
 http://www.tanwair   -   5102 –/سبتمبز يلولأ   -إصدارات خاصة -د وتىويزوق -وطفة أسعد علي  –فزسان الطائفية  
 

 

 1 

م

م

 

طؾقبمأدؿاذماألدبمظؾدطؿورمدعدماظدؼنمػذهمبؼطافمذيقلمعؤثرمأبدأمعؼاظيتمامسقوامظيمأنم

م ميف مضدممةجاععواىؿال مضصفمأدبي م موػو موجـوغفا، ماظطائػقة مشوشاء معن مصقه محيذر حؾب،

ماظطائػقةمواٌذػؾقةميفمػذهماحملـةماٌصريؼةماظيتمهاصرمجمؿؿعاتـاماظعربقةمإذمؼؼول:م

م."طّؾؿامظّوثَتمصؿكمباظؽالمماظطائػي،مظّوثَتمأؼديمدواكمباظدّم

م.بطنماعرأةمطّؾؿامراظؾَتمباظـأرماظطائػّي،مجززَتمرضؾَةمرػٍل،مأومبؼرَت

م.ضؾلمأنمتدسومإديماظـأرماظطائػّي،متذّطرمأغكماروػَتمعنمعشفدماٌذحبة

م.مثُنماظؽؾؿةماظطائػقةمضؿُلمأخقكمأوماشؿصابمأخؿكماآلنمأومشدًا

م.عشفدماٌذحبةمؼدسوكمإديمأاّلمتؽونموحشًامأومجمرعًامأومداسقةمدعاء

م.اخرتمعلؿؼؾلماظلالممالمعلؿؼؾلماٌذابحماظوحشقة
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ماظعربقةماظداعقةثميفمشضونماألحدا ماٌـطؼة ماظيتمتشفدػا زفرت جمؿوسات عؿـوسة عن ،

وضدمسرفممضفت بفم األرجاء.ص"ادلـؼػني" اظطائػقني اظذؼن خطػوا األضواء وتؼدعوا اظصػوف 

، صـّصؾوا أغػسفم محاة ظطوائػفم زائدؼن سـفا أو اظـؼقؾة حبؿوظؿفم اظطائػقةػؤالءم"اٌـؼػون"م

مػؤالءمم.سؾى عؾدأ اهلفوم اظطائػي خري ودقؾة ظؾدصاععفامجني ظؾطوائف األخرى  وضدممتّقز

اىددمبؼدرةمػائؾةمسؾىمإثارةماظؿعصبماظطائػي،موتأجقجماظؽراػقةماٌذػؾقة،موبّثماظػرضةمماظدساة

إديماآلخر،ماظذيمؼشؽلمعـطؾقمدسوتفممبنيمأبـاءماظورنماظواحد،موعنمثّمماظدسوةمإديمتؽػريموايؼدم

ماٌذػؾقةمواإلضصاء.ممدػكماظدعاءمواإلبادة

م مهلؤالء ماظػؽرؼة ماظلؿوم ماغؿشرت موضد ماٌواضعماظدساة موصػقات ماظؿؾػزؼون محمطات سرب

ماهلشقم ميف ماظـار ماغؿشار ماظصػراء مم،اإلظقؽرتوغقة موتدصؼت مدسوتفم ماألرجاءمػؿفقة مخمؿؾف يف

مأخرى،.مواألدماء ػنتمزفرتمػذهماظطائػةم"اظلوصلطائقةماىدؼدة"معنمأجلمتأجقجماظموبعؾارة

ماٌذػيبم مبؾوغقه ماظؿعصب معـازع مخمؿؾف مسؾى مواظؿقرؼض ماظطائػقة ماظؽراػقة مسؾى وايّض

م صاحؿؾت امساؤػم سرض اظصػقات يف ادلواضع اإلظؽرتوغقة وعؼام األوظوؼات يف واظطائػي،

مم"عاغشقسؿات" اظصقاصة ادلرزوظة اظصػراء.

صػت بأرطاغه أعواج ويف ػذا اظزعن ادلػفع احملزن، اظذي ػزعؿه شائؾة اظطائػقة، وس

احلؼد ادلذػيب، أصؾقت اظـؼاصة اظطائػقة اظيت ؼؾـفا ػؤالء اظدساة عوضة ثؼاصقة رائفة 

ماظؿعلفممتسؿفوي اظؼؾوب وتـؿعش هلا اظـػوس اظقائسة واظؼؾوب اظربؼؽة. مأردافمػذا ويف

ماظـؼاصةم مصردان مادؿطاع ماٌأداوي ماظواضع مػذا مإؼؼاسات موسؾى ماألخالضي، مواظؾؤس اإلغلاغي

ماظطائػقة،موأنمؼأخذوام معنماٌعروصنيميفمعقدانماظـؼاصة اظطائػقة،مورّطابمأعواجفا،مأنمؼصؾقوا
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م محضورػا! موتضارؼس مأروضؿفا ميف ماظشفرة وضد اعؿفن ػؤالء اظطاحمون عوجة احلؼد عؽان

مظؽلماظطائػي طودقؾة ظالرتؼاء اظـؼايف واظؿأظق اظػؽري واظصعود اظسقادي ماٌـل: مؼؼول موطؿا .

م مدوظة مورجوظؿفممسصر ماظػؽرؼة مبدوظؿفم ماظطائػي ماظعصر مػذا مظقؿـؾوا مػؤالء ماغربى موضد ورجال

ماظطائػقةمصأصؾقوامباعؿقازمأبطالمػذاماظعصرموصردانمزعاغه.

موإذطاءم ماظطائػقة ماظطائػقنيماىددميفمصبماظزؼتمسؾىماظـار م"اٌـؼػني" مػؤالء وتؿؿـلموزقػة

وف واظؽراػقة واحلؼد واظـزسة إىل اظـأر صفم ؼذرسون يف غػوس اظـاس اخلتوضدػاموغشارفا،م

مواظرواؼاتماظطائػي سرب عؼوالتفم وأصؽارػم وتصوراتفم اجلفـؿقة ماظؼصص مخيؿؾؼون مثم ،

مسـوانم مهت مواالضؿؿال ماظؼؿل مإدي مؼدسون مثم ماٌشاسر موؼؤجفون موايوادث ماظؿارؼخ وؼزورون

ماظؽراػقةماظطائػقةموايؼدماٌذػيبماألرسنماظؾعني.م

نمخطابمايؼدماظطائػيمواظدسوةمإديماظػؿـةمواالحرتابمأصؾقتمتلؿفويمذرائحموعنماٌؤطدمأ

وادعةمعنمابـاءماجملؿؿعمطـؿاجمرؾقعيمظؾؼفرمواظظؾممواٌعاغاةمواظؿصػقةماظيتمتؿعرضمهلامذيوعم

مطـريةمعنماظؾشرميفمسصرمجمـونمأرسنمالمؼرحممصقهماظطغاةموالمؼؾقـون.م

ماظـوعمعنماٌـؼػنيماظطائػقنيماىددمؼشؽؾونمزاػرةمثؼاصقةم المغلؿطقعمأنمغـؽرماظقوممأنمػذا

اجؿؿاسقةمجدؼدةمهلامأبعادػاميفماظلاحةماظػؽرؼة،موػذهماظظاػرةمهؿاجمإديمهؾقلمدودقوظوجيم

االجؿؿاسقةماظيتمهقطمبفممصؿػعممععؿقمعنمأجلماظؽشفمسنمايؼقؼةماظؿائفةميفمأشوارماظظروفم

مإديمعلؿـؼعماظؿعصبمواظؿؿذػب.م

م مغؼول: مأن ممبؽان ماظؾداػة مٌن مصإغه ماٌـؼفمودالظؿه ماظـؼايفمٌعـى ماٌـطؾق معن ماغطؾؼـا ال وإذا

ميؽن ظؾؿـؼف احلؼقؼي أن ؼؽون رائػقا؟ صاظـؼاصة احلؼقؼة تؿـاصر طؾقا عع اظػؽر ادلذػيب 

غلاغقة.موميؽنمأنمغطؾقمسؾىمدساةماظـؼاصةمعنمػذاماظـؿطماظطائػيموأيمصؽرمععاديمظإلمواظطائػي
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"اٌـؼػني"ماظطائػقنيموظطاٌاموضعـامطؾؿةماٌـؼفمبفذاماٌعينمضؿنمعزدوجؿنيمظؾدالظةمسؾىماظؿقػظم

موايؼدم مواٌذػؾقة ماظطائػقة ماٌفوودنيمواظلاضطنيمدساة معن مذياسة مسؾى ماظؽؾؿة مػذه مإدؼاط يف

مواظؽراػقة.م

مغؿأعلميفمبـقةماٌـؼػنيماظطائػقني،مويفمتؽوؼـفممدـفدمبأنمػؤالءموعنماظطؾم مسـدعا قعيمأغـا

مأجفلماظـاسمبأجبدؼاتم ماإلغلاغي،مصفم مظؾـؼاصةممبعـاػا مؼؽوغونمسنمأيمدالظة معا مأبعد اظدساة

ماظػؽرؼةم ماظلاحة مأنمؼغرضوا مايؼقؼقة،موعلؾؿاتماظؿػؽريماظصققح،موععمذظكمادؿطاسوا اظـؼاصة

مرؼةمظققؿؾوامعؽاغامػاعاميفماظلاحةماظـؼاصقةمبنيمعـؼػيماظطائػةمواٌذػب.مبلؿوعفمماظػؽ

معنم"اٌـؼػني"ماظذؼنمتصؾؾوامضؿنمضواظبماظػؽرم ماٌـؼػنيمميـؾونميفمجوػرمأعرػمممنطا صفؤالء

اظطائػيماٌؿعصبماظذيمؼؿصفمبأغهمذاتيماظؿوظقدمذاتيماالطؿػاء،مواظذيمؼـؾـقمعنمصؾبمعلؾؿاتم

ومصوقماظـؼدمواظـؼضمواظؿشؽقكمواظؿفرؼب.موميؽنمأنمغصفمصؽرػمموعامؼصدرمعوروثةمسؿقاءمتعؾ

ماظؿصورم مػذا موضؿن مظؽل، ماظرصضمظًخر مصؽر موػو مواظؿصؾبمواىؿود. مواظقؼني مصؽر مبأغه سـه

مبفؿفقؿفمم ماظطائػقة ماظذات مسن ماظدصاع مأدوات متطوؼر مسؾى ماظؼدرة مإال مػؤالء مميؾك مال اٌكقف

ماهلفو مأدؾقة مبـاء مأو ماٌذػيبماٌعروصة، مأو ماظطائػي ماآلخر مسؾى مظؾؼضاء مواٌذػيب ماظطائػي م

وادؿؽصالموجوده،مإغفممؼرصعونمروائػفمموسؼائدػممإديمدرجةماٌؼدسموؼطفؿونمػذاماٌؼدسمبؽلم

مالم معلادا مؼـاصقون ماظيتمسـفا ماٌلاسمباظطائػة معن موجيعؾون مواظؿقرؼم، مواظؼطع أدواتماٌـع

مسؾ ماهلفوم مصإن موػؽذا مباٌؼدس، مذرسقةمؼغؿػر موضرورة معؼددا مأعرا مؼعد ماألخرى ماظطوائف ى

ماظوجدان.موػمميفمدقاقمذظكمؼدسونمإديم ماظدؼنموتػرضفاماألخالقموؼـاديمبفا عشروسةمؼؼؿضقفا

ماظطائػيم ماٌؼدسمظؾففاد متصورػم مسؾى مبـاء مواجؿـاثموجوده موإصـائه موتدعريه ماآلخر ادؿؽصال

ماٌؼدسمضدماآلخرمووجوده.م
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تؼرأمصقؿامؼؽؿؾون،موصقؿامإظقهمؼذػؾونمودمدرجةمراشقةمعنماىفلموعنماظطؾعيمأغكمسـدعام

وصؼدانماظعؼالغقةمواٌـطقمواظؼقؿةماألخالضقة،موتؾؿسمبوضوحمشقابمأيمثؼلمثؼايفمأومصؽريمؼدلم

مسؾىمأبلطماجبدؼاتماظػؽرمواظـؼاصةمواظعؼؾـة.م

ظعراقموظؾـان،مطؿاموظقسمشرؼؾامأنمػؤالءمزفرواميفمزلماألحداثماظدعوؼةماألخريةميفمدورؼاموا

أغفممغؾؿوامطاظػطرماظربيميفمعقدانماظـؼاصةماظطائػقةمهدؼدامالمبعدػاموالمضؾؾفا.موػذامؼعينمأغكم

معقدانم مخارج ماألحداثمأو مضؾل معا مواظػؽري ماظـؼايف ماٌلؿوى ميف مضؾل معن مأثر مأي مهلم مود ظن

عامبعدماظطائػقةمألغفمماظطائػقةماظيتمبرسوامصقفام.موعنماظطؾقعيمأغكمظنمودمهلممأثراميفمسصرم

وظدوامضؿنمػذهماٌشروسقةماظطائػقةموػممأبـاؤػاماظشرسقونمودؿلؼطمعشروسقؿفممععمدؼوطماٌشروعم

ماظطائػيميفماٌـطؼة.

مطـريةمتلرتسيماالغؿؾاهم مأعورا متأعؾـاميفمأحوالمػؤالءم"اٌـؼػني"ماظطائػقنيماىدؼدموجدغا وسـدعا

موعـفا:م

ماٌـؼػنيمملمؼلؾقم - مػؤالء ماظؿقرؼضمععظم مبأيمإغؿاجمسؾؿيموثؼايفمخارجمحدود مأنمضاعوا هلم

اظطائػي.موػذامؼعينماظؾداؼةماظػؽرؼةماغطؾؼتمعنمعـصاتماظػؽرماظطائػقةمهرؼضامسؾىماٌذػؾقةم

ماظطائػقةم.

مارتفنم - موإمنا مدابق مثؼايف مأو مصؽري محضور مهلا مؼؽن ممل مرائػقا( م)اٌؿأظؼة ماألمساء مػذه ععظم

 ظؾائلةمعنمايربماألػؾقةماظيتماختذتمأبعادامرائػقةموعذػؾقة.مزفورػممإديمػذهماٌرحؾةما

 ولو بحثىا عه السبب في هذا كله لوجدوا كامىا فيما يلي:

أنمػؤالءم"اٌـؼػني"مطاغوامضققةمتربقةمرائػقةمعذػؾقةمرسـاءمردكتمصقفممػذاماإلحلاسم-

ماٌؿعازممبايؼدمواظؽراػقةماٌذػؾقة.
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متؿصلمموػشاذؿفاضعف اظـؼاصة اظػؽرؼة  - محؼقؼقة مثؼاصة مأي مميؾؽون مال مشاظؾا صفؤالء

 باإلغلاغقاتمبصورةمساعةم)متارؼخمصؾلػةمجغراصقةمأدب(.م

تعرضمأشؾبمػؤالءم"ماٌـؼػني"مٌعاغاةماجؿؿاسقةمتؿؿـلمباظؿفؿقشمواظظؾممواظدوغقةموملمتؿوصرمم-

 هلممصرصمعوضوسقةميفماٌشارطةمايؼقؼقةميفمايقاةماالجؿؿاسقة.

ـاءماألحداثماألخريةمتعرضمبعضمػؤالءم"اٌـؼػني"مإديمزروفمعؤٌةمبعضفممصؼدمأحؾؿهمأثم-

موتضررمبعضفمماآلخرمإغلاغقاموعادؼا.م

واخؿصارمالمتؿواصرميفمدساةماظـؼاصةماظطائػقنيمأيمذرطمعنمذروطماظـؼاصةمايؼقؼقةميفمجمالم

 قني.ماالغؿاجمواإلبداعمواظرتاطمماظـؼايفماٌعروفميفماٌـؼػنيمايؼقؼ

مأنم مرائػقا!مطلمعامحيؿاجمإظقهماٌرء معـؼػا اٌلأظةمظقلتمصعؾةمسؾىماإلرالقمأنمؼؽونماٌرء

ماألغفار.م مجمرى مويف ماظؾقار مسرض ميف ماظقوم متـؿشر ماظيت مواظعـصرؼة ماظطائػقة معراطب ؼصعد

ماظـ مزبائنمصاٌؤدلات مسن مواظطائػقنيمتؾقثمهلا ماظطائػقة مبؿصـقع ماظيتمتؼوم مواإلسالعقة ؼاصقة

مبصورةمعلؿؿرةمودائؿةموبأرخصماألزعانمح

محيؿاجماٌـؼفماظطائػيمإديمسشرةمذروطمأدادقة:م

مأنمميؿؾكمعشاسرمراشقةمعنمايؼدمواظؿعصبمواظؽراػقةماظطائػقة.-1

مأجلماظشفرةم.أنمؼؽونمراشؾاميفمرطوبماٌوجةماظطائػقةمعنم-2

مأنمميؿؾكماظؼدرةمسؾىمتأجقجماٌشاسرماظطائػقةمواظـػخميفمغارماظػؿـة.م-3

مأنمميؿؾكمضؾقالمعنماظـؼاصةماٌفـقةمواظؼدرةماٌؾدئقةمسؾىماظؽؿابةم.م-4
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أنمجيدماظودقؾةماإلسالعقةماظيتمتأخذمبقدهمإديماظشفرةمواجملدموتشفعهمسؾىماٌضيميفمم-5

مػذاماالواه.م

أنمؼؽونمسؾىمدرجةمساظقةمعنماىفلميفمضضاؼامايقاةماظػؽرؼةمواالجؿؿاسقة.مأممؼؽونمم-6

مذردامعلعوراميفمعواجفةماًصومموأنمؼؽونمضادرامسؾىمإثارةمايؼدماظطائػيمواٌذػيب.م

أالمؼؽونمضادرامسؾىماظؿأعلمسؼالغقامأومعوضوسقاميفمأيمضضقةمعنمضضاؼامايقاةماظػؽرؼةمم-7

مواالجؿؿاسقة.م

مسؾىماظلؾابمواظشؿممم-8 ماهلائؾة موأنمميؿؾكماظؼدرة مضؿريمأخالضي، مأو أنمؼؽونمبالموازع

مسؾقهم ماظؾعـة موصب موتؽػريه، مععؿؼداته، ميف مواظطعن ماآلخر مواحؿؼار مواظؿلػقه مواظؿفرؼح واظؾعن

مواظدسوةمإديمادؿؽصاظهموورميهموغؾذهمورصضهموضؿؾهموإبادته.م

ألظؼابمشاظؾامعامتؽونمعزؼػةمصفـاكمسشراتماألظوفمأنمؼـؿقلمظؼؾامسؾؿقاموطـريمعنمػذهما-9

ماظقوممعنماظشفاداتماٌزؼػةمواٌـقؾة.م

ماظشعورمدونمخؾقماهللمأذيعنيمم-11 أنمؼرىمغػلهمممـالمظطائػؿهموعذػؾهموأنمؼـػردمبفذا

موأنمميؿؾكميفماظوضتمغػلهماظؼدرةمسؾىماهلفوممواظؿضؾقلماألخالضيمواظػؽري.م

ؾؿػؽرماظطائػيماىدؼدميفمسصرماالغػفاراتماظطائػقةماىدؼدةميفمػذهمػيماظشروطماألدادقةمظ

ماٌـطؼة.م

ماظعؼالغقةم ماٌـطق معـل: مأعور مػي ماٌـؼػني معن ماظـوع مػذا مظقه محيؿاج مال معا مأن ماٌؤطد وعن

ماإلحلاسماظورينماظؼقؿةماإلغلاغقةماالرالعمأوماظـؼاصةمايؼقؼقة.م

م

م
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غيمعلقورامباظػؿـةماظطائػقةمواٌذػؾقة،موػذاماظـوعمعنماإلسالممسادةمعامؼؽونماإلسالمماإلظقؽرتو

اظرخقصمؼعؿلمسؾىمتؾؾقةمعطاظبماىؿوحماظطائػيمعنمأجلماٌزؼدمعنماالغؿشارموايضورمواإلضؾالم

ماإلظقؽرتوغقةم مواٌواضع ماظؿؾػزة مبعضمحمطات مدأبت ماإلسالعي ماظؿوجه مػذا موضؿن اىؿاػريي.

مواظػ ماإلثارات مغشر مسؾى مايقاءماىدؼدة مدرجات معن مدرجة مأدغى مدون مواظلؿوم مواظػضائح نت

ماٌواضعم موػذه مم-واًفل. محالماٌـؼػنيماٌؿعطشنيمظؾشفرة مػو مطؿا مسنمم–وحاهلا تؾقثمهلا

ايضورمواظشفرةميفمساملمعؿؿردمشريمسؼالغيمساملمصؼدماظؼدرةمسؾىماظؿؿققزمواظـظرميفمساملمحمؿلم

مباظوؼالتمواٌصائبمواهلؿوم.م

عروف،مػذاماظزعنمػومزعنماالغػعاالتمواظغرائزمواٌقولمواظؿعصب،موخريمودقؾةمإديموطؿامػومع

اظشفرة واجملد ؼؽون يف غشر ػذه اظسؿوم اظيت تأخذ ذؽل صضائح وحترؼض وصراسات عقدانم

ماظصػراءمرائػقة وسرضقة وختوؼف ماإلظقؽرتوغقة مواظصقف ماٌواضع مػذه متعؿؿد موباخؿصار .

واظػؽر اظطائػي وادلذػيب ؼشؽل اظقوم ؾىماإلثارةميفمساملماٌقدؼا.مواإلذاساتموحمطاتماظؿؾػزةمس

وعنمػذهماظزاوؼةمتـشطمػذهماحملطاتماظؿؾػزؼوغقةمواظصقفموػذهمعوضة شـقة باإلثارة واإلضؾال. 

ماٌواضعمؼؾقـونمسنمػؤالءم مأيمأصقابمػذه ماٌقدانماظطائػيماٌذػيب.موأصقابفا اٌواضعميفمػذا

اظطائػيموؼعؿؾونمسؾىمصؼؾفمموتروجيفمموتؼدميفممظؾؼراءمبوصػفممأبطاالمماٌأصوغنيمأصقابماظػؽر

موصرداغامظؾؿرحؾةماىدؼدة.م

وعفؿامبؾغتماظؿلػقفمسـدمػؤالءم"اٌـؼػني"موضعفماٌـففقة،موحضورماىفاظةميفمطؿاباتفم،م

ديموشقابمأدغىمجرسةمعنماٌـطقماظصقػيمأوماألخالضيماوماظـؼايف،مؼلارعمأصقابمػذهماٌواضعمإ

مغشرػامعفؿامطاغتمرخقصةموتاصفةموسػـةموصدئةمدونمأيمتردد.م

وممامالمذكمصقهمأغـامغعؿؼدممتاعامبأنمػذهماٌواضعموػذهماظصقفممموظةمجقدامىفاتمأعـقةم

ودقادقةمػدصفامتروؼجماظطائػقةمواٌذػؾقةميفمبالدغامبصورةمواضقةموػذامالمخيػىمسؾىمبشرمإذم
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واحملطاتماظؿؾػزؼوغيمعنمأطـرماظـاسمثراءموضوةموغػوذاميفممدرسانمعاماصؾحمأصقابمػذهماٌواضع

ماٌرحؾة.م

إذنمػذهماظودائلماإلسالعقةمتـشرماظػوضىماظطائػقةموتعززماٌذػؾقةموػيمإنمملمودمرالبامهلام

متعؿؿدمأدؾوبماظؿقرؼضموتصدممبفامبعضماٌـؼػنيم حبـتمسـفمموبدأتمبؿصـقعفم.محؿىمأغفا

معنمابـاءماظطوائفم.

ذهماحملطاتماإلسالعقةمعـففقةمعضؾؾةمسربمدؼـاعقةمإشراقماظددممباظلمميفمخمؿؾفموتعؿؿدمػ

ماظؿقرؼضقةماظيتمتدسومظؾؿقرؼضماٌذػيب.موطممؼشؿؽيمبعضماٌػؽرؼنمعنمىوءمػذهم غشاراتفا

اظصقفمواٌواضعمإديمإزفارمبعضماٌـؼػنيماألخالضقنيممبظفرمرائػي،مإذمميؽنمجملؾةمأنمتأخذم

مٌػؽرميفمضضقة معذػؾقاممرأؼا مرابعا ماٌادة مظؾؿػؽرمتضؿنمػذه مودونمعلؾقمسؾم موظؽـفا دقادقةمعا

وتأخذمػذهماٌادةمدساؼةمرائػقةمأومإسالعقة.مطأنمتشفرماظصػةماظطائػقةمهلذاماٌػؽرمدونمأنمؼؤخذم

رأؼهمبدونموجهمحقمويفمذظكمؼؽونماٌـؼفمضدموضعميفماٌصقدةماظطائػقةمالمحولمظهموالمضوةميفم

مذظك.م

اٌراتمتواصؾتمععمرئقسمهرؼرمجمؾةمإظقؽرتوغقةموضؾتمظه:مأغؿممتـشرونمظؽاتبمميفمإحدى

مذظك؟م متػعؾون مصؾؿا مصؽرؼة مأو مسؾؿقة مضقؿة مأي ممتؿؾك مال موػي مبغقضة مرائػقة معؼاالت عؿلؾق

اظرجل ؼرؼد عؽاغا حتت اظشؿس وحنن غؼدم ظه اظػرصة يف أن ؼؽون صؿا صأجابينمبصراحةمػذام

ماٌؼاالتمجيبمأنمختضعم؟.موطـتمضدمأجؾؿهمأادلاغع ؼنمػيماٌفـقةمواألخالقمصعادةمعـلمػذه

ميفمساملم ماظالسؼالغقة ميفمسامل مدمن ماظقوم مأجابينمصدؼؼي ماألخالضقة. مواٌلاءظة مواظـؼد ظؾؿراجعة

اظغرائزمواٌقولماظؾدائقة.موضالمظيمبايرفماظواحد:م"مػذاماٌعؿوهماظؾيمعومساجؾكمسددمعؿابعقهم

عنمطؿؾهماٌػؽرونماظعربمعـذمسصرماظـفضةمحؿىماظقوم".موأغامسؾىمثؼةممؼعادلمعؿابعيموضراءمطل

ماجملؿوساتم مػذه مضؾل معن ماٌلؿؿر مواظؿقػقز ماظؿشفقع مجيدون ماظطائػقني ماٌـؼػني مػؤالء بأن

ماإلسالعقةماظؾاحـةمأؼضامسنماظضوءمواظشفرةمواإلثارة.م
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أحوالماحملـةميفمسصرماظؿعصبمواحملن،ممإذمؼغقبمصقهماظعؼلموتـؿػضماظغرائز،متؾكمػيم

ماالدؿالبم مزعن ميف مإغه ماظؽراػقة، مذقطان موؼـػؾت ماالغػعاالت، موتـطؾق ماٌـطق، وخيؿػي

واالشرتاب،موػوماظزعنماظذيمؼغّقبمصقهماظعؼل،موُتّدكماظـؼاصةمايؼقؼقةممبقادمماظعؿاةمواظطغاة،م

إغه اظزعن اظذي اغطؾؼت صقه ذقارني ادلذػؾقة اجملـوغة واظطائػقة ضقة،موتـؿشرماظػوضىماألخال

،موالمأحدمؼلؿطقعمأنمؼؼفميفموجهماظؿقارماىارفماظذيمؼأخذغامذيقعامإديماىققمم.ماحلؿؼاء

مواٌػؽرؼنم ماٌزؼػني م"اٌـؼػني" معن مطـرية مطؾرية مذيوع مأعره مزعام متوظت م ماظذي ماظزعن مػذا يف

ممورجالماظـؼاصةمواظػؽرماظذؼنمؼؤجفونماظـارماٌذػؾقةموؼؼذصونمطلماظؼقمماٌزسوعنيمورجالماإلسال

ميفمجققمماالدمدارماظطائػيمواظؿصدعماٌذػيب.مورحمماهللماظزػاويمحنيمادؿشعرماألعرمصؼالم:م

 ها أهلك األقوام غير التعصب ويحسب قوم في التعصب رشدهن

ماظػؽرماظطائػيماظعـصريماٌذػيب،مميـلم وعنمؼؿأعلميفميظةمصػوموسؼؾـة،مدقفدمبأنمػذا

ـذرمبفالكماألعةموذوباغفامواغدحارػا،مإغهماألداةماىفـؿقةماظذيمتدعرمبفاماظطاضةماظؽربىماظيتمت

م متدعريػا. ماألعةموذيرة مػذه وحنن غؼول يف دساة اظػؿـة األورانموتطقنموجودػا،مإغهمجققم

اظيت شابت ضؿائرػم رؾؾا ظؾشفوة واجملد واظشفرة غؼول صقفم مجقعفم طؿا وصػفم أبو 

ماظعقـاء رمحه اهلل: 

 وم اظظرف واآلدابـوحما رد  َتِعَس اظزعاُن ظؼد أتى بعفائب

 وا بال أذغابعن بقـفا خؾؼـ  ــعام إال أغفمعن األغـــ لـجق

وامسقوامظيمأنمأخؿؿممعؼاظيتمبؿفربةماألٌانميفمرصضماىـونماٌدجنمباظـأرمواٌوتمواهلزميةم

واظؾقثمسنمعـفجمايقاةمواظؿلاعحمواظؽؿالمأنمأوردمػذهماٌؼطوسةماٌأثورةماظيتمتؿعؾقمبؿفربةم

ماألٌانميفماًروجمعنمجققممايربمواظـأر،موخالصةمػذهماظؿفربةماإلجابةمسنمدؤالمؼطرحمسؾى
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محضارةم موذقدوا معنمجدؼد ماظذيمأبدسوا ماألٌان ماظـاغقة، مايربماظعاٌقة مبعد مصقؿا ماألٌان سؿوم

جدؼدةمتؼوممسؾىماظؿلاعحموغلقانمأحؼادماٌاضي،موػذامػومايالمإذمسـدعامُؼلألماألٌان:مٌاذام

م مضائؾني: مجيقؾون موسظقم؟.. مذيقل خرجـا عن احلرب ظـؿعّؾم طقف غدصن اظـارات، بؾدطم

ل بالدغا ورـًا حدوده اظسؿاء.. تعّؾؿـا طقف غغادر سصر اظؾؽاء سؾى األرالل، وغؾين وجنع

مخراب احلروب، وغسؿؾدل اظـؽـات بـارقات اظسقاب.

صفلمغلؿطقعمؼوعامأنمغػعلمعامصعؾهماألٌانموشريػممعنماألوربقني،مػلمغلؿطقعمدصنماظـاراتم

معور مػلمغلؿطقعمأنمنعلمبؾداغـا م مواٌذػؾقة؟ ماظؾؽاءماظطائػقة مظؾقبماظؿلاعحمتارطنيمسصر ـا

ميفم مطؾؿؿفم مأنمجيؿعوا ماألحرار ماٌـؼػون مػلمؼلؿطقع مواألجداد؟ مواآلباء سؾىماٌاضيمواألضرحة

ماختذوام ماظذؼن ماألضزام مػؤالء معواجفة مػلمؼلؿطقعون ماظقوم؟ ماٌؿر ماظطائػي ماىـون مػذا عواجفة

مت مػل مواألخالق؟ مظؾؼقم مباظـاسموتدعريا مصؿؽا مسؿاظؼة ماظذؼنمصورة مهلؤالء مألصقابفا ماظؽؾؿة عود

متردوامباظػضقؾةمواظؼقؿةماألخالضقةماظعؾقامعنمأجلمبـاءماٌوارـةمواإلغلانميفمبؾداغـاماظيتمتشارفم

)جربان خؾقل جربان( عـذ ضرن عن اظزعن.. واظوؼل ألعة طـرت وطؿا ؼؼول سؾى ػزمية وجودؼة غؽراء؟ 

 . صقفا روائػفا.. وطل رائػة تؼول: أغا أعة. رائػقة 

م


