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 تعطتسا ام حالصالا الإ ديرأ نإ

 نحاشتلاو ربادتلا نم هيلع نحن ام ىلع لاخلا انب رمتيس ئتم ىلإ : دعبو

 افش ىلع هريغو (قحلا) هنأ انم دحاو لك نظي لظيس ئتم ْملإ ؟ . .رفانتلاو

 الو اننيب عزوملا ريخلا نع اننيعأ ضمغن لظنس ئتم ىلإ ؟! . .راه فرج

 نعطلا لظيس ئتم ىلإ . . ؟تايبلسلا الإ ىرن الف ٍةدحاو نيعب الإ رظنن

 سسحتنس ئتمو . .!؟قحلل لوصولا ةجحب ةليسو اننيب ايف حيرجتلاو
 يمللظ لظنس ئتم ىلإ . . ؟طابر مظعأ يه يتلا ةيمالسإلا ةوخألا ئنعم

 . . ؟حلصن نأ لدب مدهخن لظنس ئتم ىلإ . . !؟قحلا قيرط نييناجم انسفنأ

 انعجرم نوكيس ئتم مث . .سانلا طمغو ربكلاو دسحلا نع دعتبن ئتمو

 لمتحا دقل هللاو نيملسملا ةاعدلل لوقأف . . !؟ةنسلاو باتكلل الوق ال المع

 تافالخلا هذه زواجتي نأ يمالسإلا لمعلل نآ امأ ء!ًايبار ًادبز ليسلا

 ةاعدلل نا امأ . .ةململا تعسوأو ةمغلا تدازو ةمألا لمش تقزم يتلا

 نيب ةتوافتم ماهفألاو لوقعلاو ال فيك . . عقاو دبال فالخلا نأ اوفرعي نأ

 بجيف .نيفلاخملا بولق اهب قيضت الأ بجيف ءدراو داهتجالا نأو «سانلا
 نأ ءصرحلا معفادب اهنيب دحوي نأ ديريو ةمألا حالصإل ئدصتي نم ىلع
 نحن عبطلابو «ةعس هيف رمألا نكلو ءهدحو قحلا ىلع سيل هنأ ًائيقي ملعي
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 دحون نأب يئاوشعلا حالصإإلا ديرن اننأ مهضعب مهوتي ئتح اذه لوقن ال

 ةيفوصلاك لوصألا يف نيفلاخملاو لالضلاو عدبلا لهأ نم نيفلاخملا نيب
 دمحلاو لب .دوجوم ريغ ُمهوت اذه لب حالصإلا ةجحب مهوحن احن نمو

 ةجردنم يه بلاغلا يف ةيمالسإلا تاكرحلا نأ دقتعنو لب نظن نحن هلل

 رظانلاو «توافتي كلذ نم اهبيصن نكلو .ةعامجلاو ةنسلا لهأ ءاول تحت

 نم ًابلاغ نوكت نأ اودعت ال ءاهيف خفنن ىتلاو ةحورطملا تافالخلا ْملإ

 مزجأ لب ءانيلع نايغطي بصعتلاو دومحلا نكلو .ةعس اهيف يتلا رومألا

 قيرط نع متت نأ اًدج نكمملا نم ةدوجوملا تافالخلا نم ريثك حالصإ نأ

 ثدحي نلو ءطقف قحلل لوصولا اهئارو نم ئغتبي يتلا ةشقانملاو راوحلا
 نأو ةنورمو ةعس رمألا ىئطعيو ءهسفن فرط لك مهتي امدنع الإ اذه

 عيطتست ال طقف ةدحاو ةكرح نأو .ًاضعب هضعب لمكي انلك نأ فرعن

 فيك نورتس كلذ قيقحت دعبو .ةمألا ةماقإ ليبس يف اهدحاو ريست نأ

 ةكرحلا مضخ يف دوجوملا فالخلا نوكي ال اذال مث .حالصإلا نوكي

 دسي اهب موقت ةعامج لك نأو ءداضت فالخ سيلو عونت فالخ ةيمالسإلا

 انئارو نم انودع نأ ئسانتن الأ بجيو ؟يمالسإلا لمعلا رادج يف ةرغث

 يطعن ال نأ انيلعف ءهنهويل يمالسإلا لمعلا ردص يف قوقشلا عرزي

 الإ كلذ نوكي الو يمالسإلا لمعلا بلق ىلإ اوذفنيل انئادعأل ةصرفلا

 ةيمالسإلا ةكرحلا ءانبأ حصنأ نأ ئسنأ الو ءاننيب حيحصلا قيتستلاب

 جورخلل هناحبس هللا ئوقتل نوجاتحم اننإف يعرشلا ملعلا ىلع صرحلاب
 هل لعجي هللا يقتي نموإ» :لوقي ئلاعتو هناحبس هللاف بئاصملا هذه نم

 نلو هناحبس هللا ىوقتب الإ كلذ انل ئنأو جرخم انل نوكي نلو «ًاجرخ

46 



 هناحبس هتفاخمو هللا ىوقت ثروي ملعلاف ملعلاب الإ هللا ىوقت ققحتت

 . هتاضرم ىلع صرحلاو

 .هدس انيلع بجي اذلو .للخلا انفرع دق نوكن نأ وجرأ انه ملإو

 نوكي نلو «قيرطلا اذهب الإ نتفلا هذه نم جرخم انل نوكي نل ينوقدصو
 هدنع انم ٍدحاو لك لب «؟! !«ةنسلاو نآرقلا» هنأ انم ٍدحاو لك داقتعاب ًادبأ

 ًاضيأ ركذأ نأ دب الو ءاهنع هدعبو (ةنسلاو باتكلا) نم هبرقب قحلا نم
 نأ ديري الو عاطتسا ام حالصإلا الإ ديري ال تاملكلا هذه بحاص نأ

 رطفتي هبلقو .كلمي ام لكب هنيد رصني نأ ديري لب ىدحل لع ادحأ رتب

 ديزت ال يتلا (بتكلا) هذه باحصأل لوقأ نأ ديرأو «ثدحي اه لع ًانزح

 اوأبريلف نوملكتيو نوبتكي مهدحو اوسيل مهخأ اوملعي نأ .ًافالخ الإ ةمألا

 دسفيو برقي الو دعبي يذلاو جوعملا بولسألا اذه يف ريسلا نع مهسفنأب
 رصنلاو ةمألا هذه يف ًادوجوم لاز ام ريخلا نأ ملعن نأ بجيو حلصي الو

 نمل ىركذل كلذ يف نإ» !!ًاديور نكلو ةلاحم ال هبابسأ ققحي نمل مداق

 نإ# :لوقأ انأو يمالك متخأو .«ديهش وهو عمسلا ىقلأ وأ بلق هل ناك

 هيلإو تلكوت هيلع هللاب الإ يقيفوت امو ,تعطتسا ام حالصإلا الإ ديرأ

 . * بينأ
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