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 اﻟ ﺳﻠ
ﺳﺎﺔ ﻲ ﻣﺎدرﺗﻬﺎ
ﻻ أر ﻲ ﻧﻲ أﻛ ﻣ واﺣ ﻣ ﺑ آﻻف اﻟادر اﻟﺔ اﻟﻠﺔ اﻟﻲ ّ
ﺗ ﻟﺔ ﺢ ﻞ اﻟﯾ واﻻﺣام ،ﻟ  ﻷن ﻩ اﻟﺔ ﺎﻧّ 

اﻟﺎرﺔ ﻟﻠوع ﻲ اﻟرة ،وﻲ إﺎدة »ﺑﺎء« اﻟﻬﺔ اﻟﺔ ،وﻲ اﺳﻼم اﻟ اﻟﻠﻲ ﻟﻣﺎم أﻣرﻩ وﻪ وﺣﻪ اﻟﺔ ،وﻲ اﻟﺎﺔ اﻟﻠﺔ اﻟﺎﻠﺔ ﻲ إﺎدة
ﺗﺄﺳ ﺎﻧﻪ اﻟﺔ ،وﻧﺎ ورﺎ ا  اﻷ» ﻲ اﻟﺄزق اﻟﻲ اﻟ اﻟ ﻧ ﻪ ﻲ ﻩ اﻟﺣﻠﺔ« ..ﻷن ﻩ اﻟﺔ أوﻻً ،ﻲ اﻟﺎدرة  ﻼﺎت وﺗات
اﻟاﻊ وﻣﺎ  ﻪ ﻣ ﻞ اﻟﻬﺎت ﻠﻰ إﺧاج اﻟﺎﻟﺔ اﻟﺔ ﻞ ﺎ ،وأﻛ ﻣ ﺎ ،ﻣ ا اﻟﺄزق ،وﻷﻧﻬﺎ ﺛﺎﻧﺎً ،ﻲ ﻣ ﺗﻠ ـ أﻛ ﻣ ﺎ ـ اﻷدوات واﻟﺳﺎﺋﻞ
واﻻﻣاد اﻟﻲ ،واﻟﻼﺎت اﻟﻲ ﻣ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗ ﺑﺎء اﻟﺎﻟﺔ اﻟﺔ ﻠﻬﺎ ،وأن ﺗ اﻟ أﻣﺎم اﻟ اﻟﻠﻲ ﻟاﺟﻬﺔ اﻷﺧﺎر واﻟﺎت ،ورﺳ اﻻﺳاﺗﺎت
واﻟﺎرات اﻟﻠﺔ ،وﻲ ﺛﺎﻟﺎً ،اﻟﺔ اﻟﻲ ﺗن اﻟﺔ اﻟﺔ اﻟﯾﺔ ،وﻬﺎ أن ﺗﺎود اﻟﻬض واﻻﺳﻬﺎض ـ ﺣﻰ وﻟ أﻧﻬﺎ ﻟ ﺗ ﺎدرة ﻠﻰ ذﻟ دون إدراك 
ﻟﻠﻻت اﻟﻲ أت ﻠﻰ ا اﻟ ،وﺧﺻﺎً اﺳﺎﻟﺔ اﻟﺎب ُﻣﺎً دون ﺷاﻛﺔ وﺔ ﺟﯾة ﺗ ﻟﻠاﻊ اﻟﯾ.
وﻲ ﺿء ذﻟ ﻠﻪ ﺈن اﻵﻻف ﻣ ادر ﻩ اﻟﺔ ﻠﻬ ﺎﻟﺎﺑﻞ أن ﻣا اﻟﻼف واﻻﺧﻼف ﺣل واﺔ اﻟﺳم ،وﺣل ﺎ ﻣﺎ ﯾﺎر ا اﻟﻼف ﻣ اﻟﻊ
اﻟﻲ اﻟﺎص.
وﺟ اﻷﻣ ﺎ  أن اﻟﺎﻟﺔ اﻟﺎﺣﺔ ﻣ ادر ﺢ  ارﺗﺄت أن إﺎﻣﺔ اﻟض :إﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺎن ﻣداً ﺑﻬﺎ »اﻹﺳﺎءة إﻟﻰ اﻟ اﻟﺎﻟ ،«أو أﻧﻬﺎ ﻣﻞ ﺣﺎﻟﺔ »اﻟﻠﺔ« اﻟﻲ
ﻻ ﺗ ،أو أﻧﻬﺎ ﺗ ﺣﺎﻟﺔ ﻣ اﻻرﺗﺎل واﻟﺿﺔ اﻟﻲ ﺗﻬﺎ اﻟﺎﻟﺔ اﻟﺔ ﻠﻬﺎ ،وﺷ ﻠﻰ ﺗﻬﺎﻟ اﻟﺳﺎت وﺗاﻬﺎ.
ﻣ ﺎ ،وﻠﻰ ﻩ »اﻟا «ﺗﺎﻟ اﻷﺻات اﻟﺎﻟﺔ ﺎﻟ ،ﻲ »ﻣأ« إﺎﻣﺔ ا اﻟض »اﻟ «ﻲ دواﻪ ،وﻲ اﻟر اﻟﺳﻲ ﻻﺎﺣﻪ ،وﻠ اﻟة ﻲ
»ﺗ «ا اﻟض ﻧﻪ »اﻟﺷ «اﻟﺳﻲ »ﻟﻼﻧﺎض« ﻠﻰ إرث ﺎت ،وﻠﻰ ﻞ ﻣﺎ ﻣّﻠﻪ ﻣ ﺣﺔ وﺣﺔ ورﺎﺔ ﺟﺄش وﺻﻼﺔ وﺻد وأﻧﺔ وﺷﻬﺎﻣﺔ.
وﻟﻠﺿﺢ ﺈن ﺎت ﻟ   اﻷب اﻟﻠﻲ ﻟﻠﺔ اﻟﻠﺔ اﻟﯾﺔ ،وﻧﺎ  أﺎً أﺣ أ ﺎدة اﻟﺎﻟ ﻲ اﻟن اﻟ ،وﺄﺗﻲ  اﻟ اﻟﺎﻟ ﺟﺎل 
اﻟﺎﺻ ﻲ اﻟﻬﺎﺔ واﻟﺄﺛ واﻟﻣﺔ اﻟﺔ.
ﻣﺳﺎً ﻬ ﺎ ﻊ ﻟﻠ ﻊ ﻟﻠ ،وﻊ ﻟﻠﺎءﻟﺔ ﺷﺄﻧﻪ ﻲ ذﻟ ﺷﺄن ﻞ ﺎء اﻷﻣ
ﻣﺳﺎً ،ف اﻟ  دورﻩ وﻣﺎﻧﻪ وﻪ ،وﻷﻧﻪ ﻟّ 
ﺎت ﻟّ 
واﻟب.

اﻟﺎﻧ ﻲ ﻞ أﺷﺎل اﻟن ﻟ ﺷﺔ ﺔ ﻣ وزن
اﻟﺳﺎﻣ ﻲ ﻠ واﻟﺎﻟ ﻠﻪ ،وﻣ اﻟﻲ أن ﯾﺎﺑ ﻞ ّ
وﻣ اﻟﻲ ﺗﺎﻣﺎً أن ُﯾﺳ ﺎت ﻣّ 
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ﺎت.
و اﻟﺎرﺎﺗ  ﻟﻪ أﻪ اﻟﺎﺻﺔ ﺎﻟﺔ ﻟﻠﺎت اﻟﺎﺳﺔ ﻣﺎً ،وﻟﻠﺎت اﻟﻣﺔ  اًر وﻣﻬﺎﺔ وﻣﺎﻧﺔ.
وﺎﻟﺎﻟﻲ ﻣﺎ »ﺗﻠ «اﻟرة اﻟﺔ  اﻟﺎس و ادر اﻟﺔ اﻟﺔ ،وادر ﺢ  اﻟرة اﻟﻲ ﺎ اﻟﺎن ﺎﻟﻞ اﻟﺎرﺎﺗ ،ث ﻣﺿﺎً ﻧع ﻣ
»اﻟﻣﺔ« اﻷوﻟﺔ واﻟﻠﺎﺋﺔ اﻟﻲ »ﺗ «اﻟﺔ ﻣﺎﺑﻞ درﺟﺔ ﻣﺔ ﻣ» ﺗﻪ« ﻩ اﻟﺔ ،أو »ﺗﺎ« أو ﺣﻰ وﺿﻬﺎ ﻲ ﺷﻞ ﺳﺎﺧ  ذﺎً اﻟرة
اﻷوﻟﻰ.
ﻟ ا »اﻻﺧﻼف« ﺑ اﻟرﺗ ،ﺻرة اﻟﺔ ﻣﺎﺑﻞ ﺻرة ﻣة اﻟﻼﻣﺢ» ،ﻣﻠﺔ« اﻟﺎﺻﻞ »اﻟﻧﻣﺔ« ،واﻟﺎﻟﻎ ﺑﻬﺎ ﻟﻬﺔ إﺑاز ﻩ اﻟﺎﺻﻞ )ﻲ اﻟﺟﻪ أو
اﻟﺎﻣﺔ أو اﻟ  (اﺧﻼف ﻲ ﺎﻟﺎ ﻧث   اﻟﺎرﺎﺗ ،وﺎﻟﺎ أن ﻩ اﻟرة وﻬا اﻟﻞ ،وﻬﻩ اﻟﺎﺻﻞ ﻲ ﻣ ﻣﻠﺎت اﻟ ﻧﻪ وﻣ أدواﺗﻪ
اﻟﺔ.
ﺔ اﻹﺳﺎءة ﺎ ﺗﺢ ﻣﻠﺔ وﻣﺎة ﺎﻟﺎﻣﻞ ،واﻟﺎﻟﺔ ﺑدة اﻟﻞ ﻠﻬﺎ إﻟﻰ درﺟﺔ »ﺗﺄﻛ «اﻟﺔ ﺣﺎﻟﻬﺎ ﻻ  اﻟاﺔ ﻠﻬﺎ ،وﻻ  إﻻ اﻻﺧﻼف ﻣﻬﺎ
واﻟ ﻲ ﻧاﺎ  اﻟﺎﺋ ﻠﻬﺎ.
ﻲ  اﻟﺎرﺎﺗ ﻻ ﯾﺟ ﺟﺎل ﻲ اﻟﻞ ،وﻻ ﯾﺟ أ د ﻠﻰ إﺑاز اﻟﺎﺻﻞ واﻟاﺻﺎت ،ود ﻟﻠﺎن أو اﻟﺎﻧﺔ درﺟﺔ اﻹﺑاز أو اﻟﺎﻟﺔ أو »اﻟﻪ« ﻷن ذﻟ
د إﻟﻰ ة اﻟﺎن وﻪ أو رﺳﺎﻟﻪ اﻟﻲ أراد إﺎﻟﻬﺎ.
ﻧ أو ﻧﻠ ﻣﻊ ة اﻟﺎن ،وﺻﻠﺎ أم ﻟ ﺗﻞ ،وﺻﻠﺎ ﺎﻟﻬف اﻟﺎﺳﻲ اﻟﻠب أم ﻻ ،ا ﻠﻪ ﻣ ،وﻣوع وﻲ ،وﻟ ا ﻠﻪ ﺷﻲء ،وأن ﻧل أو ﻧ ﺄﻧﻪ
 ا اﻟﻼف ﺈن اﻟ ﻣ اﻟﺳ  اﻹﺳﺎءة ،أو ﺗﺔ »اﻟﺎﺎت« اﻟﺎﺳﺔ ﻬا ﺷﻲء آﺧ ،و ﻟ ﻣوﺎً وﻻ ﺎً ،ﻷﻧﻪ ﻟ ﺻﺎً ﻠﻰ اﻹﻼق.
وﻻ ز ﻟﺎ أن ﻧ اﻟﻼﺎت اﻟﺎﺳﺔ أو اﻻﺧﻼﺎت داﺧﻞ اﻷ واﻟﺳﺎت اﻟﺎﺳﺔ واﻟﺔ ﻲ اﻟ واﻟ ﻟﻠض.
ﺎً ﺷﺎً ،واﻟرة اﻟﻲ ﻟﯾﺎ  ا اﻟ ﻻ ﺗﻞ ﻣﺔ ﺎﺔ ﺄدواﺗﻪ اﻟﺔ ،ﺎ أن درﺟﺔ »اﻻﻧﻼت« ﻲ رؤﺔ اﻟﻼﺎت واﻻﺧﻼﺎت اﻟﺎﺳﺔ
 اﻟﺎرﺎﺗ ﻟّ 
اﻟﺔ ،وﻣﺎ ﺑ ﻣﻧﺎت اﻟﺎﻟﺔ اﻟﺔ ،وﻲ إﺎر اﻟاﺎت اﻟﻣﺔ ﻠﻰ اﺳاﺗﺎت اﻟﻞ اﻟﻲ ،وﻠﻰ اﻟﻠﺔ اﻟﺎﺳﺔ ،واﻣﺎزاﺗﻬﺎ وﻣاﺎﺎ وﺧﺎﺎﺎ وﻠﻰ
اﻟﺎﻟﺢ اﻟﻲ ﺗ ﺧﻠﻬﺎ ،ﻠﻬﺎ ﺗﻲ ﻩ اﻟﻼﺎت واﻻﺧﻼﺎت وﺗﺟﻬﺎ وﺗﺎ دﺔ واﺣة.
واﻟ اﻟﻲ ﻲ ٍ
آن ﻣﺎً أن اﻟﯾ داﺳا ﻠﻰ ﺻر اﻟ اﻟﺎﻟ  وﺟوا أﻧﻬ ،وﻧ وﺟﻧﺎ أﻣﺎﻣﺎ و» ﯾان«  ﺻرﺗﻪ اﻟﻲ »ات« ﺟاء ﺗﻠ
اﻟﺳﻣﺎت.
ﺎ ﺳﺎن ﷲ ،وأ ﻧﺎق  أن ﯾق ﻠﻰ ﻧﺎق ﻬا؟!
ﺛ أﺧ اً ﺈن اﻵﻻف اﻟّﻟﺔ ﻣ اﻟﺎس ،وﻣ ادر ﺣﺔ ﺢ اﻟﻲ ﺷت ش  أو ﺻ ﺟاء ﻩ اﻟﺳﻣﺎت ،وﻷﺳﺎب وﺔ ،ﺗﻠ ﺎﻟﺎء ﻟﻠ ﺎت،
وﺎﻟ ﺈرﺛﻪ اﻟﺎﻟ ﻠﻬﺎ أن ﺗف أن ﺎت ﻧﻪ ﺎن ﺷﺎً ﻣﺎً وﻣ اً ﻣرﺎً ﻟﺔ اﻟ واﻟﺎﺔ ،وﺎن ﯾﻞ اﻟﺎرﺿﺔ واﻟﻼف واﻻﺧﻼف ،وﺎن اﻟ أﺑ
ﺎر ﻲ ﻧﺗﻪ ﻟﻠﻼف  اً ،وﻣﺎً ،ﻞ اﻵﺧ اﻟﻠ وأﺣﺎﻧﺎً ﺎن  ﻣ ﯾاﻊ  ا اﻟﻠ.
وﻟﻻ أﻧﺎ ﻲ اﻟات اﻷﺧة ﺑأﻧﺎ ﻧ اﻟ ﻣ اﻣ ﺣﺔ اﻻﺧﻼف ﻟﺎ ﺎن أﺻﻼً  وﺟ ﻣﻞ ا اﻟﻼف ،وﻟﻰ ﻩ اﻟرﺟﺔ ﻣ اﻟﻬﻞ.
دﻧﺎ ﻧﻠ ،وﻟ دﻧﺎ أﺎً ُﻧ ﺗ ا اﻻﺧﻼف ،ﻷن ﻣﺎس ﺣﺎرﺔ اﻟﻠك  ﻲ ﻩ اﻟﺄﻟﺔ ﺎﻟات ،ﺎﻟﺎ أن اﻻﺗﺎق ﻣﺎ ﯾ ﻻ ﺎج إﻟﻰ
ﺔ ﺧﺎﺻﺔ.
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