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ِ
أطق ُذ بِٙؿ ِل َـ َّ
اـرجٓؿ
اـمٓوٙن َّ
اـرحٓؿ
اـر َ
مح ِـ َّ
بِس ِؿ اؿ َّ

و َّ
صّل ا ُ
ؿ َط َّل س ّٓدٔ ٙؤب ّّٓ ٙأيب اـٍٙسؿ ُُم َ ِّ ٍد
و طّل آـف اـ ّوٓبع اـ ّوٙهريـ
ِ
يع
و اـُيَّ ٛط َّل
مج َ
أطدائ ِْؿ أ َ

ِ
ِ
عَ :ب ْؾ َِٕٔ ََّؽ َيَ ٙر ِّب
ٓجتََّ ْبتُ ُف ٓ َِٕٔ ََّؽ َأ ْه َق ُن اـَّّٙضِ ِري َـ و َأ َخ ُّ
ػ ا ْـ ُِ َّوُِ ِي َ
« َو َـ ْق خ ٌْ َُ ٜت ْي ِج َٓؾ ا ْـ ُي ٍُق َبْ ٛ
ِ
ع»
ع و َأ ْك َر ُم ْإَ ْك َر ِل َ
احلٙكِ ِِ َ
اـسٙت ِري َـ و َأ ْحَ َُؿ ْ َ
َخ ْ ُري َّ

طظ بٙـيٍقب ٛـام ارتَب ٜذٔق ًب ٙؾو ًي ،ٙوـٓس هذا
يٍقل طُٓف اـسالم :ـق كّ ٜخٙئ ًٌ ٙلـ أن ّ
تيجؾ ّ

طظ أو ٕٔؽ لػف ورؾٓ ٚويٓػ ،وٓ ّ
ٕن ا ّصالطؽ طّل
ٕ ّٔؽ تتسٙهؾ يف إذاؽؽ ورؾٙبتؽ ّ
رب
إؽيٙل وطّل اـٌّقس ا ّصالع ٔٙؾص وبال ؾِٓ :ٛبؾ ارتَب ٜاـذٔ ٚـ ول ٙزـ ٜأرتَبف ـ ٕ ّٔؽ يّ ٙ

حلَؿ أؽهؾ احلٙكِع ،ؤّٕؽ يف لٍٙم اـَرم ـديؽ أرؾك لرتب ٛلـ
خري اـسٙتريـ ،ؤّٕؽ يف لٍٙم ا ُ
لرات ٚاـَرم واـيىِ ٛواـِجد واـيٌق.
ـٍد ذكرٔ ٙـألصدؾٙء ّ
بػ،
أن لـ اـوبٓيل أن حتنؾ هذه اـِسٕـ ٛطّد اإلٔسٙنّٕٔ ،ف يف اـّْٙيٌ ٛ

وهق بوبٓيتف يِٓؾ ٔحق إلقر اـدٔٓق ّي ٛواـمْقات واـًٌُ ٛواـَثرات .ـٍد خٍُف اؿ يف هذه اـدٔٓٙ

ٍ
حت ٚآثٙر ذاهت ٙبٙـ ّتبع ،وهل تتيدّ ى احلدود يف
وجيُف ذا
ٌٔس ،وهذه اـٌّس ـ وبسب ٚح ّبْ ٙـذاهت ٙـ ّ
سبٓؾ جُ ٚاـِّٙؽع ودؽع اـِهٙرّ ،
وكؾ ل ٙجيري طّل اإلٔسٙن لـ حقادث جييُف يتي ُّؼ هبذه اـًريزة

أكثر ،وك ُّام زاد طِر اإلٔسٙن ّ
أيه.ٙ
ؽٗن هذه اـِسٕـ ٛتزيد ليف ً

تعهّق األطفال باندَيا أقم يٍ انكبار بكثري
أن لستقاهٌ ٙ
ٓحىقا لٓقل إصٌٙل إغ إلقر اـدٔٓقي ٛوٓحىقا لستقاه ،ٙؽستجدون ّ
ؾُٓؾ جدً ا،
ّ
وكٕن اـدٔٓ ٙـٓس ٜذات أمه ّٓ ٛهلؿ ،ؽْؿ ٓ
بحٓ ٝأ َّٔؿ تهحَقن طّل إؽيٙل اـتل يٍقم هب ٙإصٌٙل،

كثريا ـق ُأخذ لّْؿ يش ٌء أو ُأطول هلؿ يشء ،ؽُق ؾٙرٔتؿ تقؽٙهتؿ لع اـَبٙر واـبٙـًع ؽسرتون
هي ّ
تِقن ً
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كؿ هل ؾُُٓ ٌ ٛتي ٍُّٙهتؿ ،وكؿ هق ؾُٓؾ ل ٙيريدؤف لـ اـدّٔٓ !ٙإّنؿ يٍّيقن بٙـٍُٓؾ ،ؽٌل لٍٙم اـبذل
واـيوٙء ترون كٓػ ّأّنؿ يتخ ُّقن ط ّام بٕيدهيؿ بسْقـ ،ٛبسْقـ ٛجدًّ ا ،بخالف اـبٙـًع ؽّٗنؿ ٓ يتخ ُّقن

طـ إشٓٙء هبذه اـسْقـ.ٛ
هّٙك رواي ٛمجُٓ ٛطـ رسقل اؿ ّ
صّل اؿ طُٓف وآـف وس ُّؿ يٍقل ؽْٓ ٙل ٙليّٙه :إين أح ٚلـ
إصٌٙل أربي ٛخنٙل( :)1أحده ٙأّنؿ يبَقنّ .
إن اـبَٙء ٔٙشئ لـ ضْقر اـرمح ،ٛيف لٍٙبؾ اـهحؽ
اـتبسؿ ول ٙشٙبف ؽال إشَٙل
واـِراد لّف اـٍٍْْ ٛاـتل يَقن ؽْٓ ٙج ٚٔٙاحلٓقأ ّٓ ٛواـَثرات
ضٙهرا .ألّ ٙ
ً

ؽٓف وـف ُم ُّف.

أجؾّ ،
إن حٙـ ٛاـبَٙء هل حٙـ ٛاـرمح ،ٛوهذه حٙـ ٛاـرمح ٛحتنؾ ـإلٔسٙن يف كؾ لـ حٙـتل احلزن

وآٔبسٙط واـبْج ،ٛحتنؾ يف كُت ٙاحلٙـتع ،ؽٗذا أشٌؼ اإلٔسٙن طّل أل ٍر ل ،ٙحتنؾ ـف حٙـ ٛاـبَٙء ،كام
ٍ
شخنٙ
طزاء ولنٓب ،ٛحنُ ٜـف حٙـ ٛلـ اـمٌٍ ٛطّل أؾربٙء اـِ ّٓ ،ٜأو طّدل ٙيٌٍد
إذا حرض جمُس
ً
أيه ،ٙؽحٙـ ٛاـرمح ٛواـرأؽ ٛحع حزن اإلٔسٙن تقج ٚاـبَٙء ـف ،أو طّدلٙ
طزيزا حتنؾ ـف حٙـ ٛاـبَٙء ً
ً
يمٙرك يف جمٙـس أهؾ اـبٓ ٜطُْٓؿ اـسالم وجمٙـس طزاء سٓد اـمْداء وإئِ ٛطُْٓؿ اـسالم ويستِع

ٍ
ـُِنٓب ٛحتنؾ ـف حٙـ ٛاـبَٙء ،وهذا صبٓيل ،ؽِـ اـوبٓيل ّ
شخص
أن اإلٔسٙن إذا ل ٙشير بتي ُّ ٍؼ جتٙه

لّ ،ٙ
ؽٗن بيض إمل احلٙصؾ طّد ذـؽ اـمخص سّٓتٍؾ ـف ،وهذا جييُف يبَل ،وحٙـ ٛاـبَٙء رمح ٌ .ٛيٍقل
حٙؽظ رمحف اؿ يف ذـؽ اـبٓ ٜاـِمْقر:
هر گّ ٞسيٙدت كف خدا داد بف حٙؽظ

از يِـ دطٙى ش ٚوورد سحرى بقد

إن ّ
[ ّ
كؾ كّقز اـسيٙدة اـتل أطوٙه ٙاؿ حلٙؽظ ؽْل بربك ٛدطٙء اـُٓؾ وأذكٙر اـسحر]
وـديف بٓ ٜآخر يٍقل ؽٓف:
حٙؽظ ز ديده دأف اشَك مهك ؽمٙن

بٙشد كف لرغ وصؾ كّد ؾند دام لٙ

[ي ٙحٙؽظ ،أثر حبقب اـدلع لـ طّٓٓؽ ـتنّع لّّْ ٙ
ؽخ ً ٙجيذب صٙئر اـقصٙل إـٓؽ]

النص:
اجملرد" ص ،695عن كتاب "زهر الربيع" هبذا ّ
) (1الظاهر أ ّن مساحته يشري إىل الرواية اليت نقلها السيد العالّمة الطهراين رضوان اهلل عليه يف كتاب "الروح ّ
ٍ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ي ِ
ََُْ :تَ ِ
ب ِمن ال ي ِ
َّاين :على التُّر ِ
ِ
ِ
البا ُكو َن ،الث ِ
ِ
س :يَ ْع ُمُرو َن ُُثَّ َُْربُون( .املرتجم)
ص ٍالَّ :
ص ُمو َن م ْن ََ ْري ح ْقدَّ ،
اب ََْيتَ ِم ُعو َن ،الثَّال ُ
صْب َيان َخَْ َسةَ خ َ
األو ُل :أن َُّه ْم َ
إين أح ُّ َ
َ
الراب ُع ََ :يَدَّخُرو َن لغَد ،اخلَام ُ
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طجٓ ٚواؾ ًي ٙبؾ هق إطجٙز ،ؽِيّك هذا اـبّٓ ٜ
إن هذا اـبٓ ٜطجٓ ٚجدً اّ ،
ّ
أن
إن ل ٙيٍقـف هّٙ
ٌ
صٙئر اـقصؾ يبح ٝطـ حبقب ،ل ٙهل هذه احلبقب يف اـدٔٓٙ؟ هل تُؽ اـدلقع اـتل تتسٙؾط لـ
اخلٙص،ٛ
اخلٙص ٛواـّيؿ
اخلٙص ٛؤزول اـربكٙت
أطَّٓؿ ،تُؽ اـدلقع هل اـتل تستقج ٚجُ ٚاـرمحٛ
ّ
ّ
ّ
ؽتٌٙض طّل اـٍُ .ٚهؾ اـتٌتؿ؟
ويٍقل رمحف اؿ يف بٓ ٜآخر:
اي يب خرب ز ـذت ذب لدام لٙ
ل ٙدر پٓٙـف طَس رخ يٙر ديده ايؿ
[إّّٔ ٙرأيّ ٙصقرة احلبٓ ٚيف اـَٕس ،ي ٙهذا إّٔؽ ٓ تيُؿ أي ٍ
ـذة يف ذبّ ٙاـدائؿ]
ّ
ل ٙأرؾك ل ٙيٍقـف! إّٔف ٍ
راق جدً ا !

انساخزوٌ يٍ انعزفاء ال يعزفىٌ اننعيى انذي حصهىا عهيه
ييّل :ؽام ليّك هذه اـسخري ٛاـتل تسخرون هب ٙلّّٙ؟! أي طّدل ٙيٍقـقن سٙخريـ :لـ هٖٓء؟!
ِ
واطتـ بمٖؤؽ ،اذه ٚواؽرح بٕؽَٙرك،
ول ٙهؿ؟! ولٙذا يٍقـقن؟! [يٍقل هلؿ جّٙب حٙؽظ ]:اذهٚ
َ
ّ
ٔتدخؾ
شٕن ـؽ بّ ،ٙؽّحـ ٓ
اذه ٚواؽرح بٙـقاع اـٓقلل اـذي يدور يف دلٙؼؽ وطٍُؽٓ ،
ّ
ٔتدخؾ بمٖؤؽ ،ؽٙؽيؾ ل ٙشئ ٜلـ إؽيٙل ..ولـ
بمٖؤؽ ،ؽُامذا تتدخؾ بمٖؤّٙ؟! ٔحـ ٓ
اـقاوح ّ
لقجف ٕهؾ اـدٔٓ ٙهٕ !ٙهؾ اـدٔٓ ،ٙوـُذيـ يريدون اـتً ُّ ٚطّل بيهْؿ يف
أن كاللف
ّ
اـِجٓٙت اـِختٌُ ،ٛيف اـِسٙئؾ اـامـ ّٓ ،ٛواـِسٙئؾ اـدٔٓق ّي ٛواـسٓٙس ّٓ ،ٛواـريٙسٙت وألثٙل ذـؽ م ّٙ
يَِـ أن ُيوُؼ طُٓف اسؿ اـدّٔٓ ،ٙ
ؽٗن حٙؽظ اـمريازي يٍقل هلؿ :اذهبقا ـمَٕٔؿ ،وــ ّ
ٔتدخؾ بٕلقركؿ.
ؾقـف« :ل ٙدر پٓٙـف »...ييّل :يف ذـؽ اإلٔٙء واـَٕس اـذي ٔتّٙول لّف ،ؤحـ ٔتّٙول لّف بمَؾ
لستِر ،يف اـنبٙح
ثؿ ّٔتىر إغ شْر آخر ٓ ،ي ٙطزيزي ،بؾ بمَؾ
ّ
لر ًة واحد ًة ّ
لستِر ٓ ،أّّٔٔ ٙتّٙول ّ
ّ
دائام يٕيت [احلبٓ.]ٚ
وطّد اـىْر وحع اـُٓؾً ،
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ؾقـف« :ل ٙدر پٓٙـف طَس رخ يٙر ديده ايؿ»
احلبٓٚ
اـَٕس
[أي :إّّٔ ٙرأيّ ٙصقرة احلبٓ ٚيف اـَٕس] ،ؽٙحلبٓ ٚطّدٔ ٙوبٍربّ ،ٙـٍد جيُ ٜهذه
َ
ُ
بجٔٙبّ ،ٙأ ّل ٙأٔ ٜؽٕيـ؟! ولٙذا تيرف طـ هذه اـيقامل؟! ولـ أيـ ستيرف ّ
ـذة ذبّ ٙطّل ٔحق اـدوام؟

أيـ ستيرف ّ
ـذة ذبّ ٙاـدائؿ؟ ؽّحـ ٔػب لـ هذا اـَٕس بٙستِرار!

حسًّ ٙهّٓ ًئ ٙلري ًئ ٙـف ،ؽْق يشء جٓد جدًّ ا ٔ ،يؿ ـق مل يتّٙول حٙؽظ [اـمريازي] هذه اـّيؿ ؽِـ
أي إشخٙص؟! ـق مل يَـ هٖٓء إشخٙص لقجقديـ ،وـق مل تَـ هذه إشيٙر
اـذي سٓتّٙوهلٙ؟! ّ
لقجقدةً ،وـق مل يَـ هٖٓء إوـٓٙء وإطٙضؿ وـق مل تنُّ ٙهذه إؽَٙر لـ إطٙضؿ ،ؽِـ ؼري
ٍ
ٍ
ٍ
ؽَرة لـ هذه إؽَٙر ،بؾ كّّ ٙسّيتٍد ّ
أن إلقر ك ُّْ ٙهل لٙ
شيُ ٛأو
ذارة أو
اـِيُقم أن ٔحنؾ طّل
سّىـ ّ
أن اـدٔٓ ٙهل هذه ،واجلّّ ٛهل هذه ،واـّٙر هل هذه ،هذه اـتل يذكره ٙاـّٙس ـّ، ٙ
ٔراه ٔحـ ،كّّٙ
ّ
وسّتنقر ّأّن ٙكام ينٌقّن ٙـّ.ٙ

األونياء وصهىا ثىّ جاؤوا نيأخذوا بأيدينا
ألقرا جديد ًة ،ؾٙـقا ـّ ٓ :ٙتيتّقا بام
أ ّل ٙهٖٓء إطٙضؿ ،ؽٍد جٙؤوا وأزاحقا ـّ ٙاـستٙر ،وبّٓقا ـًّ ٙ
ُيٍٙل ـَؿ ٓ ،تّىروا إغ هذه اـِسٙئؾ ،وٓ تّىروا إغ هذه اـهقوٙء ٓ ،تّىروا إغ اـميٙرات

ٍ
كٓس ووويقا اـَٓس يف
وآزدحٙم ،وٓ تّىروا إغ اـذيـ يًرتون بٙــ «أٔ ،»ٙوأخذوا اؿ ووويقه يف
ٍ
ٍ
إن ّ
جٓبْؿ ،وؾٙـقاّ :
لَٙن آخرٓ ،ٓ ،
أي
أي يشء آخر يف ّ
كؾ يشء إّٔام هق لقجق ٌد هّ ،ٙوـٓس هّٙك ُّ
تّىروا إغ هٖٓءّ ،إّنؿ يٍقـقن ـّ:ٙ
برون آى از هاى ا ّم هٙین

بخقان جمِؾ حدي ٝــ تراین

يٍقل( :اخرج ي ٙهذا لـ بٓ ٜأ ّم هٙين ،واذه ٚواؾرأ ل ٙورد يف حدي ٝــ تراين).
اخرج إغ اخلٙرج ،اخرج لـ هذه إؽَٙر ،اخرج لـ هذه اـِسٙئؾ ،اخرج لـ هذه إلقر ،اخرج
وتيٙل ـرتى لٙذا هّٙك! تيٙل وأىر لٙذا هّٙك!
واؾ ًي ٙـق مل يَـ هٖٓء إطٙضؿ لقجقديـ ،وـق مل َٔـ ؾد رأيّٙهؿ[ ،ؽٕيـ كّّ ٙـَّقن؟! ول ٙاـذي
ّ
أيه ،ٙؽْٖٓء اـذيـ أطامرهؿ كبرية ،كٙن ـدهيؿ
كٙن
سٓحؾ بّٙ؟!] ؽّحـ رأيّٙهؿ يف حٓٙتّ ،ٙوأٔتؿ رأيتؿ ً
5
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اـيالل ٛاـوْراين روقان اؿ طُٓف ،وكٔٙقا يرؤف ويستٌٓدون لّفّ ،
ارتبٙط بٙـِرحقم ّ
ؾؾ ذـؽ أم كثر،
ٍ
ٍ
واحد بحس ٚؽِْف وسيتف اـقجقد ّي ،ٛؽٍد أدرك ّ
ّ
واحد شٓ ًئ ٙل ،ٙوـَـ ـٓس لـ اـِيُقم أيـ
كؾ
ؽَؾ
كّّ ٙسَّقن أن ـق مل ٔيٙرصهؿ ،واؾ ًي ٙـٓس لـ اـِيُقم أيـ كّّ ٙـَّقن أن!! أٔ ٓ ٙأؾقل :أّّٔ ٙكّّٙ
سّنبح لـ شٙريب اخلِر ،أو مـ ينق اـِّٙزل ،ؤّْ ٚإلقال وّنربٔ ،يؿ ؾد ٓ ٔنؾ إغ هذه
اـدرج ،ٛوـَـ يف ّنٙي ٛاـِوٙف ،كّّ ٙسَّقن يف هذا إؽؼ اـداين ٓ أكثر ،ؽٓق ًلٔ ٙجري خُػ هذا،
ويق ًل ٙخُػ ذاك .أ ّل ٙل ٙرأيّٙه وسِيّٙه وشيرٔ ٙبف ،ؽْؾ يسِح ـّ ٙأن ِٔف خُػ هٖٓء؟! هؾ يرتكّٙ
ٌٔيؾ ذـؽ؟! هؾ يرتكّٙ؟!
ٍ
جمُس لـ اـِجٙـس ،وكٙن هّٙك طدد لـ اـرؽٍٙء وإصدؾٙء ،وكّّٙ
لر ٍة لـ اـِرات كّّ ٙيف
يف ّ

ً
طٌقا ي ٙس ّٓد ؽّّٗٔٔ ٙتجٙه طُٓؽٔ ،تجٙه طُٓؽ ،ولع
جٙـسع ،وإذا بٕحدهؿ يسٕـّل
سٖآ ،ويٍقلً :
ذـؽ ٔرجق أن جتٓ ٚطّل هذا اـسٖال ،ؽٍد جٙء يف ذهّّ ٙؽٙسِيف طّل إؾؾ ،ؽٍُ ٜـف :تٌهؾ اذكره وٓ
صبٙح ٙسّّنبؽ يف اـِّن ٚاـٌالين،
تستحل ،ؽٍٙل :ـق أّٔف اـُُٓ ،ٛـق أّٔف اـُُٓ ٛجٙؤوا وؾٙـقا ـؽ :ؼدً ا
ً
ترك ٜإيران يف ٌٔس هذه اـُُٓٛ
ـَّٜ
تنقر يف هذا اـيٙمل ،ؽٍُ ٜـف:
ُ
ُ
ييّل أطّل يشء يَِـ أن ُي ّ
ٍ
ٕحد أن جيدين ،وـق بيد لٙئ ٛسّ ٛأخرى،
وـسٙؽرت إغ أؾك بٍٙع اـيٙمل بيٓدً ا طّف ،بحٓ ٓ ٝيَِـ
وـق بح ٝلٙئ ٛسّ ٛأخرى .ؽْؾ أٔ ٙؽٙرغ إشًٙل؟! وهؾ أسيك إغ وجع اـرأس؟! ؽْؾ يسيك اإلٔسٙن
إغ وجع اـرأس؟!
ي ٙطزيزي يٌَّٓ ٙإذا حنُّ ٙطّل اخلبز واجلبـ واخلرضوات أن ٕٔكُْ ،ٙوأن ٔهع رأسّ ٙؤّٙم يف
ٌٔسٔ ٙتّ ٌّسف ،ؽّمَر اؿ طّل ذـؽ ،أ ّل ٙهذا اـَالم
لَٙن لسٙحتف لرت يف لرتيـ ،ؤسٕل اؿ أن ُيبٍل ـًّ ٙ
أيه ٙصٙر يهحؽ ،وكٙن هّٙك طد ٌد لـ اـرؽٍٙء
ؽٕي كال ٍم هق ،أخذتّل اـهحَ ٛوأٔ ٙأجٓبف ،وهق ً
ُّ
جقاب أكثر
وصٙر اجلِٓع يهحؽ ،ؾٙل يل :أٔ ٙأجتٙه طَُٓؿ بسٖايل ،ؽٍُ ٜـف :وهذا جقابؽ ،ؾٙل:
ٌ
ً
إشَ ،ٓٙؽيّدل ٙيَقن سٖاـف هق هذا ؽّٓبًل أن جيٙب طُٓف بام يّٙسبف .هؾ اـتٌتؿ؟
ـٍد جٙء إطٙضؿ ود ّـقٔ ٙطّل اـوريؼ ،وؾٙـقا ـّ :ٙإذا كٙن اـِيٓٙر هق اـيُؿ ،ؽيُِّ ٙـٓس ّ
أؾؾ لـ
اـبٍ ّٓ ،ٛهذا إذا مل يَـ أكثر لّْؿ ،وإن كٙن اـِيٓٙر طّل آ ّصالع طّل اـِسٙئؾ اـدٔٓق ّي ،ٛؽَذـؽ إن مل
يَـ ا ّصالطّ ٙطُْٓ ٙأكثر لـ أخريـ ؽيّل إؾؾ ـٓس ّ
أؾؾ لّْؿ ،وإن كٙن اـِيٓٙر هق اـتجرب ،ٛؽتجربتّٙ
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أيه ٙأٍ٘ لّٙ
ـٓس ٜأؾؾ لـ أخريـ ،وإن كٙن اـِيٓٙر هق اـيِر اـذي ل٘ لـ أخريـ ،ؽّحـ ً
ٌ
لر طُّٓ ٙأيه ً ،ٙوأ ّل ٙاـٌْؿ اـذي
لر طّل أخريـ لـ لسٙئؾ وأؽَٙر وجتٙرب ،ؾد ّ
زلٙن لـ طِرٔ ،ٙولّ ٙ

يدّ طٓف اـيديد لـ اـّٙس ،ؽُديّ ٙأكثر لّف :ؽٍد ؽِّّْ ٙ
وأّن ٙمجٓ ًي ٙبال
أن مجٓع هذه إلقر ٓ ؾِٓ ٛهلّ ،ٙ

ألر ٍ
صٙئؾ ،وـذا ؽّحـ ٔسيك خُػ ٍ
احلؼ ،وسّثبٜ
آخر ،وؾد لمّٓ ٙيف سبُّٓ ٙوصريٍّ ٙوؾد وصُّ ٙورأيّّ ٙ
ٔثب ٜطُٓف ّ
كؾ يقم أكثر وبتٕكٓد أكرب
طُٓف إغ آخر طِرٔ ،ٙرأيّّ ٙ
احلؼ وهق إغ إخري هبذا اـّحق ،ؤحـ ُ
ؽتٌهُقا وتيٙـقا
أيهّ ،ٙ
وبٗحَٙم أكرب وبٗتٍٙن أكرب ،وبجز ٍم لرب ٍم أكثر وأكثر ،وهٔ ٙحـ ٔدطقكؿ أٔتؿ ً
أيه.ٙ
أٔتؿ ً
ـٍد ؾٙل اـِرحقم ّ
لرتع ،وذـؽ يف لقصّع خمتٌُع ،أحدمه ٙطّدل ٙذهب ٜإـٓف
اـيالل ٛهلذا اـيبد ّ
ُمِد ُمسـ! إن
لر ٍة ٍٕٔؾ ـف لًّ ٙل ٙرأيتف ،وحّٓام أخربتف بفّ ،
ثؿ ٔىر إ ّيل وؾٙل« :ي ٙس ّٓد ّ
هز برأسف ّ
ذات ّ
ؽِْ ٜلراده لـ
ؽٙبؼ ؼري لمْقر» حسًّ ،ٙأٔٙ
ؽٙبؼ ؼري لمْقر ،وإن كّ ٜتريد أخرة َ
كّ ٜتريد اـدَٔٓ ،ٙ
ُ
وؽِْ ٜحٍٍٓ ٛاـِسٕـ ،ٛويف ٍ
ذهب ٜإغ
كّٜ
هذا اـَالم،
ُ
أي لٍدّ ل ٛحُٓ ٝ
ُ
لرة أخرى وهَذا بدون ّ
ّ
أي لٍدّ ل ٛكّّٙ
اـِرة اـث ٛٓٔٙك ٜٔٙيف إشْر إخرية لـ حٓٙتف ،وهَذا بدون ّ
سامحتف ،و ّ
ـَـ هذه ّ

ِ
والش طّل أسٙسف دون أن تُتٌ ٜإغ أخريـ،
صحٓح ٙأٜٔ
جٙـسع ؽّىر إ ّيل وؾٙل« :أىر إغ ل ٙتراه
ً
واترك اـدٔٓ ٙبمَؾ دائؿ» ـٍد ك ٜٔٙهذه اـَُامت طجٓب ٛبٙـّسب ٛيل ،ـٓس ٜطجٓب ٛبِيّك ّ
[أن إلر

اـذي ب ّّٓف كٙن لستًرب ً ٙلـ سامحتف] :ؽّحـ طٙيمّ ٙسامحتف ؤيرف ممٙه وشٙهدٔ ٙلسريه ،ؽيّدل ٙأىت
لْٙجرا لـ اـّجػ ،ك ٜٔٙهذه اهلجرة بٕلر أستٙذه! بٕلر أستٙذه! حٓ ٝبٍل هّ ٙل ٙيٍرب لـ
إغ إيران
ً
اثّع وطػيـ سّ ،ٛكٙن يذه ٚإغ اـِسجد وكٙن لع رؽٍٙئف ،وكٙن رؽٍٙؤه يف هذه اـِدّ ة يف حٙـ ٛلـ
ٍ
أيه،ٙ
تًري ً
تًريوا ،ثؿ اـتٍك بٕؽراد آخريـ وحنؾ هلؿ ّ
ليع بمَؾ ثؿ ّ
اـتًٓري واـتبدّ ل :إذ كٔٙقا يف زلـ ّ
أيه .ٙول ٙكّ ٜأٓحىف يف هذه إثّٙء هق أّٔف
ثؿ يف أواخر طِره اـتٍك بٕؽراد آخريـ ً
ٔيؿ وِـ حدودّ ،
اـتًريات واـيالؾٙت مل أر لّف أي
يتًري ،ؽٌل مجٓع هذه
دائام ولع كؾ هذه
ّ
اـتًريات هق ٌٔسف مل ّ
ّ
كٙن ً

تي ُّؼ أبدً ا!
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كاٌ انعالّية انطهزاَي رؤوفا بزفقائه وصىالً نزمحه
ٌ
ُمٌقظ يف
إهلل ،وهذا إلر
ٔيؿ ،بٙـّسب ٛإغ اـرؽٓؼ ؽال بدّ أن يَقن ـإلٔسٙن تي ُّؼ بف ،ؽذـؽ تي ُّؼ ّ

أي تي ُّؼً :
هيتؿ بجذب اـّٙس ومجيْؿ حقـف وحيٙؽظ
ُم ُّف ،وأ ّل ٙؽٓام سقى ذـؽ ،ؽُؿ َأر لّف ّ
لثال أن ّ

طُْٓؿ حتك ٓ يٍّنقا واحدً ا ،ويبٍك لالز ًلّ ٙ
ـَؾ واحد لّْؿ  ..مل ٔمٙهد لّف لثؾ هذا إلر أبدً ا،

ٍ
ٍ
كٙلؾ يف اـِقارد اـِختٌُ ٛاـتل ك ٜٔٙحتنؾ .ويف طع وجقد هذه احلٙـٛ
بمَؾ
وكّ ٜأـِس ذـؽ لّف

طّده ؽٍد كٙن َل ِ
رضب اـِثؾ يف ُم ّبتف اـَبرية ـألشخٙص اـذيـ كٙن طّل طالؾ ٛهبؿ ويف اـيوػ طُْٓؿ:
ييّل أّٔف مجع بع هٙتع اجلْتع ،إذ كٓػ يَِـ ـمخص أن يَقن يف ٌٔس اـقؾ ٜاـذي يَقن طوق ًؽٙ

طّل أصدؾٙئف[ ،ؽٙرؼ ً ٙلـ اـتي ُّؼ هبؿ].
ٍٔؾ يل أحد أصدؾٙئف ؾه ّٓ ً ٛـ وكٙن لـ أصدؾٙئف اـٍدالك ،وهق ٓ يزال ح ًٓ ،ٙؽّسٕل اؿ تيٙغ أن
يس ُِّف ـ وؾد ٍٔؾ يل هذه اـٍه ّٓ ٛطّدل ٙكٙن اـي ّ
الل ٛاـوْراين روقان اؿ طُٓف يف اـِستمٌك وؾد
أجرى طُِ ّٓ ٛيف طّٓف ،وكٙن يٕيت إـٓف هذا اـنديؼ ّ
ً
حٙلال ليف اـويٙم واـينري ،وكٙن يربز ـف
كؾ يق ٍم
اـِح ّب ٛاـمديدة ،وهق لريض أن طٙؽٙه اؿ.
لر ًة ـ وكٙن هذا اـمخص
ؾن:ٛ
ُ
ُمِد ُمسـ ،سٕؾقل ـؽ ّ
لروّ ٜ
يف أحد إيٙم ؾٙل يل :ي ٙسٓد ّ
لـ أصدؾٙء اـِرحقم اـي ّ
الل ٛإوائؾ اـذيـ كٔٙقا لـ تاللذة اـِرحقم إٔنٙري ،وبٙإلوٙؽ ٛإغ ذـؽ
لرو ٜيق ًل ،ٙومل يتَِّـ إصبٙء لـ تمخٓص
كٙن ـف طالؾ ٛسبب ّٓ ٛبٙـِرحقم إٔنٙري ـ ؾٙل يل:
ُ

ٍ
تمخٓص ـُِرض ،ؽٍٙـقا ٓ :يّبًل أن تبٍك هَذا ،بؾ
لريض ،وك ٜٔٙحٙـتل تسقء يقل ًٓ ٙلـ دون
قر ِوي» ،واـتل تٍع يف شٙرع « ِشِران» حتك ٔرى لٙذا ٌٔيؾ!
إؽهؾ ـؽ أن تدخؾ إغ «لستمٌك ُش َ
لرتع
ؽدخُ ٜتُؽ اـِستمٌك ..وك ٜٔٙتُؽ اـِستمٌك كسٙئر اـِستمٌٓٙت ٓ ،تسِح بٙـزيٙرة إٓ ّ
بٕٙسبقع (إحد وإربيٙء) وذـؽ بيد اـىْر ـِدّ ة سٙط ٛأو سٙطتع ؽٍط .بٍٓ ٜيف تُؽ اـِستمٌك
لدّ ة إغ أن ّ
واستِر ٕسبقع أو
شخنقا اـِرض ،واستِر ذـؽ ٕسبق ٍع أو أسبقطع ،وبدأوا بٙـيالج
ّ

أسبقطع ،ؽَٙن لَقثل يف اـِستمٌك ل ٙيٍرب لـ ٍ
شْر ،واحلٙصؾ ّ
شْرا..
أن لدّ ة لريض صٙـً ٜ

إن واـدك كٙن يٕتّٓل ّ
يٍقلّ :
كؾ يقم!
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كؿ كٙن لّزـّ ٙبيٓدً ا طـ اـِستمٌك :حٓ ٝكٙن يٍع يف لّوٍ« ٛأمحد ّي ٛدوٓب» يف أؾك لديّٛ
صْران ،أوػ إغ ذـؽ اـىروف يف ذـؽ اـزلٙن ،إذ أذكر ـ وكًّ ٜ
صٌال ـ أّٔف يف ذـؽ اـقؾ ٜأّٔف كٙن
يِر ؽٓف
يِف لٍدار كُٓقلرت أو كُٓقلرت ؤنػ طّل صرق ترابٓ ٛإغ أن ينؾ إغ اـمٙرع اـذي ّ
لرتع يقل ًٓ ٙـُقصقل إغ اـِسجد.
اـسٓٙراتٔ ..يؿ أكثر لـ كُٓقلرت ،وكٙن ٌٔس هذا اـِسري يوقيف ّ

ؾٙل يل :كٙن واـدك يٕتّٓل ّ
ً
حٙلال ليف اـينري اـذي ك ٜٔٙتيدّ ه واـدتؽ رمح ٛاؿ طُْٓ ٙـ
كؾ يقم

طنريا آخر ،كٙن حيُِف ويٕيت بف إغ
اـٍن ٛـ وٓ أدري هؾ كٙن طنري تٌٙح أو
وك ٜٔٙح ّٓ ٛزلـ ٍٔؾ ّ
ً
اـِستمٌك يف اـسٙط ٛاـيٙذة أو احلٙدي ٛطػة أو اـيٙذة واـّنػ ،وك ٜٔٙؼرؽتل يف اـِستمٌك

يوؾ يف ٌٔس اـقؾّ ٜ
لو ُّ ٛطّل لدخُْ ،ٙحٓ ٝكّ ٜأراه ّ
ً
حٙلال ليف شٓ ًئ،ٙ
كؾ يق ٍم لـ بٙب اـِستمٌك
لٍدارا لّف ـام بيد اـىْر،
لٍدارا لّف ،وأترك
وكٙن يدخؾ إغ اـًرؽ ٛؽٓهع اـينري هّٙك وكّ ٜأذب
ً
ً
ٔتِّش ل ٙيٍرب لـ ٔنػ سٙط ،ٛؤٌس هذا
ؤتِّش يف حديٍ ٛاـِستمٌك ل ًي ،ٙؾٙل :كّّٙ
ثؿ كّّٔ ٙخرج
ّ
ّ
ّ
ٍ
حٙـ ٛلـ اـيمؼ
(وه ذـؽ أ ّن هذا اـِف كٙن لع
اـِف كٙن هق اـسب ٚيف حتريؽ طجُ ٛاـمٌٙء،
ّ
واـِح ّب ،ٛولـ اـوبٓيل ّ
حيرك اإلٔسٙن) .ؾٙل كّٔ ٙتِّش ل ًي ،ٙوطّدل ٙكٙن وؾتف يّتْل ؾريٚ
أن ذـؽ ّ
ـدي لسجد
ُمِد حسع ،وـَّّف كٙن يٍقلّ :
اـىْر [كٙن ييتذر لّل] ومل أكـ أرؼ ٚيف لٌٙرؾ ٛاـس ّٓد ّ
ضْرا .واحلٙصؾ أّٔف كٙن يقصُف إغ بٙب اـِستمٌك ـٕٓخذ سامحتف سٓٙرة
ويّبًل أن أصؾ إغ اـِسجد ً
تٙكيس لـ هّٙك ويذه ٚإغ اـِسجد اـذي يٍع يف شٙرع «سيدي شاميل» ؾبؾ لستمٌك «ألري أطُؿ».
ّ
وأصظ
لرتع ،ؽُديّ ٙذكريٙت هّٙك ،أجُس
لرة يف اـسّ ٛأو ّ
أحٓ ًٙٔ ٙأذه ٚإغ هذا اـِسجدّ ،

ٍ
شخص أو شخنع ،ؽجِٓع لـ ٔيرؽْؿ ذهبقا :إ ّل ٙذهبقا إغ
جً ٔٙب ،ٙوٓ أحد ييرؽّل هّٙك بٙستثّٙء
ويرتمحقن طّل اـقاـد،
طظ
ّ
رمح ٛاؿ أو أتٍُقا لـ هّٙك ،سقى شخص أو شخنع يٕتقن ويس ُِّقن ّ

ٔيؿ ٓ أحد ييرؽّل ،كّ ٜأجُس جً ٔٙب ٙوأؽ َّر وحدي.

أجؾ ،ؾٙل يل :يف ّ
كؾ يق ٍم كٙن واـدك يٌيؾ ذـؽ ،كٙن يٕتّٓل دائ ًام ،يف حع ّ
أن أخريـ مجٓ ًي ٙح ّتك
إؾٙرب كٔٙقا يٍتقون يف جمٓئْؿ طّل يقلل إحد وإربيٙء ووِـ اـسٙط ٛاـِحدّ دة بيد اـىْر
ـُزيٙرة .لٙذا ييّل ذـؽ؟ واحلٙل أّٔف كٙن ـديف اـَثري لـ اـرؽٍٙء يف ذـؽ اـقؾ ،ٜذكرت ـَؿ بّٕٔف كٙن
هّٙك اـيديد لـ إشخٙص اـِّتسبع إغ اـِرحقم إٔنٙري وكٔٙقا لـ أصدؾٙئف ،وـَـ كٙن هذا
9
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اهلِ ،ٛويرى أ ّٔف يستحؼ
اـمخص (اـس ّٓد اـيالّل )ٛلـ بّْٓؿ يوقي ٕجُف هذا اـوريؼ وكٙن طّده هذه ّ
هذا اـبذل ٕجُف ،وكٙن ـف هذا احلٙل ليف! وهلذا التٙز سامحتف طّْؿ مجٓي ً ٙيف اـّْٙي !ٛؽُٓس اجلِٓع

سقاء ،ؽٌل اـّْٙي ٛاـّٙس خمتٌُقن!
أيه :ٙوهق
وكٙن لع هذه اخلنقص ّٓٙت اـتل ـديف وهذا احلٙل اـذي طّده ،كٙن ـديف خنُ ٌ ٛلٍٙبُ ًٌ ٛ
هحل بٍّٙطٙتف ٕجؾ أؽَٙر أخريـ وسالئٍْؿ وحٓٙهتؿ! ؽٙـّٙس يريدون أن يِف
أّٔف مل يَـ ي ّ
أخرون صب ًٍ ٙـِٓقهلؿ..
ـ ؽٍٓقل أحدهؿ ـإلٔسٙن :طُٓؽ أن تٕيت وتٍبؾ هبذا!
ـ ؽٓجٓ ٓ :ٚأريد أن أؾبؾ.
ـ ٓ بؾ طُٓؽ أن تٍبؾ.
ـ ـامذا أؾبؾ أٔٙ؟ بؾ أٔ ٜطُٓؽ أن تٍبؾ يب ،ـامذا أٔٙ؟
ـ يّبًل أن تٕيت ومتف يف هذا اـوريؼ ،ؽْذا اـوريؼ هق اـذي ٔرتهٓف ٔحـ!
صحٓح ٙؽْٙت دـُٓؽ ،وإن مل
ـ هؾ صريٍؽ صحٓح ح ّتك تدطقين إـٓف ،أم أّٔف بٙصؾ؟! ؽٗن كٙن
ً
يَـ ـديؽ ٌ
لرجح :ؽٕٔ ٙأؾقل ّ
بٕن هذا اـوريؼ صحٓح
طظ! ؽْذا ترجٓح بال ّ
تق هَذا ّ
دـٓؾ ؽُامذا ّ
ينح هذا!
وـدي دـٓؾ طُٓف ،وأٔ ٜتدطقين إغ صريٍؽ واحلٙل أّٔف ٓ دـٓؾ ـؽ طُٓفّ ٓ ،
ّ

دائام هَذا كٙن يف هذه اخلنقص ّٓٙت ويف هذا احلٙل ويف اـتي ُّؼ بٙـرؽٓؼ واـِحب ٛاـزائدة اـتل
ً
لرضب ـُِثؾ بّْٓؿ يف ذـؽ ،بؾ ح ّتك يف اـِسٙئؾ إهي ٛواـيٙئُ ّٓ ٛوصُ ٛاـرحؿ ..إذ بيد وؽٙتف
كٜٔٙ
ً
ٍ
بٕحد لـ إرحٙم أو ٔزوره ،كٙن يٍقل :رحؿ اؿ واـدك! هذا اـيِؾ اـذي تٍقم بف [أي
ك ُّام كُّّٔ ٙتٍل
شخنِٔ ٙقذج ًٓ ٙيف
اـزيٙرة وصُ ٛاـرحؿ] وحٙـؽ إّٔام هق بسب ٚواـدك ،ؽٍد كٙن كذـؽ! ييّل أّٔف كٙن
ً
طٙئُتّ ٙلـ حٓ ٝلراطٙتف ـنُ ٛاـرحؿ ولراطٙة لسٕـ ٛإـٌ ٛوإٔس ،ومل يَـ أحدٌ لثُف يف ذـؽ .ويف
لسٕـ ٛاـرؽٙؾ ٛكٙن كذـؽ :ؽٍد كٙن يبذل وؾتف ٕجؾ اـرؽٓؼ :كٙن يتحدّ ث ليْؿ ويو ّٓ ٚخٙصرهؿ،
وكٙن يٍيض حٙجٙهتؿ ،وإذا كٙن أحدهؿ بحٙج ٛإغ يشء مل يَـ يّٙم ..أطرف ذـؽ بٌّيس مل يَـ يّٙم!
اـٍن ٛـُرؽٍٙء أم ٓ؟ (وهّٙك اـَثري لـ هذه اـِسٙئؾ ؼريه ،ٙوبيهْ ٓ ٙيَِـ
هؾ ذكرت هذه ّ
أن ٔذكره ،ٙييّل ـٓس لـ اـنحٓح ذكره: )ٙ
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كّ ٜيف إحدى اـُٓٙيل يف اـِسجد ؽرأي ٜأحد إصدؾٙء ـ وهق ً
ؽيال طّل ؾٓد احلٓٙة ،ؤسٕل اؿ
ٍ
لرتٙح ،وكٙن ذـؽ يف زلـ اـمٙه ،إذ كٙن طِري طّده ٙسبع طػة
كبريا جدً ا ـ ؼري
أن حيٌىف ؽٍد صٙر ً

ٍ
لرتٙح ؽسٕـتف :ـامذا أٔ ٜلتهٙيؼ؟ وك ٜٔٙـُٓ ٛاـسب ،ٜحٓٝ
أو ثامين طػة سّ ٛتٍري ًب ،ٙرأيتف ؼري

ـدي شٓؽ بَّل
جُسّ ٙجً ٔٙب ٙواـِرحقم اـيالل ٛكٙن ؾرب اـِحراب يريد أن يِف ،ؽٍٙل يل :ؼدً ا ّ
ّ
اـمؽ؟ ؽٍٙل" :ثالثامئ ٛتقلٙن!" ييّل ثالثامئ ٛتقلٙن
واحلٙل أّٔف ٓ رصٓد طّدي ،ؽٍُ ٜـف :كؿ يبُغ هذا
ـدي لٙل ،بؾ مل
ٓ ثالثامئ ٛلُٓقن أو لُٓٙر تقلٙن ..حٓ ٝكٙن ـُتقلٙن ؾِٓ ٛيف ذـؽ اـقؾ !ٜومل يَـ ّ
أكـ ألُؽ ؽُسع ..بؾ سٕـتف هَذا ؽٍط!
وـام خرج اـِرحقم اـيالل ٛخرج ٜليف ِٔف إغ اـِّزل ،وكٙن طُّٓ ٙأن ِٔف سب ًي ٙإغ ثامن
ّ
دؾٙئؼ ـُقصقل إغ اـِّزل ،ؽٍٙل يل لٙذا كّ ٜتتحدّ ث لع ؽالن؟ (وٓبد أّٔف شٙهدين أحتدّ ث ليف لـ
ـدي شٓؽ بَّل ؼدً ا وـٓس طّدي لٙل!
بيٓد) ،ؽٍُ :ٜـٍد رأيتف ؼري لرتٙح ؽسٕـتف طـ ذـؽ ،ؽٍٙلّ :
ؽسٕـّل اـِرحقم اـي ّ
الل :ٛكؿ يبُغ لٍداره؟ ؾُ :ٜثالثامئ ٛتقلٙن ،ؽٍٙل :أهع بّ ٙإغ اـِّزل حتك
أطوٓؽ هذا اـِبُغ ـتقصُف إـٓف.
طّد ذـؽ أهع يف اـِسري :حٓ ٝكّّ ٙيف وسط اـوريؼ ،ؽٕهع يف سريه ،ح ّتك وصُّ ٙإغ اـِّزل،
ؽٕطوٙين اـامل وذهب ٜإغ اـِسجد ،ؽرأيّ ٜ
أن اـرجؾ ؾد ذه ،ٚييّل رجي ٜهي ًي ٙإغ اـِسجد ؽُؿ
أجده يف اـِسجد ،وكٙن هّٙك دكٙن طّل رأس اـتٍٙصع ٕحد إصدؾٙء ـ وٓ يزال ح ًٓ ٙحٌىف اؿ ـ
ؽٕطوٓتف اـامل وؾُ ٜؽالن طُٓف ديـ ؼدً ا ،وهذه إلقال لـ اـس ّٓد اـي ّ
الل ٛؽٕطوف إيٙه ٙؼدً ا حتك يٍيض
هب ٙديّف ،ؽٍٙل :حسًّ !ٙواس َت َُِْ ٙلّّل وؾٙل :ؼدً ا أطوٓف إيٙه ،ٙؽيدت إغ اـِّزل ،ؽٍٙل يل لٙذا ؽيُٜ؟
ؾُ :ٜذهب ٜإغ اـِسجد وكٙن ؾد رحؾ ،ؽذهب ٜإغ ؽالن وأطوٓتف اـامل وؾُ ٜـف :ؽالن ـديف ؾرض
ؼدً ا ؽٕطوف إيٙه! ؽٍٙل يل :هؾ صُب ٜلّف أن يذه ٚاـُُٓ ٛإغ لّزـف ويس ُِّف اـامل؟ ؽٍُ !ٓ :ٜؾٙل :ـامذا مل
تٍؾ ـف ذـؽ حتك يّٙم لرتٙح اـبٙل؟ كٙن يّبًل أن ييوٓف إيٙه ٙاـُُٓ !ٛهؾ اـتٌتؿ؟ ـٍد طٙتبّل ـًٌُتل
طـ هذا إلر! ؽْذا اـرجؾ سّٓٙم ؾُ ًٍ ٙاـُُٓ !ٛوـامذا يّبًل أن حينؾ ذـؽ؟
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واحلٙصؾ أّٔف كٙن طجٓ ًب ٙجدً ا! ييّل كٙن طجٓ ًب ٙواؾ ًي !ٙوهذه إحدى اـّامذج ،وأطرف بيض
ؾن ٛأخرى،
اـِقارد اـتل أخجؾ أن أذكره ٙـَؿ ،حٍٍٓ ً ٓ ٛيَِّّل أن أذكره ،ٙكّ ٜأريد أن أذكر ـَؿ ّ
ـَـ ذكرهُ ٙلمَؾ ،ـذا أكتٌل هبذا اـِقرد ؽٍط.
لِْ ٛطّده،
ييّل أّٔف كٙن إغ هذا احلدّ يراطل لمٙطر اـرؽٓؼ ويراطل ألقره ،وك ٜٔٙهذه اـِسٙئؾ ّ

ويقـْٓ ٙأمه ّٓ ،ٛومل يَـ ذـؽ لّف متثٓ ً
ال أو تنّّي ً ،ٙبؾ ك ٜٔٙهذه إلقر تّمٕ واؾ ًي ٙلـ ٌٔسف ولـ داخُف
ولـ حٍٍٓ ٛوجقده.

مل يكٍ انعالية انطهزاَي يضحّي باحلقّ ألجم أيّ أحد
ـٓهحل بٌّسف ٕجؾ إروٙء
ورؼؿ وجقد هذه اـنٌٙت و هذه احلٓٙت طّده ،إّٓ أّٔف ل ٙكٙن
ّ
احلؼ ،كٔٙقا
ليع ؽٌّٓنؾ بيهْؿ ويبتيدون طـ لسري ّ
اـِٓقل واـرؼبٙت :ييّل طّدل ٙكٙن حينؾ ألر ّ
كثريا لع اـِرحقم اـقاـد ـٓدخُقه يف ألقرهؿ وُمٙؽُْؿ ،بٙطتبٙر ّ
أن اـِرحقم اـقاـد كٙن ـف
حيٙوـقن ً

ٌ
لْام هلؿ،
لَ ٌٛ ٔٙخمتٌُ ٌ ٛطـ أخريـ ،ؽَٔٙقا يريدؤف أن يَقن ليْؿ ـٍٓٙل:
ؽالن ليّ !ٙوهذا ييترب ًّ
احلؼ هق هذا! ؽٗن جئتؿ ؽٕٔتؿ ُمرتلقن ولٍدّ رون
وـَّّْؿ لْام حٙوـقا مل يستوٓيقا ذـؽ! بؾ كٙن يٍقلّ :
احلؼ :بٕن آيت وأشٙرك يف إلٙكـ واـِجٙـس
وسٕكقن يف خدلتَؿ ،وإن مل تٕتقا ؽال يَِّّل أن أجتٙوز ّ
اـتل تٍػ ألٙم احلؼ وتيٙروف! كٓػ يَِّّل ذـؽ؟! أىروا كٓػ كٙن ُمٙؽ ًى ٙطّل ٌٔسف.
ؽتُؽ اـِحب ٛوكرم إخالق وتُؽ اـِسٙئؾ هل ٙلَٔٙتْ ،ٙولسٕـ ٛحٌظ اـمخن ّٓ ٛواهلق ّيٛ
وهيتؿ هبام ،إذ يَِـ
دائام طّل هٙتع اجلْتع،
واـوريؼ واـِسري هل ٙلَٔٙتًْ ٙ
ّ
أيه :ٙؽيّل اإلٔسٙن أن حيٙؽظ ً
يتحرك لـ خالل هٙتع اجلْتع ،ويَِّف أن يرؽع متٙم اـِقأع واـيٍبٙت طـ صريٍف هبام!
ـإلٔسٙن أن ّ
هذه هل وو ّٓيتف وحٙـف ،وطّدل ٙأىت إغ إيران ـ وهذا اـذي كّ ٜأريد أن أؾقـف ـ بٍل وِـ
تَُٓػ لـ ِؾبؾ أستٙذي،
هَذا أجقاء ـِدّ ة اثّع وطػيـ سّ ،ٛكٙن يٍقل يل( :ي ٙؽالن! ـق مل يَـ هّٙك
ٌ

ـام كّٕ ٜرصف سٙط ً ٛلـ وؾتل لع ٍ
أحد أبدً ا! وصُٓ ٛهذه اـسّقات اإلثّتع واـيػيـ اـتل طمتْ ٙيف
صْران ،مل ُألض لّْ ٙوـق سٙط ٛواحدة لـ دون إذن لـ إستٙذ).
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مل يكٍ ندي انعالية انطهزاَي أي تعهّق باندَيا
ـٍد كٙن روقان اؿ طُٓف لسٖ ً
وٓ طـ أؽهؾ لسٙجد صْران ،وك ٜٔٙـف لّزـ ٌ ٛرؽٓي ،ٛوكٙن
ـَـ ؾُبف مل يتي ُّؼ وـق بٍِدار شيرة هبذا
يرت ّدد طّل ذـؽ اـِسجد خمتُػ إؽراد وإشخٙص،
ّ
اـِسجد وهذه اـِّزـ ،ٛوحّٓام ّ
ختّل طـ طُِف بٙـِسجد ،كٍّّّٔ ٙؾ ـف بيض اـِسٙئؾ ،حٓ ٝكّّٙ
اـِرات :يٙ
لتقاجديـ بوْران ،ؤذه ٚأحٓ ًٙٔ ٙإغ لمْد ،ؽّخربه بحنقل بيض إلقر ،ؽٍٙل يل أحد ّ
وأرح ٌٔسؽ! ؽحّٓام ُُيربؤؽ بّٕٔف
س ّٓد ُمِد ُمسـ ٓ ،أريدك أبدً ا أن تذكر يل وـق اسؿ ذـؽ اـِسجد،
ْ
وؾع يف اـِسجد إلر اـٌالين ،أو اـِسٕـ ٛاـَذائ ّٓ ،ٛؽال تٍّؾ يل ذـؽ ،بؾ وٓ تذكر يل حتّك اسؿ ذـؽ
اـِسجد! ل ٙهق اـسب ٚيف ذـؽ؟ ّٕٔف ؼري لتي ُّؼ بف :يف حع ّ
أن بٍ ّٓ ٛاـّٙس مل يَقن هبذا اـّحق.
يف أحد إ ّيٙم ،شٙرك ٜبٕحد اـِجٙـس ..رمح ٛاؿ طّل صٙح ٚذـؽ اـِجُس ،ؽيّل ّ
كؾ حٙل،
كٙن ً
خريا ،وكٙن لـ طُامء صْران ،وكٙن ُيٍٓؿ جمُس طزاء يف طق اخلِٓس ،ؽذهب ٜـُِمٙركٛ
رجال ّ ً
أئِ ٛاجلامط ٛلتح ٍُّع بذـؽ اـِجُس ،ؽنٙر احلدي ٝطـ رحُ ٛاـِرحقم
بف ،ؽقجدت هّٙك اـيديد لـ ّ

اـيالّل ٛإغ لمْد :ؽٍٙل [صٙح ٚذـؽ اـِجُس] بنقت ٍ
طٙل :ـٍد كٙن ـُِرحقم اـيالّل ٛاـَثري لـ
ٍ
ً
ختّل طـ ّ
لسجد ـف لَ ٌٛ ٔٙرؽٓي ٌ :ٛؽُامذا ّ
كؾ ذـؽ ورحؾ؟! ؽٍُ ٜيف
لسٖوٓ طـ
اـِريديـ هّ ،ٙوكٙن
ٌٔيس :بام أّٔف يتحدّ ث هبذا اـمَؾ ،ؽألر ّد طُٓف بَال ٍم ل ،ٙسقا ًء أطجبف هذا اـَالم أم مل ييجبف!! ؽٍُٜ
اـِراد يّبًل طُٓف أن
ـف( :أخربين ي ٙس ّٓدي ،هؾ اـِريد هق لـ يّبًل طُٓف أن يبح ٝطـ لراده ،أم ُ
يبح ٝطـ لريده؟!) ،ؽٙلتٍع ـقن وجْف!!

اـِ َراد يبح ٝطـ ِ
اـِراد؟!
اـِريد أم اـِريد يبح ٝطـ ُ
أجؾّ ،أهيام جي ٚطُٓف اـبح ٝطـ أخر؟ ُ

ؽٕٔتؿ ي ٙطزيزي تبحثقن طـ اـِريديـ ،وأٔتؿ اـذيـ َت ُيدّ ون احلٙرضيـ يف صالة اجلامط ٛاـتل تٕ ّلقّن،ٙ
ؽٗذا ٍٔص واحدٌ لّْؿ ،تبدؤون بٙـتسٙؤل :ـامذا مل ِ
يٕت اـٓقم؟ ـي ُّف ذه ٚإغ لَٙن آخر! أو إغ لسجد
آخر! وتسٕـقٔف:
ل ٙاـذي حنؾ ـؽ؟ ـي ُّؽ أزطج ٜلّّ!ٙ
ٓ ،أٔ ٙمل أٔزطجؽ لّؽ ،ـَّّّل ؽٍط أحبب ٜاـنالة يف ذـؽ اـِسجد..
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تٌهؾ ليّ ٙـُِّزل ،ؽّحـ ٔدطقك ـُيمٙء أو اـًذاء،
هؾ حنؾ ليؽ ألر ،أو
َ
وؾي ٜيف لمَُٛ؟ ّ
اـِمقي أو اـدجٙج! ؽيُّٓ ٙأن ٔجرب خٙصر اـِٖلـ ،ؤيرف ـامذا ذه ٚلـ هّ!ٙ
وٕكؾ إرز لع اـُحؿ
ّ
هيتؿ هبَذا ألقر :وهلذا ،حّٓام ذه ٚإغ
ّ
ـَـ اـِرحقم اـيالّل ٛمل يَـ طّل هذه اـمٙكُ ،ٛومل يَـ ّ

أن ذهٙبف إغ إيران كٙن ٍ
لمْد ؽٍد كٙن ذـؽ ٍ
بٕلر لـ أستٙذه .وـّٓتبف اـرؽٍٙء إغ هذه اـِسٕـ :ٛؽَام ّ
بٕلر

أيهٍ ٙ
لـ أستٙذهّ ،
بٕلر لـ أستٙذه ،حٓ ٝؾٙل ـف أستٙذه ـ يف ذـؽ اـسٌر اـذي
ؽٗن ذهٙبف إغ لمْد كٙن ً
اـِوْر ـُس ّٓدة زيّ ٚطُْٓ ٙاـسالم( :حّٓام ترجع إغ إيران،
ذه ٚؽٓف إغ سقري ٙـ بٙـٍرب لـ اـرضيح
ّ

طُٓؽ بٙهلجرة إغ لمْدّ ،
لٍرا إلؾٙلتؽ).
واختذهًّ ٙ

أن كُت ٙاحلٙـتع كٔٙتٍ ٙ
ييّل ّ
بٕلر لـ أستٙذه :هذا ،لع أّٔف كٙن ـف لٓؾ ؾُبل وبٙصّل ـذـؽ بحسٚ

لتقج ًْ ٙإغ إيران وصْران،
اـِرات ،حٓ ٝكٙن يٍقل :حّٓام ؼٙدرت اـّجػ
ّ
ل ٙذكره يل يف اـيديد لـ ّ
طظ
كّ ٜأمتّّك لـ ؾُبل أن أرجع ّ
لرة أخرى إغ طظ هذا ،أو أذه ٚطّد طظ ذاك :أي أن أهٙجر إغ ّ

طظ بـ لقىس اـرو ٙطُٓف اـسالم :ؽٙختٙر يل
طظ آبـ :وهق ّ
إب [أي ألري اـِٖلّع طُٓف اـسالم] أو ّ
طظ بـ لقىس اـرو ٙطُٓف اـسالم.
ّ
احلؼ تيٙغ ّ

انعالقة اخلاصّة نهعالية انطهزاَي يع اإلياو انزضا عهيه انسالو
خٙص ٛـإللٙم اـرو ٙطُٓف اـسالم :هذا لع أّٔف ٓ ؽٙرق أبدً ا
ـٍد كٙن اـِرحقم اـيالّلُ ٛيَ ّـ ُم ّبّ ٛ
قح أحّٓ ًٙٔٙ
بٕن ـف
بع مجٓع
ّ
اـن يف اـِسٕـ :ٛوؾد كٙن ُي ّ
إئِ ٛطُْٓؿ اـسالم ،ـَّّّل ٓ أطُؿ ل ٙهق ّ

خٙص ٛيف طالؾتف بٙإللٙم اـرو ٙطُٓف اـسالمٔ ..رجق اؿ تيٙغ أن يٍسؿ ـّ ٙجز ًءا لـ هذه
حٓٙت
ّ
ٍ
حٍٍٓ ٛواحدة ّ :
ٕن لثؾ هذه احلٓٙت ختتزن حٍٙئؼ ٓ
احلٓٙت ،حتّك ٔ ّوُع طّل احلٍٙئؼ ،وـٓس طّل
ّنٙئ ّٓ ٓ ،ٛحٍٍٓ ً ٛواحد ًة أو حٍٍٓتع :أي حٍٙئؼ ٓ حدّ هل ٙتٍػ طّدهّ :
ؽَؾ لـ يذه ٚطّد اإللٙم اـروٙ
حتنؾ ـف لسٙئؾ لـ هذا اـٍبٓؾ ..رزؾّ ٙاؿ تيٙغ!
وهَذا ؽٍد ذه ٚاـِرحقم اـيالّل ٛإغ هّٙك [لمْد اـٍِدّ س ،]ٛواستقصـ هب :ٙوـٍد كٙن جمٓئف
وذهٙبف وإؾٙلتف هّٙك ،يف حع ّ
يتُقث وـق بٍِدار شيرة واحدة بٙـدٔٓ ٙواـَثرات :وهذا هق
أن رداءه مل ّ
أيه ٙطّل بركٛ
ؽتٌهُقا أٔتؿ ً
أيه ،ٙوؾٙل ـّ :ٙـٍد ؾويّ ٙاـوريؼ ،ووصُّّ :ٙ
اـوريؼ اـذي دط ٙٔٙإـٓف ٔحـ ً
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اؿ! ؽُؿ يَـ ذـؽ لـ بٙب اـميقذة ،وٓ اـسحر ،وٓ اخلٓٙل ،وٓ إوهٙم :ؽْذه هل ثِراتف ،وهذه هل
خنٙئنف ..رزؾّ ٙاؿ إن شٙء سبحٔٙف ...وجتدر اإلشٙرة إغ ّ
أن جمٓئل هذه اـُُٓ ٛإغ هّ ٙكٙن بتقؽٓؼ لـ
اؿ تيٙغ ،وإّّٓ ،
تبع ذـؽ لـ خالل
ؽٗن أحقايل
ّ
اـنحٓ ٛمل تَـ تسِح يل بٙـَالم :وٓ أدري هؾ ّ

طظ أّٓ
كاللل أم ٓ ،ؽحٙـتل
ّ
اـنحٓ ٛمل تَـ ج ّٓدة ،ـَّّّل تق ّكُ ٜطّل اؿ تيٙغ ،وؾُ ٜيف ٌٔيسّ :

اـٍقة لـ تٍُٙء ٌٔسْ !ٙوكّ ٜؾد طزلٜ
َأحرم ٌٔيس لـ ـٍٙء إصدؾٙء واـرؽٍٙء :ؽميت إغ هّ ،ٙوستٕيت ّ
جرين إغ لسٙئؾ لًٙيرة متً ٙل !ٙؽُؿ أكـ أرؼ ٚيف
طّل احلدي ٝطـ جمِقط ٛلـ اـِسٙئؾّ ،
ـَـ اـَالم ّ
احلدي ٝطـ هذه اـِسٙئؾ يف هذه اـُُٓ ،ٛـَـ لع ذـؽ ،طُّٓ ٙاـرتحّٓ ٚ
بَؾ ل ٙيٕيت لـ هّٙك :ؽٌل ّنٙيٛ
إلر ،هذه اـُٓٙيل هل ـٓٙيل شْر رلهٙن اـِبٙرك ،ول ٙأحسـ أن يتحدّ ث اإلٔسٙن ؽْٓ ٙطـ تُؽ
اـِسٙئؾ اـتل تُٖ ّدي إغ أبسٙط اـٍُ ٚوابتْٙج اـٌّس!
وؾد ذكرت سٙب ًٍّ ٙ
يقجف اإلٔسٙن إغ ٌٔسف ،و ُيربز
أن دطٙء أيب محزة اـثاميل دطٌ ٙء طجٓ ٚح ًٍّ :ٙؽْق ّ

ّ
تٌهُقا ،ؽَْذا أٔ،ٙ
ـف حٍٍٓتف ،ويهع بع يديف لٌتٙح اـوريؼ:
وكٕن اإللٙم اـسجٙد يٍقل لـ خالـفّ :
وهَذا يّبًل طُّٓ ٙأن َٔقن ،وهبذه اـوريٍ ٛجي ٚطُّٓ ٙأن ٔيِؾ ،وكام يٍٙل يف اـِثؾ« :ره چّٙن رو كف
رهروان رؽتّد( :»(2ؽٍد كٙن اـيىامء طّل هذه اـمٙكُ ،ٛوسَُقا صريٍْؿ هبذا اـّحق ،ومتَّّقا لـ ؾوػ
ثامر وجقدهؿ يف هذه اـدٔٓ ،ٙـٓرتكقا ـّ ٙأؽهؾ ٔتٙجٙهتؿ اـِتِ ّثُ ٛيف كُامهتؿ ولٖ ّـٌٙهتؿ ،ولـ وِّْٙ
اـِسٙئؾ اـقاردة طـ اـِرحقم اـيالّل ،ٛواـتل صٙـام كّ ٜأويص اـرؽٍٙء بٓٙهتامم هب ٙوطدم أخذه ٙطّل
بّٕن ٙحتتقي طّل حٍٙئؼ
ُمِؾ اهلزل ،وأٔ ّبْْؿ إغ رضورة آهتامم بَاللف ولٖ ّـٌٙتف :ؽٕٔ ٙطّل طُؿ ّ
وأهار ،وأٔ ٓ ٙأريد لـ ذـؽ أن أو ّٓع وؾ ٜاإلخقان :ؽق اؿ وت ٙاؿ ـ وٓ أدري كٓػ تريدؤّل أن
طام أؾقـف ـَؿ ،وأٔ ٙأوِـ ـَؿ بّٕٔف ّ
كؾ لـ يد ّؾؼ
أؾسؿ وأؤ ّكد ـَؿ ـ إّّٔل لستيدّ ـُدؽٙع يقم اـٍٓٙلّ ٛ
ّ
ويتخّل طـ اـيّٙد ،وٓ يروخ ـُدٔٓ ٙوإهقاء
ويتٕ ّلؾ يف اـِسٙئؾ اـتل صرحْ[ ٙاـِرحقم اـيالّل،]ٛ

اـٌّس ،ّٛٓ ٔٙوٓ يسيك ٓستخدام هذه اـِسٙئؾ يف تُبٓٔ ٛزواتف ،وٓ يسحبْٔ ٙحق رؼبٙتف ولٓقـفّ ،
ؽٗن اؿ

بول اـوريؼ بٌّس إسُقب اـذي صقاه اـسالّك احلٍٍٓ ّٓقن اـذيـ وصُقا.
هه اـػيػ وترمجتْ :ٙطُٓؽ ّ
) (2طبٙرة لمْقرة لٍّقـ ٛطـ اـمٓخ اـبْٙئل ؾدّ س ّ
[اـِرتجؿ]
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تيٙغ سٌٓتح ـف اـبٙب بٙـتٕكٓد ،وسِٓيض يف هذا اـوريؼ :لثُام ذكر هق بٌّسف ،ؽٕٔ ٙمل آت هبذا اـَالم لـ
()3
ٍ
وحّٓئذ« :گر گدا كٙهؾ بقد تٍنري صٙح ٚخٔٙف چٓسٜ؟»
ـِرات طديدة،
طّدي ،ؽٍد ذكر يل ذـؽ ّ

ٔرجق لـ اؿ تيٙغ أن ُيق ّؽٍّ ٙمجٓ ًي ٙـٌْؿ صريؼ إوـٓٙء ،وأن ُيق ّؽٍّ ٙكذـؽ ـُيِؾ هبذا اـوريؼ

واتّبٙطف ٓ ،س ّٓام يف هذا اـمْر اـِبٙرك.
اـُْؿ ّ
ُمِد
ُمِد وآل ّ
صؾ طّل ّ
ّ

ً
كسقٓ ؽام ذٔ ٚصٙح ٚاـِّزل؟!
) (3لثؾ ؽٙرد ترمجتف احلرؽ ّٓ :ٛإذا كٙن اـمحٙذ
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