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دهشم أدبي اذكه .(2 ،8 انحوي) "هُّلُك ُبعَّشلا ِهيَلِإ َلَبقَأف ،َلكيَهلا ىلِإ ِرجَفلا َدنِع عوسي َداع"
.ميلشروأ بلق يف ،سدقملا ناكملا يف اًحابص ناك :اًئداه دهشملا ناك .ةينازلا ةَأرملا
:مّلعملا حيسملا نع نوثحبي لكيهلا ءانف يف ،هللا بعش مه ةّيسيئرلا ةّيصخشلا
سمت لب ،ةيرظن تسيل هميلاعت .اًئفدو اًرون ناك هلوقي ام ّنأل ،هيلإ اوعمتسي نأ نوديري
ينبملا لكيهلاب يفتكي ال يذلا ،هللا بعش “سح” وه اذه .اهدّدجتو ،اهلِّوحتو ،اهرّرحتو ةايحلا
نمؤملا بعشلا ىرن نأ اننكمي ةحفصلا هذه يف .عوسي صخش لوح عمتجي لب ،ةراجحلا نم
يف نيمأو ،ةايحلاب ءيلمو اطلام يف انه ريثك وهو ،سدقملا هللا بعش ،تاقوألا ّلك يف
.اذه ىلع مكرّكشأ .هشيعي يلمع ناميإب طبترمو ،عوسي ّبّرلا نع ثحبلا

َلعَجو َسَلج" :ليجنإلا لاق .هرمأ نم ةلجع يف عوسي نكي مل ،هيلإ عرسأ يذلا بعشلا مامأ
ةأرملا :نوبئاغ كانه ناك .عوسي ةسردم يف ةغراف نكامأ كانه ناك نكل .(2 ةيآلا) "مهُمِّلَعُي
دقتعا :ةفلتخم مهبايغ بابسأ تناكو ،نيرخآلا لثم مّلعملا ىلإ اوبهذي مل .اهنومهتي نيذلاو
ميلعت ىلإ نوجاتحي ال مهّنأو ،لبق نم ءيش ّلك نوفرعي اوناك مهّنأ نويسيرفلاو ةبتكلا
ةداعسلا نع ثحبت تناك ،عراشلا يف ةأرما ،ةلاض ةناسنإ يهف ،اهتهج نم ،ةأرملا امأ ؛عوسي
.ةفلتخم ةياهن امهتصقل تناك كلذك ،ةفلتخم بابسأل اًذإ مهبايغ ناك .ةئطاخ قرطب
.نيبئاغلا ءالؤه يف لّمأتنلو فقوتنل
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،راربأ مهّنأب نورخافتي نيذلا ةروص مهيف ىرن .ةأرملا اومهتا نيذلا يف اًلّوأ لّمأتنل
مهّنكل ،مهئاطخأ ىلإ نوهبتني ال .ءافرشو نومرتحم سانأ مهو ،هللا ةعيرشب نومزتلمو
حتفنم بلقب سيل :عوسي ىلإ اوبهذ كلذل .نيرخآلا ءاطخأ ىلع روثعلا ىلع اًدج نوصيرح
لخاد يف ام نّيبت ةين اهّنإ .(6 ةيآلا) "هِب هَنوكْشَي ام اودِجَيف ُهوجِرحُيِل" لب ،هيلإ اوعمتسيل
نودّدرتيو ،ةسدقملا رافسألا نوفرعي اوناك نيذلا ،نينيدتملاو نيفقثملا صاخشألا ءالؤه
ةدقاحلا راكفألا نوبراحي الو ةصاخلا مهحلاصمل اذه ّلك نوعضخُي اوناك مهّنكل ،لكيهلا ىلإ
مه مهّنكل ،هللا نوؤش يف ءاربخ اوناك مهّنأ ودبي ،سانلا رظن يف .مهبولق ألمت تناك يتلا
هوعضو .هيلع ءاضقلا بجي اًّودع هيف اْوَأر لب ،عوسي ىلع اوفّرعتي مل هللا نوؤش يف ءاربخلا
اهّنأ اًنلع اهيلع اوكتشاو "ةأرملا هذه" ءاردزاب اهيلإ اوراشأو ،اًئيش تناك ول امك ،ةناسنإ مامأ
،عوسي ةمحرل مهيف يتلا ةيهاركلا اهيلع اوسكعو ،ةراجحلاب ةأرملا مجر لجأ نم اوطغض .ةيناز
.نونيدتم لاجر مهّنأ مهتعمس ءاطغ تحت اذه ّلك اولعفو

انيلإ لّلستت نأ نكمي اننيدت يف ىتح هّنإ تاّيصخشلا هذه انل لوقت ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
رطخ اًمئاد كانه .ةعامج ّلك يفو تقو ّلك يف .ماهتالا عباصأ هيجوت ةليذرو قافنلا ةسوس
نأ اًضيأ نكميو .عقاولا يف هركنن انّنكلو انهافش ىلع همسا نوكي نأو ،عوسي مهف مدعل
ةسردم يف ذيمالت نحن له قّقحتن فيك .بيلّصلا اهيلعو تاتفاللا عفرن امدنع كلذ ّمتي
اهب رظنن يتلا ةقيرطلا نمو ،بيرقلا ىلإ اهب رظنن يتلا ةقيرطلا نم ،انترظن نم ؟مّلعملا
.انءامتنا دّدحن يكل ةطقّنلا يه هذه .انسفنأ ىلإ

له يأ ،مويلا عوسي انل نّيبي امك كلذ لعفن له :بيرقلا ىلإ اهب رظنن يتلا ةقيرطلا نم
نومهّتي اوناك نيذلا ءالؤه لثم ،ءاردزاب اًنايحأو ،ةنونيدلا ةرظنب رظنن مأ ،ةمحر ةرظنب رظنن
ىلع نوسودي اوناك مهّنأ اوكردي مل مهّنكل ،هللا نع نيعفادملا لثم اوفقوو ،ليجنإلا يف
ىلإ ماهتالا عباصأ نوهّجويو ناميإلا نع نوعفادي مهّنأ نونظي نيذلا ،عقاولا يف .ةوخإلا
دقتفت اهّنأل ،ليجنإلا حور عم بسانتت نل اهّنكل ،ةّينيد ةيؤر اًضيأ مهل نوكي دق نيرخآلا
.هللا بلق يه يتلا ةمحّرلا ىلإ

يتلا ةقيرطلا نم قّقحتلا اًضيأ يرورضلا نم ،ملعملل نيّيقيقح ذيمالت نحن له مهفنل
ءيش يأ ىلإ ةجاحب اوسيل مهّنأ نيعنتقم ةأرملا ومهتم ناك .انسفنأ ىلإ اهب رظنن
.بلقلا ةقيقح صقني ناك نكل ،ةلماك ودبت تناك ةّيجراخلا مهتئيه ،عقاولا يف .هنومّلعتي
اهرهظم اهلو ،ةهجاو لثم ناميإلا نولعجي ،تاقوألا ّلك يف ،نيذلا نينمؤملا كئلوأ ةروص اهّنإ
مهملا ،عقاولا يف .ناسنإلل زنك ىلغأ وهو ،يلخادلا رقفلا اهصقني نكل ،بيهملا يجراخلا
،اولصي مل مهّنأب نورعشي نيذلا يف لُّدبتلل دادعتسالاو حاتفنالا وه عوسيل ةبسنلاب
امدنع اًضيأو ةالّصلا يف نوكن امدنع ،اًذإ انل ديفملا نم .صالخلا ىلإ نوجاتحي اولاز ام لب
؟عوسي ّبّرلا عم لاصتا ىلع نحن له انسفنأ لأسن نأ ،ةليمج ةّينيد تامدخ يف كراشن
نأ ينم ديرت اذام ؟ينم تنأ ديرت اذام نكل ،كعم انه انأ ،عوسي اي” :ةرشابم هلأسن نأ اننكمي
،اذكه يّلصن نأ انل ديفملا نم .“؟نيرخآلا ىرأ نأ ينديرت فيك ؟يتايح يفو يبلق يف رّيغأ
،اًّقح انبولق هل حتفن امدنعو .بلقلا ةقيقح نع ثحبي لب ،رهاظملاب يفتكي ال مّلعملا نأل
.تازجعملا انيف عنصي نأ هنكمي

ال ديدج قفأ اهينيع مامأ حتفني ْنكل ،رطخ يف اهعضو ودبي .ةينازلا ةأرملا يف كلذ ىرن
محرت ال مكح تاملك عمستل ةدعتسمو ،مئاتشلاب ةاطغم تناك .لبق نم هروصت نكمي
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اهل لاق .عقوتم ريغ اًلبقتسم اهمامأ حتفو ،اهل رفغ هللا ّنأ ةشهدنم تأرو ،ةديدش تابوقعو
"ةئيطَخلا ىلِإ َنآلا َدعَب يدوعَت الو يبَهذِإ .ِكيَلع ُمُكحَأ ال انَأو ...؟دَحأ ِكيلَع ْمُكحَي مَلَأ" :عوسي
رافسألا نم اوسبتقا ءالؤه !اهيمهّتم نيبو مّلعملا نيب قرف نم هل اي .(11 .10 تايآلا)
داعأو ،ةلماكلا اهتمالس ىلإ ةأرملا داعأ ،هسفن هللا ةملك ،عوسي امنيب ؛اهونيديل ةسدقملا
هيف سيلو ،هيلإ عفادلا يه ةّبحملا نكت مل ،لمع ّلك نأ مّلعتن ةثداحلا هذه نم .لمألا اهل
فرعيو ،ةحوتفم ةيناكمإ اًمئاد كرتي هّنإف هللا امأ .هلتقيو هبحاص ىلع دتري هّنإف ،ةّبحم
.صالخلاو ريرحتلل اًقرط ةرم ّلك يف دجي فيك

ةمحّرلا تناك .سؤبلا عم ةمحّرلا تَقَتلا دقل .ةرفغملا لضفب ةأرملا كلت ةايح ترّيغت
نأ ،عوسي اهل رفغ نأ دعب ،تمّلعت اهّنأ دقتعن نأ اًضيأ نكمي .ترّيغت ةأرملاو .كانه سؤبلاو
اًسانأ لب ،اًرارشأو نيدّدشتم اًسانأ ال اهيمهّتم يف تأر امبرل لب .اهرودب اًضيأ يه رفغت
،ةسينك اننوكل ،هَذيمالت ،اًضيأ نحن انم ديري عوسي ّبّرلا .عوسيب يقتلت نأب اهل اوحمس
ةملك فرعي ال هلإل اًدوهش :ةحلاصملل نوبعتي ال اًدوهش ريصن نأ انديري ،انل رفغ نأ دعبو
.ةرفغملا بلط يف بعتن نم نحن .اًمئاد رفغي هللا .اًمئاد ،اًمئاد رفغي هلإل ؛“هحالصإ رّذعتم”
وأ ةئيطخ دجوت ال .ديدج نم ءدبلا ةيناكمإ ةرم ّلك يف انيطعيو انب قثيو رمتسي هلإل
ال .ةمحّرلا ةمالع تحت ،ةفلتخم ةديدج ةايح ءدبل ةصرف هدعب نم نوكي نأ نكمي ال لشف
.ءيش ّلك .ءيش ّلك رفغي هللا .قيرّطلا هذه ىلع بهذت نأ نكمي ال ةئيطخ دجوت

هللا ّنأ فشتكي ،ليجنإلا ةأرما لثمو .اًقح هفرعي هترفغم ربتخي نم .عوسي ّبّرلا وه اذه
ِتأي مل هنأل ،اًرضاح نوكي نأ ّبحي عوسي ّبّرلا ديّدحتلاب كانه .ةّيلخادلا انحورج لالخ نم انروزي
يف ةمحّرلا تفرع يتلا ةأرملا هذه مويلاو .(12 ،9 ىتم عجار) ىضرملا لجأ نم لب ءاحّصألا لجأ نم
،انيلع حرتقت ،عوسي نم ةرفغملا تلان نأ دعب ،ةافاعم يهو ملاعلا ىلإ تبهذو اهسؤب
يذلا ءاجّرلا هلإ ةسردم يفو ،ليجنإلا ةسردم يف ىرخأ ةرم انسفنأ عضن نأ ،ةسينكك
قلطننس لب ،نيرخآلا اياطخب ديدنتلا ىلع زّكرن نلف ،هب انيدتقا نإ .اًمئاد انئجافي
.نيبئاغلا نع ثحبنس لب نيرضاحلا ددع ةفرعمب يفتكن نلو .ةأطخلا نع اًثحب ةّبحملاب
لهاجتن نلو .مهيلإ عامتسالاب أدبنس لب ،نيرخآلا ىلإ ماهتالا عباصأ هيجوت ىلإ دوعن نلو
ةوخإلا اهّيأ .نوريخأ مهّنأ نوربتعُي اوناك نيذلا مه نوّلوأ مهّنأ مهيلإ رظننس لب ،نيذوبنملا
هنم لبقتسنلو ،همامأ ْبَجعَنلو شهدننل .هلاثمب مويلا عوسي هايإ انمّلعي ام اذه ،تاوخألاو
.ديدج وه ام حرفب
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