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يلايل ءيضيو بوعّشلا ّلك رينيل عوسي ءاج ،(17 ،24 ددعلا عجار) علاّطلا مجنلا لثم
َنيَأ" :مويلا اًضيأ نحن انسفنأ لأسنلو ،ءامّسلا ىلإ انرظن عفرنل ،سوجملا عم .ةّيرشبلا
؟هب يقتلنو انهلإ دجن نأ اننكمي هيف يذلا ناكملا وه ام ،ْيأ .(2 ،2 ىّتم) "؟دِلُو يذَّلا

.ةلئسألا قلق وه هيف هنع ثحبن نأ وه ّبحي يذلا لّوألا “ناكملا” ّنأ مهفن ،سوجملا ةربخ نِم
نِم أشني ال ناميإلا ّنأ انمّلعت قرشَملا نم نيمداقلا ةريبكلا ءامكحلا ءالؤه ةرماغم
نأ ىلع اندعاست هتمعن .هللا نم ةيطع وه لب ،يرظّنلا انريكفت نم وأ انتاقاقحتسا
يتلا ةلئسألا ،ةايحلا يف ةّمهملا ةلئسألل اًلاجم َحِسفُن نأو ةالابماللا نم ظقيتسن
يف سوجملا يف دجن .انزواجتي ام ىلع حتفنن انلعجتو ،ماري ام ىلع انّنأ انئاعدا نم انجرخت
اوصّحفتو ،دودحماللا ىلإ ديدش نينح مُهَنَكَس .قلقب نولؤاستي اًسانأ :يلي ام ةيادبلا
ييحت يتلا يلاعتُملا ىلإ ةعزّنلا كلذب اولّثمف ،عطاّسلا مجنلا مامأ اوشهدناو ءامّسلا
نيأ :اًلاؤس مهبلق يف كرت ،عقاولا يف ،مجّنلا اذه .رمتسملا انبلق ثحبو تاراضحلا ةريسم
؟دِلُو يذلا

يذلا قلقلل اًلاجم ُحِسفُن هللا لضفب امدنع ناميإلا ةريسم أدبت ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
لب ،انتاداع ءودهب يفتكن ال امدنعو ،انسفنأ بوجتسن امدنعو ،نيظقيتسم انيقبُي
يف نكسن نأ رّرقنو دياحم ناكم يف ءاقبلا نع فّقوتن امدنعو ،موي ّلك تايّدحت يف كراشن
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،ةعّقوتم ريغ ثادحأو ،تآجافمو ،نيرخآلا عم تاقالع نم ةنّوكملا ،ةجعزُملا ةايحلا تاحاسم
شهنت تاباذعو ،اههجاون نأ بجي فواخمو ،اهقيقحت بجي مالحأو ،اًمُدُق اهب ّيضملا بجي عيراشمو
ىلإ انهِّجوت يتلا ،اهَتْبَك نكمي ال يتلا ةلئسألا انبلق يف روثَت ،تاظحّللا هذه يف .انمحل
نيأ ؟اهيلإ حمطأ يتلا ةلماكلا ةايحلا يه نيأ ؟يِل ةبسّنلاب ةداعّسلا يه نيأ :هللا نع ثحبلا
لشفلاو فعّضلا عاونأ هجو يف ىّتح رسكني ال يذلاو ،ُبُرْغَي ال يذلاو ،ّرمي ال يذلا ّبحلا اذه وه
؟يمالآو يتامزأ لخاد ةّيفخملا صرُفلا يه ام ؟ةنايخلاو

انقلق ةئدهتل لئادبو ،“حوّرلل تائّدهم” موي ّلك انل مّدقي هسّفنتن يذلا ّوجلا ّنأ ثدحي نكل
،ةّيضارعتسالا تارظانُملاو ،ةعتملا تاءارغإو كالهتسالا تاجتنم  :ةلئسألا هذه تاكسإو
،ريست رومألا كرتاو ،اًريثك رّكفت ال :انل لوقي ءيش ّلك ّنأكو ودبي ،ةيهافّرلا منصو
،اذه سوجملا لعف ول ،نكل ،ةحاّرلا “ةَنْزَخ” يف انبلق عضن نأ اًريثك لواحن !ةايحلاب عتمتساو
امك هنع ثحبن" اهيفو ،ةقلقلا انتلئسأ نكسي هللا .عوسي ّبّرلاب طق اوقتلا اوناك امل
ةمظع ّلك ةياهن يفو توملا مامأ انجعزي يذلا تمّصلا يف هّنإ ...رجفلا نع ليللا ثحبي
يذلا سّدقملا ّرّسلا هّنإ ،انلخاد يف اهلمحن يتلا ةّبحملاو لدعلا ىلإ ةجاحلا يف هّنإ .ةّيرشب
يلاثملا لدعلا ىلإ نينحلا يفو ،اًّيِّلُك اًفالتخا فلتخملا رخآلا يف نينحلاب يقتلي
نيب نم مئاقلا عوسي ّبّرلا عم ءاقل ،ينيترام اّيرام ولراك) "مالّسلاو ،ةحلاصملاو ،لماكلاو
قلق :لّوألا ناكملا ،نذإ ،وه اذه .(Cinisello Balsamo  2012، 66 ،ةّيحيسملا حوّرلا بلق .تاومألا
.عوسي ىلإ اندوقت يتلا قيرطلا اهّنإ :اذه ةلئسألا قلق يف لخدن نأ نم فخن ال .ةلئسألا

يف .ةريسملا يف ةرطاخملا وه عوسي ّبّرلاب يقتلن نأ اننكمي هيف يذلا يناّثلا ناكملا
ىلع انعضت مل نإ ةبآكلاو طابحإلا ىلإ يّدؤت نأ اهنكمي ،اهنم ةّيحوّرلا ىّتح ،ةلئسألا ،عقاولا
سداّسلا ستكدنب لاق .هتملك لامجو هللا هجو وحن ةّيلخاّدلا انتكرح هِّجوت مل نإو ،قيرّطلا
"ّيلخاّدلا مهبلق ِّجح نعو ،ةّيلخاّدلا مهتريسم نع اًريبعت (سوجملا ّجح) ّيجراخلا مُهُّجح ناك" :رشع
مل ،عقاولا يف .(2013 رياني/يناّثلا نوناك 6 ،عوسي ّبّرلا روهظ ديع ةبسانم يف ةظع)
ةفوفحم ةلحر يف اورماغ لب ،مجّنلا رون يف لّمأّتلاو ءامّسلا ىلإ رظّنلا دنع سوجملا فّقوتي
،دوهيلا كلم وه نم اوفشتكي نأ اودارأ .ةدّدحم طئارخو ةنمآ اًقرط اًقبسم فرعت ال ،رطاخملاب
بعّشلا ءاسؤر هرودب ىعدتسا يذلا ،سدوريه اولأس اذهل .هودجي نأ مهنكمي نيأو ،دِلُو نيأو
يتلا لاعفألا مظعم :ةريسم يف سوجملا ناك .سّدقملا باتكلا نوصحفي نيذلا ةَبَتَكلاو
.ةكرح لاعفأ يه مهلامعأ فصت

،عوسي ّبّرلا عم مئاد راوحو ةّرمتسم ةريسم نود نم :انناميإل ةبسّنلاب اًضيأ هسفن رمألا
نوكي نأ يِفكي ال .ومني نأ ناميإلل نكمي ال ،ةرباثم نود نمو ،ةملكلا ىلإ ءاغصإلا نود نمو
نأ انيلع لب ،انريمض ةئدهتل تاولّصلا ضعب يّلصن نأو هللا نع راكفألا ضعب اندنع
ثحبنو ،ةالّصلا يف ءيش ّلك نع هعم مّلكتنو ،هليجنإلو عوسيل نيعبات ذيمالت حبصُن
ضرأ وحن ةريسم يف قلطنا يذلا ميهاربإ نم .ةوخإلا هوجو يفو ةّيمويلا ةايحلا فقاوم يف هنع
رافسأو ،رافسأ خيراتو ،ٌّجحو ،ةريسم وه ناميإلا ،مجّنلا ءارو اوراس نيذلا سوجملا ىلإ ،ةلوهجم
يف هيلع قلغُن نأ اننكمي الو ،اًدماج يقب نإ ناميإلا ومني ال :رمألا اذه رّكذتنل .ديدج نم
هشيعنو ،جراخلا ىلإ هلمحن نأ انيلع لب ،سئانكلا ناردُج لخاد هرصحن وأ ةّيصخّشلا اناوقت
هلإ وحن ريسأ انأ له :مويلا انسفنأ لأسنل .ةوخإلا وحنو هللا وحن ةّرمتسم ةريسم يف
اذامو ،بهذأ يكل ينوعدت نيأ ؟يِل ةبسّنلاب تنأ نم ،عوسي ؟يتايح هلإ ريصي ىّتح ،ةايحلا
؟نيرخآلا لجأ نم اهراتخأل ينوعدت يتلا تارايخلا يه ام ؟يتايح نم بلطت
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وه عوسي ّبّرلاب يقتلن هيف يذلا ثلاّثلا ناكملا ،ةريسملا رطخو ةلئسألا قلق دعب ،اًريخأ
عم َلفِّطلا اوَأرف" ،تيبلا ىلإ سوجملا لخد ،بعتُم ثحبو ليوط قيرط ةياهن يف .دوجّسلا ةشهد
،انتالؤاستو ،انقلق :مساحلا ثدحلا وه اذه .(11 ةيآلا) "نيدجاس هل اوَثَجف .ميرَم هِّمُأ
انه .عوسي ّبّرلل دوجّسلا يف اًعم عمتجت نأ بجي ةّيناميإلا انتاسراممو ةّيحوّرلا انتاريسمو
لمعلاو روعّشلا انيف كّرحي يذلا وه عوسي ّبّرلا ّنألو ،انه دِلُو ءيش ّلك ّنأل ،اهعبنم اهّلك دجت
فده ىلإ لوصولا سيل ءيش ّلك نم فدهلا ّنأل ،هتورذ غلبو ءيش ّلك دِلُو ،انه .طاشّنلاو
وه يذلا ،هّبحب انقناعي هكرتن نأو هللا ةاقالم لب ،انسفنأل دجملا ىلع لوصحلاو ّيصخش
اًصاخشأ انلعجيو ،نيرخآلا ةّبحم ىلع حتفنن انلعجيو ،ّرّشلا نم انرّرحيو ،انئاجر ساسأ
يف عوسي عضن مل نإ اًّيوعر َطَشْنَن نأ نم ةدئاف ال .ةّوخأو اًلدع رثكأ ملاع ءانب ىلع نيرداق
نأ طقف لب ،اًئيش لعفن وأ بلطنل ال هللا مامأ فقن نأ مّلعتن ،كانه .هل دجسنو ،زكرملا
نحنو ،ةديدع تارم .اندّدجتو انكسمُت هتمحر عدنو ،هتّبحمل انسفنأ مِّلسنو تمص يف فقن
ساسحإلا اندقف .دوجّسلا ةالص ىلإ رقتفن ام ةداع نكل ...لّمأتنو ،ءايشأ بلطن ،يّلصن
.ةريسملا رطخ يف اًمدق يضملا يف ةعاجّشلا اندقفو ةلئسألا قلق اندقف انّنأل ،دوجّسلاب
ملستسنلو دجسنل ،سوجملا لثم :سوجملا لثم لعفن نأ ىلإ انوعدي عوسي ّبّرلا مويلا
انيرغُت ،ةبذاك مانصأل ال ،هلل دجسنلو ،انسفنأل ال ،هلل دجسنل .دوجّسلا ةشهد يف هلل
ّرّشلا قطنم مامأو ّرمت يتلا رومألا مامأ ينحنن ال ىّتح هلل دجسنلو ،ةّوقلاو ةناكملا ِرْحِسِب
.غرافلاو يرغملا

يف اًمدق يضملل ةعاجّشلا بلطنلو ،ةلئسألا قلقل انبولق حتفنل ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
قلق لبقنل :خيراتلا يسيّدق عيمج قيرطو ،سوجملا قيرط هّنإ ،فاخن ال !دجسنلو ،ةريسملا
ئفطني ةلئسألا قلق عدن ال ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ .دجسنلو ،ةريسم يف رسنلو ،ةلئسألا
،عوسي ّبّرلاب يقتلن امدنعو ،ةحاّرلل وأ ةالابمالل ملستسنو انتريسم فقوُن الو ،انيف
،عوسي هّنإ :يلايّللا كلحأ ىّتح ءيضُي اًرون ّنأ فشتكن ذئنيح .دوجّسلا ةشهدل ملستسنل
ىلع بعش ّلكو ناسنإ ّلك ّبحي يذلا ،ميحّرلا هللا قيربو ،لدعلا سمشو ،عطاّسلا حبّصلا مجن
.ضرألا
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