
ةباــــتكلا نــــــف
- 13 ةــــــئف 10

يطسقلا نيدلا ءالع يراس دمحم

أ ْتناك اذإ َفيكَف
َ

دياز ُمالح

يلازغلا ةسردم

أ يف
َ

مايأِ دح
ِ

َّصلا  أ نأ يل ىلاـعت َُّهللاَ ءاـش ،ِ ةيبهذلاِ ءارحَّصلاِ لامر ِتابحَ نيبو ،ِ ةبهتلملا ِفي
ُ
 ،روـنلا ـَرصب

أ ًةيوق ُتنك دقف
ُ

.ةايحلا ُبح

َّصلا ىرأ ُتحبــصأف ، ربــَكتوُ عرــفَتت يناــصغأ َْتذــخأو ،ْ دــتَمتوُ دــتَمت يروذــُج ْتأدــب  ،يلوــح نــمَ ءارحــ
َقورشَ ةدهاــشم ُتدــتعا دــقل.اــهل اــًنمآ أــًجلمُ ةــفيطللاُ ريفاــصعلا ينــم َتذــختاو َّشلا   اــهبورغوِ سمــ
ُِرسك يذــلا ُموــيلا ىتأ نأ ىلإ ،يموــيٍ لكــشب ألا يف ُتــحمل امدــنع ُ،ةــباترلاِ هذــهِ هــيف تــ

ُ
ًصخشِ قــف  نــم اــ

.اًئطاخ َناك يداقتعا َّنأ ُتدكأت ِهبارتقاب نكلو ،اًبارسِ رمألا ئداب يفُهتدقتعا ،ِ رشبلا

ًصخشَ ناــك َســلجو  ينــم َبرتــقا ِ،هــحمالم يفُ رــهظتِ ءاكذــلا ُتاــمالعو ،شوــشبُ هــهجووٌ ةــيهبُ هــتلط اــ  
َّلظتــسيل أدــب ،ةــفراولا َّيناــصغأ َتــحت 

َ
َّصلاِ هذــه ىلإ ىتأُ هــنأكو ، ٍتامدــقمَ نود يعــم ُثدــحتي   ِءارحــ

ًموي ةــفاغ اــيَ نيــملعتأ :لاــقف ،ياــيإ ًادــصاق ُلِّوحأــس اــم اــ َّصلاِ هذــه  ٍميظعٍ دالــب ىلإَ ءارحــ  اهلعجأــس ،ةــ
َّصلا ىلـع ةـًعيرسً ةرـظن ُتـيقلأو ُ،هـحومط ُتبرغتـسا ،عـيمجلا ِراـظنأ َّطحم  يلوـَح نـم ةعـساشلا ءارحـ
َقطنملاَ دجأل ُلوقي يلخادب   نـم ُتـلجخىتـح تاـظحل َّالإ َّيهاـم نـكلو ،لاـنملا َبعـصِ هـب ُظفلتـي اـم َّنأ 
ُ ةردـقلا َكيدـلَ نوكتل َتنأ نم :ٍددرت َنود ُهتلأسف ،اهب ُثدحتي يتلاِ رارصإلاو ِلؤافتلا ِةربن َمامأ يسفن
. ))ءارحَّصلا ُلجر انأ(( :ةقثب ينباجأف ؟ كلذ ىلع

 امو ٍتازاجنإ نم ُهققح امب ينربخيلِ رخآلاو ِنيحلا َنيب ينروزيو ،ينع ُبيغتي ال َحبصأ مويلا َكلذ ُذنمو
موـي َتاذ ينءاـج ىتـح.مالـحأ نـمِ هيلإُ علطتي

ٍ
َّسلُاتاراـمآو  دـياز اـي اـه ُ:هـل ُتـلقف ،هاَـّيُحم وـلعتِ ةداعـ

َِّرشب ُّلــك تحبــصأ دــقل مــَعن ،تاراــمإلا ُتدــحو ةــفاغ اــي :ينــَبيُجيل ،كــتداعكٌ ريــخ وــه اــمب ينــ  ِتاراــمإلا 
.دحاو ٍبلقب ُضبنت اهخويشو اهلافطِأب ،اهئاِسنو اهلاجِرب

 ،ةروـطتمٍ ةـعارزِ قرطب ةعساو ءارضخ ٍتاحاسمل ،تارامإلل ٍديحوت نم ،ىلاوتتُتاجاجنلا تأدب اذكهو
ًالوــصو ِراوــجلاِ لود عــمٍ ةــحجان ٍتاــقالع ىلإ ،تاــنئاك نــمِ هــيوحت اــموِ ةــئيبللٍ ةــيامحو ٍ ةدــيعبٍ لود ىلإ 
.ىتح اهليختت نأ يلثم ًةرجش ُعسي ال اًدج

َقـثاو ـيشمي ًاموي يناتأ ُمث َ نـيأ ىلإيتفاـغ اـي ِتـيأرأ :لاؤـسب اـهقحلأو ، ٍزـعو ٍرـخفِ ةرـظنب ينـَقَمر ،اـُطخلا 
! حَزحزتأ ال يناكم يف ٌةتباث انأو ىرأ نأ يل َفيكو :ُهتبجأف ؟ءارحَّصلا ِهذه تلصو

حرــفلا ُتاــمالع َّيلــع ودــبت مل نــكلو ،ِ كــنع ىلــختأ نــلو ،يبردَ ةــقيفرَ نينوكتــس :لاــق َّمــث اــًيَلم رــَّكف
ِ
 ، 

َّصلاِ هذــه يفَ روــنلا ُتــرصبأ نأُ ذــنم :تــبجأف ،ِببــسلا نــع ًابرغتــُسم ينلأــسف  ىرأ نأــب ُمــلحأ اــنأو ءارحــ
 اـي َكـلذ ُققحتيس :ًِالئاق ينعَطاقف ........ نأ ُملحأ ْتدتعا امك ِضرألا َنم َسيلو ِءامَّسلا َنم اهلامر
. كلذب ِكدعأ ،بسانملا ِهتقوب نكلو ،ةفاغ

..... عبتي
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َلــحر َّمــث ُعأ ملو ينــع َباــيغلًااليــُطم  ُفــجت يناــصغأ ْتأدــبو ،ُ هــغلبمُ نزــحلا ينــمَ غــلبو ، هارأ دــ  يقاروأو 
مالحألا َبلق َّنأ اهنيح ُتكردأو ، اًدج ًةليقث ُمايألا ْترَم ، ُلبذت

ِ
. ضبنلا ِنع َفقوت دق 

َقرشأ نأ ىلإ َسيلٌ موي َّيلع  مايألاِ ةيقبك 
ِ

حـير ُتامسنِ هيف تَّبهٌ موي ، 
ٍ
ُلـمحت   اـنأف مـعن ، دـيازَ ةـحئار 

. وه ُهنإ معن : ُتلقف ، ديعب نم ايتآ ُهتحمل ىتح ، اًديج اهِّزيمأ ُلازأ ال

. ةئِطخُم ينأ ُتنقيأ َبرتقا امل و

حومط َّلك ُعمجت ٌةلاه ِهب ُطيحت نكل و ، ةفلتخُم َحمالم ُلمحي َناك
ِ

. دياز 

ُقــيربِ هــينيع يف أرــجتأ نأ الإ ينــمَ ناــك اــمف ، ريــظنلاَ عــطقنم ٍرــخف 
َ

 ىلــعَ ناــك نإ ِروــفلا ىلــعُ هلأــسأ و 
َفدرأ و ، ةفاغ َّيه ِتنأ ًاذإ : لاقف ، ديازبٍ ةفرعم  ! ةـفاغ اـيً ةروهـشم ِتحبـصأ مـكَ نيملعت ول : ًالئاق 
 و ِتارامإلا َلخاد ٍناكم ِّلك يف ُعملت ِكتروص ْتحضأ دقل ، حماستلا ُراعش ِكنأ َمِلع و َّالإ ٌدحأ َقبيْ مل
. اهجراخ

 يف ينــلعجينأِ ضرتــفملاَ نــم يذــلاُ هــثيدحُ عــطقأ ينــلعج َّيلإِ هــب ىتأ يذــلا اــمَ مــلعأ نأــب يلوــُضف َّنــكل
َلمأتأل ُتيتأ دقل : لاقفِ هئيجم ِببس نعُ هتلأسف ، ةمراعٍ ةحرف  يتـيؤر نأل ، ةـليمَجلا يدالـبَ ءارحـص 
. ءاضفلا نم اهارأس يننأل ًالامج َّدشأ و ًةعور َرثكأ نوكتس ةمداقلا ِةرملا يف اهل

حرف نيب يلخادُ رعاشملا تطلتخا
ٍ
ُققحتي امب  مالحأ نم 

ِ
 يناـكم يفً ةـتباث يئاـقب ىلـعٍ ةرسح نيب و دياز 

 ىلاـعت َّهللاُ ةئيـشم ِهذهف عبطلاب : ةغلاب ٍةقثب َّدرف  !؟ كلذ ُعيطتستً اضيأ َتنأ : ُهل ُتلق و ُتدهنتف ،
ُلــصتس وٍ هــلجأل ٍتاونــس اندــهتجا ، َّهللاُ هــمحر دــياز خيــشلاِ كــلُ هدارأ اــم اذــه و ،  ىلإ ِتاراــمإلاُ ةــفاغ 
. ةفاغ اي كملُح َققحأل َمويلا ُتيتأ دقل ، معن ، يتقفرب ِءاضفلا

ُفـطقي عازـهَ ذـخأ و ، يرعاـشمِ دـيدحت ىلـعً ةرداـقْ دـعأ مل و ،ٍ ةملك ِّيأب ِظفلتلا نع ُتزجع  و يراـمث 
. نازهاج َنآلا ُنحن : لاق و ينم اًعفاي اًنصغ َذخأ مث ، اهروذب ُعمجي

َّسلا ُتــقناع ،ُ هــعم ُتــبهذ مــعن  ِفوــج نــم ُتدــلو ،ٍ دــيدج نــم ُتدــلو دــقل ،َ ءاــضفلا ُتلــصو ،َ ءامــ
ٌسمـش اـهنأك و ىلـعألا نـم يتارامإ تيأر ، تايدحتلا مـلعلاَ ةعـشأ ـُرشنت 

ِ
ِّلـك يفِ ةراـضحلا و ِروـطتلا و   

مالـحألاَ عيمج َّنأ اهنيح ُتنقيأ و ، ءاجرألا
ِ

َفـيكف ، قـقحتت نأ اـهل َّدـبال ِرارصإلا وِ ةـميزعلاب   تـناك اذإ 
! هُتميزَع تناك اذإ َفيك و ! دياز ُمالحأ َيه ُمالحألا َكلت

تهتنا


