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EF# ا,8CD ا,ذAي وا<%جة إ> ا,ت:ا89 
  ،Hـذ,ـA #ـJـ%ن األM ـن-قًي%؟ وإذاJ ـيزال T 3ج1ـV, 9ـيةWـXة اCا,ـقي YVـF Zي3 ا12ـيVـ8 إ9ـ#ار ا,ـتق\»

,ـC%ذا؟ ( Fـي3 ا,ـظj:ر اj,Tـي ا,ـذي Jـ# ,ـت:ه، تـVتقي ثـWثـة شـخEي%ت …». Jـق%ل دافـي3ي بـ#و`ـب^ي 
( ج#34ة ا,345 ا0%12.  

 ،#4#l3ي# ا,تJ ز4زيF
  

 يـق:ل شـD%ر Jـ1t:ب إ> تـ#تـVي%نـ:س أن «ا1pـ3 \ـ: Jـl:ر اXـWص». ,ـق3 9ـ%غ \ـذا األب، 
و\ـ: واvـJ 3ـن Aـب%ر آبـ%ء ا,ـyن1xة، `ـؤاv Tًـ%`ـCً% بـlV-EC%ت Jـ%ديـة إ> درجـة فـ%ضـlة بـ%,1tـبة ,ـن%،  
وبـ3ون إدراك Jـن% تـق#4ـب&%ً ,ـJ %jـ#ت Jـن زJـن ا<ـ3اثـة إ> زJـن Jـ% بـ3D ا<ـ3اثـة ا2ـف#ط ( رقـCيت&{. \ـ8 
 ،Hـذ,ـA #ـJـ%ن األM ـن-قًي%؟ وإذاJ زال إ9ـ#ار ا,ـتقVي3 ا12ـيF ZـYV ا,ـقيCة اXـ9Wـية ,Vج1ـT 3 ـي

فCV%ذا؟ 
 و تـVتقي ثـWثـة شـخEي%ت ( Fـي3 ا,ـظj:ر اj,Tـي ا,ـذي Jـ# ,ـت:ه، وبEف� بـ%vـًث% FـCVًي%، أvـب�ت 
دائـCً% أن أتـCث8 بـJ :�jـV:ك ا2ـج:س، رجـ%ل ا,ـ�VD ا,ـذيـن يـفEl:ن ا,ـ-بيDة �ـًث% Fـن ا<ـق%ئـق ا,� 
يـyCن أن تـ1%\ـ� ( vـ8 ا2ـش%Mـ8 ا<ـي%تـي&ة. وJـ#اقـبت�j ,ـVنج:م أدت بـ�j إ> خـفض بـE#\ـ�. وتtتjـي 
رvـVت�j إ� Jـغ%رة بـxت <ـ�، vـيث يـت:قـف:ن ,ـ1Vج:د ,ـ «�ـف8». و,ـJ �xـن ا,ـ:قـ%vـة أن نـ�1%ءل Fـن 
Jـ% \ـ: خـ%رق ,ـDV%دة ( �ـف8. واإلجـ%بـة 2ـن يـؤJـن ,1xـت 9ـDبة: فـفي ا1pـ3 ا,Eغ^ ,jـذا ا,ـ-ف8، 
ا,ـذي يـبlث Fـن نـظ#ة أJـ{ وJـ3اFـب%تـj%، وJـ% يظjـ# \ـ: vـب هللا XـVيقت{، vـب \ـ: رغـبة ( ا,ـتق%رب  
وا<ـCيCية وا,شـ#Aـة ( ا<ـي%ة. و\ـذا Jـ% تـق:,ـ{ ذراFـي ا,ـ-ف8 يـ1:ع  ا2ـ3Cودان �ـ: أJـ{ pـCي� 

ا12يlي�. 
 :jفـ .}Cjي� فـCجـV, نyCـ#  جـ%د و4ـJية \ـ: أlـ� وا,ـ3م» ( ا12ـيlV,ـ8 بــ «اF%ف1ـبب ا,ـتف 
يـتVDق �ـقيقة أن اإلنـ1%ن يـD#ف و4ـ3رك ا<ـب 5F ,ـغة ا1pـ3. فـأن نـy:ن بشـ# ي�D \ـذا أيـًض%: إذ 
 .
ً
,ـ1ن% أرواvًـ% خـ%,ـEة. فـW ¢ء يـyCن أن ¡ـlJ 8ـ8 ا1pـ3 أو نـظ#ة أو Fـن%ق أو MـCVة Jـن-:قـة Jـب%شـ#ة

ف%﮻ ,� يت8E بن&% ,يخ5ن% Jن �ن ( Fيtي&{. 
 وبـغض ا,ـنظ# Fـن أي اFـتب&%ر `ـي%¤ وZ9 `ـVي�، أFـتق3 أنـ{ Jـن ا2ـF �jـ3م إغـف%ل ا,ـ3رس 
ا<ـقيقي ا,ـذي نـتJ }CVDـن جـ%¦ـة Aـ:رونـ%: و\ـ: أن ا1pـ3 ,ـ�x \ـ: Jـl:ر اXـWص ا,ـC1%وي فـق¥، 
 JـنظCة ا,ـlEة ا,ـD%2ـية 

ً
بـ8، بـ-#4ـقة FـCV%نـي&ة،  \ـ: Aـذ,ـH أيـًض% ,ـlEVة FـYV األرض ا,� ُتـDِ#فـj% أيـض%



 .H5ن% بـذ,ـª �,ـية \ـي اJ:ـية». فـ%,ـ:قـ%ئـ� ا,ـيF%CجـتTية واVقDفـية «ا,ـ%Dة وا,ـlEـتب&%ره  ا,ـF%بـ %jذاتـ
وتـ#وي شـj%دات ا�CVD2 ا,ـDE:بـ%ت ا,� يـ:اجـjj% ا,شـب%ب ا,ـذيـن يتlـVC:ن ا,ـD:اقـب ا2ـCت3ة ( 
ا,ـزJـن وا,ـن%جـCة Fـن ا,ـتF �VDـن بـ3D. وتايـ3 ظـ%\ـ#ة ا,ـDز,ـة اTجـتF%Cـية وا2ـD%نـ%ة ا,نف1ـية بـش»8 
Jـأ`ـ%وي. وتشـ^ األ�ـ%ث vـ:ل ا,ـ8CD ا,ـذAـي إ> أن ا,ـF 8CDـن ُبـ3D ,ـ{ 1Jـت:4ـ%ت Jـن ا,ـyف%ءة JـC%ثـVة 
 ̂ 2ـن يـذ\ـب إ> lJـF 8ـVC{، و,ـyن \ـن%ك تـ1%ؤTت أقـv 8ـ:ل اآلثـ%ر �ـ:4ـVة ا2ـ3ى 2ـجت�C اف°ا¯ وغ

JتA#Cز بش»J 8اي3. 
 \ـذه ديـن&%Jـي%ت Mـ%نـت Jـ:جـ:دة قـب8 ف°ة �ـ:4ـVة Jـن انـ�ش%ر اpـ%¦ـة. وقـبF 8ـ3ة `ـن:ات، أAـ3 
Jـyتب اpـ#اح ا,ـD%م ( ا,ـ:Tيـ%ت ا2تlـ3ة، ا2تlـ3ث ا,ـ#`F µـن شـئ:ن ا,ـlEة ا,ـJ%Dـة ( ا<ـJ:yـة 
ا,ـفي3را,ـية، بـ3ون تـ#دد، بـأن أ5A تjـ3يـ3 ,ـlEVة ا,ـJ%Dـة ,ـ�x ا,1ـ#�ـ%ن أو Jـ#ض ا,ـy1#ي، بـ8 \ـ: 
ا,ــشD:ر بــ%,ــ:vــ3ة. إذ ُتظjِــ# ا,ــ3را`ــ%ت ا,� أجــ#ا\ــ% اTقــتE%ديــ%ن آن Aــ�x وأ·ــ:س ديــت:ن vــ:ل 
«ا,ـ:فـي%ت بـ3افـ� ا,ـيأس» ا,ـWDقـة ب� ا¹ـف%ض Jـت:`ـ¥ ا,ـCD# ا2ـت:قـ� ( بـDض شـ#ا¸ ا,ـشDب 

األy4#Jي وضDف ا,#واب¥ اTجتF%Cية. 
 3Dـ3ه. واآلن بـvو »Vـ3 ¼ـvأ T }ت ا,ـب%بـ%، أنـ%CVـM ـ#دديـن 9ـ3ىJ ،%ـ#رنـ% ألنـف1نA ـ#ةJ ـنJ ـ�Aو 
أن قــVVت ا,ــVق%vــ%ت بــش»A 8ب^ Jــن Jــ3Dل وفــي%ت ا,ف^وس، و�ــ%ول جــ%\ــ3يــن ( ªــي8 « وضــ� 
�ـبيDي» جـ3يـ3، نـ:د أن نـضيف أنـ{ T أvـ3 ¼ـF» ½v »Vـن بـ3D». فـC% ز,ـن% �ـ%جـة إ> ا1pـ3 ( 

 .%Jً%Cن أنف1ن% ت:yي نA اآلخ#4ن �J قةWD,ا
 \ــ8 جــ%¦ــة Aــ:رونــ% إذن \ــي Mــ%رثــة فــق¥؟ أقــ:ل T. إذ ربــF ) ،%CــE# اإلن°نت و  «ا,ــD:ا,ــ� 
اTف°اضـية ا,ـثWثـي&ة األبـD%د» ا,� يـxDش فـيJ %jـlب:`ـ� ا2ـز4ـ3 وا2ـز4ـJ 3ـن ا,ـن%س، Jـن ا2ـف%رقـ%ت أنـ{ 
Mـ%نـت \ـن%ك vـ%جـة إ> ¢ء Jـث8 \ـذه اpـ%¦ـة ,ـتDي3 ,ـن% ا,ـشD:ر بـ%,ـق:ة ا,ـDظيCة ا2ـخت�ئ&ة ( \ـش%شـة 

أي3ين&% و( ت:اض� وج:\ن% وشف%\ن%. 

          دافي3ي ب#و`ب^ي 
                                 ا,#ئ�x ا2ؤقت ألخ:4ة ا,ش#اAة وا,تl#ر


