث اًذِإ اورِمثَأف" :اّنحوي مهل لاق كلذل .راربأ مهّنأ مهرورغ يف نيقلغنم اوناك .ةديدج
،كالهلل هسفن ضِّرعي هنبا ىري يذلا بألا ةخرص لثم ،ةّبحم ةخرص اهّنإ .(8 ةيآلا) "مكِتَبوَت
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،ّدشألا رطخلا وه ءايّرلا ،ءازعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ ،عقاولا يف .“!كتايح عّيضُت ال” :هل لوقيف
– نادمعملا اّنحوي ناك اذهل !ديدش رطخ ءايّرلا .قئاقحلا سدقأ دسفُي نأ عيطتسي هّنأل
23 لصفلا لاثملا ليبس ىلع أرقن نأ اننكمي .نيئارُملا عم اًيساق – كلذ دعب اًضيأ عوسيو
لعف اذاملو !اًدج ٍلاع توصب ،تقولا كلذ يف نيئارملا ىلإ عوسي مّلكت امدنع ،ىّتم ليجنإ نم
ةأطخ مهّنأ مهسفنأب نورعشي اوناك نيذلا .مهَّزِهي يكل ؟اًضيأ عوسيو نادمعملا انحوي كلذ
يك :عقاولا وه اذه .(6-5 تايآلا) "مهاياطَخِب َنوُفِرَتعَيو هِدَي نَع َنودِمَتعَيف ،ِهيَلِإ َنوُجُرخَي اوُناَك"
تسيلو ،هللا لابقتسال ةقيرطلا يه هذه .عضاوّتلا لب ،ةراهملا ّمهت ال هللا لبقتسن
:ٌرخآ لوقي دقو .عضاوّتلا بجي ،ال ،“...ميظع بعش نحن ،ءايوقأ نحن” :ضعبلا لوقي دق .ةراهملا
ّلك ىلع بجي .“اذهو ،اذهو ،اذه” يف تئطخ لب ، ال ،ةيرظن ةروصب كلذ لقت ال نكلو ؛“ئطاخ انأ”
انيلعو ،هصئاقنو ،هاياطخب ،هسفنل فرتعي نأ ءيش ّلك لبقو ،هاياطخب فرتعي نأ اّنم دحاو
.ةبوّتلا ءام يف سطغَنو انشرع نم لزنن نأ

.رّكفن انلعجي ،“ةّيجاودزالا هاجت ةديدّشلا هتّيساسحب” ،اّنحوي ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
ىلإ ىلعأ نم نيرخآلا ىلإ رظنن امّبر ؟اًنايحأ نيّيسيّرفلا ءالؤه لثم اًضيأ نحن انسلأ
هللا ىلإ موي ّلك ةجاحب انسل انّنأو ،اندي يف انتايح ّنأو ،مهنم لضفأ انّنأ رّكفنو ،لفسأ
ةدحاو ةلاح يف ،لفسأ ىلإ ىلعأ نم رخآلا ىلإ رظنن نأ زوجي هّنأ ىسنن .انتوخإو ةسينكلاو
اهيف زوجي يتلا ةديحولا ةلاحلا هذه .ضوهنلا ىلع هدعاسن نأ يرورّضلا نم نوكي امدنع :طقف
اّنع عزنن يكل ةمعن نمز وه ءيجملا نمز .زوجي الف ،ىرخألا تالاحلا ّلك يف اّمأ ،قوف نم رظنلا
انداقتعاو انرورغ نم رّرحتنو ،نيعضاوتملا عم ّفطصنو - ةعنقألا هذه هيدل اّنم ّلك - انتعنقأ
بلطنو ،هللا ةرفغم لبقنو ،ةيفخلا ،اناياطخب فرتعنو بهذنف ،اًّيتاذ نوفتكم انّنأب
:عضاوّتلا وهو ،طقف دحاو قيرّطلاو .ةديدجلا ةايحلا أدبت اذكه .مهيلإ انأسأ نّمم ةرذعملا
،انل تاوخأو ةوخإ نيرخآلا يف ىرن يكل ،ءايّرلاو تاّيلكّشلاو قوفّتلاب روعّشلا نم رّهطتنل
نيرخآلا لجأ نم سيلو ،اًضيأ انلجأ نم ءاج يذلا اًصّلخم عوسي يف ىرن يكلو ،انلثم ةأطخو
يكل انتجاح عم امّيس الو ،انصئاقنو انسؤبو انرقف عم ،نحن امك اًمامت ،انلجأ نم لب ،طقف
.انصّلخيو انل رفغيو ،ديدج نم انميقي

،اًدبأ ناوألا توفي ال .ديدج نم أدبنل ةّيناكمإ اًمئاد كانه عوسي عم :اًضيأ رخآ اًرمأ رّكذتنلو
مكنم دحاو ّلك .ةبوّتلا تقو اذهو اّنم بيرق وهف ،اوعجشت .ديدج نم أدبنل ةّيناكمإ اًمئاد كانهف
نكل .“...لجخلاب رعشأ ينلعجت ةلكشملا هذهو ،ّيلخاد يف  ةلاحلا هذه يف انأ” :رّكفي نأ نكمي
الو انرظتني هّنإ .ىرخأ ةوطخ َوُطختل ةّيناكمإ اًمئاد كانه ،ديدج نم أدبا .كنم بيرق عوسي
انحوي ءادن ىلإ ِغصُنل .اًدبأ بعتي ال وه نكل ،نوجِعزم نحن !اًدبأ بعتي ال .اًدبأ اّنم بعتي
نمز هّنأل ،ةّيداعلا ةنّسلا ماّيأ لثم ُّرمي اذه ءيجملا نمز عدن الو هللا ىلإ دوعن يكل نادمعملا
،ةعضاوتملا عوسي ّبّرلا ةمداخ ،ميرم اندعاستل !انهو ،نآلا ،اًضيأ انل ةمعن نمز ،ةمعن
.اًمئاد مّدقتن انلعجي يذلا ديحولا قيرّطلا وه يذلا ،عضاوّتلا قيرط ىلع ةوخإلابو ِهِب يقتلنل
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!ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

مداقلا سيمخلا لفتحنس .ةكرابمو ةرمتسم ءيجم نمز ةريسمو اًكرابم اًدحأ اًعيمج مكل ىنمتأ
نم ةّصاخو ،اهتعافش ىلإ مالّسلا لجأ نم انتاولص لكونل .ءارذعلا ميرمب رهاّطلا لبحلا ديعب
.بّذعملا يناركوألا بعّشلا لجأ

!ءاقللا ىلإو اًئينه ًءادغ .يلجأ نم اوّلصت نأ اْوَسنت ال ،مكلضف نم
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