
 ���دة ا���د: �ظ�ھرات ا������ن واھ�زازات 	رش ا�ر��ن

 

 

  إ�راھ�م 	ر��ت
21:32 - 1/  11/  2012 - 3898: ا��دد-ا��وار ا����دن   

ا�������"، ا�د�ن ا������ و��د ا� �ر ا�د���: ا���ور   

      

  

  
  

ن �%رو�ت إ��%م ذھ��� ����ول ا�)ذاء �� �و��& �ن ا��و��%�ت وا����ت �$�و	" �ن ا�رھ��ن ا��وذ��
��رً	� ���ط ل ا� ر��ن �رؤ�" أ�& و�ن ���وم ھذا ا� رح ا�ذي ���و و$%%م ا�����" ا�*���" 

"�����م، ��رف �وذا؟ أ$�ت : أ��م �وذ�ون؟ أ$�ب وا�د ��%م: ��1�%م. ����ل و$وھ�� ا��ر��" ا��
$ل ا�����ظ ���ـ $��� ا�ر: �8ز ا�راھب ����& و�7ل! أ��د، و�ن ���� 6 ��رف �وذا ا��ظ�م: ����س

jelly man  ّ�ق وا�دھ:ت �ن أر����%م وأ�%م 6 �;:ون 8*ب إ�%%م و�ن	ت و�م أ�؟ �*�
 ����م 	��%م أ�د �د ا�ردة أو �ط�ر ر�7�%م @�%م أ��ءوا إ�? ر�و�%م و���ر ھذه ا�� ردات ا��

"��A�Bر��" ا�   .�Aزم ���C��� ا�
أ�%� ا��وذ�ون، �� �ر �C��م ��1 ��م؟ و��ف �D�E ��ن ا��رب وا��Cن ��C�م؟ و��ف �$و�م �ن 
�� 	رً�� و�����ن و������ن؟ ��ن :�وب ��ز7" �ن ا�دا;ل ��$ ����Eا�ذي أ �ا6ھ�زاز ا�دا;�

�ت ��ن أ���ء ���C" �دو�" 6 ��1ن ����. و�م �:�ر �وً�� ��@��ن، وا�:ك �Aز��� و�م �ط��ن �:�ء
ا��Eراء ��واردھ� ا�:���" و6 ��1ن ��ر H � �&؛ و�ل :�ء �ن �و��� ����ب �� اھ�زاز 

و��ز	زع �ل و��ز�زل و�ن Cم ���ن �م ����م �وً�� أدب اA�;6ف �� ا��وار وأ�*ل �� �$�ده ھو 
 ���Eا�� H د�	�7ل  ���رب ����ط" و�    ".ظ�ھرة Eو��""ا�ز	�ق وا�Eراخ @ن ا�

  
    رش H ذا�& �%�ز، أ�A �%�ز ��ن ا��:ر ا�*��ف؟وإن ��ن 	

وإن ���ت ا� ��" �ؤرق �*$H K وB;��دھ� �$�ھد ا�����ون �� ���ل H، ھل �Eدق أ�د ���� 
  ا�����ر؟

وإن ���ت �C" ����ت إن ُ��د ��� ��وء�� ��� �7ل ا��رآن ��ن �$روء 	�? إ	��ل ا���ل وطرح 
��� أ�%� ا�ذ�ن آ��وا 6 ���1وا 	ن أ:��ء إن ��د ��م : "ا��رآن 7و�& ا�رأي ا��;��ف وا���د؟ $�ء �

� ا����م ا����*ر �:$�ون 	�? طر��" " 6 ���1وا"�� � أن ا�N" ��دأ ����رة ". ��ؤ�م� �����
ا�� ��ر ا���راط� وا��� ��%� �Eل ������" �ن ;Aل طرح ا��ؤال ��و ا��ؤال �$رأة �K 	دم 

&�A	 ?�	 ء���1ل أي ���م 	ن ��د ا�ن ���ذ ���رر �ك ا���و�" ا�:���" ا����و�" . �7ول أي :
�د �ن ���ذ ا�ذى اھ�ز ��و�& 	رش ا�ر��ن"	ن ا��د�ث ��1& � ." ،��A�Bر ا���و�� أد���ت ا��

Kر �%�ز �& ا���وات ا���� �ا� &��. ھ��ك د	�ء �%�ز �& ا����وات ا���K، و�رى ا���ض أن �� � 
ن ا6ھ�زاز؟ �Rن ��ن ا6ھ�زاز ���ق ��� ھو ������ز��� و�� ورا��، أ�A أ�ن ا�ر�وخ 	وً*� 	

  ���ق ��� ��ن ا��:ر ا�*��ف أ�ً*�؟
  

����ء ا�����ون ��� ����رو�& إ��ءة ��ق ���%م و�)�� د��ءھم و�Eر;ون Eر;" وا إ���Aه 



� ا�Wِذ�َن آَ�ُ�وا إِْن َ�� أT�َ%َ : و�Eرة د��&، وھم �%ذا �ط��ون �داء ا��رآن" �Eرة ر�ول H"�%دف 
ْت أ7ََْداَ�ُ�ْم  X�Cَ�ُْم َو�ْرُEُ�ْ�َ َ WH ُرواEُ�ْ�َ) "�7ورة ���د، آ�.(   

� ا��د�ر ��و��ن، �ن ��Eر �ن؟ E�� Hر ا������ن أم ا�����ون ��Eرون H؟ وھل ���ظر H ا�
H رE�� ف؟ ا��رآن ��ول إن ا����م ھ�� ھو �ن��.  و���Eر ��را�" ر�و�&�Eر�& �ن ا��:ر ا�*

أ6 �و�� ھذا �1ن ا���Bن ھو ا��وي وH ھو ا�*��ف ��� أن ا���Bن ���� إ�%& و��Eره 
 Kد و��& ��ط��	ح وAل �� �دى ا��:ر �ن 7وة و��ن 	 ��(��� �و��Eر د��&؟ H ا��وي ا�)�

  .ر8م أ� & ا���7د�ن
�ز�د �ن اBرھ�ب؟ ��� �دا�K ا����م 	ن ھل ا6	�راض 	�? اBرھ�ب ��ون ��ر���ب : Cم ��1ل

أ6 ��ون �ن ا�ذ��ء �1ن . د��& 6 ��� & ذ��ؤه و��Y� 1$رھ�ب ��CBت أن اA�Bم ��س د�ن اBرھ�ب
� ا����م �%�" ا6رھ�ب 	ن د��& �Rظ%�ر ا�و$& ا�����م ا�$��ل ا�ذي ���? ���Aم �1ي و���"  ��

   *�رً�� وأن ا������ن :�وً�� �*�ر�"؟و�%ذا �ظ%ر �����م �م أن اA�Bم د�ً�� �
�رف أن ھذه ا��ظ�ھرات �� ھ� إ6 �ظ%ر �ن �ظ�ھر � ?�� "���C ر �نC�ن ا@�ر 6 ���)رق أ��

ا�*�ف �� اA�Bم � �& و������� ا������ن، ود��ل 	�? 	دم ا��C" ��1 �%م و	دم ا��C" �1د���%م 
  .ا��%زوز ���Z �:ر �%زوز�ن، 6 أ�Cرا�د�ن ! �%�ون ��Eر�&.. و	دم ا��R� "�C%%م وا�ذي 

  
�وب ا�)رب 6 ��ر :�ً�� �ن ھذه ا�%�$�" ا�د���" @�%� ��دس �ر�" ا��Aم و���م أن ا@:��ء :

ا����C" ھ� ا��� �وف �)�ب و��ود و��Eدر ا@$واء دون �Aم ودون Eراخ و��ن ;ط�ب 
،���7وم �ؤCرون ا��وت 	�? ا����ة  ا��راھ�" و� ك ا�د��ء �C� 6ت :��� �وى أ�%م، ا������ن �

   .و6 ��درون ��7" ا����ة
  

�وب ا�)رب �ذ�ر �� ��7& �و���ر �و���ر �رو�و : : �أ�� 6 أ� ق ��ك �� ���" وا�دة ��� �7�& ���
و�ن ھ�� ��ر�" ا�����ر . �1دا�K ��? ا��وت 	ن ��ك �� ا��Aم و�ر�" ا�����ر 	ن أ���رك

د�د ;ط�ر ��س ��A" ا��واط��ن، و���ل �ل إ���ن و7�%� �� �� و�" ��$��K ��د�ت C�� 6ل �%
  .��7& أ�و �واس �� ا�;�ر

  
�رى �ظ�ھرات ا������ن ا�)�*�" وا��� �Eرت ��" ���زھم ����:رت �� ا����وس 	��رات 

�"�Eف ذ�ك �Cل �A�Bأي ا�ـ " ا�)*ب اMuslim Rage  زم ا������ن ا�ذ�نA� وا�ذي
دا;�� �ز7%م :ّر ��ز�ق 	�? إCر ھزا��%م ا����ررة و;Aل �را�ل  ����ون �ن اھ�زاز �ل و�ز�ف
�ددة أ��م ا�)رب وإ�را��ل��.    

و�ن �7ل إن ���و��" أ��ر�� ����" ا@د��ن ��� �� ذ�ك اA�Bم؟ ھل ا�دو�" ���� ا�د�ن؟ و��ذ 
Aد 6 ھ��ك �Eل ��م ��ن ا�د�ن وا�دو�" �� أ��ر�� وأورو��، وا�دو�" �� ھذه ا��! ��? �� 	رب

��د;ل �� �ر�" ا�����ر �ل �ل وا�د �& ا��ق أن ��ول �� :�ء وأن ����د �� :�ء و�ر�" ا�����ر 
 ��� و�" ��$��K �:�ل �ط�ق، و��س �ن ا����ن أو ��? ا���ط�� ��K أ�د �ن ا�����ر 	ن رأ�& �

   .أي د�ن �Eرف ا��ظر 	�� �� ھذا ا�رأي
  

�ص ا����وى وا����" ����د ��& ا�� زاز �:�	ر و�;رج 	���� ��و6 ������ ��و6 � ��م ر;
� ���د���� Dرض ا�����:�ھدت أ7ل �ن د��7" �ن ا� ��م و�م أ���ل �:�ھدة ا���7� . ا������ن ����

 6 ًA�	 د�إذ ا� ��م ���& و6 ���ل أي ��7" ���" ُ�ذ�ر وا�� زاز �:�	ر ا���س ��$رد ا�� زازھم ُ�
و��ن دا��� ا������ن ���7ون . ��? 	�? ا������ن �رك ا� ��م و:�1&و��ت أ�. أ;7Aً�� و6 إ����ً��

ا��ث �� أي 	�ل ���وب . ��Cل ھذه ا@�ور و��طون ا����& �ن ا@�ور :%رة أ�Cر ��� ����ق
و�$د أ�& ���ب ���& �� ا�)��ب وا�����ون أ�Cروا *$" �8ر " ���ب ��رم"��و�ون 	��& إ�& 

ھو ���& :د�د ا�� �ھ" وھ�� ا���ل ا����& ����ب :����& �ن  	�د�" �و�& �$��وا ا�6���ه ���
���ذا 6 �1;ذ ا�����ون أ�ًرا �%ذا �������" و��$�ھ�و�& ��� ��دث �� ا��Aد . 8و���8" ا������ن

� و�رق ا�� �رات و7�ل ا��:ر �A�Bا����*رة؟ �� ��دث ��س ا�6����" وإ��� ا�)*ب ا



� " ;رج �%� ر$ل ���ل ا��راھ�" و�ر�د �D�$1 �:�	ر ا�)*ب و���ذا؟ @$ل ��رة �;... ������ت
���ر ا�� وس ��ز�ون ����وى *��ف ا�� وس . و�%ذا �%و ����م و�� ھو �����م �ل �دّ�ر

 K��$�� �7و�%م ����� إ�����" و����ون �وE)�رھ� و�: �ون و��ر��ون، و6 ���� إن ���ت �
��ل ا�;�ر و�;�ر ا���Bن �ن ��ث ھو إ���ن و6 إ����� �����ف ��& $��ً�� �������ن ا��رEوص �

   .�%م د��&
  

�%� �� "�Cد ا��� �Eدر 	ن :�وب �%زوزة ��ط�" �ن ا�دا;ل �م ��رف ��A�Bن . ا�)*ب ا�و�
��ذا 	ن ا�د�ن ا��%زوز؟ ��م اA�Bم � �& د�ن �%زوز �ن دون :ك وأ;ر$�& 7ر��" ���د �ن 

�س �وى ا@�� ا@	�? �ـ ���د �ن ��ث ا�����ل ا�� �� �" H"	�د H ا��*طر�" ا@ر7"، و
���ذا : �C" �ؤال أ��ول أن أطرده �ن ذھ�� و���& �1�� ����Rح أ�Cر �ن أي و7ت �*?. ا� رو�دي

ا����م دا��� ;��ف 	�? د��&؟ �ل ا����م ;��ف �ن �ل :�ء و�ر��ب �� �ل ا���س ��ن �� ذ�ك 
��ًE;: &أھ�.   

   �1ن د��& ��%ل ا��*�ء 	��&؟ ���ذا �:�ر ا����م دا���
   ���ذا �:�ر ا����م دا��� أن ا� ��" ���ن �ردي د��& طر�ً�� ��ن �ط�م ا���ر�[؟

ا���رض �A�Yم �1ي ��د ���وع �� اA�Bم و����ر إ��ءة �A�Yم ����� �� $��A� Kد ا����م 
"�AEر إ�? ا��:� "��E "�A	 . ا����*ر ا���د	ل E@ا ��دات :ر�7" ��د ��ق أ	�م أن ھذه �

أن ا��در$�� ا@��7ط �� �ؤ��ر ذھ�ت إ��& و��1و�� 	ن �� ظ��� 	�? ا�����" ا���ط�" � ��ت 
� ��ن ز	م ا���ض اN;ر � ����$���7� ���%�و�� ����$د�ف وا���ض �7ل إ�� :��ت ��ر ���� ا�

ا@د��ن 	��"  	�د�� ��ب ��A" �و�? ���6ً �*�رً�� �� ��د. أ�� :��ت أ�� ا��ذراء �ر�م
و	ر*& 	�? $ور$� �ك ز�دان ��E& $ور$� ز�دان ����دول 	ن �:ر ھذا ا����ل و	ن ��د 

و�و$& 	�م ��1ور ا�د�ن ���7 ��م ا����ش . ا�د�ن 	��" @ن ا����م ا�ن �$��K �م ��1ف اA�;6ف
�طب ا���ل إ6 ��%� �����ل @�%� �ر��ط" �����ط " @ن ا�د�ن ����ره أ�:�ء ا���ب وا�و$دان و6 �;

� أ�� ;*ت ���ً:� د��ً�� أو ����ً�� و7د ا��%? 	�? ;�ر �ل . 	�وًرا 	��&���� ��م ��دث أ�ًدا �
 ���Cًرا �� ���%� ���;Eو�" �واء ��ن ���وري ���م ا�ن ���" ��:ق ا�$دال أو ����� إ�$��

�1 وا ا���د ;EA" ا��ول ھو أن ا������ن �م �. ا��C6ن وا�د �ن دون :ك. أ��ر�� ����ظ
و��ت : وأ�ن ھذا ��� ��7& ا@���ذ ا��Bم ���د 	�ده 	�? �راش ا��وت. و�;:و�& و����رو�& ذً��

 &��	 �أ���� أن ُ���ل ���د أ�لّ أم ا��ظت 	��& ا��^�م و��ن د�ً�� 7د أردت إ�AE& أ��ذر أن ��*
� ا�����م ��*� 	��& ا�����م؟ و��ك ا�;:�" ذا�%� ���رر ا��وم �ن ا��$دCر ا��دا�ب ا� ��Eد�ن وأ

�%ل . إذ ���وا �;:ون أ�Cر �ن أي و7ت �*? أن ��*� ا��� �" وا�����م ا@زھر�" 	�? اA�Bم
�A �ؤ��ون �1ن اA�Bم ��%ل ا��*�ء 	��&؟ وأ�ن ھذا �ن �� ���Eون �& �ن �^ذ��م ;�س �

�ر�" وإ"H أ��ر"�رات �� ا��وم � "��E ر ���ت �وى��أ H راس �_;ر أ�? أم ؟ أم أن;
6 �� ق ا��رب إ6 	�? � رق ا����"، و7وة ا�;Aف، ور�ض اA�;6ف، و�رض ا@��د�" ! :�ء؟

وھم �� ذ�ك �� ;در ا���ران و��ل ا��%�وم و6 ���1ون 	�� �$%�ون . 	�? ا�$��K �رً*� ���ً��
   .د ��7ون;:�" أن ����ن �%م �� 7د �ؤدي إ�? ا��)��ر وھم ���)�ر ��رھون و	�? ا�$�و

  
���ذا 6 �:�ر �ل أ���ع ا@د��ن ا@;رى ��Cل ھذه : ��ق ��� أن ����ءل ���ض ا@���" ا��ر��" ھ��

وھم ��Cرون  - ا������" 	�د�� ُ����د أد���%م أو ��م ا��;ر�" ��%�؟ ���ذا ا���د��ون �� ا�)رب
� $�وب ا��Eراء و�� و�� أ�ر��� ا�A����" و�� أ�ر��� - ��������" و��س �ل ا�)رب 6 د��ً��

 ��ًA	رون � �رات أو �ؤ���ت و6 ��ر7ون أE��� 6ورون و6 ��ظ�ھرون وC� 6 ?E7@ا�:رق ا
	�د�� ��:ر أي أ	��ل ���" أو ��ر�" أو ��? ھز��" ��;ر �ن أد���%م أو ����دھ�؟ :�وب أ�ر��� 

��ن ا�د�ن ��س ھو  ا�A����" وأ�ر���� $�وب ا��Eراء ھ� أ�ً*� ���ش �� �Aد ����" ��;� "
�و�� ��ن :�وب أ��ر�� ا�A����" ���رم ا��ر�"، و��دس ا� رد�" ���ن :�وب . ��ر�%� ا@���

�*�� ا���ض ���$��"� K� ?ط����ن �� ا@Eل �دو، و���C��� . :�و��" 7ط���" إذ ���K ���$��" و��
���� 7:رة ا��*�رة �"�دو�" ���8" �%�� ����� ا���ط��ون ا�$��ز وا���Aس ا@ورو��" ��ث 



��� ��ول �زار ���7�، و��ن ���C" أ��ر�� ا�A����" � �و�" ا� ��ً�� �Eد�7ً ���س " وا�روح $�ھ��"
"����Aر�%م ا�رو����" ا��*� ."���ھل :�ھد�م . 6 ����%م ذھ��" ا���ب و6 ذھ��" ا��رام ا��

 �����Bم؟ ورأ��م �ظر�%م ��$�د؟ ھل ��ن �%ذا ا����وى ا%�Aورة أ�	د�� ا��رأة �%� �	أم 
و	ورات؟ ھذه :�وب 6����" أي را�7" ���*رة �� ��ن ��ن ���� �ذ�ك �ل 	�د�� ا�ر$ل ھو 

� ا���د ����� 	�دھم ا��رأة ھ� ��دة � �%� و6 �����%� أو �����%� " ��ل"��ا��رأة؛ و���" ��ل �
��ن .. �ب �& �%ذا ا���وان��� �7ل ز�� �$�ب ���ود �� ��" :روق �ن ا�)رب"إ��� ��ز���. ر$ل

:روق �ن ا�:رق ����ه أ��� �$�ر ��*���، و���%�ك �واد�� ذا�%� ھ� ھ�، و	�دھ� �Eدق ���� 
 ���  ".و ��ر��ك �� �وز�د �� 8ز�ت"ا��Cل ا�:

  
و�ن �ل ھذه ا�:��رات 6 �رى " اA�Bم د�ن ا�����D"��رر ا�����ون :��رات �* �*" �Cل 

ل اB	Aم ا��د�C" ���ول �ً�� إ�& د�ن ا�����D �ل رأ��� ا��ر�ر�" أCًرا �:%د �& أي �ن و���
H رة ر�ولE� "$�� �%���:ل أ�ا�وا�د . وا�%�$�" � D���� ? أن�	طوي �� ،"ً(� ،D����ا�

أم أ�& " اA�;6ف"�%ل اA�Bم ��A ُ��ر . اN;ر 6 أن ����ھل ��& و����& ��ل ��و���& ��� ھو
و�ن ���` �8ر اA�Bم د�ً�� ��ن ُ���ل ��& وھو �� اN;رة �ن "��" ��ط�ق �ن ا�N" ا��رآ

؟ أ�ن �7ول اN;ر وأ�ت ��ول �� إ�� ;��ر @�� �م أ��K د��ك وأن 	��دا�� ��%� �ذھب "ا�;��ر�ن
:;�Eً �� �%ذا ���س �و�7" �ن $���ك وأ�& " ����D"أدراج ا�ر��ح؟ زد 	�? ھذا أ�ك 	�د�� 

�. �D Eا�طرف ا@د�� ا������ل �����Bدة : �� أھل ا�*��ر ا���� ا�� ��ھل ا;�Aف :;ص �
 ًA���ل أ:��ل اA�;6ف �����؟ ������� " ا���ول ا��Eدق"و" ا����ھل"أم " ا�����D"��ط�ب �

	�? ��ذا؟ وھل أ�� �$رم ��	���دي ��? أ��ظر ��ك ا�����D؟ �ACً، ھل �ظن ا����م أ�& أ	�? �ن 
 ?�� ��&"ا������ D�����"&� 6 �%�وا و6 ��ز�وا وأ��م : "؟ وھل ھذا @ن 7رآ�& �7ل

أ��م ا@	�ون، و�� ھو أ	�? و���& وا�ًدا �ن ا��:ر و����ر : �ذب 	��& ا��رآن و�7ل �&" ا@	�ون؟
   .ا��:ر ���ش و�$�� 7و�& Cم ��ود إ�? ا��راب ��� $�ء �ن ا��راب

  ھل ا����م ��A ھو ا@	�? 6	���ده �د���" اA�Bم؟
   و�ن أ�� @ظن أ�� أ	�? �ن �8ري �6����& �����د �;��ف 	��؟

��، و	�دھ� ��ن أ�ظر ً��$ ���أ��س �ن ا�وا$ب ا��ظر �ن زاو�" ا�����B" ����م �:�رك �$�
�:;ٍص �� ��ن أ�Eر أ���� �وى أ�& إ���ن و;�ف ھذا ا���Bن � س إ�����" $���" �ن أ$�ل 

��ت ھذا ��وف أ���? ��وا*K إ����� $��ل و�7ول �Eدق ا�� وس ��$رد أ�%� � س إ���ن؟ إْن �
�ؤ�س 	�? �� �$���� و�ر�ط�� �����" �:ر�" وا�دة ��%� ا6	���ر ا@ول وا@;�ر ��ون ����Yن 

  .ھ� إ���ن/ �ن ��ث ھو
  

��" ا���ل إذ ھو K��� 6 أو �Eدق �ل �� ُ���ل �& �ل �� H ل �ن ���ه�? �	رة � رض �إن ��د ا� 
�رض 	���� ��رة أو $��" �ن ا@���ر ���رف �� . ���ن و� �ص و��ظر ���� ُ��َرض 	��&�راه ��ُ
�دون ا���د وأدوا�& ). ا�����ت، وا����ل b و�ده(و�� 	��%� ) ا�����ت(و�� �%� ) ا����وى(��%� 

�ن أ	رف ا� رق ��ن ���Eف ا���ز$� وا��& إ�راھ�م ا���ز$� ووردة ا���ز$�" �ل ر��� أ��م 
�����د ��رف � رد وا����ز ��ٍر 	ن �واه، وھ�� ا���دة . ��%م ��ز$�ون: ��& ا@���ء وأ7ول��:

��ن ھ�� �$�%د . ا����و�" ھ� ا��� ��K ��ل ا���د، 6 :;وص ا����ب أو ا�����ور�ن أو ا�و	�ظ
 "�E;:ن ا�	د �� � و��� رّ���(	�? أن ��� "ٍ��ي وإ��� �ل ھد��� ھو ا�����" أ) ��د ا@:;�ص �

�د�ث "�%ذا ��رأ . ا�وEول إ�? ��& ا@:��ء وأ;ذ ;�ر �� ��%� وا����ك �����ن �� �ل :�ء
�ـ ط& ���ن و���ذذ ��راءة ��ده وھو � �ص ا���ز�� وا����د و��A" �و�? و�8رھم " ا@ر���ء

و�8رھم ��� ت �ظر�� ھ�� إ�? �واطن ا��وة و��ث �ر	وا، وأ�ً*� �واطن ا�*�ف، وھذا ھو 	�ل 
  .د ا@ر�ب ط& ���ن و�ن �ّف � � &، �$�ھًدا 	�? أن ��ول ا��ق �و$& ا��ق و��ق ا���ر�[ا���7

  
  .1888���ت �$�" ا����طف 7د �:ر�& �& �� 	�م " ا�6���د"و��:�[ ا��Bم ���د 	�ده ���ل 	ن 

. ا�6���د، �)"، ا��ظر �� ا�دراھم و�8رھ� ���ر�" ���E%� �ن ���دھ� و���E%� �ن زا� %�"



	�? أن ا�6���د طر�ق �ن أو�K . ا����د ا��Aم �����ز ���ده �ن ���E& وC8& �ن ����&و��& 
طرق ا6ر���ء، وأن أر���& �7دة ا���س إ�? ا��را�ب ا����� �ن �را�ب ا����ل وا�$��ل، �A 	$ب أن 

� 6 و��ث ��ن ا�6���د ��ً�� ��ن ا� ن ����ً . ��رف ا���Aء 7درھم و���وا ذ�رھم و�Eد	وا ��1رھم
  ."�راك �& ��و ا���دم، و6 ���ة @ھ�&

  
إن ا���د ازدھ? 	�د ا��رب �� : "و�رى ا@���ذ ا��Bم أن ا�6���د أDE د��ل 	�? ر7� ا���س ���ل

و�ذ�ك ا� ر�$" ��R& �م ��ن 	�دھم ا����د �وم ���وا �� . 	Eر �%*�%م Cم �وارى ��ن �1;روا
��? إ�ك 6 ���د �$د �ؤ�ً � �ؤ�ف 	�د . . . وا��$Aت �1;ر، و��� ��د�وا أ�:1وا ����د ا�$را�د

�ل 7د �Eرت 	�د�%م أن 6 . ا�Bر�Z إ6 ا��%دف ��%�م ا���د وا�����د�ن �ن �ل Eوب و����"
ُ��رض 	�? ا�$را�د �6���ده ����K ا���س �& و��ر�وا ��7�& ?�� K���� رض �ؤ�ف�وا��ؤ� ون . ُ�

����د و��و�" ��	د ا�����د�ن، ����%م أن $�ب ا� ��دة ��& ��%م أر8ب ا���س �� �وط�د د	��م ا6
	��د 	��%م، ��ذ�ك �راھم �ر*;ون ���م ا�����د أ;ط1 �� ا	���دھم أو أ�Eب، و����رون ��دھم 

�%م� ًA��$م و%��	 ًA*� .ن ذ�ك	ذار �	ّدروا ا�رد ��6E &��	 وإذا ا7�*ت ا�*رورة أن �ردوا .
  .��د أن �;�و ��ره�ل ذ�ك �ر�Eً 	�? ا�6�. . 
  

وأ��` ا����ب �7ً��، وأ7و�%م رأً��، وأ$ز�%م � ًظ� وأر7%م �Cًرا و�ظً��، ھم أ:د ا���س 	ر*" 
و7د ���ل ا�����دون 	��%م �ل ا���ل، و������ون 	��%م أ:د ا�����ل، ������ ا����Wب �ن . ��A���د

�� ����ون ا����دھم 	��%م إ�? ���%م، ا����د ا����د �� أ��Eوا ��&، و�)*ون 	�� أ;ط1وا، و��Cًرا 
   .إ�� إ7راًرا ��E�&، أو إظ%�ًرا �;طRه، أو �)�ر ذ�ك �ن ا@8راض

  
وا��د�7ق �� . وا�6���د ��ن 	���ء ا�Bر�Z د��ل 	�? ر	��" ���م ا�����د 	��& وا�6� �ء �:�1&

�����د 	��%م �ز�" �%م، ا�وا��ون �� ا� %م ����رون �:د�د ا. ا�6���د د��ل ا6ھ���م ��� ����د
وإذا رأوا �ن ا�����د ���ھAً و����ً�� . و� *�ون إظ%�ره ������%م �ن �$رد �د�& �%م واطرا�&

  . . ."��ءھم ذ�ك، و���وه ���ل اE��6)�ر ����" �^�� %م، و7وة 	��%م
  

�د ����ر�" �%ل �ن ���ل إ�? �ر�" ا� �ر وإ���ح أ��ر �$�ل ����د ا@د�� وا� �� دون أن ��%��� أ
إ��� $زاء ا�ذ�ن ���ر�ون H ور�و�& : "H ور�و�& و���:%د ��� ���N" ا��رآ��" ا�����"
   ؟"و���ون �� ا@رض ���دا أن ����وا أو ���Eوا

  
 ��1ن ��ن أ���ء ھذا ا�ز��ن ��� ���دث 	�& ا@���ذ ا��Bم ���د 	�ده؟

 


