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أعىذ باهلل مه الشيطان الرجيم
بسم اهلل الرمحه الرحيم
وصلى اهلل على سيدوا ووبينا أبي القاسم حممّد
اللـهم صل على حممّد وآل حممّد
وعلى آله الطيبني الطاهريه واللعنة على أعدائهم أمجعني

يؼول اإلموم زين اـعوبدين طؾقه اـسالم« :وـو خػً تعجقل اـعؼوبي الجتـبتـه ال ألكّـ أهـون
رب خّي اـسوترين وأحؽم احلوكؿع وأكرم األكرمع».
اــوضرين
ّ
وأخف اـؿ ّطؾعع ،بل أل ّك يو ّ
تعجل يل اـعؼوبي ،أي ـو كـً أخوف من أن تعوؾبـي رسيع ًو طىل ذكبي،
يو إهلي ـو كـً أخىش أن ّ
ـؽـً اجتـبً اـذكى واـؿعصقي ،ؽعدم خوذم من تعجقل اـعؼوبي ـقس بسـبى أكّـ ال اصـالك ــ
طىل أطاميل ،أو أ ّكه ال ؾقؿي ال ّصالط  ،وأ ّك أهون اــوضرين ،وال احـاام ــظـرك إ ّيلّ ،
وأن اصالطـ
بلي طؿل.
طىل طؿظ ؾؾقل ،ؽال أخىش من اـؼقوم ّ

كيف تتغيّر طريقت تصرّفاتنا عنديا يطّهع عهينا أحد

هذا هو دأبـو طود ًة ،ؽـحن طـدمو كشعر بوصالك ٍ
كحـس بـوخلوف مـن أ ّن أحـد ًا
أحد طؾقـو ،وحقـام
ّ

أي يشء بحضوره؛
يتجسس طؾقـو ،وحييص أطامــو ،ؽنكّـو كـتبه وال كػعل شقئ ًو أمومه ،وال كؼول ّ
يراؾبـو و ّ
ألكّه سقخرب بذـ ويـػه .أو إذا ؽرضـو أكّـو كـّو ذم مؽون بحقٌ كون كالمــو وطؿؾــو مـورد اـتػـوت
ٍ
ؽعـدئذ كـتبه وكؿتـع وال كؼوم بوـعؿل.
اآلخرين،

بتقـؽوته أمـوم اـــوس ،كثـّي ًا جـد ًا ...كعـم،
كون هـوك شخص ـ وال زال موجود ًا ـ ّ
هيتم كثّي ًا ّ
هيتم بآداب اـؿعورشة؛ ؽال يؼوم ب ّ
أمـر صبقعـي،
ؽـل طؿـل دون اكتبـوه ،وهـذا ٌ
يـبغي طىل اإلكسون أن ّ
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ؽوـؾبوس اـذي يؾبسه اإلكسون ذم مـزـه ،ال يؾبسه ذم اخلورج ،أو مو يؼوم بـه ذم اـؿــزل أو أمـوم رؽقؼـه
(كلن يؿدّ رجؾقه طـد جؾوسه) ،يـبغي أال يػعؾه طـدمو خيرج ،و يـتبه أكثر.
تقـؽوته
وـؽن أحقوك ًو يؼوم اإلكسون بجعل متوم أطامـه ذم اخلورج طبورة طن ديؽور ،وتؽون مجقع ّ
متثق ً
يصور ؽق ًؾام ،وهذا اـؿؼدار زائد طـن احلـدّ ؛ أطــي أن يراؾـى اإلكسـون كػسـه ويـد ّؾ ذم
ال وكلكه ّ
حيرك حوجـى طقــه
تقؽوته ويـتبه إغ مجقع حركوته وسؽـوته طـدمو يؽون ذم اـؿأل ،إغ درجي أكّه ال ّ
ّ
بدون داك ..ؽفذا ك ّؾه كوبع من اــػس واألكوك ّقي ،يعــي ّ
أن أكوك ّقـي اـــػس تـدؽع اإلكسـون إغ اـتؿثقـل،
ؽتصـع مـه ممث ً
يتؼؿص شخصقي إكسـون خخـر ،ويسـتبدل شخصـ ّقته بشخصـ ّقي
ال ،ؽوضقػي اـؿؿ ّثل أن ّ
أخرى ،وأؽضل اـؿؿثؾع هو اـذي يستطقع أن يم ّدي هذا اـدور بشؽل طودي بحقـٌ ال يبـدو طؾقـه
اـتصـّع! ؽؽ ّؾام كون صبقع ّق ًو أكثر ،اطتُرب أبرك من ؼّيه ذم اـتؿثقل.
واـػـّوكون اـؿشفورون حيووـون أن يعقشوا اـدور اــذي يريـدون متثقؾـه إغ حـدّ يتؿؽّــون مـن
خيرج اإلكسون من جؾده ويليت بجؾد خخر .هؽـذا
حتؼق ذاك اـدور ودمسقؿه .ؽفذا هو اـػ ّن! يعـي أن ُ
يؽون اـػـّون ممث ً
ال بورط ًو.
واـذي يدؽع اإلكسون ـؿثل هذا اـتؿثقل أموم اــوس هو اــػس ،ؽوــػس تضع كػسـفو ذم حـرج و
ضق بحقٌ ال ترى مفرب ًو وخمرج ًو ،ؽؼبل أن حيصل اإلكسون طـىل اـؿـصـى واـؿؽوكـي اـتـي حصـل
اـؼصـوب
ّـف اخل ّبـوز ،أو ذم
طؾقفو ،كون اجلؿقع يراه ذم اـشورك يؿف ويشـاي ،ويؼـف ذم
ّ
ّ
ّـف ّ
ـقشاي كصف كقؾو أو كقؾو من اـؾحم ،وكذا ـػاء اخلضور وأمثول ذـ  ،وـؽن مو إن حيصـل طـىل
موؾع ّقي مع ّقـي ،ؽال يعود أحد يراه ذم اـشورك ،وياك استخدام وسـوئل اــؼـل اـعومـي كوـتوك ـ ،بـل
ّف اخلبز واـؾحم ؽفقفوت! إذ تصّي هذه من األمـور
خوّي! وأمو اـوؾوف ذم
ّ
يذهى ويليت بسقورة ّ
اـؼصوب ـػاء كقؾو من اـؾحـم ،يـظـر اجلؿقـع إـقـه ،مـو
اـؼودحي بوـعداـي! ؽنذا وؾف ؽالن ذم ّ
ّف ّ
هذا ،ـامذا وؾف هـو؟! ؽامذا حصل حتى يليت ـػاء اـدجوج أو اـسؿ ؟! واحلول أكّه ال داطي ــذـ ،
ؽفو مل خيتؾف طن اـسوب  ،وال يـبغي أن يػاق حوـه!
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حال األئًّت واألونياء ال خيتهف قبم انسهطت وانشهرة وبعدها
أئؿتـو طؾقفم اـسالم؟! وموذا كون يػعل أمّي اـؿـممـع طؾقـه اـسـالم؟! األطـامل
موذا كون يػعل ّ
اـتي كون يؼوم هبو ؾبل اخلالؽي؛ من اـذهوب واإليوب ومحل اـبطوصـو واـبصـل ذم طبويتـه إغ اـؿــزل،
ّ
ضل يػعؾفو بعد خالؽته! ومل يؼل :ـؼد رصت اآلن خؾقػي ،ومحظ ـؾبطوصو واـبصـل إكّـام كـون حيصـل
ؾبل ذـ  ،واآلن يـبغي أن يذهى شخص خخر ـقليت هبذه األمور إغ اـؿـزل!
ـامذا؟! ّ
تغّي اخلالؽي كػسـه ودمعـل مــه شخصـ ّقي أخـرى ،مل
تتغّي ،مل ّ
ألن كػس أمّي اـؿممـع مل ّ

تتؿؽّن اخلالؽي أن تصـع مـه مم ّث ً
ال .أمو كحن ؽفذه األمور دمعل مـّو مم ّثؾـع؛ يعــي أكّــو كـّـو إغ اآلن ذم

ّف اخل ّبوز ومل كؽن كرى إشؽوالً ذم
معع ،ؽــتؼل من اآلن إغ ؾوـى خخر ،كـّو إغ اآلن كؼف ذم ّ
ؾوـى ّ
ّف بوئع اخلضور ،أمو اآلن ؽـؼول:
ذـ  ،وكـّو كؼف ذم ّ
ال يو طزيزي! ّ
اـصف!
إن وؾً اـسقد ال يسؿح ـه بوـوؾوف ذم
ّ

ٍ
بلمور ...أمو طــدمو تصـل اـؿسـلـي
بل يسؿح ـه وؾته ،إذ هو جيؾس ذم مـزـه ويتحدّ ث ـسوطتع

ّف اخلضور ؽـؼول :ال يسؿح ـه وؾته بوـوؾوف ،ؽوؾته ثؿع جد ًا؛ كوـؽقؿقوء! وهـذا
إغ اـوؾوف ذم
ّ
تتغّي وتتبدّ ل إغ يشء خخر.
جيعل اـشخص ّقي ّ
تػف اـؿرحوم اـع ّ
مرت ؽا ٌة مل يؽن أحد ذم اـؿـزل ال إخـويت
المي بوالكتؼول إغ مشفدّ ،
طـدمو ّ

وال أكو ،ؽؽون يذهى بـػسه إغ اخل ّبوز ـػاء اخلبز وأمثول ذـ  ،وذم يو ٍم كون مريض ًو وحرارته مرتػعي
(كوكً مرتػعي درجتع) ،جوءت إـقه اـواـدة رمحي اـؾـه طؾقـه وأخربتـه بلكّـه ال يوجـد خبـز وبعـ
األشقوء األخرى ذم اـؿـزل ،ؽعزم سامحته طىل اــذهوب ـػـائفو ،ؽحووــً اـواــدة ثـقـه طـن رأي
وـؽ ّن مجقع حمووالهتو بوءت بوـػشل .ؾوــً ــه( :أكـو أذهـى وأشـاي؛ ؽلكـً مـري
مرتػعي) ،وكون اـطؼس بورد ًا ،إالّ أكّه رؽ

ؾوئ ً
ال هلو :كال! بل اجؾ

 ،وحرارتـ

ذم اـؿـزل ،وأكو أذهى.

يؼول رضوان اـؾـه طؾقه :ذهبً إغ اخل ّبوز ـػاء اخلبز (وكـون يريـد رشاء برتؼـول أو ـقؿـون أو
اـصف سبعي أو ثامكقي أشـخو
ّف اخل ّبوز وكون ذم
شقئ ًو خخر) ،واحلوّل ّأّن وؾف ذم
ّ
ّ

ؽوؾػـً ذم

ال حتى مه شخص أو شخصون ،ؽرأيً ّ
اـصف ،ؽصربت ؾؾق ً
أن اـذين كوكوا هـوك صؾبوا مـّي
هنويي
ّ
أن أتؼدّ م طؾقفم ،وؾوـوا :سقدكو يـبغي أن تتؼدّ م ،ؽؼول هلم :هـذا مؽـوّن ويـبغـي أن أبؼـى هــو إغ أن
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وكـلهنم اكتبفـوا إغ أكّـه مـري
يصل دوري! واحلوّل ّأهنم مل يؼبؾوا بل أجربوه أن يتؼدّ م طؾـقفم..
ّ

تػضل سقدكو ،ال يؿؽـــو أن كـظـر إـقـ واحلـول
وـديه اـتفوب؛ حقٌ كون ذـ واضح ًو ..ؽؼوـوا ـه ّ

أ ّك مري

.

اـتؾون
من خصوّ ّقوت األوـقوء :اـصػوء وطدم ّ
الحظوا كقف ّ
أن حوـه مل يػاق ومل خيتؾف مع أكّه ؾد ّـور "اـعالمـي اـطفـراّن" وّـور طؿـره
ستع سـي ،ومع ذـ مل خيتؾف حوـه طن طؿر اـثالثع سـي! ؽؼط اـس ّن هو اــذي تؼـدّ م ،أمـو اـــػس
اـتؾون! هـقئ ًو هلم.
ؽال تزال كام هي ،وهذا هو طدم ّ
اـتؾون اـذي يشّي إـقه موالكو حقٌ يؼول:
هذا هو اـصػوء و طدم ّ
چون كه ىبركگى اسّي ركگ شد

موسئى بو موسئى در جـگ شد

اـتؾون أسّي ًا ـألـوان ،يػك موىس بؼتول موىس ،أي
(طـدمو يصّي اـوجود اـؿطؾ اخلوـص من ّ
يصّي اإلكسون طدو ألخقه اإلكسون) .
كتؾون ،ؽؾن حيصل خالف بقــو.
ؽـحن صوـام مل ّ
مـذ بضعي ـقويل ذكرت ـؽم ّ
أحى من اـصبقون أربعي أمور؛ ّأهنـم يبؽـون ،وذكركـو
اــبي ؾولّ :إّن ّ
بلن ّ
بع

اـتوضقحوت ذم هذه اـؿسلـي ،واألخرى ّأهنم خيتصؿون من دون أن يؽون ــدهيم حؼـد ،ؽفـم

خيتؾػون ألجل ال يشء ،وبعد ذــ يصـطؾحون ال ـفـء ،ؽفـم خيتؾػـون ال ـفـء ويتصـوحلون ال
وخيربون.
يعؿرون ّ
وأهنم ّ
ـفء! وهـوك أمران خخران ومهو؛ ّأهنم يؾعبون بوـااب ّ
ٍ
صػـل خخـر،
تؾون ،ؽوـطػـل ال ــون ــه ،يـليت ويتصـوحى مـع
هذه احلوـي هي حوـي اـصػوء و طدم اـ ّ
ويؾعى معه ،دون أن يؾتػً إغ وضع ذاك اـطػل وطوئؾته ،بل يؾتػً ؽؼط إغ رصف اـوجود ،وهـذه
اـتؾـون وطـومل طـدم
من خثور اـتوحقد ،يعـي هوالء األصػول طـدمو يلتون مـن ذاك اـعـومل؛ طـومل طـدم
ّ
األهواء وطومل طدم اـتؼ ّقد ..يلتون معفم هبذه اـصػوت؛ وـذا من اجلقـد أن يـظـر اإلكسـون إغ هـمالء
األصػول ويتع ّؾم مـفم!
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ّ
أن اـطػل إذا ؾقـل ــه مـثالً :مـوذا ؽعـل
ومن هـو يؼول :إ ّن ّأول شفودة يديل هبو اـطػل مؼبوـي ،وذـ
ؽالن؟ ؽنكّه جيقى بصدق ،إذا سئل طن أ ّمه أو أبقه ،ؽنكّه جيقى بشػوؽ ّقي ،وـؽن إذا طوتـى :ــامذا ؾؾـً

اـؿرة اـثوكقي إذا سئل خيتؾف جوابه طـن اجلـواب األول! وــذا يؼـول :إ ّن اجلـواب
هذا اـؽالم ،ؽػي ّ
تؾون ،ؾوهلو من بـوب اـصـدق واـصـػوء ،وــذا كوكـً
األول هو اـؿؼبول .ؽشفودته األوغ ؾوهلو دون ّ

مورد ؾبول!
يؼول اخلواجي حوؽظ:
مهً خكم كه زير چرخ كبود
ؼالم ّ

ز هر چه ركگ تع ّؾ پذيرد خزاد اسً

حترر من ّ
واـتؾوكوت اـؿوجودة حتً ؾبي
كل اـتع ّؾؼوت
ّ
مهي ذاك اـذي ّ
يؼول :تلرسّن وتسا ّؾـي ّ
اـسامء اـزرؾوء
حر من ّ
كل يشء ذم هذه اـدكقو يوجى ـه اـتع ّؾ ؛ ؽوـرئوسي إذا كوكً توجى ـه تع ّؾؼ ًو تركفو،
ؽفو ّ

كـل ٍ
ّ
أمـر
وإذا أوجبً ـه اإلدارة تع ّؾؼ ًو تركفو ،وكذا اـؿسموـ ّقي إذا أوجبً ـه تع ّؾؼ ًو تركفو ،وكـذـ
خخر؛ سواء ذكركوه أم مل كذكره! أكتم تعرؽون هذه األمور ،ؽلضقػوهو إغ اـؼوئؿي بـػسؽم.
كل يشء يوجى ـإلكسون تع ّؾؼ ًو يـبغي أن ياكه ،وهذا أمر طجقى! إذ اإلكسون طــدمو ِ
ّ
يـرد مثـل
هذه األمور ال يؽون ـديه تع ّؾ ؛ بل ؾد يؽون ؾبل ذـ يعاض طىل هـمالء ويشـؽل طؾـقفم ،ـؽـّـه
شـفر أو شـفران أو ثالثـي أشـفر قؽقؼوــون ذم اسـتؼبوـه
طـدمو يدخل ذم هذا األمر ويؿضـ طؾقـه
ٌ
ّؾوات وسالم ..واؽتحوا اـطري ـه ..ؾوموا وؾػوا سقدخل اآلن ،ؽقـف

أـف شخص ّ
ألن جـوبـه

يريد أن يدخل ،قهذه األمور حتدث تغقّي ًا وتعؾؼ ًو ذم كػسه .
تؾون اإلكسـون شـوء أم أىب،
يو طزيزي ،ؽؾقدخل وـقجؾس كسوئر اــوس! ؽفذه األمور واـؿسوئل ّ
يتؾون حتّى يصل به األمر إغ أكّه طــدمو ال جيـد ذاك االحـاام اـسـوب يتـل ّذى،
ثم ّ
ؽفو ّ
يتؾون ذم ؾؾبه ّ
ويسلل ـامذا ّور اــوس هؽذا؟!
تغّيت!
يتغّيوا ،ـؽن أكً اـذي ّ
يو طزيزي اــوس مل ّ
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ـامذا يتل ّذى ويـزطٍ؟ بسبى ّ
أن ذاك اـؾون أىت وأخرج هذا اإلكسون طن ّـػوئه ،أخـرج هـمالء
األشخو

تؾوهنم! وـذا يـبغي طىل اإلكسون أن يـتبه ج ّقد ًا ويؾتػً ،ويـظر مو اـفـء اــذي
طن طدم ّ

جعؾه خيرج من حوـي اـصػوء تؾ  ،ومو هو اـفء اـذي جعؾه يتع ّؾ هبذا اـؾون؟!

نيس سبب عدو اخلى هى أٌ انهـه ال يعهى بم ألَه خري انساتريٍ
اإلموم يؼولّ :
إن طدم خشقتي من اـعذاب ـقسً بسبى أ ّك أهـون اـــوضرين ،بـل أكـً أطؾـم
اـؿوجودات يب ،حتى أطؾم من اـؿالئؽي اـؿو ّكؾع يب؛ أل ّك مت ّثـل اـؿبـدأ واـع ّؾـي ـعؾـم اـؿالئؽـي،
متـزـي طن طؾؿ وإدراك وبصـّيت  ،ومـن هــو كـون
وطؾم اـؿالئؽي وإدراكفم طبورة طن مرتبي ّ
ؽنن ذـ بسبى ّ
ـألوـقوء اإلهلقع تؾ اـؿرتبي اـعوـقيّ ،
أن اـو ّيل واؾع ذم مرتبي اـع ّؾـي ـؾؿراتـى األد

مـه؛ وبوـتويل ّ
ؽنن كظورته وإرشاؽه أؾوى وؾدرته أشدّ  ،واصالطه أكثر!

كتصور ّ
بـلن اـؾــه تعـوغ ال ا ّصـالك
ؽؿن هذه اجلفي تؽون اـؿسلـي مـتفقي ،يعـي ال جمول أبد ًا ألن
ّ
ـديه ،ؽوـؿسلـي ـقسً كذـ ؾطع ًو! يؼول اإلموم طؾقه اـسالم :بل هذه اـؿسلـي قأي طدم خـوذم مـن
اـعؼوبي إكّام هي بسبى أ ّك يو رب خّي اـسوترين ،ؽفذا أطرؽه ،ؽلكو أطرف بل ّك مطؾع طـومل بجؿقـع
واـتقؽوت ،وال يؿؽن ألحد أن خيـدط ،
األمور ،وتعرف جقد ًا متوم خػويو األؽؽور وخبويو األؽعول
ّ

خمتصـي بوــدكقو وأهؾفـو ،ؽوخلـداك
يغرر ب  ،وال يستطقع أحد أن يتحويـل طؾقـ ! ؽفـذه األمـور ّ
أو ّ
خمتص ٌي هبذه اـدكقو..
واـؽذب واالـتػوف واـتحويل واـؼسم اـؿغ ّؾظ كذ ًبو ..مجقعفو ّ

بلّن مو ؽعؾً هذا األمر ،ؽؼؾً ــه :أكـو بـػ ـ سـؿعته
أىت شخص وأؾسم بوـؾـه اـعظقم أمومي ّ
مـ ! تؼسـم أمـومي بوـؾــه؟! واحلـول ّأّن سـؿعت بـػ ـ! يعــي ّ
أن ؾسـم اجلالــي ّـور ذم هـذه
األوؾوت ..موذا أؾول؟! ّور بوــسبي إغ همالء األشخو
أكو بـػ

بؼقؿي ّ
اـؼشي أو أد من ذـ ! ؾؾـً ــه:

سؿعً مـ ذـ  ،ؽلموم َمن تؼسم بوـؾـه؟!

هذه األمور إكّام هي هلذه اـدكقو ،ألجل أن تسقّي حقوتـو ذم اـدكقو! وإالّ ؽؾو مل يؽن ألجـل األمـور
ضـحقـو بوـؾــه ؽـدا ًء
اـدكقو ّيي ،ؽفل كـً ـتؼسم بوـؾـه كوذب ًو؟! كال! بل األمر كون ألجل اـدكقو ،ـؼـد
ّ
ضحقـوكو اــبي ؽـدا ًء ـؾـدكقو! كـم هـذه اــدكقو بسـقطي
ـدكقوكو ،وجعؾـو إموم اـزمون ؽدا ًء ـؾدكقو! وكذا ّ
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وحؼّية ،ؽفل تستح ّ أن كـػ طؾقفو هؽذا؟! ومو اـذي كـػؼه ألجؾفو؟! ك ّؼدم اـؾـه ألجؾفـو! وكؼسـم
ّ
بلن اـؼسم كون كوذب ًو! وكون كذب ًو حمض ًو! هبذه اـبسـوصي كبقـع
يتبي ،بعد ذـ
ؾسم اجلالـي ألجؾفو ،ثم ّ
متوم هذه األمور بلبخس األثامن ،حقٌ كؾعى بتامم احلؼوئ وأطىل اـؼقم من دون أي ٍ
ٍ
خجل!
حقوء أو
ّ

هم يصحّ االعتًاد عهى ستّاريت انهـه يف األيٍ يٍ انعقىبت؟
ــدي خـوف مـن تعجقـل
رب خـّي اـسـوترين ،ؽؾـقس
ّ
يؼول اإلموم طؾقه اـسالمّ :ـام كــً يـو ّ

ألّن أطؾم أ ّك سوتر! حســ ًوّ ،
اـعؼوبي! يعـي ّأّن أطؾم ّ
إن اـؾــه سـ ّتور ،ؽفـل
بلن طؼوبت ال تصقبـي؛ ّ
س ّتور ّيي اـؾـه توجى رؽع اـعؼوبـي؟! ّ
إن اـؾــه سـوتر ويسـا اـعقـى ،ؽوـؾــه يسـا بحقـٌ ال جيعـل
اآلخرين ي ّطؾعون طىل طؿظ ،وأ ّمو اـعؼوبي ؽتبؼى ذم حم ّؾفو! ؽؾامذا ترتػع اـعؼوبي ذم هذه احلوـي؟! معـى
أن اـؾـه تعوغ ال يسؿح بوصالك ٍ
اـسا ،هو ّ
ؾؿً بـه واخلطـل اــذي ّـدر
أحد طىل ذاك اـذكى اـذي ُ

مـّي؛ بلن يرى اجلؿقع ذم اـؿـوم ّ
أن اـسقد اـطفراّن ؾد ارتؽى ذكب ًو مع ّقـًـو بـوألمس مـث ً
حصـل
ال! ــو ّ
ذـ  ،ـؽون خالف اـستور ّيي؛ سواء ذم اـؿـوم أو ذم اـقؼظي أو ذم اـؿؽوشػي! أو أن ي ّطؾـع اجلؿقـع طـىل
ّ
أن اـسقد اـطفراّن كذب هذه اـؽذبي ،وحؾف يؿقـ ًو كوذب ًو!
كعم ،ـو أكّـو ؽعؾـو كحن هذا اـذكى أموم اــوس ،وؽضحـو كػسـو بـػسـو ،ؽذاك أمر خخر ،ـؽ ّن اـؾـه
كـذبً
تعوغ ال يؼوم هبذا األمر أّالً ،بل اـؾـه يؼول :أكو ال أؽف هذا اـعؿل ،وال أب ّقـه ألحد ..وــو
َ
طىل شخص خخر ،ـن أكػ ذـ بع اــوس! كعم ؾد يليت هو ويـػه بع اــوس! ؽـذاك أمـر خخـر وال
طالؾي ؿ به؛ بلن يؼول اـشخص اآلخر طـه ـؼد كذب ؽالن ،وؽعل هذا اـػعـل! ؽوـؾــه يؼـول :أكـو مل
أؽشه ،بل هو اـذي أؽشوه ،أكو ال أؽعل ذـ ! هذا اـؿؼوم مؼـوم اـسـتور ّيي؛ يعــي ّ
أن اـؾــه يسـا طقـى
طبده وال يدك سوئر طبوده ي ّطؾعون طىل هذا األمر.

أونياء انهـه جتمٍّ دلقاو انستاريت بعكس غريهى
وهذا حول األوـقوء اإلهل ّقع اـذين ي ّطؾعون طىل األمور ..بوطتبـور ّأهنـم دمـووزوا مرتبـي اـــػس،
ؽبوتً كظرهتم إغ األشخو

ختتؾف طن كظرتـو كحن ،ؽـحن إذا ا ّصؾعـو طىل ٍ
ذكى ّدر من شخص،
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تتغّي كظرتـو إـقه بشؽل كومل ،وتتبدّ ل ّورته طـدكو؛ بحقٌ ال كعود كس ّؾم طؾقه! ـؽن األوـقوء ـقسوا
ّ
كذـ ؛ بل كػوسفم واسعي كوـبحر ،وـذا تراهم يعتربون ذــ ذم إصـور اخلطـل واـز ّــي ،ويغؿضـون

اـعع طـه.
كـً أرى ّ
أن اـبع

كوكوا يلتون إغ اـؿرحوم اـعالمـي ،ؽـام إن يريـدوا أن يتحـدّ ثوا طـن خطـل

ويغّي اـؽالم! مل يؽن يدك اـشخص يؼول :أكـو أخطـلت ،بـل
ّدر مـفم ويعاؽوا به ،كون ُيسؽتفمّ ،
يتقؽون ،ؽـػسـفم ــدهيو سـعي بوــسـبي إغ األشـخو
كون يسؽته! هؽذا كوكوا ّ

وضرؽ ّقتفم ـقسً ضرؽ ّقي بسقطي متتؾئ بؼطرتع من اـامء وتػق

 ،ـقسـوا ضـ ّقؼع،

هبام ،بل هم بحـر زاخـر وهنـر كبـّي،

ؽفم يتعومؾون مع اإلكسون ويـظـرون إـقـه بـظـرة خمتؾػـي متو ًمـو ..أجـل ،تبؼـى هــوك مسـلـي اـابقـي
واـتلديى؛ وهي مسلـي حمػوضي ذم مؽوهنو اخلو ّ .
يتقؽون من مؼوم اـستّوريي ،وأ ّمو كحن ،ؽال! أي إكّـو كؼـف ذم اجلفـي اـؿؼوبؾـي
ؽفمالء هم اـذين ّ

هلذه اـؼض ّقي؛ ؽتجد أحدهم يتو ّؽر طىل اآلالف من اـصػوت احلســي ،بقــام تراكـو كحـن كسـعى ـتت ّبـع
واـتؼيص طن كؼطي اـضعف ؽقه ،ـع ّؾـو كستػقد مـفـو ذم يـوم مـن األ ّيـوم ..ــامذا؟ ّ
ألن كػســو
كؼوئصه،
ّ
هتؿه اــؼوئص.
شقطوك ّقي ،واـشقطون ال يبحٌ طن اـؿحوسن ،بل ّ
أن كػسـو شقطوك ّقي؛ ؽؾو ّ
ؽبام ّ
أمورا حسـي ـؿدّ ة تسـعي
أن أحدهم حتدّ ث ــصف سوطي ،وكون يذكر ً

وطػين دؾقؼي وثامكقي وثالثع ثوكقي ،ـؽـّه حتدّ ث ـؿدّ ة إثـي طػة ثوكقي بلمور مبفؿـي ويؾ ّػفـو بعـ

اإلشؽول ،ال أكّه شتم أحدً ا ،ؽن ّك دمدكو كتغوؽـل طـن ّ
كـل تؾـ اـتسـعي واـعػـين دؾقؼـي واــثامّن
واـثالثع ثوكقي ،وكُربز تؾ اـثواّن اإلثـتي طػـ ..مـو هـو اـسـبى ذم ذــ ؟ سـببه ّ
أن هـذه اـــػس
شقطون؛ وهذا بعقد ّ
كل اـبعد طن مؼوم اـستّوريي اإلهل ّقي.
هل اـتػتّم؟! وبوـؿؼوبل ،ـو ّ
أن كػس هذا اـؿستشؽل كون هو اـؿتحدّ ث ؽتؽ ّؾم بـدالً طـن إثـتـي
طػة ثوكقي ،ـؿدّ ة ثامكقي وطػين دؾقؼي وثامكقي وثالثع ثوكقي بؽالم ك ّؾه هراء ،وـقس ؽقه كالم ّحقح
هيتم ـذـ  ،وكلكّه مل يؽن هـوك يشء أبـدً ا! بـل ويبـدأ
إالّ االستعوذة و اـبسؿؾي ذم ّأوـه؛ ؽن ّك دمده ال ّ
بتؼؾقى األمور ،وتربير هذا اـؽالم ،وتربير ذـ اـؽالم ،وتراه يدّ طي ّ
بلن مراده من هذه اـعبـورة هـو
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كذا ،ومراده من تؾ اـعبورة هو كذا ،ويؼول« :ال! ـؼد ؽفؿ ُتم هذا اـؽالم بشـؽل خـوصئ ،و ،»..وذم
جمـرد ـؼؾؼـي ـسـون ،وهػـوة مـن
األخّي ،طـدمو ُحيورص ،وال جيد ّ
مػر ،يؼول« :ـؼـد كـون كالمـي ّ
أي ّ
هػوات!».
ربر ـتؾ اإلثـتي طػة ثوكقي من كالم ذـ اـؿسـؽع ب ُع ُػـ تؾـ
يو طديم اإلكصوف! ـامذا ال ُت ّ
جراء ذـ ! ـؽن ،بـام أكّـه مل يــل
اـتربيرات واـتلويالت اـتي وجدهتو ــػس ؟! ؽؾن حيصل ـ يشء ّ

أي ّ
اـرسـ اـتـي ُيؿ ّثؾفـو سـامحي اـشـقطون
ّ
حظ من مظفر ّيي اـستّوريي ،بل حوز ؽؼط طىل مظفر ّيي إؽشوء ّ
وحرضة إبؾقسّ ،
ؽنن مجقع أؽؽوره تـحو هذا اـؿـحى.

ذم اـزمن اـسوب  ،مجعتـي ؾض ّقي بلحد األؽراد اـذين ـدهيم ا ّصـالك طـىل جمريـوت األمـور ،ؽؽـون
ّـى ّ
جـل اهتاممـه ذم
ُحيدّ ثـي طن إحدى اـشخص ّقوت ـ وهو حوـ ًّقو ذم طداد األموات ـ  ،ؽؼول« :ـؼد
ّ
أن يعدّ كؼوط اـضعف اـتي جيدهو ذم األشخو

سـجؾفو ،ط ـ أن يـليت يـوم
اـذين جيؾس معفم ،و ُي ّ

ؽقحتوجفو!».
مو هذا األسؾوب ذم احلقوة؟! واألكؽى من ذـ أ ّك تضع طاممي طىل رأس ! أؽؾم تؼرأ دطـوء أيب
األئؿـي؟! أؽؾـم تتـد ّبر ؽقفـو؟!
محزة اـثاميل؟! أؽؾم ت ّطؾع طىل أوامر اإلموم
ّ
اـسجود طؾقه اـسالم وبؼ ّقـي ّ

أؽؿن اـصحقح أن يؼض اإلكسون كو ّؽي طؿره ذم األالطقـى اـسقوسـ ّقي؟! بحقـٌ يصـّي سـالمه طـىل
اآلخرين ألجل اـسقوسي ،وؼضبه سقوسي ،وضحؽه سقوسـي ،وجؾوسـه سقوسـي ،وّـداؾته سقوسـي،
وطداوته سقوسي!!

أي مبدأ ،وال حؼقؼي حوكؿي طىل هؽذا مسوئل ،بـل تُصـبح ّ
كـل هـذه اـؿسـوئل،
ؽال يعود هـوك ّ
ّ
جمرد أالطقى سقوس ّقي! وهذا مو كشوهده حوـ ًّقو ذم اـعومل من
وكل حؼقؼتفو من رأسفو إغ أمخص ؾدمقفو ّ
أّحوب اـسقوسي؛ ؽؾم ي ُعد أحدٌ ُيامرس هذه األمور حتصق ً
أي أسـؾوب
ال ـرضو اـؾـه تعوغ ..وـؽـنّ ،
هذا ذم احلقوة؟! وبح ّ أؾول :مو هذا األسؾوب ذم احلقوة؟! ومو كوك هذا اـتعؾقم وهذه اـابقـي اـؾـذان
يدؽعون ّوحبفام ـؾؼقوم هبؽذا أمور؟!
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كتقف هؽذا  ،ؽؼـد
حسـًو يو طزيزي! ــػرض أ ّك تريد أن متورس اـسقوسي قؽذـ ال يعـي أن ّ

كون هـوك اـؽثّي من األشخو

اـذين مورسوا اـسقوسي بدورهم قوحـوؽظوا طـىل مبـودئفم  ..أؽؾـم

يؽن أمّي اـؿممـع من اـسقوس ّقع؟! من اـؿعؾوم أكّه طؾقه اـسالم مورس اـسقوسي ـعدّ ة ســوات طـىل
ّ
األؾل؛ وال كالم ــو هـو طن تؾ اـسـع األخرى.
حسـ ًو ،موذا ؽعل حع مورس اـسقوسي؟ ومو هي األطامل اـتي ؾوم هبو أمـّي اـؿـممـع صقؾـي تؾـ
تقـف
اـسـوات اـتي مورس ؽقفو اـسقوسي ،وكون
ً
حوكام وخؾقػي؟ كقف تعومل مع معوويي؟ وكقـف ّ

مع طؿرو بن اـعو

؟ ـؼد كون مصداؾ ًو ـؼول اـشوطر:

دوستون را كجو كـى حمروم

()1

تو كه بو دشؿـون كظر دارى

شؿؾً هبذه اـعـويي حتّى أطداءك)
(يؼول :حوشوك أن حترم األح ّبوء من طـويت  ،يو من
َ
ؽام اـذي ؽعؾه مع طؿرو بن اـعو

ؾودرا طىل اـؼضوء طؾقه أثـوء حرب ّ ّػع؟ ؽؾامذا
؟ أؽؾم يؽن ً

أيضو دموهه؟ وكقف تعومل مـع األؽـراد اــذين كـوكوا
مل يؼتؾه؟ وموذا طن معوويي؟ ؽؾامذا مل يؼم بذـ
ً
وحؽَـم،
متواجدين بوـؿديـي ومع بؼ ّقي اــوس؟ هذا ،مع أكّه كون هـو ً
أيضـو مـن أّـحوب اـسقوسـيَ ،
سـجل
اا بجوكبه ـ ُق ّ
وأدار د ّؽي اـسؾطي ـعدّ ة سـوات! ؽفل هذا اــفٍ أؾوم ،أم هنٍ ذاك اـذي وضع دؽ ً
ؽقه ّ
كل كؾؿي كط هبو أحدهم أمومه ،حتّى هيدّ ده هبو ذم اـوؾً اـؿـوسى ؾوئ ً
ال« :ال تـبس بؽؾؿي ،ؽؼـد
سجؾً اـؼض ّقي اـؽذائ ّقي هـو!»؟!
تتػوه بؽؾؿي ،ؽؼد ّ
سجؾً اـؿسلـي اـػالك ّقي هـو! إ ّيوك أن ّ
ّ
أّح؟ وــرجع بصدق إغ ؽطرتــو ،وكـظـر ،مـن دون أن كؾتػـً ال إغ
أي اــفجع
أؾوم؟وأهيام ّ
ّ
ّ
ؽؾـتـوس وجـود ٍّ
أّح؟ أّ ً
كـل مــفام وــرجـع إغ وجـداكـو،
ال
َ
أمّي اـؿممـع ،وال إغ معووييّ ،أهيام ّ
أـقس ـديـو وجدان؟ أم أكّـو ال كؿتؾ حتّى ذـ وؿ احلؿد!!!! ؽؿـن بـع هـذين اــفجـع ،مـو هـو
سّي ّجحه ويرتضقه وجداكـو وؽطرتـو؟ سوف كرى بلكّه سّيتض كػس اــفٍ اـذي سؾؽه
اــفٍ اـذي ُ

( )1گؾستون سعدى.
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أمّي اـؿممـع ،وسّيؽ

اــفٍ اـذي اتّبعه ّ
كل من معوويي وطؿرو بـن اـعـو

 .وـؽـن ،ومـع أكّــو

مرة أخرى.
أدركـو ذـ  ،ؽن ّك دمدكو كعوود ارتؽوب كػس اخلطل ،وكت ّبع اــفٍ ذاته ّ
هذا هو معـى اـستّوريي؛ وطؾقه ،ؽؽ ّؾام كون خت ّؾ اـعبد بوـستّوريي أكثـر وكوكـً أخالؾـه وّـػوته
اـتجرد واـتوحقـد؛ أي ّاحتـود مجقـع
أطىل ،ك ّؾام كون أؾرب إغ اـؾـه تعوغ ،وكون كصقبه أوؽر من درجي
ّ
اـصػوت ووحدهتو ذم ذات احل ّ تعوغ .ـؼد كون ألوـقوء اـؾـه تعوغ ا ّصالك أكرب من بؼ ّقـي اـــوس طـىل
أرسار اآلخرين و أحواهلم ،وـقس مرادي هـو ا ّصالطفم اـبوصـي ،ؽفذا ـه جموـه اخلـو ّ  ،بـل مـرادي
ا ّصالطفم اـظوهري احلوّل من األخبور اـتي كوكً تُـؼل هلـم مـن األشـخو

اــذين كـوكوا يـلتون

طـدهم؛ ومع ذـ  ،كجدهم يػوؾون اجلؿقع ذم اـستّوريي.
وؾد ا ّصؾعً بـػ

طىل هذه األمور من معورشيت هلمالء اـعظامء ـؿدّ ة أربعع سـي ،واـتي أؾسـم

ـؽم بوـؾـه أكّـي ال أطؾم هل حصؾً ؽقفو طىل يشء أم ال ..وأرجو من اـؾـه أن ُيعومؾـو ـ إن شوء تعوغ
ـ بؽرمه وستّوريته وبؽوكه أحؽم احلوكؿع ،وإالّ...
إن شوء اـؾـه يتعوصى معـو بؽرمـه وسـتور ّيته وكوكـه أحؽـم احلـوكؿع ،وإال ؽعؾقــو أن كرضـب
بليديـو طىل بعضفو حرس ًة طىل تؾ األ ّيوم طـد تذ ّكرهو .صوال هذه اـؿـدّ ة اـتـي كــً ؽقفـو بصـحبي
وطػة هذا اـرجل اـعظقم وؼّيه من اـعظامء اـذين كوكً يل معفم بع

اـعػة ،كـً أـؿس هـذه

ٍ
بشؽل كومل ،وكـً أدرك ج ّقدً ا كقف يـد ّؾؼون ذم اـؿسـوئل ويراطـون أن ال حيصـل إؽشـوء
اـؿسلـي
ـعقى أحد.
أسجل به كالم اـؿرحوم اـعالمي ك ّؾام أـؼى حمورضة ذم
مسج ًال
ـؼد كـً طودة أمحل معي
ّغّيا ّ
ّ
ً
أسجل ّوتؽم ؽؼول :ج ّقد ،وـؽن ال دمعؾفو بـورزة ،بـل
جؾسوت يوم اجلؿعي ،وكـً ؾد أخربته ّ
بلّن ّ
وكثّي من اـتسجقالت اـؿوجودة اآلن هي كتقجي ذاك اـتسجقل.
ضعفو بؼرب .
ٌ
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اـؿسـجل
تصور اـؿرحـوم اـعالمـي ّأّن كــً أمحـل
ّ
وذم يوم من األ ّيوم حصؾً ؾض ّق ٌي مع ّقـي ،و ّ
وأسجل مو جيري ،ؽؼد كوكً هـوك حودثي مع ّقـي ر ّبام يعرؽفو بع
ّ

ــام خرجـً مـن تؾـ
اـرؽؼـوء ،و ّ

اـغرؽي كوداّن( ،وواؾ ًعو كون األمر طجقب ًو جدًّ ا ،وؾد كون ؼرضـه مـن ذــ أن يع ّؾؿــو هـذه األمـور)،
اـؿسـجؾي
تػضل ،ؽجئً إـقـه ،ؽؼـول :هـل
أجل ،كوداّن ؾبل أن أخرج من اـؿـزل وؾول :س ّقد حمسن ّ
ّ
تػضل.
مع أم ال؟ ؾؾً :ال .ؾول :ج ّقد جدًّ ا ّ
سجؾً هذه احلودثي ؽلططـي اـػيط حتّى ُيؿسح وال يبؼى أثـر
أي كون يريد أن يؼول :إن كـً ّ
هلذه اـؼض ّقي ،واحلؼقؼي هي أكّـي مل أكن ألكػ هذا اـػيط ـو كون موجو ًدا ،ؽلن ـسً من أهـل هـذه
األمور ،ؽؽالم سامحته ذم احلؼقؼي كون ألجـل اـابقـي ،ؽفـو يريـدّن أن خيت اآلن وأتؽ ّؾـم ـؽـم هبـذا
وأوضح ـؽم هذا األمر ،ؽفذا كوف.
اـؽالم
ّ
ـؼد كوكً تؾ احلودثي تعدّ كؼطي ضعف بوــسبي ـذـ األمر اـذي وؾع ،ؽسامحته أراد أن يع ّؾؿـو
أكّه :ـؼد وؾع مو وؾع ويـبغي أالّ يبؼى هذا األثر وأالّ أؾوم أكو بـؼل هذا اـتسجقل إغ هــو وهــوك ،وأن
أكودي ؾوئالً :يو ّأهيو اــوس تعوـوا واكظروا إغ هذا اـؿستـد! ؽؼد ؾول ؽالن كذا وكذا ذم خصو

هذه

اـؿسلـي! وؽالن اآلخر ؾول كذا وكذا ،وكوكً األمور طىل هذا اــحو .ال ،بل جيى أن ال يؽون األمـر
كذـ .
اكظروا إغ هذا األسؾوب ذم اـتعوصي ،هذا هو أسؾوب األوـقـوء ،رؼـم ّ
أن اإلشـؽول وارد طـىل
ربف
أبـرف كػ ـ ،ؽـال يؿؽـــو أن كـ ّ
ذاك اـرجل ،أ ًّيو كون ذاك اـرجل ،ؽؽ ّؾـو طبقد ؿ وكخطـئ ،ومـو ّ
أكػسـو ،وـؽن صريؼي األوـقوء ومـفٍ تربقتفم ـقسـً بجؿـع اـؿؾػـوت وحػظفـو ،كـ ّ
ال ؽفـذا ــقس
مـفجفم بل هذا األسؾوب كراه ذم اـؿسوئل اـسقوس ّقي واالجتامط ّقـي ،وؾـد رأيــو تؾـ اـؿسـوئل ومـو

ٍ
ٍ
جيرهبـو اإلكسـون ذم
جيري ؽقفو بؿؼدار كوف وواف بحؿد اـؾـه ...واؾ ًعو كم هي طجقبي األمـور اـتـي ّ
هذه اـدكقو!
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ـؼد رأيـو كقف ّ
اـؿفـم
جمرد كالم ؽورغ من احلؼقؼـي ،إذ
ّ
أن دطوة أهل اـدكقو إغ اـؾـه ورسوـه هي ّ
هو اـثبوت ذم االمتحون وطـد اـػتن ،ؽنن كـً ممّن يثبً هـوك ،ؽدطوت إغ اـؾــه هلـو معــى ،و ـؼـد
اــبي وال اـػيعي وال اـوجدان ،بل رّو ٌ مـن هــو
رأيـو كقف أكّم طـد اـػتـي ال يعرؽون اـؾـه وال ّ
يؼوبؾه رّو ٌ من هـوك! ؽرؼم أكّـو ّ
كصظ وكصوم وـؽن...
مسـجؾ حتّـى ال يبؼـى أثـر" .هـذه هـي
أ ّمو أوـقوء اـؾـه ؽامذا يع ّؾؿوكـو؟ يؼوـون ــو" :أططــي
ّ
األمور اـتي يـبغي أن كتع ّؾؿفو ،هذا مو يـبغي أن كتع ّؾؿه من مـفٍ األطوضم ،هذا هـو مؼـوم اـسـتّور ّيي،
ؽؽ ّؾام استطعـو أن كؼوم بذـ ذم سؾوكـو ؽؼد استطعـو أن كح ّؼ ّػي اـستور ّيي اإلهل ّقي ذم أكػســو أكثـر
ؽلكثر.
ّ
إن ؾض ّقي اـستّور ّيي هذه طجقبي جدًّ ا ،وـقس هــوك ؽرّـي ـبقوهنـو ،ؽفــوك اـؽثـّي مـن اـروايـوت
واألخبور واآلثور حوهلو سواء ذم هذا اـعومل أم ذم اـعومل اآلخر ،ؽوـعبد اـذي يسـا ،يسـا اـؾــه ذكوبـه
يوم اـؼقومي ،ومن يسا طقى أخقه يسا اـؾـه طقبه ،وذم اـؿؼوبل من يػفـ ّ
ؽـنن اـؾــه ال خيرجـه مـن
اـدكقو إال وؾد ابتاله بعع ذاك اـبالء ،أي بعع مو ا ّهتم به ؼّيه ،بعقـه ،وـديـو من األخبـور ذم ذــ إغ
مو شوء اـؾـه( ،)2واـتجربي أثبتً ذـ .
حسـًو ؽفذه اـستّور ّيي بلحد اـؿعوّن ،وهو ّ
أن اـؾـه تعوغ ال يػف طقوب طبوده ،وـؽن هـوك مرتبـي
أطؿ ـؾستّور ّيي وهي حمو أّل اـذكى ،وهي َدين ذم ذ ّمتي ـؾػرؾوء إذا أحقوكو اـؾـه وو ّؽؼــو ،وإن شـوء
اـؾـه كب ّقـفو ذم ؽرّي الحؼي.
اللـهم صلّ على حممّد وآل حممّد.

قومي و مـن هتـ ِسـا ِ
اـؼ ِ
جل طورته يوم ِ
طبد اهّللِ طؾقه اـسالم أكّه ؾول :من سا طورة ِ
( )2من بوب اـؿثول مو روي طن ِأيب ِ
ممم ٍن سا اهّلل طزّ و ّ
مـمم ٍن هتـ اهّلل
طثراهتم ؽنِكّه من يتّبِع طثرة ِ
ِ
اـؼ ِ
ِساه يوم ِ
ٍ
ِِ
ممم ٍن يتّبِ ِع اهّلل طزّ و ّ
جـل طثرتـه و
اـؿممـِع و ال تتّبِعوا
جعػر طؾقه اـسالم أكّه ؾول :ال ترموا
قومي  .و كذا مو روي طن ِأيب
من يتّبِ ِع اهّلل طزّ و ّ
جل طثرته ؽضحه ِذم بقتِ ِه .قاـؿاجم
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