
لخد بابلا قلغني أن لبق ، قافن األ ورتم يف تاديسلا ةبرع ىلإ ًا عرسم ضكر

يف دهنت آرخ، عضو يف اآلن ناكل ةيناث رخأت ناك ول امبر ، بابلا قلغناو ةبرعلا

مثأذخ ضر لعىاأل اهلمحي ناك ةريبك ةبيقح عضو ،و ءادعصلا سفنتو ةحار

: لوقي هوو ، بيترتلا ب باكرلا جحور يف اهعضي أدبو اهنم ءايش األ ضعب

تاجايك رعش،يم كوت ، تراوسسكا ، تايارم ةلمجلا رعسب ةجاح -أي

رتشت ملو ، لحك ملق رعس نع األرخى هتلأسو رعش ةطبر ةدحاو هنم تعاتب ا

دنع فقوو ، اوناك امك ةبيقحلا يف مهعضوو ةلا جع يف عيمجلا نم ايشءه أ ململ

األ ةبرعلا بكرو لزن اهيلت يتلا ةطحملا تحىاجءت ةقيقد ثبلي مل لوزنلا باب

،وأ اريثك عيبي ةبرع لخدي انايح أ ناك ، مويلا ةياهن إلى ةركلا تكل داعو رخى

يشائ. عيبي ال انايح وأ ةطيسب ءايش يبيعأ انايح

*****

درجيو موي، لا اهعمج لاتي هدوقن دعي هريرس يلع دمح أ سلج ليللا فصتنم دعب

مهعضو تاهينج ةر شع .أذخ مويلا روكب يف ادغ ةعاضب هب عاتبيس امو هبسك ام

،وأذخ ريرسلا يلع اهعضو ا هينج نورشع وأذخ هموي فيراصمل رسي األ هبيج يف

دوقنلا لخد ،وأ ونيدوموكلا جرد يف فورظم يف اهعضوو ينآخيرن رشع

نورشعلا ادغ،أذخ ةعاضبلا اهب عاتبيس يتلا دوقنلا تكل نمي األ هبيج يف ةيقابلا

تأ رعش ، ونيدوموكلا قوف هينج ين رشعلا عضوو وأهم أهيب ةرجح ل بهذو هينج

: سعان توصب تلا قو اهينيع تحتفف هتكرحب هم

دمح ايأ هيل هدك ترخأتا -

ض: فخنم توصب دمح قلاأ

ةوهقلا لعى ةيوش يباحص عم تدعق -

يحاص كتاوخا نم دح -

نيميان مهلك -ال

لكات كلب أجي موق أ بط -

يسفنل بيج أانها يكيلخ اماماي -ال



: تلا قو أهم ةزيزع تحنحنت

هيل عالج يف ةرتف هلا قب ناشع أيو نابعت ناك ةدراهنلا عالج جاتحم كوب -أ

ناصلخ

ليحنلا دسجلا أهمذي راوج مئانلا ضيرملا هدلا أسىلعىو ةرظن دمح أقلىأ

كلهملا هيدخ اتمظع هنم زرابلا ههجو وسى هنم نيبتي ،وال ءاطغلا تحت عباقلا

لا: قو ضرملا ةدش نم

صقان عالج يف إن اماماي هيل شيلوتلوقامو -

تيبلا فيراصم ةيافك ينباي كبعتن شبحنبام -

: مولب دمح قلاأ

هزياع درطتساو مكناشع مش نيم ناشع لغتشب أوملاأان امام اي هيا بعت -

الج علل دقإهي سولف

150-

هيف رخدي يذلا فورظ ملا كلذ هينج ي تئم فورظملا نم جرخا هترج ح عجر

لا: قو لا ملا اهاطع إلىأهمأ داعو ةئراطل ا فورظللو علالجأهيب لا ملا

بعتيو شصقنيام ناشع ةدايز هل يبيج هينج 200 لود -

لا: قو ونيدوموكلا قوف ةعوضوملا اً هينج ين رشعلا لعى اهل راش وأ

ناك لغشلا ةدراهنلا ناشع تيبلا فورصمل سب هينج نيرشع كلتبيس شلعمو -

فيعض

: ةزيزع تلا ق

والد كنع دعبيو عسو نم كقزريو قزرلا باوب أ كلحتفيو ينباي كيوقي انبر -

. مارحلا

بهذي أن هيلع ناك ، هفلخ بابلا قلغ وأ ةرجحلا رداغو ديأهم لبقو دمح أ مستبا

، هتيهش تبهذ دقف هترجح إلى هامدق هتداقف اهل، ماعط رضحي يك خبطملا إلى

أو مومه هيدل سيل ً،الألنه اريثك ركفي ملو ً اعيرس مانو هريرس ىلعى مترا

لعى هسأر عضي امنيح ماني هلعجتل ةيفاك لماك موي ةقشم نكلو اهب ركفي أحالم

. هتداسو



*****

تفشياه تمز مث اهتعاس يف ترظنو ، اهرا وجب يذلا فرلا لعى اهدسج تحار أ

ناك ، ءاسم فصنلا و ةعبارلا اهتأر هتعاس يف ترظن اهفتاه تجرخ قيض،وأ يف

. ةعاس فصن لمعلا ءاهتنا لعى يقب

تحى تاسارك هيعارذ اللعى ماح ناكو ، اهاروج نم لمعلا يف اهليمز نيسح رم

لا: قف هتبقر

تنب ينتيراي اوختنأت اوتناو بعتن انحا هوي -أ

: تلا قو ةمحر تكحض

ةيوش لجرتساو ينباي قبى دقح لطب -

يشام يشام -

لكو مسر تاود وأ ةعابط قرو و ةيسردم تاود أ ةبتكم يف لمعت ةمحر تناك

. ةرهاقلا ةلاب جفلا ةقطنم يف قرفمو ةلمج عيبت االت، جملا تكل صخيام

ةعاسلا ءت اجو ، تاود أ ةدع تعاتبا تحى ةمحر اهعم تفقو ةبلا دلفتط

ب صاخلا كنبلا على فقاو ةبتكملا تكل بحاص ةبهو يدجم ناك ةسماخلا

تبهذ ، مهغلبم مهيلع نوديو طاطم كتسأب مهفليو لا ملا يدعورقتا ةبتكملا

: تلا قو إهيل ةمحر

قبى يشمه ٥أان ةعاسلا يدجم ذاتس -ايأ

ةمزرلا دع نم ى هتنا تحى رظتناو دعي وهو ، ةراظنلا فلخ نم يدجم اهقمر

لا: قو هدي يف يتلا

يلضفتا -

: تلا قو جرح يف ةمحر تحنحنت

رهشلا أرخ ةدراهنلا -

لا: قو دصقتام يدجم مهف

بيلا شتدخم شلعم ضبقلا -ها

: تلا قو ةلماجم ةمحر تمستبا

كمهي -وال



تاقرو تذخ اهل،أ مهاطع ينجهاوأ مةئ ينامث دعو لا ملا نم ةمز ر يدجم جرخ أ

تعطق ، ءادهشلا ةطحم قافن األ ورتم يف تلزنو ةبتكملا نم تجرخو لا ملا

. ناولح هاجتا فيصر لعى تفقوو ةركذت

يف اهعقومل اماحدزا تاطحملا أرثك ةطحملا هذهف ءانعب تدعصو ورتملا ءاج

. ةرهاقلا طسو

ةطحم يف ورتملا ءاج تحى كلذ، لعى تدوعت دقف أت ست مل ماحزلا طسو تفقو

تسلج روفلا ى لعو اهراوجب دعقم ال خو ، اديور اديور لقي ماحزلا أدبو ءارهزلا

. هيلع

*****

ةبيقحلا عضي امئاد لعفي امكو الم، سلا راد ةطحم يف ةبرعلا تكل دمح أ لخد

دن يدانيو مهر جحو يف هتايجح نم ضعب عضي باكرلا عيل رميو ةبرعلا طسو

اءه:

. تاجايكيم رعش، كوت ، تراوسسكا ، تايارم ةلمجلا رعسب ة جاح -أي

يكل اهدي يف اهتزهجو ةمحر اهتكسم ،أ طاشم أ ةعومجم ةمحر رجح يف عضو

ليلق دعب مث هل اهتطع أ اهدنع ءاج تحى ، تبر دقاقت اهلوزن ةطحمف هل اهيطعت

: تلا قو هيلع تدانف ائيش، تركذت

نتباك اي سبسب -

هل: تلا ،قو ةمداقلا ةطحملا يف لوزنلل دعتسي اهراوجب ناك ة أرما هتهبنف

كيلع يدانتب ةدحاو ينباي ملك -

هل: تلا ق ةمحر إلى بهذو اهتراش إ هاجت دمح أ رظن

! تاعاس كاعم -

اياعم -ها

ريتك ناول هأ يفو لوغشملا هد ديدج طعلا يللا عونلا كاعم -

كجرفه ةجاح لك اياعم -ها

هعم يتلا تاعاسلا ةبيقحلا نم جرخ وأ



: تلا قو ةعاس ةمحر تراتخا

يد ماكب -

-ب٢٥

ي تئم هتطع ،أ هينج ي تئم ةقرولا ، تاقرو ناأعبر كو اهبترم ةمحر تجرخأف

لا: قو هيبجاح دمح أ دقعف ، هينج

؟ ةكف شيكعام -

: تلا قو تفشياه همحر تمز

فس -اللأل

أدح نكي ادر،مل قلتي ملف هينج يت ئم ةكف هعم أدح ناك إن باكرلا دمح أ لأس

: ةمحر تلا قف هسفن لغشي أن ديري أوباألرحىالأدح هعم

ةياجلا ةطحملا لزنه -أان

دمح: قلاأ

تتاف يللا ةطحملا لزنا ضورفملا ناك -وأان

اهعم لزنو ةمحر تلزنف يداعملا ةطحم تئاج

هعم، دجي ملو هينج يت ئم ةكف نع ة راملا أدح دمح أ لأسف ، فيصرلا لعى افقو

: ةمحر تلا قف

نينم كفنه -

ًا: يئاس دمح قلاأ

الص خو ينات لخداو كفن ةطحملا هرب يكاعم علطه -خالص

الت حملا نمأدح هينج ي تئم ف عماهورص جرخ

يتئ م ةكف نكت مل تاهينج لا ةسمخ اهل يقبو ا، هينج ين عبسو ةئم ااه طعأف

دمح: لاأ قف تاهينج ةرشع تناك ةئف ر غصأف تاسمخ لعى يوتحت هينج لا

ةسمخلا ب ةجاح يدخات اياعم شم اناو .. تاسمخ اهيف شين ا طعام -

: ةمحر تلا ق



موي! لك ورتملا يف ى قبتب تنا -

: بارغتس با دمح قلاأ

هيل -ها

لعى٥ ءادهشلا ةطحم يف ى قبب انا كتفوش ول ةسمخلا دخا ى -خالصقبا

ثمال هدك ةرشعو

لا: قو هيبجاح دمح أ دقع

كفن ينتسا ال يازا يكيق -وأانهال

لا: جعتس با ةمحر تلا ق

ةرخأتم يلصا قبى ةلكشم شم -

دمح: قلاأ

اهيب ةجاح أي يدخ بط -

: لوقت يهو ةمحر ترداغ

المز شم المز.. شم -

. ةيناث ةرم ورتملا إلى داعو بجعت يف ى لفسلا هتفش ،ولقب هيبجاح دمح أ عفر

*****

اهترجح ىدولتف رغصلا اهتقيقشو لعىأاهم ةيح تلا تقل أ اهلزنم ةمحر دلفت

ثالث تمانو اهريرس لعى تقلتساو برغملا ةضيرف وأتد اهسب تمال لدب

اهتدلا و ءافص تماقو ، لمعلا نم ثمأبواه مزاح داعأخواه دق ناكو . تاعاس

ق ماعطلا مهلوانت ءانث ء،وأ اشع لا لوان تل ةمحر تظقي وأ ءاشعلا ماعط مهل زهجت

: ةمحرل اهثيدح ههجوم ءافص تلا

يتضبق -

: ةمحر تلا ق

فيراصم هينج ٣٠٠ يليبيس يقباو هوج سولفلا -ها

مقط وأ قابطأك اهزيهجتل ءايش اهلأ عاتبتو ةمحر بترم نم ذخأت افصء تناك

أبواه: نيهاش لا ،قف اذكهو تاشورف مو للح



يللا وأان ءافصاي اهوب أانأ اهفرصت اهيب لغتشتب يللا سولفلا اهليبيستام -

، اهسفن زهجت ناشع شم لغتشت اهنا تقفاوو كالكم تعمس امل ..أان اهزهجه

اهقنختهو ةشحو تيبلا ةدعاق ناشع سب تقفاو

: ةمحر تلا ق

لا٣٠٠ ةجاح يف سولفلا يقاب جاتحه شم وأان دحاو أانوأتن اباب -اي

: لكأت يهو ت عبت .او رهشلا لوط ينوفكيه

براي يبيبحاي ايل كيلخي انبر -

: نيهاش قلا

يللا كلب وأجي ينردقي انبر وأان كسفنل كسولف يلخ الم كلا يف سب شينلكتام -

هازياع يتنا

: ءافص تلا ق

هلزياع كنباو باليو اهلا زياع هسل ةينات تنب كاعم أتن هدك أيو شقمحتتام -

يناتلا وه لا ومو ةكبشو شفعو ةقش

ةنس نيسمخ يف لا يعلا زهجنه شم سب كضبق لعى اندمتعا ول انحا

. بقعي ملو تمصو ةيبطلا هتراظن مزاح لدع

: املستسم لا ام،قو اعون الم كلا كلذب نيهاش عنتقا

ايلع قحلا هولمعت يللا اولمعا ِخالص كيلع رتاساي -

*****

ةعاسلا هنم تعاتبا يتلا ةاتفلل يطعي فيك ركفي هريرس لعى دمح ىأ قلتسا

بعتأب ،مل ةاتفلا تكل لثم ًا ينغ ناك لو اذام هركف هغوار ،مث تاهينج لا سمخ

تاهينج لا سمخب هموي فورصم يضقي أن نكمملا نم وهو ، تاهينج لا سمخ

رهش، يف وه هعمجي أن نكمملا نمو موي يف اهعم لا منملا غلبم ناكو ، طقف

إلىاأل رظني ناسن اإل امئادف . اهتايح نع أيشءي فرعي مل وهو هركف كلذ ناك

كلذ. إلى تدأ ليصافت نم اهفلخام ملعي أن نود وه وره ظنم نم ءايش

*****



نم اهجورخ لبق ظقيتست أن ةداتعم تناك اهلمع إلى بهذتل اركاب ةمحر تماق

تحىأاهن لمعلا إلى لزنتو ةلا جع يف شءي لك لعفت ، طقف ةعاس فصنب اهتيب

يسبيش اهعمو صرق أو ةريطشك أيشءي عاتبت تناك اهلزنم في رطفت ال تناك

ورتملا تبكر ، ةبتكملا يف أو ورتملا يف لكأتو تاشمرقملا نم ق ئاقر أوأي

لمع،أ هيدل سيلو جسلاا، نيسح تدجو ةبتكملا تلخدو اهتطحم يف تلزنو

لمحت يتلا ةقاطبلا يفه يذلا طيرشلا اهتبقر يف تقلعو ةي حتلا هيلع تقل

: نيسحل تلا قو اهمسا

! شتجام هسل -قتى

هسل -ال

: تلا قو هتلا بق ةمحر تسلج

نمى عوضوم يف ديدج يف -

روطتب سساح سب فراع شم -

لصح يللا هيا -

كيزا يلتلا ق حرابما ياشلا يلمدقتب يهو -

: تلا قو اهاتفش تجوعو اهنيبج ةمحر تبطق

يعيبط اهمع نبا امأتن ينباي لبه أ أتن روطتب سساح كيزا كلتلا ق ناشع -

ينعي كيزا كلوقت اهنا

: نيسح قلا

كيزا هيف شنكام هدك لبق وهام -ال

هيا! يف ناك لا -أمو

هللدمحلا يلوقت يهو كيزا اهلوقب يللا أان تنك -

: تلا قو اهنانس لعىأ ةمحر تزج

ة: لئاق تدرطتساو أصال. كلأست هصرف ا هيدتب ش ماتنك امأتن براااي ينربص -

تاف يللا عوبس اال سيرع اهلمدقتم ناك لوقتب أتن ةيوش حلحلتا ينباي -

: قيض ب نيسح قلا



هيا؟ لمعا بط -

: ةمحر تلا ق

: ةبعادم ..ورأدفت نيرتم انه كناسل امأتن اهفرع -

ايوال. فسكتتب -أتن

لا: قو ةيرخسب اهتكحض دلقف ، تكحضو كلذ تلا ق

يد. الةس غلا هيا يهيهيه -

: ةيدجب نيسح عبت او

تارمو يمع ةقث نوخه ينعي يمع تنب يد سب فوسكم ةياكح شم يتنباي -

. اهلوق أ اعبط شعفنيام , ةمهاف اهتاوخاو يمع

يشءآ أي اهبوشي ال كلذ.عالةق ريغ سيل ةيوق هقادص مهطبرت ةمحرو نيسح

. كلذك يهو هرارس أ لكب اهل حوبي نيسح ناكو رخ

: ةمارصب لا قو رركتملا اهريخأت قتىلعى فنعي يدجم اعمس مهسولج ءانث أ

. شيجتام يترخأتا ول ةياجلا ةرملا -

نيب ةمحر اهتذخأف ةمحر إلى تهجتاو همام نمأ تبهذو قتى تاربع تعمجت

: تلا قو اهيعارذ

ينات يرخأتت شيقبتام شلعم قتىقبى -خالصاي

: ةيكاب قتى تلا ق

- سيبوت اال ينرخأ تب يللا الت صاوملا سب يردب علطب -وهللا

يف شاقبيب الما صاو ناكم شقحلبامو رخأتم يجيب تاعاس

! اوتيجام ةعاس نم ةجاح اوتلمع مكتمذب حبصلا لغش

دهأت إلىأن اهيف ا يساوي ةمحرو نيسح لظ

*****

لظ ، ردصلا ةيشنم ةطحم يف دمح وأ قئاقد سمخلا و ةسماخلا ةعاسلا تناك

ةبحاص نع ثحبي يكل قئاقد رشعو ةسماخلا لبق ءادهشلا لصي أن وعدي

ادحا و اشرق ولو هسفن لعى لبقي ال هرقف مغربف اهل، اهيطعيو تاهينج لا سمخ

ةعاس يف رظن ، قئاقد رشعو ةسماخلا ةعاسلا تناك ةرمغ ةطحم تءاج ا، مارح



ءادهشلا ةطحم لصو نكلو ، مويلا مالقااهت يف األلم دقفو ًا ءاتسم هفتاه

لخدو تحىيئس اهدجيو مويلا اذه يف ترخأت نوكت اهلعل قئاقد ةدع فقوو

ادنءه. ى دانو هتيجاح ضعب جرخ وأ هتبيقح عضوو همام أ ترقتسا يتلا ةبرعلا

*****

. زاهجلا يف كلا هتبج يللا تاجاحلا يكيرو أ يلا -عت

ءزجب اهلأاهم اهتبلج يتلا ءايش األ ةمحر تأر ، ءاشعلا دعب ة محرل ءافص اهتلا ق

: ءافصل تلا قو اريثك اهوبجع ،أ اهبترم نم

لا فيت يناوص يليبج قبى ياجلا رهشلا -

هللا ءاش -إن

*****

هتلا ق يذلا دعوملا يف ءادهشلا ةطحم يف فقي ًا يموي دمح أ ناكو أماي ترم

نم يه ساس نماأل ألاهن تاهينج سمخلا كلت أرم تسانت ةمحر تحىأن ةمحر

ولو غلبما جرخت اهل،أن ضبق لك اهلعفت ةداع اهدنع تناك هل، اهكرتت أن تدمعت

هدسجو ميسو باش هو سكعلا ب رقفلا هيلع ودبي ال دمح هللا.أ ه جول ا طيسب

تأر يه نكلو ، هرهظم لعى ظفاحي دمح أ ناكف ، ةفيظنو ةقين أ هسب موال يضاير

تحى ، ةيضار سفنب هل اهتكرتف رقفلا إال ةنهملا هذهل كلذك باشا دوقت ةجاح أنال

اهعم دعص ، ةبرعلا وحن ة هجتم يهو ، دعوملا اذه يف دمح روآاهأ موي ءاج

اهل: لا قو ةعرسب

شيكيق ال بامو ةرشعو ٥ يجاب موي لك أان ةخيشاي ِ كيلع ينيتخود اريخ -أ

سمخ لا تاهينجلا اهيطعي أن متهمو دعوملا كلذ ركذتم أهن ةمحر تبرغتسا

: تلا قف

ال خو اهيب ةجاح أي تدخ تنك هدك كبلغه إين فرع وهللاولأ ركاف هسل -أتن

ص

لا: قو سمخلا تاهينج لا دمح أ جرخ أ

يها يدخ بط -

: ةمحر تلا ق



اهيب ةجاح دخاه -ال

يف ورتملا فقوت امدنعو ءيش أي تراتخاو قوف نم ةبيقحلا لعى ام تأر

لا: قو هتقاي نم دمح أ كسم أ ةبرعلا لخدف ، طباض رآه ةيلا تلا ةطحملا

ياال هيل تاديسلا ةيبرع بكار -

: لوقي وهو هنم هسفن تلفي أن دمح لأ واح

سكاع أ بكار شم عيبب -انا

طباض لعى دري أن عئابل فيكف ههجو لعى هعفصف درلا كلذ طباضلا زفتسا

: عفترم توصب طب اضلا لا قو ةمحر تقهشف ، اذهك سرطغتم

لوست رضحم كلمعتيهو كما حور اي قوس يف شم انحا عونمم انه عيبلا -ام

. تاديسلا ةيبرع يف بكار ناشع ةمارغ عفدتهو

تلزنف لزنو دمح أ طباضلا أذخ ةيلا تلا ةطحملا يف ةبرعلا ترقتس ا امدنعو

أة: رجب تلا قو طباضلل تبهذ اروءه ةمحر

هوبراحتب نامك لغش هيل نيرفو م شم ةيافك شم شمرج امأ وه ةركف -لعى

ةفيظولا هلورفو ثمال,, اوكيضريه يللا هد وه قرسي هنيزياع ، هشيع يفألك

هوبساح اوقبا نيدعبو ةميرك ةايحو

: ثيدحلا يف تلسرتساو

اهوقبطت نيزياعو يد لعى تجو نوناقلا يف ةجاح لك اوتقب خالصط ينعي -

لا: قو راقحتسا ةرظن طباضلا اهل رظن

ركاسعلا يلخ أ مسقلا كدخ امأ لدب ةيهاد يف يروغ ؟ تباي اهي ةزياع -

. لماح يكوعلطي

ضعب فجترم توصب تلا ،قو تفاخو ةريرعشق اهلا صو يفأ ترس ةملكلا كلت

: ءيشلا

ةجاح شلمعام وه هبيس بط -

: ةمارصب لا قو دمح اهلأ رظن

أصال شيكفرعام ايبأان ةوعد شيكلا م يشما -

إلى طباضلا اهذخأي نمأن فاخ ، دعتبتل كلذ قلا هنكلو هدر نم ةمحر تمدص



. هببسب مسقلا

ةعذ: ال ةيرخسب طباضلا قلا

ا اوتنا مكلمعا مسقلا مكدخ ال مكما ةايحو تيلوجو ويمور اهيف يلولمعته هللا -

رضحم نينت ال

: قيضب دمح قلاأ

ينفرعت يه وال شاهفرعم -وهللاأان

يف اهلتقي أن ديري دمح أ ناكو لعفت اذام فرعت ملو تفاخو ةمحر نول ريغت

دارف أ ضعب ةراقح فرعي وه نكلو ، ءيش همهي ال ناك هدحو ناك ،ول تقولا كلذ

فعس أ نكلو اهعضوم يف هتخ أ ركذت أثنى، يهو همام أ لثاملا طباضلا ك ةطرشلا

ليبن ى عدي أمن ريدم ةلئاعلا نم بيرق هل نيسح أن تركذتو ةمحر ردقلا

بعر اروءاه ةقثب تلا هيف،قف هركذو فقوم كحىاهل دق نيسح ناك يدمح

: يقيقح

ناوس أ كلقني هنم هملكبو هيب لصته ةعوم سم هتملكو أنم ريدم خيلا يداع -

: ةسرطغب لا يقف زهت طباضلا اهبسح

يمعو خيلا يلوقي دح كسم امأ لك -وه

: ةديدش ةجهلب مثقلا

. ةدراهنلا ةلفح مكيلع لمعتيل مكم أ ةايحو مسقلا لعى وهو يتنا تباي يمادق -

رظني ناك هلي، صافت لكب نمأهلو دهشملا عباتو مهنع ًا ديعب يرك سع فقي ناك

ةلفحلا نم ابيصن يضقيس لخدت أهنإاذ ملعي هنكلو باألسى ةئيلم ةرظن مهل

. مهعم

: ةقثب ةمحر تلا ق

يدمح ليبن همسا رزهب شم ةركف -لعى

. دمحا هطقتلا و اهفتاه عقوف اهتبيقح يف هل ةقاطب نع ثحبت أاهن تمعزو

: ءارفص ة ماستباب لا قو هتوص ققرو حنحنتو االمس عمس امدنع طباضلا بعترا

هد مهافتلا ءوس لعى فس أانآ مومعلا ..لعى مدنفاي نماأللو يلوقت شم بط -

: تلا قو راصتنا ةرظن ةمحر هل ترظن



فراعملا ب تيقب قبىطاملا بكلا يلخ ى قبا بط -

: طباضلا نع ادعتبا امدعب بضغب دمح لاأ دمح،قف وأ يه تشمو

يداعملا يف يلزنتب شم يتنا اياعم كلزن يللا هيا -

لا: عفن اب ةمحر تلا ق

ولح ى قبيه ناك مسقلا كدخو ةمارغ كلمع ناك ول ينعي -

ينيفرعت يتنا مكلا يتنا -

نيح اهتذخ أ تناك يتلا نانس األ ةاشرف هل تمرف هبولس نمأ ةمحر تقياضت

: تلا قو هتبيقح لعى طباضلا ءاج

لخدتا إين شيلا قحأانم كدنع -

لا: قو اهب قحلف اهعم هقوذ ةلقب رعشف تشمو

ينتسا -

: تلا قو تفقوت

هيا! زياع -

ينبصع فقوملا سب .. هدك ةفياش يتنا ام يز قوذلا ليلق شم أان ةركف -لعى

ناك ةطرشلا يف خلا شيكلا المأوم كلا يف يتدوز يتنك ول هيا قاكل يتفوش

تانب تاوخا يدنع ناشع يكيلع تفوخ أان كلبقتسم عيضيه

: تلا قو ةمحر تكحض

يخالنأصال شيدنعم -أان

لا: قو بارغتسا يف هيبجاح دمح أ دقع

طباظلا لعى يتبدك ينعي -

هدك يز ةجاح -

: لوضفب دمح قلاأ

هد يدمح ليبن نيم لا -أمو



لغشلا يف يليمز بيرق -هد

لا: قو نانس األ ةاشرف دمح أ كسم

يد انعيضته تناك يللا ينجه ةسمخ بلا ةشرف قبىلا يدخ بط -

دمح: لاأ قف تشمو ةمحر اهتذخ أ

هيا كمسا يتنا -

: ةمستبم تلا قو ةمحر ترادتسا

ةمحر -

دمح -وأانأ

. تلقتساو ءاج تحى ورتملا مودق ترظتناو ةماستباب هتعدو

مل كلذو ، سانلا نم عمج هلأمام طباضلا نمإهاةن ثدح ام دمح أ جازم ركع

. سفن ةزعو ةمارك هدنع ناسن ًالعىإ نيه نكي

هقيدص هقىعم لعىملا أهن فرعو هللا دبع هقيدصب لصتاو هفتا ه جرخأف

وهف مهتقطنم يف امئاد يفه نوسلجي يذلا ىهقملا إلى بهذف ، يراوهلا دم حم

، ثدح ام مهل صقو ءاتسم وهو مهيل إ بهذ ، بنيز ةديسلا يحاوض ينطاق نم

:- هنوداني اذكه - يراوه لا قف

ةبعتم ةلغش كلتلوق ةينات ةجاح فوشو يد الةن غشلا نم كبيس ينباي -

كاليم شتعمسامو

دمح: قلاأ

يتقولد ينات ةجاح اليق شم سب اهنم تقنختاو رهش اهيف شتلمك ما -انا

هللا: دبع قلا

شتضرام يرفيلد لغتشا اياعم عتلاى كلوقب انا -ام

دمح: قلاأ

لعى فرصيب ةحصلا هليدي انبر كوب ..أ سب كسفن يفكتب يد ةلغشلا معاي -

. تيبلا و ايوب عالجأ يفكتو ينيفكت ةجاح زياع إامنأان رمعو ةمسب



ًا: بعادم هللا دبع قلا

ي. تيب ةبراخ ةمسب يتخا لعى هفرصب يبترم صن هدأان هدك قلا نيم -

: دمحأ قلا

كلا. هيلخي انبر -

دمح: أ ىلإ ه ثيدح ًا ه جوم يراوه لا قف

شاعم دخايب شم كوب -وهأ

دمح: قلاأ

تايعمجلا و طاسق لعىاأل اوضبقتي ام ألو اوصلخيبو هينج ٦٠0-

: يراوه قلا

يبحاص اي كنيعي انبر هضعب نم لا حلا -

*****

هبنملا طبضتل اهفتاه نع ةمحر تثحب ليللا فصتنم رشع ةيناثلا ةعاسلا تناك

؟ طقس أني فرعت ال نكلو اهنم طقس أهن ةظحل لا تكل يف تفشتكاف ، هدجت مل

يف تفشياه تمزف .. رعشت ومل ةكبترم تناك طباضلا ثدح ت يهو طقس امدنعف

و طقس نوكي أن وعدت يهو ، اهفتاه مقر لعى تقدو أاهم فتاه تذخ وأ قيض

قلتسم وهو دمح أ عمس . اهمطحيو ةحيرشلا قراسلا كفي س قرس ولف ، قرس ملي

،وا هعضو امدنع هرم أ امامت يسن دقف ، لمعلا ةبيقح يف فتاه نينر هريرس لعى

: لوقت ةمحر توص عمس ف فتاهلا حتف ركذت آلن

مكيلع -سالم

دمح: قلاأ

الم سلا مكيلع -و

: تلا قف دمح أهنأ ملعت مل نكلو ًا فولأم ةم حرل توصلا ادب

ينم عقوو يعاتب هد ليابوملا -

دمح: قلاأ

كلوهيد أ تيسنو هتدخ انا عقو امل شلعم -ها

: تلا ًاقو اب رغتسا اهيبجاح ةمحر تدقع



نيم! تنا -

ةعاسلا ينم يتيرتشا يللا دمح -أانأ

: تلا قو اهتماستبا تعستاف هتوص اآلن ّتز يم

كبعته شلعم يازا هدخاه بط -هاا

كلوهبيجه ادهشلا يف ةرشعو ٥ ةركب ةجاح وال بعت -وال

: نانتماب ةمحر تلا ق

ركشا -

: دمح قلاأ

وفعلا -

: ةمحر تلا قف

-سالم

. تقلغ سالموأ وهاآلرخ إلىأنقلا ترظتناو اهتلا ق

*****

، اضماغ دمح أ ناك ؟ روعشلا اذه اهءاج اذامل فرعت ال هارتس أاهن ةمحر تحرف

لعى تقلتساو أاهم فتاه هبنم تطبض اهبذج نم وه هضومغ نوك ي امبر

امو دمح يفأ ركفت تلظو اهينيع نم مونلا اطر نكلو ، مونلل ةدعتسم اهريرس

تح قحلا هعمف ، هترذع إالأاهن اظف ناك اهعم أنكالهم مغرب ، مويلا مهعم ثدح

ول أاهن مغرب ةملكلا تكل ركذتت تلظ ، اهيلع فاخ اهلأهن لا قو هفقوم رسف وه ى

درتت تلظ ةملكلا إالأنتكل اهيلع فاخيس اه عضوم يف أرخى ةاتف أي تناك

ع يف نكت ملو اماع، ٢٣ رمعلا نم غلبت يهف ، مونلا يف تحار تحى اهعماسم يف

نم اهدنعو مه أدح ةايح يف ةرثؤم اهنأب رعشت أن جاتحت يه عبطلا بو الةق

هجاتحت يذلا روعشلا اذه طقف اهتمقيب اهرِعشيو اهيلع فاخي

*****

ةقين أ سب مال تراتخاو ةطيشن تماق ، هبنملا تعمس نيح ةمحر تظقيتسا

مل هلبق أو اهدعوم مامت يف ةبتكملا لخدت ،ئادام لمعلا إلى تبهذو اهتسبلو



: اهلأس نيسح ءاجو ان تقيقد والقتى نيسح دجت

تج -قتى

رتسي انبر -ال

رضحت أن ضورفملا نم ناكو قتى تأت ملو فصنلا و ةنماثلا ةعاسل ا تناك

: تلا قو يدجم نمأمام ترم ، جهنت تءاج قئاقد سمخ دعب ، ةنماثلا

مكيلع -سالم

اهخبوي أنال اهرس يف ةيعاد

: يدجم قلا

قتى اي ينتسا الم.. سلا مكيلعو -

ثدحيس اذام نابقاري ةمحرو نيسح فقو

: اهقير علتبت يهو تلا قتىقو تفقو

يدجم ذاتس ايأ هوي -أ

: يدجم قلا

ماك ةعاسلا -

قتى: تلا ق

ةشحو تناك الت صاوملا شلعم صنو ٨-

ة.. ذاتس ايأ ةسمخو صنو ٨ ةعاسلا -

لا: قو اهل مهاطع أ هينج 400 جردلا نم جرخ أ

ينات شيجتام ةدايزو هد رهشلا يف كماي قحأ لود -

ودج أرخىوال ةصرف اهيطعي أن هوجرتي ال ظو يدجم إلى ةمحرو نيسح بهذ

لا ،قف نيتماص ةمحرو نيسح فقو ، ترداغو ةمحرو نيسح قتى تعدو ى

: يدجم

لا: قف أدح هيلع دري مل .. اهديعاوم شمرتحتبام يللا يه شاهتملظام -انا

هوتاه لغتشي زياع دح مكدنع -ول



. باجي باإل ةمحرو نيسح أموا

*****

هل تلا ،ق دعوملا مامت يف دمح أ ءاجو نيتقيقد ترظتناو ةط حملا ةمحر تلزن

: ةنتمم ةمحر

كتبعت شلعم اركش -

ال صا يببسب عقو وه ةجاح وال بعت -وال

: ةمستبم ةمحر تلا ق

قرستا هبسحب تنك أان هللدمحلا -

عيبلا ةبيقح هعم سيل أن ةمحر تظح ،ال لحري ّأن مهو ال ماجم دمح أ مستبا

: ةرسفتسم تلا قف

. لغشلا ةطنش نيف لا -أمو

دمح: قلاأ

ينات ورتملا يف لغتشه شم -

نيف! لغتشته لا موا -

فراع شم هسل -

: ةركذتم ةمحر تلا ق

بحاصو اهيف لغتشب انا يللا ةبتكملا نم تيشم ةدحاو ةدراهنلا هللا ناحبس -

اهناكم يجيي دح اوفرعت ول قلا ةبتكملا

وقلا: دمحأ ركف

يقب ماك بترملا -و

١٢٠٠ دخاته ابيرقت تيج ول أتن سب ٨٠٠ ضبقب -أان

ى نعمشا -



سب بتر أ أعيب يرخ أ ينعي اوكيز طحاو شليشبام تنب اان ناشع -

لا: اقف بسانم ا بترم دمح رآهأ

ىقبى تما نم يج أ مامت -

ذاتس لصأ ..أ ةطوبظم بتقى كديعاوم ةجاح أمه سب بحت ول ةركب نم -

اهديعاوم ناشع ةدراهنلا قتى درط يدجم

: اًلئاق هسأر ةرخؤم شرهو هيبجاح دمح أ عفر

ينيمري ديعب شم هيا لمعيه ترخأتا لاأانول أمو ترخأتا ناشع ةدحاو درط -

ورتملا تحت

: تلا قو ةمحر تكحض

ناشع هضرب ة ماخرلا باب نم اهدرط وه سب رخأتت ةرم ألو شم يه -

أتن ناشع هدك لصح نكمي عملا نيم سب .. مخر إهن هيب ئجافتتو شيجتام

ةجاح لك ربديب يللا انبر اهناكم ل غتشت

: ةيدجب دمح قلاأ

هيا ةبتكمو قبى ماك ةعاسلا داعملا بط مبهللا.. عنو -

: تلا قو جراخملا أدح يلع ةمح هلر تراش أ

يه ناكملا كيروه هدوأان جرخملا نم علطت ام ألو ةرشع ٨إال ةركب ينانتسا -

لوط لعى علطت ام ألو ةديعب مش

لا: قو انتمم دمح اهلأ مستبا

ةمحر ًايا ركش -

: لوقت يهو ةماستب اال تدر

هيا لعى وفعلا -

قاالنثان. رفتو لا جرلا ةبرع وه بكرو ، تاديسلا ةبرع ةمحر تبكرو ورتملا ءاج

*****

ركفي ًا،أذخ عئاب سيلو باكرلا أدح مويلا ه نكلو ورتملا ةبرع يف أمحد فقو



فيك نكلو هل ةبسنلا ابسب انم معال ناك ، ةمحر هنع هل تلا ق يذلا لمعلا كلذ يف

بهذي ًا، ميلم هنم اوذخأ نلي أهيب شاعمف ، طقف رهشلا كلذ هتيب لعى فرصي

ناك ةركف هنهذ يف تءاجف ؟ لعفيس اذام ركف . تايعمجو طاسق أ عفدل هعيمج

هل عيبيو ، روطعلا و ايادهلا الت حم إلىأدح بهذي أن ةبسانم ،روآاه اهرم أ يسن

لحم إلى بهذو ةبيقحلا أذخ هتيب داعإلى لعفلا .بو ةلمج لمعلا ةبيقح لك

ا تكل هنم يرتشي أن هيلع ضرعف ، ةيحطس ة فرعم هبحاص فرعي روطعو اياده

يف ام عيمج هنم عاتباو لمعلا بحاص قفاو ، هلحمل وه عاتبي ام رعسب ءايش أل

يقابلا وأذخ مهفصن اهاطع إلىأهمأ بهذو نمثلا ،أذخ مهنمث هاطع وأ ةبيقحلا

إلىأ بهذو ، دغلا نم أدبيس يذلا ديدجلا هلمع نع اهربخ ،وأ هرهش فورصم

: يراوه لا قف ةمحر هل هتلا امق مهل صقو ىهقملا لعى هئاقدص

لعىكاليم ملعو ةركف لعى كتيبح اهلكش -

لا: قو عفترم توصب دمح أ كحض

سب اياعم تفطاعتا يه معاي هيا ينتيبح -

هللا: دبع قلا

عم هلك هد لمعته ةدحاو شيفام .. كتفطلتسا لعىاأللق اهنا أيو نياب معاي -

هدك. يداع دحاو

ًا: بعادم عبت او

يراوه اي بحتي داولا يبنلا -و

: ةيدجب دمح دمح،مثقلاأ وأ يراوه كحضف

ايوب عوالجأ تيبلا فيراصم ريتك تايلوئ سم ايارو أان ناعدجاي هيا بح -

. رانمو مير زيهجتو

*****

يذلا كلذ اهعم دمح أ نوكيس فلتخم مويلا ،ف لمعلل ةسمحتم ةمحر تظقيتسا

اذه هل فرعت هب،وال اهباجع إ ديزي ناك ةرم لك يف نكلو تارم ثالث هتلباق

ةديعس نوكت أهنا هفرعت يذلا لك طقف أمال؟ هنع نوثدحتي يذلا بحلا وه

لصت يكل ةعاس عبر نوكت امبر ، قئاقد عضب ب اهدعوم لبق تجرخ همام أ يهو

تحىأت هترظتناو هدعوم لبق تلصو عبطل ،بوا اريثك فقي هلعجت وال دمح أ لبق



لا: قو اضي وهأ ةماستب دراال ةقرشم ةماستباب هتلباق ى

ريخلا حابص -

: تلا قو اهتعاس يف ةمحر ترظن

مامت كديعاوم ..ال لفلا حابص -

كفرشه -هدأان

: تلا قو ةمحر تكحض

انيب يال بط -

اهراوجب دمح أ فقوو يدجم لعى ةيحتلا ةمحر تقلأ ف ةبتكملا ال خد ايوس ابهذ

: يدجم لأسي أن لبق ةمحر تلا قو ةيحتلا يدجم در

. ةطوبظم هديعاومو قتى لدب هتبج دمح -أ

دمح: أل ثيدحلا ةفد ًا هجوم يدجم لا قف

نينمو ةنس ماك كدنعو دمح ايأ هيا جيرخ -أتن

ديرت فكاتن ةمحر تحرف امنيب ًا، ريفس نيعتيس هنأكف أسئهتل دمح أ برغتسا

دمح: لاأ كلذ،قف لك فرعت أن

بنيز ةديسلا نم ةنس 24 يدنع قوقح جيرخ لا مك دمح أ يمسا -

: يدجم قلا

ًا. دج سيوك انه نم بيرق ينعي -

: فدرأ و

لغشلا ئ دابم هيفرع ةمحر اي هيدخ -

: يدجم لا ،قف نيسح لخ د ةظحللا تكل يف

قبى نينت اال اوتنا هوملع وها هج نيسحو -

نيسح لا ،قف هلعفيس ام هوملعي هوذخ مثأ نيسحب دمح أ ةمحر األلو تفرع

: ةمحر إلى هثيدح هجا وم

. هلمعب أان يللا يلمعتب كنا ساس لعىأ هملعه أان يتخاي يتنا يدعق -أ



: ةمحر تلا ق

ىقب ةيوامِسو دقح لطب كلتلوق ينباي -

: نيسح قلا

يتس 2005 يف تناك اهتعمس ةرم أرخ ناشع يد ةيوامِس ةملك يلط ب يتناو -

خيلا تارم ىلع أليم اهلوقتب تناك اهمحري هللا

نظ اذكه لعىعالةق أمهن ودبي ، تمص يف مهعباتي دمح أ ناك

: دمح اهأل ثيدح ة هجوم ةيدجب ةلئاق حازملا ته ونأ ةمحر تكحض

سب انيلع جرفتاو كيل يئانثتسا موي ةدراهنلا يلخ ًا.. دج لهس لغشلا صب -

هاه هدك لعى شدخات ما سب ةبعادم تعبت او ةج اح لك فرعته ةدحاو ةدحاوو

هلك مويلا وه لمحتيس المإذ كلا نيسح بجعي مل

لا: قف هتارظن دمح أ مهف

يتقولد نم لغتشه -الأان

: نيسح لا قف

انيب الميال كلا هد -أوه

عم لخادلا إلى ةديدجلا ةعاضبلا ال محو هلعفيس ام هل لا قو نيسح هذخ أ

قتى اتناكف اريثك نيسح نع فخف دمح أ دوجو ، فوفرلا لعى اهوعضوو مهضعب

هدحو نيسح على لمحلا ناكو ليقثلا لمحلا لعى نوردقي ال نيتاتف ةمحرو

*****

ةرداغملل دعتسي هتأر دمح، أ اهينيع فرطب ةمحر تبقار لمعلا دعوم ى هتنا

فلتخم هقيرط نيسح ناكف ، ايوس نوشميو اهيلع وه مدقي يكل هلبق ترداغف

يف بهذي أم اهعم يشمي ددرت اروءاه ءاج همودق رظتنت تشم ، امامت نعمه

ملف لعفي اماذ فرعي ،مل هتاوطخب ترعشو ةرشابم اهفلخ ءاج تحى ، هقيرط

عالقهتب تناك ، اهراوج ى شم إن لوقيس اذام فرعي ملو ةيئاسن ةربخ هيدل نكت

تدقعف ، مامتها أي اهري أنعي نود هقيرط يف راس ف ةدودحم اآلرخ سنجلا

: ةلئاق هيلع تدانو تفشياه تمزو بار غتسا يف اهيبجاح ةمحر

دمح -أ



: ةمحر تلا ،قف ريسلا ال صاوو هراوج ةمحر تءاج ةماستباب ى فتكاو دمح أ فقو

ةديسلا نم أتن شم دحاو انقيرط لص -أ

ةديسلا نم -ها

سان عدج -أ

: امستبم دمح قلاأ

ِ كيلخي انبر -

: تلا قو اآرخ ثيدح حتفتل راوحلا ةفد ةمحر ّتر يغ

لغشلا يف كيأر هيا -

أيو بعتم شمو سيوك -

: تلا قف ةبوعصب هنم الم كلا بحست تناك

نيسحو يدجم ذاتس يفأ كيأر هياو -

: ةكحض فصنب قلا

يركسع حانج هتبتكم ركاف إهن يدجم ذاتس ا ةلكشم -

: تلا قو ةمحر تكحض

! نيسحو -

لا: قف هلخادب ى وقت مهنيب عالةق دوج و يف هكوكش لعج نيسحب مامته اال كلذ

عدج هيلع نياب -

دمح: لاأ قف قافن األ ورتم زنالإلى دق اناكو كلذ قلا

ركاذتلا بيج أ حوره ينتسا -

لا: قو قيضب دمح اهلأ رظنف هل هيطعت ل هينج اهتبيقح نم ةمحر تجرخأف

؟! هدك لبق لجار عم شمييت ام كرمع يتنا -

: بارغتساب تلا قف

ادبا -وهللا

: اًلئاق وه كحضف



لجار عم يتناو يعفدت شعفنيام إن قوذلا نم إن يدصق هدك شدصق -ماأ

ينعي

: تلا قو تمستبا

عفد المزأ ينعي موي.. لك ى قبيه هد نكل نيترم أو ةرم ول المهد -كلا

: ركاذتلا ةذفان إلى هجتي وهو ًا رخاس دمح قلاأ

هينجلا أيوب ريتك تاجاح لمع ىأ قبه زاجة.. أ ةعمجلا موي وه ام ةلكشم شم -

هد مويلا يف

إلى اهجتاو اهتركذت اه اطع وأ ءاج تحى ةديعس يهو هترظتناو ةمحر تكحض

ةكرتشملا ةبرعلا يف هعم بك وتدأنرت تناك هعم تفقو ناولح هاجتا فيصر

دمح: لاأ قف

ةمحزلا ناشع تاديسلا ةيبرع يف يبكرا يحور أوه ياج ورتملا -يال

: تلا قو اهديب هل تحول أن دعب تبهذو اهتماستبا تش تال

-سالم

-سالم

*****

لزنيس أهن فرعت تناك بنيز ةديسلا ةطحم تءاج تحى ماحزلا طسو تفقو

. ةيؤرلا اهنع اوبجح اهتلا ينبق فقاولا ّ نكلو هارت أن تلواح انه،

أدح نكي مل هئاقدص عمأ امئاد هيلع سلجي يذلا ىهقملا إلى هجتاو دمح أ لزن

ب لماعلا ريمس ءاج تحى قئاق د عضب ًا دراش ظل هدرفمب سلج كانه مهنم

لا: قو ىهقملا

لا مك وباي هيا برشت -

لا: قو هتوص لعى دمح أ هبتنا

فراع امأتن ياش -

وأذخ هلا ورس بيج نم هفتاه دمح أ جرخ وأ ياشلا بوك هل رضحي ريمس بهذ

للم. يف هقلغأف ًا ديدج َ قلي مل يعامتج اال لصاوتلا عقاوم نيب ةلوج



لا: قو هتلا بق سلجو ًا دعقم بذج يراوه ءاج تحى

قبى اهيف تبثت بر اي يردب صلختب كنا ةديدجلا كتلغش يف ةجاح -ألحى

بر -اي

؟ بعتم وال ولح لغشلا هيا -

دمح: قلاأ

شم ى تما لغش صلخيب هللا دبع وه ئاقال درطتساو شحو شم لا غش -

؟ صلخ نوكي ضورفملا

هدك يردب صلخته كنا شفرعم ةفدصلا ب ياج ىانا دغتي مهتيب حار هيق -هاتال

لا: قو دمح أ أمام ياشلا بوك عضو راوحلا مهيلع عطق ريمس ءاج

؟ يتقولد شم وال يراوه اي ةشيشلا كلبج -أ

: يراوه قلا

ةرمس وب اي يتقولد -

*****

لا: قو هترجح نم األربك ةمحر قيقش زاحم لط أ

ك تاجاح ايارو ناشع كلا هيلمه تاظح مال ةيوش يليبتكا يلا عت شلعم ةمحر -

زجن أ زياعو ريت

: تلا قو اهسلجم نم ةمحر تضهن

. روتكد اي رضاح -

يضقي راقع عارتخا لعى لمعيو ، يرشب بط ةيلك نم جرختلا ثيدح مزاح ناك

يذلا عارتخ اال كل ذل هتقو لك ا سركمو هملح كلذ ناك ، ةيناطرسلا مارو لعىاأل

. ةلودلا هتنبتو عارتخ اال ةءارب لعى لصح إن ةيرشبلا ديفيس

*****

لا: قو هيبجاح دقع نوكبي اقشءهوأهم أ دجو هتيب دمح أ لخد



؟! هيا يف -

ام، اعون ئداها ناك يذلا نيساي رغص األ هقيقش لأسف نمأدح، ادر َ قلتي مل

: قلقب لا قو

؟! نيساي اي هيل اوطيعيب -

: ايكاب نيساي قلا

. ةدراهنلا مد عجري لضفو صلا خ نابعت كوب -أ

قوال: قيض يف هيتفش دمح دمأ

سيوك ى قبيه هللا ءاش -إن

توصب بابلا نعد امزلا وهو اهل أهمقلا تءاج ىلعىأهم، دانو أهيب ةرجح لخ د

ه: توخ أبوهوالإ عمسي ال ثيحب ضفخنم

مهيلختو يطيعت مهيدهتو يتاوخا ينمطت ام لدب وها سيوك قبى هلل دمحلا امام -اي

ةدايز اوطيعي

ا: هاكب متكت يهو ةزيزع تلا ق

ت وميب رشلا دعب هبسحب أان شوتفوش ما دمح..أتن ايأ صلا خ نا بعت ناك -

سيوك ى قبيه هللا ءاش إن رشلا دعب -

أهيب. راوج ريرسلا لعى سلج لخدو كلذ قلا

*****

، اهريرس لعى تقلتساو ه بنملا تطبضو اهترجح إلى تبهذو احمز ةدعاسم ةمحر تهن أ

لوقه اهنهذ يف ءاجو ةقر يف اهلا يخ دمح أ بعاد اهيلع ءاطغلا تبذج

؟" هدك لبق لجار عم يتيشم ام كرمع يتنا "

ا: هريكفت يف تلا ق

هللا ءاش إن لجار وأرخ لجار ألو -الأتن

مونلا يف تحارو ريكفتلا كلذ دنع تمستبا

*****

ةطحم يف تلزنو ورتملا تبكر دمح أ رظتنت يكل قئاقدب اهدعوم لبق اه تيب نم ةمحر تلزن

سيل كلذ أن تركف قئاقد سمخ ترظتنا دمح أ رظتنت دعاقملا لعىأدح تسلج ، ءادهشلا



تضهن ،ف سكعلا سيلو اهلج أل كلذ لك وه لعفي أن ضرتفملا نم يه، هرظتنت أن نماألبد

يذلا طيرشلا اهتبقر يف تقلع تلخد ، ةبتكملا إلى تبهذو ةطحملا ترداغ روف لعىلا

كلذل ليلقب دعوملا لبق اهتيب نم تلزن يهف ، ةديحو تسلجو اهمسا اهب يتلا ةقاطبلا لمحي

. اهدعوم لبق تمدق

سلجو ةيحتلا اهيلع وهاآلرخ،وأقلى هتبقر يف هتقاطب ةطيرش قلع نيسح وأتى قئاقد

مهدجو دمح أ لخدف ، اهبحي يتلا همع ةنبا نمى نأشب هعم ثدح ام ديدج اهل صقي اهتلا بق

ال يك مهنع اديعب سلجو ، ةيحتلا مهيلع ى قلأف هثيدح نيسح فقو ءاج امدنعو نورواحتي

قولات: مهعم سلجي هيلع يدانت ةمحر تفقوف مهجعزي

اناعم دعق عتلاىأ هيل كدحاول دعاق دمح.. -أ

دمح: قلاأ

مكتحار لعى مكيلخ -ال

: نيسح قلا

عتلاى شينروكلا لعى نيدعاق انحا هو ينب -اي

دمح: قلاأ

هدك حاترم أان ينوقدص -ال

قوال: همسا لمحت يتلا ةقاطبلا اهب ةطيرش دمح ىأل وأطع يدجم لخد

وها لمعتا كهينراك -

: يدجم لا قو هتبقر يف هقلع دمح أ هذخ أ

جت ةعاضبلا اولخد اولا عت دمح وأ أتن نيسح -يالاي

نييرتشملا ةبلطلل عيبت ةمحر تفقوو ةعاضبلا ال وأخد هرماو أل اعاصنا

*****

قولات: هراوجب تشم اروءه ةمحر تجرخ و لمعلا ءاهتنا دعب ءاًا سم ةسماخلا دمح أ جرخ

ةجاح نم عزالن -أتن

قلاأمحد:

-ال

؟! نيزح كلكشو لوط لعى هدك تكاس كعبط هد وه ينعي -

ن: زحلا نم ء يشب دمح قلاأ

. نكمي -



ث: يدحلا ةفد ةريغم ةمحر تلا ق

يعماج إكن فرع أ شتنكم أان فراع -

: ةكحض فصنب لا قو هيبجاح دمح أ دقع

هيا وال تاحش يلكش ى.. نعمشا -

: تلا قو لوقلا يف تمثعلتف هتلا امق ةمحر تكرد أ

هد ليجلا يف ريتك هيق تال بعص هدو هدكو حفاكم كنا يدصق ،، يدصق شم هدك شم -

قوال: مهفت يف هسأرب دمح أأموأ

املف كزجعو كفعضب يسحت اهاي دق يقبت ايو تاجاح ي كيلع ضرفتب فورظلا تاعاس -

. فيعض نوك امأ نسح أ لكش يأب اهدق ى قبا

: ةمستبم ةمحر تلا ق

كالكم حص -

ةمحر تلا قف في صرلا إلى اهجتاو اهتركذت اهاطع أ داعو ركاذتلا بلجي دمح أ بهذو تفقو

و: رتملا يتأي أن لبق

؟! سيف كدنع -أتن

قوال: دمح أ مستبا

يزيلجن لاباال مك دمح أ تنوك األ مسا -

ة: محر تلا ق

لا مك دمح أ نويلم قبى؟امأانهاليق هيا ةروص ط طاح -

لا: ةقف ظحللا تكل يف ورتملا ءاج

ةكيرت وبا ةروص -

قولات: ةمحر تمستبا

ياب ياب قبى ةكرعملا لخد أ حوره .. مامت -

. تاديسلا ةبرع إلى تضكرو

همام أ ترقتسا يتلا ةبرعلا دعصو دمح أ مستباف

*****

نم ه وجو يف رظنت تسلجف ةمحر راوج دعق م يلخو سجرج يرام ةطحم دنع ورتملا ءاج

ناك نزحلا و دورش ،لا اهدرس لوطي ةياكح هفلخ أن اهيطعي ناك جوه لك ميساقت اهلوح



إل اهلا يخ بهذف ، ةريبك هتياكح أن لوقي يذلا دمح أ هجوك ، اهمام أ يتلا األجوه مظعم وسكي

نوكي ،دق اذكه تاقو األ مظعم ادراشو ا نيزح هلعجي يذلا ةام ريحب ركفت تلظو ههجو ى

يصقت أن لواحتو بابس أ قلتخت تناك هتخ أهمأوأ تتام أوأخوه،أو هقيدص أبوهأو تام

تكل تناكف اهداعب إ عطتست ملف ، هتبيبح بحي زلا امو ، قفوي ملو بح أ نوكي أن ةركف

نكام أ تأر اهمام أ ترظن قنتختو اهبلق يف بدت ةريغل ا تلعجو ، اهسأر يف حجر األ ةركفلا

لعى تلزن اهتطحم تطخت دقف يداعملا تانكث ةطحم يف ورتملا ةبرع تفقوف اهفلأت مل

. جرملا ه اجتا هاآلرخ اجت هبإلىاال تربع ملسلا تدعصو روفلا

*****

رانم: تلا ،قف ءاشعلا ماعط نولوانتي ، ةدئاملا لوح وأبوهوأهم هتوخ وإ دمح أ فتلا

ةصح لك ينوفسكي اولضفيب نيسردملا ناشع سوردلا سولف ةزياع أان دمح -أ

يرم: تلا قو

ةعجارملا مالمز سولف ةزياع -وأان

: نيساي لا :قو

يباحصا يز ةروكلا عاتب كارتش اال سولف زياع -وأان

: ةزيزع تلا قف

ةايوالد يوش مكوخ لعىأ ةحارلا -ب

لا: قو يفأهفن دمح أ شره

صن نم لغشلا حيار هسل أان تضبق نوك أ سب ى١٠أماي نتست يد سولفلا شعفنيام بط -

موي ماك شتلمكمو رهشلا

اولا: المقو ستسا يف هتوخ إ رفز

يشام -

*****

ي هتنا اناك دمح وأ نيسحو دعاقملا لعىأدح ةسلا ج ةمحر تناك ةبتكملا يف ي ناثلا مويلا يف

: يدجم لا قف فوفرلا لعى ةعاضبلا عضو نم وتلل ا

نزخملا اهلخد يد ليكاشكلا لقنا نيسح -عتلاىاي

ليكاشكلا لقن يف عرشو هرماو أل نيسح عاصنا

دمح: هأل ثيدح اهجوم يدجم مثقلا

نينتاو نوسناك نيت سد هنم تاه نسحم دمحم دنع نفلا ةبتكم حور دمح ايأ تناو -



هل لياق أان كل اهيديه تاشتكس أدخاال ينتعاب ةبهو يدجم ذاتس أ هلوق ونايربف

دمح: قلاأ

يد ةبتكملا نيف -

: هسأر حيريل مثقلا هل حرشي أن يدجم مه

ناكملا هيفرع ةمحر اي هيدخ -

دمح: لاأ قف ةبتكملا ة محرو دمح أ رداغ

ةديعب يد ةبتكملا يه -

: تلا قو اهيفتك ةمحر تزه

اهريغ بتاكم ينيدويب ناك أصال شاه فرعم -انا

ةحصان اي هيل هدك شوليتلوقام بط -

الص خو لأسنه -

: ةريحب دمح قلاأ

ريتك يصاون يف يازا يشمنه بط -

: تلا قو ةقز لعىأدحاأل ةمحر هل تراش أ

انلباقي دح أي لأسنو هد عراشلا نم يشمن انحا ف يد ةقطنم لا يف غابلا يه -

لا: قو دمح أ فقوف ضعب راوج نينث اال اراس

تيسن أان هيا بيج أ قيلا يدجم ذاتس -وهأ

ام: ألرم ةحملم ةمحر قلات

ونايربف نيت ت سدو نوسناك تني تسد ت:قلا عبت هيب.او انهتي كلقع دخ او يللا -

: دمح قلاأ

هضرب ةديافب هج كدوجو شحو ى قبيه ناك يلكشو ينات هلأس عأ جره تنك هلل دمحلا -

: ةبعادم تلا قو تفشياه همحر تمرب

ياه لمعته تنك يريغ نم ةفراع شم -

ه يناب خارف -

: تلا قو ةمحر تكحض

كمد إن عنتق أ تبرق تنك أوه..دهأان رزهت فرعتب ماأتن سب ةخيابو ةميدق -معإاهن

ةحارصب ل يقت

ب جاع رزه والأ بجاع تك الأس هدك ةجاح أي كبجاع شم يتنا -



قبى هد ةلجعلا لعى ياج يللا لجارل ا لأسا : تدرطتساو . معاي كتحارب رزه -الالال

هل: لا قو دمح أ هفقوأف مهراو جب ةيئاوه ةجار د دوقي لج رمر

نيف نفلا ةبتكم شفرعت ما تحمس -ول

لا: قو لجرلا حنحنت

نيف -وهقكلا

دمح: قلاأ

نفلا ةبتكم وهقيلا فراع -مش

: لجرلا قلا

هلاالل ةيلديص فرعت -

لا: قو هيتفش دمح مزأ

انه ة جاح شفرعمو نفلا ةبتكم حور أ زياع -أان

: لجرلا قلا

. كانه دح يا لأساو لا مش يف نيمي رسكاو لوطلع يشما بط -

. رداغو هتجارد قاسو كلذ قلا

دمح: قلاأ

الص خو يتفيبو ة جاح فراع شم ي تفوش -

: تلا قو ةمحر تكحض

قبى. نييرصم -

دمح: لاأ قف ةديرج حفصتي لحم أمام دعقم جسلاالعى ازوجع ادجوف مهريس وأمكال

: درطتساو ؟ نفلا ةبتكم نيف شفرعتم تحمس -ول

يتفت المز شم يداع فراع شم لوق فراع شم ول جاح اي كنذا دعبو

لا: قو زوجع لا بضغ

ضاي روغ يد كبدا ةلق ناشع ة جاح كلياق شم سب فراع تنك ينا بهللا قدصت بط -

لا قف مهقيرط يف آرخ اباش ادجوف مهريس وأمكال هوكرتو كحضلا نم ةمحرو دمح أ رجفنا

دمح: أ

نفلا ةبتكم نيف شفرعتم تحمس -ول

: باشلا قلا



وهللا فراع شم -

لا: قو شاهدن اال دمح أ لعتفا

؟ يرصم ..أتن لوقعم شم هد هيا -

: باشلا قلا

هيل ميقم يبيل -ال..أان

م ةتف ال اهمام أ ةمحر تأرو رداغو مهكر ،تف باشلا مهمهفي ةمل دشب ةمحرو دمح أ كحضف

: كحضت يهو دمح أل تلا قو اهيلع تراشأف ، نفلا ةبتكم اهيلع نود

. ةبتكملا مادق انحا هد هيا -

مهكحض وأمكال

ماستب لإل وعدت ال تناك نإو ىتح ءايش األ طسب أ ككحضتس بحت نم ة بحصب نوكت امدنع

*****

دعب ام تقو ةعماجلا نم ةدئاع دمح أ ةقيقش مير دجوف ، هتيب إلى هقيرط يف يراوه ناك

ةفئاخ يهو ، يظفل شرحت اهب نوشرحتيو اهفلخ نوشمي اهقيرط ان ضرتعم ناباشو برغملا

ا رفف مهنم ادحاو مكلو ين، باشلا عم كبتشاو اهتيحان يراوه ه جتاف ة، عيرس ى طخب يشمتو

: ةنتمم يهو دعترم توصب هل تلا قو مير تفقوف ، نيفئاخ النثان

. دمحم اي اركش -

: يراوه لا قف

يلا علا توصلا نم اوفاخيب امه يقعز يقباو هدك ينات يرخأتت شيقبتام هيا لعى وفعلا -

مير: تلا ق

ينات اهرضحه شم سب رخأتم ةرضاحم يدنع ناك لص -أ

اعيرس اهم أام ترظنف اروءاه ريسي يراوه تدجو اهفلخ ترظنو ةقيقد تشمو كلذ تلا ق

ا رداغم يراوه تأر ة يناث اهفلخ ترظنو ، اهتيب هيف يذلا فط لانمع إلىألو تلصو تحى

. اهيلع ّ نئمطيل انه اروءاهإلى دقأتى أهن تملعف ، عراشلا

*****

عجارتل اهتقيقش ريده اهتعدتسا ،و برغملا ةضيرف تدأ و اهسب مال تلدب اهتيب ةمحر تعجر

ةمحر تهتنا . يوناثلا ثلا ثلا فصلا يف ريده تناك ، تبرق دق ااهت رابتخا ،ألن اهسورد اهل

ماعط اولوانتو اهقيقشو ءاجأبواه تحى عمأاهم زافلتلا دهاشت تماقو اهل ةعج ارملا نم

. مانتل ةمحر تماق تحى دعة عيضاوم يف نوثدحتي او لظو ، اعيمج ءاشعلا



*****

دمح أ ةقيقش مير عم مويل ا ثدح اميف ركفيو ه تراجيس نخدي هلزنم ةفرش يف يراوه فقو

دمح أ دنع نوكي امدنع امودف ، ةئيهلا و لكشلا ةنسح تناك قيقدتب اهاري رمة ،فأللو

أل ريكفتلا كلذ نم قياضت ا فلتخم حبص اهبأ هريكفت اهل، رظني ال ياشلا باوك أ مهل رضحتو

. مانو هريرس لعى ددمت هترجح فلدو ه تراجيس ،مرى هقيدص ةقيقش اهن

*****

رضحيل دمح أ بهذ ،و فرلا لعى تاسارك عضت ةبتكملا يف ةمحر تناك ة بيتر األماي تلا وت

أ يأب اهل حبي مل ذإ هرابخ اهلآرخأ صقيل ةمحر راوج نيسح ءاجف أرخى، ةبتكم نم ةعاضب

لا: قو دمح أ مودق ذنم رارس

. تقنختا ..أان ةجاحب ةساح شم هسل -نمى

: تلا قو تفشياه ت وول ةمحر هل ترظن

هضعب نم لا حلا -

لا: قو نيسح شهدنا

! يازا -

ةجاحب سساح شم دحاو بحب نامك -أان

: كشب نيسح قلا

هدك شم دمحا -

: تلا قو اهيبجاح ةمحر تدقع

؟ هدك أيو ةحوضفم وهأان يازا تفرع -

نيحوضفم نينت ااال وتنا -

؟ ينعي يازا -

كبحيب إهن نياب وهو هيبحتب أيوإكن نياب يتنا ينعي -

: ةفهلتم ةمحر تلا ق

؟ ينبحيب هنا يازا نياب بط !! دجب -

لا: قو نيسح اهل زمغ

ةيوش عيلا يعاتب سنيسلا -

: ةيدجب ةمحر تلا ق



قبى دجب -ال

هتارظن نم هدك سحب كملكب وأان قياضتم ى قبيب هلكش -

: ةريغص ةماستبا ب ةمحر تلا ق

نوكي انبر نمى عم كتاناعم تفرع سب يتقولد أصالأان ةجاحب سساح شم وه يداع -ال

قبي اننوع يف

: نيسح قلا

نامز نم هد لا حلا لعى ..أان تبعت أان سب -

. هلمع لمكي نيسح بهذو ، ثيدحلا نع ةمحرو نيسح فقوتف ، ةظحللا تكل يف دمح دلفأ

*****

هللا دبع جسلااعم يراوه ناكو مهتقطنم يف يذلا ةلا قبلا لحم نم أيشاء عاتبت مير تناك

ملو هثدحي هللا دبع و رعشي أن نود مير لعى هرظن يراوه تبثف ، همام أ يتلا ةوهقلا لعى

هللا: دبع لا قف مير دجوف يراوه هوحن رظني يذلا ه اجت يفاال هللا دبع رظن ىتح هل هبتني

مير! لعى صبتب ؟أتن يراوهاي هيا يف -

لا: قو لوقلا يف مثعلتو يراوه هل هبتنا

اعبط -ال..ال

لا: قو هيبجاح هللا دبع دقع

شاهفرعم انا ةجاح يف -وه

: قيضب يراوه قلا

ق يبحاص نوخ إينأ شدصق ما اهيف ركف ب ينتيقل وهللا ينع بصغ سب رمي تيبح يلكش -

: بارغتساب هللا دبع لا

ا هاعم جرختب وال اهتملك ايبين..وهأتن هيا ةنايخ -

: يراوه قلا

هتخا بجعم وأانأصال ينمأتسم وهو ياز مإ هتيب لخد أ سب -ال..

اهلمعتب يللا تنأ شم كلصحتب ةجاح يد .. اهيب بجع ت إكن ينعي ك جازمب -وه

ة جاح فرعي دمح ىأ عوا سب -

: ازماغ لا ،قو يراوه فتك لعى هدي عض و فلخلا نم دمح ءاجأ

قبى. هييييا فرع ..أ كتشفق -



: ءودهب هللا دبع لا ،قف هنول ريغتو يراوه هجو بحش

شم هيل اهتقرح :وال درطتساو . كسفنل اهتقرح أتن سب ةأجافم كلمعي زياع ناك يراوه -

. اهتقو يف فرعته تنا يتقولد كلوقنه

لا: قو هيبجاح أدح دمح أ عفر

؟ مامح نيدرف يلبجته هيا -

. مهتلا بق سلجو دعقم بذجو كلذ قلا

كالم قدصو ، هعمس بعيأامب مل كلذل مهرم يفأ كشي هلعجت هئاقدصأب دمح عالةقأ نكت مل

هللا. دبع

*****

هدك تاجاح ةيوش اياعم يبتكا ةمحر اي يلا عت

هنم لكأت سمرت هيف قبطب ةكسمم ةمحر تناك ، هترجح نم هجورخ روف مزاح قاهلا

: تلا قو ريده لعى ةمحر تراشأف ، ءافصو ريده اهراوجو ، زافلتلا أمام ةسلا جو

قبىأتن ةرم كلبتكت اهيلخ ةركاذمو تان احتما تصلخ أيه ريده هد.. مليفلا بحب -انا

مع اي شصلخيبام كعارتخا

لا: قو هبنج يف هيعارذ أدح عضوو ةيبطلا هتراظن مزاح لدع

؟ يشام قبى، ايف يقزلتت شيجت ام روهشم وأقبى حجني يعارتخا امل بط -

: تلا قو اهي بجاح ةمحر تعفر

كلوهتبتك يللا لك دعب -

: ءافص تلا ق

ةدراهنلا اوصلخيه شم لود هليبتكا ريدهاي يحور -

تناك ماقتناو مارغ مليف ةدهاشم لمكت ءافص راوج ةمحر تيقبو مزاحل بتكت ريده تماق

بحت ألاهن يسنامورلا عباطلا اهيلع بلغي يتلا ة، ميدقلا ةيكيس ال األفالمكلا ةدهاش مب ةمرغم

. اماردلا نم عونلا كلذ

*****

هتقيقش أن فرعف لا، أفط جيجض عمسف هل، حتفي أن رظتناو بابلا قرط هتيب دمح أ عجر

ووهيقول: همسا لعى دمح أ يمس لاتي هتقيقش رمس نبا دمح هلأ حتف ىدقأتت، ربكلا

ووولا -خ



: هلبقي وهو لا قو هيلع دمح فملاأ

ووولا خ بيبح -

وأ هلبق نزام اآلرخ اهعيضر لمحو راحا، سالما اهيلع ملسو رمس لعى ةيحتلا ىقلأ لخ دو

تازاج يفاإل يتأت رمس تناك ، نيسايو رانمو ميرو وه مهعم وهلي سلجو اهل هاطع

ةيئانثت أماياسا نوكت يتأت امدنع تناكو ، اهتيب إلى دوعتو أماي ةدع مهعم ثكمت ةيساردلا

. رهسلا و حرملا لعىحلااألبإلى نزحلا نم تيبلا لوحتي

رمس: تلا ق

كلغش يف دمح ايأ هيا لماع -

دمح: قلاأ

ياه لماع يلعو مامت هلل دمحلا -

ة. جاح لعى مكلوقا ةزياع تنك قبى دو جوم كنا رمس:امب تدرطتساو هلل. دمحلا سيوك -

: ةزيزع تلا ق

ي تنب اي يلوق -

ميرل مدقتي زياع يلع وخا ردان -

: تلا قو اهيبجاح مير تدقع

ةقفاوم شم اعبط ..ال عياص هد ردان -هد

دمح: قلاأ

عياص عفال وه قح كدنع -

هترجح فلدو ضهنو كلذ قلا

: بارغتساب رمس تلا ق

هيل ماق دمح -وهأ

: ةزيزع تلا ق

والال قفاوته األلو مير يلأست يتنك رمس اي همادق يلوقت المز شنك ما هيفكم هيف يللا -

*****

مليفلا يف اهتعمس يتلا ناهمس أ ةبرطملا ةينغ أ ندندت يهو اهترجح ةمحر تلخ د

" تنإ كبحب ناي ىتمإ فرعته ىتم ا

ىتمإ ىتمإ ىتمإ فرعته ىتمإ



فرعته ىتمإ "

دمح. يفأ ركفت يهو تمانو

*****

اهجاوزل مدقتيو تربك دق هتقيقشف ، همومه يف ركفي هريرس لعى دمح ىأ قلتسا نيح يف

تناك ول اذام ، ضيرملا علالجأهيب بهذت هلا لكأوم ، اهزيهجتل ماال كلمي ال وهو ، ناسرع

تحى ركفي لظو ة، يادبلا نم تضرتعا هللاأاهن دمح ، اهمام اأ زجاع نوكيس ؟ تقفاو مير

فض: حنم توصب مثقلا ريكفتلا هقنخ

. براااي -

مونلا يف حارو

*****

تلا ق امدنع يراوه مير نهذ يف ءاج آرخ، ناكمل بهذو ، نيرضاحلا نع مير لقع باغ

ألرمآرخ،ال تضفرو ةفرعملا قح ردان فرع ملت يه اهنم، جاوزلل مدقتلا ديري ردان أن رمس

نم هيف اهدجن أ يذلا مويلا تركذتو تقولا كلذ يف اهنهذ يف يراوه ءاج اذامل ملعت

يتأي وهو مويلا كلذ ذنم ، اهيلع نئمطاو اهعراش تحىاجءت اروءاه ى شمو ، نيشرحتملا

، ةفلتخم فقاوم يفو اهنهذ يف نيح لك

: لوقت يهو رمس توص لعى اهدورش نم تقاف

مييير -

مير: تلا ق

-أويه

صلا خ اياعم شم يتناو كملكب يتنباي نيف يتنا -

وها يكاعم -

*****

ينغت يهو ، فوفرلا قوف يتلا األبرتة ضفنت ةمحر تناك ةبتكملا في يلا تلا مويلا يف

اهراوج نم رمي وهو نيسح اهعمس ,, أتن كبحب ينا ى تما فرعته ى تما ض: فخنم توصب

: ابعادم لا قف

ةركاف يتنا : هلوح ريشي وهو درطتساو يد. ةينغ اال ينغتب يتنا ام لوط فرعيه شم -

. اهينغتب يللا ةميدقلا ةينغ نماأل هد فرلا نم طعلا هد بارتلا

: ةمحر تلا ق



. اهلزنهو ة قابلا نم اجيم ماكب يحضه ..هدأان نفلا يف أتن كمهف شي ا أتن سب سب -

mp3

: قيضب نيسحل لا قو دمح ءاجأ

ربه يللا ةعاضبلا لخدنه شم -

: نيسح قلا

يال اهلخدنه -

دمح أ ءارو ريسي وهو ى، نعم تاذ ةزمغ ةمحرل زمغ و نيسح هفلخ جرخو دمح أ جرخ

: رداغ ام دعب تلا ،قو تكحضو ةمحر هتمهف

ايوخ ايأ حص كساسحا نوكي بر -اي

. لعفت ام تلمك وأ

*****

اهراوج ى شم اروءاه أحدم جرخو ، ةبتكملا نم ةمحر تجرخ لمعلا ءاهتنا دعب ءاسملا يف

: ةمحر تلا ،قف اتماص

؟ -مكلا

لا قو اريخ أ دمح أ قطنف ، اههجو ءامل اظفح همحر تتمصو ، يناوث عضب دمح أ بجي مل

: ءودهب

. توما يسفن -

: اهمام أ ةرظان يهو قيضب تلا ،وق ةلمج لا هذه عامس نم ا هيبجاح ةمحر تدقع

دكه لوقتب هيل -

ينيمهفته شم ككف -

مهفه اناو كقياضم يللا هيا يلوق -

. ةيلؤسملا دق شاقبام فياخو أيو ةريتك تام زتلاا ايلع -

اهتركذت اها ءاجأطع و ركاذتلا بلجي بهذ و دمحأ اهكرتف قافن األ ورتم ةطحم زنال دق اناك

: ةمحر تلا ،قف ورتملا مودق نيرظت من ناولح ه اجتا فيصر لعى افقوو

ةكرتشملا ةيبرعلا كاعم بكره -أان

: تلا قو هل ترظنو

هضرب لجار عم أان شم -



ة: ماستبا فصنب دمح قلاأ

ديك -أ

اهل: لا قو ةمحر دعقتل باش ماقف ًا، عم ابكرو ورتملا ءاج

ةسن ايآ يدعق -آ

: ةمستبم ةمحر تلا ق

وها ةفقاو ..أان كمركي انبر اركش -

: باشلا قلا

ةمحزلا ناشع يدعق -الأ

: قيضب لا قو ةمراص ةرظنب دمح أ اهقمرف

قبى يدعق -أ

: تلا قو دمح ةبأ حص يف يهو ةديعس تناكو ةمحر تسلجف

هد موي نمألو كاعم تبكر تنك هدك.. ةلوهسب ناكم هاليق كاعم تبكر ول إين فرع -ولأ

مروت يلجر امل يتطحم دحل ةفقاو لضفب تاعاس أان

لا: قو هيبجاح أدح دمح أ عفر

. اهيف اياعم يبكرته رمة آرخ هدك لعى شيدخات -ما

: تلا قو اهيبجاح ةمحر تدقع

. ةموكحلا ورتم يف ةبكار أان كجازمب شم نيدعبو هللا؟ ءاش قبىإن هيل -

لا: قو دمح أ كحض

يد ةمحزلا يف يازا يفقوته كدعقو ماقو هتلك ةماهشلا شدحم يضرف -إ

هدك فقاو امأتن يز -

شعفني ام ..إامنأتن يداع لجار -الأان

: ةبعادم ةمحر تلا ق

نفعتم يروكذ عمتجم -

اهل: لا ،قو بنيز ةديسلا ةطحم تءاج أن ىلإ ناثدحتي ال ظو

-سالم

: ةمستبم يهو تلا قو اهيديب ةمحر هل تح ّ ول

-سالم



****

مهضعبل هيف نوحوبي و امئاد مهعمجي يذلا ناكملا ذكل ىهقملا لعى هئاقدص أل دمح أ بهذ

قيضلا ناكو هللا دبع ءاجو قئاقد ، يراوه دجو ضعبلا مهضعب لعى نونوهيو مهقياضي ام

هللا: دبع لا دمح،قف أ هجو ًالعى حضاو

لا؟ مك وبا اي -مكلا

قونخم -

: يراوه قلا

ملعم اي سب هيل -

دمح: قلاأ

ريتك تاجاح -

: يراوه قلا

قبى يه هيا هويا -

دمح: قلاأ

ميرل مدقتي زياع سيرع يف -

لا: قو يراوه نيبج بطق

هيف كيأر هيا -وأتن

دمح: قلاأ

أصال مدقتي ام لبق تضفر مير هلل دمحلا -

لا: قو يراوه حرف

هلل دمحلا -

لا: قو اعيرس هللا دبع لخدتف

حص شاهتزهج ما هسل ناشع كيل نسح أ هدك ديك هللأ دمحلا -ها

: يراوه قلا

اهلهسيب يللا انبر وهللا شقلقت ام مع اي كقياضم يللا هد -وه

دمح: لاأ قف

نامك ة جاحو -

: ابعادم يراوه قلا

تعقو مامحلا ةيغ هيا -



لا: قو هفتك يف دمح كلزهأ

انه نم ياال موق -

: ةيدجب يراوه لا قف

ك قياضم ينات هيا قبى دجب -ال

تيبح كرمع أتن يراوه -

لا: قو هقير يراوه دردز فا

ينعي يازا -

دمح: أل هثيدح ها جوم هللا دبع لا قف

أنت ينب اي هد طيبعلا لا ؤسلا هيا -

دمح: قلاأ

ةدحاو بحتب إكن فرعت يازا فرع أ زياع يداع لأسب -

: اًلئاق هيبجاح هللاأدح دبع عفر

يطسا اي تعقو ى قبت هد لا ؤسلا تلأس ماد -ام

دمح: قلاأ

ينقياضم يللا هد -وه

: بارغتساب يراوه قلا

! تيبح كنا قياضتم -

-ها

هللا: دبع لا قف

ملعم قبىاي نيم تيبح بط -

ةمحر -

ي: راوه لا هللاقو دبعو يراوه كحض

اهتيبحو لدرجلا يز أتن تقلد ات كتيبح اهلكش نا هدك لبق كلا نلوق انحا ينعي -

لا: قو هيتفش دمح بأ لقف

ينعي يد مكتعاتب الةس غلا هيا -

: كحضي وهو هللا دبع لا قف

هيا نم قياضتم فوشن انيلخ يراوه قبىاي سب -

: ةيدجب لمك وأ



! ةطبترم تعلط كقياضم يللا قبى هيا -

: دمح قلاأ

نوكي ام لك هيا وال اهبحيب شفرعم هدك.. قزلم لغشلا يف اناعم نيسح همسا داو يف -

ئاقال: درطتساو تكاس حوري لخداو اهملكيب

ينبحتب إاهن سساح أان ينقياضم يللا نيسح شم سب

هللا: دبع قلا

؟ كقياضم يللا هيا لا موا -

: نزحب دمح قلاأ

شينبحتام ناشع ةماخرب اهلماعب تاعاس تحى اهبحب إين صلا خ اهلنيبم شم -أانأصال

هيا لمع أ فراع ,,وهللاأانما رتكا اهبحب موي لك سب

: يراوه قلا

ياال طيبع -أتن

هللا: دبع لا قو

شمو ة ماخرب اهلماعتبو كبح اهلنيبم شم يازاو هيف اهتفوش موي نمألو اهتيبح يازا -

ةحارلا ب انمهف شلعم ؟ كبحت اهزياع

لا: قو دمح أ مهل رظن

ةجاتحم زاوج شو لعى يتخا ميرو ةجاح والأي ةفيظو وال ةقش شيدنعم ةطاسب -ب

وأ بح أ شعفنيام ينعي شصلختب ام يللا ايوبا عالج فيراصم ريغ رانم اهيدعبو زاهج

ةرمخلا يز هيز ايلع مرح مُ بحلا ،أان سانلا تانب اياعم قلع ..وأ يرود شم رود شيع

. يسفن رضب أقبى تبرق ولو مهنم برق أ شعفني ما ريزنخلا محلو

*****

هناخد ثفنيو ةشيش برشي يراوه سلجف هللا، دبعو يراوه لامهقى،قبى دمحأ رداغ امدعب

هللا: دبع لا ،قف قيضب

نامك أتن -مكلا

: قيضب يراوه قلا

أ فرعه شمو زوجتتو بطختت تقو يفأي نكمم ينعي سيرع اهلمدقتا مير لوقيب -

يبحاص تخ أ ناشع اهبحب وال اهيب بجعم تحىإين اهلوق

هللا: دبع قلا



. لوط لعى هباب نم تيبلا لخداو اهبط خت زياع كنا دمح أل لوقت ام بط -

. ةيفاعلا ب ينيفكتب يتلغشو زهاج شم فراع ..امأتن صلا خ يتقولد شعفني -ام

ناك أحدم هسل شم ةزهاج شم نامك يه ام نيد عبو قبى عقاولا ىباألرم ضرا -خالص

ة. جاح اهلزهجم شم إهن لوقيب

. يراوه هب عنتقاو الم كلا كلذب هللا دبع مطأهن

*****

تسلجو اهسب مال تلدب اهترجح تل خدو ريدهو ءافص لعى ةيحتلا تقل أ اهتيب ةمحر تعجر

ترظتناو " فرعته ى "تما ةينغ نعأ تثحبو فتاهلا نم تنرتن اال تح تفو ، ريرسلا لعى

تسيل أاهن مغرب ةباتكلا قشعت تناك اهرطاوخ اهب بتكت فتاهلا ةركذم تحتفف ، ليمحتلا

رتى كوب سيف يعامتج اال لصاوتلا عق وم تحتفف ليمحتلا ى هتنا اهبحت اهنكلو اهيف، ةعراب

هل: تبتكو اهتماستبا تعستاف طشن هتدجو ، اطشن هاقلت الام يلقف اأمال؟ طشن دمح أ

كيزا -

: دمحا بتك

تناو هلل دمحلا -

هلل دمحلا -

مووودي -

بر -اي

سرلاةأرخى: ةمحر تبتكو

لاك هيروا نكمم كدوم ريغت نكمم ة جاح كلتبتك -أان

نكمم ديك -أ

هل: تبتكو ، اهقير ةمحر تدردزا

توص اهيلو ةكحض ى قبته ةنيزحلا ةماستب -اال

ةحرفلا نم كبيصن كلتعبي انبر امل

توملا تينمتاو هيف تيناع موي لك نع كضوعيو

ةحراس نويعو ةروسكم تناك ةكحض لك نعو

توحلا نطب نم سنوي ى جن يللا لصا



ةحرطلا و ضيب السبةاأل ةسورع يز طوسبم كيلخي رداق

لا، إسر تطغضو

، هساقم لعى ةبوتكم هبلق سمل اهب فرح لك ، عستت هتماستباو ترمين، لاة سرلا دمح أرقأ

إلى هرم أل متهي نم دوجول نكلو تاملك لا نمتكل سيل اديعس حبص وأ هجازم ريغت لعفلا بو

اهل: بتكو دحلا اذه

؟! اهابتك يللا ي تنا يد أيو.. ةولح -

؟ كتبجع -

ادج -

هدك. فياش تنأ ام يز يدأ ىلع سب ًا.. دج ةباتكلا بحب يلص -أ

سرلاةأرخى: تبتكو

ب. هاوم وال تاياوه شكدنعم قبى -وأتن

مايا فحالت يف ينغب تنك ولح يتوص اولوقيبو .. مامحلا ريط أ حطسلا قوف علط أ بحب -

تضفن وأان تجرختا ام ةعاس نم سب ةعاذ يفاال دشنب تنك ةسردملا يفو ,, ةعماجلا

. مامحلا يف ينغب تيقبو شفرعم هيل هد عوضوملل

: تبتكو ةمحر تكحض

شوسفانتام ناشع يمومع مامح يف هامرو لمع كلمع بايد ورمع ديك -هدأ

: بتكو دمح أ كحض

هضرب هدكب تيسح -أان

: تلا قو رانم تءاجف فصنو ةعاس ةبارق نوحزميو نوثدحتي ظال

زهج اشعلا دمح -يالايأ

دمح: أ بتكف

ى شعتا ناشع ايلع اودانيب ناشع قبى موقه -انا

: ةمحر تبتك

افشلا و انهلا -ب

يالسالم يملست -

-سالم

*****



األ تلغشو ، اهريرس لعى تسلجو اهترجح تلخدو اهترس عمأ ءاشعلا ماعط ةمحر تلوانت

حاهلا فصوت اهب ةملك لك اهل اصيصخ ةبوتكم اهنأك دمح عمأ اهلا حب اهركذت يتلا ةينغ

. اهعم ددرت تلظو ةقدب

*****

. ضعب عمو ىسالفي قبنه ناشع يحرفته ردان لعى كلوق أامأ تركتف أانأ

ةرظان يهو مير تلا ،قف مونلا لبق مير راوج ريرسلا ةلعى يقلتسم يهو رمس كلذ تلا ق

: فقسلل

يلوقتبو هنم يكتش تب يتنك كسفن ي تنا هد ردان سب .. ضعب ىعم قبن اعبط يسفن ناك -

ت انب عاتبو عياص

رقتسي زياع .. ةمرتحم ناشع كزياعو لقعو ربك يتقولد إامن قهارم ناكو نامز ناك -هد

قبى.

: بارغتساب مير تلا ق

يد اوملكيو مهاعم اوفليو مهسار رعش ددعب تانب اوفرعي ة بيرغ مهغامد دجب لود بابشلا -

ةدحاو لعى اورودي األرخ يفو تانبلا اوظوبيو اهوضقيو يدب اوبجعيو يد اوبيسيو

! ياااازا بط ةمرتحم

رمس: تلا ق

يدتبي زياعو ثمال كبح أو هدك لعى هيدعاست تناو باتو فضن هنا شيلوقت ام هيلو بط -

ة ديدج ةايح

ز ياعو ةمرتحم ناشع ينزياع كسفنب يتلوق ِ أتن رمساي كسفن لعى شيكحضت -ما

شمهلفرعيم ةرذق تانب فرع ناش ع ينزوجتي دح ناشع ة ليلق شم الوأان بح إامن رقتسي

شم الايسرمأان يلصفو يلص أ فراعو ةمرتحم إين درجمل أان ينزياعو ، لصف وال لص الأ

زياعو اهيضقم ناك دحاو زو يفاألرخأجت ناشع يبلقو يسفن لعى ةظفاحم هلك هد لضفه

ناشع ينبلطيو يتيب باب لعى طبخي يجييو ينبحي دحاو ريغ لب قه شم أان رقتسي

اهيلع هولد هتخ أهموالأ ةمرتحم ةدحاو زياع ناش ع شم ينبحيب

: باجعإب رمس تلا ق

. ضعب ىعم قبن يسفن ناك سب حص -كالكم

. هعضرت رمس تماقف هءاكب توص ب نزام مهثيدح عطق

*****

إلى ابهذيل دمح أ مودق ترظتن ،ا قئاقدب دعوملا لبق ءادهشلا ةطحم يف ةمحر تلزن



ةطح ملا يف دعقم لعىآرخ تسلج تاعاس يف هتذختا طيسبلا رارقلا كلذ ، ايوس ةبتكملا

ملو اهمام نمأ رمو دمح أ لزنو قئاقد برعة، آلرخ ةبرع نمألو لزن نم نمأمهما رمي يذلا

: تلا قو هيلع ةمحر ت دانف ، هرظتنت سلجت أن عقوتي ال ألهن اهظحلي

دمح -أ

: بارغتساب لا قف ةمحر دجو توصلا ه اجت دمح أ رظن

دح! ةينتسم يتنا هيل انه ةدعاق -

: ةمستبم تلا قو ةمحر تضهن

خالص هج سب دحاو ةينتسم تنك -أه

لا: قو دمح أ مستبا

دمح! أ همسا هد دحاولا -

: تلا قو اهسأر ةمحر تزه

مكال دمح أ همسا -أه

أان هلكش -هد

دمح: لاأ قف هراوجب تشمو ةمحر تكحض

قبى هيل يناينتسم يتنك -

اوس يشمن كانتس أ تلوق ة يوش يردب تلزن -

دجب أيو نيولح لود حرابما مهيتعب يللا ن يتملكلا ة ركف -لعى

كمركي انبر -

هدك لبق مهابتك ي تنك وال يناشع مهيتبتك يعفال -تنا

لمحتت لعىام مهتبتك ةينغا لمحب تنك كناشع مهتبتك -وهللا

هيا ةينغ -أ

ةجرحم تمستباو تاظحل ةمحر تتمص

دمح: لاأ قف

هيا وال يد تمصلا ةينغا -

: ةمحر تلا ق

ةيداع ةينغ -الأ



لا: قو كحضف دمح أ لوضف اادزد

يلوقت ةفوسكمو يبعش تاناجرهم يعمستب كلكش -

: ةمحر تلا قف

ة ميدق ةينغ أ اهلص أ هيا يبعش -الالال

قبى هيا ةينغا بط هويا -

: اعيرس ةمحر تلا ق

ناهمس أ عاتب فرعته ى تما ةينغ -أ

: ابعادم لا قو دمح أ كحض

ثمال هفرع أ حوره تنك قبى..وهأان هيل اهيلع يلوقت هزياع شيتنك -ما

ف اقلعو يدجم لعى ةيحتلا االنثانوأقليا لخدو ةبتكملا الإلى صو دق اناك ةظحللا تكل يف

هلمع يف مهنم لك لغشناو نيسح ءاجو ءاهم، مسا لمحت يتلا تاقاطبلا مهتبقر ي

*****

ان. قوست وت تاو رضخ ن اعاتب ت رانم عم مير تلزن

: رانمل مير تلا ق هنوجاتحي ام اعاتبا و قوستلا نم ايهتنا امدعب

طنشلا ناشع انه يكا نتسه ..وأان تكرام لا نم جاجد ةقرمو زر وليك يب يج قبى يحور -

ة ليقت

يشام -

ةفدصلا ب يراوه رم ظتااهر نا يف مير تفقوو األزر عاتبت رانم تب هذو دوقنلا مير اهت أطع

لا: قو فقوف اهراوج نم

! ةجاح يف مير اي هيل انه ة فقاو -

مير: تلا ق

ةجاح بيجتب رانم ةينتسم هدأان شيفم -ال

مثقلا: هسأر ةرخؤم سسحتي ددرتم يراوه فقو

هيا كرابخ -أ

هلل دمحلا -

سيرع كلمدقتم ناك إن لوقيب ناك دمحا -

: راصتخاب تلا قف أطخ األرم مهفتو نيفقاو مهدجتو رانم يتأتل ةقلق مير تناك



خالص انضفرو -أه

لع يشماو ةجاح كلوقه سب يد يتفقو نم ةقياضتم وإكن طلغ يد يتفقو إن فراع -أان

لوط ى

مثقلا: تاظحل ددرت

إ كدعو وأ يليلوق ةقفاوم شم ول كلمدقتا امأجي دحل يني نتست ى وأنمت كبحب أان مير -

ينات اهرركه شم ين

ال. جخ اهيتنجو ترمحاو تتمص كلذ اهل لوقي أن عقوتت نكت مل مير فتاجأت

: يراوه لا قف

لوط لعى يشما وأان ةقف اوم شم وال ةقفاوم بيط يلوق -

: ةعرسب تلا قف مهيل إ رظنتو ةمداق رانم مير تحمل

قبى يشما سب ةقفاوم -

: مهريس ءانث أ رانم تلا قو تاورضخلا سايك تاالنثاتنأ لمحو رانم تءاجو يراوه ى شمف

هيا لمعيب ي كاعم فقاو ناك يراوه دمحم -وه

: تلا قو مير تددرت

ااا ناك -

: تلا قو تفشياه لعى تطغضو

هدكو انه ينفقوم يللا هياو هيا وال ةجاح يف ينلأسيب ناك -

رانم: تلا ق

هدك ةطبغلتم مكلا لا موا -

رانم اي هيا كدصق -

ل صحي نكمم يللا هيا ةفراع يتنا كهد فرع ول دمح أ سب هجاح شدصق -ما

يلوقت هزياع يتنا نيدعبو ! يشما هلوق هيا؟أ لمعا هدك ينلأس هج وهو ةفقاو تنك -وهللا

؟ ينعي دمح أل

هدك هاعم يفقوت عفني شنك ام ينعي هلا قو كفاش دح إنول يدصق اعبط..أان -ال

: ةلعفنم مير تلا ق

اياعم فق عتلاىأ هلتلوق يللا وهأان رانم اي هيا لمع أ ينعي -

*****



: ارورسم لا قو اهراوج نيسح ءاجف لمع اهيدي يف سيل دعقم لعى ةسلا ج همحر تناك

صلا خ روطتا ى نمو أان يعوضوم -

: ةمحر تلا ق

ةعرسب نيف دحل اوتلصو يلوق .. معاي هويا -

هيل عوبسا كلا قب شتج ما يلتلا ق حرابما -

كاليم عمست ى قبت ناشع أوه كبايغب تسح -

هينيع فرطب مهل رظنيو همام أ فر لعى ةعاضب صري دعقم لعى افقاو دمح أ ناك

: ضف منخ توصب نيسح لا قف

كحضو كلذ قلا قطيهو يازا هنيع بنجب صبي لا مع صوبلخلا ديمح وبا يصب -

ةم: حر تلا قف

ة يهاد يف ينيدويهو هقدصه يلكش هد -وهللاكالكم

ةخيشاي كببسب ينهركيب إهن سساح ..وهللاهدأان مهافو هيز باش -أان

*****

ق امو يراوه يف ركفتو ةديعس مير تناك ماعطلا نوهطي رمس عم خبطملا يف مير تفقو

دمح أل رانم لوقت نمأن افوخ ، اهتحرف اهيلع دسف أ قلقلا ضعب إاهيل برس ت نكلو اهل.. هلا

نم تقافف حلملا ةبلع كسمت رمس تأرف ، هربخ يو مه رآاهأدح نوكي اهلأوأن تحمل امك

: يردت أن نود عفترم توصب اعيرس تلا قو اهدورش

ينتسا حلم شيطحت -الالالما

: تلا قو اهتقيرط نم رمس تعزف

هيا! يف -

: تلا قو مير دهأت

حلم ريغ نم لكايب ةفراع يتنام يكوب أل هيوش ليش أامأ ينتسا -

: ةشهدنم تلا زام يهو رمس تلا ق

أوه رضاح -

: تمصلا رسكتل مير تلا قف

موي،أ لك تعيلا يقبا ، كناشع لود نيمويلا األلك سولف يف يصوتم دمح مع..أ اي هوي -أ

لوفلا نمألك تفشن انتدعم نسح



رمس: تلا ق

بر اللاي حلا تنبب هقزريو فيراصملا لعى هنيعي انبر -

*****

ى دغتت ناشع هدامح -يال

ًا أضي وهف هب ام يردي ال نكلو هل، رظانو زافلتلا أمام سلا ج وهو هل، يراوه ةدلا و اهتلا ق

دمح. عمأ هتق ىعال لعو اهيلع ق لقلا ضعب وهاآلرخ اهل برستم مير، يف ركفي آرخ، عملا يف

: عفترم توصب هتلا امق هتدلا و ترركف

زهج ادغلا هدامح -يالاي

لا: قو يراوه هبتناف

٢٥نسة لا يف يشام هدك يدق طحش يف ي كيلخي هللا يد هدامح بالش سب ياج.. -

هدامح اي هلا قتي

: ةكحاض هتدلا و تلا ق

هدامحاي رضاح -

لا: قو يراوه كحضف

هلهن اي كتحارب -

*****

: تلا قو ةمحر هب تقحلف دمح ىأ شم ، ةمحر هدعبو دمح أ جرخو لمعلا دعوم ى هتنا

وال ةركذتلا نم برهت زياع ! راهنلا آرخ أتن ينبيستو حبصلا كانتس أ ينعي يد.. لاة دنلا هيا -

هيا

دمح: لاأ قف

ة جاح وال نيسح عم يشمت هزياع ينوكت ال -أانقتل

أصال ورتم شبكريب ..ام انقيرط ريغ هقيرط نيسح -

: ةمحر تلا قف دمح أ تمص

؟! نيسح شبحتبام -وهأتن

ى؟ نعمشا -

يداع لا ؤس -

هنم قنختب تاعاس سب ه.. هركب وال هبحب ال يداع -



قبى هيل -

هدك يداع شفرعم -

ًا دج بيط وه وهللا ةركف -لعى

! نيطبترم ا وتنا -وه

دمح: لاأ كلذ،قف قلا امدنع ةدشب ةمحر تكحض

هيا؟! لعى يك حضتب -

: كحضت تلا امز يهو ةمحر تلا ق

نبلا لعى يليكحيب وه نامك هدك ريغ هنم.. أربك ينعي ٢٣ يدنع ٢٢نسةوأان هدنع نيسح -

. ايوخ يزأ هد نيسح امياد اهبحيب يللا ت

: حايتراب دمح قلاأ

ت كسي يج امأ وألو ملكتيب ى قبيب كهد ناشع .. هااا -

هدك طبظلا -ب

وأ ءاج تحى ةمحر هترظتناو ركاذتلا بلجي ة داعلا ك دمح أ بهذ ، ورتملا ةطحم زنلاالنثان

اهتركذت اهاطع

: ةمحر تلا قو

ةفقاولا نم بعتب تاديسلا يف لص دعق..أ أ ناشع تتاف يللا ةرملا يز قبى كا عم بكره -

دمح: قلاأ

اهترخ أ فوشن أام بيط -

ماحزلا مغر ًا االنثانعم دعصو ورتملا ءاج

*****

هلمعت عفني شنكمو طلغ هتلمع يللا إن فراع تقبى هدك فر عي دمح أ فياخ طاملا

: يراوه لا قف ىهقملا لعى مهسولج ءانث أ يراوهل هللا دبع قاهلا

ةحارصب سب : درطتساو . اهلتلوقف ةفدص اهتيقل ..أان ةجاح والأي هدك بترم تنكام -وهللا

قدصم شتنكمو ةقفاوم تلا ق امل أيو تحرف

ي بحاص اي كدعسي انبر -

وال تفظوتاو ةقشلا تصلخ نوك أ نامك ةنسو اهلمدقتاو ةنس اهلك هللا ءاش -ايرب..إن

زوجتنو ةجاح



هللا ءاش -إن

*****

: رانمو ميرل اه ثيدح ة هجوم ةزيزع تلا قو لمعلا نم دمح ءاجأ

وها هج مكوخ ..أ ادغلا ا وبيج ا وموق -

ةدئاملا لعى هوعضوو ماعطلا اورضح رمسو ران مو مير تماقف

: تلا قو ةذفانلا نم اهسأرب مير تلط وأ

نيساي اي نيساي -

لا: قو اهل رظنو فقوتف عراشلا يف ةرك ئه اقدص عمأ بعلي نيساي ناك

هيا هزياع -

زهج األلك ناشع -يال

: نيساي قلا

أوه ياج -

دعصو مزالهء كرتو

ا عيمج تفتلا االنثانو جرخو هيلع هدنس وأ ضوهنلا لعى هدعاسو أهيب ةرجح دمح لخأ دو

نولوقي امك وديم -أو ريغصلا دمح أ سلج ، ماعطلا لوانت يف اوعرشو ، ةدئاملا لوح ةرس أل

هل: قلا يذلا دمح خهلاأ راوج هل-

وديم اي ةداهشلا تبج -

: اًسمحتم وديم قلا

يئادتب يناال اثلا فصلل لوقنمو حجان -أه

هتقيرط لعى اعيمج اوكحض

لا: قو وديم رعش لعى دمح أ حسم ف

ر: مسل كالهم اهجوم درطتساو . اهتظفح ةداهشلا تحى بييعل -اي

ءاش ًاإن دج ةفيضن هغامد هدك هرغص نم ةر كاذملا يف هيلع يدشو هد داولا ب يمتها -

. لبقتسملا يف ةجاح يقبيه هللا

رمس: تلا ق

كيز هفوش أ براي -

لا: قو ةريرم ةماستبا دمح أ مستبا



سدنهم وال روتكد وهأان رمس اي هيا ييز -

: ةزيزع تلا ق

سدنهملا و روتكدلا نم نسح -أ

دمح: قلاأ

. لصاح ليصحت هدك ريغ ةسدنهلا و بطلا إالب شفرتعيب ما عمتجم يف انحا ايأيم فس -لأل

ابعادم وديمل كالهم اهجوم درطتساو

لع زكر عمتجملا رظن يف ةلشفلا لكةي يد صلا خ قوقح يف ركفت وأعوى ايب ةوعد شكل -ما

ةطشا هد عمتجملا أم هجاوت ناشع ةسدنه أو بط ى

: وديم قلا

ةعقاولا ةروس يفو باتكلا نامك حورب أان فراع ئاقال: درطتساو ولا. خاي رضاح -

دمح: قلاأ

لغشلا نم ياج وأان ةركب كلا هبج ىأ قبه ةولح ةيده ياعز قبى هدك ..الهدأتن نامك -

رمس: تلا قف

لكاي خكلا بيسو وديماي قبى يغر لطب -

: وديم قلا

امام اي رضاح -

*****

لظو همف، يف هيعبص إ عضوو ةكبشلا حتف مامحلا ةشع فلدو مهتيب حطس إلى دمح أ دعص

وهو هاريو ، ملعلا ب مامحل ل حولي وهو ءامسلا أللعى رظنو جرخ ، مامحلا راط تحى رفصي

مويل ولو ريطلا عملا يف نوكي ..أن هناكم حبص ىولأ نمتو هتناكم لعى هطبغي ناك رئاط

مه وال هتوخ إ فيراصم مه أيبه،وال ضرم مه ،وال تيبلا فورصم مه لمحي ،ال دحاو

دحاو قيرط هل إهيل ةبسنلا ب بحلا ألن همومه أربك كلذ ناك بح ألهنأ هسفن مه .. هسفن

آرخ ناكم نع ثحبي فوسو هشع مده ندق وكيس همه مظع نإف ريطلا ،أام باذعلا وهو

. هدجيس امتح فاطملا ةياهن يفو

*****

: ءافص تلا قف اهترس عمأ ءاشعلا ماعط لوانتت ةمحر تسل ج

هموزاي هيا راقعلا رابخ -أ

: مزاح قلا



ينمركي انبر سب يلوعدا تناه -

: نيهاش قلا

كروم أ رسييو كمركي -نبرا

: ءافص تلا قو

براي بكلا يف يللا كلوني انبر -

: ةبعادم ةمحر تلا قو

راوح يف يمسا شتركذ ولما فراع هد.. عارتخ يفاال ةباتكلا نم ترهتا يعباوص -أان

سنرباي يشام سيوك لصحيه شم ؟ نويزفلتلا أولعى يفحص

: هتراظن لدعي وهو لا قو ةبعادملا مزاح در

مزاح روتكدلا يمسا -

: تلا قو ةمحر تكحض

هيا انيف لمعته رهشتت امل لا هللا..أمو هللا -

: ةلئاق ريده تلخدتو مهد األبواألملعىأوال كحض

إلينأ كتائاقلو كتاروح يف ركذتي يمسا يللا سب ..أان تحمس لو مزاح روتكد اي بط -

ميتاوخلا ب ةربعلا و تبتك ةدحاو رخ

لا: قو مزاح كحض

يتكر ا وبتكته هسل ا وتنا تصلخ هسل -وهأان

: ةيدجب ةمحر تلا ق

حجنيو عارتخ اال صلخت بر -اي

: مزاح قلا

هريغ وال ةرهش زياع شم وهللا,, سب ةيرشبلا و يدلب ديف أ يسفن أان براي -

: نيهاش قلا

انلك انيلو كسفنلو كدلبل ريبك حاجن ققحتو حجني عارتخ هللاال ءاش -إن

: اعيمج اودر

هللا ءاش -إن

****

إلى ةعاضب لمحي ةبتكملا يف دمح أ ناك ، ركذي ديدج اهبأي سيل هبيتر وتلاتاألماي



ةواإل قشملا تدجو ةمحر هل ترظنف ، لمعلا نع مويلا نيسح بيغت دقف ، هدحو لخادلا

دمح أ عضوف هعم ضر األ قوف نم ليكاشك ةتسد تلمحو هوحن تهجتاف هيلع نييداب قاهر

لا: قو فنعب ليكاشكلا اهدي نم وأذخ ضر لعىاأل هدي يف ام

ةدعاسم جاتحم إين دحقكلا -

اهيطعي وهو أهم زأمام جعلا ب رعشي تقولا لا وطف .. اريثك هقياض اهمام أ زجعلا ب هروعش

ليلقب كلذ نم أرثك اهيطعي املقو دارف أ ةتس نم نوكم تيب فورصمل ينجهاأوألق ين رشع

لام هعم سيلو ائيش، هل لعفي أن ردقي وال ملأتي هاري وهو ضيرملا أهيب أمام زجعلا ب رعشيو ،

أمام زجعلا ب رعشيو يلقال ولو هنع األمل لمحت أو تاي فش تس ملا مخف يفأ علالهج يفاكلا لا

أن ردقي وال ةمحر ريى املك ًا أضي زجعلا ب رعشيو ، مهتاجايتحا عيمج يبلي ال امنيح هتوخ إ

. مئادلا زجعلا روعش هقهر أ اهوحن رعاشم نم معاهب اهل ربعي

لعى تسلجو هتكرتو اهنع امغر تكبو هلعف ةدر نم تمدص يتلا ، ةمحر لعى لعفنا كلذل

بهذو لخادلا إلى ةعاضبلا عيمج لقنو دمح أ قياضت ، اهعمد فكفكت ةبتكملا يفآرخ دعقم

ةربنب دمح اآلرخ،قلاأ بناجلا يف ترظنو إهيل، رظنلا تشاح تف اهيلع ا مدقم هتأر إاهيل

: ةنيزح

دصق أ تنك وهللاام ينم شيلعزت ما ةمحر -

هل: رظنت ال تلا امز يهو ةيكاب ةمحر تلا ق

ك دعاس أ يدصق ناك ..أان كقياض أ دصق أ شتنك -وأانما

ِوهللا كيلع مارح ينيقياضتب هدك ي قبى..تنا شيطيعت ما سب فس -أانآ

: اهينيع يف عمدلا و تلا قو ةمحر هل ترظن

دكه؟ هيل ال، تاعاسو سيوك ى قبت تاعا هدك..س ينلماعتب هيل -أتن

ينيرذعا سب يمهفته شم ِ أتن ةمحر -

ال: عفناو ى سأب تلا قو اهلخادب ةمحر ترجفنا

كيف قزلتب يللا إينأقبىأان ايلع لهس إن ركاف ةج..أتن أياح مهفته شم يللا -أتن

هد لا حلا لعى روهش ١٠ يلا قب ةيفاعلا ب كنم الم كلا بحساو ةقيرط يأب كيضر أ لواحبو

طبظلا ب هيا كفورظ وال طبعتستبو مهاف وال مهاف شم ينعي يد ةجردلل

يلقالمثقلا: تمصو هيتفش لعى دمح أ طغض

أي شيفر عتم ِ أتن ةمحر هد؟ هيتلوق ِ أتن يللا الم يلعاكلا لهس إن ةرك اف يتناو -

تحى مستبي امل أيو ليلق يللا بيئك لا دمحا هيفرعت يللا لك ِ أتن يفورظ نع ةجاح

هيا لعى ينيتبح ِ أصالأتن شفرعم

: ةمحر تلا ق



دمح ايأ كبح أ ينيلخت ريتك بابس يفأ -ال

ول انيديإب شم بحلا ن يدعبو ليلق قبى هدو حفاكمو عدجو دلب نبا :أتن ةعماد تلمك وأ

ةيادبلا نم ايل كتلماعم نم كتهرك تنك كهرك أوأ كبح أ يديإب ناك

دمح: قلاأ

امل ديدحتلا ب هيف كتفوش موي نمألو كتيبح شتنك ما يديإب بحلا ناك ول نامك -وأان

هينج لا٢٠٠ كفن ناشع ةطحملا هرب انعلط

: شاهدناب تلا !قف هبحت أن لبق اهبح كالهمأ نم ةمحر أت جافت

ةبعوتسم شم ناشع ينات هتلوق أتن يللا ديع هدك.. سب ةدحاو ةيناث -

لا: قو ةنهاو ةماستبا دمح أ مستبا

طباظلا مادق عقو كليابوم رمةامل ينات ةركف ى لعو هيف كتفوش موي نمألو كتيبح -أان

مو هيتسنام كتير ايو ينات كفوشا ناشع هيسنت كنا انبر يعدب تنك اهتعاس أان هتدخ وأان

ضعب انفرع شانك ا

: ةمحر تلا ق

دنس شاقبن ام هيل اهتو حال عيضت ةجاحب اهمتخت المز ةولحلا ةجاحلا تحى ؟ هدك هيل -

لعى امياد كاعم ى قبه لصأان األ ةليلق شم وأان كفو رظ ينمهف انمومه هيلع يمرن ضعبل

لعى شيجت ام كنع ليش أ امياد لواحه سكعلا ب يكتشه ..وهللاام ةولحلا لبق ةرملا

وه شم عجوتيب يللا بلقلا هدض رارق دخ كلقع ول دمح ايأ كبلق عواط ,, هدك أيو كسفن

بيغلا ملع يف ةدمل ينتست يردقته شم ِ أيو..وأتن ريتك يمادق أان ةمحر -

ينات ةجاح أي هزياع شم ينبحتب كنا تفرع إين ايلع ةيافك هلك..أان رمعلا كانتسا -

لا: قو دمح أ مستبا

كبحب إين ريغ اهلوق أ ةجاح اليقأي شم -

تقولا تاذ يف يكبتو كحضت تلظو اهئاكبب اهكحض طلتخاو ةمحر تكحض

*****

ظفح دقف اهاريل اصيصخ ىهقملا جسلاالعى يراوه ناكو ةعماج لا نم ةدئاع مير تناك

إلى تارظنلا نوسلتخي ضعب هيف نوري ي ذلا داتعملا مهئاقل كلذ ناكو اهتدوع ديعاوم

ناك ، ةجرد ى اآلرخإلىأصق بحي مهنم لك ناك كلذ مغرو موي، لك تمص يف مهضعب

ال ةغل هلا ةقاتشملا نو يعلا ةو بحملا بولقلا نكلو الت باقملا و تا فتاهملا نم ولخي مهبح

وأ تقياضتف اهنخدي هارت رمة ألو تناك ةشيش نخدي يراوه مير تأر ون، بحملا إال اهمهفي



فرع ، اهريس تلمك وأ إهيل رظنلا تشاحتو ، ةءاتسم ةرظنب هتقمرو ةشيشلا لعى ةرظن تقل

حرشي أو اهحلا صيل اهعم ثيدح هلأي سيل وهاآلرخ، قياضتف اهقياض األرم كلذ أن يراوه

ناكو هفتاه ،فقد ءاتسم سل جو هدي نم وأقلىلاالي قيضب هناخد ثفنف هرظن ةهجو اهل

ناك دقأتىهل، لجاع لمع ببسب ة يبصلا ةيقب عم يتأي أن هغلبي لمعلا يف هسيئر فتاهملا

ىهن أ يراجت ينف دهعم جيرخ ناك دقف ةفيظو هل يتأ إلىأنت ةشاقنلا يف لمعي يراوه

ةيحتلا مهيلع أقلى اورضح دق لمعلا يف مزالءه دجو دارملا ناكملا إلى بهذو ةملا كملا

ناك ، لزنم ةهجاو نهديل ديدحلا حطسملا لعى فقوو ي ديدحلا ملسلا دعصو هتاود أ لمحو

أ طقسو همدق تتلف ىتح هنم مير فقوم يف ركفي دراش وهو نهدي فقو .. يناثلا قباطلا

وأ هولمح ف يعولا دقفو اعيرس هلوح لا معلا عمجت اهنم، ءامدلا تلا سو هسأ ر تحت وف اضر

تناك ىفشتسم برق إلىأ هولقنو اعيرس ثدح كلذ لك ، مهمام أ ترم ةرايس يف هولخد

قلاأدح األنم دارف أ مهفقوأف لخادلا هبإلى اوضكرو مزالهئ هولمح يرامثتس ا ىفشتسم

مزالهئ:

توميب لجارلا عسو -

: هناكم نم لا بقتس اال فظوم قلا

مدنفاي األلو سولفلا اوعفدت -المز

لا: عفناب هل ناث ليمز قلا

سولفلا يف ملكتن ى قبن نيدعبو األلو هولخد توميب لجارلا كلوق -بي

: دوربب فظوملا قلا

األلو عفدلا المز فس -آ

لاآرخ: قف

سولفلا ماك بط -

: فظوملا قلا

مدنفاي هينج ٢٠٠٠-

: ليمزلا قلا

لح فوشنام دحل ةعرسب هو لخد بط -

: فظوملا قلا

قتل مدنفاي األلو سولفلا -

األنم: دارف أل ةيناسن إ مدعب مثقلا

هرب مهوعلط -



: عفترم توصب فتهو ليمز لعفنا

هبيج يف ٢٠٠٠ غلبمب يشميه دح يف توميب داولا ةرفك اي اوكيف ليكولا معنو هللا يبسح -

: اًلولغم عبتاو هدك. هلصحيه إن فراع إهن ساس لعىأ

ةرفك -اي

اال ةرجح لعى هولخدي األنمأن دارف وأ لا بقتس اال فظوم ا وفطعتسيو اوجرتي الء مزلا لظ

ى. ودج نود نكلو لا بقتس

الء: مزلا لاأدح قف

مهمه ةيناسن والإ ةمحر شاهدنعم عملا لود اننم حوريه يراوه ةعامج اي تقو شيفم -

ةعرسب ةينات ى فشتسم هلقنن يال سب سولفلا

يموكح ى فشتسم إلى اعيمج هب اوبهذف

*****

سفنتي دمح أ سلج ، اهفتاهب ة كسمم ةسلا ج مير تناكو رانم هل تح تف هلزنم دمح أ لخد

لا: قو ةملا كملا دمح أ حتف لصتملا يراوه مقر ناك هفتاه وقد ةقيقد ، ءادعصلا

اشاب -ياهاي

: لصتملا لا قف

هيلع لصتم وه مقر أرخ كلص أ يراوه بحاص -أتن

لا: قو هقير دردزاو هقورع يف نيلا نيرد األ ةبسن تعفترا و هعضوم نم دمح أ ضهن

ة جاح هلا رج وه مهلا يراوه -

مامته اب دمح إلىأ تتفتلا و اهدي نم فتاه لا طقسف االمس مير تعمس

: لصتملا قلا

ةر طخ هتلا ح نسح أ ةعرسب عتلاى يفشتسملا يف انهو لغشلا يف يناتلا رودلا نم عقو -

دمح: قلاأ

ةعرسب هيا ى فشتسم -

جالل ديس ى فشتسم -

حاال ياج أان بط -

هفلخ تضكرف بابلا وحن اعرسم دمح أ هجتا ، ايدار الإ اهعومد تطقسف مير كلذ تعمس

: ةعماد تلا قو مير

دمح ايأ لصح يللا هيا -



جعلاة: يف دمح قلاأ

ة ريطخ هتلا ح يفشتسملا يفو يناتلا رودلا نم لغشلا يف ةلا قسلا ىلع نم عقو يراوه -

اعرسم رداغو كلذ قلا رتسي انبر

افوخ اعيرس اهحسمتو طقاستت ا هعومدو توفخ يف وعدت تلظو ةكير لعىاأل مير تسلج

أ دودر ى رتو اهفتاه طقس ذنم اهدصرت تناك رانم نكلو اهئاكب ببس نع أدح اهلأسي نمأن

. يراوهب لعىعالةق نمأاهن تنقيتو ، ةبيرغلا اهلا عف

: تلا قو اهترجح نم ةزيزع تجرخ

شاج ما هسل دمح -أ

رانم: تلا ق

لع يرجو يناتلا رودلا نم عقو ى فشتسملا يف يراوه دمحم قاهلإن هيلع لصتا دحو هج -

. كانه ى

: ةزيزع تلا ق

ملس براي ملس إالبهللا.. ةوق وال لوح -ال

: تلا قو اهتقيقش راوج رانم تسلجف

نئمطتل كلذ تلا ق نمطنو هيا لصح فوشنو دمح لعىأ لصتن امام ةاي يوش نامك -

اهتقيقش

: ةزيزعل اهفتاه يطعت يهو مير تلا ق

هيلأساو دمح لعىأ يلصتا يدخ اماماي -أه

رانم: تلا ق

شلصو ما دمح أ هسل ديك أ مير اي يربصا -

*****

االنثانإ ضكرو همسا نع ال أسو ئراوط لا مسق إلى ابهذو ى فشتسملا هللا دبعو دمح أ لصو

األسى، تام عال مههوجو ى لعو دارف أ ةعبر أ اوناك ، لمعلا يف مزالءه ادجو ةرجحلا ناكم لى

دمح: قلاأ

؟! يراوه نيف -

الء: مزلا قلاأدح

. رتسي انبر ريتك فزن تايلمعلا يف -

هللا: دبع قلا فوخلا و غلا بلا قلقلا تام عال مهيلعو هللا دبعو دمح أ فقو



ةطيسب ة جاح هللا ءاش -إن

دمح: قلاأ

براااي -

إ تجرخ ، ةملا كملا ى غلأف مير تناك دمح أ فتاه قد ، بيبطلا جورخ نيرظتنم اعيمج اوفقو

: تلا قو تاضرمملا دحى

مده ةليصف نيم ةعرسب مد نيجاتحم -O+

الء: مزلا قلاأدح

+O-انا

هللا: دبع لا قف

نيفراع شم انحا هيا انتليصف اوفوش -

مهتليصف نافرعي اناك نينثا ادع همد ةليصف ةفرعمل يقابلا بهذو عربتلل ليمزلا بهذ

ةقباطم تسيلو

وهاالرخ. عربت +Oف هتليصف دمح أ دجو

: ةضرمملا تلا ق

شنمطت ما ةلا حلا ينات جاتحيه ديكا ناشع هعرسب مهيب اولصتا هبيارق اوفرعت -ول

هللا: دبع قلا

؟ هوخ أ يمارب لصتا -

دمح: قلاأ

لصتا هدك ناك إاذ سب شمهقلق ما ناشع مهغلب أ شتضر -أانما

لا: قو قيضب ةملا كملا حتفف اًيناث دمح أ فتاه قد

-ولا

: ةزيزع تلا ق

ينبا اي انمط هيا لماع يراوه دمح.. ايأ هويا -

: اعماد دمح لاأ قف

امام اي هيجني انبر ه ليعدا -

: ةزيزع تلا قف

سيوك ىقبيهو ريخ هللا ءاش -نإ

هللا..سالم ءاش -إن



-سالم

: ةفهلب مير تلا ق

سيوك هنا -قكلا

: ةزيزع تلا ق

رتسي انبر أيو نيزح هتوصو هليعدا -قيلا

: تلا قو اهيبجاح تدقعو اهتفش مير تسوق

براااي -

*****

هللا. دبعو دم حأ أمهن مطو نيعوزفم وأبوهوأخوه يراوه ةدلا و تءاج

: يراوه ةدلا و تلا ،قو اعيمج إهيل اوضكر بيبطلا جرخو تقولا نم ةعا س ترم

كيلخي هللا انمط روتكد اي ريخ -

: بيبطلا قلا

هلجرو هعارد يف رسكو ة مجمجلا يف رسك هدنع وه انبرب نيق ي مكدنع اولخو اونمطا -

ريخ. هللا ءاش ،إن رخأتم هج ناشع ريتك فزن سب لا..وه مشلا

هللا: دبع قلا

هفوشن لخدن نيزياع بط -

: بيبطلا قلا

و مهكرت و كلذ قلا هلوعدا سب هوفوشت اولخدتو نيموي نكمم يتقولد ةعونمم ةرايزلا -

رداغ

*****

تباذ ،دق ةليوط يلا يلو أمايا مومهو ةريح ، ضر ألهاأل دعس أ يهو اهتيب إلى ةمحر تداع

امدنعو ينجه، لا يت ئم كفل االنثان لزن امدنع دمح، أ اهيف تأر ألوأماي ركذتت تلظو مويلا

مويلا نكلو ، اريثك اهتركذت فقاوملا تكل اهفتاهب دمح أتىاهلأ امدنعو طباضلا أمام افقو

تلجع ،و فرعت ال يهو دمح أ اهبحي نمتكل فقوم لك ناك دقف ، ةفلتخم ةقيرطب اهركذتت

دمح. رتىأ موقتل ةديعس تمانو ءاشعلا ةضيرف أتد اهمون دعوم

*****

رانم، اها الرت يكل ىرخ األ ةيحانلل اهسأر مير تفلف مير راوج تقلتساو اهترجح رانم تلخد

هل ردصسيس طيخم عقو ئهإن ودهو ليللا نوكس يف نكلو تمص يف اهعومد تطقاست



رانم: تلا ،قف حضتا اهقيهش توص كلذل توصا

مير -

مير: تلا ق

هويا -

-مكلا!

يازا -ميلا

يطيعتب كنإك ةعماس -

هيل طيعه -

شفرعم -

رانم: تلا ةقف يناث ةرم تمصلا داع

أيو ايلع نابعص يراوه دمحم -

: تلا قو اهئاكب لعى مير ترطيس

سيوك ى قبيه هللا ءاش -إن

! كمهي -وه

ايوخ أ بحاص شم وه نيدعبو ِ كيلع نابعص ام يز ايلع نابعص .. ينع ي يازا ينمهي -

هنيفراعو

سب ِ كوخ أ بحاص -

رانم اي هيا هزياع -

ريخ لعى يحبصت .. ةجاح هزياع شم -

تمانو اهسأر قوف ءاطغلا تبذج و كلذ تلا ق

*****

: نيسح لا قف قيض يف تفشياه تمز احابص عبرلا و ةنماثلا اه تدجو اهتعاس يف ةمحر ترظن

يجيي امل هخفنيه يدجم ذاتسا -هد

: ةمحر تلا ق

أتن سب ى دها -



لا: قو يدجم ءاج مويلا هئيجم يف األلم تدقفو ةعاس فصن تقولا نم رم

؟ شاج ما دمح -أ

: ةمحر تلا ق

شلعم ةدراهنلا ةدماج فورظ هدنع -

: قيضب يدجم قلا

ة دراهنلا شيجي ما وهو حرا ماب شيجي ما نيسح وه نيدعبو ؟ هيل رذتعي شلصتامو -

هيا وال ضعبل تايدرو ا وملسيب

: ةمحر تلا ق

حرابما شهلا دمح امأ يز ةدراهنلا هلغش ليشيه نيسح -

: نيسح لا قف دري أن نود يدجم رداغ

هليعفاد يتخاي هوي -أ

ثمال أتن كلعفاد لاأ -أمو

ينعي -ثمال

: رورسب ةمحر تلا ق

نامز نم بيغت كتيلخ تنك هدك فرع ..هدأانولأ هبحب يلفرتعا حرابما شم تكسا -

االهي تنب -اي

نامز نم ينبحيب ناك حص كالكم لك علط -

: رخافتب نيسح قلا

براي يلا بقع : درطتساو . ةبقاثو ةبئاص يئار آ امياد ..أان يتنباي بيع -

: ةمحر تلا ق

نمى عم ديدج شيفم حيحص -

خالص يبيدابد يف بودتبو يمارغ يف تعقو إاهن لوقتب اهتارظنو كالاهم لك -

: تلا قو ةمحر تكحض

سحس اي كينهي انبر -

لا: قو يدجم ءاج ةظحللا تكل يف

ةعاضبلا لخد عتلاى نيسح -يالاي



ًا: بعادم لا قو نيسح ضهن

ينات شيليعدت !ما انهلا هد -وه

*****

مهعنق أ امدعب هللا دبعو وه ىفشملا أمام يتلا ىهقملا لعى رهس دقف احابص هتيب دمح أ عجر

اديج اعنتقي هنم،لفم ةدئاف ال مهدوجو وأن مهتيب اإلى ودوعي أن تا ضرمملا و ءابط األ

انئمطاو حابصلا يف ىفشملا ال خدف ، احابص هتلا لعىح انئمطيل ىهقملا االنثانلعى سلجو

هل تحتف ، مهتويب إلى اداعو تقولا ضعب ىفشملا يف اسلجو ، هتلا لعىح بيبطلا نم

: تلا قو هتلا بق ةزيزع تسلجو دمح أ سلج ةزيزع

هيا دمحم رابخ -أ

يفأسى: دمح قلاأ

ى قبي ةركب دحل ترقتسا هتلا ح ول سي ىوك قبيه هللا ءاش إن اولوقيب ةر تاكدلا هلل دمحلا -

ناشع هولبقي شوضرمو ةصاخ ى فشتسم االلو هودو مهنا ةلكشملا ، تدع رطخلا ةلحرم

سيوك قبى هنامز ناك هولخد اوناك ول كريت فزن اله خو هلطع هدو سولفلا

سيوك ى قبيه هللا ءاش -إن

ةقبى يوش حير أ موقه : درطتساو هللا. نذإب -

. مانيل هترجح إلى بهذو هناكم نم ضهنو كلذ قلا

*****

: ةزيزعل تلا ق اهتمون نم مير تماق

؟ امام اي هج دمحا -

مان لخد ينيع ةبحاي ناكله هج -ها

! هيا لماع دمحم -قلا

لطعتا هلبقت شتضرم ى فشتسم هيف ناشع ريتك فزن هلصا ةر قتسم شم هتلا ح لوقيب -

. ينيعاي ريغص باش هسل هد سيوك ى قبيه هللا ءاش نا ريبك انبر سب ، ريتك فزنو

: نزحب مير تلا ق

سيوك ى قبي بر -اي

*****

. مخب يسفنل عمسب امل ناشع يليعمس تعيلا ةمحر



خيرات مسق باد آ ةيلك يف األلو اهماع يف ريده تناك ، ةمحرل ريده اهتلا ق

: ةمحر تلا ق

ةعدصم و صلا خ ةقياف شم ريده اي شلعم -

: ةبعادم اهترجح ىلإ ةد ئاع يهو ريده تلا ق

. كتحارب مكلك مكرعهو طقسهو مخه و يسفنل عمسه ىقبي -

ةرملل " كوب سيف " يعامتج اال لصاوتلا عقوم تحتف اهفتاه تكسم وأ ةمحر تكحض

سرلاة: هل تكرت نا دعب ت أقلغ طشن ريغ اأمال..ودجته طشن دمح رتىأ ةسماخلا

؟ هيل ةدراهنلا شتج ما دمحا -

*****

هترجح ناكم الإلى خد مهقيدص لعىحلا انئمطي ىفشتسملا إلى دمح هللاوأ دبع بهذ

لا: قو بيبطلا دمح أ لأسو

؟ روتكد اي هيا ةلماع تيقب هتلا -ح

أ لخديو ةزكرملا ةيانعلا نم جرخي ةركب نكمم هللا ءاش وإن ريبك نسحت يف هلل دمحلا -

ةيداع ةضو

دمح: قلاأ

روتكد اي اركش هللا.. ءاش -إن

دبع مطأهن .. وتلل دقأتى يراوه قيقش يمار ادجوف هللا د بعو وه ةرجحلا رداغو كلذ قلا

: انتمم يمار لا قف بيبطلا قهلا يذلا الم هللابكلا

مكسفن شولطعتم هركب ولا اعت وقباو مكلغش اقبى وتنا ا وحور .. سيوك ى قبيه هللا ءاش -إن

هدك نم أرتك

دمح: قلاأ

ةيداع ةضو يفأ هيق نال ةركب يجين هللا ءاش ..إن سب هيا ةلطع -

االنثان رداغو هللا دبعو وه هاعدوو ةيحتلا هيلع ىقلأ و

*****

ميساقت تناك يراوه نود نكلو مهت، ثلالث لضفملا ىهقملا هللالعى دبعو دمح أ سلج

لا: قو ريمس ءاج مهنزح يدبت مههجو

هيا لماع يراوه -



هللا: دبع هل قلا

هيفشي انبر هليعد هلل..أ دمحلا -

: قدصب ريمس قلا

قبى هيا ا وبرشت .. مكتدعق لمكيو الةم بسلا موقي هللا ءاش ..إن براااي -

دمح: قلاأ

مياق ..أان ةجاح برشه شم -أان

وهاآلرخوقلا: هللا دبع ضهن ، هناكم نم ضهنو كلذ قلا

حورم نامك -وأان

نكمملا نم ناك .. اريثك اه داقتفاو مهعم نكي مل يراوه ألن اريثك اسلجي االنثانمل رداغو

. فلتخم عضولا اآلن نكلو اآلرخ نود نثاان سلجي أن لبق نم

*****

لا: قو اهراوج سلج زافلتلا دهاشت مأوتلا هتقيقش ةمسب دجو هتيب هللا دبع لخد

نيف! ِ كوب وأ رمع -

: ةلئاق ةمسب هل ترظن

ى؟ دغتت كلبج ..أ تحت رمعو ميان كوب -أ

-ال

هترجح إلى هجتا ماقو كلذ قلا

تبهذو اهتذخ أ اهتدجو تحى رمع ةرك نع تثحب تماقو زافلتل ا ةمسب تقلغ أ قئاقدب اهدعب

دبع ماق هيلع ةركلا تمرف ، هريرس العى يقلتسم هتدجو بابلا تحتف هللا دبع ةرجح ىلإ

لا: ًاقو بضاغ هللا

ةماخر يلطب ةمسب -

: ةمسب تلا قف

انه تجو تحت ةروك اوبعليب لا يعلا شلعم -

: ارخاس لا قو ريرسلا لعى سلجو هللا دبع لدتعا

أانب يتضو أ باب تحتفو اهلك، ةقشلا يف تيشمو تلا تلا رودلا يف تطنو تحت اوبعليب -

حص! رادق األ بئاجع يد ينتطبخو تاذلا

باصنم امياد نمؤملا قبى فراع -امأتن

: ةمسب تلا قف ةكحض فصن هللا دبع كحض

كبيسه شم يلص أ سيوك ى قبيه هللا ءاش إن يراوه قبى..وهللا كحض أ معاي هدك هويا -

أ معاي موق أصال مونلا داعيم شم هد نيدعب :و هبذجت تويه درطتساو عزالن.. مانت

تاف يللا عوبس معالاهاال هسل ةليلب قبط كلبج

: هتبابسب إاهيل ريشي وهو هللا دبع قلا



ينيطسبت يلواحتب هدك إكن ةدكأتم -

ألعلى: اهتبابسب ريشت يهو ةمسب تلا ق

ةلواحملا فرش ينيفكيو لواحب -أوه

. بابلا وحن تضكر يتلا ةمسب لعى اهفذقو هراوج نم ةركلا هللا عدب كسمف

*****

هسأر دنس ،وأ هتشع راوج سلج مامحلا ريطي ملف لح، دق ليللا ناك هتيب حطس دمح أ دعص

هسأر يف يتأت متحاالت اال أوسا تناك دقف ، هرمع قيدص يجني أن هبر يعدي لظو اهيلع

يراوه هل لا قف هقياض أرماي كانه هلأن لا همه،قو يراوهل يكشي جسلاا ناك امدنع ركذت

: هنزح نم هجرخيل ابعادم

ت عقو مامحلا ةيغ هيا -

ت: فاخ توصب مثقلا دمح أ مستبا

. يبحاص اي تعقو تناك يللا يه اهتير -اي

*****

تقياضت ا طشن هدجت ملو ةرم عساتل " كوب سيف " يعامتج اال لصاوتلا عقوم ةمحر تحتف

، للملا و قلقلا اهكلمت " كوب سيف لعى" يفتخ ي اذاملو لمعلا نع مويلا باغ اذام ل فرعت ملف

توصب تلا قو ةيناث ةرم اهترجح تفلدو ساعنلا اهتغاب تحى أاهم راوج تسلج تجرخف

: سعان

ريخ بر -اي

تمانو اهريرس لعى تقلتساو

*****

ه نكلو هريرس العى يقلتسم ناك ، هترجح باب تقرطو دمح أل ياشلا نم بوكا مير تدع أ

لا: قف اي فاغ سيل

لخد -أ

: تلا قو دمح أل بوكلا تمدقو ةرجحلا وأاضءت مير تلخد

اشي كلمع أ تلوق يحاص كبسحب -

يحاص -امأان

تكبتراو تددرت اهنكلو يراو ه حلا نع هلأست أن دوت تناكف ةتماص اهناكم مير تفق و

دمح: لاأ قف

! ميراي ةجاح هزياع -



: تلا قو مير حت نحنت

ي تقولد هيا لماع يراوه دمحم .. هزياع شم -ال

رقتست يدتبتب هتلا ح قلا روتكدلا هلل دمحلا -

، تجرخو اهسأرب مير تأموا

: تلا قو تفشياه تمزف يراوه نع دمح أل اهلا ؤس لعى اهسفن مير تم ال

ة ييبغ -

اهقلق لعى تغط يراوه نسحت نم اهتحرف نكل و

*****

سلجو ، ةيحتلا هيلع أقلى نيسح دجو ةبتكملا لخد ح ابصلا يف هلمع إلى دمح أ بهذ

: نيسح لا قف هراوج

قعزي لضف يدجم ذاتس ؟هدأ هيل حرابما شتج -ما

دمح: قلاأ

ياعز ول مويلا مصخي ى قبي ةدوهللا.. ماج فورظ يدنع ناك -

ًا. دج كيلع ة ناقلق تناك ةمحرو ، سب هغلبت لصتت كزياع ناك وه هدك ةياكح شم -

: نيسح لا ،قف ةمحر دلخت ةظحللا تكل يف

أيه تج ةمحر -أيه

: ةمحر تلا ق

هيا نيلماع -

: نيسح قلا

مامت -

ية رحب ثيدحلل لا جملا مهل حسفيل يفأرمآرخ لغشناو مهكرتو هناكم نم ضهنو

دمح: لاأ قو

هيا ة لماع ِ هللأتن دمحلا -

: تلا قو هتلا بق ةمحر تسلج

؟ هيل حرابما شتجمو مهلا؟ كتوص سب هلل.. دمحلا -

: نزحب دمح قلاأ

ة ريطخ هتلا ىح فشتسملا يف يبحاص -



هيا؟ هدنع بر.. اي هيفشي انبر -

ب ارورم جالل ديسلا ى فشتسم إلى لقن إلىأن طقس أن ذنم هعم ثدح ام دمح اهلأ صق

هتلا ح ةروطخ يف تببستو هلبقت مل يتلا ى فشتسملا

: ةمحر تلا ق

كليصوي ايوخ أ يلخ وأانأ يلوق ةيداع ةضو أ لقنتي ام ..ألو سيوك ى قبيه هللا ءاش -إن

يد ى فشتسملا يف مزال هيل هلص أ هيلع

؟! روتكد ِ كوخ -أ

نذإب ايئاهن ناطرسلا لعى يضقي راقع عرتخيب صنو ةنس هلا وقب مارو يفاأل صصخ -أهتا

: ةلئاق ثيدحلا يف تلسرتساو هللا

ناك نزح يف تدرطتساو سب ريغلأللك اناعم شدعقيبم براجتلا و ثاحب هلكلأل هتقو -

ناطرسلا ب تتامو يوناثلا يف امهو هتليمز بحيب

دمح: قلاأ

اهمحري هللا -

قولات: ةشهد يف اهيبجاح ة محر تعفر

مغأرتك، اهتبلق هد وجلا نم كجرخت ة ينات عيضاوم يف كلخد أ تيبح ده!أان هيا -

؟! ةجهبم ة جاح كلوق هدأ تاف يللا لك ى سنا : تدرطتساو

لا: قو دمح أ مستبا

يلوق -

: اهقنع ىلع ريشت يهو ةمحر تلا ق

. كريغ نم أيو ةحنت تناك ةبتكملا ..و مخرو قينخ مويلا ناك حرابما -

دمح: قلاأ

بيط هدك يف ةجهبلا نيف ! ةحنت -

تفشياه تمزو ةمحر ترفز

لا: قو دمح أ كحض

ةفراع شم سب كتشحو إين يلوقت هزي اع إكن فراع -

لا: قو هيبجاح أدح عفر مث

ةركف لعى ينيتشحو نامك يتنا ام بط

: تلا قو لجخ ةماستبا ةمحر تمستبا



ةركف لعى أيو مخر -وأتن

علا: توصب هناكم وهو يدجم قلا

تج ةعاضبلا دمحا -اي

دمح: قلاأ

يدنع دحل تج ةجهبلا أيه يتفوش -

لا: قو هناكم نم دمح أ ضهنو ةمحر تكحض

أوه ياج -

*****

ةشيشلا ناشع يتلعز يتنا

تضكر رطخلا ةلح ىرم طختو هتلا ح تنسحت تدقف قيفتسي وهو يعو بريغ يراوه قاهلا

هل: تلا قو يراوه حةلا عباتي يذلا بيبطلا إلى اعيرس ةضرمملا

ملكتي لا معو روتكد اي قوفي أدب ضيرملا -

: يراوه لا قف ضبنلا هل ساقو يراوه ةرجح إلى بيبطلا بهذ

كناشع اهلطب أ لواحه سب .. نامز نم اهبرشب أان مير -وهللااي

ة. فرغ لا نم جرخو هف طعم بويج يف هدي عضوو ، راصتنا ةماستبا بيبطلا مستبا

*****

انه نم يراوهل حوره :انا دمح ،قلاأ ةبتكملا نم ةمحرو دمح أ جرخو لمعلا دعوم ى هتنا

دمح: لاأ قف ةمحر نيبج بطق قبى. تنا يحور

شمو لدن يلوقي لضفي ام لدب هللا دبعو أان يشمنو حوره يد ةريشكتلا -خالصبالش

لدن

: تلا قو ةمحر تحرف

ةلا دنلا هلكإال هدك.. نوي -أ

ا فقوو اهتركذت اهاطع وأ نيتركذتلا دمح أ بلج ةداعلا كو ةطحملا تحىزنال اثدحتي ظال

أ فقوو ةمحر تسلجف دعقم خال نيتطح م دعب االنثان، دعصو ءاج تحى ورتملا ان رظتني

وأ رطخلا ةلحرم ى طختو قاف دق يراوه أن هغلب هللاوأ دبع هثدحف هفتاه قد اهتلا قب دمح

: ارورسم ةمحرل لا هعم،قو قلغ وأ دمح أ حرف ، ايوس هل ابهذيل هراظتنا يف هن

هلل دمحلا خالص قاف يراوه -



: ةمحر تلا ق

هيلع يصوي مزاح يلخ قبىوأانأ هيا ثاليث همسا هلل دمحلا -

يراوه نسح دمحم -

مامت -

لا: قو هيديب دمح اهلأ راش أ

كليابوم يتاه -

: تلا قو اهتبيقح نم ةمحر هتجرخ أ

كيلع الش غيم دخأوه -

ًا: بعادم دمح قلاأ

ص خلا هدخاه هيا..وهأان ايلع -مغيالش

ليقتلا مع اي لضفتا -

ا: حزامم لا قو اهفتاه اهاطعأ ف هفتاه قدف لا، صتا طغضو همقر بتكو دمح أ هذخ أ

نريب نيم فوش قبىأامأ ينتسا -

: تلا قو ةمحر تكحض

فس لأل شومدختستب ام سب فيفخ كمد -وهللا

قبى مقرلا يلجس -

: تلا قو ةمحر تمستبا

ل جستا هربتعا -

ةدراهنلا كملكا ى قبه .. ةطشا -

: ةديعس يهو ةمحر تلا ق

كانتسه يشام -

لا: قو بابلا وحن دمح أ هجتا

ة ياجلا لزان ناش -يالسالمع

-سالم

*****

ةزكرملا ةيانعلا نم لقتنا دق يراوه ادجو ، ىفشتسملا يف يراوه هللاإلى دبعو دمح أ بهذ

و رسي األ هعارذو ، مونلا يف قرغ تسم وهو أهموأبوهوأخوه، هراوج و ةيعيبط ةرجح إلى

لعىأ ةيحتلا قلأفيا شاشو نطقب ةفو لمف هسأرو ، سبجلا يف ان عوضوم ى رسيلا هقاس



دمح: لاأ قو هترس

سالمته ىلع هللا دمح -أفل

: يراوه ةدلا و تلا ق

ينباي كملسي هللا -

هللا: دبع قلا

ى تما قوفيه -وه

: يمار قلا

ميان هدك ًا بيرقت سب ةدراهنلا قاف هنا قلا روتكدلا -

: هيعو ريغ يف وهو يراوه قلا

مير اي يدر -

دمح أ هجو ريغت

هللا: دبع لا قف

قبى قوفي امل هليجن ى قبنو ي شمن ه انحا بط -

نيياج هسل ا وتنا ينب اي هيا ا وشمت : يراوه ودلا لا كلذ،قف نم أرثك يراوه لوقي أن قلق

أهم: تلا وق

وها قوفي ى دتبا اهد ودعقا -

لا: قو بيبطلا ءاج

ديدج رمع هلبتك انبر هلل.. دمحلا -

: اعيمج قاولا

هلل دمحلا -

: وجلل ءارطا بيبطلا لا قف

مير مير ريغ شلوقيب ام قاف ام ةعاس نم هتبيطخ نيف لا -أمو

هلب نيطلا بيبطل دازا دقف ، هينيع ضمغ وأ هنانس هللالعىأ دبع طغض

: يراوه ةدلا و تلا ق

حوريه ناك داولا هد برش والأ شلكام هل..إنشهللا اهبوطخ وأانأ اهيلع يلوقي سب -وه

ينم

لا: قو هناكم نم دمح أ ضهن



هاعم اودعقت نيزياع ديكا قبى انحا نذأتسن -

لا: هللاقو دبع مهل مستبا درا، مهنم رظتني أن نود جرخو

هللا ءاش ةإن ركب ينات هليجنه -

لا: قو دمح أ فلخ جرخو

هيل ةغرسب يش متب أتن.. ينب ىاي نتسا -

: ةيدجب دمح قلاأ

؟! نيم مير دصقي يراوه -

دح هغامد يف شم يراوه فراع أتن مسا أي ديك أ نيدعبو شفرعم -

يلوق ايلع اهيبخم هجاح يف هللاول دبع ؟ مير مسا ينعمشا مسا أي شم -ال

يرم؟! اهمسا يللا كتخ يغرأ شيفم وه ينب -اي

إهن هيلع نياب ناك عمإهن ةدحاو بحيب هنا يلا كح هجام رمعه .. يتخ أ مير ريغ شيفم -أه

. يتخ أ ريغ ريسفت شاهلمف بحيب

كغامد نم يد ماهو األ ليشو طبع لطب دمح -أ

دمح: قلاأ

طبظلا ب هيز يرظن يف ى قبته يبخمو هجاح فراع إكن تفرع ول سب هللا دبع اي يشام -

. حلملا و شيعلا نياخ

لا: قو ةقيقحلا هل لوقي أن ررقف فرعيس فرعيس دمح نمأ رفم ال هللاأهن دبع دجو

. صلا خ اهملكيبام وهللاوهللا سب كتخ أ مير بحيب يراوه دمح -أ

؟ فرعت ميرو -

شفرعم -

: هسأر يزه وهو لا قو دمح أ فقو

والال فرعت فرعه -أان

: طئاحلا ىلع قرطي وهو لا عفناب مثقلا

أ طبظلا ب هيا ينفياش وه وال اهبلط لاي قو انتيب باب لعىأم طبخ هج ناك اهبحيب ناك -ول

هيا لمع ناك هبحاص شتنكم ول لا مو

: قلقب هللا دبع قلا

إن فراع دحاو أرتك أتن فياش امأتن يز نياخ شم يراوه عوضوملا شربكت ما دمحا -



،وأهمق اهبطخي ناشع لغشلا يف قبطيب ريخةقبى األ ةرتفلا يفو حمست شتنك هفما ورظ

هنم لعزت شعفني موا شف ماخ هسل يراوه عوضوملا شربكتمف هلبطخته فخي إهنأام تلا

ده يز تقو يف

هدك لوقته تنك كتخا بح -ول

دمح: لاأ هللاقف دبع تمص

قبى تفوش -

نوف اهملكيب وال اهاعم يشم وهوال شمرجأم يراوه أصال.. شتملكت أانام هيا تفوش -

: ةناهتساب دمح قلاأ

يازا ةميرج أصال اهيل هبح : درطتساو !!! اهاعم يشميو نوف اهملكي ناك هزياع نامك تنا -

مامت شم وهأصال هدك ؟ مامت شم ةصاب يتخ أل صبيب ى قبيو هنمأتس وم يتيب يف ى قبي

هللا. دبع هب قحلف رداغو كلذ قلا

*****

حتف أهم هتأر ، ةشوشم ة روصلا ،و هلوح أهموأباهوأخاه دجو ، ةبوعصب هنيع يراوه حتف

لا: قو ىفشتسم يف أهن كرد وأ يراوه قاف اديور اديور .. ةدورغز تقلط وأ تمستباف نيعيه،

؟! حص ىفشتسم يف ..أان لصح يللا هيا -

أمه: تلا ق

يبيبح اي كتم هللالعىسال دمح -أفل

: يمار لا قو

. لطب اي الةم سلا هللالعى دمح -

لاأبوه: قو

ينباي كتم هللالعىسال دمح -

: يراوه قلا

؟ هيل انه ..وهأان مكملسي هللا -

: يمار قلا

ديدج رمع كلبتك انبرو نيموي نم لغشلا يف ةلا قسلا لعى نم تعقو -

دنع هنهذ نع ةروصلا تباغو هلوح لا معلا عمجت و هطوقس ةظحل يراوه ركذت ام ناعرس

كلذ

لا: قف



؟ شوج هللاام دبعو دمح لاأ -أمو

أهم: تلا ق

ةيوش نم مجو كيلع قلقلا نم ا وتوميه ا وناكو ، كلصح يللا ب انوغلب يللا امه لود -

ا ويشمو قياقد سمخ شولمكم

: يراوه قلا

هيل شودعقم -

: يمار قلا

مير كدصق وال هينيع أدح اً ضمغم وهو درطتساو دمحا تخ أ مير كدصق ناك تنأ -

نيم!

: مامتهاب لا قو ملأتف لدتعي نا يراوه مه

؟! لصح يللا هيا هيا.. مير -

لوق تب وأتن تقوف ام ةعاس نم هجقلاإكن رو تكدلا و مير اي لوقت لا مع تنك كلص -أ

يشام ماق هدك عمس دمح امأ لوأف مير

: قيضب لا قو هنيع يراوه ضمغ أ

يوهل -اي

*****

ة: يبصعب لا قو دمح أ لخدو نيساي حتفف ، ةوقب هتيب باب دمح أ قرط

؟؟ مير نيف -

رانم: تلا ق

هوج -

: لوقت ويه اهترجح نم مير تجرخ

؟!! هيا يف -

لا: قو اهرعش نم دمح أ اهكسم أ

؟! يراوه نيبو كنيب يللا هيا -

: فوخب تلا قو مير تعمد

ةجاح يف -وهللاام

دمح: قلاأ

هرابخ أ كلوقب نكت يلبه نم وأان هيلع ينيلأست ة يوش لكو ؟ هيل هيلع ة ناقلق تنك لا -أمو



فراع شم وأان يربوك ينيدخاتب

نم ةزيزع تجرخف يكبت تلظو ا هتنجو مير تكسم ،أ اههجو لعى اهعفصو كلذ قلا

، خبطملا

: ةزيزع تلا قف اهئاكب يف دادزت يهو اهنضح يف تمتراو إاهيل مير تضكر

؟ دمحا اي هيل قعزتب الد واي لصح يللا هيا؟..هيا يف -

لا: عفناب لا قو مير دمح أ كسم

يقطنا -

: عفترم توصب هترجح نم لا مك قلا

؟ زجاع ينمكا وال شياع وأان كتخا برضتب ؟ دمح ايأ هيا يف -

. يكبت يهو اهترجح إلى مير تضكرو هبر رفغتسي لظو هراوج ب دعقم لعى دمح أ سلج

*****

اال تقو عيضتل اه رطاوخ بتكت تسلجف ، لصتي ملو دمح أ ةملا ةكم رظتنم ةمحر تلظ

: تلا قو ءافص اهيلع تدان إلىأن راظتن

هج ِ كوب أ اشعلا اياعم يزهج يلا -عت

: ةمحر تلا ق

رضاح -

. ماعطلا نودعي تا فقوو خبطملا إلى اهفلخ تشمو

: ءافص تلا ق

هنبا علالء كزوجي زياع ِ كوب أ بحاص يمزع دمحم -

: ةمحر تلا ق

ك سفن يحير امام اي تانولا ص زوجته -مش

جاح أي لبقو أيكالم لبق ضعب غام دو ضعب ا وفوشو ةعمجلا موي اناعم ودغا اتي وجييه -

ة

قبى ةرفسلا اودعقيه مهنا ساس ؟لعىأ تارفس زاوج ى قبو تانولا ص شاقبم يقب هدكو -

هدكو

: ءافص تلا ق

ثمال كرعش لح يلع يرودتو األلو يحمرستت هزياع يتنا ينعي ةمها ف شم -

هدك شتلوق -ما



هدك ريغ هيا ىكالكم نعم لا -أمو

ينعي ةجاح أي لغشلا يف يقبى ليمز .. ينبطخي يجيي هبجع أ ينفوشي د حاو -

كبجعيو هيبجعت نكمم هد يجييه يللا بط -

تارم ى ِقبا كيضري يعالء هقطنتب سان يفو امام عالءاي همسا هد ينبجعيه شم -ال

يعالء؟

*****

يف ناك نيسحو ، ةمحر دجو ةبتكملا لخد لمعلا إلى دمح أ بهذ يلا تلا مويلا حابص يف

: ةبعادم ةمحر تلا قف ءايش أ بتري نزخملا

دقكالمك. شم يللا ي نتباك اي ريخلا حابص -

قلا. امك اهب هلا صتا مدع ألرم ةحملم

دمح: قلاأ

ريخلا حابص -

: تلا قو اهنيبج ة محر تبطق

همسا شم هيلع ى صو هنامزو مزاحل تلوق :انا تدرطتساو ؟! نابعت هسل كبحاص -مكلا

هضرب يراوه نسح دمحم

: قيضب دمح قلاأ

تفز دمحم -

قولات: تفشياه ة محر تبلق

تنك قاف إهن تفرعام وألو هيلع قلقلا نم تومته تنك حرابم هللا؟!ا ءاش قبىإن هد هيا -

؟ هيا يف هقياط شم ةدراهنلا ،و ةحرفلا نم رياط

: ءودهب لا قو اهينيع يف رظن يلقالمث تمص اهلأمال صقي دمح أ ددرت

ش يفم -

هدك قدص إينأ ضورفملا -ايسالمو

ة رشع ة يداحلا ةعاسلا نم أدتبي يقيقحلا لمعلا ناكف هل عيبتل ة محر تماق ٍ رتشم ءاج

دمح إلىأ تداعو يرتشملا ةعم محر تهنا ، اوعاتبيل ةلمج راجتو طالب يتأي احابص

: تلا قو اهمام أ ترظنو هراوج تسلج

لعزه شم كدعو وأ ينحراص يلوقت جورحم وأتن كيلع يسفن تضرف أانول دمح -أ

لا: قو دمح أأ جافت



هد!! ساسح اال يسحت خاليك يللا هيا -

نع ليشنه شم ول انحا .. شيفم يلوقتبو كاقياضم ةريبك ة جاح لصح ان لوقيب كلكش -

يليكحت كسفن نم يجيت يسفن ناك ةمز ال شاهلم انتق عال يقبت ضعب نع ففخنو ضعب

؟ كتقاط قوف كسفن لمحت بحتب امياد هيل كاعم اهلح ةأ لكشم يف ولو كقياضم يللا

لا: قو قيض يف دمح أ رفز

لمعا فراع شمو يغامد يف ةنابرخ اهلك ايندلا و يتخا بحيب يبحاص إن كليكح -نيعفأ

أنا كلتلوق يد ايلع كسفن ةضراف ةملك ينات يلوقت قبى كزياع شم !! يكحتت ةجاح يد هيا

يف إن يفرعا سب ةركف لعى كليكحه تنك أيكالموأان يلوقتام لبق ةيادبلا نم كتيبح

كليكح أ ردق أ ناشع كنم حل هزياع تاجاح

: ةمحر تلا ق

ةفس -أانآ

شيفسأتتام -

كتخ أ بحيب كبحاص إن هيل بقىعزالن يليكحا بط -

لا: قو شاهدناب هيبجاح دمح أ عفر

! حرفت ةجاح يه هد؟ هيا -

هدكو ضعب عمو بياسن ى قبنه إن حرفه ايوخ أ تبح يتبحاص أانول حرفت ةجاح -أه

: احزامم دمح قلاأ

ة طيبع ةدحاو تيبح يلكش -وهللا

نيدعب شئجافتت ما ناشع تفرع كنا هلل دمحلا -

: ةيدجب مثقلا دمح أ مستبا

يناخ ى قبي ينم شاهبلط موا ايارو نم يتخ أ بح ول يبحاص ةمحر اي فلتخم عوضو -ملا

: ةمحر تلا ق

هب؟ حتب كتخاو -

: قيضب دمح قلاأ

، اهتبرض ينا ينلعزم يللا و اهاعم مهافتا شتفرعمو اهتبرض حرابما هدك.. اهلكش شفرعم -

دقعتا عوضوملا ضيرملا ايوبا تحرج نامكو أصال اهبرض رمةأ ألو

ينم شلعزتم سب ةجاح كلوقا -

ي لوق -

..ول هضرب دحاو تخ أ شم وهأان ، بحلا اهيلع عونمم ى قبي كتخ وأ بحت إكن لبقت هيل -



.. ضقانتم ى قبته وإال لعزت شعفني ىما قبي ريخ يوان ووه ءيرب مهبح كبحاصو كتخا

نع اديعب ةاودهلا ب هيا لمعته فوشتو سيوك عوضوملا مهفت يتقولد كنم بولطملا

تقو يف كبحاص نامكو ا هلحيب شم لكاشملا دقعيب برضلا ناشع ، برضلا و بصعتلا

اهبطخي يجيي اهبحيب ولو هنم لعزت شم هبنج ى قبت كجاتحم

لك لغشناو ةبتكملا لعى نودفاوتي سانلا تحىدبأ ان ثدحتي ال ظو ةمحر كبالم دمح أ عنتقا

. هلمع يف مهنم

*****

مهيلع أقلى هعم أهم دجو ، ىفشتسملا يف يراوه إلى هدحو ةريهظلا تقو هللا دبع بهذ

هللا: دبع لا قو ةيحتلا

شحو المةاي سلا هللالعى دمح -

: يراوه قلا

كملسي هللا -

أهم: تلا قف

هيل شاجم دمح لاأ -أمو

هللا: دبع قلا

ة جاح يكارو إنقبى دمحم أم يتلا خاي أتن يحو ر يجيي ى قبيه ديك ..أ لغشلا يف -

هاعم دعقه وأان اهيلمعت

: يراوه ةدلا و تلا ق

يمارب لصته هسل تنك ريتك تاجاح ايارو .. كيلخي شهللا -إن

هللا: دبع قلا

ايوخا دمحم هد يتلا ايخ ةمدخلا يف -أان

. مهتكرتو ترداغو ايشءاه أ تململ تماق

: اهجورخ روف يراوه قلا

؟! ةجاح فرع دمح أ لصح يللا هيا -

أرتك ايندلا لدهب هج يناتلا وه روتكد لا تفزلا و قوفتب وأتن مير -أهايفحلا..قُتل

مير ريغ شلوقتب ام تقوفام ةعاس نم لاإكن قو

؟! هيا لمعو بط -



دحل نينياخ انفياشو نينت اال انحا اننم لعزو شقدص ما مسا أي لوقتب إكن هعنق أ تدعق -

هدنع وه ينتفرع ام يخ ايأ كتيراي نماأللو انطلغ انحا ةحارصب .. ةقيقحلا هلتلوق ام

هنامز هد هدك نم نسح أ فراع نوكيو كالم طبر نوكي لعىااللق كفورظ همهفت تنك قح

مير خفن حور

: نزحب يراوه قلا

دبع اي شطلغ ..أانما بنذ شاهلم يهو ةليللا ليشت مير إن هنم فياخ تنك يللا هد -وه

هللا

يزاأللو...أان ضعب ىعم قبنه شانكمو انتقادص نيب زجاح يف ى قبيه ناك تضفرتا ول

وكيب تعلط يللا ا وتنا هيا، يلا هبسنلا ب دمح وأ أتن فراع هللا..أتن دبع اي هرسخ أ زياع شم

هلر ذتعه وأان يليج ي هيلخ هللا دبع اي يبنلا و هملك ا وكيف دح رسخ أ شعفني ام ايندلا نم ا

مهنم دح رسخا شعفنيام مير رطاخو هرطاخ ناشع ة جاح لك همهفهو

لا: هللاقو دبع رثأت

تنا كيف طرفيهام هرمع نكل أه ةيوش لعزي نكمم وه كرسخي نكمم مش دمح -أ

شم هدح ول كليجيه وهو ى دهي ىامل نتسا سب يازا كيلع ضوضخ م ناك شوتفوشم

ف راع وأتن ضيب أ هبلقو بيط دمح أ كت دش يف كبيسي نكمم

انتقادص قحو انبر تيعار أان ةيادبلا نم ةجاح لك فرا ع مير..أتن لعى فياخ -أان

ي. نانتست سب دعو اهنم تدخ أان شاهت ملكمو

أتن كليح دش : حرم يف درطتساو . شاهتملك ما سب اهبحتب إكن هلتلوق .. هدك هلتلوق -أان

اهبرخنل انبرو يراوهاي قبى حرفنو اهبطخت حورتو سبجلا كفت ناشع سب

: بارغتس مثقلابا ةماستبا فصن يراوه مستبا

هيل! كلغش يف شم لاأتن -أمو

لا: هللاقو دبع كحض

ت دفرتا -

يموي يف تلصح ريتك تاجاح تتاف لايل ةنسلا نم ة بوبيغ يف تنك إين سساح هيل!أان -

ن

ردرو األ باحص وأ ةمحزلا نم ربوتكا يربوك لعى تلطعتاو ردرو يفأ ناك يديساي -أادب

. يندرط ريدملا و ينوكتشا

. يراوه ةدلا و تءاج تحى اريثك ان ثدحتي ال ظو

*****

: تلا قو ةلا قب لحم دنع ة محر تفقو ةمحرو دمح أ رداغو لمعلا دعوم ى هتنا



ى نتسا -

دمح أ تطعأف مهريس وأمكال دمح إلىأ تداعو الةت وكيش هنم تعاتباو لحم إلىلا تهجوت

: تلا قو الةت وكيشلا

نيتقيقد كدي يفإ دخاته شمو ي لباب الةت وكيش اهنم، مهفاو كتخ أ اهيب صحلا كسما -

ةحلا صم

ًا: مستبم لا قو دمح أ اهكسم أ

يشام -

حيحص هيا اهمسا يه -

يدادعا ١ يف نيسايو يوناث ٢ يف رانم يفو مولع راد ةيلك يف٣ يه مير -

: ةمحر تلا ق

روتكد مزاحو بادآ ى لوا يف ريده يدنع -وأان

ةصاخلا مهتايح إلى ثيدحلا هجتاو

*****

دولفت دمح ءاجأ امدنع تماقف ةسلا يرمج تناك ةزيزع هل تحتف بابلا دمح أ قرط

لعى ةسلا ج اهدجو فلد مير، ةرجح إلى هجتاو هتوخ لعىأهموإ دمح أ ملس ، اهترجح

هل: رظنت أن نود تلا قو اهريرس

مانه ناشع رونلا لفق -ا

لا: قو هنيبج حسمو تفشيه دمح مزأ

! برغملا ة٦ عاسلا ماني دح يف -

-أان

ا هيلع ءاطغلا تبذجو تقلتساو كلذ تلا ق

لا: قو هسأر دمح زهأ

ينعي -أهعزالةن

لا: قو ريرسلا فرح لعى دمح أ سلجف ةفش، تنبب سبنت ملو مير تتمص

تسلجو اهيلع ءاطغلا مير تعفر ؟ يازا يفرصتته يفوشو يناكم كسفن يطح بط -

: تلا ةقو لدتعم

ي نبرضت ناشع طلغ ة جاح شتلمع -أانام

هيب! عالةق شيكلا م أتن ينعي -



دمح: لاأ قف مير تتمص

يدر -

: اهاي إ انئمطم مثقلا

بصغ وهللا حرابما كتبرض ينا فس ِوآ كيلع يدي إ دمه شم كدعو وأ ةقيقحلا يلوق -

ينع

: ةعماد مير تلا ق

كارو نم كبحاص وأملك كسار يطو أ نكمم شم أان نمطا -

قوال: دمح أ مستبا

هيب! عالةق شيكلا م ينعي -

: يكبت تلا امز يهو مير تلا ق

ى فشتسملا دنع ينوسكاعي نيلا امع وناك نينتا يفو رخأتم ةعماجلا نم ة عجار تنك ةرم -

نمطي انعراش تيج ام دحل ايارو يشام لضف نيدعبو ورجا.. امهو مهبرضو ينفاش دمحم

اهسافن أ طقتلت مير تتمص يشمو ... ينعي هبحاص تخ إينأ مكحب ايلع

ت وألمك مامتها يف عمتسي أمحد ناك

تنكو ة جاح بيجت تحار رانمو تابلط ب يجب تنك ينفاش ة فدصلا ب نيرهشب اهدعب -

ينبحيب هنا يلا قو ينئجا ف رانم هينتسم الأان هلتلوق ةجاح يف هجقيلا ة فقاوو اهاينتسم

ة قفاوم يلوق قيلا ردان لعى هلياق تنك أتن اهتعاس ناشع مدقتي ام دحل هانتس أ ينزياعو

ما اهتعاس نمو هدك سب يشمو ة قفاوم هلتلوق طلغ يد يتفقو إن فراع ناشع والال

شانملكت

: قيضب لا تفشيهقو دمح أ طم

شفرعم وأان هدك يز ةجاح كلوقي ك فقوي هنا عفني ينعي بط -

هنم لعزته تنك كلتلوق تنك -امأانول

ن اطلغ إهن ةفراع إكن سيوك بط -

ينفرعي قلا بطخت فأ اخو اهتعاس مدقتي إهن حمس ت شتنك ام هفورظ هيا لمعي وه بط -

والال اهفرعته بطختته إاهن تيسحو ةدحاو تيبح ول أتن ينعي

لا: قو هتلا امق دمح أ لهاجت

هيبحتب إكن هدك نم مهف أ ينعي -

: ةمارصب دمح فقلاأ مير تتمص

والال هيبحتب -



: احرم دمح لاأ ةقف يناث هبجت مل

سيك ه بشو هدك غدغدم وهو كبطخي يجيي ألخهي هيبحتب ول ناشع كلأسب أان ةلبه -اي

. نطقلا

دمح: لاأ قف اهلمان أ فرطب ا هتاربع تحسمو مير تكحض

ياش يليلمعا يموق -يالقبى

: تلا قو اهيبجاح نيب ام توزو قيض لا مير تلعتفا

عزالةن هسل هد,,الأان هيا -

لا: قو هبيج نم ةمحر اهاي إ هتطع أ يتلا الةت وكيشلا دمح أ جرخ أ

يكيف ةراسخ -وهللا

: تلا قو ريرسلا نم تزفقو هدي نم مير اهتذخ أ

خبطملا إلى تهجتاو . يتقولد ياش ةيابوك ..ألحى ديمح ايأوب رمؤت المهدأتن ساي -

هل. اهدعت

*****

: تلا قف اهفلخ دمح وأ ةديعس اهترجح نم تجرخ مير ةزيز ع تأر

ضعبل مكيلخيو مكيدهي انبر لا.. األوح ريغم ناحبس -

لبق إهيل دمح أ بهذ ئاي، برهكلا حابصملا ءوض نم ماقف ًا مئان ناك أهيب ةرجح دمح أ لخد

لا: قو سم أ فقوم لعى هنم رذتعاو هنيبج

لعى حبصت انلك، ضعب عم دعقنو هرب كعلطا ى ىقبا حصت املو قبى كمون لمكت كبيس -أ

ريخ

لا: قو هدلا و أموا

. ريخلا نمأله -وأتن

هترجح لخدو هذخ أ ياشلا بوك وتلل تدع أ مير جود جرخو ءابرهكلا سبقم دمح أ قلغ أ

. ةمحر فتاهو هفتاه جرخ وأ هريرس لعى سلج

*****

ةملا كملا تحتفو اهتماستبا تعستا دمح أ هتدجو إهيل تضكر اهفتاه نينر ةمحر تعمس

: تلا قو

-ولا

دمح: قلاأ



ةمحر اي هيا -

؟ هيا لماع -

؟ هيا ةلماع ِ تنا مامت هلل دمحلا -

مامت امأتن لوط مامت هلل دمحلا -

ى؟ تما ِ تعجر -

؟! مير تحلا ..ص سب ةعاس صن نم -

سب ديعب نم ضعب ا وبحيب ا.. وملكتيب شونك ما سب يراوه بحتب تعلط -أه

ركاف يفاأللو انيز هد.. وجلا بحب هللا -

ة اناعملا ركاف يتخاي -أه

والال.. ينبحتب أتن شفرعم ناشع يناعب تنك يللا ..أان ةجاح أي نياب شنك -ايسالمما

ل يقتلا مع اهيف لماع وأتن بابه قلدة كيلع هقولدم ؟هدأاننكت هيل يناعت نيدعبو

تاعاسو نيسحب ةطبترم كبسحب تنك تاعاس يناعب وأان كتفوش ام ةعاس نم -وهللا

ريتك تاجاحو ةديسلا نم وأان يداعملا نم يه لوقب تنك

: ةلئاق ةمحر تكحض

ينعي شيرق رقص شم ةيدا ع ةقطنم .. لماك ةدياف يف ةنكاس هدأان معاي هيا يداعم -

كبحه تنك هضرب راحة يف وأتن ةيداحت اإل رصق يف ةن كاس تحىولأان نيدعبو

ًا: بعادم دمح قلاأ

فراع أان مواق الأ يكاتنك جاجد يز -أهامأان

: تلا قو ةمحر تكحض

يلعه دماج ى صو مزاح هد ىتما يراوهل حورته .. مواقت ال هدك طبظلا -ب

هل حور وأ هدك نيتعاسب ملايداع لبق يدجم ذاتس نمأ نذأتسه هللا ءاش إن ةركب حوره -

ةرايزلا ديعاوم نع شرخأتم ناشع

األلوى تناك ، ضعب افرع أن ذنم مهل ة فتاهم يناث ةملا كملا تكل تناكف ، اريثك ناثدحتي ظال

هعم. اهفتاه ةمحر تيسن امدنع نيتقيقدلا ى دعتت ال

*****

ءاجأبواه إلىأن اهترس عمأ تسلج اهترجح نم تجرخ ةملا اكمل ةمحر تهن أ امدعب

: امستبم مزاح ةرس،قلا األ تلمتكاو



ادج ةولح ةئجافم مكيل يدنع -

لا: قف لوقي لعىأن اعيمج هوثح

يملعلا ثحبلا ةيميداك نمأ عارتخا ةءارب لعى تلصح -أان

ال: مكم مزاح لسرتساو اعيمج اوقفصو ةمحرو ريده تخرص

إ عنصتي راقعلا نيدعبو عارتخ ياال نبتل ةركب ةحصلا ةرازو حور إينأ ريغ لضاف شم هدك -

دربلا ةلزن يز هيز يداع ضرم ى قبي ناطرسلا هللاو ءاش ن

: نيهاش قلا

هللا ءاش إن ريخ -

: ءافص تلا قو

كدوهجمو كبعت عيضيه شم انبر ديك ..أ يبيبح اي نامكو نامك كمركي انبر -

: مزاح قلا

هللا. ءاش إن افشلا دعب ضيرم ألو ةماستبا نم مهيب سحه شم ودل يدوهجمو يبعت -

: ةمحر تلا ق

كليعدته يللا سانلا مك ليختم شم مع اي كتخب -اي

: ريده تلا قو

اهنم شعلطيب ما خيرات باد يهآ ةموز اي هيا كلوقب .. ةعاسلا ثيدح ى قبته إكن ريغ -هد

نيعرتخم

ًا: حزامم مزاح قلا

نيفلختم اهنم علطيب ابيرقت هد كلا ؤسب -

: ريده تلا قف

ما تعلطو طلغ كلجر كلسبج روتكدلا امل امام اي هركاف نيفلختم ةرتاكد يف ام بط -

مع اي تكس ا اهيلع اوطيخو ةطوف هنطب يف اويس ن يللا ضيرملا أصالوال ةروسكم شتنك

ةتح. لك يف قبى بويتويلا و باليو لصحتب هد

: ءافصل كالهم اهجوم مزاح لا قو اعيمج اوكحضف

يد تبلا يف هيا لعى يمحوتتب كتن تنا -

*****

ماك ةعاسلا



: تلا قو اهتعاس يف ةمحر ترظن ةبتكملا يف ةمحرل دمح أ قاهلا

صنو ٢-

دمح: قلاأ

ي راوهل حور أ ناشع قبى نذأتسا زياع -

هلوق حور بط -

دمح: قلاأ

. ضعب عم عجرنو كلصو أ ناشع كليجه ةرايزلا دعب ناشع شي شمتام ينتسا يقباو يشام -

: تلا قو ةمحر تمستبا

شرخأتت ام يشام -

ىفشتسملا إلى بهذو ةبتكملا رداغو هل حمسو يدج م نم دمح أ نذأتسا

*****

كرحتملا دعقملا ب هدوقي أن لزني أن لبق يراوه هل لا قو يراوهل تاجاي تحا عاتبي يمار لزن

نم هفتك لعى تعضو ادي دجوف دورش يف ةذفانل نما رظني لظ ، ةرجحلا ةذفان أمام

دمح: لاأ قف ملأت نكله هسأر فلي أن لواح فلخلا

تحى مويفربلا ةحير نم شينتفرعم -

: ائجافتم يراوه قلا

يسفن تبدك سب فراع تنك -

سلجو اآرخ دعقم بذجو هيلع ءاقلتس لعىاال هدعاسو ريرسلا هاجت دعقملا ب دمح أ هداق

لا: قو هتلا بق

هدك ةعرسب ينشحوته إكن فرع أ شتنكم سب فراع وأتن لدن إكن مغر -

: يراوه قلا

ايوب وأ أيم تملك أان ميرل مدقت أ يجاه سبجلا امأكف ووهللاألو يبحاص اي ايلع كقح -

ا وقفاوو

: ابعادم دمح قلاأ

حلصتي المز رسكنا يللا خالصو تسبدتا أصالأتن كجازمب شمو لصحيه يللا هد -وه

لا: قو يراوه كحض

وهللا ةسيبدت -ألحى

: ابعادم دمح قلاأ



يدأتخي هيا وال اهيف ءوسته تنا ينباي الص خام -

ىطسا يا فس -آ

*****

إهيل تبهذف نزحلا هيلع ودبيو ادراش ة بتكملا ناكر يفأدحأ جسلاا نيسح ةمحر تأر

: تلا قو

سحس اي -مكلا

: نيسح قلا

. بطختته -نمى

: ةمثعلتم تلا قو ةمحر تقهش

ك تيبح إاهن نياب إاهن لوقتب تنك شم ياز إ يدصق هيل.. -

هتارمو يمعو مدقتا زهاج دحاوو ة جاح شاهلتلوق أانما سب ينتبح إاهن نياب ناك -أه

تحىق ةوال جاح شنوكم هسل دحاو ى نتست شعفنيا م يهو هيب اهوعنقاو هيلع نيقفاوم

مول اهيلع مش يه ريخ ىلع اهلممتي انبر ة.. جاح اهلا

: نزحب تلا قو اهنيبج ةمحر تبطق

كنم عيضت اهبيست مارح نينس نم اهبحتب أتن نيسح اي اهلوق تنك بط -

تالتأعبر يمادق هسل نام ..كو مهتيب لخدب وأان لوق إينأ عفني شنك ما ةرم ذكا كلتلوق -

شو لعى يهو اهلوق نسةثمالإامنأ يلضاف ول ينانتست اهلوقا زهاج ى قبا لعىام نينس

حجب أقبى هدك !!هدأان نينس أعبر ينينتسا زاوج

*****

لا: انقف كحضي يراوه راوج دمح أ دجو هللا دبع لخ د

طورشو ةيلود تادهاعمو ت احلا صمل لولح فوش أ تيبلا يف دعاق هللا..قبىأان هللا -

يف ةنيكسلا يزو ا وكحضتب انه ا وتناو شتاملا بياسو نينت ااال وتنا ا وكيل ماكح وأ ةيئازج

ه وتاجلا

سب هيا لوق :أ درطتسي وهو هيلع سلج ًا دعقم بذج

لا: قو يراوه كحض

هيل ينات هركفتب تنا كقرحي هللا قبى دعق -مات

دمح: قلاأ

هللا: دبع إلى هثيدح ها جوم درطتساو ريخ. لصح ى طس -خالصاي

شتاملا لعى جرفتن حورنو سبجلا يف يراوه بيسن يجيت ام هيا كلوقب -



هللا: دبع قلا

تير -وهللااي

: يراوه قلا

ةلا جر اي شتاملا -أانوال

: دحاو نآ يف هللا دبعو دمح لاأ قف

اعبط شتاملا -

يقول: وهو نينث اال هيدي عفر يمار ءاج ثلاالةثف كحضو

أانقبى ةوهقلا لعى تحت شتاملا على جرفت أ حور أمه..أ كاعم كباحص هللأ دمحلا -

: يراوه قلا

هدك اياعم اولمعته شم بل ه ينجب ول انا هد اناوخا اي هيا يف ! يمار اي تنا تحى -

: يمارل ه ثيدح اهجوم دمح قلاأ

هيل شتاملا لعى جرفتت زياع ؟ يواكلمز شم هانأتن ينب اي دخ -

هللا: دبع قلا

تمشي ناشع ديكا -

: يراوه قلا

شمرحيب ام هضربو أصال هيف تمشب يللا أان ةرم لكو -

: بابلا وحن ه جتم وهو يمار لا قو ثلاالةث كحضف

براي لا: قو مهل هسأرب لط داعأ مث جرخ . نسح أ لزن هيا..الأانأ وال ايلع اورتاكتته اوتنا -

اعرسم ضكرو .٠/٣ اوبلغتت

: يراوه لا قف

انه نم ضاي -يال

*****

دمح: هللاقلاأ دبعو دمح أ ةرداغم ءانث أ ةرايزلا ءاهتنا دعب

والياه؟ ةدراهنلا لغشلا شتحور -ما

تدفرتا أان شم .. شكلتلوق -وهأانما

لا: قو هعم ثدح هللاام دبع هل صق

أ تدعق ول يد دلبلا هد..وهللا عوضوملا يف ركفبو رفس لعى ةقيلا نيزنب يفطصم داولا -

ةفيضن ةشيع ينشيعي شرق عمج أ فرعه شم هلك يرمع اهيف لغتش



هيا لغتشتهو نيف حورته ! ينب اي هيا رفس -

كانه ة جاح أي لغتشهو رحبلا قيرط نع إطياايل رفاسه -

: راكنتساب دمح قلاأ

هللا دبع اي كغامد نم يد ةركفلا ليش ... تايبرع حسمتب وال قابط أ لسغتب لغتشته -

دج رطخ هد رحبلا رفس هدك ريغ ,, ةبرغلا يف كدح ول لد هبتت ام نسح أ انيطسو انه ةلدهبلا

هد يأرلا يف كقفاوم شم أان شعفني ،ام نامك ينوناق شمو ًا

كتداهشب شملكتت ام يد ينوناق شمو ينوناق نم ككفو دحاو برلا و دحاو رمعلا معاي -

وأ نيتنس وال ةنس كانه لغتش أ حوره المزة..أان نيت أيتال شاهلم و تيبلا يف ةيمرم يللا

لولذم يرمع لوط انه شيع امأ نسح أ كلم شيع أ عجر

دمح: أل لا قو دعص ماع لقن سيبوت يفأ هللا دبع زفق

ينب اي بكرا -

دمح: قلاأ

لعأف هنع دع تبا دق سيبوت اال ناك ين.. انتست اهلياق ةمحر لصو أ ناشع ةلا جفلا حيار -الأان

لا: قو هتوص ى

ع وضوملا لمكن ليللا ب ةوهقلا كلعى ليج ىأ قبه -

كانه كانتسه يشام -

*****

اهتعاس يف رظنت ةمحر دجو لخد قئاقد سمخ و ةسماخ لا ةعاسلا ةبتكملا إلى دمح أ لصو

لا: قف

وها تيج -خالصأان

: تلا قو ةبتكملا نم االنثان جرخو تضهنو اهتبيقح تكسم أ ةمستبم ةمحر هل ترظن

نتباكاي ريخأت قياقد سمخ كدنع -

ًا: بعادم دمح قلاأ

ينعي وهأان يللا ّيل كوم لعى ةبوقعلا فيفختب وجر أ كلذلو فر تعب -

: تلا قو ةمحر تكحض

كنع وفعلا ب ينعي وهأان يللا ةمك حملا تمكح -خالص

يماحم لغتشتو بتكم حتفت شتركفم هيل : ةيدجب تدرطتساو

لا: قو ةماستبا فصن دمح أ مستبا

هدك نم أربك ناك يح ومط ..أان نيمهتملا نم أرتك اوقب نيماحملا هد يتنب اي هيا يماحم -



فظوم ناك شاعم علطي ام لبق ايوب وأ ةطساو شيدنعم سب يضاق أقبى يسفن ناك

ينعي شعفني مفا سب .. طيسب

نامز نم شاعملا لعى طعلا كاباب -

هضرم فورظ ناشع ركبم شاعم طعلا -الهد

هيإب ضيرم -وه

يس سريف -

نيسيوكو هد ضرملا ب ريتك سان فرعا سب -

: نزحب دمح قلاأ

رسك جهلا هدك لبق عقوو لا.. حطلا ىو لكلا هل بعت الج علا نامكو رخأتم ضرملا فشتكا -

ام هتلا ح ناشع تايلمع لمعي فنيعش موا يشميب شم ديعق وه حايلا ينعي ضوحلا يف

ش حمست

بر اي مكيل هيلخيو هيفاعيو هيفشي انبر -

دمح: قلاأ

ركاذتلا بيج أ حور قبىأ يربصا .. نيما هللام -

حلاأهيب ركذ لعى ةسيبح عومد حسم دعتبا ام وألو اعرسم ركاذتلا بلجي دمح أ بهذ

. ورتملا مودق راظتنا يف افقوو ةمحر إلى داعو

*****

ةعبرتم ةسلا ج ءافص تدجوو ، ةملكب قطنت أن نود ريده اهل تحتف تيبلا إلى ةمحر تداع

: بارغتساب ةمحر تلا ،قف نزحلا اهيلع ودبي

مكلا -م

: ريده تلا ق

مزاح عارتخا ينبت تضفر ةحصلا ةرازو -

: تلا قو اهيبجاح ةمحر تدقع

يملعلا ثحبلا ةيميداك نمأ عارتخا ةءارب دخ شم ؟! هييل -

: ريده تلا ق

. ةرهاقلا ةعماج يلع عوضوملا ضرعي هلولا يفاآلرخق ونيل ؤسملا عنقي لضفو .. اوضفر -

: ةمحر تلا ق



دوجوم األلم هسل مامت -

: ةلئاق ءافص تلخدت

يلا يل رهسو بعت روتكد شم عراشلا نم دحاو هنأك .. هوتكسي ناشع هولوقيب -هدكالم

واال ثاحب األ ليومتل سولف شيفم لعىبالطة هلا قهلا ونيل ؤسملا نم دح ..او روهشو

. تاعارتخ

: ةمحر تلا ق

مزاح نيف لا -أمو

: ءافص تلا ق

ةيوش هيلع ّين وه يلخدا هتضو يفأ -

ة يناث بابلا تقرطف ، لوخدلا إنذ تر ظتناو بابلا تقرطو هترجح وحن ةمحر تهجتا

: تلا قو

مزاح -اي

هعومد حسم هدي، يف ةروصب كسم ،ي هينيع يف رهقلا عومدو هريرس لعى اسلا ج مزاح ناك

ًا: كسامتم لا قو هقير دردز او هعباص أ فارطأب

يتقولد دح عم ملكت أ زياع شم ةمحر اي شلعم -

: ءافص تلا قف اهتفرغ إلى تهجتاو تفشياه، تمزو ضر إلىاأل ةمحر ترظن

ينب يا كحرفيو كرطاخب ربجي انبر -

*****

لكب اهبح دقأ ناك ، مهتقهارم أماي هبحتو اهبحي ناك يتلا كلت انريم ةروصل مزاح رظن

عام ثحبلا يف هتايح بهوي أن ررق تتام امدنع كلذل اهل، هرعاشم لك ذفنتساو هحراوج

دسج أي كرتي ال يذلا نيعل لا ناطرسلا كلذ ، دوجولا نم هيهنيو هنم هرأثب ذخأيل اهلتق

: هينيع نم طقس ت عومدلا و ةروصلا إلى ارظان هب.قلا قصتلي

وهللاأ سب كلتل وق ام يز ناطرسلا لعى يضق وأ يدعو أذفن شتردقم انريم اي ينيحماس -

. شينتردق ما يللا يه يدلب ةدايزو هيلع ردق أ يللا لك تلمع ان

د: رطتسا مث اقيمع اسفن يلقالوأذخ تمص

دح لعى عجوتي شدحم ناشع ضر جوهاأل لعى ناطرس ضيرم شيفم ى قبي يسف ن ناك -

أان ايندلا يف كريغ فوش أ فراع شم ...أان انريم اي أيو ينرسك كتوم .. ييز هبحيب

إكن عنتقم شم هسلو نم١١نسة ينيتبس هنس ٢٩ يدنع أصالقبى كريغ فوش أ شتلواحم

ال اهلوقب وأان اهبطخ أ ةسورع يلعى لوقت ةيوش لك امام وهللا.تحى أيو تبعت أان ينيتبيس



. يتقولد شم

يكينتسمو زوجت أ يوان شم إين شاهلتلوق ام يلص ئاقال:أ لمك وأ ةنهاو ةماستبا مستبا

إين ينات كدعو أ سب يكيل يدعو أذفن شتفرعم ناشع ينيحماس ... ةنجلا يف ايل ةجوز

قلا عنصتي راقعلا سب ناشع اهلك رصم بيسهو ةينات دلبل هد عارتخ اال مدقهو سأيه شم

أ سوباك إلى لوحتي هتايح ملح أرى دقف هقرحب يكبي لظو هردص إلى ةروصلا مضو كلذ

دسى. بهذ دق ةريثك يلا يل رهسو أماي دوهجمو هينيع مام

كدوعو اهعم راهنت أن الكم حأ رايهن نما أوس األ

*****

ةلدهب شيفم انه إن ينعنقت زياع ينعي

ى. هقملا لعى مهسولج ءانث أ دمح هللاأل دبع قاهلا

دمح: لاأ قف

ةبرغلا نم نسح أ كدلب يف ةلدهبلا ى قبي ةلدهب انهو ةلدهب انهك سب هدك شتلوق -ما

ناويح أو ةنكم يف سرت شم ناسن لعىإهنإ ناسن اال اولماعيب كانه -ال

ةيرصنع مهدنع امهو ملسم نام كو يبرع أتن ينباي المهد.. كلا كمهفم نيم مهف أ يسفن -

يباهر إ لعىإكن كاعم اولماعتيه كانه ينعي

ممصيب أام كبحاص فراع رقراوأتن تدخ الص خو تقهزو يرخ أ تبج أان شلواحت -ما

ةجاح لعى

دمح: قلاأ

ايلع هلك لمحلا هيا تلمع تنك يناكم ول لاأتن أمو ينباي -

أن نود هللا دبع قاهلا هجلا أع شفرعمو ضرم هليجي ايوب أ كيز املأقبى ينتسه شم -وأان

هقيدص رعاشم حرج دصقي أو هبتني

: نزحب لا قو اهحتفو هينيع دمح أ ضمغأف

. ضارم أيأ شوليجي موا ةحصلا هليدي انبر -

ًا: ححصم لا هللاقو دبع هبتنا

اناعم ى قبيب شنكم تاعا سو ركسلا ب تتام إنأيم دمح ايأ فراع ..أتن كنع ملكتب شم -

عالهجا نمت

سيوك ناكم يف هجلا أع فر اع شم عفال حصأان كالكم شتقياضت -ما

هللا: دبع قلا



هجلا أع فرعه شم أان بعت ايوب إنولأ يدصق هدك..أان دصق وهللاامأ ينب -اي

: وجلل ًا فطلم لا هللاقو دبع تمصلا كلذ عطقف االنثان تمص

ووال يه تقناختاو .. اهقرحي هللا ينتدرش تجو عموالء حرابما ينتفاش راسه تبلا شم -

ضعب ا ومتشو ء

لا: قو هنع امغر دمح أ كحض

هيا لصحو -

قلش نينت لصاال أ ضعب ا وبرض إمهن سساح تيشمو مهتبيس شفرعم -

سب ةدحاو يف زكرو قبى ملتا ينب -اي

قرحلا هزياع تانب يد مع.. اي هيا -أزكر

يله؟! مهبحاصم لا -أمو

هاج دحاو اهلمدقتي ام الصوألو خو تقو عيضتب إاهن ةفراع نوكتب اهبحاصب ة دحاو -أي

د: رطتساو . ينم نسح أ ةدحاو لهاتست أتن ةفس آ يلوقت ز

هللاأ دبعاي ةفس آ يلوقتب بطختت تج ؟امل هدك لبق اياعم اهتفوش يللا ماهير تبلا ركاف -

كسفن ةقدصم يتنا ةمزجلا تنباي هيا كنم نسح أ اهلتلوق ينم نسح أ ةدحاو لهاتست تن

لفاساي ناويحاي يال يلتلا ق

. اهتوصل ادلقم وهو ةريخ قلااأل

ه ثيدح ال مكم هللا دبع عبت او دمح أ كحض

ينعي ةطشاو كلذك وأان اهوضقيبو نيفراع اوقبيب امه ين -عي

: ةيدجب دمح قلاأ

يف هسل يللا كتنب أو كتارم ةأو مسب كتخ لعىأ فاخ ةشحو اهترخ يدأ ةكسلا ينب -اي

ميقتسم باش نم كلوح يللا هيا كلا رج يللا هيا هللا.. دبعاي هدك شتنكم أتن بيغلا ملع

مهتقو وهج لود نيتملكلا كلوق أ يسفن وأان نامز نم أان عياض باشل

: نهوب لا قو ةكحض فصن هللا دبع كحض

ةقشو رهم اوبلطيب يللا لألهيلا دلبلا حلا نمألو كع.. يف كع تيقب ةجاح لك ناشع -

انديس شم يداع باش وأان تانبلا سبلل يكبسلا ..ألفالم زيجعت تابلطو بهدو شفعو

ف يضن أقبى ينزياعو هد لك ايلا وح ى قبي يازا يلوق ، فسوي

باسح لمعا هيلا وح يللا فورظلا لعى هتجح ى مرو هدك كيز لمع هلك ناك هللا دبع -الاي

يخ تحىايأ كترخ أل



هللا: دبع قلا

موزللا نع هدايز يلا ثم يللا دمح ايأ -أتن

لا: قو دمح هلأ رظن

ينعي ةرخ يفأ ناشع طلغ ةجاح شلمعا ام ردق امأ دق ىلع لواحب أان يلا ثم شم -أان

مهيلع فاخب تاوخا يدنعو باسح

أدبا عجراو هلك يض املا بيسه رفاسه كلوقب هدك ناشع .. ينعي هدك طوسبم ينركاف -أتن

للاي ناهتاو دح دنع لغتش أ ةيوش لك شم ةميق ايل وأان عجر وأ فيضن لعى ةديدج ةحفص

شيع يجأ وأ نيتنس أو ةنس طمرمت وأ برغت ...أانأ هيا ى لعو مالميل ينيدي يللا و يندفري

كلم

اس: ئاي دمح قلاأ

شم كانه ةطمرملا و ةنسب كيلع يدعيه ةبرغلا يف مويلا ينقدص سب هللا دبع اي كتحارب -

كتخ أوأ هليكتشت بحاص تهاليق كيلع قي ضت ايندلا امل انه لعىاأللق انه يز ى قبته

اهليكحت

هللا: دبع قلا

. هليكتشهو دح نمأي نس أح يللا انبر اياعم -

*****

، هلزنم يف اموي ين رشعو نينثاو ى فشتسملا يف ا هاضق أماي ةرشع دعب امامت يراوه ى فاعت

لا: قو ىلعىأهم دانف هنع سبجلا كف ميداع مويلا ناكو

امام -

: عفترم توصب ادنءه رركف ةلهن هبيجت مل

! ااامام -

: تلا قو خبطملا نم ةلهن تءاج

؟ تفز اي هيا زياع -

ًا: بعادم يراوه قلا

واي ينيع رون ايو يبلق ايو يبيبح اي ناك ىفشتسملا يف تنك أام محري هللا ! تفز -

يلجر عباوص

: تلا قو ةلهن تكحض

ي لجر عباوص اي هيا زياع بط -

س بجلا أكف ناشع صقمو ةنيكس يتاه -



روتكدلا دنع هكفن حورنه -ال

لا: قو هيبجاح أدح يراوه عفر

يحور اياعم يما أدخ نامكو !! روتكد دنع سبجلا أكف حور أ ةقطنملا مع يراوه -قبىأان

يحور لصبلا يعطق ايأام

: تلا قو خبطملا إلى ةلهن تهجتا

أمك حور اي نمأكم رعتستب -

ةمعنلا و لا مشلا ةتحلا يتنا ردق..هد -وأانأ

: تلا قو ةنيكسلا و صقملا هتطع أ تءاج

ةقطنملا مع انيرو ايفحلا كسم -أ

، ءاوهلا قشنتساو هيعارذ درفو ء طبب ضهنو ا هعيمج كف تحى لواحي لظو يراوه مهذخ أ

ووهيقول:

ةدعاقلا نم شاعر للش إنجيلا سساح ًاهدأان -أيخر

: ةرذحم ةلهن تلا ق

..هدكالم مهتعيبطل ا وعجري كلجرو كدي امأ دحل نيموي عراشلا لزنته شم فوش -

روتكدلا

لا: قو نيكسلا و صقملا يراوه اهاطع أ

شافخ كنبا شيقلقت ما نيدعبو ينعي رقآن هدكالهم روتكدلا -وه

: ةبعادم ةلهن تلا ق

سبجلا يف ة يوشو رهش دعقو اهيف حوريه ناك اةل قسلا لعى نم عقو هد شافخلا -

: درطتساو هيا؟! وال تاهبج فصق اهيضقنه قبى نيدعبو -

قبى كسفن يزهج هد عوبس اال بطخ حوأ -ره

: ةلهن تلا ق

األلو رمس أم أملك حور املأ شم -

قبى اهيملك يحورو يسبلا يموق بط -

شينعبرست ما ةركب -

لا: قو اهنيبج لبق

كدنع يتايحو ةدراهنلا -ال



: تلا قو ةلهن تمستبا

اشِعلا دعب مهل حوره ينتبثم اي يشام -

*****

تلظ هعي، نصتو عارتخ اال ينبتل ةحصلا ةرازو عانق إل ةينضملا مزاح الت واحم دعب

لحفتسا ضرملا نأب مهعانق إ ةوق نم يتو امأ لكب مزاح لواحو ة، رئاد ةيملعلا تارتاهملا

هيلع تلا هناو هتصق ترشنف ى، ودج نود كلذ لك نكلو هدلب ديفي أن ديري ،وأنه رصعلا يف

عيمج سردو ، كانه ةيود األ تاكرش ى ربك نم راقعلا ينبتل ةيبور ووأ ةيكيرم أ ضورع

ابسانم ضرعلا دجو ، ةيملا ةع يودأ ةكرشل يرسيوس ضرع لعى رقتسا تحى ضورعلا

ذيفنتو ناطرسلا لعى يضقي يفأن هملح قيقحتل لزاب ةنيدم يف ا رسيوس إلى رفاسو

. انريمل هدعو

*****

لا: قو ةبتكملا يف ةمحر راوج دمح أ سلج

هدك عزالةن يلضفته ينعي -

: تلا قو هنع اههجو ةمحر تحاش أ

ن كمم قبى ايب ةوعد شكلا مو -ها

لعز شيتلطب ام ول توم أ بر اي بط -

: تلا قو ةمحر هل ترظن

ينات هدك لوقت إكاي رشلا دعب -

لا: قو اهينيع يف دمح أ رظن

ينات ِ كيلع يتوص يلعه شم خالصقبىوهللا بط -

تتمصو ضر إلىاأل ةمحر ترظن

دمح: قلاأ

وهللا أيو اهبحب تنك تتام يللا ةمامحلا نا شع قياضتم تنك وهللا كلتلوق -

: تلا قو تفشياه ةمحر تبلق

! اهبحتب تنك -

-أه

يشو يف اهلوقتب نامكو -



ةمامح يد ناريجلا تنب كلوقب وهأان يتنب -اي

قبى اهريغ مامح دحاو بيج ريغه يقبى ثينأت ءات اهيف مادام -

لا: قو دمح أ كحض

همسا أصال نيدعبو ةطيبع ةدحاو تيبح دجب إين يتقولد تدكأتا !وهللاأان مامح دحاو -

تنا ةفراع ي تنا هد هيلوقتب ي تنا يللا ةكردم اتني ينعي ركدلل ركد يازا بي جهو مامح درف

؟ هيا لعى يعجشتب هدك

هيا -لعى

شيجلا نم هفقوم فوشي بح مهنم درف يضرفا ... اعبط ةليزرلا -لعى

شورلا مع -خالصاي

لا: قو هديب قفص نيسح ءاج

ألمحد: هثيدح ًا ه جوم فدرأ هد.و ليمج لا راوحلا مكيلع عطقه شلعم -

نزخملا يضفن ناشع جاحاي -يال

ألمحد: اهثيدح ةهجوم ةمحر تلا ق

تتام ةمامح ةدرف عهدن ناشع نيسح اي هيزع ت: عبت .او ليمجلا راوحلا قبى هاعم لمك -

أيو اهبحيب ناك

: بارغتساب نيسح قلا

. ةجاح مهاف شم !أان ةمامح ةدرف -

لا: قو هعارذب نيسح ةبقر طاح وأ دمح أ ضهن

. ليمجلا راوحلا كمهفه -عتلاىأان

*****

يبيبح اي أيو ينتشحو هيا لماع مزاح اي هوي ولاأ

مزاحل اهت فتاهم ءانث أ ءافص اهتلا ق

: مزاح قلا

ن يسيوك ةمحرو ريدهو اباب هيا؟ نيلم اع اوكلك اوتنا مامت امام اي هلل دمحلا -

مانتو سيوك لكاتب ؟ كدح ول ةبرغلا يف هيا لماع أتن كيلع اوملسيبو نيسيوك مهلك -

سيوك



: لوقت يهو فتاهلا اهنم بذجت أن تلواح ، اهراوج ريده تناك

هملك قبىأ ينيد -إ

: مزاح قلا

ةيود األ ةكرش عبت ةسيوك ةقش يف ةدراهن لا تيرقتسا هلل دمحلا -

راقعلا عينصت نع لوأب ألو ديدجلا يلوقو موي لك كيلع ينمط ى قبا هلل دمحلا -

رضاح -

: تلا قو فتاهلا ريده تبذج

هيا لماع مزاح اي هوي -أ

هيا كرابخ ِأ تنا ريده اي هلل دمحلا -

كدوجو إال انصقان شم مامت انلكو مامت هلل دمحلا -

لغشلا يف هسل وال تج ةمحر -

لغشلا يف هسل -

اباب ى لعو اهيلع يليملس يقبا -

رضاح -

مكسفن نم مكلا ب اودخ -

هللا ءاش إن رضاح -

الةم سلا -يالعم

الةم سلا -عم

: تلا قو اهفتك يف ءافص اهتزكل

هملك أ شتقحلم هيل يلفقتب -

: تلا قو اهفتك ريده تكسم أ

هو يناجم ضرع شم يلود ةملا كم يد نيدعبو شلفقت الما هلوق الةمأ سلا عم -وهقلا

ةياج اهنامز ةمحر ناشع األلك اياعم يلمعا أو يركاذ يقب يموق بط -

*****

دمح: ،قلاأ ةبتكملا نم ةمحرو دمح أ جرخو لمعلا دعوم ى هتنا



انلا بقع هللا ءاش إن ةياجلا ةعمجلا مير ةبوطخ انددح -

: ةمحر تلا ق

ريخ لعى مهلممتي انبر .. براااي -

براي -

قبى هيا دق دعب ى قبيه زاوجلا -و

طسق هازياع يه يللا لك اهلبج وأ ةمدقم مهعفد وأ اهضبقا ةيعمج اه لتلخد نوك أ نيتنس -

ة جاح نسح أ اهلبجتو كردقي انبر -

دمح: قلاأ

زحن: يف عبت بر.او -اي

ةمحر اي أيو فياخ -أان

: بارغتساب ةمحر تلا ق

هيا!! نم فياخ -

. شينينتست امو ينم يقهزت فياخو يفورظ نماض شم أان اياعم كملظ أ فياخ -

: ةمحر تلا ق

كغامد نم يد راكف األ ليش هلك رمعلا كانتس أ دادعت سا يدنع كلتلوق أان قهزهام يرمع -انا

ك ملظب نوك أ هدك فياخ أنا سب -

حور ةوعد أتن شكل ما اهيب ةيضار وأان نمألو كفورظ يلتلوق أتن ينملظتب شم -ال

قبى. ركاذتلا تاه

. ورتملا مودق نارظتني فيصرلا لعى افقوو إاهيل داعو ركاذتلا بلج

*****

مويلا دمح،ف أ لزنم نم ةعمجلا موي ءاسم ةيبعشلا ءانغلا تاوص أ تلعو ديراغزلا تقلطنا

كرابيو ا ديعس لكلا ناك ناريجلا و نيله األ عمج ا، طيسب فحال ناك يراوهو مير ةبطخ دعوم

راوج يراوه سلج وأوالاهد، رمسو يراوه ادع عيمجلا رداغ لف حلا ءاهتنا دعبو ، نيسورعلل

مهعم دمح أ سلجو فويضلا لا بقتسا ةرجح يف ءا شعلا ماعط رمس مهل تعض وو مير

: يراوه لا قف ثيدحلا فارط أ نوبذاجتي اوسلجو ثلاالةث ماعطلا لوانت

وهللا بسن ايأوب رونم -

ًا: بعادم دمح قلاأ



موقه شم كسفن حير يلا هلوقت رمة تلا يدت وهللا.. رونم إين تفرع -

: يراوه لا قو مير تكحض

كيل إ وكش -أ

لا: قو هيبجاح أدح عفرو دمح أ ضهن

أوألق قياقد سمخ أان يشو يف نبسحتتب كيق هوال ةيوش ةي وش كيل إ وكش أ يتقولد -

يبصلا اهلص أ مير ريغ طاه بظي فرعيب شدحم ناشع يج وأ ياش ةيابوك لمع أ لخده

. ةسورع ناشع يرفه ةدراهنلا سب ريمس لدب انه يعاتب

: يراوه قلا

ى طساي ةيابوك كاعم يلمعا بط -

لا: قو بابلا وحن دمح أ هجتا

جواي طبظلا ب قياقد سمخ كفرع -والأ

: يراوه لا قف دمح أ جرخ

يزيلجنا ةقزل ِهد كوخ لعىأ رتاس -اي

: لجخب مير تلا ق

دكه هيلع شلوقت -ام

ريتك هدك الهد هنع ملكتنه نامك مهيف يشميه يللا ةيوشلا وه أصال هتريس بيجه شم -

ثمال ضارتعا كدنع -

كملكب وأان يليصب نيدعبو اعبط -ال

كملكب شمو كامصخم -أانأصال

لا: قو هنيبج يراوه بطق

قبى دجب لا قتيب يللا الم كلا -هد

: بارغتساب مير تلا ق

! دجب يللا هد هيا -وه

هدكو يدكن فنص اوكنا -

-الوهللا

يداه اي لوقنب هسل انحاو ينيمصاخت ناشع قبى هيا تلمع أان بط -هاوهللا..

ىقب فراع شم كسفن لمعاو لبهتسا هو -يا



أتن شفرعم انا زيس والنل نييقيقح امه شفرع ام يللا يد ةولحلا كنويع ةايحو -

هيا نع يملكتتب

ياال؟! لبه أ تنأ -

دكأتم شم -

ينعي يازا معن! -

شمف ةدامح اي تاعاسو تفز اي تاعاسو لبه ايأ يلوقتب تيبلا يف يمأ تاعاس ينعي -

فراع

: ةيرخسلا ةعنصتم مير تلا ق

أ إكن تاق يفاالافت شان فرعام هيل كوب ..أ هدك يز ةجاح ينع يبخت يازا تن !!أو ةدامح -

ةدامح كمسا كن إو لبه

نامك امه ِ كوخ ِأو كوب أو ةقيقر كركاف تنك أان ةركف ىلع ةسلغ ِ تعلط تنا -

تاقافت يفاال الةس غلا ةريس شوبجام

ةسلغ تعلط أوان لبهأ تعلط تنأ ني صلا خ هدك -خالص

هيل! عزالةن ىقب يلوقت نكمم ادج ةطشا -

اهبرشتب يللا ةشيشلا ناشع -

لا: قو ياشلا بوك هديب كسمم دمح أ لخد

ترخأتا -

: يراوه قلا

! كما ةايحو -

اهل: لا قف يراوه إلى شاهدناب مير ترظن

يبحاص هيا! -

*****

ةبوطخلا لعى ةيناتلا ةرملا و افشلا األلوىلعى ةرملا نيترم يراوه اي كوربم

ةلواطلا لعى ثلاالةث تابورشم عضي وهو ريمس قاهلا

لا: قو يراوه مستبا

كحض ، ينعي سبجلا كفتو رسكتت شم بطخت كلا..امل بقع ريمس اي كيف كرابي هللا -

وقلا: ريمس

. مهكرتو براي -

: يراوه هإلى ثيدح اهجوم لا قو هثيدح ةيقب دمح أ لمك أ

إ ةدراهنلا يلوقيب هتيقل يسن هتركتفاو هعانق يفإ يرخ أ تبج معأان اي هاعم لح كلفوش -



جلااي. عوبس األ رفاسيه هن

هللا: دبع إلى هثيدح ها جوم يراوه قلا

حسمتو قابط أ لسغتهو انه نم خسو أ كانه لذتت حورته ةجاح لك يف قح هاعم دمح -أ

كسفن يمرت كبيسنه شم انحاو كتايحل ةريبك ةرطاخم يد أصال تلصو هدإاذ تايبرع

هدك

هللا: دبع قلا

يف تفرصتاو ةمسب قلح تعب جلاايخالصأان عوبس األ رفسلا ، شولواحت ما ناعدج -اي

رفاس أ نيدعبو بطختو فخت املأتن ينتسم تنك سب أان مامت هلكو هدك تاجاح ةيوش

اهفوشيه ةجاح هل بوتكم يللا هللاو لعى يقزرو رفاسهو

دمح: قلاأ

شم ول ةمسب تحى وال كشحونه شم انحا وه انرطاخ ناشع هللا دبع اي دعق أ بط -

انلك. انتملب إال شلمكتب ام انتدعاق يخ ايأ انشحوته أتن كشحونه

هللا: دبع قلا

أعنق لواحب هسلو اهمه لياش ة جاح يدأرتك ةمسبو .. ينوشحوته سان أرتك اوتنا -وهللا

ةلدهب كانهو ةلدهب انه وطاملا يرخ أ تبجو تبعت دجب أانخالص سب يتقو لد دحل اهيف

هيا؟ وال نسح أ ورويلا ةلدهب ى قبي

هتبابس ىلع هماهب بإ طغضي وهو ةريخ قلااأل

هللا: دبع لا قف هابيجي ملو دمح وأ ير اوه تمص

ةطشا لوط لعى ستاوو سيف ضعب ىعم قبنه -

مهتمص يف ال ظو هلاالنثان رظن

اهنع اه عجري وقةأن نم امأتويا لكب االنثان لواح مهقرؤت اهيلع مزع لاتي ةوطخلا تكل

ةرجهلا راسمس هل روصو ءيش لك هقهر أ دقف هيأر العى ممصم هللا دبع ناك ، احجني ملو

يف هعانق يفإ مهت ال واحم لك تلشف كلذل ، هتلا ض اهيف دجيس ةنج برغلا أن ةيعرشلا ريغ

مهعم ءاقبلا

*****

ةمحر تناك ، ةبتكملا يف يقيقحلا لمعلا دبء لبق احابص فصنلا و ةنماثلا ة عاسلا تناك

هيلع وهو ةمحر لمع كلذ ناك دقف ، اهدعاسي اهراوج دمح ،وأ فوفرلا لعى تاسارك عضت

يهو ةمحر تلا قف اهتدعاسم دعب هيلع ام لعفيو ًا ألو اهدعاسي ناك هنكل أرخى، ءايشأ

: اهدي يف امب ةلغشنم



أيو ةولح ةركف يلتاج حرابما -أان

لا: قو لمعي اميف دمح أ رمتسا

قبى؟ يه هيا يلوق ؟!! كتركف شم ةولح ديك -أ

رهشلا يف ينجه ى٥٠٠ قبيه مهشوحنو وأان٢٥٠ رهش لك ينجه ٢٥٠ كبترم نم رسنخت -أتن

وأ هدك نم أرتك هزياع شم سب ةلبد مهيب بيجت ١٢٠٠٠ نيتن سلا يفو ةنسلا يف ٦٠٠٠ ينعي

ش ينلا هدك هدك .. شينلا و ةرفسلا مهم شمو هدك ةطيسب تاجاح ةيرتن واال مونلا ةضو

؟ كيأر هيا اندق لعى شيعنو ةقش رجأنو همز ال شولم

: ءودهب لا قو اهل رظنو هلمع نع دمح أ فقوت

ةمحراي يتكست يفرعت -

: تلا قو ةمحر هل ترظن

. قفاوت يرطاخ ناشع انيب قرف شيفمو دحاو انحا ناشع هدك لوقب أان ةركف -لعى

لا: قو دمح أ لعفنا

شم ةركف لعى كقح هدو ةجاح أي شيكلت لوق ام يربتعا ينينتست هزياع شم ول ةمحر -

ينعي لعزه

: نزحب ةمحر تلا ق

ةهجو فراع أتن كانتسا هزياع شم ناشع هدك كلوقب شم أان ةركف !لعى لعزته شم -

شم ىعفال قبي انيب قرف لماع طاملا سب ضعب دعاسن هزياع تنك يدأان ةتحلا يف يرظن

لعزته

ضر لعىاأل سلج دمح أ إاهيل بهذ تحى هنع، ديعب دعقم لعى تسلجو هتكرتو كلذ تلا ق

لا: قو اهل رظنو هيتبكر ايناث ةسلج فصن اهتلا بق

فس -أانآ

ة. سيبحلا اهعومد ترمهناو ةملكلا قلاتكل

لا: قو هيتفش مزو دمح أ قياضت

كدصق إكن فراع أان ياز إ هدك تلوق أان فراع شم أان كلعز أ دصق أ تنكام -وهللا

وأ أيو فيعض إين ينسسح وهللا ينحرج الم ..كلا صلا خ هدك شلبق أانما سب ينيدعاست

هدك شبحب انام

: قيضب دمح لاأ قف ةمحر عومد تدادزا

يد كعومد شلهاتسم وهللاأان ةمحر .. هوووي -

: ةعماد ةمحر تلا ق



هدك أيو لعزته إكن فرع أ شتنكم ةفس -خالصأانآ

قبى. يتكسا يرطاخ ناشع خالص بط -

لا: قو اهراوج سلجو دمح أ ضهن ،ف اهعباص أ فارطأب اهتاربع ةمحر تحسم

تاجاح ايلع ّن وهم كدوجو كريغ نم يتايح ليخت أ شردقم و أيو كبحب أان ةمحر -

ينيلمحتسا يرطاخ ناشع ريتك

: تلا قو اهتاقهش يهنت يهو ةمحر تمستبا

مهتلوق نيتلمج ألو نامك -وأان

لا: قف امقهلا هنهذ يف ديعي دمح أ تمص

كريغ نم يتايح ليخت أ شردقمو أيو كبحب أان ةمح ر نامك -وأتن

: تلا اقو هتاربع حسمت يهو ةمحر تكحض

أ كردص لعى اهدخت ةجاح كلوق امأ لك شم ينلمحتسا نامك أتن نيدعبو .. ةماخر لطب -

دكه يو

صلا خ اهدافت وأ يطو ىأ قبه رضاح -

: تلا قو ةمحر تكحض

هيا وال ينعي بوط فدحب -وهأان

لا: قو دمح اهلأ رظن

اه. زياع ي تنا يللا ي فدحت ي تنا اشاب -اي

*****

ةدراهنلا مكدنع ياج أان

مير: تلا قف فتاهلا يف مير إلى ثدحتي وهو يراوه :قاهلا

؟ فراع دمح -أ

. لغشلا يف وهو هلوق أ لصت ىأ قبه هسل -ال

يشام -

ًا: حزا م يراوه لا قف

ناشع ةميدقلا يزاألفالم ياشلا يف هلوهيطحت ي تناو وأانجاي مونم اياعم هل بيجهو -

هنم. صلخن



: ةيرخسب تلا قو مير تكحض

نسح مسأ هل بيجت -ام

هضرب يبيبح ديمح دىأوب ةجردلل شم -ال

لجار -الاي

لجارلا ةايحو -

ٍام: ةألرم حملم مير تلا ق

هيا؟ ةشيشلا رابخ -أ

ةدحاو ةدحاو سب يراوه بيسه كلوقتبو ِ كيلع ملستب -

ةشيشلا أيو ةعيطم -

يراوه :قلا

سب كنويع رطاخ ناشع -أيو..

اهترخ أ فوشن -أام

رهشب زاوجلا دعب سب اهلطب ًاأ دهاج لواحه إين كدعو أ سب هللا.. ءاش إن ريخ اهترخ -أ

. ةجاح وال هدك

: بارغتساب مير تلا ق

! ينعي زاوجلا نم رهش دعب ى نعمشا -

ي تنا يلوقت رجحلا يليصر يلا عت مير اي تب لوق ِأ كيلع يدان أ زوجتن امل يسفن ناشع -

خفن وأانأ مه يطوبظتو نيرجح يليصرت ةرمشم ي تناو يرج يجيتو يديس اي رضاح

اهلطب أ نيدعبو هد ساسح اإل برج المزأ عت متسم وأقبى كشو يف ناخدلا

: تلا قو مير تكحض

ي ااازا فوش -

أ نيدعبو هد ساسح اإل برج ،المزأ لشفبو ردقب شم اهلطب أ لواح أ امهم ينيقدص -أه..

ا هلطب

ريتكب هد نم نسح أ ساسح إ برجت كيلخه -أان

: ةحرفب يراوه قلا

: فغشب عبت .او ملعماي قبى هويا -

قبى هد ساسح وهاإل هيا -



كغامد لعى رسكتتب يهو ةشيشلا ساسح -إ

*****

مهب ترم االنثان ضبقو رهشلا آرخ مويلا ناك ةمحر هفلخو دمح أ جرخو لمعلا دعوم ى هتنا

: ةمحر تلا قف

فرصتت ام سولفلا لبق دحاو بيج أ دلبلا طسو لزنه تيكاج ةجاتحم أوان ةلخاد اتشل -ا

دمح: قلاأ

لزنن يشام -

: ةحرفب ةمحر تلا ق

اياعم لزنته ينعي -

عنام كدنع -

اعبط -ال

لا: قو هبيج نم هجرخأف دمح أ فتاه قد

يراوه -هد

ل: وقي يراوه توص تأفاه ةملا كملا حتف

بسن -أوب

: ابعادم دمح قلاأ

يد ةملكلا ببسب انيب يللا بسنلا تهرك بهللاأان قدصت -

لا: قو يراوه كحض

لا مك ايأوب يبيبح -

هيا لماع -

ةدراهنلا كتخ أ دنع لف..أانجاي هلل دمحلا -

دمح: قلاأ

رطقلا توص كعمسه كواال سفن مرتحا -لوه

كتحارب ينبدأتو يبيسن ى طساي رضاح -

لا: قو دمح أ كحض

هدك صنو لعى٧أو٧ يرخ أ تيبلا يف يقبهو هدك ةيوش دلبلا طسو لزنه -أان

هضرب اهلبق ىأنر قبهو هدك لعى٨ يجاه يشام -



ةطشا -

بسن يالسالمايأوب تاطشا -

لا: قو دمح أ كحض

-سالم

ءاج تحى ورتملا مودق راظتنا يف افقوو نيتركذتلا دمح أ بلج ورتملا ةطحم زنال دق اناك

. مهمام أ ترقتسا يتلا ةبرعلا االنثان دعصو

*****

نم ةبخنو ةيود األ ةكرش ريدم عم عامتجا يف ةيرسي وسلا لزاب ةنيدم يف مزاح ناك

، حاجنلا كلذب ديعسو مستبم وهو مهل حرشي نييم واإلعال نييفاحصلا و ءابط واأل ءاملعلا

هلأيآراث سيل راقعلا ,,وأن اذكهو راقعلا أذخ لحارم امو راقعلا كلذب ضيرملا جلا عي فيك

وهو نه ولأسي اولظو أوال تاناويح لعى هتبرجتب ماق وأهن عاعش واإل يواميكلا ةك يبناج

. ةفرغلا متأل ةفاحصلا ريوصت آالت ةءاض إ تناكو ، بيجي

*****

أان شيرتشت ام اآلرخ يفو يسيقتو يرودت يلضفت يلخدت لحم سداس هد يتنب اي

كلتقهز

: ةمحر تلا التقف حملا نمأدح مهجورخ ءانث أ ةمح رل دمح أ قاهلا

س بل اورتشيب امهو هدك لبق رانمو يرم عم شتلزنم -وهأتن

-ال

: لوقت تفشياهويه تمضو اهسأرب ةمحر تأ أمو

روذعم .. روذعم هدك، نااشع مممم -أ

قبى؟ هيل -

موا اهلك دلبلا طسو فلا نكمم إين كلوق وأ كمدص أ هزياع شم هدك تانبلا لك ناشع -

يداع حور وأ شيرت اموأش ةجاح شينبجعت

دمح: قلاأ

ة خيش -الاي

أاليق نكمي لوق أ سب ينبجعت ة جاح نكمم ، سيق وأ فلب أاناأللو كمهفه صب -أهوهللا..

وأ اهنم نسح هاليقأ شم يد ى قبي اهتبيسو تيشم إين لعز أ ةجاح ام دحل اهنم.. ألحى

ةعرسب اهيرتشأ عجر



ًا: رخاس دمح قلاأ

.. يوا ةبعص مكتلا ح اوتنا -هد

عبتأو هلوح رظن

يحابص ى قبته ةرهسلا لكش هد يج وأ ةجاح بي جه ينتسا بط -

لا: "قو ميرك سيآ " جلثم لوكأم نينثاب اكسمم إاهيل داعو بهذ

الةت وكيشلا وال ةجناملا يبحتب -

ن -االينت

لدبنو يد صن واتني يد صن أان نينت اال انحا مهل كان كيأر هيا ةولح ةركف يلتاج ةطشا -

؟

دنع ةمحر تءاج ىرخ وأذخاأل ةدحاو اهاطعأف اباجي إ اهسأرب تأمو وأ ةمحر تمستبا

: تلا قو اهفصن

قبى الةت وكيشلا تاه -

دمح: لاأ قف لآلرخ رظني مهنم لكو مه ضعب عضوم االنثانوأكال لدب

يحتاي يف هتلك ميرك سيا نسح -هدأ

: ةمستبم ةمحر قلات

نامك -أوان

قيرطلا راوج يف ة يوشم رذة ةعئاب ةمح ر تدجو ءارشلا الن مكي اماقو نماأللك يا هتنا

: تلا قو ىرخ األ دمح أ تطع وأ ةدحاو تذخ وأ نينثا تعاتبا

هد ةقهارملا وج ولحأيو -

دمح: قلاأ

كبح يف قهارم يرمع لوط لضفه -أانأصال

: لجخب تلا قو ةمحر تمستبا

مع اي هد دماجلا الم كلا هيا -

سير اي يكيل لا قتت ةجاح -هدألق

لا: قف لصتملا يراوه دجو هجرخأف دمح أ فتاه قد

تج ٨ ةعاسلا يه هاااي -

: تلا قو اهتعاس يف ةمحر ترظن

ة عاس عبر نم تج -

ينينتسم يراوه نامزو .. مامحلل ألك اوطحي اويسن مهنامز هد دوس ا راهن -اي



*****

هللاق دبع راظتنا يف ىهقملا االنثانلعى سلجو دمح أ لزنم نم ًا عم يراوهو دمح أ لزن

: يراوه لا

قلق أ تيدتبا ..أان ينعي كدياوع شم طوسبم كلكش -

لا: قو ءارولل لا مو هسأر فلخ هيعارذ دمح أ عضو

ًا دج ًا دج ًا دج طوسبم -

يقب هيا نم هدو -

دمح: قلاأ

عف ايل انبر نم ةمحر يد ةمحر هدك، ليمج بحلا هدك،أو دح بحه إين ليختم شتنك -ما

..وهللا يداع اهتايح لوط ينانتست دادعتسا اهدنعو ينبحتبو يفورظ لكب الين محتسم ال

ا وصلخ ريمضب اوبحيب يللا هد ملا سم لا أيو عونقلا عونلا نم يللا تانبلا اب يرقت

يداع ةدوجومو هد لك اهيف يتبيبح بساااح -ال

لا: قو هيتفش دمح أ بلق

! كتييبح -

لا: قو يراوه كحض

..لعى كتخ أ ميرو يبيسن أتن مكتيب يف ضعب عم لماعتن فرعن نا شع ايعم صب -

؟ ةطشا .. يتبيطخ ميرو يبحاص أتن ةوهقلا

لا: قو فلخلا نم هللا دبع ءاج

قفاوم ًاأان دج تاطشا -

دمح: لاأ قف يراوه فك ىلع هفكب برضي ووه كحضو سلجو ا دعقم بذجو

هيا؟ وال ينعي هدك ا وتنا نيشور -

: يراوه هإلى ثيدح اهجوم درطتساو

كشو يف كتلبد كليمر وأ ةبوطخلا خسف أ شينلختم -لوه

: يراوه قلا

. بسن ايأوب فس -خالصآ

دمح: قلاأ

. صلا خ اهاسنت نامك يد بسن أوب ةملكو -

ثلاالثة. كحضو كلذ قلا



هللا: دبع لا قف

يفا ةليخدلا يزاغوب نم ريغص بكرم ب كرحتنه ةدحاو ةعاسلا ةركب و تج وجلا ةراش -إ

كانه نم ةنيفس بكرنه نيدعبو ديعسروب دحل ةيردنكس

دمح: قلاأ

كيلع اهرتسيو يبحاص اي كقفوي انبر هدك أيو كتبغر مادام سب شرفاست ما يسفن ناك -

عسو نم كقزريو

: يراوه قلا

قهلا دمح أ يللا سفن كلذك وهو -

دمح: هإلىأ ثيدح اهجوم درطتساو

يال امل ليريب ناك هد هيلع مغيه تروش توهلا ب تانبلا فوشيو ياال حوري ام هللاألو دبع -

قيض السبة تنب يق

هللا: دبع قلا

لك تبيسو تُتب هللدمحلا أان نيدعبو .. مكبيسه إين قونخم ناشع يد أكم ةذاذل فخ -

هللا. إلى بئاتلا سيفلا لعى ليدبلا االمس تبتكو مهفرع لايلأ ممرلا

ًاب: عادم دمح قلاأ

نمؤم داو ال صا قبىأان يساس االمساأل يلخو -

ثلاالةث. كحضو كلذ قلا

*****

يلحكلا أو يزوريفلا مقطلا ىايب قبب يجيي كلام دمحم ناشع يقب نيمقط بيج أ هزياع أان

. يدنع يللا نيمقطلا سفن

ءاشعلا ماعط ةرس األ لوانت دعب مير كلذ تلا ق

دمح: لاأ قف

ئاقال: فدرأ .و يراوه إهن ركتف نيأ دعبو تراتسير لمعيب يلقع دمحم يلوقتب رمة لك -

قبى لود نيمقطلا ماكبو -

رانم: تلا ق

ةبيج هزياع نامك -وأان

: نيساي لا قو

امه انعمشا ةجاح بيج أ زياع نامك -وأان



دمح: قلاأ

تلمك -أيه

: ةزيزع تلا ق

. مكوخ ةلعىأ حارلا الدب واي -

: تلمكأو دمحأ وحن ت رظن

ةجاح مهيف دحل رهش لك بيج دمح ايأ صب -

: ةركذتم مير تلا ق

هدك طسقلا ماظن يز سبل عيبتب عراشلا يفأرخ يللا يده طنط -

دمح: قلاأ

ىأ قبه وأان رانمل مقطو يكيل نيمقط يبيجتو مدقم مهيعفدت هينج ٢٠٠ يكيده ولحأيو -

هزياع وه يللا أجيبهل نيساي دخ

مير: تلا قو رانمو مير تقفص

ديمح أوب شيعي -

لا: مك لا قف

ينباي انيلع كردقي انبر -

دمح: قلاأ

ًا مياد ايندلا يف كسح انليلخي انبر اباب اي ةكربلا و ريخلا -أتن

. هترجح إلى هجتاو دمح أ ضهنو قئاقد

*****

فيك ركف ينجه يت ئم مير يطعيل هلا ورس يجب نم هبترم جرخ وأ هريرس لعى دمح أ سلج

تيبلا فورصم نم ،وأذخ هينج مةئ رهشلا يف هفرصي يذلا غلبملا نم ذخأف ؟ هسفن ربدي

هنهذ يف ءاج ، اميلم هنم ذخأي أن ردقي فال عالجأهيب غلبم ينجهأام ألهممةئ هيطعي يذلا

لا: قو بابلا حتف ماقو مستب ا،فا فطعم ديرت وأاهن ةمحر

سولفلا يدخ يلا عت مير -

دمح: لاأ قف مير تءاج

ةجاح لعى كلوقه يلخدا -

لوق -

ةولح تكاوج اهدنع يد يده كطنط -



سب يتانب اهلحم -الهد

يتانب تكاوج يدصق يتخ اي فراع -امأان

مير: تلا ق

هد طرفملا مركلا لعى ةدوعتم شم ..ال هيا وال تكاج يلبجت زياع -

ًا: بعادم لا قو اهفتك يف دمح أ اهبرض

هرب يعلطا تب اي يشما -

هيل يتانب تكاج زياع بط -

اهبجعي هفوشت تنب ..أي كقوذ لعى هدك ولح تكاج يبيج ة وعد شيكلا -م

: اهينيع دحأب زمغت يهو تلا قو مير تسلج

أتن نبت تحت نم ايماية صوبلخاي قبى هيييل هزياع -

تحي ..ترا لغشلا يف يتليمزل -

: لوقت يهو ابجاح مير تعفر

سب كتليمز -

أان هبيج والأ هيبجته ةضامل صقان شم -

: تلا قو هدي نم لا ملا مير تذخ أ

هبيجه هبيجه -

لا: قو دمح أ اهفقوأف رداغتل تضهنو

يرتايو هتليمزل ت كاج بيج أ قيلا شيتفوش ام لا قو هرب حايس أي زياع شم مير -

يد ميرحلا يراهسو ةبسانملا هياو هيا ناشعو هيل اهلوهبياج

ونيتن ايفال شقلقتام -

*****

حرابما تكاجلا شتبجم أان ةركف لعى

دمح: لاأ ،قف لمعلا ءاهتنا دعب ةبتكملا نم دمح عمأ اهجورخ ءانث أ ةمحر اهتلا ق

ة محز ى قبيه سيمخلا ةدراهنلا -

سيمخلا هسل ةركب األعبر ةدراهنلا -ال

هبيجن ى قبن ةركب -خالص



يرطاخ ناشع ةدراهنلا -ال

فلا ردقه شم ة دراهنلا يناعجو يلجر ةركب اهيلخ يتبيبح -اي

: تلا قو ةمحر تمستبا

هيا! قُتل -أتن

فلا ردقه شمو يناعجو يلجر -قُتل

يفاأللو -ال

لا: قو دمح أ مستبا

يتبيبح -اي

*****

تسلجو ، تيبلا أدحب ملع نود دمح أ ةرجح يف فطعملا تعضوو سب ال يرمملا تبلج

يراوه فتاهت

لا: وه،قو لصتاو ةملا كملا يراوه أغلى

هيا؟ ةلماع يتبيبح اي هيا -

: تلا قو مير تمستبا

وأنت مامت هلل دمحلا -

هلل دمحلا -

قلق: لا هطلا خي توص ب مير تلا ق

يعيبط شم كتوص -ملا

نمطم شم وأان رجفلا رفاسيه هللا دبع شيفم -

هدكو مكنع دعبيه ناشع سب وه يداع ينب -اي

رتسي انبر -

بر -اي

*****

قلطي هل ةلضفم ةمامح كسمو مهدقفتو مامحلل حمقلا بوبح عضي تيبلا قوف دمح أ دعص

لع وهاآلرخ اقلق ناك تقولا نم ضعب مهع م ةشع لا يف ، ثبل ةمحر المس ةبسن ةمور اهيلع



نم هقياضت يتلا راكف األ كلت ضفن ماع نم أرثك مهنع هقارفل انيزحو هللا دبع هقي دص ى

توصب تلا قو إهيل تبهذو مير يلعه تدانف هترجح إلى هجتاو ةقشلا فلد لزن مث هسأر

ض: فخنم

اهبجعيه ينعي اهبجعيه ًا.. دج دماج الب ودلا يف ت كاجلا -

دمح: قلاأ

ليمج اي يملست مامت -

ا عيفر هقوذ دجو هل، رظني لظو فطعملا كسمو الب ودلا حتف هترجح دمح أ فلد

، يراوه لعى لصتاو ماقف ًا، ركأرم ذت مث هريرس ىلعى قلتساو ةحرفب مستبا ، اهبجعيسو

دمح: لاأ قف ةملا كملا يراوه حتف

هنم هعبش هتاوخاو أهوب هنامز هلصون ام دحل هاعم دعقن هللا دبعل حورن لزنا ينب اي هوي -أ

هيلع قح انيل نامك انحا

: يراوه قلا

كلزان ةطشا هدك.. كلوق أ لصته هسل تنك -

*****

ةبيقحلا وأذخ هترجح لخ د يراوهو دمح أ هيقيدص هللامع دبع مهاضق تاعاس ثالث دعب

عيمج مهقناعو ةمسب همأوتو وبأهي رمع ريغصلا هقيقش لعى ملسو هضارغ أ عيمج يفاه يتلا

لا: ًاقو

أيو ينوشحوته -

: ةمسب تلا ق

هللا دبع اي انيلع شبيغتم -

لا: قو اهرعش لعى حسمو ايناث اهقناع

هازياع أتن يللا لك كلب أج عجرهو هللا ءاش إن ةنس نم أرتك بيغه شم -

قلاأبوه:

ينب اي عسو نم كقزريو كاعم اهرتسي انبر -

هللا: دبع قلا

بر -اي

هدي لبقو

: جراخلا نم يراوه توص اجءه



دمح أانوأ يرود هسلو عادولا تاظحل شبحب ام ناشع هللا دبع -ياالاي

لا: هللاقو دبع كحض

أليبه: هثيدح ها جوم .ورأدف ينب -جايأهواي

ءاش إن لصو امأ وألو اوكيلع بيغه شم وأان شاهلعزت موا اباب اي ةمسب نم بكلا يلخ -

. اوكملكاو طخ يرتشه رقتساو هللا

لا: قو هرهظ لعى تبرو ة يناث أبوه هقناع

كسفن نم بكلا يلخ -

هللا: دبع قلا

هللا. ءاش -إن

: لمكأو رمعل رظن

رمع -ياالاي

هللا: دبع قلا تكبو هتقناع هفلخ ةمسب تجرخو أخوه، رمع هراوجو جرخو

ليابوملا يف كملك ىأ قبه كسفن نم بكلا يلخ يرج توفتب واألماي عجرهو نسة يتنب -اي

: ءارطإب مثقلا ستاولا ى لعو لوط لعى

شبرشتيام يللا كياشو شلكاتيام يللا كلك أ ينشحوته ة جاح أرتك ةفراع -

لا: :قو اهعومد هللا دبع حسمف اهئاكب طسو ةمسب تكحض

يشم أ فرع أ ناشع قبى يتكسا -

دمح: لاأ قف دمح وأ يراوه رثأتف

موا انليلوق يلا عت طبظلا هللاب دبع يز يراوهو أان ةجاح أي يتجاتحا إن ةمسب -

هللا: دبع إلى هثيدح ها جوم درطتساو ت. يفأيقو ِ كاعم رانمو ميرو شيفسكتت

هللا؟ دبع اي حص -

هللا: دبع قلا

يكولخيه شم ابابو رمع ِ كاعمو مهليلوق اهي جاتح ت ةجاح أي مهنم شيفسكتت م اعبط -

ة جاح يجاتحت

. اهسأرب ةمسب تأموا

. يدادع اإل ثلا لاث فصلا يف ناك هللا دبع قيقش رمع مهعمو ثلاالةث لزنو

*****

تناك هيلع قفتملا ناونعلا يف ةلفاحلا نم اولجرت ةليخدلا يزاغوب إلى اعيمج اوبهذ



لا: هللاقو دبع فقو ةعوطقم هبش ةقطنملا

أيو ينوشحوته -

: لوقي ووه هيتحار نيب هسأر كسم وأ دمح إلىأ هثيدح هجوو

، اريثك اقناعتو ، بيئك اي ينشحوته -

دمح: قلاأ

لوط لعى انملكت هللا ءاش إن لصوت ام أيو..ألو ينشحوته يللا -وهللاأتن

هللا: دبع قلا

هللا. ءاش -إن

ريثك نيقناعتم ال ظو قطني أن نود هقناعو هيعارذ يراوه حتفف ي راوه إلى رظنو كلذ قلا

ًا

لا: قو ةريخ أ ةرم رمع قناع ًا ريخ وأ

رمع. لعى مكيصوه شم -

: هينيع يف تتألأل عومدلا و دمح قلاأ

ب يلخت كيلع ..بهللا كسفن نم بكلا يلخ ةجاح أمه نمطا انينع يف وأبكو ةمسبو رمع -

. كسفن نم كلا

وهاآلرخ: هينيع يف عومدلا و ءارطإب ي راوه قلا

ضاي ززملا لعى كاقش عيضت ى عوا -

لا: هللاقو دبع مستبا

تُتب إين فحصملا لعى كلفلح -أ

لا: قو براقلا بر هيلع ى دان

كريغ شلضاف هللاما دبع -ياالاي

: براقلا لقتسا ام دعب لا ًاقو عيمج هوعدو

اوكملكه لصو امأ -ألو

: يراوه قلا

كنيينتسم -

، ةنهاو لا هتماستب ا نوري اوناك إالأمهن مهطيحي يذلا الم ظلا مغر مهل ارظان هللا دبع لظ

. هنطو عدويو مهعدوي

يذلا وه نطولا ، ليحرلا ىلع هءانب أ ربجي ال نطولا اقحأمال؟ف هنطو ناك نإ فرعأ ال



. بارتغا وهف كلذ نود ,ام يحضن وال هيف أمظن ال ىرعن وال هيف عوجن نام،ال باأل هيف رعشن

بابشلا تارشعب لمحملا براقلا ى فتخا تحى هل نورظني نيفقاو رمعو يراوهو دمح لظأ

. ةيؤرلا نم

*****

نيتماص قيرطلا لا وط ثلاالةث لظ ، ةرهاقلا إلى مهعجر ت ةرايس رمعو يراوهو دمح أ لقتسا

قلقلا هللاو دبع يفأرم ركفي وهو ، مونلا ب مهنم لك رهاظت تحى أدحإلىأدح ثدحتي ال

. اعيمج مهيلع رطيسي

ًا حابص ةعباسلا ةعاسلا تناك ةرهاقلا اولصو

. ةبتكملا إلى بهذو فطعملا أذخ هلزنم ىلإ دمح أ دعص

*****

هيا؟ ةلماع

. ةمحر ةلا بق سلجو ةبتكملا لخ د امدنع نيسح قاهلا

: ةمحر تلا قف

هيا؟ كرابخ أ هللأتن دمحلا -

هلل دمحلا -

يلوهيكحت زياع ديدج أي شكدنع -ما

ىال قبي هدكو بح -ول

دي؟ سأيلا ةجهل هيا -

اهبحا ة دحاو ينات ..نمى بطختت اهبح أ يللا و ينات بح أ ينازياع .. يداع هيا سأي -

: ةريرم ةكحضب درطتساو . بطختتو

هيا؟ وال سحن يللا والأان مهيلع ولح يشو أان فراع أان شم -

: ةبعادم تلا قو ةمحر تكحض

ُاع د كليعده وهللا دمح وأ انا بطخت أ ناشع هدك ينبحت برجت ام بط -

لا: قو نيسح كحض

نسح أ باحص انيلخ -ال



: ةيدجب تلا قو ةمحر تكحض

يه ةجاح ناشع ى نتست شعفنيام يهو ةجاح شاهلتلوقم أتن ناشع تبطختا نمى سب -

كتنتسا تناك اهلتلوق تنك ول إكن ريبك ساسح إ يدنع اهنم.. ةدكأتم شم

اهلوق أ عفني شنكام -

ا هلوقتو اهريغ بحت ى قبي -خالص

ى قبا امل يتقولد يغامد يف ينات واليغهر بح طحه شمو نمى بحب هسل -الأانأصال

بح. ىأ قبه بحلا دق

لا: قو ثيدحلا ةفد ريغو

؟ لود مهيب ينيعدصتب يللا تاجاحلا نم ة جاح أي شيتفلأم -

: بضغلا ةلعتفم ةمحر تلا ق

ةبتاك تنكو ينات ةج اح ياقالكل شمو ساسح إ شكدنع ما أتن قدصت ..! مهيب كعدصب -

كلا..اه هلياق شم سب يد كتلا لعىح قيلت ةجاح

: نيسح قلا

ة. ليمجلا كراعشا نم ةيرعش ةعوطقم ي ليلوق يتس اي فس -آ

ةمحر اي ينيفحتا لوقت امل ريغ لوقه شم -ال

: ارخاس نيسح قلا

ةمحر اي ينيفحتا انيلع !!ام ينيفحتا -

: تلا قو دمح إلىأ تمدقتو ةمحر تضهن ةيحتلا مهيلع وأقلى ةظحللا تكل يف دمح أ فلد

؟ هيل ترخأتا -

دمح: قلاأ

هد تبج تيبلا لعى تعلط ةيردنكسا نم تيجو هللا عدب لصوب تنك -

ئاقال: لمك وأ هدي يف يذلا سيكلا على راش وأ

انه. يلع تيجو -

: ةمحر تلا ق

ح؟ رابما نم شتمنام نات ينعي هد؟! هيا -

يفوش يكسماو -أه

: تلا ال،قف يمج ا فطعم هتدجو هتحتفو سيكلا ةمحر تكسم أ

هد؟!! نيمل -



ًا: رخاس لا قو دمح اهلأ رظن

؟! هيف كيأر هيا ، نيمل نوكيه يتنب اي يكيل .. يدجم ذاتس -أل

: تلا قو ةحرفب ةمحر تمستبا

بيجه تنك ؟امأان هيل هتبج هدغيلا سب .. يووو ولحأ -

لا: قو هيبجاح أدح دمح أ عفر

؟ كتملك يد شم دحاو شم هيا يتناو -وأان

: تلا قو ةمحر تمستبا

دمح ايأ ايل كيلخي انبر -

ًا: مستبم دمح قلاأ

ش يكبجعي ام أيو فياخ تنك بر..أان اي ايل يكيلخيو -

ريغ نم ولح ديك ىأ قبي هيياج ى قبت يللا أتن إكن دئاز ولحأيو.. هافياش هوأان صب -

ةشقانم

*****

يح ناك نم مهنم ، توملا نوعراصي هعم نمو هللا دبع ناك رحبلا ضرع يف آرخ ناكم يف

األ تلعو حايرلا تدتشا دقف ، ةريخ األ هسافن أ ظفلي نم مهنمو ، ةايحلا قراف نم مهنمو ًا،

ةرثك نم دهج هللادقأ دبع ناك ديعسروب إلى اولصي أن لبق ، براق لا تبلقو ةيتاعلا جاوم

وجني ًانل مئاع لظو جاوم نماأل ىجن ،فإن توملا نم رفم أنال نقي وأ هيديب فيدجتلا

مهددريو نيتداهشل ا قطني لظ ، بناوجلا عيمج نم مهطيحت يتلا ةقراحلا سمشلا نم

حطس لعى هدسج طفا مهعم ناك ممن اباش دجو هراوج رظن ، قاهر اإل ةرثك نم ةبوعصب

قامع يفأ ءاملا هعلتبت هدجو إلىآرخ رظنو ، ةايحلا هحور تقراف دقف ، هينيع اضمغم ءاملا

ج األاوم هبلقت آرخ توص عمسو ، عطتسي مل إهيل بهذي أن لواح طسوتملا ضيب األ رحبلا

بر" :"اي حوحبم توصب لوقي

دوعيل هيجني وأن هتائيس هل رفغيو هيلع بوتي أن هبر يجانيو بر" وهاآلرخ"اي لوقي لظ

دقف ام، امت ةكرحلا لعى هتردق شُتل نكلو ة، يناث مهكرتي وأال هئاقدص وأ وأهله هدلب إلى

الم، ستساب هينيع ضمغأف ، هاوق تراخ تحى اوضم تاعاس ةعبس ذنم توملا عراصي دمص

ال. وعفم ناك ًا هللاأرم ى ضقو هايملا يف صاغو ، نيتداهشلا قطنو

*****

: تلا ،قو هتظقي أ اهيب إلىأ تبه ذو مونلا نم ةعوزفم ةمسب تماق

أحالم ملح معلاةأ سيوك شم إهن ةساح نيف..أان هفوش ة عرسب اباب هللااي دبع ملك -



. ةشحو

لا: قو أبواه ضهن

سب هيلع ةفياخ ِ أتن ناشع نطابلا كلقع نم سيباوك ديك هللا..ديأ ءاش إن ريخ -

هملك بط -

هللا ءاش إن انملكيه لصوي ام ..ألو اهيلع هملك ةأ جاح شيفم -

*****

يفو اوشاع يللا سب بابش عبسو يدمح إال شيفم سانلا ب تقرغ بكرملا ى فطصم اي هوي أ

ققحتب ةموكحلا ديك أ ناشع ةعرسب فرصتا ةبولقم ايندلا ،و هسل يفو اهوعلط ثثج

لا: عفناب ى فطصم قلا ةيعرشلا ريغ ةرجهلل هعم راسمسو ى فطصم قيدص ماسح كلذ قلا

والال؟ قرغ يتقطنم نم يللا هللا عدب شفرعت ام بط ة.. يهاد يف انحور دوس أ راهن -اي

قرغ هلكو ديعسروب اولصوي ام لبق تبلقتا بكرملا إن هتفرع يللا لك ة جاح شفرعم -

م هوعلط يللا لحاوسلا وغرف ينات ةعبسو يدمح اداعم

رتسي انبر -

*****

: ددري لظو ةقعاصلا هللاك دبع ودلا ديس لعى ربخلا عقو

برااااي نيشياعلا نم نوكي بر اي ملس بر اي ملس إالبهللا، ةوق وال لوح -ال

ًا حابص ة رشع ةيداحلا ةعاسلا تناك

أ تيب وهإلى ضكرو يراوه تيب إلى بهذي أن رمعل ديس ،قلا تيبلا جراخ ةمسب تناكو

. ءانيملا إلى هعم بهذيل هيخ

نع هلص امو هل لا قف هب ام ناريجلا أدح هلأس هضوكر ءانث ،أ يراوه تيب إلى رمع ضكر

بابلا قرط . ةقطنملا ءاجر يفأ ربخلا رشتنا تحى يراوه تيب إلى لصو هللا،وامإن دبع

رمع: لا قف يراوه قيقش يمار هل حتف

؟ نيف يراوه -

: قلقب يمار قلا

معر؟ اي ةجاح يف وه ومان، ةيردنكسا نم هج -

وال شياع هللا دبع شفرعمو تقرغ بكرملا -

ئاقال رمع لمك ،وأ فقوملا يمار مهفت يلقالف تمصو ةملكلا هذه يف هناسل لقثو

. ةعرسب انيملا حورن نيزياع -



. هعومد تطقسو كلذ قلا

لا: قو هقوف نم ءاطغلا عزنو يراوه ةرجح إلى يمار ضكر

ى حصا ةعرسب دمحم ىاي حصا -

: عفترم توصب لا قو هعباصأب هكرح

دمحم -

لا قو يراوه عزف :

هيا؟! يف -

هللا دبع -

لا: قو هقير يراوه دردزا

-ملاه؟

اوقرغ يللا وال نيشياعلا نم ناك إاذ شفرعنمو هيب تقرغ بكرملا -

فرعي ملف ثدح ام هنم مهفتسي نأ لواح ، يكبي هدجو رمع إلى جرخو اعيرس يراوه ضهن

. يمار هل عامقهلا ةدايز

رمع: إلى هثيدح اه جوم لا قو هسفن يراوه كلا مت

شقلقت ما شياع هللا ءاش ..إن شياع هللا ءاش -إن

هلقع نكلو قرغ أهن لوقي دحسه رمع، سيلو هسفن نئمطي الم كلا كلذب لص يفاأل ناك

ايح. هللاامزلا دبع ال لوقي

دمح لعىأ قدو هفتاه كسم

*****

نينر تعمسف نييرتشملا ألدح عيبت تناك ةمحرو لخادلا إلى ةعاضب لمحي دمح أ ناك

: يرتشملل تلا قف دمح أ فتاه

ةدحاو ةظحل -

: عفترم توصب تلا قو دمح أ فتاه ناكم إلى تهجتاو

دمح ايأ ملك -

لا: قو ضر لعىاأل ةعاضبلا دمح أ عضو

-يمن؟

يراوه -



لا: قو ةملا كملا حتف فتاهلا وأذخ دمح ءاجأ

يراوه -ياهاي

: نيزح توصب يراوه قلا

؟! نيف تنا -

ةبتكملا يف -

يتقولد كليج وأان ةيردنكسا فقوم لعى علطا سيسمر يف كيلخ -

: عزفب دمح قلاأ

هللامهلا؟ دبع -

هبيجن حورنه انحا شقلقت ام سيوك هللا دبع -

؟!! لصح يللا هيا -

كليج أان فقوملا دنع سب ينانتسا -

ةعرسب بط -

ال وهذم وهو هعم قلغ وأ

: قلقب ةمحر تلا ق

؟! لصح يللا -مكلا..هيا

ذاتس أل يلوق ي قبا هيا يف فوش أ حوره هلصح يللا هيا فراع شم يبحاص هللا دبع -

. يدجم

جراخلا إلى ضكرو كلذ قلا

*****

: يراوه لا قف هتيب هيف يذلا راقعلا هللاأمام دبع ناريجو براقأ عمجت

هللاخري ءاش إن كنمطنهو رمعو دمح أانوأ حيار أان ديس مع اي كيلخ -

لا: قو ديس قيقش ناضمر لخدت

انسفنب هيلع نمطن حورنه انحا -ال

ديس: هإلى ثيدح ها جوم يراوه قلا

. ديفيه شم يق ابلا دوجو دسنه دمح وأ رمعو أان ديس معاي -



: نهوب ديس قلا

تاه إالبهللا ةوق وال لوح إالبهللا..ال ةوق وال لوح ال ددري لظو ناضمر -خالصاي

ملس بر اي ملس .. بر اي ةميلس بقاوعلا

تدجو اهيخ، أ بكرم قرغ ربخ اهلصو دق ناك ضكرت ةمس ب تءاجو يراوهو رمع رداغ

: تلا قف نيفقاولا نيب ة مهمه توصو مهتيب اأمام عمجت

! دجب هد هتعمس أان يللا وه اباب -

راجااهت: ىدحإ تلا ق

يتقولد يعلطا هوبيجي اوحار هباحص أ يتنب اي ةجاح شيفم -

: تلا قو ةمسب تكب

يتقولد هل حور أ هزياع -انأ

: عفترم توصب تلا قف عراشلا نيرداغم ير اوهو رمع تحمل

رمع اي رمع -اي

مهريس ال مكأو ةقفشلا ب ةئيلم ةرظن اهيلع أوقلاي يراوهو رمع اهعمس

: مهادح إ تلا ق خرصت تلظ ، اهوكسمأو ناريجلا اهب اوقحلف ا مهيل إ ضكرت أن تمهو

هيل هيلع يلوفتب ي تنا ةجاح شانفر عم هسل يتنب -اي

: ىرخأ تلا قو

هدك شيلمعت ام يتنب اي ريخ هللا ءاش -إن

ةقشلا ىلإ اهب اودعصو يلقال ةمسب ت أده

*****

مهراظتنا يف دمح أ ادجوو سيسمر إلى رمعو يراوه بهذ

معر قهلا يذلا ناونعلا إلى اوبهذ و ةلفاح اولقتسا

نيرجاهملا أهيلا اودجو ارصع فصنلا و ةعبار ال ةعاسلا تناك ءانيملا إلى اوهجتاو اولزن

دمح أ لأس ا تاوم أمأ ءايح أ مهيوذ ناك إن اوفرعيل ى توملا ءامس أ عامس موجو يف نيرظتنم

لا: قو نيفقاولا ركاسعلا أدح

؟ نيف امه نيرجاهملا بكرم عبت انحا -

: رثأتب يركسعلا قلا

مهيلع اوفرعتا يللا ءامس نعأ اونلعيه هيوش نامك -

دمح: قلاأ

ًا ركش يشام -

ًا"إن رس نوددري اولظ اهب اوئبعي مل نكلو هتدورب ت دتشاو ليللا ءاج تحى نيفقاو اولظ

: يراوهل دمح لاأ قف مهباصع لعىأ طغضت مهيلع رمت ةقيقد لكف ايح" كيون



رمعل ةيناطب فوشن حورن -عتلاى

رمع: قلا

ايوخ أ زياع ة..أان جاح زياع شم -

نيدايصلا إلىأدح دمح أ بهذف دمح، وهوأ هنئمطي لظو يراوه هنضتح ىفا كبو كلذ قلا

مان تحى ثلاالةث اوسلجو رمع لعى هعضوو يراوهو رمع إلى داعو رمعل ءاطغ هنم وأذخ

. هسأر ئ طأطمو هعضوم سلا ج وهو رمع

إعالناأل أدب هابتناب عيمجلا فقو ةظحللا كلت يف ، عيمجلا هبتني أن توصلا تاربكم ت دان

اناك مسا لك إعالن دعب ، اهتعرس نم فقت أن تداك يراوهو دمح أ بلق تابرضو ءامس

ناك قطن يُ مسا كل دعبو ءاكبلا ب شهجي نمو اههجو مطلت نم نوريو ا خارص نوعمسي

هلل" دمحلا ي" راوهو دمح أ لوقي

هللا" دبع ديس هللا دبع " اعمس تحى

ريغ موجو يف دمح أ فقو االمس، كلذ دعب يشء أي اعمسي ملو يراوهو دمح أ دمجت

قدصم

: لوهذب يراوه لا قف

. شتم ام ديك ،أ موقيهو سب هيلع أمغ ديك ،أ شتم هللاام دبع .. طلغ ةجاح يف ديك -الأ

ًا مئان رمع اكرتو ، ثثجلا اهب عوضوملا ةريبكلا ةفرغلا إلى يراوه هفلخو دمح أ ضكر

هللا دبع نع نوث حبي ثثجلا نع ءاطغلا عفر يف دمح وأ يراوه أدبو االنثان لخد ، هعضوم

. تامدكلا و تاجحسلا ءيب لم هدسجو ههجوو هودجو تحى

: كارد إ ريغ يف دمح قلاأ

حص؟ هلا هدرتبو يراوه يز ينعي انيف اهلمعتب ..أتن انبلق شعجوت هللاام دبع اي موق -

ًا: يكاب درطتساو ًا ليلق تمص مث نهوب مستباو كلذ قلا

و موق لمحتسم شمو ة جاح لك نم نابعت أان هيز شلمعت ؟ام انيف اهلمع امل يراوه ركاف -

. يبنلا

ًا: يكاب يراوه لا قو

شفرعت ام أتن بيط ةمسب رطاخ ناشع موق بط .. يبنلا و انرطاخ ناشع موق هللا دبع -

كانه يازا هلماع يه

لا: هللاقو دبع دمح أ بذج

!! درته شم هيا بط لا: يلقالقو تمص كيلع بهللا اناعم موق هللا دبع قبىاي موق -

يحاص إكن انفرع سب كنيع كرح ملكتت رداق ولمش بط درطتساو



: يراوه قلا

وهللا انعجو انبلق قبى موق هللا دبع -اي

: ايكاب دمح قلاأ ىتح ، نيبعوتسم ريغ لوهذ يف نيتماص لظاالانثن

شرفاست ام هلوق أ تلضف .. يراوه اي تام هللا دبع -

: ةقرحب يكبي وهو يراوه لا قف

هللا دبع اي هيل كالانم شتعمس -ام

ءاكبلا ب اشهج وأ هردص ىاالنثانلعى متراو

*****

نل أمهن نيكردم ريغ زاال امو مهقيدص ءازع نوذخأي ناوصلا يفألو يراوهو دمح أ فقو

ة يناث هوري

وأرثك، مهلثم وةع جفم تناك نم ةمسب نكلو هيخ، وأ نمأهيب اءوس أدش مهلا ح ناك امبر

أ ةسمخ ذنم تتام اهمأ ، مهدنع رانمو مير اهتذخأف ، يعولا تدقف تحى يكبتو خرصت تلظ

لعى ايتأي أن لبق ضعبب نيطبترم ين مأوت اناك أاهم، نادقف اهضوعي هللا دبع ناكو اوعم

، هجاتحت ام اهيطعي ااهل، قيدصو هللاأخا دبع ناكو امهم أ محر يف اناك أن ذنم اعم ، ايندلا

. تقوو لا ةمو فطاع نم كلمي ام لكب اهيلع لخبي ال ناك

اهوئدهي تحى يكب تو خرصت ه، وشملا هدسجو أخااه ركذتت نيح لك اهمون نم موقت تناك

ة. يناث مانتو

*****

ى، ربك ةبيصم هل تثدح أهن تفرعف ا، قلغم ودجته دمح أ فتاه تلعى قد املك ةمحر تناك

ريده راوج تسلج تجرخ ءاج، إاذ تبسلا موي ريغ هب ام فرعت لفن ةعمجلا ادغ ناكو

: ةمحر تلا ،قف زافلتلا دهاشت اهتأر

أو نويزفلتلا مادق ةدعاق يكيق يجأال امأ لك هدك يزاأللو ي ركاذتب شم يتيقب ينعي -

تنلا مادق

كغامد يربك -

؟! كغامد يربك يللا هيا -وه

بالبماالة: ريده تلا ق

؟ هيل ركاذه -

معن! -

؟ هيل ركاذه كلوقب -



. يحجنت ناشع ديك -أ

حجن امأ دعبو -

ة. مهاف شم -

نينس عبس دعق مزاحو ، دحاو دنع ةبتكم يف يلغتشتبو نسل أ ةصلخم أتن ةمحر اي يصب -

ركاذا ا وكيف ةيلك أانألق ينازياع .. ضفرتاو عارتخاو ريتسجام لمعو هنيع علطو بط يف

؟ حاجنلا ب هيا لمعه حجن أ ناشع

: تلا قو ريده طابحإ نم ةمحر أت جافت

هرب رفاس مزاحو ، يسفنل يتداهشو ًا.. دج هد لغشلا ب ةطوسبمو ةبتكم يف لغتشب -أان

إن يركتفاو دح ناش ع شم كسفن ناشع يركاذ مامت يشام يتقولد دحلو هملح ققحي

معال. نسح نمأ أرج عيضي هللاال

ي. نيقوف هدك ينيق تامال لك يبنلا ةو محر هد؟ هيف انا يللا طابح اإل هيا ةفراع شم -

*****

هترجح لخد إلىأدح، ثدحتي ملو دمح أ دعص هتيب إلى يراوهو دمح نمأ لك بهذ

: لوقتو ةقرحب يكبتو جراخلا يف خرصت ةمسب عمس تحى ، يكبي هريرس ىلعى قلتساو

هللا دبع اي يبلق تقرح هللا.. دبع اي انبيستو رفاست بلق -جكلا

اكبءه. دتشاو كلذ عمس

*****

ةمسب دهأت تحى ةمسب لا حل ارثأت طقاستت مهعوم دو ناه وئدهي رانمو ةزيزعو مير تلظ

هفتاه تدجو ، يراوه تفتاهو اهعومد تحسم اهترجح مير تلخدف ، مونلا يف تحارو

أ نوقر الفيت ثلاالةث ناكو ، ةلوفطلا نم ءاقدص أ مهف اهيخ، لاأ حك أنحهلا ملعت يه ا، قلغم

ةلواحملا رركت تلظو تقياضت ا، قلغم هفتاه تدجو نكلو هنع ففخت أن ديرت تناك ًا، دب

ا. قلغم هدجت ةرم لك يف ى ودج نود نكلو

*****

امودف ، مهتعيبطل هللا دبع وأله يراوهو دمح أ دعي مل نكل ، ةيعيبط تداعو األماي تلا وت

أ يذلا وهف هرمع ةيقب هاسني ال يذ ،أاملا طقف اهتظحل رثأتي ديعب نم تام يذلا ريى نم لك

هسب وإنأرىمال همسا عمس إن هركذتي لظيس هعم ملأتو هعم ى كبو هعم كحضو هعم لك

ي طقف أيشءي، نود هركذتيس ، هقافخإ تقوو هح اجن تقو هركذتيس هنع، كحىأدح وإن

قارفلا اهنيح يفأحالهم، هأو روص يف إال هاري نلو ، هقناعيل اهيف هاري ةدحاو ةقيقدل قاتش



. انحاور أ سم يال نينحلا ألن ةعاشب رثكأ حبصي

*****

طوطخو ةفلتخم نيوانعب الت جمو فحص همام وأ هبتكم أمام سلا ج وهو مزاح مستبا

" ناطرسلا مزهي يرصم بيبط نيهاش مزاح " لوقي مهدح عهن،أ نوثدحتي مهعيمج ةضيرع

لوقي مهدح هنم"وأ ءافشلا لهس درب ةلزنك ناطرسلا لعجي يرصم نوعرف " لوقي مهدح وأ

" نيعللا ناطرسلا أاهي ًاكل عادو "ال، لوقي رخأ "و ناطرسلا حبش ى فتخا ًا ريخ "أ

،واآلن تاونس ذنم هأدتبا يذلا هملح قيقحتل احرف دجاس وهو ى كبو هبر ركشي مزاح دجس

،مث دوجولا نم ناطرسلا هراقع وحميسف ، ماقتنا رش هنم مقتناو ناطرسلا مزهو ققحت

. رصم يف روفلا لعى أهم فتاهو ضهن

*****

لصتيب مزاح ةعرسب نويزفلتلا تب اي يلفقا

ءافص تحتفو زافلتلا ةمحر تقلغأف ، مزاح هتدجوو فتاهلا قد امدنع ةمحرل ءافص اهتلا ق

: تلا قو ةملا كملا

مزاح اي هوي -ولاأ

: ديعس وهو مزاح قلا

هوقوسيب وخالص لعفتاو عنصتا اودلا يليكراب امام اي هوي -أ

أان شروصتت ام ايندلا تلدهبو تطرغز تنك طرغز أ فرعب ينتير اي يبيبح اي كوربم -أفل

أيو ينتشحو .. يازا ةناحرف

. ديكأتلا ب هاغتبم ققح اه اخأ أن تملعو ةمحر ةماستبا تعستا

: مزاح قلا

امام اي أيو ينوتشحو وهللا اوكلك اوتناو -

ريدهو نيهاش إلى ءافص تهجتاو . هلكرابا يتاه : تلا قو ءافص دي نم فتاهلا ةمحر تذخ أ

: ةمحر تلا ،قو راسلا ربخلا كلذ مهغلبت

ًا ريخ أ مزاحاي كوووربم -أفل

: مزاح قلا

ملكتتبو إال ةديرج وال ةلجم ش يفم ايندلا رسكم انه ِ كوخ ..أ يتبيبح اي كيف كرابي هللا -

نعي.

ةفراع أان صلا خ يتريس شتبجم اعبط -



: اًكحاض مزاح قلا

. انقافتا قبىهد ةينويزفلتلا تائاقللا يف -

هل. اعيمج اوكرابو إهيل اثدحتو ريده مث نيهاش ءاجو

*****

: تلا قو هراوج تشم ةمحر هفلخو ةبتكملا نم دمح أ جرخو لمعلا دعوم ى هتنا

. نامك هوقوسو عنصتا هعارتخا مزاح كليكح أ صلا خ تيسن -

: امستبم دمح قلاأ

ك. وربم -أفل

انهك. هنع ملكتتب إالو ةديرج ةوال لجم شيفم إن لوقيب .. كيف كرابي هللا -

. هقفوي انبر -

: ةمحر تلا ق

نابعت إهن حرابما لوقت ب تنك يتقولد هيا لماع قبى كاباب بر.. -اي

قبى. كتاوعد زجحتي لا متحا نامك ةركب دحل يد ةلا حلا لعى لضف ول سب هلل دمحلا -

بر. اي هيفاعيو هيفشي انبر -

بر. -اي

اعم ةبرعلا االنثان دعصو ورتملا ةطحم زنالإلى

: ةمحر تلا قف ةداعلا امك ةمحدزم ةبرعلا نكت مل

أان لوط لعى ملكتنب انيقب ميرو هدك..أان لكاألماي أيو..ايسالمول قيار وجلا ةدراهنلا -

. باحص انيقب إانن ةطوسبم

داز امو كآةب دادزاو يع، يبط ريغ وهو هقيدص ةافو ذنم ادراش ناك دمح، اهلأ هبتن ي ملف

موي. نع اموي ءوست لبةحةلاأهيب نيطلا

: تلا قو اهيبجاح ةمحر تد فعق

دمح! -أ

لا: قو دمح اهلأ رظن

هحور -

يسفن ملكب ةعاس يلا هيا!قب هحور -



بيلا شتدخم ةمحر اي شلعم -

ينملك ى دغتتو حورتام ألو بط -

يشام -

اهملك ىأ قبه أان كلوق مير..والأ لعى يل ملسو -

دمح: قلاأ

قبى هيا يف هلك هد يغرلا ا وغرتب وتنا -

: ةمحر تلا ق

اهملكبو اهتيبح أانوهللا سب كناشع اه ملكب ينركتفت مير ةفياخ ..أان كنع الم كلا صن -

كنع هليكح دحأ أاليق تقدصمف باحص أ شيدنعم يلص ..أ كناشع شم يه اهناشع

لا: قو دمح أ مستبا

اهيلخ يلوقتب تناك كفوشت اهسفنو ًا دج كتيبح نامك يه هدك..ألاهن ركتفته شم -ال

عفنيه شم اهلتلوق سب ةيوش ةمسبو أان اياعم دعقتو ةرم يف يجيت

: ةمحر تلا ق

اهحرف يف اهفوش هللاأ ءاش -إن

هللا ءاش -إن

مكدنع لضفتب ةمسب يه -

دمح: قلاأ

درطتساو . اهاعم دعقت حورت مير يلخب شتج تحىولما ةيفاعلا ب اهبيجت ميرل لوقب -أهأان

: نزحب

هللا دبع ةعاس نم بعصةأيو اهتلا ح ةمسب ألن

ةملكلا تكل دنع تمص

دمح: أ لمكأف ، ةمهفتم اهسأرب ةمحر تأموأف

عفني مفا ضعبب دماج نيقلعتمو مأوت ا وناك هللا دبعو يه لص أ طيعت لضفتب ةدراهنلا دحل -

يد ةلحرملا ى طختت إالامل اهدحاول هدك دعقت ش

: رثأتب ةمحر تلا ق

ا هربصي انبر -

بر -اي



: ةمحر تلا قف بنيز ةديسلا ةطحم تءاج

لفقي ام بابلا لبق ةعرسب موق -

دمح: قلاأ

عجر وأ يداعملا دحل يكاعم حوره -

نامز نم يد ةكرحلا شتلمعم -

يتس اي اهتلمع ينيد -أ

هيا دنع انفقو قبىانك لمك بط -

كبحب ينا دنع -

: تلا قو ةمحر تمستبا

نامك -وأان

: ةمحر تلا زنوالقو دمح وأ ةمحر تماق ، يداعملا ةطحم تءاج تحى االنثان ثدحتي لظ

ة مسبو ميرو كاباب لعى ينمطو ينملك ىأقبى دغتتو حورت -أام

يشام -

راش هلوأ تراشأف ، مداق ورتملا تأرو اآلرخ فيصرلا إلى دمح أ هجتا إلىأن ةمحر تفقو

. ةطحملا ةمحر ترداغو همام أ يتلا ة برعلا دمح أ لقتساو ورتملا رقتسا تحى اهل

*****

رهش أ ةعست ترم هقيدص هللا دبع ركذت دقف ، نزحو دورشب ةذفانلا نم رظني وهو دمح داعأ

قارف يكبي و كلذ رهظي وال كسامتم هنكلو هللا، دبع ةقيقش ةمسب لا حك ىاآلنحهلا تحو

ه. لمان أ فرطب اهحسمف هينيع نم عومد تلزن ، هسفن نيبو هنيب نكل هللا دبع

ليدنم لضفتا -

. هدصرت تناك هتلا بق ةسلا ج ةاتف اهتلا ق

اهل: رظني أن نود دمح قلاأ

ًا ركش -ال

. لزنو بنيز ةديسلا ةطحم تحىأتت

*****

يدبو اهدخ لعى اهيدي إدحى ةعضاو ةسلا ج أهم دجو لخد رانم هل تحتف هتيب داعإلى



دمح: اهلأ لا قف نزحلا اهيلع

هيا لماع ايوب -أ

: ةزيزع تلا ق

. زجحتي ناشع رصقلا لعى هلوح روتكدلا و ةدراهنلا انفشك انحور دمح.. ايأ نابعت -

لا: قو ضر إلىاأل رظنو هيتفش دمح أ طم

هللا ءاش إن ريخ -

: ةزيزع تلا ق

انمر: إلى اهثي دح ةهجوم تفدرأ هللا.و ءاش -إن

لكاي يكوخ أل يتاه يلخدا -

دمح: قلاأ

؟ نيف مير .. ناعج شم -ال

رانم: تلا ق

. ةمسبو يه هوج -

: ةزيزع إلى هثيدح ًا ه جوم دمح قلاأ

ى تما ةركب ايوب أ يدونه -

٨ ةعاسلا حبصلا -

لغشلا لعى علط وأ ايندلا طبظ وأ متيه يللا هيا فوش وأ هلقنه يشام -

ناعما. هيدويهو دمحمل تلا ق مير أتن، كلغش حور ينب -اي

يجيتو رمسل يلوقت يعاد شيفمو لغشلا حور أ نيدعبو سب يراوهو أان هيب حورنه -ال،

. يحورت ِ كيلع لصتا نيدعبو هيدوه أان اهلا يعب حبصلا

: تلا قو ةمسب تجرخ ةظحللا تكل يف

مكيلع -سالم

: ةزيزع تلا ق

يردب هسل ؟ يتنباي نيف ةحيار -

: ةمسب تلا ق

نيناعج مهنامز قبى ابابو رمع أألك حوره -ال

دمح: قلاأ



؟ ةمسب اي هيا ةلماع -

لله دمحلا -

يليلوق رمعو ديس يمعو أتن يجيته هللاول دبع روزن يراوه أانو ةعمجلا موي حورنه -

يباسح لمع أ ناشع

رمعو انا حورنه شحر ما اباب تحىول .. حورنه هللا ءاش -إن

هللا. ءاش إن مامت -

. ةمسب ترداغو هتفرغ دمح أ لخدو كلذ قلا

*****

تحى يدجم نم ريخأتلا نذإاهلب ذخأت أن اهغلبو ةمحر دمح أ فتاه احابص ةنماثلا اجءت

ينيعلا رصقلا إلى ةرج أ ةرايس يف لا مكو يراوهو دمح أ لقتناو ، لمعلا إلى يتأيو أباه لقني

لظ امنيب ، ىفشتسملا ريرس يلعى قلتسملا أهيب راوج سلجو زجحلا ارجءتا إ دمح أهنىأ

ألهيب: دمح ،قلاأ دعاقم دوجو مدعل ًا فقاو يراوه

. سيوك جرختهو نيموي هللا ءاش اباب..إن اي كيلع سالمة -أفل

: ءايعإب لا مك قلا

هللا ءاش -إن

: تلا قو لولحملا ةلوين اك لا مك دي ديرو يف تعضوو ةضرمم تءاج

يتقولد ةقيلُع شيفم ناشع لولحملا كسمي ا وكيف دح -

دمح: إلىأ هثيدح ًا ه جوم لا قو يراوه هكسم أ

ةدراهنلا لغش شيدنعم هدك هدك انه ..وأان لغشلا أنتقبى حور -

دمح: قلاأ

ةرايزلا لعىميداع يتاوخاو وأيم يه يجيتهو قبى مير لعى لصته .. يبحاص اي ملست -

لغشلا نم يج امأ دحل هاعم دعقته يللا وأيم يتاوخا حورو ةيوش اودعقي مهيلخ

مامت -

-يالسالم

-سالم

*****



رخأتا ول هضرب كاعم هلمعه وأان ريتك دمح أ لغش ليشته يد ةياجلا األماي نيسح اي شلعم

وه يجيي امل هتب يس ولو ، ىفشتسملا يف ةدراهنلا زجحتا أهوب ناشع .. هدكو شاجم أو

. هريغ دح بيجي نكمم يدجم ذاتس أ فراع أتن هلمعي

إلى ةعاضبلا نيسح لمح ام دعب ةبتكمل يفا نيسح ةلا بق ةسلا ج يهو ةمحر كلذ تلا ق

: نيسح لا ،قف هدحو لخادلا

روم هلاأل رسييو أهوب يفشي انبر .. كمهي -وال

: ةبعادم ةمحر تلا ق

ب جاولا ايأوب ليص ايأ يشام -

سب ِ أتن كرطا خ ناشع -

: تلا قو اهيبجاح أدح ةمحر تعفر

وأانال. دمح أل رطاخ لمعت هيا,,هدأتن وال ينعي كبجاع شم دمح -وأ

: اًلئاق نيسح مستبا

هدك ينبحت ةدحاو أاليق يسفن .. يكيب دمح أ تخب -وهللااي

: ةبعادم ةمحر تلا ق

. داولا دسحته قلفلا برب ذوع لقأ -

: ةيدجب ت لمكأ و

نيسحاي وهللا سيوك حب,,أتن ةصق لمج أ شيعتو الل حلا تنبب كق زري انبر هللا ءاش -إن

ريخ لك لهاتستو

يكيلخي انبر -

: تلا قو إهيل تبهذو ةمحر تضهن ةظحللا تكل يف دمح ءاجأ

يلعه؟ تنمطاو زجحتا هيا؟ لماع كاباب -

هلل دمحلا -

لا: قو نيسح ءاج

جاحلا لعى سالهم -أفل

ًا: مستبم دمح قلاأ

. كدحاول ةعاضبلا تلخد شلعم .. كملسي هللا -

لا: قو دمح أ عارذ لعى نيسح تبر

جاحلا لعى كنمطي انبر ةطيسب ةجاح يد كمه -والي

ًا: نتمم دمح قلاأ



كيلخي انبر -

*****

أ ثيح اوهجتاو اهيب نعأ مير تملعتساو ىفشتسملا نيسايو رانمو ةزيزعو مير دلفت

تذخ وأ هراوج مير تفقو لولحملا ب كسم وي ريرسلا راوج افقاو يراوه اودجو . مهوغلب

: تلا قو لولحملا

. نامز نم هكسام ديك قبى..أ أتن دعق -أ

: يراوه قلا

. يداع -ال

: ةزيزع تلا ق

. اناعم كانبعت ينب اي شلعم -

: يراوه قلا

. ايوخ أ دمح وأ ايوبا لا مك معو أله.. انحا هد ةجاح اي بيع -

: هراوجب ةفقاولا مير ًال سماه ضفخنم توصب لمك وأ

. يتبيطخ ميرو -

اهنزح مغر مير تمستبا

: ةزيزع تلا ق

إلىيرم: اهثيدح ةهجوم ت عبت ايبين.او كلص أ مركي انبر -

يجيته يقب إن ناشع زجحتا ِ كوبا إن اهيفرع رمس لعى يلصتا -

. اهتربخ وأ رمس مير تفتاه

: يراوه لا قو ةعاس ترم

نم يجييه وهو هدك قيلا دمح .،أ مكحورا ناشع نيسايو رانمو ِ قبىأتن مير -يالاي

وه دعقيو يتلا ايخ كحوريو انه لعى لغشلا

مير: قلات

ةيوش اباب عم دعقنه -ال

: يراوه لا قف

اهلا يعو يه يجيته اهنامز رمس نامكو .. يازا لماع ناكملا نيفياش اوكيداو راتك انحا -

دح. نم كالم نيزياع شم هلك هد شعفنيمو



: ةزيزع تلا ق

نيزياع شم حص ملكتيب دمحم .. كبيطخ عم يحورو كتاوخا يدخ مير الماي كلا يعمسا -

دح نم كالم

الم: ستساب مير تلا ق

رضاح -

*****

تدعص اهل، حمسو يراوه تغلب عبدامأ ةمسب إلى ىفشتسملا نم اهتدوع دعب مير تبهذ

ىلإ اهتلخدأو ةمسب اهل تحتف أن ىلإ ترظتناو نيتقرط بابلا تق رط ةمسب دنع مير

: تلا وق ريرسلا ىلع مير تسلج ، اهترجح

ةمسب اي هيا ةلماع -

: تلا قو ةمسب اهتلا بق تسلج

هيا؟ لماع لا مك مع هلل.. دمحلا -

: نزحب مير تلا ق

نسح أ تيبلا نكميو تيبلا يز ىفشتسملا ، نسح أ انطسو هدوجو إن ةساح سب هلل دمحلا -

! لولحملا كسام فقاو دمحم تيقل تحور يليخت ،

: ةمسب تلا ق

ايرب. الةم بسلا هموقي انبر لا.. إمه اهيف دلبلا يف ةجاح لك يد! لعى تج -

بر. -اي

: تلا قو ةملا كملا تحتف دمح أ هتدجو مير فتاه قد

-ولا

دمح: قلاأ

حمقلا ِتهاليق كوب عمأ تابه ناشع مامحلل يطألك ح يعلط ا يقبا شلعم مير اي هويا -

بنجلا نم ةيغلا يف قلعتم سيك يف

يشام -

-يالسالم

-سالم

: تلا قو مير تقلغ أ

اباب. عم تابيه ناشع مامحلل ألك طح أ يلوقيب دمح -هدأ



: ةماستبا فصنب ةمسب تلا ق

ق رزهيب ناك همحري هللا هللا دبعف هدك لبق مامحلا و دمح أ ةريس باج يللا هيا ه ركاف شم -

عفال. أيو مامحلا بحيب كشهل نمأهموأهوب أرتك مامحلا ةيغ بحيب هد يبحاص دمح أ يلا

: تلا قو مير تمستبا

ةجاح دمح أل ةبسنلا ب مامحلا ةيغ تيقبو روطتا عوضوملا نيدعبو ةياوه تناك -أه

امدنع ةملكلا تكل دنع تفقوت أو... تتام ةمامح ول أيو لعزي يقبو اهنع ى نغلا شعفنيم

: تلا قف يكبت ةمسب تأر

ينيفكم يللا ايف ؟وهللاأان ةمسب اي هيل يطيعتب -

ة: يكاب ةمسب تلا ق

سوباك يف إين ةساح همحري هللا اهيدعبو هللا دبع مسا قطن أيوأ ايلع بعص ناشع -

ّلأيو. وطو

لعىحلاأ اهنزح نمو ةمسب لا حل ارثأت يك بت مير تناك تاالنثاتن، يكبو مير اهتنضتحا

اعم. ءاكبلا يف ةمسبو يه ترجفنا تحى ةكسامتم تلظ ، اضي أ اهيب

*****

يف أهيب ريرس راوج مانو ضر لعىاأل ءاطغ دمح أ شرف ليللا فصتنم دعب تقولا ءاج

هينيع يلع هيع ارذ عضو ، هراوج ا قفارم بلطتت تناك ةرخأتملا ى،حةلاأهيب ضرملا ةفرغ

إلى بهذ ،فماق هينذ أ ميمص قرتخت تناك اهتوص فعض مغرب ضي رم تان أ نكلو مانيل

هل: لا قو ضيرم لا

جاح اي روتكد كليدان -أ

لا: قو هراوج ءاود ةبلع لعى ضيرملا هل راش أ

يد ةماشربلا ايمهآدخ ةيابوك يلتاه .. كبعته ينب اي شلعم -

ك؟ فوشي روتكد كليدان أ سب .. رضاح -

تنسحتا نوكه يجيي دحو مهيلع يدان تام -لعى

لا: قو بابلا وحن دمح أ هجتا

ه ايملا كلبج أ حوره بط -

لا: قو ضيرملل اهاطع هوأ ايملا بلج و دمح داعأ

هللا ءاش إن افشلا -ب

: ضيرملا قلا

ك تبعت ينباي ركش -تم



كتيب عجرتو الةم بسلا موقت هللا ءاش ..إن ةطيسب ةجاح يد جاح اي هيا ينتبعت -

لا: قو نهو يف ضيرملا مستبا

و دوقفم لخادلا هيلع او لوقيب تحى ..هد هلجر لعى علطيب ينب اي رصقلا لخديب يللا -وه

. يرود ينتسم أان هريغ انلوبجيو ةضو نماأل دح توميب يمو ماك لك فراع ,, دولوم جراخلا

: ضفخنم توصب لا قو ةيبط ميطارخ يفأهفن ل صو آرخم ضيرم لعى ضيرملا هل راش أ

ديعاوم يف ريغ هفوشت يجيتب ةرتاكد شيفم كلذ عمو .. عدويب خالص هدك هد فياش -

انلك اناعم ةنيعم

دمح: قلاأ

يك لجر لعى جرختو سيوك يقبته هللا ءاش -الإن

براااي -

لا: قو هدلا لعىو دمح هلأ راش أ

. لوطلع كليجه .. سب دمح ايأ لوق ةجاح تجاتحا قبىإن ايوب أل حوره -

لا: قو أهمل مغر ضيرملا مستبا

. دمحم يمسا ..وأان ينب اي كلكرابي انبر دمح ايأ يشام -

: اًلئاق دمح أ مستبا

ضيرملا كالم يف ركفي لظو ى قلتساو هشارف وداعإلى كلذ .قلا دمحم جاحاي يشام -

و دوقفم لخادلا او لوقيب تحى هد هلجر لعى علطيو رصقلا لخديب ينب اي دح يف "وه

" دولوم جراخلا

امني أ هقح يال زجعلا روعش ,, كلذل لا ملا أني نكلو يرامثتسا ىآرخ فشتسم أباه لقني أن ركف

لا: قو روفلا لعى ماقف ملأتي أباه عمس ناك.

اباب؟ اي -مكلا

أيو. ينعجاو يمضع -

كفوشي روتكد يدان أ حوره ى نتسا بط -

قلا ةضرمم دجو ، دجي فمل بيبط نع اثحب فرغلا يف رظني تاق رطلا إلىأدح دمح أ بهذ

اهل:

؟ ةرتاكدلا نيف -

بالبماالة: ةضرمملا تلا ق

ت. حت رود لزنا شفرعم -



دح اليق شم ؟أان بيط نيف مهناكم -وه

: تلا قو ةضرمملا تففأت

يتقولد يجييه شدحم كسفن حير -

لا: قو دمح أ لعفنا

ن. ابعت اوج ايوبا هيا؟ ينعي -

نيراتلوف ةنقح هليد أ يجاه شقعزت -خالصما

تحى أهيب راوج دمح أ سلج ، تجرخو ةنقحلا ألهيب تطع وأ هعم تبهذو ةنقحلا تبلج

. ماني أن لواحو نعأهيب يلقال عجولا بهذ

*****

ةملا كملا مير تحتف مير، فتاه و هريرس لعى سلجو هفتا أرخجه هترجح يراوه لخد

: تلا قو

-ولا

: يراوه قلا

قبى؟ نيدعبو -

هيا؟! يف نيدعبو -

نيزح كتوص -

ىفشتسملا يف زوجحمو نابعت اباب ووه هيا لمعا بط -

سب كجازمب شم إهن فراع أان هففخيه شم كنزح .. هيفشي انبر يعدا شيلمعت -ام

ديفيه شم نزحلا ينيقدص

: تلا قو مير تكب

أوي هيلع ةفياخ أان سب -

يحسما .. سيوك ى قبيه هللا ءاش ..إن يطيعت ِام كيلع بهللا مير قبىاي هووي -

شيطيعت ام كدنع يرطاخ ناشعو قبى كعومد

: تلا قو اهعومد مير تحسم

رضاح -

: يراوه قلا

ةتكن كلوق -أ



: ةبعادم تلا قو مير تكحض

مغ ةصقان شمو عزالةن إين ظح -ال

: اًلئاق يراوه كحض

ك بجعت لا متحا شيقلقت -الام

دكأتم شم نامكو لا! متحا -

يعمسا بط -

ينعمس -

خوخلا نم تام بعر تيب لخد يناهكف ةرم كلوقيب -

: كحضت يهو مير تلا ق

ربه يللا ،إامن ضعب لعى اطغو رتس ..أانوأنت دحل يد كتكن يكحت بالش كدي إ سوب -أ

لصحي نكمم يللا هيا شنمضتام

ركفه -

هيا؟ يف ركفت -

: يراوه قلا

يسوبتام طب لمكأو اًليلق تمص . ينعي دحل يد تكنلا يكح أ لطب وأ يدي إ يسوبت -إكن

ر يكفت ريغ نم لطب وأ يدخ

هد. عوضوملا دمحا لعى ضرع -أامأ

. تلطب -الالالخالص

. كسفن مرتحا هدك نوي -أ

*****

ريده تدجو ةرجحلا نم تج رخ ، هايملا ةرود إلى بهذتل مونلا نم ةمحر تظقيتسا

ءاب ثتت يهو اهمف لعى اهدي ةمحر تعضوف ركاذتو باتكب ةكسمم ةكير لعىاأل ةئكتم

: سعان توصب تلا ًاقف حابص فصنلا و ةدحاولا اهتدجو طئاح لا ةعاس يف ترظن

يركاذت يتقولدل ةيحاص ! ةبيرغ هد هيا -

: ريده تلا ق

قبى تبرق تاناحتم -اال

.ِ كاعم انبر -



بر. -اي

*****

هللا دبع ة رايزل رباقملا إلى ةمسبو رمعو يراوهو دمح نمأ لك بهذو ةعمجلا موي ءاج

دمح: لاأ قف ربقلا دنع اوفقو

هدك إكن ةعنتقم شم هيل ..أتن لوط لعى يشمنه رمة لك يز يلمعت يلضفته ةمسب -

. طايعلا نم نسح رقآنأ هل يأرقا ! هيقياضتب

. عومدلا ب ةئيلم اهانيعو ، ةمهفتم اهسأرب ةمسب تأموا

رابصلا يقست ايمه ةجاجز تجرخ وأ اهتشرف ةريغص ة داجس اهنم تجرخ أ ةبيقح اهعم ناك

فقوت بال رمهنت اهعومدو سي ةروس أرقت ةعبرتم تسلجو فحصملا تجرخ أ اريخ ،وأ هتقس

أ ركذتي ناك نم مهنم ، مهيعارذب ا هنيطواحم و مهبكر نيناث رمعو يراوهو دمح أ سلجو

يف ةسيبحلا مهعوم د تلزن مهنع امغر هرس، يف إهيل ثدحتي ناك نم مهنمو هعم هماي

ءاج تحى تقولا نم ءزج رم لآلرخ اهرهظي أال مهنم لك لواح الم، ستس اال تنلع وأ تمص

لا: قو ةملا كملا حتف يراوه إلى فتاه

إ كدنع نوكه ةعاس نامك يتقولد راو شم يف أان يشام لا ًاقو ليلق تمص سير اي هوي -أ

هللا. ءاش ن

لا: قو ةملا كملا قلغ أ

إهي؟ اولمع والته اودعقته لغش -جيلا

: تلا ةقو ليلق ةفاسمب مهدعبي ربق لعى تراش وأ ةمسب تضهن

يشمنو ةجاح لعى اهلوق وأ امام أروز حوره سب قي اقد سمخ -

ءاملا و فحصملا اهعم تذخ اآلرخوأ ربقلا إلى ةمسب تهجتا اقفاوم هسأرب يراوه أأمو

: اًلئاق رمع اهفقوتسا رابصلا عرز يقس تل

يكاعم ياج أان ةمسب اي ينتسا -

دمح: أل يراوه هللا،قلا دبع ربق دنع دمح وأ يراوه يقبو اهعم رمع بهذ

انباس إهن عنتقم شم يتقولد دحل أيو..أان ينشحاو هللا دبع -

قلاأمحد:

ناكم أي اناوج ةشياع هحور نسة..ألن نيسمخ هقارف دعىلعى تحى عول نتقته -وال

انك ةحرف اهيف،أي اناعم ى قبيب ناك اهلمعنب ة جاح هيف،أي اناعم ى قبيب ناك وه ه حورنب

. هلوقيب ناك وه او لوقنب هيف ،أيإ اناعم اهحرفيب وه ناك يرودلا دخان أو حجنن امل اهحرفنب

: وجلل ًا فطلم ةريرم ةكحضب لا قو هعومد دمح أ حسمف اعم دمح وأ يراوه كبى



انشحو يللا وهو انيلع كحض أيو ينوشحوته بكرملا بكريام لبق انل وقيب ناك -

: يراوه لا قف

نينت اال انحا يازا نيلماع انيقب فوشي يجيي بيئك ياي نشحوته كلوقيب ناكو -

. رباقملا اورداغو رمعو ةمسب تءاج تحى مهعومدب مهكحض طلتخاو ةرارمب االنثان كحض

*****

رمع لصو أ امدعب ينيعلا رصقلا يف زجتحملا إلىأهيب دمح أ داعو هلمع إلى يراوه بهذ

مئانا. أباه دجو مهلزنم إلى ةمسبو

دمح دمح..ايأ -ايأ

ةفرغلا تاذ يف زجتحملا دمحم جاحلا قاهلا

لا: قو دمح هلأ بهذ

ة؟ جاح جاتحم .. جاحاي هوي -أ

هودخ مج وأهله ةدراه نلا تام صالح جاحلا .. ةيوش ملكتن دعق -أ

لا: قو دمح أ هعطاق

؟ نيم صالح جاحلا -

لا: ّةقو ِر لعىأدحاألس ضيرملا هل راش أ

هيف لئاس شدحمو تومي برق هد كلتلوقو ميطارخ بكرمو هد ريرسلا لعى ناك يللا -

ى: سأب دمح قلاأ

همحري هللا إالبهللا.. ةوق وال لوح -ال

يلسم انه نم جرخيب شدحم ينب اي كلت لوق شم -

المة بسلا موقتو فختو كمركي انبر ناشع دمحم مع اي كغامد يف المهد كلا شطحت -ام

ةلاأان قنلا لعى هنيعلطم امهو هفوشاو تومي دح تالتة نيموي لك ينب اي ينع بصغ -

. ءاعدلا ب ينركتفا توم املأ ينب اي كيصوب

ريخ افشءكلعى متيو جاح اي كرمع يف كرابي انبر -

هللا لعى هلك -

بهللا معنو -

جاحلا نم دمح أ نذأتسا اهعيضر اهعمو ةرجحلا تلخ د رمس هتقيقش دجوو كلذ دمح قلاأ

لا: قو دمحم



اهاعم دعق أ حوره تج يتخ أ جاحاي كنذ إ دعب -

لا: قو هسأرب دمحم جاحلا أأمو

ينب اي لضفت -أ

لا: قو اهنع نزام لمحو رمس إلى دمح أ بهذ

دمح -أهالايأمأ

رمس: تلا ق

ن؟ سحتا هيا لماع ايوباو دمحا اي -إزكي

إن سب تانكسم لا ريغ هد ماني فرعي ناشع مونم دخايب ةرقتسم شم هتحص هللدمحلا -

س يوك ى قبيه هللا ءاش

هللا ءاش -إن

لا: قو دمح أ سلج

رمس اي يدع -قا

لا قف وديم دوجو مدع ظح ال

و ديم نيف لا -أمو

ايوب أ ناشع هيدو أ هزياع شتنكام وهللا ةسردملا عبت ةلحر حار -

لا: قو دمح أ اهعطاق

طسبتيو حرفي هيلخ إهي هبنذ وه لفط مسرهد اي المهد كلا -إهي

رمس: تلمك أ

آ ةلحرلا علطه أ يلوقت لصتت هتعاتب سيملا ى لخو نيقوفتملا عبت ببالش اهعلا ط وه سب -

الص خو تقفاو تقهز ام رخ

كراب وكوكو ناويحلا ةقيدح ديكا قبى يد ةلحرلا نيف ةعلا -ط

: تلا قو رمس تكحض

يرصملا فحتملا -و

: بارغتساب تلا قو فتاهلا تجرخ اهفأ تاه نينر رمس تعمس

ه تعاتب سيملا هد!هد هيا -

: نزام بع يال وهو دمح قلاأ

ةجاح زياع وديم نكمي يدر بط -

: ةفهلتم تلا قف خيرصو جيجض تعمس ةملا كملا رمس تحتف

-ولا



: نهاو توصب اهنبا دمح أ ةسردم اهم تلا ق

دمح أ يفوش يلا عت ىفشتسملا يف انحاو ة ثداح لمع ةلحرلا سيبوتا رمس مادماي هوي -أ

عزفب تلا قو رمس تضهن :

هيا؟!!! ىفشتسم -

شارمدل -ا

دمح: قلاأ

؟ رمس اي يفإهي -

: ضكرت يهو ةيكاب رمس تلا ق

ينتير اي هتيدو ام ينتير اي ىفشتسملا يف وديمو ةثداح لمع ةلحرلا سيبوت -أ

وقلا: دمح اهبأ قحل

ِ كاعم ياج أان ينتسا بط -

*****

: لوقتو يكبت رمس تناك قيرطلا لا وط

بر اي رتسا بر.. اي رتسا -

دمح: قلاأ

ةطيسب ةجاح هللا ءاش إن رمس اي يدها -

اهعور نم ئ دهي ناك نكلو ةياغلل ًا قلق دمح أ ناك

لا: قو هفتاه دمح أ جرخ أ

امأ دحل ىفشتسملا يف ايوب عمأ دعقت حورت أليم لوقت مير ملكه ناشع رمساي ي تكسا -

شوقلقي ام ناشع كعمست اهزياع شم هلحور

لا: قو مير دمح أ فتاهو رمس تكسامت

عجر امأ دحل ِ كوب عمأ دعقت ىفشتسملا حورت ألكم يلوق مير.. اي هوي -أ

مير: تلا ق

يفن أتن هيل -

هدحاول شوبيسن ام ناشع سب .. لوط لعى عجره و راوشم يف -أان

يشام -خالص



-سالم

مسق إلى اهجتا لخادلا االنثانإلى ضكرو ىفشتسملا الإلى صو اناكو فتاهلا دمح أ قلغ أ

يكبت واألهيلا ناكملا متأل فاعس اإل تارايس .. ماري لعىام سيل لا حلا ادجو ئراوط لا

دمح وأ رمس تلظ اهباألفطال، ةرجح رمسو دمح أ لخد ، نوضكري ءابط وأ تاضرممو

نبا دمح نعأ ةايحلا ديق لعى تلا امز يتلا و ةايحلا تقراف دق يتلا ه وجولا يف نوثحبي

ًا أضي هبلق نم ب يرق فلتخم آرخ صخشب نكلو دمح أل ةيناث ةرم دهشملا كلذ رركت رمس

: ةفهلب رمس تلا ،ق ةايحلا ديق لعى ناك دقف نه وفعسي ةضرممو بيبط هلوحو ، هودجو تحى

هيلع تمتراو يبيبح ينبا -

: بيبطلا لا قو ةضرمملا و بيبطلا اهبذجف

ايندلا يظوبته مادماي يده -ا

لا: قو اهفتك لعى دمح أ تبرو رمس تدعب

س يوك ى قبيه هللا ءاش ..إن شياع إهن انبر يدمح -اا

بر اي كيل ركشو دمح هللأفل دمحلا -

رمس: تلا قو هلعفي ام بيبطلا أهنى

ياه هلصح روتكداي ينمط -

قوفيهو ةضخلا نم هيلع مغم يتقولد ..وه سب تامدكو نيميلا هعارد يف رسك -

رمس: تلا ق

شيشقب شيرلا يف يجيي يللا هلل دمحلا -

لفطلا جوه ناك ًا، تيم اهلفط نضتحت ة أرما ت دجو ف ترظن يكبت هأرما اهراوج تعمس

ي: كبت يهو لوقت أهم تعمس ةرثأتم اهيبجاح تدقع ، ههوشت ءامدلا نكلو ًا فولأم

ايآرس موق .. يرطاخ ناشع ايآرس موق -

: تلا قو اهمف لعى اهدي تعضوو تقهش ، اهدلو قيدص ،إهنآرس همسا عامس دنع هتركذت

-آرس!!

: ارثأتم دمح قلاأ تكبو

ه؟ يفرعت -

كسيدلا يف هبنج دعاقو وديم بحاص -

لا: قو ةوقب هينيع ضمغأف هقيدص هللا دبع ةافو موي إلى دمح أ ةركاذ تبهذ

. سيوك وه هلل دمحلا يشمنو دمح أ دخانو يسكات فقو أ علطه يال بط -

أمآرس. يساوت رمس تسلجو ةرج أ ةرايس فقوي دمح أ بهذ



*****

داو" اي أكم شكتشحوم كتبجع كدنع ةدعاقلا لكش قبىوالإهي يجيت يوان شم "

لا: قو مزاح كحض ، فتاهلا يف مزاح ثدحت يهو ءافص اهتلا ق

دج ًا دج ًا دج ينيتشحو يتنا نكل .. ينت بجع يهف ينتبجع ةدعاقلا ةيحان نم يه -

ًا

ًا دج تالتة كتشحو طاملا هيل يجيت زياع شم لا أمو شكب لطب داو -اي

: ةيدجب مزاح قلا

، ةرافسلل بلط مدقم هدأان هيا يوال تيسن ..اتني ةرايز قبى اوجيته يللا اوتنا انلوق شم -

دحاو هللا، ءاش إن ناطرسلا علالج لعىاأللق زكارم ٣ لمعا إالامل يجاه شم أان نيدعبو

د يعصلا يف دحاوو ةيردنكسا يف دحاو و ةرهاقلا يف

هلك. ملا علا يف مارو أ روتكد ىأربك قبتو ينباي هانمتتب يللا كلققحي انبر -

ًا: مستبم مزاح قلا

ةرايز روهش ٣ اوجيت ناشع قبى رفسلا تاءارج يفإ اوشما .. براي نيما -

أهي تاناحتما صلخت تبرق ريده .. رضاح -

ماما؟ اي ةجاح هزياع يال مامت -

سيوك ى طغتاو سيوك ُل كو كسفن نم دخباكل يبيبح -الاي

ر ضاح -

يغرب ةعاس يلا قب شكلطعم ناشع -يالسالم

لا: قو مزاح كحض

لكلا تساي -سالم

*****

ةبتكملا يف دعقم لعى تسلج ةقيقدلا ًاب حابص ةنماثلا اهتدجو اهتعاس يف ةمحر ترظن

ةمحر تماق نيسح هفلخو دمح أتىأ قئاقد دعب ا، وتأي مل نيسحو دمح أ ناك ياه، مدق زهت

: تلا قو

؟ هيل يتاملا كم يلع حرابما شتدرم -

: لوقي ووه هتبقر يف اهقلعو همسا لمحت ي تلا ةقاطبلا هب يذلا طيرشلا دمح أذخأ

حرابما نم ةقيقد تيضفام وهللا هدك ةجاح ماك لصح -

: تلا قو ةمحر تسلج



؟ هيل عزالن كلكشو هيا؟ لصح يليكحا دعق أ بط -

لا: قو اهتلا بق دمح أ سلج

تج رمس نيدعبو ىفشتسملا لعى ايوب أل تحور نيدعبو حرابما هللا دبع روزن انحور -

لعى يهو أان انيرجو ةثدا ح لمع هعاتب ةلحرلا سيبوت أ اهنبا دمح إنأ نوفيلت اهلا جو

ى. فشتسملا

: تلا قو اهيبجاح ةمحر تدقع

نيتسرد ُ مو لفط ٢٢ تامو ويام ١٥ يربوك لعى بلقتا يللا يئادتبا ةلحر سيبو تا -هد

: اًلئاق هسأرب دمح أ أموا

وه -أه

صح! سيوك هلل دمحلا كتخ أ نبا دمح -أ

ًا دج ةشحو هتيسفنو اوتام باحص أ هيل سب هلل دمحلا -

ى: سأب ةمحر تلا ق

هيفشيو هربصي انبر إالبهللا.. ةوق وال لوح -ال

ةرس ينجهأل ٥آالف ضيوعت يدته لوقتب ةموك حلا إن حرابما ربخ تفوش تدرطتساو

تام يللا او ضوعيه آالف سمخلا إن ساس وهللالعىأ اوطبعتسيب .. ديقفلا

: اًرخاس دمحأ قلا

٥آالف ةرس أ لكل اوديهو نيسردملا ٢٤ب تام ين ..عي غامد يد انتعاتب ةموكحلا يفوش -

ام ةثداحلا لبق قيرطلا مهيب اوحلصي ألوى ناك لود ١٢٠أفل قبى٥*٢٤ب١٢٠لا يفوش

انبر هيا لوقن سب اهيف توم تب ريتك سانو موي لك لصحتب يللا ثداوحلا ريغ ..هد لصحت

اه لدعي

بر. -اي

: تلمكأ مث اًليلق تتمصو كلذ تلا ق

ارسيوس يف مزاحل ةرايز روهش ٣ رفاسن انازياع امام -

لا: قو دمح اهلأ رظن

؟ يحورته تناو -

ة قياط شم ى قبب ةعمجلا موي هدأان كفوش ام ريغ نم روهش ٣ دعق أ ردقه شم اعبط -ال

يسفن

: اًلئاق دمح أ مستبا

يسفن قياط شم ى قبب كبيسب ام دعب موي لك قبى -انا



: تلا قو ةمحر تمستبا

أرتك؟ ينبحتب أتن ينعي هد.. هيا -

هدك يف كش كدنع -

أرتك كبحب اعبط..أان -أه

لا: قو هيبجاح أدح دمح أ عفر

هيا..أانأرتك لوقب أان فراع -الأان

لا: قو مهراوج نم نيسح رم

مكعضو -لعى

: تلا قو ةمحر تكحض

يضافلا لعى دقحيو يد ةتحلا يف ريغ شيجي موا هلك دكنلا بيسي فوش -

: اًلئاق دمح أ كحض

نيسح حالل نبا -

لا: قو ةملا كملا حتف يراوه لصتملا دجو هجرخ أ دمح أ فتاه قد

ناشع تيبلا لعى يج وأ ايوب أ دنع ىفشتسملا يف لضفت أيم يلخ أ يلوقت ينملكم اعبط -

ةدراهنلا يجيت زياع

: لوقي ووه يراوه كحض

يد غامدلا هيا ينمهاف اي يبيبح -

اهلحور امأ دحل اهيلخت قبى أليم لوقت ميرل لوق ى قبا ملعم اي بيط -

ميرل -الامأانخالصقُتل

قبى ةجاح لك نيبترم ا وتنا -هد

ملعم ًااي عبط كنذ إ دعب -هد

تيبلا لعى علطه يشام مومعلا ..لعى ينب اي نذا اهيف تيلخ تنا -

سالم ةطشا -

-سالم

*****



ياش انلمعت دمحا اي موقتام

دمح وأ مير عم هسولج ءانث ًاأ بعادم يراوه قاهلا

لا: قو هيبجاح أدح دمح أ عفر

نيدعبو حجب هدأتن كلمعت موقت أيه كتبيطخ ياال..ام كعاتب ةوهقلا يبص أان شنوكي -

. كبدأب مهدعقأف ىفشتسملا حوره ناشع أصال كيشمهو قياقد سمخ

: يراوه قلا

يف كلذهو زوجتنو روهش تالتأعبر تناه .. ةطرخملا تحت يجيت ة يخولم اي كريسم -

طبظلا ب هدك ينلذتبام يز يتيب

دمح: قلاأ

هيل مخر فيض تنا كبدأب دعقا كلتلوق ينباي -

: يراوه قلا

روطاس بياج لخاد حورتو يكأهو آر يندخات أتن دمح ايأ صب ؟ هيل ينقياط شم تنا -

صلخنو لا مشلا يتيلك يف زغه موقتو هوج نم

: ةلئاق مير تلخدت

ريطاوس شاندنعم انحا سب -

لا: قو هيبجاح يراوه دقع

ةدماه ةثج ى قبه إين كدنع ةلكشم شمو ! روطاسلا لعى كضارتعا لك ي تنا ينعي -

دمح: أل هثيدح ها جوم يراوه لا قو دمح أ كحضف

ريطاوس شوكدنعم لوقتب -

دمح: قلاأ

يوأ كبحتب -

*****

وأتن روهش ٣ مزاحل ةرايز حو رن ريده تاناحتما دعب رفسلا عوضوم يف قبى كيأر هيا

. اناعم يجيتو لغشلا نم بترم نودب ةزاج أ دخات

ماعط لوانتل ةدئاملا لوح ةرس األ سولج ءانث أ نيهاش إلى اهثيدح ة هجوم ءافص اهتلا ق

لا: قو همف يف يتلا ةمقللا نيهاش غضم ، ءاشعلا

هدل جاتحم ًا لعف ..أان عنام شيدنعم -وهللا



: ةمحر تلا ق

رفاس أ هزياع شم أان سب -

لا: قو هيبجاح نيهاش دقع

هيل! -

: ةمحر تلا ق

يلغش ناشع تيتا دنع دعقه -

: ةلئاق ءافص تلخدت

ةعماجلا يف ةروتكد إكن ساس -لعىأ

: ةمحر تلا ق

يريغ بيجيه يدجم ذاتس أ ترفاس ول اماماي -

: نيهاش قلا

يداع لغش هد نكل يشام قُتل تنك ةفيظو ناك هد..ول لغشلا إال شيفم وه بيجيام -

ريتك هريغ تهاليق

: تلا ًاقو ريخ أ ريده تلخدت

ول هد هدك رقف ةيو ًااغ مياد ِ الء؟أتن لوقي و ارسيوسل رفس ةصرف هليجي دح يتنباي -

يداع ةتلا ت ةنس لج أأ نكمم روهش ٣ نم أرتك ةرايزلا عفني

: ءافص تلا ق

اهليل -قو

: ةمحر تلا ق

رفاس أ هباح شم أان ةعامجاي شلعم -

: ءافص تلا ق

انه ِ وأتن كانه انحاو ِ كيلع نمطه شم -وأان

: مئاق وهو لا قو هماعط نيهاش أهنى

.ِ كيلع نيناقلق شاقبنام ناشع اناعم يحورت المز ةمحراي قح اهدنع امام -

: لوقت ويه تماقو اهدي نم ةقعلملا ةمحر تكرت

ملكتن ى قبن ريده تاناحتما دعب -

: ءافص تلا ق

. ةركب نم رفسلا تاءارج يفإ أدبنهو صلختو نيعوبسا اهليقا ب ريده -



*****

عزالةن. كلكش

. ةبتكملا يف ةمحر راوج هسولج ءانث أ دمح أ قاهلا

: ةمحر تلا ق

مهاعم ينرفست ةرصم امام -

لا: تفشيهقو دمح مزأ

كنع بصغ كرفست نكمم ينعي -

. ديكا ..هد نكمم شم -

ن يدعبو بط -

يدجم ذاتس ؟أ لصحيه هيا ترفاس ول فراع ،أتن رفاس أ هزياع شم أان سب .. هفراع شم -

نزح ب تلمك هدك.وأ دعب ضعب فوشنه شمو يريغ ةدحاو بيجيه

يناسنت لا متحاو -

؟ ةنونجم يتنا ينعي يازا ِكاسنأ ده! لبهلا هيا -

: ةمحر تلا ق

-ال

! بيط يركف -

ةدحاو باج ول يفإهن ةلكشملا نامكو موي.. لك كفوشب شم أقبى ردقه شم -امأان

ين ات ضعب فوشن صرف يف ىقبيه شم ةينات

يعجرتام دحل كلغش ليش أ يدجم ذاتس عمأ لواحه -أان

روهش ىهد3 ضريه شم -

ًامثقلا: ركفم دمح أ تمص

ةسيوك ةركف يلتاج -

: ةفهلتم ةمحر تلا ق

هي؟ هيا -

ي عجرتام دحل كناكم لغتشت ةدحا عمو يقفتت -

أصال يريغ ةدحاو عم لغتشت كازياع شم نيدعبو .. فراع امأتن باحص أ شيلا -م

: اًلئاق دمح أ كحض



شم أصال ينإ ريغ ،هد ينيع ةيلا ِم أنت ينمطا .. نامك ِ أتن هيا يف وال هيا في انحا -

تانبل صبب

: ةمحر تلا ق

يجيته يللا ةنماض شم سب أتن.. كانمض -أان

لا: قو هتبقرب قلعملا طيرشلا دمح أ كسم

نيهاش ةمحرل ةصاخ ةيكلم هيلع بوتكمو هد يز نامك ةينراك قلعا -خالصأان

: تلا قو ةمحر تمستبا

. قيرتا قيرتا -

: اهتركفل ةسمحتم تلا قو اًليلق تتمص

؟ ةمسب أو ميرل لوقت كيأر هيا بط -

: اًلئاق دمح أ كحض

ةمحراي ةطيوح -

*****

مئانلا أهيب راوج سلجف ، أهيب راوج أهم دجي ىمل فشتسملا إلى لمعلا ءاهتنا دعب دمح أ بهذ

دمح: لاأ قف ةفرغلا دلخت ةزيزع دجوو قئاقد

؟ اماماي نيف ِ تنك -

ءام: تارطق اياقب نم اهبابلج يف اهيدي حسمت يهو ةزيزع تلا ق

ت حت نم بيج أ تلزن تامامحلا مايهفي يف شنكام ضى وتب تنك -

؟ نامز نم ميان -وهأبايو

ك بنج برغملا يلص الجلعىامأ دعلا خاي هيحص .. نيتعاس نم هلاأرتك -أهقب

رضاح -

وقلا: هفتك لعى طغض أباه ظقوي دمح أ فتلا

جاح ..اي اباب -

راوج ونيدومكلا قوف يتلا ةيود باأل ثبع ، هراوج رظنو ، دمحأ هكرتف لا مك ظقيتسي مل

فلد ءاجو اهعاتبا ، ىرخأ هل عاتبي لزنف ، ةغراف اهدجو سفنتلا قيض ةخاخب كسم ، ريرسلا

: ةخراص تلا ق هتأر ام لاألو مك ديب ةكسمم ةزيزع دجو ةرجحل ا

مهلا كوب أ ةفراع شم دمح.. ايأ ينقحلا -

تكسم ى،اجءت ضرملا لعى رمت تناك ةضرمم ى عدتسا ب، جتسي أباهمل ظقوي دمح لظأ

: تلا قو ضبنلا سيقت لا مك دي



. ىفوتا ضيرملا هلل ءاقبلا -

ل هتكهن أو اهغلبم ضارم األ هنم تلغب امدعب ، ءوده يف اهبر ىلإ لا مك حور تدعص دقف

ةدع. تاونس

هقيدصب لصتا إلىأن هيتفش مضيو ، كسامتم وهو اهئدهي دمح وأ خرصت ةزيزع تلظ

. جورخلا تاءارج إ هعم يهني يتأيل ربخلا كلذ هغلب وأ يراوه

نويعب مهعباتي ناك ًا دمأضي حم جاحلا مهنمض نمو ، نيرثأتم مهنوعباتي ى ضرملا ناكو

يف ألم تبني املك ءوده يف مهدعوم نورظتني ىضرملا ؤهالء نيكاسم باألسى، ةئيلم

رثإاآلرخ. ضيرم ةافو هعزتني مهلخادب ءافشلا

*****

، هلزنم هبإلى اودعصو اتيم لا مك اوجرخ دمح،وأ أ راقع أمام ناسن اإل ميركت ةرايس ترقتسا

ناريجلا دعصو خارصلا حاب وينلا ءاكبلا طلتخاو لزنملا كلذ نم ةيودم تاخرص تقلطناو

ء اجو ، ناريجلا ب هرخآ نع تيبلا أل تماو تاخارصلا تكل عامس دنع دمح أ لزنم إلى مهعيمج

. ايوس نايكب تات لظو مير تنضتحا ةمسب ت

*****

: ءافص تلا قف زافلتلا عمأاهمأمام ةسلا ج ةمحر تناك امنيب

ةعاس نم نيلماع كوب أانوأ ةفراع ي ..تنا ريدهو تنا رفس تازاوج يلمعت يحورته ةرك -ب

ةرمعلا

: ةمحر تلا ق

اوجيتام دحل تيتا دنع حوره كلتل قُ اماماي -

: مزحب ءافص تلا ق

قبى علد يلطب .. اناعم يرفاسته كلتلو -ق

ةركب ناحتما اهدنع ريده شم بط -

سيمخلا موي هسل -ال

نل أاهن هغلبت يك دمح لعىأ تقدو اهفتاه تكسم أ اهترجح تفلدو تماقف ةمحر ءت اتسا

ب. جي ملو ًا رارم تلواح ادغ لمعل ا ىلإ بهذت

*****

عمجت ةروص راطاهب إ تكسم أ يكبت تلظو اهترجح تفل ًاد رخأتم اهتيب إلى ةمسب تداع



مهثدحت تلظو اهتذخ ،أ اهريرس راوج ونيدوموكلا العى عوضوم ناك هللاعمأاهم، دبع

: لوقتو اهمام أ مهنأك

يسفن حرفت ةجاح شيفمو .. مكريغ نم أيو ةشحو ايندلا ، مكدعب نم دجب تبعت -أان

: اهعومد حسمت يهو اهإلىأاهم، ثيدح ة هجوم تدرطتساو قبى. مكليجا

اي أيو كقارف ايلع ّن وهم ناك هللا دبع تعباتو يلقال تتمص هللاجكلا! دبع وه امام -

: ةتهاب ةماستباب يلقالقولات تتمص . ريتكب انه نم نس أح ناكم يف ا وتنا ديك امام،أ

لا. اإلمه ببسب ةدراهنلا تام لا مك يمع تحى حص؟ انه نم نسح أ ناكم -أصالأي

: تلا قو ةيكاب ترجفنا مث كلذ تلا ق

اهبأ ينغت تناك يتلا ةقيرطلا ىب تنغت يهو ةنهاو تلمك قبى.وأ مكدنع يج أ يسفن -أان

هللا ..عدب رمقلا نم يناتلا صنلا يتبيبح ةمسبو .. رمقلا صناي يبلقاي هللا دبع " مهل اهم

" رمقلا لمتكا ى قبي ةمسبو ..

: ةمستبم تلا قو ةظحل تتمص

؟ نيريغص انحاو يد هللاالينغة دبعو ايلأان ينغتب يتنك أام اماماي ةركاف -

ء اجف جُتن اهنأك راسيو نيمي رظنت ت لظو اهتفش تمز مث ايرتسهب تكحضو كلذ تلا ق

ونيدوموكلا جرد تحتف ، اهذف تلن روفلا لعى تماقو اهلباال يقلت ال تناك ةركف اهنهذ يف ت

ًا، عيرس اهترجح تلخدو ، ليسغلا نمأبحلا بحال تصق ةفرشلا تحتفو ، اصقم تذخ وأ

تلظ ، تلزنو لبحلا تدقع فقسلا لوطت تحى هيلع نيتداسو تعضوو دعقم لعى تفقو

تهن غبزةرا،أ ليست اهعومدو بتكت تأدبو ملقو ةقرو ترضحأف ، يكبتو راط إلىاإل رظنت

أ ةرداق شم أان سب ، رفكو مارح راحتن ةإناإل فراع :"أان هتبتك يذلا ى وتحملا ناكو هبتكتام

ى قبهو ننجته ةدايز تشع ،ول ينحماسي هو يفورظ فراع انبر ديك هدك،أ نم أرتك شيع

ةجاح لكو فرقت تيقب ةجاح هيا؟أصالكل ناشعو هيل شيعه نسح أ هدك اوكيلع عةلا

تام كملا يمع تحى رقفل ا ببسب قرغ هللا دبعو رقفلا ببسب تتام لاأيم إمه اهيف

أيم يزو هيز ةدراهنلا اوتام ريتك يف ديك ..أ سب وه شم لا واإلمه رقفلا ببسب ةدراهنلا

ريرس لعى ةماع ى فشتسم يف توم وأ ضرم يليجيي ىامل نتسا هزياع شم هللا، دبع يزو

ى نتسا هزياع شم ةثداح يف قيرط لعى توم ىاملأ نتسا هزياع شم ، يلبق ريتك هيلع متا

ربص أ ةرداق شم وهللا نسح أ يتقولد سب تومه هدك هدك لا.. واإلمه رقفلا نم توم املأ

تفقو تماقو اهراوج ضر لعىاأل اهتعضوو ةقرولا تنث رمع" اي ينحماس اباب اي ينحماس

ًا ديعب اهيمدقب دعقملا تضفنو اهتبقر لوح لبحلا تفلو دعقملا لعى

*****

عمجمب ُرق هل،ملا ني عباتلا ة حلصملا ب قئاثولا مسق ًاإلى ركاب ر يدهو ةمحر تهجتا

تاذ روصلا و مهقراو أ عيمج تاالنثاتن زهج أن دعب ، رفسلا تازاوج اجرختس ت يكل ريرحتلا



ةمحر تجرخأ ، ةليوطلا فوفصلا يف تا فقوف ، يداع ريغ اماحز تا دجو ءاضيبلا ةيفلخلا

ًا أضي مويلا لعىدر لصحت مل نكلو ، مويلا اهبايغب هغلبت يك دمح لعىأ تقدو اهفتاه

اهلا صتا رركت تلظ و مويلا اهبايغ هنم نذأتستل ةبهو يدجم ذاتس األ اهلمع سيئ ر تفتاهف

: ريده تلا تحىق ةءاتسم تفقوف ى، ودج نود آلرخ نيح نم دمحأب

ًا دج ةمهم ةجاح انيسن انحا ةمحر -

هيا! انيسن -

يتعاتب ةساردلا ديق ةداهش -

نيدعبو بط -

هيا لمعنه -

: قيضب ةمحر تلا ق

يشمن :يال تدرطت ساو . صلا خ رفاسنام براي يدأصال.. ةيرفسلا ةقياط شم انا شفرعم -

تيبلا يح ّ يور تناو لغشلا حوره اهأان يبي جت يقبت قبىامل

ةيوش تفخ يد ةمحزلا نوكت تحى يجينو ةعماجلا نم اهبيجن حورن نكمم -ال

ديزتب يد هيا! تفخ -

: تلا مثق ةركفم ريده تتمص

حورنام دحل انناكم إنهد مهفرعنو انارو يللا أو انمادق يللا تسلا نم نذأتسنه -حاان

ب عتنو انه نيفقاو لضفنام لدب تحى يجينو ةعماجلا نم اهبيجن

هيا كلولوقيه يفوش مهليلوق بط -

إدحىاأل راضح إل ةعماجلا إلى ابهذ أمهناست مهفلخ يتلا ةينيسمخلا ةديسلل دهري تلا ق

ددرت نود تقفاوف فصلا يف مهناكم مهل ظفحت ًاوأن عيرس نوئيجيو ةصقانلا قارو

: تلا قو

وهام يز مكناكم شيقلقتام يتنباي يحور -

: ريده تلا ق

ةجاح اي كمركي انبر -

. ةعماجلا إلى ةمحر عم تبهذو

*****

يف رانمو ميرو ام، اعون عفترم توصب دمح أ تيب يف عومسم آن رقلا و ةريهظلا تق و ناك

نود تمص يف يكبت ةسلا ج ةزيزعو مهنوئدهي مهناريج ضعب مهعمو نوكبي مهترجح



ج رمسو اهوزعيل ءادوسلا سب ال بملا ءاسنلا اهلوحو طقف اهينيع نم باسنت عومدلا ، قيهش

. عفترم توصب يكبت مه عم ةسلا

: مهادح إ تلا قو اهرهظ لعى اهراوجب نم اتبر

هيا اولمعي نيريغصلا كتاوخا لا موا هدك شيلمعتام .. رمساي هليعدا ضرملا نم حاترا -

همام أ ارظانو هردص أمام هيعارذ ادقاع لا جرلا اهب يتلا ة فرغلا يف جسلاا ناك دمح أامأ

ياشلا و ةوهقلا نومدقي نيسايو يراوه ناكو ، قيمع نزح ههجو مالحم وسكي ، دورشب

نييزعملل

*****

: لوقي وهو اهترجح باب ةمسب ودلا ديس حتف

ةمسب اي مون هد لك -

هرظن عفر ، ءاوهلا يف قمدياهتزتهان دجوف هينيعب ةرجحلا ،جلا اهدجي مل ريرسلا إلى رظن

نم قعص ، هنول ريغتمو قنتخم اههجوو فقسلا يف اهتبقر نم لبحب ةقلعم اهدجوف أللعى،

تحت اتماص لظو ، اضر أ طقسي ال يك بابلا ضبقم كسمأف ، هنزاوت لتخاو امرآه، لوه

لا: قو إهيل بهذ هبجي ملف هيلع ى دان اذكه أباه رمع ،أرى ةمدصلا ريثأت

اباب؟ اي -مكلا

: عفترم توصب خرص و هسأر فلف ، ليلق لبق رآهأبوه يذلا دهشملا كلذ ى أرف

-الااا

ايوس نايكبي ال ظو هردص يف هسأر نفدو أباه نضتحاو

*****

روشنملا ا هليسغ ململت اهتفرش يف هللا دبعو دمح أ ةقطنم ناكس إدحى دومحم أم تناك

مل لبحلا عطقت ةف رشلا إلى تجرخ امدنع ةمسبف ةمسب ةرجح لعى دصق نود اهرظن عقوف

اروءاه. شيشلا قلغت

يناث اهينيعب تداعف ، يداع ريغ ا دهشم تأر أاهن تركذت ،مث تأر لام اديج دومحم أم هبتنت مل

: لوقت ويه عفترم توصب خرصت تلظف ةقلعم ةمسب ةرتأ

ةمسب اوقحلا -

هل تاراشأف ؟ اهبام ن ولأسي اوعمجتو دمح، أ لزنم يف ءازعلا نمب عزفو ناريجل ا اوعزف تحى

: ةفجترم ترركو ةمسب ةفرش ملعى

ةمسب اوقحلا .. ةمسب اوقحلا -



اذكه اهتأر مير تلخد ًا، أضي ناريجلا نم ريثكو ًا، عيرس ةمسب ةقش إلى مير تدعص

دمح، وأ يراوه هلباقف ، ثدحام أهم غلبي ضكري ريغص لفط لزنو ، اهيلع ايشغم تطقسف

دمح: لاأ قف

؟ ديس مع دنع ةماس ايأ هيا يف -

: ةماس قلاأ

اهسفن تقنشو ترحتنا ةمسبو قوف اهيلع مغا مير هد اوقحلا -

األرم ادجو ًا عيرس ملسلا ادعصو هللا، دبع تيب هب يذلا راقعلا إلى اهجتاو االنثان هكرت

: لوقي مهضعب نومهمهي نيذلا ناريجلا ًاب ئيلم تيبلا انظ،و ام سكع ايقيقح

إالبهللا ةوق وال لوح -ال

. نيزح اآلرخ ضعبلا و

دمح أ رظن اهن، وحص ي ةريجلا نم ضعب ناكو مير، الإلى صو تحى ماحزلا االنثان قرتخ فا

اهذخ ،أ اهتحت ةينث ملا ةقرولا لعى دمح أ رظن عقوف أسى، ةرظن ةقلعملا ةمسب إلى يراوهو

إل يراوه و اهدنسي مير وأذخ ريرسلا لعى اهعضوو هنع، امغر هعومد تطقسف اهب ام أرقو

ةنحملا هذه يف ام هبناجب ن افقيو نهام وساوي ، رمعو ديس مع ةإلى يناث االنثان داعو ، اهتيب ى

. ةعجفملا

*****

لعى دمح أ بجي تحىاآلنمل ، ةجرد ى ةءإلىأصق اتسم ةمحر تناكو ءاشعلا تقو ءاج

تلا قف ريدهو ءافص راوج تسلج اهترجح نم تجرخف ، ةئاملا تدعت دق يتلا ملاااهت كم

: ةبعادم ريده

نم عمجملا يف ةدراهنلا طيعت ةصقان تناك ..هد اهيف حورته اهيف لايل تفرع ول ةمحر -

ةمحزلا

: ففأتب ةمحر تلا ق

رتم وليك نينتا يدعي نكمم بسحتا ول روباطلا وهللا فرقت ةجاح هد.. هيا -هد

: كحضت يهو ءافص تلا ق

ةركب روباط حورنه انلك -أوه

: بارغتس با ةمحر تلا ق

ينعي ويم ينات علطيب روبسابلا لوقعم شم وه ام هيل -

: ريده تلا ق

هدك قلا يللا مزاح جن نشلا ةقطنم نيرفاسم ناشع قلا تاكر حت ةداهش بيجن -ال..المز



. ةدراهنلا امام ملك امل

: قيضب ةمحر تلا ق

؟ نامك يد تاكرحتلا ةداهشو يه يد؟ جن نشلا ةقطنم هيا يد؟ تاعارتخ -اهياال

: ءافص تلا ق

يد تاكرحتلا ةداهشو ارسيوس اهنمض نمو ةيبور لودةأو ٢٦ مضتب يد جن نشلا ةقطنم -

نينم ي تيجو نيف ي ترفاس نينس عبس آرخ حضوتب يللا

: ةمحر تلا ق

هدك لبق شترفاسم أان بط -

: ريده تلا ق

هضرب اهبيجن المز لا قو هدك مزاحل -قُتل

: ففأتب ةمحر تلا ق

عوبس األ اهيلخ شلعمو ةيموكح ةحلصم أي هيف حورب يللا موي لا هركب قبىأان فوا -

رفاس امأ لبق يندرطيه هدك يدجم ذاتس أ نامك ة ركب بيغ أ شعفنيام ناشع قبى ياجلا

: ءافص تلا ق

ِ كوخ أيو..أ ينشحو مزاح ناشع ةعرسب ةجاح لك صلخن نيزياع ةركب -ال

؟ تباي شيكشحوم

: ةمحر تلا ق

سب ًا عبط ًا دج ينشحو -

: تلا قو ءافص اهتعطاق

رفاسنام دحل ينات قبى لغش لا شيحورتام ضورفملا ..أصال ةركب حورنه انلك شسبام -

قيض يف ةمحر تتمص

أاهم: وحن اهتشاش هجوتو اهفتاهب ةكسمم يهو ريده تلا قف

نم علطتب تاكرحتلا يه يللا ةبقارملا ةداهش نع أيه تامولعملا لك تبج اماماي يصب -

هدكو ةرافسلا عم بترن ناشع موي ١٤ دعب ملستتبو ريرحتلا عمجم

: ءافص تلا ق

ةدكأتم -

: ريده تلا ق

ديك. كالمأ ينعي ةيلخادلا ةرازو عقوم لعى نم المهد -أهكلا



ةيرفسلا لتكل نيسمحتملا أرثك ريده تناكف

*****

أ ربقل هترايزو ، ةمسب نفد إلى أهيب ءازع نمأذخ قاش موي دعب هريرس لعى دمح ىأ قلتسا

ت تلظ ، ةمسب اهتكرت يتلا ةقرولا يف اهأرق يتلا تاملكلا ركذت ، هقيدص هللا دبع ربقو هيب

املك قنتخي هلعجت لا" واإلمه رقفلا ببسب ةدراهنلا تام كملا يمع "تحى ةلمجلا كل

. هينيع نم باسنت رهقلا عومد تلظو اهركذت

*****

وإلى نيتعاس ذنم اهريرس لعى تقلتسا ، اريثك ةقرؤم تناك اآلرخ اهبنج لعى ةمحر تبلقت

: تلا قو اهتنجو لعى ديياه ىدحإ تعضو ريرسلا لعى اهعضوم تسلجف منت، اآلنمل

دمح ايأ كحماسي هللا .. صلا خ أمان ةفراع شم ميظعلا هللا رفغتسا -

اال لصاوتلا عقوم تحتفف ًا حابص ةيناثلا ةعاسلا تدجو اهراوج نم اهفتاه تذخأف

نودم ءاقدص أدحاأل تدجوو طشن ريغ هتأرف أمال اطشن دمح "رتىأ كوب سيف " يعامتج

و ةزانجلا صالة دعومب سانلا غلبيو هيبأ توم ربخ هب لوقي سمأ ذنم هدنع ا روشنم ًا

. نفدلا

نزحلل نكلو ، هفرعت ال يهف ًالعىأهيب نزح سيل يكبت تلظ و ةشهد ةمحر يعن تعست فا

امو ةنحملا تكل يف هراوج نوكت أن ديرت تناك دمح، أ بلق يف أهيب توم هببس يذلا

رصم يف ى قبتو رفاست أنال وعدت تلظ ، ةنحملا تكل يف وهو رفاستس أاهن أرثك اهقياض

ةبيصعلا ةرتفلا هذه يف هعم نوكتل

*****

ةداهش اوجرختسي يك ريرحتلا عمجم إلى اهعيمج ةمحر ةرس أ تهجوتو حابصلا ءاج

اودجو عمجملا إلى اوبهذ نأ ىلإ تماق أن ذنم ًا مامت ةتماص ةمحر تناك ، ةبقارملا

لمعب موقي نم وه دحاو فظوم ،و ةبقارملا ةداهش جارختسا كابش أمام نينطاوملا تائم

تكل لمحتي أن بعشلا نوربجي لتاقلا ن يتورلا و ةديدشلا ةيطارقوريبلا . نينطاومل ل كلذ

نيهاش فقو ، هدهجو هتقو نم ريثكلا ردهيو اهديري تاءارج إ ءافيتسا ءارج ةاناعملا

ضعب نيب ةيم ةكال داشم ثدحت نيح ،ولك ةعاس نم أرثك فصلا يف ةمحرو ريدهو ءافصو

هل: لا قو نيفظوملا إلىأدح نيهاش بهذف ، نيفظوملا وأدح نطاوم نيب أو نينطاوملا

يد ةحلصملا يليشمت شعفنيام .. تبعتو ةرس أانواال فقاو ريتك يلا -قب

: فظوملا قلا

ياش انبرشت سب اشاباي كلا هيشمن -



هتبابس لعى هماهبإب طغضي وهو كلذ قلا

: ةيرخسب لا قو هدصقم نيهاش مهف

رمؤ -أ

ي ناقح لجار وأان ةعبر أ اوتناو ب٢٥ ياشلا ةيابوك لص ب١٠٠أ ةقرو -

اهرعس ياشلا ةيابوك ت ناك انه تيج ةرم قبى..أانآرخ راعس عماال ياشلا اولغتب اوتن -هدا

نم١٠ل١٥ حوارتيب

ماغيالش ياشلا زياع اشاباي ى لغتب ةجاح لك -

لا: قو ةرارمب نيهاش مستبا

ماغيالش ياشلا ى نعمشا قح كدنع -ال

لا: قو هل اهاطع ينجهاوأ مةئ هبيج نم جرخ وأ

ةحلصملا يلصلخو اين قحلا معاي لضفتا بط -

لا: ًاقو دعقم هل بذجو ينجه ةئاملا ذخأي وهو فظوملا مستب ا

ةحلصملا صلختهو قياقد سمخ اشاب اي حاترا -

*****

ءانث أ ةغرافلا ةوهقلا ن يجانفو ياشلا باوك أ عضي دمح أ تيب يف خبطملا إلى يراوه دلف

لعى اهدي ة عضاو دعاقملا لعىأدح ءادوسلا ءاهت ابعب ةسلا ج اهدحو مير دجو هجورخ

لا: قو هيلع سلجو اهمام اأ دعقم بذج ، اهينيع نم باسنت عومدلا و اهنقذ

نابعت شياع وهو ينعي .. همحر انبر أيو،وهللا نابع ت ناك لا مك مع إن ةفراع ي تنا مير -

! يبذعتتب شيتنكام هدك

: ةيكاب مير تلا ق

فاعض بقبىأ اذعلا يتقولدو -

ت: درطتساو يلقال تتمص

يد. ةقيرطلا ب يه فعضت يلعا ّن وهت هيف اهاجاتحم يللا تقولا سفن يف ةمسب نامكو -

ا هلكش ى أسن ةرد اق شم : ةعماد تدرطتساو ة يناث تتمص

شيفم األرج دخان ناشع نييضار انحاو لعىاإلتبالء ربصن والمز انبر نم رابتخا هد سب -

ينات رايتخا

: يراوه لا قف أرثك تكبو مير بقعت مل

تيملا اوعجريب طايعلا و نزحلا وه بط -



مير: تلا ق

اوعجريب شم طايعلا و نزحلا إن نيفراع انلك ايل.. شم دمحم اي كسفن المهدل كلا لوق -

: تلمكأ يلقالو تتمص . اهسفن قارفلا ةركف ناشع طايعلا و نزحلا نم تومنب كلذ عمو تيملا

ةركف ى لعو عجولا نم كتومت إاهن ةليفك ة جاح يد ًا أدب ينات هفوشته شم إكن ةركف -

لعى نزحنبو طيعنب انحا اهفرقو اين دلا نم حاترا ألهن تيملا لعى نزحنبو طيعنب شم انحا

: تلا يلقالمثق تتمص . هريغ نم انتايح ةيقب لمكنه اننا انسفن

زهتب أو ناحرس لوط لعى يزاأللو شتقبام وأتن تام هللاام دبع ةعاس نم كسفن تنا -

: تدرطتساو يلقال مصتت . كينع يف ًا دج نياب نزحلا نا عم ةجاح لعىأي كحضتبو ر

هل. قاتشي لطبيهام معهر هل قاتشملا و عجريهام هرمع تيملا لص -أ

: ءودهب لا يلقالقو يراوه تمص

. يمادق يطيعت لعىاأللقبالش نكمم بط -

. اهكرتو هناكم نم ضهنو كلذ قلا

*****

: تلا قف نيسح تدجو ةبتكملا دلفت لمعلا إلى ةمحر تب هذ يلا تلا مو يلا يف

شاجم هسل دمح -أ

: نيسح قلا

هيل! هاعم ةبياغ تنك ِ أتن نيدعيو .. ةدراهنلا يجييه ابيرقت كيز نينت اال موي نم شاجم -

لغش تحفتا هدأان هيل يجيتب شيتنكم أتن ازعلا يفو تام هوبا وه بط

: تلا قو ةمحر تسلج

شتفرعم ؟هدأان تام إنأهوب يازا تفرع أتن سب .. رفسلا تاءارج إ لمع أ لينت با تنك -

. ليللا ب حرابما ألو ريغ

حرابما هانيزع انحور تحى هلا قو يدجم ذاتسأب لصتا -

؟ سيوك هيا لماع دمح -وأ

هربصي انبر سيوك -

: ةمحر تلا ق

هاباب محريو براي -

: نيسح قلا

رفاسيه إهن لعزي دح رفسلا تاءارج نمإ هدك عزالةن مكلا سب .. تومنه انلك همحري هللا -



؟ لدبن يجيت رصم هرب

إهيل،قولات: تبهذو اعير س ةمحر تضهنف دمح، دلفأ ةظحللا تكل يف

؟ دمح ايأ هيا لماع -

دمح: قلاأ

هلل دمحلا -

: ةمحر تلا ق

ت ومنه انلك هلل ءاقبلا -

بهللا معنو -

تمصلا كلذ تعطقف ، نيتماص لظاالنثان مهدحو نوسلجي مهكرتو هيلع ملس نيسح ماق

: تلا قو ةمحر

ما سب مير يزع وأ كيزع أ ناشع كدنع تيبلا يدجم ذاتس وأ نيسح عم يج أ يسفن ناك -

رفسلا تاءارج إ لمعب تنك ناشع يد األماي يجاب ش تنك

: ةمحر تدرطتس فا اتماص دمح لظأ

بصغ ينورفسيه سب .. كناشع شرفاس ما يسفن ناك نامك -

لا: قو دمح اهلأ رظن

شيكعفنام أان ةديدج ةايح يأدبا .. صلا خ ينيسناو ةمحر اي يرفاس -

: تلا ذوهالقو ةمحر نيع تعستا

هد؟!! بيرغلا الم كلا هيا -

يبحب كلتفرتع امأ نمألو يكيل قُهتل يللا هد بيرغ شم -

هيا؟ ينعي -

لمحتسا ردقه شمو بنذ شيكلا ِم وأتن اياعم كقلعم ناشع موي لك بذ عتب أان ينعي -

هدك نم أرتك

: تلا قو كسامتلا ةلواحم اهيتفش ةمحر تمض

دمح. ايأ شينتبحام ىأتن قبي -

: همام أ رظان وهو دمح قلاأ

يللا ِ وأتن نعاأللو فلتخيب عضو لا موي لك ، كبحب ناشع ريغ هدك لوقب شم -أان

يناشع اهيتعيضو ريتك زاوج صرف جكلا ديك إنأ دكأتمو فراع يفاآلرخ..أان يرسخته

: ةعماد ةمحر تلا ق



دكه ةطوسبمو تيكتشا ام يرمع -بسأان

هدك طوسبم شم -وأان

: تلا قو دمح إلىأ ةمحر ترظن

ينبيست زياع هيف تيطحتا بعص فقوم ألو فيعض إكن كتلكشم أتن دمح ايأ فراع -

يف مودصم هسل أتن ناشع يتقولد لعىكالكم دخاه شم أان سب .. فورظلا ةجحب

أيكالم. لوقتبو كوب أ توم

لا: باعفن دمح قلاأ

خ زوجته شم إين تررق الخالص صا هيا..أان لوقب أان فراع أيكالمأان لوقب شم -ال

هدك!وهللا ييز اوبذعتي يعلا بيج أ ناشع ؟ هيل زوجته : درطتساو يلقال تمص . صلا

. ييز مهطمرم يعلاأ تبج ول ىظملا قبه يد.. يز دلب يف يعلا بيج أ مارح

: ةمحر تلا ق

رربم شم هد هلوقتب أتن يللا لك -

لا: قو اهينيع يف دمح أ رظن

تام ايوب تحىأ يد، دلبلا يف ةشيعلا نم ترحتنا ةمسب ناشع ؟ هيل ةفراع رربم -ال

ةشيع شيعي هسفن ناك ناشع تام يرمع بحاصو تداز هضارمأو هجلا أع شتفرعمو

يد يز دلب يف يعلا بيج وأ زوجت قبىأ ينازياع ةفيضن

: ةيكاب ةمحر تلا ق

كبحب دمح أانايأ سب -

ًا: ًاأضي عماد لا قو اهعومد الريى يك إاهيل رظنلا دمح ىأ شاحت

أان ةمحر اي ينيقدص .. ييز سأب دحاو يف كعقو هدك كبيصن سب كبحب وهللا نامك -أان

كيلع :بهللا لمكأو يلقال تمص .. يدض اهلك فورظلا سب كدق دح تيبحام يرمعو كبحب

ايلو يكيل نسح أ نوكيه رفسلا ةمحر اي يرفاس يتقاط قوف شينلمحتام ايلع شيطغضتام

: ةمحر تلا ق

ينات عجره شم هد لعىكالكم ممصم وأتن ترفاس ول دمح أناايأ سب -

: تابثب دمح قلاأ

ناشع يزوجتا كليجت زاوج ةصرف وألو ةديدج ةايح يأدبا .. هزياع أان يللا هد -وه

هدك نم أرتك شبذعتام

: ةماستبا فصنب ةمحر تلا ق

دعب ينعي ٢٠ موي رفسلا : تعباتو يلقال تتمص !! زوجت إينأ ةجردل كاعم قراف شم نامك -



ينات عجره شم هد كفقوم لعى ترفاس ول كسفن عجار دمح ١٨ويمايأ

: اكسامتم دمح قلاأ

وأانما يكيل ملظ يبنج كدوجو هد، رارقلا امآدخ لبق ريتك تركف ..أان وهام يز -كاليم

دح ملظ أ شتدوعت

يلا ملظ ى قبيه يللا ينع كدعب فإن راع -أتن

إن شاضرم تانب تاوخ إ يدنع وأان سان تنب ِ ،،أتن اياعم كقلعم لضف إينأ ملظلا -

ضعب ى سننام دحل اهلمحتن المز ةطلغ ةيا دبلا نم انطابترا هدك.. مهلصحي

: ةنهاو ةمحر تلا ق

ةطلغ اهتشع أماي لمج أ ربتعهام يرمع ايل ةبسنلا ب نكل يلك ةبسنلا ب نكمم ! ةطلغ انطابترا -

المهد كلا ةرك ىف لعو انيب يللا ةليمجلا تايركذلا لعى شيعهو كبح أ يرمع لوط لضفهو

هيا ايل ةبسنلا ب أتن كفرعب سب أان هيب كيلع طغضب شم

ًا: عماد دمح قلاأ

لمكن عفنيه شم ينيقدص ينيسناو ةمحر قبىاي ةيافك -

: ةريخ أ ةلواحم يف ةمحر تلا ق

دمحأ اي كدنع هدآرخكالم ينعي -

: تابثب دمح قلاأ

دح تيبحام يرمعو دجب كتيبح وإين كتحلصمل هدك لوقب إين يفرعت المز سب -أه..

. كيز

: ةيكاب تلا قو ةمحر تضهن

قبى هيا بح -

. هيفك نيب هسأر دمح أ عضوو ، ةبتكملا ترداغو اهتبيقح تذخ وأ كلذ تلا ق

*****

ةكسمم يهو اهترجح يف ةمحر ءتإلى اجف ًا، دغ ريدهل رابتخا آرخ ناكو ناعوبسا رم

: تلا قو باتكب

. ةدام آرخ ةركب الهد يلوقتام كدنع ةجاح ألغى ةايحو .. يليعمس يدخ اموووور -

: ريده تلا قف تمص يف اهنم باتكلا ةمحر تذخ أ

ةباج يفاإل ترخأتا ول ةعرسب شيبواجتام ايلع يربص -ا

تناك ةباج إ دنع إلىأناجءت بواجت ريدهو اهلأست تأدبو ةقفاو م اهسأرب ةمحر تأمو أ



: لوقتو اهيف لسرتست ريده

ضر األ ينعت ةملكلا وتكل مهدلب ونلعى يرصملا هقلط أ ىذل االمسا كلذ ناك تيميك -

ءارمحلا ضر نعاأل اهقرفي يذلا ةينيطلا لينلا ىداو ضر أل االمس كلذ زمريو ءادوسلا

. ةيوارحصلا

: عفترم توصب تلا قف ةدراش اهتدجو ةمحر إلى ترظنو انه اجءتإلى

! ةمحر -

: نزحب تلا قو ةمحر اهل ترظن

معن -

: بارغتس با ريده تلا ق

نها شم وأتن بواجب ةعاس يلا قب اهي معن -

.ِ كاعم -ال

: ريده تلا ق

اوقلط أ اهيف اوشياعتو رصم اجؤاوإلى امدنع ى مادقلا ون ينانويلا : ةباج اإل تلمك .وأ بيط -

"وهداال سوتبيجي "إ اهومس فأ ءادوسلا وأ ةبصخلا ىضار ياأل نعت يتلا ةفصلا سفن اهيلع

تبيجيا " ةيبورو األ تاغللا لايفي حلا رصم مسا هنم قتشا للاي "مس

: ةنهاو ةكحضب ةمحر تلا قف

طلغ -

: ةشهدب ريده تلا ق

؟ طلغ يللا هيا -وه

: ةمحر تلا ق

طلغ اوكوملعيب ةدوسلا أو ةبصخلا ضر األ ينعي شم سوتبيجي -إ

: ةشهدنم زاتل امو ريده تلا ق

هيا؟ اهانعم لا موا -

: ةكسامتم ةمحر تلا ق

ءابدجلا األرض اهانعم ى قبي سوتبيجي إ ضورفملا ءاخرلا ريو خلا اهانعم ةبصخلا ضر -اال

. رهقلا اهانعم ى قبي ضورفملا راصتخ ريخ..با أي شاهفم يللا ةيوارحصلا

: ةعماد ةمحر تلا قف مهفلا مدع اهيلع ًا بايد اهتدجو ريده إلى ةمحر ترظن

ي نينس دعق يللا مزاح ملح لعى تضق ناشع رهق تدرطتساو . رهقلا ؟!أه هيل ةبرغتسم -

رحبلا يف قرغ يللا هللا دبع ناشعو ، هوضفر اآلرخ يفو دلبلل ةجاح لمعي ناشع سرد



ةلغشل ةلغش نم طمرم تاو قوقح هاعم يللا دمح أ ناشعو ةميرك ةايحب ملحيب ناك نا شع

راشتسم وال يضاق ى قبي إهن ملح يف رمتسي إهن شعفنام و هتاوخ لعىأهموإ فرصي ناشع

شولر فوت ما ناشع تام أهوب نيدعبو : ةيكاب تدرطتساو . طيسب فظوم ناك أهوب ناشع

ناك يللا يراوه ناشعو هضرم يف ببسلا يه ةلودلا اساس أ يللا ةسيوك عالج صرف

يللا ةظيابلا يرابك ولا قرطلا ناشعو يرامثتس اال تايفشتسملا عشجو عمط ببسب توميه

بذعتاو نيترم بح يللا نيسح ناشع نامكو مهسرادم نيحيار لا أفط اهيلع توميب

ةمسب ناشعو يد يز دلب يف بحي شعفنيام إهن عنتقا ام دحل تيب حتفي زهاج شم ناشع

موي لك ريتك يد حاالتبشه يف ديك وأ ةيافكلا هيف مبا تعجوتا ألاهن ترحتنا يللا

مهنع ثدحتت نم فرعت أن نود اهعم تكب تحى ةرثأتم يهو عمست ريده تناك . لصحتب

ش اهمهي أن نود ءاكبلا ب تشهج وأ ريده يعارذ نيب ةمحر تمترا . مزاح اهيخ أ ريغ ة محر

ابنجت مهمام أ ءاكبلا عطتست مل اهدعوم ريغ يف نيعوبس أ ذنم اهلمع نم تداع امدنعف ءي،

ملو ريده أمام ةتوبكملا اهتقاط ترجفنا مويلا ،و اهئاكب رس نع اهل هجوتت أليألئسة

كلذ. نم أرثك نامتكلا عطتست

*****

ةعاضبلا لخد دمح ايأ علطا

ثبعي باتك غالف هدي يفو ةبتكملا ناكر نمأ نكر يف اسلا ج ناك يذلا دمح أل يدجم قاهلا

ًا لدب تلمع دق يتلا هلعال تبهذف ًا دراش ناك دقف دمح هلأ هبتني ،مل مامتها نود هب

: تلا قو ةمحر نم

. نزخملا يف نيسح ناشع ةعاضبلا لخد كلوقيب يدجم ذاتس دمح..أ ايأ ملك -

لا: قو دمح أ ضهن

يشام -

. لخادلا إلى ةعاضبلا لقن يف عرشو الت مهملا لسة يف هدي يف مرىام

*****

دورش يف سماخلا قباطلا نم لفس يفاأل ةراملا لعى رظنت اهتيب ةفرش يف ةمحر تفقو

اهتقيرطب هارتام بتكت تلظو ةركذملا تحتفو اهترجح نم اهفتاه تبلج أمث ليلق دعب

األ لاتكل وط ةرظتنم تناك ف يكبت اهريرس لعى تقلتساو اهترجح تلخدو اهفتاه تقلغ

اهل ةايح ..ال اهلثم اهنودب هل ةايح وأنال هرارق نع عجارت أهن اهغلبيو دمح، أ اهفتاهي أن ماي

طقف مويان ، رفسلا دعومل يلزانتلا دعلا أدبو لاى وتت واألماي اهنونظ تباخ نكلو هنودب

كلذ ناك هرارق نع هعوجر اهغلبيل اهفتاهي ىاآلنمل تحو كلذ، فرعي وهو ةعجر بال بهذتو

. اهملؤيام أرثك



*****

كيلع مارح اهيلو كيل ملظ هدأربك هتلمع أتن يللا اهبحتب أتن دمح ايأ

ى. هقملا لعى دمح أ لباقم سلا ج وهو يراوه قاهلا

: نزحب يلقالمثقلا تمصو دمح هلأ رظن

سب اهبحب شم اهقشعب -أان

: بارغتس با يراوه قلا

هدك! كسفن يف لمعت هيل بط ينباي -

دمح: قلاأ

ينزياع ، اهانمتي دح وأي سان تنبو ةسيوك تنب ةمحر .. يراوهاي ةيوش نييعقاو انيلخ -

ىأ قبت هدك يد زهاج نو كه ى تما فراع شمو فلتخا عضولا يتقولد الصو خو ايب اهطبرا

حب شم ينم ةينان

هللا لعى اهبيس معاي -

: سأيب دمح قلاأ

خ يه هدك هدك سب ايلع لهس شم عمإهنوهللا هتلمع يللا ب عنتقم انا سب بهللا.. معنو -

ي ناسنتو اهدعاسيو اهقفوي انبر ياج لا سيمخلا موي اهرفس الصميداع

! اهاسنت فرعته -وأتن

لا: قو يراوه إلى دمح أ رظن

همام أ رظن مث كلذ ؟!قلا هبلق ى سنيب دح ًا..يف لصا اهاسن أ لواحه شم -الأان

: ةنيزح ة ربنب ئاقال درطتساو

إ هدكب مات عانتق ا يدنعو ًا أدب اهيز اهلك يد ايندلا يف شيفم يد ةمحر يراوه اي فراع -

نكمم يللا ةرهاظلا يز دكه ةجاح يه راصتخ ،با ينات اهيز هيف ى قبيه وال شيفم ن

هدو ةيبصع ى قبتب تاعاس ًا.. دج ةنينحو ةعدجو ةبيط ًا ملث ةنس لكأفل لصحت

إن فراع ،أان اهضعب لعى اهلك اهبحب ًا.. دج هد اهلبه بحب أان سب ةلبه انايح وأ أيو ليلق

اهفياش شم أان بويع اهيف تحىول بويع أي اهيف فياش شم أان سب ، لماك ناسن إ شيفم

. اهاسن تحىإينأ لواحهام يرمعو اهبح أ لضفه هدك ناشع اهفوش أ زياع شمو

*****

ًا دراش سلجو ، هبناجب توميرلا عضوو هقلغ مثأ للمب زافلتلا تاونق يف بلقي يراوه لظ

هثيدحف ، هتبيبح إلى دوعي هلعجي فيك ركفي لظ هنزحل ا نيزح ناكف دمح، حلاأ يف ركفي

دحلا اذه إلى اهبحي فيكو هسفن دمح لاأ حب فيكف لعىحلاه رطفني هبلق لعج اهنع



فيك هعم ركفتل مير فتاهو ه فتاه جرخأف ، اهقارفل ًا ملأتم هرمع ةيقب شيعيو اهكرتيو

: ةنيزح بنربة تلا قو ةملا كملا مير تحتف ؟ هرارق نع عجارتي دمح أ لعجي

-ولا

لا: قف كلذ ىلع يراوه ملقأتو ، ةعجفم تلا زامو ريثكلا اهتقيدصو اهيبأ ةافو ىلع رمي ملف

هيا؟ ةلماع يتبيبح اي هيا -

هيا لماع أتن هللدمحلا -

هيف كيأر آدخ زياع مهم عوضوم يف .. مامت -

وه هيا -

؟ ةمحر باس دمح إنأ يفرعت -

: ةئجافتم مير تلا ق

؟ هيل هد! هيا -

ةجاح لك يف األلم دقافو ى تما زهاج ى قبيه فراع شمو هاعم اهملا ظ لإهن وقيب -

أوي هبحتب ةمحر سب -

هيب سساح ،أان هغامد يف يللا نع عجري هزياعو ق ياضتم ةحارصب ..وأان اهقشعيب وهو -

بذعتيب إهن فراعو

: نزحب مير تلا ق

دمح ايأ يبيبحاي -

ًا: بعادم يراوه لا قف

قبى؟ هيا لمعنه مهملا : ةيدجب لمكأ .و شيلا قتتبام يد ةملكلا دمح..هد أ تخباي -

مير: تلا ق

ةرتف اهلا قب ينملكتب شم ةمحر هدك ناشع -

ًا: ركذتم يراوه قلا

! اوملكتتبو اهمقر ِ كاعم ِ أتن شم حص -أه

-أه

أان اولباقتي مهيلخنو رفاست ام لبق اهيفوشت هزياع إكن اهليلوق اهيملك ولحأيو هدك بيط -

ة جاح لك ا وسنيه ضعب ا وفاش ول إمهن دكأتم

رخأتا تقولا يتقولد ناشع هللا ءاش إن ةركب اهملكه يد.. ةركفلا ةولح -أه



: يراوه قلا

ة ركب دعب اهرفس ناشع يحصت ام ألو اهيملكت سب -

يشام -

*****

لك بترت دقف تاكرحتلا ةداهش او ملستي يكل ريرحتلا عمجم إلى اهترس أ ةيقبو ةمحر تبهذ

فظوملا إلىشكاب اولصو ةاناعملا دعب رفسلا قارو أل بلطم آرخ كلذو رفسلا دعومو شءي

: فظوملا قلا اهوملستيل

لمع موي ٣٠ دعب اإلتسالم شاجم اإلتسالم داعم هسل -

: نيهاش لا قف

عقوم لعى انأرق انحاو .. رفسلا ميداع ةرافسلا عم نيبترم انحا اهملتسن هيا!المز ينعي -

١٤ شم موي ١٨ دعب انيج انحاو ى أصق دحك موي ١٤ دعب إناإلتسالم ةيلخادلا ةرازو

بملا: ريغ فظوملا قلا

شينلطعتام ذاتس ايأ كدعب يلل قبى عسوو .. ةرازولل انيكتشا حور -

: ءافص تلا ق

هيا؟ لمعنه -

: نيهاش قلا

متيه يللا هيا فوش وأ هملك دحأ فوش أ حوره وأان انه اونتسا -

، ةبقارملا ةراد إ ريدم ناكم ثيح عمجملا نم يناثلا قباطلا إلى هجوتو مهكرتو كلذ قلا

ش نع الم عتس لإل ةيلخادلا ةرازو عقوم حفصت وأهن ثدحام طباضلل صقو نيهاش لخد

لعى هرفس ديعاوم بتر موياوأهن خالل١٤ ميلستلا أن لوقي عقوملا ناكو تاكرحتلا ةداه

: طباضلا لا قف ساس اذهاأل

هدك نع رخأتت نامك نكمم ..و لمع موي ٣٠ دعب ملستتب يه ةرازولا عقو مب عالةق شانلم -

: ءافص تلا ق ريدهو ةمحرو ءافص إلى داعو طباضلا كرتو نيهاش بقعي مل

هيا؟ تلمع -اه

لا: باعفن نيهاش قلا

. تفز وال رفس شيفم تيبلا ياللعى شتلمعام -

ريدهو ءافص جوه بطق امنيب ةمحر ةماستبا تعست فا

*****



قلغم اهليابومو ريتك اهيلع أنر تلضف

. فتاهلا يف يراوه ثدحت يهو مير اهتلا ق

: قيضب يراوه لا قف

ت رفاس هدك خالص ينعي -

س يمخلا اهرفس ميداع قُتل وأتن األعبر ةدراهنلا سب .. ةفراع شم -

رفاستام لبق ضعبل اوعجري المز هحتفت نكمي ينات يلواح يقبا -خالص

*****

ليغشت ت داعأف ؟ كلذل ةنيزح أم رفسلا ءاغلإب ةديعس أيه فرعت ال يهو اهتيب ةمحر تعجر

اريثك اهب لا اإلصت تلواح دق دمح أ ةقيقش مير تد جو هتيراطب تذفن دق تناك يذلا اهفتاه

مير تحتف ، اهتفتاه روفلا ى لعو ه وركم هل ثدح دمح أنأ تنظف ، اهتعيب ط نم كلذ سيلو

: ةفهلب ةمحر تلا قف ةملا كملا

-ولا

مير: تلا ق

أيو ينيتشحو ةمحر -

: نزحب تلا ،قف قلقيام كانه سيل أنه أتن مطاو ةمحر دهفأتمالحم

وهللااييرم نامك ِ -وأتن

ي رفاست ام لبق كفوشه شم هيا! بط -

رفس شيفم -الخالص

: ةحرفب مير تلا ق

يرفاسته شم خالص ينعي !! دجب -

: ةمحر تلا ق

أانوأمحد يتق عال تهتنا ام دعب حتى ينيتملك أيوإكن ةطوسبم أان سب -أهوهللا..

دمح أل يعجرت يكازياع ناشع كملكب -أان

: نزحب ةمحر تلا ق

ايلع شيطغضتام قيلا هسفن وهو أيو.. ريتك دمح لعىأ يس فن تضرف -أان

مير: تلا ق

أان يضافلا لعى عيضي هدك ليمج بح ةرسختسم أيو..أان كبحيب دمح وهللاأ ةمحر -

ديك وأ ةرتف نم شوتملكتم اوتنا ، هيملكت يللا ِ ِأتن كازياع سب دمح أ أملك نكمم تنك

شيترفاسام إكن هيئجافتو اندنع يجيت كيأر هيا أوي هاشحو



: نزحب مير تلا قف ةركفم ةمحر تتمص

ناحرف ى قبي دمح أ يسفن ..أان شوهيعيضتام بدج دمح أ يبحتب ةول محر اي يرطاخ ناشع -

اناشع أيو ريتك بعت دمح ،أ

: تلا قو ةمحر اهعم تكبف تكبو كلذ تلا ق

أان تيكتشا وهللاام هدك اياعم لمعي ب هيل وه ةفراع شم سب أيو.. هبحب أان مير -وهللااي

ن سح أ دعبلا إن ممصم يللا وه سب ةط وسبم تنك

ه يرذعت ِ كيلع أيو..بهللا ةريتك موم ه لياش وهللا، روذعم -وه

هفورظ ةفراعو هارذع -وهللا

: تلا قو اهعومد مير تحسم

قوف راهنلا يف دعاق نوكيب ..وه هتزاجا ناشع اندنع ةعمجلا موي يجيت كيأر هيا بط -

جاًدأان قر فته يد ةيجملا وهللا شيترفاسام إكن هيئجافت كيأر هيا ةيغلا دنع حطس لا

ةدكأتم

: ةحرفب تلا يهاألرخىقو اهعومد ةمحر تحسم

يج وأ ناكملا يليفصوت ةعمجلا موي كمل ىأك قبه يشام -خالص

*****

دجو تحى ةيذح يفاأل اثبع ةعمجلا صالة ءاهتنا عبد دجسملا نم يراوهو دمح أ جرخ

لا: قو هلعن يراوه

لا مكوب ايأ قرستا كبشبش لكش -

ديدج هسل هيا!هد ينعي -

: اًلئاق يراوه كحض

ديدج هسل ناشع قرستا ينعي ديك أ وهام -

لمك أو ئرتهملا هلعن ىلإ راش أ

ثمال هد يز بشبش قرسيه يمارحلا ينعي -

دمح: قلاأ

هيق. هللاهال نذ إب جرخت سانلا امل هيات هلكش .. قرستا شنوكيام هللا ءاش -إن

كحضي يراوه لظ ، هلعن دجي ملو نيلصملا عيمج جرخ تحى قيضب هلعن نع ثحبي لظ

لا: قو

شينتقدصام نماأللو قرستا كلتلوق ينباي -

لا: قو نهوب دمح أ كحض

قبى! هدك يازا حوره بط -



: كحضي امزلا وهو يراوه قلا

سبلا ايلع كحضت تدعقو ق رستا يبشبش امل ركاف الص.. خو قبى مامحلا نم بشبش دخ -

ىطس قبىاي

ى شم ، همدق ًالعى ريغصو ا يكيتس عنالبال ناك دجسملا ةايم ةرود نم عنال دمح أذخأ

لا: قو هتيب إلى دمح أ لصو تحى كحضي لظ يذلا يراوه راوج

يجيتام -

: يراوه قلا

قبى ليللا ب ةوهقلا لعى لباقتن ى قبنو حوره -الأان

*****

، مامحلا راط تحى رفصي لظو همف يف هيعبص إ عضوو ةكبشلا حتفو ةيغلا دنع دمح أ دعص

لعى دقري يذلا اآلرخ مامحلا دقفتف سمشلا ةرارح نم ًا ريثك إهيل رظنلا عطتسي مل

لعى دقرت تناك اهراوج سلجو ة مور سام اهيلع قلط ي يتلا ةمامحلا إلى بهذو ضيبلا

لا: قو اهل رظن ضيبلا

ِلعى كيمسم إين فرعتو كفوشت يسفن ناك .. اموراي خالص حرابما ترفاس ةمحر -

هعمد تطقس ركد. لل ركد بيج أ يناز ياعو كنم ةناريغ تناك اهلص :أ لمك وأ كحض . اهمسا

ًا: عماد لا ةقف صيمق لعى هينيع نم

أان فراع شم يلص أ سب ينبرغتسم يسفن ..أان ناسن إ كنأك هيل كملكب أان فراع شم -

حصلا تلمع وال اهتعيض هدك

: اًلئاق فسأب هسأر زهف األرخى ةيحانلل اهسأر ةمامحلا تراد أ

حص؟ اهتعيض -

: لمكأ يلقالمث تمص

لا قو نهوب كحض . ترفاس خالص يهو قبى؟ هيا لمع أ تمدن أنا بط -

ةضياب ةمامح ملكي دح يف أصال.. كملكب ناشع طيبع -أان

؟ ينعي اهملكت يداع ى قبت ةضياب شم ولو -

يتأت أن هلا يخ يفام أدعب ناكف ، ةمحر توص أهل يهتي نظأهن هفلخ نم توصلا كلذ أاته

، ساس نماأل هتيب ناونع فرعت ال امكأاهن ، ترفاس دق أاهن نظي ةأهن صاخ انه، هلإلى ةمحر

هتماستبا تعستاو بارغتس با ةيناث اهحتفو هينيع ضمغأف ميرو ةمحر دجو هفلخ رظن

: ةشهدب لا قو

؟! حرابما ناك كرفس داعيم شم ِ !أتن ةمحر -



: ةمستبم ةمحر تلا ق

ى غلتا -

ترداغو مهتكرتو اهيماهبإب مهل تراشأو اهعباص أ تنثو مير تمستب فا

: ةبعادم ةمحر تلا قف

! ةمامحلا ملكتب -

لا: قو دمح أ كحض

المهد! وكلا تمدن إين يتعمس قبى.. ديدجلا هد لينلا و رحبلا ملكتب سان يفام يداع -

: تلا قو اباجي إ اهسأرب تأمو وأ ةمحر تمستبا

مورا اهمسا إن تفرع نامكو -

قبى.. نامز نم انه ِ -هدأتن

: اًمستبم لمكأو كلذ قلا

يد ةمامحلا أيو ريتك ايلع ترفو هدك.. ةطوبظم ى قبته شم اهنيبترم -وهللاول

: ةمحر تلا ق

أان ايلع شترفو ما سب -

: تلا قو ةمامحلا وحن ةمحر تهجتا

، ضعبب انتعمج ةبيرغ فدصو ف ورظ يف وهو أان انلباقتا دحاو بحب ةأان موراي يصب -

نباو أيو عدجو ًا دج بيط وه يد ة جردلل بحه إين ليخت أ تنك ام يرمع أيو هتيبح

يرعش ام دحل هانتس أ دادعتسا يدنعو هارذع أان سب ايلع، بصعتيب تاعاس معن دلب،أي

. هغامد نم ماهو أيأ ليشيو هدك مهفي يسفن سب عقت، ينانس وأ ضيبي

: تلا قو دمح إلىأ ةمحر ترظن

! هغامد نم يد ماهو األ ليشي هيلخ أ يازإ ركتفت -

: اًلئاق دمح أ مستب ا

. هطبظيه وهو الق حلل هيدو -

قرس يذلا نم ًا لدب دجسملا نم هذخ أ يذلا هلعن تأر اهكحض ءانث وأ ةمحر تكحض

لا: قو هعباص أ كرحف همدق إلى رظنت دمح أ اهدجو

تامامحلا نم هد تدخ يلصب وأان قرستا يبشبش هد يبشبش شم -وهللا

: ةمحر تلا االنثان،قف كحضو كلذ قلا

: تلمكأ و يبنتملا قهلا رصم نع تاقلا رعش تيب قدص أ فرعت -



اكبلا ك كحض هنكلو تاكحضملا نم رصمب اذ مكو

*****

هللا دمحب تمت


