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  إ�راھ�م �ر��ت
دن-ا��دد: 3989 - 2013 / 1 / 31 - 15:20��  ا��وار ا

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

      

  

�#م����ن 	��ر ..زي � أ�ت 	��ر ��دي أ�� 	��ر ��دك: � ول ا��ن �� �ظر ا#��. أ�ً'�ا
إن ا�د�ن ��د 1 ھو ا.�-م ون ���0 /�ر ا.�-م د�ً�� �#ن ُ� �ل �+، وھو �� ا*(رة ن 

   .ا�(��ر�ن
  

������ؤ	د راًرا . و�ظن أ�+ � و�+ ھذا �+ ا��ق �� أن ���ت ا*(ر�ن ���	�ر و��ظر إ��2م �

�	��ر"و�	راًرا أن ��" ذھ��" ا� ا� رآن، �� �م . 7 و6ود ��2 �وى �� أد���ت ا��	ر ا.�-�

�#��ن ��+ �� ا�7� �د : ا���س إ�: ��ط�ط�ن)�د (>و+ ا��ن وُ	��ر؛ و��+ ��6دل #�

< أ�2م �� ا�وا?< 	ذ�ك وإ�� ��دأ �(�ط�2م ����رة �- ��?ل �� أ��2 " � ول �� أھ#� و�@�ر

�#م ��د ذ�ك أن � ول؟ إن 	�ن ���+ ?�ل ". ا�	��رون�" �� أ��2 ا�	��رون"و�ذا ���ظر ن ا
�#م �#: (#ق ���+ و� ول �� ا.�����""ھل ��و ا� ��B "?ل �� إ(وا���؟ 	-ّ �ل ا�@6رة 7 

�رھ� ا�6وا�"إD ون	��ن  ً-Dًرا ن �2��6 �@6رة ا��ر� �ل D 7.    
  

� �@(ص �>رخ �� �E+ �ر�د ��ر�ر � ھو �#�+�H	ش ا��� : و�ك �� �راھ�م؟ ز�-ن ��+؟ �

�	و�ن � �"  �� ���Iّون ر	 "�� ���	ل ز���" و���@�ن ع ا�ز���" �� أ(� و�	ن ا�ز��#��س ا

�م اE(رى����ف ��� 	��ر. @�وب وأد��ن ا�)�� �� ول �#: ا#�أ��وا 	�ن . ش ا��� �س ا

ا�ز���"؟ دي � ��ش أ��ن . 	#�� ���	ل ز���" و���ش �د أ��ن ن �د. �� و�وا �#�+ 	��ر

��2 �� إ�راھ�م .."�<#����ت و��دة ��� �ر�ض . 	�2# ��#���+ ز�-ن؟ أ��م أ�'� ��د	م ا

����" 	��ر وا�ن 	��ر�6�. ا�� ا� :#�E ن �>ل ��*(ر�نE ا.���ن :������ت ا.�����" �

	ن أن ��#N+ إ������2م� ��Nط �� ا�26ل و���ش �ذھ��" ا� رون .  �����ت ا�6�و�� ا

"����ط: ا�ز��� +#D�: ا.���ن �و 	ل ا���س �>ط#O : ?#��ھ� #�ون رة. اEو�: ا���Nرة �

�� أد���ت ا��	ر أو ا� +��؛ وھ��ك إ� إ���ن أو 7 إ���ن	��ر 7 و6ود ����   .-ھوت ا
  



"����� ول ��دة  : "#	 ،"����	 �� "����رة �� " 	��ر"و" 	��ر"����� �2�7 و6ود 

 :#� +�6�< و�@رق �@�+ إ��6#+ إن 1 ھو رب ا#ّ� B'�� وس أي إ���نو�� و?��?

� >�6�6�< و7 ��رق �� �ط���ه ��ن ؤن و	��ر �ل ا�ون ��ط�+ و��+ ا��Nر @روط ا��

�� ق ن ذ�ك#�س �)����ھ�، و�	�� ا�ر6وع .��6ل ا��>ل ا" . وا��Nر #	���دة " 	��ر"ا

#�د�ن �وو�6"؛ و���N� �2ب �ن ����� أن 	ل إ���ن �>�ب ن �ر�" 1 � در �، و��: ا

6#�< و��س �	ًرا �#: أي إ���ن��س ��� و�6ب أن �	ون 	ل ا��	م Q و�! إذ ا�د�ن Q و1 

< ��'�� ا���ض و��ل ً�� ��د وا�دة ��6ل 	و	���  ���� �@N#�� ھو أن �� ��م إ�����

�6�ل ا.�����    .اEرض آ�" �د��" �� ا
  

�ن 	� أ�+ و'��2 #�����ر �روح 1 ��#م أن 1 ?د �6ل ا�Eد�" �� ?#وب ا��� ا����ا

-��ن ن ا��@ر �� ?#وب ا�)�"��6�� ��طن 	ل ) �ر ا� �وأ�+ ?د /رس ��و�+ اEد�

� ُھَو �ِ� : �6ء �� ا.��6ل. إ���نَ "ِ�َ��ِ Vط��: َ�َ�#ُوا ِ��َوُس، َُ� V��ُم ا�Vِذ�َن َ�ْ�َس ِ�ْ�َدُھُم اَُEا +ُ V�َE

وُس ُھْم َ��ُوٌس Eَْ��2ِ�ُِمِ ُ� V��وِس، 2�َُؤ7َِء إِْذ َ�ْ�َس َ�2ُُم اُ� V��وِس اُ� V��، ا�Vِذ�َن ُ�ْظ2ُِروَن َ�َلَ ا

 "ً V6�َ�ْ�ِ	َ�ً" أَْو َُ@ُْ �2َ�َ�ْ�َ ��وً�� �ِ� ?ُ#ُو2ِ�ِْم، َ@�ِھًدا أَْ�ً'� َ'ِ�ُرُھْم َوأَْ�َ	�ُرُھْم ِ��َُ	َْ) "�/ 2رو
��ب ). 15، 14	 ��و��دي ���	و�+ �� رده �#: أ�� ���ن ا ��)�@ +��? �وھذا �وا�ق 

�" ا�2واH��أ���ل وِھٌم و����6 وِ@�ٌم ?�ل  - �� ھو إ���ن - ����Yن: 77ل وا�@وال �� ا

 +��H� �7 ����ج ���2 إ�: @رع؛ �ل إ� +# � �ورود ا�@رع، و�+ �دا�" �� رأ�+، وأواIل �

��Dُر � ھو 	�ِن ��+، وو6ود �� �طر�+، ?د أ(ذه ُ� ،+�#� +����ّ�ا�@ر��" ��H	�د � ��ده، وا

1 - :�����#�+، و�ّطره ��+ ن �دأ ا�(#ق، �	ل ن �+ /ر�زة ن ا�� ل، و�>�ب ن  - 

�ء آ(ر أ	Dر ن ا��'�Iل @����ن 7 �ا.�����" ���+ �ر	" إ�: ا��'�Iل، و@وق إ�: ا

�'��2 ا�� ل، و�و�2�6 ا.�����" � ������ن ا�    .وا
  

�� ���ورة ��2م وا�����6 ا��رى، � ھ� ا���Eل واُ ��#ك اEواIل � �طن ا.���ن؟ و� ھ

7 ����ج ���2 إ�: @رع؟ ���  � #+ وا
��ور �� ا�� ل ا���طن �	ل إ���ن�وس ا�Eدي ا����وب �2م . إ�+ ذ�ك ا	وا�ذ�ن �- ��وس 

 �2��رھم، ��ط�2م، � #2م ا���طن، وھو ��وس �E��2م ��د�2م �#: وازع ا�(�ر ا.'

  .و��'2م �#: ا6���ب ا�@ر
  
� �2و ������#م و��: وإن �م ��ل ا�(-ص ا�ذي ����+ ا� دس، ا���ب ا	���ب ��#�م ا

� وا�ذي ��رف 1 �ر�" ا�(واص Eن 1 ���� ��ل ا Q�� "?د " ا*ب"��ده �ر�" ��

��د ��زل �ن ا.���ن 7 �� ��ن 1 �� ا.�-م 	�ن ��زل � +� � ��رك �@�� +�د(ل ���

� �>�ب ن �ر�" 1 وھ� . و��ن ا.���ن @ر	" ���+�����#م �� ا�-ھوت ا���H" ��ل، ا

""�ر�" �� " :2��ون ھ�� 7 ��ق ��� أ�ًدا أن � ول ��+ إ�+ 	��ر أو أن �ط#ق ا�E	�م �

����Yن و�� . ا��2و�" و	H� ���H(ذ  �م 1 �� ا��	م وا.دا�" ��Hزل 1 و����� "������ ا�

�#م �26ود إ�: 1 >�وًدا ن أ��ل إ�: �وقا.�-�����" . م �>ل ا��زول 1 �� ا



��درة، و�� ا.�-م �#: ا.���ن أن �ط�ق ا�E	�م ���6د وھ�� 1 ��دأ ا�و���ز�+ ھو ا

�و?ف �#: أ��ل ا.���ن� ���ل ر': 1 و	ل @�ء �� ا.�-م 	�. وا��راIض و��ل ��2 
�N<��2?��ت ا�ط�#" اE رة : ��#D�ذا �ن ����؟ ھل ��ذھب إ�: ا���6م �E+ 7 �ؤن  ،�� ��

��@�ر �� أ�ر� �� Dم ا�N#ق ?#�+ �ن ا.��ن ���O؟ 	�ن اEب �� و?ت ن اEو?�ت ��ل �����

#�ًدا O�<وأ . �� �ر ��س 	ذ�ك وأن 1 ��#م E�2 إن ا�ت اEم �ط�#��2 وأ	دت ����دھ� ا�

�ب ا����م . وھو و�ده ا�ذي � رر?#ب أ���2 	� 7 Q�� و?ف ���ر �	��ت �#ك إ��6" ذ	�" و�

� رر ��� إ� أن �	ون �� ���م 1 أو (�رج إط�ر  ���أو ا���6م �#: أ�د �ل ا(���ر��� ھ� ا

   .ھذا ا����م
  

�ل � د �6ء �2	��م �	�ر ا��2ود وھم أ>��ب ا�@ر��"، و��د� أ�: �@ر��" ا +��� O���� ا
وس ا��2ود�" وإ�� ?�ل �I6ت �E ض �ل ����م �	�ر @ر��" ا +�	�وس، و���ل @ر��" ا	��

ل	E . ً-Dا�و�ل : و��: �#: ا�>#�ب /�ر �2م و�م �	�رھم أو ����2م ���	�ر أو � ول 

��O �#: ا�>#�ب ھ� د��ء ���N�ران . �#	��ر�ن 	� ���ل ا� رآن�	#�� ��#م أن آ(ر 	#�ت ا

ن >#��    .�� أ���ه، ا/�ر �2م 2�Eم 7 ��#ون �ذا ���#ون: وه � �ل
  

 ��ل أن أرى 	ل �� أن أرى 1 �� 	ل @�ء، �� 	ل إ���ن، وأ�'� �� ا�#�� "�����ا

�م 1< �ھّ�، ھو ��2ء 1 و'��ؤه �E+ / 	ل إ���ن أ� �ه، أً�� 	�ن ھو. إ���ن و	ل @�ء �

� ". �ّر ا.���ن"وأ�'� " �ر 1"��ن (#وق �#: >ورة 1 و�� و26+ أ���#�

 �����" ا��ظرة ا.�����" �� 	���" ا��ظر �](ر�ن؛ وھذه ا��ظرة ا.�����" ھ� ا�ر?�ا

�� و�'رب 	ً�� �	ف و� ول . ا.����� ا�ذي � ��ده ن ر?�>ط�" ?د �6#س وا�د��#: ا

�، �وَ'< �ره �� أ'�ف (# +: "�� �" ا����ء '��	"�)�� ��ّر 1 ��ور �� 	ل ". @و�

و	ل @(ص أ?��#+ ھو �ر 1 . إ���ن أ� �ه، و1 ھو ا�ذي ?د ا��ودع �ّره �� ھذا ا.���ن

���-ن D-ً ?د �	ون �#م أو #�د أو أي #" و�	ن �ر 1 ��+، ��: وإْن �م �@�ر . ا�ظ�ھر 

2م ھو أن �@�ر ��ن �ذ�ك ���>ر ا�� �د 1 ��/ ھو�ھذا ا�@(ص ا�وا?ف  ھ� �ذ�ك؛ وا

��� �وا�ط��2 . ��م، ا�� د 1 @��+ �ل ا�� د 1 ا.�����". ?دا��أر�د �� رب رؤ�" ا.��ن وا

"����و��و�" ودر�6ت ��ر�\ و�H@	�ل �� ا� +�	ل . أ?در إ�� أ���ن إ�-ن 1 و	@�+ �ن ذا

�� :#� �@���رك و� ���	ل إ���ن �	@ف . ?�نإ���ن أ� �ه ھو �6زة ن �6زات ر��� وا

����� �� �ن �'ور 1 ����ر�\ ا��@ري . ��در�B �	@ف 1 �ن ���+ و7 @�ء �� ا�و��

#�ن �� (@وعH�2م ھو أن ���ن ��ن ا� راءة و�د?ق ا��ظر �. ��دث �@	ل ا����ط�، وا
د ھو . أ�� ظ2ور 1. أ��2 ظ2ور 1/ د�و�� ����ق 	ل إ���ن �# �ه �#: أ�+� �ظ2ور أ(

1 ."���1 ظ�ھر �� 	ل إ���ن و�ره ��'ر �� 	ل . 1 ظ�ھر ��+ �@	ل ��ن و����" 

� ��رك . . . إ���ن أ� �ه ً��زات و��وب �2و �ن  +�� �� ��أً�� 	�ن ا.���ن ا� �Iم أ

�� ��ن أن 1  +����6ة 1 و���دا��وق �  ".�و'< �ره �� أ'�ف (# +" ���� ا
  

2� أ�ت ھو�� �� إ�6#�< أن � ط�وا �ردو�ك . �6��6�ك وأر�د  �� و�دي �ل ھ����ت  "�6�ا



��� ���H . اEز���� ��، و� دت أ�ت ��2�، ا����م ھو أ�ت وا���6م ھو /���ك ن ������ إ

� 	ل @�ء . �� ا����م� ��H� ل�	��� ��� أر�دك أ�ت �^ْن 	�ت �	�	��Hة و7 ا�I�6زة و�7 أر�د ا

�ن أ?ول �ك ھ� ��ن ?د �ر	�� 	ل @�ء و�����ك �ل �H?ول أر6وك .  >�� أي @�ءو7 ��

� أ�وز �ك، ون �	�+ أن ����ك إن �م ��رك 	ل #���: أ�رك ��-ً 	ل @�ء وأ���ك � �أ��

 +���	 ��و�� راون �ول ���	�� وراءك؟ �H?ول < ا���#�وف ا@ا���@ق "@�ء و�

�@وق��وا ا���@ق": واH� :#ظ���وب: " ا�	�رى؟ ��6Hبو� ا��وه. إ��2 /��ب اH� مD :
��وب: و� ا��ور اE	�ر ��6Hب�� ا��ور . إ�+ �'ور ا� ��H� �2�ك �� إ�إذا �'رت أ

� �واك�ن ���ب  ���وب وأ�� ����ك، و��#ك . و�ورك � @< 	ل ظ-م ���ر��� وأ�ت ا ��

2� و�ن أ�>ر أ�ًدا ن ا��@ر ا�� �" ا���	�"، ��ط�� أ��، (د�� �H/#ق ���+، وأ��ر�د �ك �� إ

   .أو @��Iً �واك

 


