
ةياور

هينج ناضحأ يف ناسنإ

ةمدقم

قشع هنإ لوقأ انا نكلو نف اوه معن هباتكلا نف
بعادتت ىف هعتملا دجيو بتاك لك قشع ةفاقثلا



يتأي فقثم بتاكلا ناك ام لكو تارابعلا و تاملكلا
ئراقلل روصتو بولقلا سملتو نادجولا زهت تاملكب
ىتحو حرف وأ نزح وأ تارماغم تناك نأ فقاوملا

ةداعسلا ب ئراقلا رعشت هكحضم فقاوم تناك نإو
ءاضف ىلإ ئراقلا عم بتاكلا ريطي امك ةمسبلا و
راحب ىف راحب واال ليختلا ىوس ئش همكحي ال

نم ريثك اهب هصقلا نوكي امبرو ليختلا و ةفرعملا
ىف رثأ اهل نوكيو ناسن اإل تاوهش حبكو ميقلا

هتليخم عيسوتو ئراقلا نهذ حتفت .

بتاكلا نع هذبن

هبرد لمكأو ىنمعد نم لك ئراقلا يزيزع
ىعم

نم ئش لك ةيادب نأ اوملعت نأ مكنم وجرأ
ناسن اال عنص



تقولا رورم دعب نكلو ريصقتلا اهب نوكي
ملعتت

هباتكلا نف ىف تاراهم بسكتو
ةرسأ ىف ةيفير ةيرق ىف بتاكلا دلو

لا حلا ةطسوتم
اذه يف همصب هل نوكي نأب ملحي هنكلو

نامزلا
. مكاضر اقلت هتاباتك ناو

ءادها

هذه مكيدهاو مكاسنا وال مكركذأ نأ بحأ
صخشل ةياورلا ىدهأ نأ بحأو ةياورلا

هباتكلا قشع ىف راثآو ىبلق ىلإ ( ىلا (غ
امك هياورلا هذه بتكا تعجرو تسمحتو

؛ ىبرد قيفر ناك نم لك ىلإ اهيدهأ نأ بحأ



لو األ لصفلا
هتجوز تاخرص ىلع ليلخ ديسلا ظقيتسا

نم ضفتنف ةعمجلا موي حابص ىف هبه
. جعزنم هشارف
؟ ثدح اذام

سأيلا اه أل مي ةربنب هتجوز تلا ق
هشارف ىف دمحأ دجأ مل

ليلخ ديسلا در بارغتساو هشهد ىف
! نيلوقت اذام

ناك دقل هبه نويع نم عومدلا تواهت مث
قدصن مزل ناك قدصن مل نحنو قداص

. هم كال
ىتلا بيرغلا الم كلا نم روضحلا ةشهد طسو

مامأ ليلخ ديسلا هتجوز هبه هيب هوفتت
امأ سماخلا مهدقع ىف نيذلا ماؤتلا اهأنبا

طسو هلوح ثدحي ام بعوتسي ال مهيبأ
قرتحي هلخاد نأكو لا غشناو هشهدو دورش

هكبرتملا و ةداضملا رعاشملا ةرثك نم



. هتلا ح فصوي فرعي وال
هيادبلا هذه تسيل نكلو

ةيوناثلا ةلحرم ىهنأ بلا ط ليلخ دمحا
ىعماجلا بابشلا نم نوكي نأ دعتسيو قوفتب

ىتلا ةماستب واإل حرملا و ءاكذلا ب زيمتي ناكو
ناكو نتيدرولا هيتفش ىلع نم عطقنت ال

هتسارفو ةيوقلا هتينبو هماقلا لوطب زيمتي
هبقاثلا ةترظنو

دعب هسورد عجاري دمحا سلجي هليل ىفو
هيلإ رظنت هطقب ئجوف مث ءاشعلا صالة
اذه ام فرعي وال هبلق تقرتخا تارظنب

؟ اذام ما فوخ له روعشلا
اهأرف هطقلا ىلإ رظني ماق هتوق عمجتسا مث
اهناكم ىف هتباث هيه نكلو برهتو عزفت مل

ىداني اوهو اهيلإ بهذو دمحا عجشتف
. سسسسسسب
. سسسسسب
. سسسسب

هبيجت مث
. وووووووووووووووين

. وووووووووووين
. وووووين



هطقلل اومدقو ماعطب ىتأو دمحا بهذف
تفرصنا مث نمزلا نم تقو تلظ مث

ىتأت رهش ةدمل موي لك ةعقاولا هذه ترركتو
نكلو هرم لك لعفي امك دمحا لعفيو هطقلا

بعليو اهبعدي ناكو هطقلا فلا دمحا اآلن
اهل لوقيو اهيلإ ثدحتيو هغارف تقو اهعم

ولو بعللا هلدابت هطقلا و كبيطا ام كلمجأ ام
ال فصو هل سيل روعش كباتنا هطقلا تيئر
ما زيمملا اهلكشب باجعإب روعش له فرعت

ةفاظن وأ اهورف ةفاظن ما نيتعساولا اهنيع
فطخت ال عف اهتقاشرو اهتيويح وأ اهلكش

اهل فطعلا و بحلا لب باجع باال كبلق
ناويحلا ب قفرلا و ةمحرلا ب زيمتي دمحاو

هرعاشم عنتصي ال
بعرلا و فوخلا نم دمحا ضفتنا موي ىفو

عمس امدنع هناكم رماستو
، دمحأ اي كيزا

أدهي هنأكو انكاس كرحي ال هناكم دمحا فقوتف
له ةفرغلا ىف دحأ سيل لوقيو هفوخ

مهوتت
نم هفرغلا دقفتي ديدش ءطبب تفتلا مث



! دحأ دجي فال هلوح
هجاح شيفم نأ اهعنقي هسفن ثدحف

دمحا اي اذامل هطقلا تلا ق امدنع اعله خرصيل
دعقي ثيح جراخلا ىلإ رفف ماعطلا ب ىتأت مل

هطقلا نأ مهل لا قو هتاوخأو همأو هيبأ
. ثدحتت

لا قو عيمجلا نم تاكحضو ةيرخس دجوف
؟ كل تلا ق اذام نشخلا هتوصب هيبأ

نأ ملعو ًاعيرس رم األ كردي نأ دمحا لواحف
هل لوقي دخأف هلوقي ام قدصيه دح شيفم
كما ىزاو كيزا تلا ق هيبأ حزامم هيرخسب
ىبأ اهلوق هل لا قو كحضلا نم هيبأ رجفنف

لب فوخلا هباتني دمحا نكلو ىكيلع ملسيب
هفرغلل عجري فيكف هفرغلل عوجرلا بعرلا

هنأكو هسفن نيبو هنيب راد راوح دعب نكلو
حابصملا و خبطملا ىلإ بهذي نأ لفط عنقي

ىف اهيذاوا مل انا لا قو عجشت نكلو ئفطم
ةفرغلا لخدف ىنيذؤت ال هيهو ماي اال نم موي

ىف اهدجو مث نآرقلا نم تايآب متمتي اوهو
هطقلا و تمص ىف هفرغلا ىلإ فلدف اهناكم

تلا قو نونح توص عمس مث ءودهب هبقارت



؟ دمحا اي ىنم تفوخ له
ىتنا له اهلأسو تأجافت نكل ال اهباجأف

! ملحا انا ما ىثدحتت
ىف لب ملحت ال تنا دمحا اي ال هل تلا ق

هقيقح
؟ هينج ىتنا له لأس مث

هيروح انا معن : تباجأف
هاتف ىلا هطق نم تلوحت مث هيروح ىمسأ

لا مجلا ةياغ ىف
نكلو فوخو هبهر طسو دمحا شهدنف
عبشي ىتح رظنلا سلتخا مث هسفن كلا متي

اهلا مج نم هنيع
هيدرو دودخ تاذ ىرئاد هجو كلمت تناكف
ةياغ ىف فنأو ءامسلا نول لثم نويعو

ىف ليلا الم ظك رمسا فيثك رعشو هقدلا
سبلت تناكو هذه رمق ىاو رمقلا ءافتخا
ىبهذ مازح اهرصخ لوحو ءاضيب بايث

نولب ءاقرز هساماب عصرم جات اهسأر ىلعو
تمص دعب اهنيع

اسنا ال تلا قو هقرب تحنحنت قئاقد لا ط
اذه فرعم ىا اهل لا ق دمحا اي كفورعم

اناو موي لوأ ىف ىل كلا بقتسا ىفكي تلا ق



ئش ىا نم ! هبراه دمحا لا قف ! هبراه
؟ نيبرهت

ايلع تمكح امدعب يتلئاع نم برها تلا ق
. اهيف بنذ ىل سيل هصق ىف ملظ

يناثلا لصفلا

ربعي ريفز ترفز مث تدهنتو هيروح تسلج
اهدض هلا االد تناك نكلو اهملظ ةرارم نع
هيروح تعقو ىتح خفلا اهمع نبا مكحا دقو

سلجملا اهيلع مكح مث هكابش ىف هريسا
ىتح ىفنت وأ اهمع نبا جوزتت امأ يركسعلا

تلسوتو سوطرط بحت ال تناكو توملا
همكح لا ط ىذلا ةكلمملا كلم چرام اهيب أل

نأ مزل لا قو ماع يتئام نم رثكأ هتضبقو
ىتنبا ىلع ناك ولو سلجملا رارق قبطي

الص خلا نم هيروح تسأي ام دعبو ةديحولا
برهت نأ تررق ضيغبلا اهمع نبا كابش نم
ىلع تناك نكلو اهملا ع ريغ رخآ ملا ع ىلإ



هكلمملا رابخأ اهربخي اهئاقدصأ ضعبب لا صتا
هيروح ديفي ليلد نع ثحبيو

ببسلا ام لا قو دمحأ هيروح دورش عطق مث
؟ نيبرهت كلعج ىذلا

الع طتسا ةقرف ىف هدئاق انأ هيروح تلا ق
انيلع مجهت فوس بونجلا ةكلمم تناكو

رصنب برغلا ةكلمم ىلع مهرصنب ورتغا امدعب
اوعابو سلجملا بلغا ناخ ام مدعب قحاس

مث حبذلا نم وجنيل برحلا ةحاس ىف دونجلا
. هبعش ءامد ىلع افوخ مهكلم الم ستسا
نأ ىتمهم تناك رابخا نم انعمس ام دعبو

هباوبلا نم تجرخ مث رابخ األ نم دكأتأ
ىف هكلمم ربكا هيه هكلمملا نم هيقرشلا

الالت شو هعساو يضرا اذ هعبر اال كلا مملا
اقح اهنأو ءارضخلا هكلمملا اهيلع قلطيو هايم

ينابملا نيب ماجسنا ةصق ىكحي ديرف ملا ع
هدمعملا عراوشلا و هقسانتملا و هصارتملا

بناج ىلع ومنت ىتلا راجش واأل راجح باال
ال يل أضت ىتلا لعاشملا رخ اآل بناجلا و عراشلا

هرابع هيه هديرف ءايشأ نم هدمع اال ىتحو
راهنلا ب بهذي ئضم رئاط اهلخادب هجاجز نع

ماني ليلا ىفو ةكلمملا ىف هماعط نع ثحبي



ئضي هدسج مونلل دلخي امدنعو ةجاجزلا يف
ىتش ىف مدقتلا و ءاكذلا ب هكلمملا رهتشتو
مدقتلا و ءانبلا و هسدنهلا و بطلا لثم االت جملا
نيب ةاواسملا و لدعلا و ءاضفلا مولع ىف
شيعي قرشلا ةكلمم بعش نأ نينطاوملا
ةعيبط نكلو مهماكح نع اضرو ةيهافر

لمعي اهيف نم لكف بعص ةكلمملا يف شيعلا
ال نمو ًايموي هرجأ ىلع لصحيو دهتجيو

لصوت نكمم همراص هبوقع هجاوي لمعي
. ةكلمملا جراخ ىفنلل

ةئيند هرمأم ربدي ناك سوطرط نكلو
هيلع صغني ىذلا دنلا اهن أل هيروحل هديكمو

وه امأ اهرشتسيو اهردقيو اهبحي لكلا هتايح
اهحدمي مهدحأ عمسي امدنع ابضغ طيشتسي
ةكلمم سلجم ءاضعأ عم قافتا دقع مث

ةنايخ ىلع قرشلا ةكلمم ملع نودب بونجلا
ةدايقب لشفت تارابختس اال لعجيو ةيروح
اهتقرف نم كرتيو هيروح رسأت و هيروح

مامأ يتأيو سوطرط دئاقلل ىلوم ىدنج
تحض هيروح نإ لوقيو يركسعلا سلجملا

ماق ىدنجلا امأ . حبذلا نم ًافوخ اهدونجب
عنقا ىتح عئار نم رثكأ ىليثمت ءاداب



رثا فزني اوهو ىتأو يركسعلا سلجملا
فتكلا ىف هيناثلا و دخفلا ىف ىلو األ نيتنعط
مامأ فقوو مطحم هعردو ةقزمم هبايثو

ام دعب توجن دقل لا قو يركسعلا سلجملا
تبره اوبهذ ام دعبو تيم ىنا ودعلا تعنقأ

مهمامأ مهنأ مكربخأ ىتح انه ىلإ تدعو
ةكلمملا ءارحص نوربعيو موي نيعست نم لقأ

هنم اال ريسلا نكامأ نع هيروح مهتملعا امك
! هعرسب نومدقتيو

نم هملك ىا عمسي ملو سلجملا عنتقف
ةبيخ طسو اتوص ردصت مل هيروحو هيروح

ةرساخلا هكرعملا ىف اهناوخإ نادقف ىف اهلمأ
اهلخادب ليمج ئش لك مطحت اهنأكو

مكحلا ترظتناو
تدقعو تضفتنا مكحلا اهعامس دنعو

فيك ابضغ اهنانسا ىلع تزكو اهيبجاح
توم امه كال افنوا فيكو ضيغبلا اذه جوزتا

عمسي ملو كلملا ىبأ ىنكرات دقلو ققحم
. ىريصم هجوأ ىنكرتو دحاو فرح ىنم

ىناصح تيطتماو تللست ليللا فصتنم دعب
ىسفن دجوف ناصحلل ةعرس ىصقأب تضكرو
تفقوأف ةكلمملا فارطأ ىف طيسب خوك ىف



ىضفلا ىفيس ىديبو خوكلا دقفتو ناصحلا
رجفلا غوزب ىفو ةحارلا نم اطسق تذخأو

مهنا تلمعو اهتدقفتو برتقت تاوطخ تعمس
ةكلمملا ىف ربش لك ىف ىنع نوثحبي دونجلا
مهعم اناو اال مهدحا دوعي اال نيمزاع

ىنا قف األ ىف عاش امدعب مهناوخ إل ومقتنيل
ةقيقحلا نع ئش نوملعي وال مهب ردغ نم
ترضحأف تقولا نم عستم ىل ىقبتي ملو

هطق ىلإ تلوحت مث ىعم مهم ئش لك
نأ نود ةفيفخلا ملا وعلا ةباوب نم تبهذو
ىب ىشوي ال ىتح دونجلا نم دحأ ظح يال

رشبلا ملا ع ىف ىسفن دج أل
دجتل ءاكبلا ىف تراهناو اهعومد تفرز مث

اهنأو اهتدحو سنؤيو اهيسوي اهراوجب دمحا
. اهاحضو هشيع نيب ئش لك تكرت

ثلا ثلا لصفلا



دجو دمحا ءافتخا نم مايأ ةعبرأ رورم دعب
اهئاكب ىف هدراش هيهو هتجوز ليلخ ديسلا
تلبذف نزحلا هكهنا ىذلا اهجو ىلإ رظن مث
ضفتنف اههجو بحشو اهاتفش تقرزاو اهنيع
قحليل ىسركلا ىلع هسولج نم ليلخ ديسلا
دعب ضر األ ىلع اهطوقس لبق هتجوزب

نم كلا هتملا اهدسج اهضفر هلشاف تامواقم
هيهو ليلخ ديسلا عارز نيب طقستل نزحلا
دقفل اهجوز بلق قرتخا ىذلا اهم ال كب متمتت
ليلخ ديسلا عرسأف ىنبا ديرا دمحا اهنبا
ءاهتنا دعبو هتجوز صحفيل بيبط ءادعتسب

بسانم ءاود اهل فصوو بيبطلا
ماق هريصق تسيل هدم لا ط ريكفت دعبو

هقطنملا خويش دحأ ءاعادتسب ليلخ ديسلا
وأ ضماغلا زغللا لح نم نكمتي ىتح
صق ام دعبو دلا خ خيشلا ءاجو مهنئنمطي
وفلد مث دمحا ةفرغ ديرا لا ق ثدحام هيلع

هموهفم ريغ تاملكب متمتي اوهو ةفرغلا ىلا
ناجلا نم هكلم تزوح ىف مكنبا نإ لا قو

هتوصب دمحأ لا قو هحور رضحتسا مث
فوسو همهم ىف انا ىما اي ىقلقت ال نونحلا



بيرق امع دوعا

هيروح بوره ةصق دمحا عمس ام دعب و
لصي فوس ودعلا شيج نإ تلا قو تضفتنا
تبثا ةليح دوجو نم دب ال بيرق امع انتكلمم

لا قو بونجلا ةكلمم ملظ دصاو ىتئارب اهيف
لا مشلا ةكلمم نع اذامو هميظع هركف دمحأ

تهتنا ول دمحأ لا ق اهب اذامو هيروح تلا ق
ىف ادغ نوكت فوس مويلا مكعم برحلا
دقل سمحتم توصب دمحأ لا ق لا مشلا
كملا ع ىلإ ىكاعم لقتنا دبل لحلا تدجو

لوا ىف انا ىتعماج ىف هلكشم ىدنع نكلو
هيروح تلا ق نيفرعت ىتناو بطلا ىف هنس
هلكشم يل لحتو ليمج لعف ديرت كنا امب
سردت كلعجاو دمحا اي كليمج درا فوس
نكلو بيبط مظعأ نوكتس اندنع بطلا

ملا وعلا ةباوب قارتخا بعصي ىرشبك كنيوكت
دقل رظتنا نكلو تقرتح ال كتعيبطب تلعف ولو
هب تيتأ ىرحس ىروطسأ بارتب ىعم تيتا
ام لعفي نأ رداق بارتلا بئاجعلا لا بج نم
نم ضبقا تلا ق هكلمي ىذلا صخشلا هانمتي



نوكت انمتو دمحا اي ريسيلا . ئيشلا بارتلا
رابغلا نم هنفح دمحا كسما امدنعو ىنج
يرشبك ةئيهب ثبشت هبلقب ناكو اال انمتو

ئش هنع ملعت نكت مل ديرف عون هتلعجفو
تافص هب ىنجو ىرشب نيب هتلعج هيروح
هقراخلا تاردقلا صئاصخو ةئيهلا ىف ىرشبلا

لا مك إل قطنيل هيروحو اوه لوحت مث نجلل
ةباوب مهروبع دعبو هيروح ةدعاسمو همهملا
ورتشيل هريغص تناك هدلب ىلإ وهجوت ملا وعلا
ةكلمم ىلإ اوهجوت مث قيرطلا عاتم ضعب

. لا مشلا
ةهجاومل دادعتس اال ةبهأ ىلع ناك لا حلا امأ

ةكلمم ىلإ ريثك ومدقت دقو بونجلا ةكلمم
هيبرحلا تادعملا نم لئاه ددع مهعمو قرشلا
ءايش اال ضعب اهنمو ادج ثيدحلا اهنم

رهظ ىطتمت هقرف كانه ناك هيروطس اال
رسنلا هبشت رويط هعم دئاقو هق ال مع نينانت
تارك لمحت ناسنا مجح ىف اهماسجأ نكلو
هريبك تابرع رجت ىرخأ تاناويحو ران نم

ول اهنأ روعشب ىحوي باعل اهمف نم ليسي
هدحاو همضق ىف هتمهت ال ئش اهمامأ فقو

اسلج هيروحو دمحا قيرطلا امهكهنا امدعب



ماعطلا ضعب لوانتو ةحارلا نم اطسق اذخاي
ريثت هديرف دمحا ةئيه تناك مث مهعم ىذلا
دمحا لعجت تاملكب تلزاغتف هيروح باجعإ

   اهمامأ ً ال جخ
تلا قف

هتئيه ىف مظنم . هتماسو ىف سراف
ىف لدعلا نازيمو . كب قلي سرافلا سابل

كيفك
هينج وا هيرشب . ملا وعلا ءاسن كيلع تفاهتت

كهبشي سراف اهملح ناكو ةاتف راثت ال فيكو
كتينح ىنتبجعاو . كتبحص تببحا مك
كحضب هجوزمم تاملك لا قو دمحأ مستبف
هبراحمو هرعاش لجأ نم ئش لك تكرت دقل

ال انأ هيروح ماهفتساو راكنتسا ىف لا ق مث
مث سراف نوكا فيكف فيسلا ب ةزرابملا ديجا

ال فيس بال سراف لا قو هيرخسب هم كال عبت
سراف كنا دمحا اي هل تلا قو هيروح هعطاقت
كسراف دجتف كبلق قامعا ىف رظنأ كترطفب

دمحا لشاف نكلو ىم كال تبثت ةزرابملا واآلن
نكلو هيناثلا ةلواحملا اهعبتو هلواحم لوا ىف
هنأكو فيسلا ب زارابي هسفن دجو هثلا ثلا ىف
هبجعت تعطاقو بجعتف ىقيقح سراف دلو



لا ق تقدص اآلن كل لوقأ ملا هلئاق هيروح
ةكلمم ىلإ مهقيرط لمكيل اقلطناو   معن

ال هليصافت لكب قيرطلا دقفتي دمحأو لا مشلا
لا مشلا ةكلمم ترهظ امدنعو هتوفي ئش كرتي

ةباوبلا ىلإ اولصو ىتح نومدقتي لظ مهمامأ
نيسراف دمحا دجوف هكلمملل ةيسيئرلا

اوفاخ دمحا ىلا ورظن امدنع نكلو نيمخض
فطلب مدقت مث هنم نورفي وداك مهنأ ةجردل
ةلباقم ديرا قرشلا ةكلمم نم تأج انا لا قو
نم ةعومجم ىلع دمحا رم امدنعو كلملا
ظوحلم كابترا وكبتراو وعزف هكلمملا سراح

ال عف مهنأو هنوبيهي مهنأ هئاكذب دمحا كردأف
ةئيه ىلع هنأ مهرطاخ ىف رمف كلذك وناك
دهع مهرطاخب لا جو نجلا تافصو ىرشب

ىلع هتضبق مكحا امدنع ناميلس انديس
ضر لأل اديس ناكو مهريغو مهنم عيمجلا

ىصعي نأ أرجاتي مهنم ناك نمو نجلا و
ىتح باذعلا عاونأ دشأ هجاوي ناك هرماوأ
دمحا هنأ اذه سيل هنكلو هناكم ىف قرتحي

صال ىلع ظفاحيو نيدتم هنكلو ىداع ىسنا
رصق ىلا فلد مث هقيرط تماقتسا ىلعو هت

تسيل هعاربب ( مومضم نيشلا فرح ) ديش دق



نيميلا نم شالالت طسو رصقلا نأ ليثم اهل
ءانفو رهن هتحت رسجك قلعم رمملا و راسيلا و
سمشلا نأكو هئيضم هيجاجز هدمعا هب عساو

تاجردلا ضعب مث هدمع اال لخادب تسبوح
نم وندت ةرمثم ههكاف راجشأ اهبناج ىلع
ليوط رمم دجو مث اهيلإ تبرتقا اذإ هراملا

مل شرع ىلع كلملا سلجي رمملا رخا ىف
ىبناجبو تفقو مث هملح ىف ىتح هراري

روهج و قثاو توصب تثدحت مث هيروح
هنأ ملعا كلملا ةل ال جل هيحتلا دعب تلا قو
كانه نأ هيكلملا كعماسم ىلإ لصو دق
مهكلم ناو بونجلا ةكلمم نم ثدحي وذغ
مهو هترطيسل عضخت هعبر اال كلا مملا ديري
نوتأيس ادغو قرشلا ةكلمم باتعأ ىلع اآلن

دحتت نأ قرشلا ةكلمم مساب كوعدا انا مكيلا
ىلع ةكلمم لك دوعتو وذغلا كلذ دصل انعم
كالم نم كلملا شهدنف ديدج نم اهنأش
هم ال كو هم كال نم هتقثو ظح ال دقو دمحا

عمجف انه ادغو قرشلا ىف مويلا حيحص
رم األ مهيلع ضرعيل سلجملا وراس كلملا
كلملا رمأف ئرلا هتقفاومو مهنم لوبق دجوف

ةدايق تحت نوكيسو هشيج زيهجتب وراس



ىتلا ةديرفلا هتئيهو هنئاشل ًاميظعت دمحأ
. الم سلا هيلع ناميلس دهعب مهركذت

عبارلا لصفلا

سوطرط دئاقلا دعتسا ام دعب مويلا رجف
ضوخ ىلع مهعجشيو مهزفحي هدونجب

ةلا حم ال هرساخ هكرعملا هذه نكلو هكرعملا
ناكو ديهز نمثب مهعيبو مهل هتنايخ دعب
هفاسم دعب ىلع رقتسا بونجلا ةكلمم شيج
ثيح قرشلا ةكلمم راوسأ نم هريبك تسيل
ىف زكرمتب بونجلا كلم نوراب كلملا رمأ

اهل هعساش ةحاس هيهو بسانملا عقوملا اذه
ةقهاش لا بج طسو ديحو جرخمو نيلخدم
هامرلا نم هيرس رمأ زكرمت ام دعبو عافتر اإل

دعب نع فاشكتس اال اهنم لا بجلا لتحت نأ
فهك كانه ناك نكلو زيمملا عقوملا اهنمو

لعج ام دعبو مامته اال هريعي فال قلغم هنكلو
هسارحلا نوبوانتي مهنكامأ ىف دونجلا



امو رصنلا نامضب ملعي ناك نكلو ةعلا طملا و
دقع دقف ريصقلا تقولا ضعب اوس هنع هدعبي

دونجلا و قرشلا ةكلمم دئاق نئاخلا عم قافتا
جرخ ققحملا مهتومو مهفتح ىلإ هعم ريست
ىف بيهم بكومب لا مشلا ةكلمم نم دمحا

مدقتي هيروح هبناجبو سرافو لطب لظ
مظعأ نم هنأكو هدونح زفحيو ةعاجشب

قحلا ب نمأ دئاق ىا نع هصقني اذامو هداقلا
ىدصتلا و ملا ظلا ملظ عفرو هتيضق قدصبو

هفلخو مدقتي هرومأ ةبقاع ملعي وال هنياغطل
اهتبيه دمتست دونجلا ناكو هلثم بيهم ًاشيج
مدعو ىدحتلا اهيلع مسترت ىتلا ةحم مال نم
هنأ كردي هتلعج ىتلا ةبيهو ةميزهلا لوبق
نود هدحو نوراب شبيح ةبراحم ىلع رداق
هيلإ رظنتو هسافنأ رخا ظفلي ىتح دحا
بيهم ميظع سراف اقح هنا باجعأب هيروح
اهفعض عم فطاعت فيكو بلقلا نونح لكشلا
اذامل ملعي وال اقح دري نأ ىلع مزعو اهملظو
ىذلا اهلا مج رحسب رسأ هنأكو اذه لك لعف

رخفلا اهئ ال مي ةرظنب هيلإ ترظنف مواقي ال
دقل تلا قو نانحلا اهوسكت رعاشمب هقثلا و
هقيرط ىف ىنلعجيو هرايتخا ردقلا نسحا



ديزملل ال لا قو مستبف فورعملا ب كيل نتما
نم عرساو ءامدلا نقحت فوس ءامدلا نم

! ربكا هللا فتهي اوهو بيهملا هشيج تاوطخ
اذه هللا هركذ نم نوبذعيو نج مهنأ فيك
موق مهنأ ملعت اال ميظعلا ئراقلا اهيا أطخ

نودسفم مهنم نأو كلثم هدابعلل وقلخ
شيجلا هعم فتهف مامت انلثم نوعماط

ولعتو اهلك ضر األ ملا وع لزلزت تاخرصب
ءامسلا ىلإ تاحيصلا

مكحملا خفلا ىلإ هدونجب سوطرط مدقتي
قلعم مهبنذ لظيو ريثكلا لتق هتجيتن ىذلا
اذه لك اذاملو بونذلا ىقاب لثم هتبقرب
ىف ميظع نأش هل هنأو ةيهاركلا و دقحلا
هينج درجمل اذه لك لعفي نأ لقعيأ هكلمملا

هرورغ ترسكو هبح تضفر
تخا هبيبح هريغصلا ءاكب اهنهذ قرطتسا
تاونس سمخ رمعلا نم كلمت ىتلا و دمحا

ىلع اهراوجب سلا ج ناك ىذلا هزمح اهمأوت
. ةصرق اال وهام هبيبح ءاكب ناكو هتداع ريغ

لظي ناك ىذلا دمح أل اهنادقفو قارفلا تعولو
ناك هزمح اما هبحو هنانحب اهاوتحيو اهبعادي

هبيبح هقيرط ىلع سيلو ًاضيأ اوه هدقفي



رغص عم دمح أل دنلا و سكاشملا ناك هن ال
هرماو لأل اريثك بيجتسي ال ناك هنكل هرمع
هلعفي امم دمحا وفص ركعي امئاد ناكو
اهدجو ام مهم ال قأ رسكيو هبوتكب ثبعيف

فلأ هل لمعيو ريثك هنم هبتني دمحا لعجف
ىلع نزحلا ب عبنت هانيع تناك نكلو باسح
هعم دئاكملا ب عتمتسي ناك ىذلا هدن نادقف
ىف هبه لأستل بعلل هتيهش دقف هنأكو

تاسمه
يكبي ىذلا ام فطعلا و بحلا اه أل مت
اهقيشع تدقف هلفط ةءارب تلا قف ىتريغص
ترمهنف اريثك هتدقف دقل ىخا نيا اهللدمو
ضفتني اهبلقو اهما يتنجو ىلع عومدلا
باذعو رضاحلا قلقو سم اال ةرسحب

دعب هدماص نوكت تاهم األ نم نمو لبقتسملا
هيلإ اهرهظ دنست ىتلا اهلبجو اهدنس نادقف

لوقت هيلع هيه ساسحا ىاو لا متحا ىا
نأ لم اال ةبيخو نزحلا ب هجوزمم تاملكب
بيرق امع دوعي فوسو رفاس دق ىكاخا

تملستساو ءاكبلا نم ترجفناو اهتلا ق
ذخأ دمحأ ناكو قزمملا اهبلق تاخرصل
ءاعدب لوقت هيهو ىكبت هيف دس اال بيصن



ىلإ ىسوم تدر امك ىلإ هدر هللام عرضتو
ال ىذلا هروعش ىف حبسي اهجوز ناكو همأ

عنتصي األب معن . هنباو نادقف ىلع ىهتني
مهدوجو ىف لفط هنكلو هئانبأ مامأ هوقلا

ةرظنل ءادف ءىش لك ءانع لمحتيو مهبحي
ىدنجلا اوه معن . مههجو ىلع هماستباو اضر
ىحضي نأ انمتيو هايحلا ةكرعم ىف لوهجملا
هئانبأ دجي نأ ليبس ىف كلمي ام لكب

هللا ءاضق ىلع طخسي ال هنكلو همامأ ءادعس
لوقب اعدف هنزح مظك ىلع ردقي ال نكلو

ليمج اربصف . فسوي ابا
دقل مل باأل هجوزمم تاخرصو لئاه ىود

برحلا لوبط تقدو برحلا قوب رجفنا
هحاسلا ىف سوطرط دئاقلا شيج رصاحتو

نيب تارمملا ىف هب سأب ال ددع دقف ام دعب
مهنأكو مهيلع نوراب دونج لا هنف لا بجلا

طبختي شيجلا جاهو نارئفلا فطخت وت روسن
هتهجو مهنم دحا ىا ملعي وال ًاراسيو ًانيمي

نم دكأت امدعب نوريك هيروح قيدص امأ
برحلا ةحاس رداغي اوهو سوطرط وحن هكش

ىلع زكو ظيغب فتاه ودعلا فوفصل مضنيل
فته مث نئاخ . نئاخ مهرسكي ادك هنانسأ



وفتصاو ىرخا هرم ماظتن باال هدونح ىف
نم مهنم لتقو بره نم مهنم بره امدعب
نم هامرلا ف ديدش راصح ىف مهنكلو لتق
رانلا نم تاركب مهفذقت كلذك رويطلا و ىلع اال

بصنف هيكذ نم رثكأ ةكرحب ماق نوريك اال
هرفح ورفح نورخآو ءاطغك هدنج عورد
ضعب مهل رفوي عردك اهبارت ولعج هريبك
راجفنا وعمسو تقولا لا زي ال نكلو هيامحلا
هشيجب دمحا هنم جرخي لبجلا نم لئاه

دونج عزفف فهكلا نم هجورخب مهتغاب ىذلا
نم ابعرو افوخ ضفتنا مهكلم ىتحو نوراب
امك نجلا ملا عل بيهملا سرافلا دمحا ةئيه
كشو ىلع قيرغ ذقنم هنأكو مهاتأف هبوبقل
هآر امل اعزف ضفتنا نوريك ىتحو توملا
ناضحأ ىف ىتوم متحت دقل ىتبيصملا ي لا قو

دمحا بناجب مدقتت هيروح ىأر املو ىدونج
حرفلا اه أل مي هشهدب فتهيل هريراسا تجرفنا

مكتدجنل تئج دقل هتباجأف اااااااااااايروح
االن نئاخلا نم مهرسأب دونجلا اوملع دقو

هفيس رهشأو برحلا ةحاس ىف دمحا فقوف
دعترف هشيج هعبتيو دونجلا وحن مدقتيل

نم ًاراسيو انيمي نورفي نوراب دونج داسجأ



ضقناف هتئيهو دمحا هوق نم علهلا و فوخلا
نم نمو . هبضغ نع رشقي دسأك دونجلا ىلع

ىف سجوتيو هنم رفي لكلا فقي دونجلا
الم سلا هيلع ناميلس هللا ىبن دهع مهرطاخ

رغاص اوهو مهكلم ءاجو دونجلا الم ستسف
مكحلا متيل سوطرط هعمو نيديلا لبكم

رفزي اوهو دوعيل هشيج مظتنا مث مهيلع
رثكأ ءامد قري ملو ليثم هل سيل رصنب
مهنفد مث ىتوملا و نيباصملا دونجلا لشتنف
داعو الم سب ودقريل مهكرت مث هيلع ىلصو
لصو ىتح رصتنملا رفظملا لطبلا اوهو
ىلع هل تحتفو قرشلا ةكلمم راوسأ

ىف نكسي نم لك هلبقتسيل لخدو اهيعرصم
لصو مثو بيهملا دئاقلا ب نوفتهيو هكلمملا
لمحت هيهو هيروح ةدوعب كلملا عماسم ىلإ

نم بولق ىف هبيهب همسا رطس اهعم ابيرغ
امك هلبقتسا ىف مدقتو چرام كلملا هأرف هاري
هملظ نم هرسحلا تارظن طسو هتنبا نضتحا
مث اهبوره دعب نم هداؤف مطحت امكو اهل
ىف هلأسيو هيخأ نبا ىلإ رظني اوهو لمكأ
اذه لكا اذه تلعف اذامل هعقوم نم هشهد

هيلع در هب رعشأ ال اناو ىل هكنت دقحلا



كيخا ىف تلعف اذام تناو مكهتب سوطرط
هبيصن تذخأو اهبحي ناك نم تجوزت امدنع
تناو كلظ ىف شيعن انتكرتو ككلم ىف
قافنلا روذب سرغ دقل كلدعب عيمجلا عدخت

دريل هماهتا ىلع هب درام اذه كيبا دقحلا و
دقل متها ال ءاشت ام لعفا سوطرط هيلع
هيلع در ىنم ىتوبحم فطخي نم اضيأ ءاج
ىف قحلا مهل سيل نينئاخلا ال ئاق دمحا
هيروح بلق ىف تسرغنا هتاملك ناكو بحلا

كلم ىذلا دمحا بحب خرصت نأ ديرت هيهو
نذأتسا نود اهبلق شرع ىلع عبرت لب اهبلق

دنع مهيلع مكحيل نجسلا ىلإ افرصنا مث
تقدو چرام كلملا ةدايقب سلجملا داقعنا

ىتلا هكلمملا ىف عيمجلا فتاهتو رصنلا لوبط
لا ج ىتلا و هدشب دمحا باجعإ ريثت تناك

نوتفهاتي هكلمملا ناكس ىأر امدنع هرطاخب
برحلا نم نيدئاعلا مهد ال وأ نع نوثحبيو
عوجرل دمحو تايرخأ حرفو ءاكب طسو

ىلا نينحلا ماهس للختيل مهجاوزاو مهد ال وأ
ناك ىذلا هزمح مهرثكاو هتاوخأو همأو هيبأ
هجو ىلع مسترت ىتح هبضغ نم اريثك ريثي

روعشلا و مل األ نم ريثكب هجوزمم هماستبا



عطقتل هتلئاع لا ح نع ةلئس واأل قايتش باال
بورشم هل مدقت هيهو هيروح هبلق دورش
لوقتو ( رمخ سيل ) هلا مجب هرحسي همعط
بحاص لتاقملا اهيا ميظعلا رصنلا كرابم

كبتري ال لجخ ىف اهتلا ق ىبلق كلا مو هبيهلا
ىف درفنا رمق اهنأكو عشملا اهلا مج نم دمحا

هءوض لصيل ردبلا مامت ىف هدحو ءامسلا
أدبو رصنلا لوبط تقدو هفنا مرغر عيمجلل

بيهملا دئاقلا روضحف راصتن باال لا فتح اال
دعب الة صلا ةداجس ىلع هيهو هبه ضفتنتو
. ىمأ اي الم سلا مكيلعو تعمس ام

؟ داع له
؟ هتساردو

.؟ بيبط لضفا نوكي هنأ هملحو

سماخلا لصفلا
      

ميظعلا هراصتنا نم ىلا تلا هموي حابص ىف
هرهقو نوراب عمط ميطحتو ملظلا ةوق عدرو

سوطرط هنئاخو هيلع مكحملا هنجس ىف



. مهتبقاع نوكتس اذام نارظتني
؟ مكحلا نوكي اذامو

مل ىذلا همون نم ظقيتسا دقف دمحا امأ
بعتو قراو ريكفت نيب هرتف ذنم هدهاعي
رصنلا هيلع هللا متأ نكلو ةكرعملل ريضحتو

ىف االن ركفي هنكلو ىضاملا ىف تحبصأو
ام دعب هتساردل هسفن دعي فيكو لبقتسملا

هداهتجاو هلمع اوس هدعاسي ال انه نأ ملع
الء خبلا الء وه ام قيض ىف هسفن ثدح نكلو

انهو ضر األ لهأ هانمتي افورعم مهل عنصا
مث هلمع إال دحأ نم هدعاسم ال نأ ىننوملعي
اي ريغص تنا لهو زازتعا ىف هسفن ىلع در

قح ىلع مهنأ هدعاسملا رظتنت ىتح دمحا
لثم اوقأ نوكت فورظلا كيلع دتشا املك
ىتح ديدشلا طغضلا لمحتي نأ دب ال ساملا
سام ىلإ هديهز ةميق وذ محف نم لوحتي

علطتي هتفرش ىف فقو هسيفن هميق وذ
تلدسا امدنع هنج ىف هنأكو الب خلا رظنملا
رصقلا مامأ ىذلا رهنلا ىلع اهتعشأ سمشلا

ماجسنا عم ةأرماك سمشلا ةعشأ سكعيل
فرعت وال هلخدتملا روهزلا ةحئارو راجش األ



ضعبو هتبن الى بستني نمل اذه رطع زيمت
عيدبلا اهرهظنمب وجلا ىف موحت ىتلا رويطلا
تفذق اهنأكو اهيلإ ترظن نأ هيهاذ ناولا اذ

اهنع كرظن حيزت نا عيطست فال كيلع اهرحس
اهنأكو درغت هليمجلا اهتوصأو اهلا مج ةدش نم

عاقيا تاذ ىقيسوملا نم هعوطقم فزعت
مغانتم

ملعي ىكل اهنوحن عفدنف هباب ىلع تاقرط عم
هبيه ىف لوقي مداخلا هدجو قراطلا نم

كراظتنا ىف هيروح هريم اال راقولا ب تجزتما
لا ق نكل ضفري ناكو راطف اإل ةدئام ىلع
هذه لوقي مداخلا رظنف ىتأ فوس لهمتب

تناكو فرصنا مث لضفت ىديساي كبايث
هبجعت تناكو قوذلا و هقن اال ةياغ ىف بايثلا
ىف نكلو هملا ع ىف ءايرث األ بايث ةبشت
ءارمأو كولم دوجوي ناك امدنع ميدقلا نمزلا

هقرط اهقبسي ةفرغ ىلا فلد مث هبايث ادترف
جاجزلا نم اهضرأو هضفلا نم اهناردج هليوط
هلبقتست هيروح دجيف ةفرغلا لخديل نولملا
اهنيعو ناتفلا اهلا مج رهظي دوسا ناتسفب



ىذلا اهرطعو اهماهسب هبلق قشارت ىتلا
ىف نوكت دقتعي مل هكلم هرعاشم ريثيو

اهرظنم نكلو هلا يخ ىف ىتح اموي هقيرط
ملح ىف هنأ هلهول رعشف هلا يخ قوفي ناك

هقمرت ال هصقلا لطب اوه ىلوطب ملح نكلو
حابص لوقيل هبلق اهقشع ماهس تباصأ هرظنب
ىف هيلع درتو تايروحلا ةكلم اي ريخلا

بيبطلا دئاقلا ىلع رونلا حابص هماستبا
ىف اهمامأ سلج مث ميظعلا راصتن اال بحاص

هراطف لوانتي هضضنملا نم رخ اآل فرطلا
دجو ىذلا اهلا مج نم هقشع لوانتي اضياو
فيك ملعي وال اهباجعاب اخراص قدي هبلق

اذه ام ما ؟ اهبحي له ثدح
داعف ىتأيس اذام فرعي !وال روعشلا هقيقح
ةرم هبلق قديل هرعاشم تضقانتو هدورش
هبح لجأ نم تسيل هرملا نكلو ىرخأ

لا ح ىلع هقلقو هتلئاعل هقوشل نكلو ايروحل
رثأ هردص ىف ملا بو هب رعشي ناك ىذلا هما

ئجافملا قارفلا
دمحا اي كملؤي اذام هلئاق هنهذ دورش عطقت ال
نم اهئاكذب هيه تقطلتل ئش ال لا قف ؟
تلا ق هبلق ىف امل ةحضافلا هرئاحلا هتارظن



برغتساو شهدنف ىلع دقحت كنا ملعا
ملعا تلا ق هرعاشلا اهتيا اذامل لا قو اهم كال

كروعشب دحأ ملعي وال كتلئاع دقتفت كنا
مل لا قو اهقدصب هبلق خرصف هبرج نم اوس
تلا ق هنوخاو دهع عطقا وأ قافتا دقعأ نكأ
دمحا اي ةأجافم كانه نكل اضيا هملعأ اذه
طورش كانه نكلو كتلئاع ىلا باهذلا كنكمي

ملا وعلا باب قلغي اهدعبو ًادحاو ًاموي كماما
اي كتوع مدعو هدوعلا ردقت وال ةفيفخلا

ىرحسلا رابغلا رثإ ضرم كل ببسي دمحا
ةئيهلا هذه ىف نوكتل كدسج ىلع رثتنا ىذلا
اناو ءاود هل سيلو هملأ ةدش لمحتت وال

. ءاسملا ب لوحتن تلا ق كعم بهذأس
قحاس رصنب ارفظم لا مشلا شيج ةدوع دعبو
مهبرح ةمينغبو باحسلا وعلت هع و فرم سأرو

مهلبقتسل رورس ىف مهو مهكلم ىلإ وداع
هلا سر عم هبخاص ماغناو حرفو رخفب مهتلئاع
نم فرحب همسا نود ىذلا ميظعلا دئاقلا نم

وحبصأ واالن هعبر اال كولملا لوقع ىف هبيهلا
نيرخ اآل نينث اال امأ وراسو چرام طقف نينثا
تحت مهنأو كلم نود طبختي مهبعش ناك
لطبلا مهريصم رركي ىتح مهسلجم ةدايق



تلصو ىتلا هلا سرلا صن نع امأ رصتنملا
هل نانتماو ركش اهلوأ تناك لا مشلا كلمل

بيحرت اهطسوو هدعاسملا ىلع هبعشلو
هروضح دنع ماقيس ىذلا عامتج اال ىف كلملا ب
هعبر اال كلا ملا لوح روم األ ضعب ليدعتل
بطاخ اهرخآو نواعتلا و هكراشملا خيسرتو

وال باوصلا نع جورخلا مدع نع ريذحت
امك بقاعت فوسف قيرطلا نع هسفن دحيت

ةكلممو برغلا ةكلمم ىلإ تاوعد تلسرأ
اوهو مهنع بوني نم ىتاي نأب بونجلا

اآلن مهدوقي ىذلا سلجملا
ارتل اهت صال ةداجس ىلع نم هبه ضفتنت
اهارت مل ىتلا هيروح هفلخو اهراوجب دمحا

هتنضتحف هدوجوب اهشاهدنا نم هما نيع
نل هلا سرب لوقت اهنأكو اهتوق ىف دت اذو
رمهنت عومدو قوش طسو ةرداغملا ب كل حمسأ
قوش نم كاردا امو روعش نود اهيتنجو ىلع
ةرات همضتو هرات هبقرت اهنضحل اهلفط داع ما

اوهو فقوتي مل ىذلا اهئاكب طسو ىرخأ
تلا ط ةرظن اهيلإ رظنيو اهرهظ ىلع بتري

ىوري رئب دجو ءارحص ىف نأمظ هنأكو
تأده مث اهنانحو اهبحل هشطعو هقوش



اهنيع تضاف دقو هيروح ىلع ملستل تاظحلل
ضفتنت هيهو هتفطاعو دهشملا نم عومدلا ب

هبه ىدانتل رعاشملا ةوق نم اهبلق فجتريو
دقل دمحا داع دقل ليلخ ديسلا اهجوز ىلع

ءاجافتيل هتجوز ىلإ ال ورهم هوبأ ضفتنف داع
هنأ ملعي وال هدقف هنأ نظ ىذلا هنبإ دوجوب

هناكم ىف رمستم فقوف ًاموي دوعيس
ىف هئات لعفي اذام ملعي ال هنأكو تاظحلل
هوق نم هل ىقبتام عمجتسي هنزح قامعا
هعومد ليستو هنبإ نضتحيل هيعارذ حتفيل

كل ركشلا و دمحلا هناسل ددريو تمص ىف
هبهو هيروح كلذكو دمحا نيع تعمدف براي
دمحأ لبقيو هيبأ هلبقيف ليلخ ديسلا هتجوز
هئ ال مي نونح توصب لوقيل هيديو هسأر
ىذلا قايتش اال هفورح فرجتو قوشلا و بحلا

روم األ ضعب اقبت دقل هحورو هبلق قحسي داك
حابصلا ىفو مونلل دلخن اآلن نكلو ىبأ اي

. ثدحتن
قرشلا ةكلمم ىلإ بهذيل وراس كلملا زهجتف

ام دعب هرئاط هنيفس معن ! ةرئاطلا هتنيفسب
ىتلا ءايش اال ضعبو ايادهلا هينواعم هل زهج
هتلحر ىلإ هجوتيل لا مشلا ةكلمم اهب زيمتي



اهروزي اموي ىف ملح ىذلا قرشلا ةكلمم ىلإ
لكل تارايزلا هذه عنمت مهنيناوق   تناك نكلو
ودع وهف كلذ ريغو هتكلمم لخاد هنؤش كلم
ىتلا ءايش األ نم هتبكرم تناكو ىزاغ عماط
هعبر اال كلا مملا ىقاب نع لا مشلا ةكلمم زيمت
فلأ يتئام نم رثكأ وراس كلملا كلتمي ناكف

تناك هيكلملا هتنيفس نكلو هرئاط هنيفس
ىفو اهيبناج ىلع ىبهذلا نينتلا مشوب زيمتت

نينيعلا لخادو هتوحنم نينت سأر همدقملا
مسقت اهلخادبو مدلا ك رمحا امهنول نيتسام

هدوزمو ريبك خبطمو نزاخمو فرغ ىلإ
جرب اهبو هنيفسلا بناج ىلع هح ال سأب

مث ءادع األ دصرل رادرو سقطلا ةلا ح ةبقارمل
ىتلا مهتهجاو وحن الق طن اال وراس كلملا رمأ

هنأكو اهروزي نأ هقامعأ نم هانمتي ناك
. األن هملح ققحي

اهرجت تارايسب قلطنا بونجلا ةكلمم امأ
امو وجلا ىف اهب ريطت هحنجا تاذ هنصحا

اهلهيصو هددعتملا اهنول باال هنصح اال لمجا
ىلإ سلجملا قلطناو خومشلا نع نلعي ىذلا

نورضحي ىتح قرشلا ةكلمم ىلإ مهتهجاو
نوراب مهكلم ىلع مكحلا



اهتهجو ىلإ تقلطنا دق برغلا ةكلمم تناكو
روهظ وطتطما امدعب قرشلا ةكلمم ىلإ
مهروصع ذنم نينانتلا ب نوطبتري امهف مهنيتانت

. ىلو اال
  دمحا نينيع قرافي ساعنلا داك ةليل دعب

مهربخي فيك ىهو هدحاو ةركفب لعتشي لقع
عمسيل نجلا ملا ع ىلا ىرخا هرم هتدوعب

ملعف اهتقر ةو ال حو اهمعط اسني داك تاقرط
وحن عفدنم هجوتف هدوجوب تملع هبيبح نأ

رظنت هنيع بصن اهدجيل هحتفيل بابلا
ةءارما لجخو اهقيشع تدقف هقشاع ةرارحب

نينحلا هئ ال مي هلفط بلقو اهئايح داز
هيعارذ حتاف هيتبكر ىلع وثجيل قايتش واال
عفدنتل هيكئ ال ملا نويعلا تاذ ي تريما ايدانم

عم اهتدقف ىتلا هناضحأ ىف ىمترتل هوحن
ةءاربلا ب جوزمم قيقر توصب لوقت هبايغ

مك ملعا وال اريثك كدقتفا دقل ىوأ ىنتشحو
ىلا هقاتشم تنك مكو كبح نع ةلفاغ تنك
ىتح ىلوفطلا ئربلا اهتوصب كنضحو كنانح
ههجو ىلعو ديعب فقي هدن دجوف هرظن عفر
هتبلح ىلإ هدن هيلإ داع عراصمك هماستب اال
هلكريل كلم هنأك هتباث تاوطخب هيلإ مدقتف



دقل كتم سال ىلع هللا دمح لوقيو هبنج ىف
لا قو هلكرلا نم دمحا هوأتف ًاريخأ تدوع
اهيا تدع دقل قايتش باال هجوزمم هكحضب

هل ل وقيو همضي هيعراذ حتفو سكاشملا
ىنتشحو لطباي كدقتفا دقل نونح ه ربنب

دقفتت تلز اما ةينايبصلا كلا عفاو كدئاكم
دقل ئرب توصب لا ق اهب ثبعتو ىئايشا
فوس قلقت ال نكلو كبايث ةنازخ تحتف
هتاكحض توص عفترف ربكأ مدنع اهلتحا

هيخأ هرعش قرفي اوهو سكاشم تلزام
راطف اإل ةدئام تدعأ هما دجيل نانحب ريغصلا
اضرو نانحب لوقيو اهيتنجوو اهدي لبقيل

تكحضف ملا علا ةديساي درولا حابص بلق
امدعب ديدج نم اهقرشا تدادرتسا اهنأكو

ىلع هلل ادمح تلا قو اهئاكبو اهنزح اهكهنا
هقير ءردذف ىبلق نينا هللا عمس دقل كعوجر

مهملعي فيكو هراوح ىف لوقي اذام ءطبب
لوقي ههجو ىف هيبأ دجي ال هعوجر رمأ

ريخب لا ق ىنب اي كلا ح فيك نشخلا هتوصب
ا هدئاملا ىلع اسلج مث هادي لبقي هيلإ مهف

ةدئام تناك امك هرخاف ةدئام تناك تسيلو
هنأ ساس األ نم ًارخاف ناك ناكملا وال هيروح



  ىلا مسقم نيقباط نم نوكتي ىداع تيب
ىا خبطمو مامحو هريبك هلا صو فرغ ةث ثال
هنج هيروح رظن ىف تناك اهنكل هطيسب هقش

هونع اهبلق كلمت ىذلا اهبيبح دوجو ىف
هنيصحلا اهتعلق راوسا محتقا سراف هنأكو

ىف ىاشلا وفشتري اسلج مهماعط لوانت دعب
مهيلع صقي دمحا سلجو هيرتن اال ةفرغ

هيروح وحن هرات هبيرغ تارظن طسو ثدحام
اهعم ثدح امل هفطاع تارظن ىرخا ةراتو
حبصأ كنبا نأ عمست نأ هداعسو ملظ نم

لب هسنج ىنب هموق ىف سيل نكلو لطب
رمت تاعاسلا و ليلقلا اال مهنع ملعي ال موق
قيضي تقولا و ثدح امع ثيدحلا ىف ًاعيرس
اهعم تاملك رجفيل هدوعلا دب ال دمحأ و
ىبأ اي عوجرلا ب دعو تعطق دقل هعومد
هقعاص مهتباصإ ناكو ىماو تنا ىل حمسف

نع مهناسل زجعو مهناذآ مصو ءامسلا نم
مكدعا لا قو مهمامأ هيتبكر ىلع اثجف درلا

. دوعا فوس ىنا



سداسلا لصفلا
هيبأ ةشهد طسو هبه عومد طقاستت

ىف هرارق دعب دمحا نابجي اذامب نافرعي وال
قزمتي امهبلق داكي نجلا ملا ع ىلا هدوعلا

ةبغر ماما نكلو ديدج نم قوشو هرسح
بابس األ نع هم كال مدعو هرارصإو دمحا

. ىلبقتسم كانه نوكيس لا ق هنأ إال
ضفر ىف اهكسمتو همأ بلق خارص مغر
دجوي وال قطني مل اهناسل نأ إال هرداغملا
دعتسا مث قوشلا ةرارمو قارفلا   تارظن اوس
دوعأس هللا ءاش نإ لا قو مهعدوو دمحا

. ًابيرق
هعبر اال كلا مملا نع بوني نم لصو ام دعبو

ىف قرشلا كلم اودجوف مهتهجو ىلإ
ىف هبيهلا وذ ميظعلا دئاقلا هعمو مهلا بقتسا
نم ءاوض اال فطخي داك زيمم قينأ ً ال كش
هدئام ىلإ مهاعد مث مهب افتحاو قرشلا كلم

اهنبحي يتلا فانص األ عيمج نم مهل تدعأ
ضرعتسا ضارعتسا هرهس دعبو تابورشملا و

هتكلمم لا مجو هبعش ةوق چرام كلملا اهيف



تاعوطقم تفزعو هبعش ىقرو ةفاقثو
ىلع تعمس ام لمجا نوكت دق هيقيسوم

هرخافلا اهبايثب هيروح تقلأت امك اإلطالق
ةصاخو عيمجلا راظنأ تبذج ىتلا ةقين واأل
اهلا مجب روحسم وهو اهيلإ رظني دمحا

نم صقارتي هبلقو هوحن تمدقتو اهتقاشرو
هرهسلا ءاهتنا دعبو اهيف ءيش لكب باجع اإل
اهدعأ ىتلا مهنكامأ ىلإ فويضلا فرصنا

. مونلا ىلإ مهدولخو مهتحارل كلملا
ادغو هططخم نم ىهتنا ناك دق نامرش امأ

هقيدص ةقفرب قلطني فوس حابصلا ىف
؟!!! سوطرط

كلمي ىذلا سرحلا دئاق نامرش اوغا ام دعب
لخدي نأ نورابو سوطرط نجس حيتافم

نم انكمتي ىتح ليللا ةبوانم ىف نيسراح
دقو برهلا ىف نورابو سوطرط ةدعاسم
لبق نورابو سوطرط برهو ططخملا حجن
فهك اوهو مهتهجو ىلإ اوقلطنيل ليلقب رجفلا
. كانه نيدرمتملا نكسي ثيح براقعلا
ىلإ سمشلا ةعشأ تللخت ئداه حابص ىف
دكأت اهنأك رويطلا تاوصأو رصقلا فرغ
ةفرش ىلإ هجوتيو دمحا ظقتسيل قورشلا



روهزلا ةحئارو ءاوهلا ميسنب عتمتي هتفرغ
هيوق تاقرط عمس ىتح هايملا ريده توصو
لوقيو سراح هيلإ هجوتيل هتفرغ باب ىلع
 ! ىديساي نينوجسملا بره دقل

لا ق كلذ ثدح فيك شاهدناو بارغتسا ىف
ىف هبوانملا لوانتن رخ اآل سراحلا و انا تبهذ

ملتسن ىذلا نيسراحلا دجن ملف هسارحلا
سيلو ناتحوتفم نيتنازنزلا اندجوو مهنم

اعرسم هبايث دمحا ادترف مهلخادب دحا دجوي
دقفتي نجسلا ىلإ سراحلا عم عفدنمو

. هثراكلا
معط قذت مل نيتلباذ نينيع هبه تحتف
سمأ ةليل ثادحأ نم كهنم لقعو مونلا

هبتنت مل ىتح سوباك لب . ملح ىف اهنأكو
تدقفتف اهراوجب ليلخ ديسلا دوجو مدع نع

نأب هللا ىلإ عرضتيو ىلصي هدجتل هلا صلا
اهتوصب هبه عمس ىتح هنبإ ةم ال سب بتكي
ًاثدحتم اهيلإ تفتلف ( نيما ) لوقت بعتملا

ملعيو لطب حبصأ كنبا نأو ريخب نوكنس
ىنأمطي ام اذهو ديري اذام

ةرارمو هتجوز نزح ىسوي ىتح اهلوقي
ناريغصلا ظقيتسا ىتح ديدج نم نادقفلا



نونح توصب مهيبأ لا قف دمحا نيأ الن أستي
هنادقف ىلع هتخأ ىكبت نأ لبقو بهذ دقل
اهرهظ ىلع بتري اهيبا اهمض ديدج نم

هزمح نكلو ابيرق دوعي فوس نكلو لوقيو
ذبحي ال هنأ عم طابح اإل هباصأ دق ناك

هتاذب ربكا هحاسمب رعشي حبصأ هن أل هتدوع
هقفاوت هيهو هتخأ ىلإ هرماوأ ىلمي اوهو

. ديدج نم هدن دقف دق هنا اال لوقي اميف
ام دعب دمحا نع هثحاب هيروح تلوره
كلم نورابو اهمع نبا بوره نع تعمس
ربخلا ب هعامس نم چرام كبترا ىتح بونجلا
هيروحو دمحا روضح دنع هسفن كلا مت نكلو

لا قف روضحلا نع رم األ ءافخإ نم دب ال لا قو
لأسف مهل هيساق هبرض هجوأ فوس ال دمحا

؟ فيك كلملا
نم نيبراهلا ةنواعم مدعب ىرما نوكيس لا ق

. هعبر اال كلا مملا
ريبك نجس ىلإ ريغص نجس نم ابره مهنأو
مهيلع ضبقلا نم نكمتنو مهناكم فرعن ىتح

فال مهلعف در نم زرتحن نكلو ديدج نم
عم انل نوئبخي اميف مهتين وال مهتهجو ملعن

انيديأ ىف مهعقو دعب داز مهدقح نأ ملعلا



. مهكلم لا زو
ةدئام ىلإ فويضلا ةقفربو چرام هجوت مث

. مهماعط نولوانتيل راطف اإل
هعاق ىلا اوهجوت ماعطلا نم وهتنا امدعب

مهنكامأ ىف هقرف لك سلجيل ةميظع
فويضلا ب بيحرتلا ب الم كلا چرام كلملا حتتفا

لظ ىف مهتايح انل ىلمي مكنم كال لا قو
نع مهاضر ادمو مهبعش لا ح فيكو مهكلم
كلذ دعبو مكتكلمم نيناوق ىه امو مكحلا
نع لا مشلا كلم ملكتف ثيدحلا مهل نذإ

مث مهمكحت ىتلا نيناوقلا نعو هتكلمم عضو
نم هدعب مث برغلا ةكلمم نع بوني نم

كلملا ملكت مث بونجلا ةكلمم نع بوني
دمح ال نذإ كلذ دعبو هنوناق نع چرام

. ثيدحلا ب
هكلمم لك نيناوق عمس امدعب دمحا لا قف
لدعب مكحي نم مهيفاف مهمكح ةقيرطو
مكحي ناك نم مهنمو هبعش نم روطيو

. عمقلا و هوقلا ب
. لكلل هدحوم نيناوقلا نوكيس ال_ وأ
كلا مملا نيب ةديدج قاوسأ حتفتس _ ايناث

. هعبر اال



كلا مملا ىف هينج نم جاوزلا ديري نم _ اثلا ث
كلذ هل قحي هعبر اال

الح سلا فاقيإ نوناقب نومزتلت فوس _ اعبار
انتحلسأب ىفتكنو همادختسإ مدعو روطملا

. هيئادبلا
مهنيب قافت اإل ىف نيناوقلا زربأ نم ناك اذه

نم تيوصتلا ىف مكرود ىتاي واالن لا ق مث
قفاوف هدي عفريف ىم كال ىلع قفاوم مكنم

ةديدجلا نيناوقلا ىلع عيمجلا
فصن بونجلا ةكلمم ميرغتب ماق كلذ دعب مث

ءادتعا نع ًاضيوعت برغلا ةكلممل اهتورث
لا ق كلذ دعبو مهبرح يف نوراب عمطو

نمو برغلا ةكلمم مكح ديري نم ىلإ هجوتي
نم نينثا مدقتف بونجلا ةكلمم مكح ديري

راتخيس لا ق برغلا نم مهلثمو بونجلا
مكاحلا نوكيو مكنم كال بعش مكدحأ

نأ هب مكتفرعم نم دب ال ربخ كانهف اآلن امأ
نيبراهلا ةدعاسم ىلع مدقتي مكنم نم

سفن هجاوي فوسف نورابو سوطرط
. مهريصم

و ثيدحلا لوانتو روضحلا ةشهد طسو
ىهتنا لا قو مهعطاق مث مهنيب سمهلا



هتهجو ملعي انم ال كو عامتج اإل
نوراب ىقتلإ دقف عامتج اال ىهتني مل نكلو

ىف هولعجيل نيدرمتملا ميعز سوطرطو
ءافتحا هنم ودجوف امعادو ارصانم مهفص

مهل ًاميعز نوراب بصن لب مهل ريدقتو
دمحا فقو مهتهجو ىلإ فويضلا ةرداغم دعب

ةرداغم دهاشي اوهو رصقلا ةفرش دنع
ىف هثدحت هيروح هيلإ تبهذف فويضلا
دعب ماعلا حتفي فوسف هتساردل دادعتس اال
كل مايأ ةرشع رخآ مهنأ تلا قو مايأ ةرشع

رصق كحنم كلملا ررقف ىتفايض ىف
كبتار كلو هشيج دئاق كلعج امك سوطرط

انا ىكلم نوكتس مايأ رشعلا امأ كلذ لباقم
ىلعو اهلك هكلمملا ىلع كفرعا فوسف

رهظت تناك ىتلا لقنلا ةليسو نع امأ اهطاشن
مولع تاربتخم نم اهل الد يم لوأ ىف رونلل
ءاوهلا ىف ريست ةرايس اوعنص مهنأ ءاضفلا
ءاملع حرفف مويلا دعب قرط ىلإ جاتحت ال
اوققحت ام دعب ميظعلا زاجن اإل اذهب ربتخملا
مكاحلا رصق ىلا اوبهذف هلمع ةءافك نم

اودجوف ديدجلا مهعارتخا نم جذومن مهعمو
مهكراش ىتح مهتحرفب هيلع اولبقأف دمحا



ىف ميظعلا عارتخ اال اذهب لا فتح اال دمحا
مهحنمب كلملا ماقو هيروحو كلملا روضح

نم ديزملا اوعنصيل مهل ربتخم ءانب ىف نذ اإل
ةبرجت دارأ دمحا لوضف نكلو تابكرملا

نع هربخيل ءاملعلا دحأ هبحطصف هبكرملا
ًاريثك دمحا حرفف اهتدايقو اهلمع ةقيرط
امدعب هل ءاملعلا اهادهأف هبكرملا ةبرجتل

ىفو نيموي ةدمل هملعي مهنم ًاصخش سلج
ىلإ هلوج ىف هيروح عم بهذ ثلا ثلا مويلا
نم هبيرق هقطنم تناكو درمزلا شالالت
رظنملا لا مجو ةوق نم دمحا شهدنيل رصقلا

اهقوف نم رمهني عافتر اال ةقهاش لا بج تناكف
ةمق ىف راجشا ومنتو لحارم تس ىف ءاملا

ناكملا اذهب ىنتعا هيروح تلا ق مث لبجلا
دمحا لأسف اريثك انه ىتأت فوسف اديج

؟ ًاريثك انه ىلإ ىتأ اذاملو بارغتسب
تابن عون فلأ نوعستو هئام ومني انه تلا ق
لخدي اهنم ًاريثك ىتلا و درمزلا ةقيدح ىف
ىتح حرفو شهدنف ةيود األ ةعانص ىف
ناكملا ليصافت لك ةفرعمب هلخاد نم سمحت

نم ناكملا بوجي لظو هريغص تناك امهم
تعفدنا مث تاتابنلا صحفتيو كانهو انه



ىلإ هعارذ دمي نأ لبق هيلإ هعرسم هيروح
شيعي ناويح نأكو بيرغ لكش تاذ هتبن

سملت نا كايإ تلا قو هعارذ تكسمأف اهلخادب
تلا ق ددرتو فوخ ىف اذامل لا قف هتبنلا هذه

اهسملي نمو ناطيشلا بلق ىمست هتبنلا هذه
رومأ ىف مكحتي وال خسمل لوحتي هلعجت
رظح ىف هقيدحلا ىقاب دقفت مث هتايح

هقيدحلا ناكرأ ىلع هفرعت هيروح هراوجبو
هدروب ىتأ امدنع هيروح لجخ راثآ مث
سسحتي اوهو اهرعش بناج ىف اهعضيل

عفري اهنقذ كسميل اهرصب تضفخف اهيتنجو
ىكتبطخل مدقتأس مويلا سمهي اوهو اههجو

فرعت ال اهلخادب اهروعش ال طتخف . ىكيبا نم
لعف در نم نزحت ما اهملح بارتقا نم حرفت
نم اهجوز دمحا بلط دنع ثدحي اذامو اهيبأ

. چرام كلملا

عباسلا لصفلا



ةقيدح نم هيروح ةقفرب دمحا ةدوع دعب
رصق ديدجلا هناكم دقفتيل بهذيل درمزلا

نم هيف جاتحي اذام اريل قباسلا سوطرط
. عاتم

نكلو دمحا باهذ دعب موي ماك إال توفي ملو
ىتح هبه بلق ىلإ نينحلا و قوشلا قباست

ًانلعم اههجو ىلع هترطيس نزحلا مسر
ليلخ ديسلا داع نكلو ديدج نم هراصتنا
ىكلو ديدج نم هلحم ىف هلا معأ رشابي

لزنملا تاجايتحا نمؤيو نزحلا رثأ نم برهي
سيل هنزح نأف ةرطيسلا ىلع ردقي مل نكلو

هلكيه نادقف نكلو اهرسخ ةقفص ىلع
اذإف االب زاكع اوه دلولا نإ معن ىمظعلا
مويلا هعوجر نكلو ايندلا هعم تبهذ بهذ
ضفنف هنئمطيو هبلق ربصي مهعم هاضق ىذلا

هلمع ىف سمغنيل راكف األ هذه لك
نكام واأل ناكملل دقفتو فراعتو بيحرت دعب
ىذلا ناكملا ةعيبط ىلع فرعتيل هرواجملا
نمؤي فيك هفرعمو سوطرطو نوراب هنكسي
ددع هل زهجي ىتلا لا وم واأل داتعلا و نؤملا
نكلو هفيسو هعرد هل ونوكي نيدرمتملا نم
فيكو نيبراهلا ناذهل معدلا و هدناسملا اذامل



راص نأ امب هقاشلا ةايحلا هذه ىلع نوربصي
اذامل رشلا ةوق ةميزهو هدحتم كلا مم عبر األ
هعبر اال كلا مملا نم هكلمم ىأ لخاد نوشعي ال

ةنئمطم ةايح نوشيعيو نولمعيو نوجوزتيف
ىف تمزه وال تعضخ رشلا ةوق سيل ألن

دارأ نأو هتوقو رشلا زمر سيداه ىداو
ربعي نأ دب ال مهنم صخش ندعم نم ققحتلا

نم مهنمو مواقيو ربعي نم مهنمف رشلا ىداو
ملستسي

احشرت نم هتكلمم ىلإ دفو لك ةدوع دعب
برغلا ةكلمم مكحو بونجلا ةكلمم مكح ىلإ
اهقثو ىتلا ةديدجلا نيناوقلا الن عإ دعبو
مهبعش نم خراص فاته ودجو مهل دمحا
درمتلل تشاع اهنأكو بونجلا ةكلمم نكلو

انم ًادحاو رايتخإ مكيلع االن نيحشرملا لا ق
زئافلا اوه رفسول نأ دجو تيوصتلا دعب
ثدحام لثم ثدحو هكلمملا مكحي فوسفو
مهمكحي ىتح برغلا ىف ثدح بونجلا ىف

ديعب سيل تقو رورم دعبو ليبخرش كلملا
ءاج ليبخرشو رفسول مهمكح ىلوت نع
ةكلمم بهذ نم هتصح ليبخرش ذخ أل تقولا



عفدف هتكلمم ىف تاح اإلصال ةماق إل بونجلا
عفدي نأ ديري وال دقحلا نكي اوهو رفسول

ناو دهع ثيدح هنأ ملعي هنكلو لا وم األ هذه
برقتف هروذج نم هعلتقل يتأي فوس دمحا

رهاظم هل نبيل اضيأ ديدجلا هكلم وحن ثبخب
ددصوت ىتح هوخ واال فورعملا و بحلا

تخا جوزت رسفول كلملا ف مهنيب تاق ال علا
مهنيب اميف دولا ديزي ىتح ليبخرش كلملا

نم جاوزلا ب هبلطب چرام كلملا دمحا ءاجافيلو
لا قو چرام كلملا جهو دتشف هيروح هتنبأ

عنامأ وال دمحا اي اقح ىندعسي هنأ مؤلا ب
صخلتتو انملا ع ىف طورش دجوي نكلو

!! سيداه ىداو نم روبعلا ىف طورشلا
؟ اذام قلق ىف تلا قو هيروح بلق فجترف

توملا ب هيلع مكحت تنا سيداه ىداو
. قححملا

هنأكو هبعادت اهدودخ ىلع ليست اهعومدو
رجشلا قاروا ىلعأ نم قلزنت ىدنلا تابح

هانيع تقدحتو رجضم توصب كلملا درف
ىف لا قو هدشب اهيلإ رظنيل هحم مال تسقو

هلمحت ةوقو هندعم ملعا ىل فيكو بضغ
ةسام هيطعأ كلما ام ىلغا هيطعأ اناو



ىداؤف
كلملا نيب راد ىذلا راوحلا دمحا مسحف

!!! كبلط ىلع قفوأ انا هتملكب هيروحو چرام
هيروح نوكت كتدوع دنعو بهذت ادغ لا ق

. كتجوز
سلجي ىتح رصقلا جراخ ىلإ دمحا فرصناف

ىتح ركفي رصقلا مامأ ىذلا رهنلا ئطاش ىلع
مث تمص ىف هراوجب سلجت هيروح هتقح ال

توصب اهعومدب كاسم اإل لواحت هيهو تلا ق
دب األ ىلإ هنادقف نم فوخلا و نزحلا هئ ال مي

بهذت ال كوجرأ تلا قو
نيملعت له لا ق نزحو دورشب اهيلإ رظنيل

تيفوا تدعو نأ اذكه ىنع
ىف نوكي اذام ملعت له نكلو تلا ق

؟ سيداه ىداو
فوسف مكدنع ام ءوسا هيف ناك ولو لا ق

هزاتجا
كوجرأ دمحا اي رباكت ال تلا ق

اهمضف اهكاسما لمحتت مل ىتلا اهعومد طسو
لوقن انملا ع ىف لا قو هنضح ىلإ دمحا

كحضو ىقب ىقشلا رمع
حسمي اوهو اهيلإ رظني هيلإ اههجو عفريل



ىفاخت ال   لوقيو فطلبو هماهبأب اهعومد
كيلا دوعا فوسف

سيداه ىداو نع ىنيثدح اآلن نكلو
هب اذامو هناكم نيا

ناكملا ةيئر رضحتست اهنأو فوخ ىف تلا ق
اهينيعب

هكلمملا لا مش ىف هناكم عقي رشلا ىداو هنأ
كبلق ناك ناو كبلق رشلا ةوق للختت ىتح
هيف ىناعت فوس نكلو هيف رثؤي فال ىقن

ماهو األ نم
ىا ملعي ىتح كتايركذ لك كيلع رمت فوسو

فعضأ كلخادب هطقن
كلعجتسف كبلق سيداه ةوق تباصأ نإو

. رشلا عاونأ لك سرامت بلقلا حيبق خسم
هرانملا سراح جاردتسا مت ىضاملا نمزلا ىف
اهتنعل ةباصإ ىتح سيداه ىداو ىلإ هعباسلا
هرانملا نم هروطملا ةحلس األ لك جارخأب ماقف

اهناكم دحأ ملعي وال اهسرحي ناك ىتلا
ىضقت نأ تداك هيماد ًابرح اهيلع تبشنو

ىف ولوبأ ةوق تلخدت نأ إال انسنج ىلع
برحلا هذه فقوتل بسانملا تقولا

هوقلا هذه ام لا قو بقرت ىف هانيع تعستف



؟ اهنع ىثدحتت ىتلا
ىذلا ءايضلا ةوق ةيه ولوبأ ةوق تلا ق
رشلا الم ظو كحور ظالم نم كجرخي

ىداو ىف هعدرل سيداه عم ولوبأ براحتف
ىف اناو تملع دقو اآلن هنكسي ىذلا رشلا

هحور ملس دق نوراب نأ تارابختس اال
لكب هرانملا نع ثحبي ناك هنأ ىتح سيداهلل

انتكردا ىتح اهنم نكمتي مل نكلو هتقاط
. هتمزهو تنا

. بهذت ال كوجرأ دمحا ىلا هيروح لسوتت
هفلخا وال ىدعو تعطق دقل لا ق

هتفرغ وحن ًاهجتم هسولج نم ماق مث
لا قو هيروح ىلإ فتلا تاوطخ عضب دعبو

مستبي اوهو انرصق زيهجت ىسنت ال اهل
نيب همضت هنوحن هعفدنم هيروح تماقف

اهيعراذ
دمحا اي كبحأ . كبحأ سمهتو
ىفاخت ال لا قو هردص ىلإ اهمضف

ىتسارد لج أل دوعأسو كلج ال دوعأس
ىتلئاع لج أل دوعأسو

چرام كلملا ىلع اال نم رظنملا دهاشي ناكو
ًانيمي ىشمي اوهو هنانسأ ىلع زكي اوه



ًاراسيو
هرهظ ءارو هيدي دقاعو

ينتباصأ ىتلا هنعللا هذه ام لوقيو ركفيو
مويلا و هرصنب ارفظم هكلمملا لخدي سم األ

ىتنبا جوازب هرصن مامتإ ديري
سيداه نم وجني نل لا قو ثبخب كحض مث

هدوع بال باهذلا قيرط
لمكي لهو هيروحاي االحالم سراف ارن فوس
باهذلا ضفريو هاوق رخت ما كسامتم اوهو

الق طن لال زهجتو دمحأ ظقيتسا حابصلا ىفو
هرارق نع دوعي ما بهذيس لهو هتلحر ىلإ

دتشي كلملا و هيروح كلملا عدو امدنعو
رصنب جهوتت هينيع دجوو امدنع هظيغ

ربعيو باعصلا لك زاتجيل قلخ هنأكو هدوعلا
الت يحتسملا لك

ليحتسم دجوي ال هنأ هسفن دمحا عنقا دقل
رصنلا ىف هبغرلا لباقم

اوهو هيروح هراوجبو هتهجو ىلإ قلطنف
هبايغ ىف اهلعفت ىتلا ماهملا ضعبب اهيصوي
هتدعو امك بطلا ةيلك ىف هل لجست اهنأو
ىنم هبلطت ام لك لعفأس هبيجت هيهو

ىلع مهنأ تدجو امدنع اهسافنأ تعراست مث



كوجرأ اهلسوتو اهئاكب دازو لوصولا كشو
. لعفت ال

اقح رعشي هرظنم ناكو ىداولا مامأ فقيل
هدعو ىلع رصأ دمحا نكلو عجارتلا و بعرلا ب

اهيب أل
اهلوقي بحو هفطاعو نانحب هسفن دجو مث

هيروح هتوصب
ىبرقب ىتناو . حورلا نكس دق كبح نإ
ىرمع كرهم ناك ولو . حورجلا ب رعشأ ال

كلا مج نأ ءاقرزلا نويعلا ةبحاصاي هعفدا
. ديك األ توملا ىنعي كترسخ ولو ديشن
تباذا كبح ةرارحو هروهز رهزأ ىبلق عيبراي

. ديلجلا لا بج
لا قو اهنيبج لبقو نانح ىف اهمض مث

هللا ءاش نأ دوعأس ىسنت ال
تدانف ةتباث تاوطخب مدقتي ههجو رادأ مث
دمحأ اي ماهو اال ىسنت ال تلا قو هيروح هيلع
هنم ثعبنت ثيح رشلا ىداو ىلإ لمكا مث

ةهيركلا حئاورلا
هسفن دجيل همامأ ناك ىذلا فهكلا ىلإ فلدف

. لا مجلا ةياغ ىف ةباغ ىف
ىف هاتف دجوف رزح اوهو لجرتي لظف



رظنلا لا طا مث اهيلإ ارظنف هيلع ىدانت هريحب
سح مث هبلق سسحتي ئشب رعشي اوهو

نم اوقأ تنا هسفن ىف لا قف هبلق ةشعرب
اهرشو سيداه

اذام لا ق اهباجأف هيلع ىدانت هاتفلا تلزامو
ديجا ال اهل لا ق ىعم حبستلف تلا ق نيديرت

ىعم تلزن ول اهسفن ىف متمت هيهو هحابسلا
بيهملا سرافلا اهيأ ئش لك ىهتن ال هريحبلا
مث هقيمع تسيل هريحبلا نأ هل لوقتل
ريغص تلزام كنا ما ىنثأ ءارغأب تكحض

نم فاخت كنا ما . تايتفلا عم هللاو ىلع
ىتنتف

. دحأ نم فاخا ال انا لا قو دمحأ بضغف
ما منصك كناكم فقاو تنا اذاملو تلا قف

. همأ نم هئات لفط
ىلإ لزنيل هسب مال علخ ىف مه ام دعبو

هريحبلا
. دمحا اي ماهو واأل كايإ هيروح كالم عمسيل

عادصب رعشيل هلقع ىف اهتوص ددرتف
انأ لوقيو هسأر كسمي هيتبكر ىلع اثجف

اوقأ
الم.. ستسا نل



هيلإ دوعي هنأ سح مث هسب مال ادتراو مهف
هسفنب ديدج نم هروعش

فيعض فئاخ كنا ملعا تنك تلا قف
ىف ناطيش ىلإ لزنأ ال دوربب اهيلع درف
كدحو كميحج ىف ىنوك ميحج نم هريحب

لزنأ نل
هريحبلا تناك امو هقيقحلا دمحا ىأر دقف

ناك لزن ناك نأ اميحج تناك نكلو ءام
قرتحا

. تلفت نل ىنم تلفت نل بضغب تحاصف
. بهذت نياو ىتضبق يف االن تنا
لزل لزتتو ءامسلا ميغتل اهبضغ جاه امدعب
ىف هسفن دجو ىتح هتحت نم ضر األ

. هيساق ءارحص

نماثلا لصفلا

رش نم ةلحرم لوأ ىف دمحا حاجن دعب
ةوقو هئاوغاو سيداه ةنتف زواجتو سيداه



قيرطلا لا زام هنأ إال هئاقنو هبلق كسامت
ىلإ لصو اآلن هنأ رشلا ىداو ىف ليوط

ةيناثلا هلحرملا
مسرت عومدو مل باأل ةجوزمم تاكحض

ةماستب اال
لو اال مهموي ىف هبيبحو هزمحب هبه ةحرف
ادخاو راطف اإل مهل تدعأ ام دعب ةسردملا ىف
قيرط ىفو هسردملا ىلا مهتلصوا مهفورصم

ناك امدنع دمحا تايركذ اهيلع تلا هنا هدوعلا
اآلن تلعف امك هتلصوأ امدنعو مهرمع ىف

اهماؤت عم
نوكسلا هنكس دقو تيبلا ىلإ تلصو امدنع

طئاوحلا فقتل هرهاوج نم غرفاو ماتلا
اوبهذ ماؤتلا ف اههجو ةلا بق هلفقملا باوب واأل
فقتل هلمع ىلإ بهذ اهجوزو مهتسردم ىلإ

تقو ىف ايندلا روعش لك اهباصأ دقو اهناكم
اهدحو تسيل تناك نكلو دحاو

مونلا معط قذت مل ةسئاب ةليل دعب هيروحف
هليللا لا وط سيباوكلا اهتدور امدعب اهيف

اقح ربعيس لهو اهبيبح نادقف نم اهفوخو
لعفيس اذام ما

مئاسن ضعبب اهردص أل مت هفرشلا مامأ تفقو



لغشتو هتفهل نم اهبلق حيرت ىتح حابصلا
. اهلتقي داك ىذلا ريكفتلا نع اهلقع
ءوطو دنع لوزت ال تامصب كرتي دمحأ ناكو

هتب ال صو ةوقو هبح اهيف كرت ناكم ىا همدق
ةعاجش نم ريطاس األ لثم ىكحت ةصق كرت

هفقاوم ىلع ميمصتو هيحضتو هوقو
ءودهلا نم ةلا ح ىف شيعت كلا مملا تناكو

مهنيب الم سب معنتو
لمعلا حبصأ ةديدجلا نيناوقلا عيرشت دعبف
بوعش فراعت حبصأو عيمجلل حاتم اريثك
تقو درجم مهضعب ىلع هعبر اال كلا مملا

رش كانه نكلو مهنيب علسلا لدابتو ىضمي
وفطي مل قامع األ ىف لا زامو مهنيب ىشمي

. دعب حطسلا ىلع
وال سمشلا ةرارح ةحفل امدعب دمحا فقاو

إال دجي فال هلوح رظني كلسي هاجتا ىا ملعي
ملعي ال مام األ ىلإ مدقتي لظف ماتلا غارفلا

هتهجو
رابغو هفلخ نم ىتاي جيجض عمس ةأجفو
شحو دجوف رظني تفتلا ف ءامسلا ىف عفتري

هسأرو برقع دسجاك هدسج هيلإ مدقتي
سفنب رعش مث هعرسب هوحن مدقتي نينتك



نأب سح هباغلا ىف ناك امدنع روعشلا
ديدج نم هبلق سسحتي سيداه

ىتح هرهشيل هرصخ ىلع نم هيفيس لتسف
ملعي ال هزارابي لظف سمشلا ءوض ىتح عمتلي
بصيو هلا ح ىلع اوهو ىضم تقولا نم مك
ىرخأ ةرات هدسجو هرات هلجرأ ىفو شحولا
هرهظ ىلع عقوف هيلع شحولا زفق ىتح

سرغ ديري ًاعرسم شحولا هيلع ضقنا ىتح
مواقي دمحأو دمحأ بلق ىف هليذ سوبد
ادافتيو فحزيو ماقيو ًاراسيو ًانيمي فتلي

ىف هفيس لصن سرغ ىتح شحولا تابرض
ماق ىتح هغلا ب ةباصإ هباصأف شحولا قنع
حولف شحولا ىلع ضقني ىرخا هرم دمحا
هليذ دمحا ادافتف دمحا ةباصإ ديري هليذب
ةوقب هفيسب كسمي اوهو ءاوهلا ىف زفقيل
خرصف شحولا ليذ عطق هتبرض ةباصإ ىتح

ىتح ةيناولهب ةكرحب ماق مث مل األ نم هوأتي
ىذلا هفيس ىلع ًادنتسم هيتبكر ىلع اثج

امدعب شحولا هفلخ طقسيل لا مرلا ىف هسرغ
هتبقر عطق

همامأ سيداه هل رهظيل ةيودم هخرص عمسف
اطغ دق ءرتهم فطعم هيلعو وجلا ىف ريطي



لجنم هديبو طقف همجمج تناك ىتلا هسأر
لا قو دمحأب خرص ىتح هيبشخ ديب ريبك
ىف نوكت فوس تلفت ال ىدي نم تلفت ال

فارصنا دنعو كبلق مهتلأ فوسو ىتضبق
تقرتخا ءادوس ةميغ ىلإ لوحت سيداه

دمحا بلق
. هيلع ىشغم عقوف

ىف نورابو سوطرطب هيفخ ىقتلي نامرش
و دونجلا ضعب هل لقني براقعلا ىداو
دق نوراب نكلو قرشلا ةكلمم نم تامولعملا

هعباسلا هرانملا ىلإ لوصولل هملح هيلع رطيس
ىف هدقح رطيس دقف سوطرط امأ اهسراحو

دعيف چرام كلملا سأر ديري واالن هماقتنا
ههجاوملا ىلع ردقي ال نكلو هتحلساو هدونج

اآلن
تاح اإلصال ىف مدقتت اآلن برغلا ةكلمم
هيجوتب ليبخرش كلملا رمأ دقف هبيهر هعرسب

هبرح رثأ نم مده ام الح صإ ىف مهتوق لك
هيهو هديدج هطخ ىلع لمعي اآلن نكلو
ىعافدلا زجاحلا ةدايزو مهفعض طاقن هيوقت

لبقتسملا ىف وزغ ىا دصل مهل
طسو رحبت هنيفس ىلع هسفن دمحا دجو



دعب هيعو دقف نم قاف امدعب لا بجلا ك جاومأ
هتلواحم ىف هيلع بلغتلا و سيداه ةبراحم

هرملل لشفلا ب ءاب دقو هبلق الك تم ال ةيناثلا
هيناثلا

اآلن دمحا اوس هنيفسلا ىلع دحأ دجوي وال
سيداه رحب ىف رحبي

اضيأ هرملا هذه وجني لهف
؟ هلواحملا هذه ىف سيداه بلغتيس ما
اآلن. ناطبقلا هنأ هتهجو ددحيس فيكو

دجيل هنيفسلا ءاحنا ىف هلوج ذخأب ماق
هنم ذفن ام دعب بارشلا و ماعطلا نم نزخم

شطعلا و عوجلا هكهنا دقو هبارشو هماعط
ىذلا ثادح األ طسو نم هروعش زيمي وال

اهب رم
اعوج خرصت تناك ىتلا هنطب عبشا امدعب

هشطعو هعوجب اقح رعشي ال ناك هنكلو
تملظا دقو هوقب هتنيفس برضت جاوم اال

فلد مث هنيفسلا حيباصم لعشأف هيلع ءامسلا
هطراخ دوجوف اهدقتفي ةدايقلا ةرمق ىلا
ريكفت دعب كلسي هاجتا ىا نكلو هلصوبو
قرشلا وحن رحبي هنأ رقتسا جراخلا دقفتو

تاقرط عمس اهب سأب ال ةفاسم عطق ام دعبو



ىدانت هايملا ىف حبست هاتفو هنيفسلا بناجب
اهبحسو ةاجنلا قوط اهل ىمرف اهذاقن إل هيلع

هنيفسلا رهظ ىلإ
لوهذ يف اهيلإ رظنو اهحم مال نم ءاجافتيل

هيروح ! هيروح
كتببحا دقل دمحا . بذعلا اهتوصب هبيجت ال

ًاريثك
امدنع روعشلا سفنب اآلن دمحا رعشف

ماهو اال هسفن ثدح مث هبلق سيداه سسحتي
ًاراسيو ًانيمي حنرتي اوهو دمحا اي ماهو األ
نيب ىمترت هيهو هدنستل هاتفلا تمهف
هقناعتو هيرغملا اهتارظنب اهيلإ رظنتو هناضحأ

االن نقيأ هنكلو هلوسعملا اهتاملكب هل سمهتو
هقيرط هعم برجي ديدج نم سيداه هنأ

ديدج نم هتنتف خف ىف هعاقياو هئاوغ لال
هيهو هنيفسلا بناج ىلإ حنرتي دخا مث
هيتفش ليبقت ديرتو اهردص ىلإ همضت

هيتفش اهيتفش سم تال نأ نم تبرتقا امدنعو
ىرخأ هرم طقست ال هنيفسلا جراخ هوقب اهعفد

ءاملا ىلإ
... تلفت نل لا قو هب حاصف

.. ىنم تلفت نل



نكلو ئشف ئش رهظي حابصلا رون ادجو مث
ةيؤرلا عنمي هنكلو فيثك سيل بابضلا هوسكي

دعب نع
ةدايقلا ةرمق ىلإ ًاعرسم دمحا عزف مث
همامأ ترهظ ىتلا روخصلا ادافتيل

رعشي هنكلو روخصلا ادافتيو مدقتي دمحاو
تاقد تعراستف   هوقب هنيفسلا عفدي ئش نأب
رظن ىتح فوخلا ضعبب رعشي ذخاو هبلق
ادافتي لظف هنم ةبرقم ىلع هسبايلا دجوف
ةرخص دجوف لصي نأ داك ىتح روخصلا
عفدنيل اهب مدصف همدقت قيعت ئطاشلا برق
همدصلا رثأ نم ءاوهلا ىف رئاط ئطاشلا وحن

خارص عمسيل ئطاشلا فرط ىلع عقو ىتح
فدرأ مث هرم لك وجنت فيك لا قو سيداه
كبلقو كحور رسأت تناك هدحاو ةلبق لا قو

. ىداولا ىف هلحرم رخا كماما واآلن اعم
. سيداه ههاتم

عساتلا لصفلا
سيداه ههاتم



قيرط كلس ىف ههاتملا ىلإ دمحا مدقتي
امهيأ ةيعرف قرط هنم بعشت مث ميقتسم
هرخآ دجيل هكلسو قيرط راتخف كلسي

ىتح ىرخ اآل قرطلا برجيو رركي مث دودسم
نكلو هرملا هذه وجني نل هنأ سأيلا ب رعش
نكلو ليحتسملا فرعا ال لا قو هسفن ثدح

نم رثكأ اهروبع ديعيو ةهباشتم اهلك قرطلا
هليح دوجو نم دبل هرم

ههاتملا هذه زواجت ىلع يندعاست
عطقي ذخأو هصيمق علخ ىتح ركفي لظو

ىا فرعي تام عال اهلعجي هريغص عطق   هنم
كلس قيرط

ال واحم ههاتملا طسو فلي اوهو هجوتي لظو
مدقتي لظو روبعلا

هبلق سسحتف هبقرتاي ناك سيداه نكلو
و سيداه بضغأف كسامتم ًابلص هدجيل

باصأ مث ىرخ األ ولت هدحو لشفت هت ال واحم
اري لظف اهلبق نم دشأ نكلو ماهو األ دمحا

ىرخاو تايركذلا هضوارتو ةرات همأ هجو
مدقتي لظو اهلجأ نم لعف امو ايروح هجو
باصأ ىتح لمحتيو هرمأ باعص زواجتم
هيلع ردقي نل هنأ ملعو سأيلا سيداه



مدقتي اوه امنيب ىوقو ىقن هرهوجك هبلق نإ
ظيغ دتشيو ههاتملا ةياهن ىلع افرش دقو
ماهوأ هنع بهذ ىتح مدقتي دمحاو سيداه

خارص عمسيل جورخلا باب ىلع فقيل سيداه
ىداو روبع يف تحجن نإ لا قو سيداه

سيداه
فوسف مظعأ اوه امب موقت ىعابتا نأف

. هعبر اال كلا مملا ىلع رطيسا

همه ناك دقف مامته اال هريعي ال دمحا نكل
ىتح سيداه ىداو لحارم رخآ نم جورخلا
ضر األ ىلع ىقلم بابلا جراخ هسفن فذق
هسافنأ ذخأي ذخأ قبس امك ئش لك داع دقو

مل هنأكو هب ىتأ ىذلا هناصح ىأر هنأ ىتح
هنأ رعش هنأو بجعتف ئش هناكم نم كرحتي

سيداه ىداو ىف هتلحر ىف ضر األ باج
رهظ ىتطما ىتح ماهو األ ىداو هنأ لا قف

قرشلا ةكلمم ىلإ هجوتو هناصح

دغ دعب لا ق مث چرام كلملا ىلإ بهذ ىتح
دجو هباهذ دنعو سورعلا ربخأف ءاقللا

لك هرساك هوحن تعفدنف همامأ هيروح



بيذت ىتح هناضحأ نيب ىمترتل دويقلا
طقف اهمامأ اهقيشع اوس ىرت فال هيلإ اهقوش
مهل ًاكرات هرصب مهنع حزأف كلملا ظيغ دتشيل
دغ دعب اهل لا قو هيفكب اههجو مض مث . ةفرغلا
لا قو دب األ ىلا اعم نوكن فوس ىتيروح اي

تلا ق    ىكنم هتبلط ام ىتلعف له ال أستم
حيرتسي هرصق ىلإ دمحا فرصنا مث   تلعف

. هتلحر ءانع نم
تهنأ دق هيروح نأ دجو ىلا تلا مويلا ىفو
اهنأو هجراخ ىتحو رصقلا لخاد اهلا معأ
دمحأ لثم سرافب قيلي ىتح هملا عم تريغ
طيسب هنأ خذبلا نم ردق ىلع سيل هنأو

ىف كلملا أدب مث عوراو لمجا اقب هنكلو
هدعو ذيفنتو هيروح نم دمحا جاوز رضحت
دمحا فاضاو رم األ ىلإ باسنأ اريخاو هل

ىتح هقرشملا هتحفص ىلإ ديدج نم زاجنإ
نع اال كالم اهل تسيل هعبر اال كلا مملا لك

ثعب مث . رشلا ىداو زاتجا ىذلا دمحا
روضح مهوعدي هعبر اال كلا مملل تاوعد كللملا
دمحا بيهملا دئاقلا نم هتنبأ فافز لفح

هروطسأك حبصأ فافز لفح كلملا ماقف
ىتم ذنم كلذك ال عف اهنأو نمزلا ىقاب ىكحت



رركتت ال هثداحلا هذه هينجب ىسنأ جوزت
موي ءاسملا ىفو ريطاس األ نم اهنأ ملعنو
نم ضيفي هنزح نكلو دمحا بهذ لفحلا
ملو جوزتت فيك هسفن مولي هعولض نيب
رعش مث يتلئاع نم ًادحأ ىجاوز رضحي

دجوي ال هدحو همدقت نم ىزخلا ضعبب
هسفن ثدحي لا ق مث هتلئاع نم دحأ هراوجب

رصقل هلوصو دنع تقؤم رمأ هنأ قلقت ال
هل ليثم ال ىذلا اهناتسفب هيروح دجو كلملا

لا مجو اهلمج مامأ هفصنت تاملك دجوي ال
مامأ اهدي لبقم اهيلإ مدقتف اهيلع بوثلا
أدب مث مهدعاقم ىلإ اهب بهاذ روضحلا

دقل تلا ق مث حرفب هيروح هيلإ رظنت لفحلا
مث كب ىنعمج هن ال مويلا ىبوره تببحا
سبو انا ىتيروح نينوكتس مويلا اهباجأ

مث ناتفلا . اهلا مج مامأ هرئاح تارظنب اهقمري
هعضيل هبيج ىف ىساملا همتاخ جرخأو ماق
ماغنأو روضحلا بخص طسو اهعبصإ ىف
رمقلا ءوض تحت اهعم صقريل ىقيسوملا

نوليامتيو . امهجاوز كرابي هنأكو عطس ىذلا
ىف ىتح كلذ عقوتا مل اهنذأب سمهي اوهو

ىرضاح مويلا ىتحبصأ دقل ىم ال حا



ىدهج ىراصق لذبأ فوسف ىنأو ىلبقتسمو
سمهب اهل لوقيل اهنيبج لبق مث كدعسأ ىتح
مستبتو كتقرو كلا مج ىف هريثك اال فطأ ديرا

هناضحأ ىف اههجو سمغت هلجخ هيروح
. كلثم ءايوقأ نونوكي فوس لوقتو

الق طناو نيسورعلا ةئنهت ىف روضحلا مدقت
ءامسا بتكت ءاوهلا يف ةيرانلا باعل األ

نيقشاعلا
لفحلا اضقناو هسفن نع رجفلا حصفأ ىتح
. هرصق ىلإ هيروح دمحا ذخأف

دجيل دمحأ ظقيتسا يلا تلا مويلا حابص ىف
دوس األ اهرعش الت صخ بعادف هراوجب مالك

اهيتفش لبق مث قرشملا اههجو سسحتو
تظقيتسف ىتيروح اي كرابم اهل لا قو قفرب

تلا ق مث هيلإ رظنت ىهو ءطبب اهنيع حتفت
انجوزت اننأ قدصأ ال ىبيبح اي ريخلا حابص

شم ىلإ برضنب انملا ع ىف لا قو كحضف
تمستبف هقيقح ىف هنأ عنتقي ناشلع قدصم
اهحازم مث هقدصم ىننأ ىفكي ال تلا قو

رمحف سم باأل مهنيب ثدح امل تاملكلا ضعب
تلا قو . ً ال جخ اههجو

فرصنتو اهلجخ ىهنتل راطف اإل دقفتا فوس



  هنع
نم هجراخ اهرهظ تاردا امدعب همستبم

. هفرغلا
هيروح عم هنا اقح لسع نم رهش رورم دعبو

اوهو هعرسب ماي األ ىضمتف اهبحأ ىتلا
ىف لو األ هموي اوه مويلا نكلو اهراوجب

. هتسارد
ديزي دمحا شاهدنا لعجتل هتيلك ىلإ بهذ
هتسارد نيب دهتجي لظف هلبقام نع موي لك
ءاهتنا دعبو هسراد حابصلا ىف هنيرمتو

عاونا ةفرعمو تاربتخملا ىف نيرمتلا ةساردلا
ةيود األ اهنم نوصلختسي ىتلا تاتابنلا

. قرشلا ةكلمم شيجل دئاقك هلمع ةرشابمو
برقتيو برغلا كلمب هدو ديزي رفسول امأ

ىف هريشتسي ليبخرش حبصأ ىتح رثكأ
هرومأ مظعم

ىلإ بهذي هنأ ةركف هلقع ىف اقلا ىتح
دمحأ لثم ال طب حبصي ىتح سيداه ىداو

مث هانيع تعستف . هعبر اال كلا مملا همسأب انغتت
حبصأ فوس ربعا مل نإ نكلو لا قو فدرأ

كلمت كنا لا قو هعجشف . سيداه ةوقل عاطم
. دمحا بلق نم اقنا ًابلق



نيميلا نم هعيجشتو هم ال كب هلوح موحيو
. راسيلا ىلا

ةمواقملا ىلع ردقي ال هنأكو عمتسي ليبخرشو
بحطصا مث كتاملك يف ركفا فوس لا ق مث

عدبأ دقو لا معأ نم زجنا اذام ادقفتي رفسول
عقو مث هتكلمم تاعافد ةوق هئانب ىف اقح
فيكو بهذلا مجانم لا بج ىلع رفسول رظن

اهيف لمعلا متي
قاربلا ليمجلا ندعملا اذه جارختسا ىلع
حيزي نأ انمتو رثكا رفسول عمط دازف

. هقيرط نم تقو عرسا ىف ليبخرش

هلعف درو دمحا ةوق نمأي ال نكلو
هبه هايح ىف ةهباشتم ماي األ تحبصأ نكلو
هقبس ام هبشي مويلا ف اهيلع رطيس نيتورلا و

ىتأ اوه ام هبشي ىتح
نم ثادح األ اه أل مت االن هتايحف دمحا امأ

هتجوز عم هديدجلا هتايحو هسراد
نع فكي وال ثحبيو مدقتيو دهتجي لظو
هموي لعجتف هيروح امأ هتفرعمو هملع بلط
ديزي ىذلا اهلمجب هأجافتو هتاف ام نم لمجا
هتظح مال دمحا لجسيو هلبقام نع موي لك



هتذتاسأ هيلإ رشيو ديدج فاشتكا لك نع
همدقتو هئاكذ نع

هوملعيف سيفنلا و ىلا غلا ب هنع نولخبي ال مهو
ىف هغبن حبصأ هنأ ىتح هوملعت ئش لك

مهعمتجم
دعسا ربخب هيروح هاجافتل هرصق ىلإ داع مث
. احرف صقري هبلق لعجو هنادجو

؟ نيلوقت اذام
؟ حيحص اقح هيلوقت ام له

رشاعلا لصفلا
ةكلمملا ءاحنأ عيمج ىف اهسارجا قدت هحرف
هل ديفح مودقب چرام كملل ىرشبو
ربخلا عمس امدعب هبلق ةشعرب سحتسف
هيروح هتنب أل جوز دمحا لبقت دق واالن
ديدش حرفب اهنطب سسحتت تناك ىتلا
دمحا اي كنم لفط ىدل نوكيس اآلن

حرفب جوزمم ءاكب ىف تراهناو اهتلا ق تاملك



ديرت ال ليمج ملح يف اآلن يه هنأكو
هنم ظاقيتس اال

اهلبقي اهيتنجو ىلع لا م مث دمحأ سمهف
هملك يتبيبح اي كرابم حرفب

نيب نم هيروح بلق عزتنت تداكو اهلا ق
ىتلا بحلا و حرفلا نم اهعولض

اريثك همرتحتو هردقت اهنأ امك هل هنكت
اهاعم هتلماعم ىف جوزلا معن هنا

هماهم عباتيو اهقفريو اهيلإ نسحي هنأ
لو اال هدولوم رظتني االن

لوقيو مستبيو هيروح نطب لبقي دمحا لظف
لطباي عرسا نونح توصب

. كرظتنا ىنا مودقلا ىف
لا ق هديرت اذام هيروح تلأسف

انبر هبيجي ىلإ لك ئش ىأ
همعنلا ىلع ظفاحنو اهنوصن دب ال همعن

هقزر ىلع هلل دمحلا متخو
هلل دمحلا دمح ال ةعباتم هيروح تلا قف

هلمع ىلإ بهذي هفرغلا جراخ ىلإ هجوت مث
نم مايقلا و كايإ هعبصإب ريشي اهيلا تفتلا

ةحارلا نم ىكل دب ال شارفلا
هماستباب هرماوأ هيروح تلباق مث



بيبطلا ةدايساي رضاح هلئاق
ىكيتأت ةمداخلا ىلع هبنأ فوس عبات مث

ىحص ماعطب
هتنبأ ةرايزل چرام كلملا زهجت دق ناكو

ىلإ رداغ دق ناك دمحا رصق لصو امدنعو
اهرعش بعادم هيروح راوجب سلجف هتيلك
اهلبقت هدي تذخأف ىتنبا اي كرابم لا قو

بيرق امع دج نوكت فوس هكحاض هل لوقتو
نع ىضرا مل لا ق مثو اهنضحف كلملا اهيا

اآلن و ىبلق غرف دق اآلن نكلو جاوزلا اذه
هبش ليمج ال فط ديرا ىديفح لباقم ىضرا
هدج لثم عاجش نوكيس تلا قو تمستبف هما

بتار هتنبأ حدم نم چرام كلملا كحضف
نم ثعبا مث ىحيرتسا لا قو اهسأر ىلع
دجوي فال ىبأ اي ىعد ال تلا ق كتمدخب موقي

طقف دمحاو انا اوس
وطس لوا زارحإ ىف حجني براقعلا فهك

نم لك ولتقو برغلا ةكلملل هعبات هلفاق ىلع
اهيف ناك

ةفرعمو تامولعملا عمجب سوطرط ماقف
هلفغ نيحف اهيلع مجهو ةلفاقلا ريس قيرط

ام دعب موجهلا اذه هلقع ىف ىتاي نمو مهنم



تحت ريستو هدحتم هعبر اال كلا مملا نأ فرع
دحاو نوناق

اهل ال غتسا ديري هصرف اهدجو رفسول امأ
تعاض دقل هل لا قو ليبخرش ىلإ عرسأف

قيرطلا ىعطاق كيلع ءارجتو كتبيه
براقعلا فهك صوصلو

كلملا ظيغ دتشف كنم ىوق در نم دب ال
الء ؤه ةمجاهمل حابصلا ب بهذا فوس لا قو

ئش لكب كمعدا اناو لا ق . صوصللا
نوتأي فوسف واال كتكلملل رأثت نأ دب ال

ةديدجلا كتعلق راوسا نومجاهيو
تاح اإلصال ىف هيضاملا هرتفلا ءانع عيضيو

( هنومضم نيسلا ) ىدس
هلعفي امع هل لوقي دمح ال لوسر ثعب مث

دئاقلا غلبي نأ هيلع راشأ هنأو ليبخرش كلملا
. ضفراف ميظعلا

عم خالف ىف ليبخرش عاقيا رفسول دارأ
ًاديحو ذوبنم نوكي ىتح قرشلا ةكلمم

دمحا لخدت نمأي ىتح
اري رظتناو ليبخرش رارق نم دمحأ بضغف

. ليبخرش هلعفيس ام



دوجو دمحا املع يلا تلا مويلا حابص ىفو
ةهجاوم ديري براقعلا فهك دنع ليبخرش

ىلع لدي رثأ ىأ دجي مل هنكلو صوصللا
اوبهذف همدقب سوطرط املع دقف دحأ دوجو

. غراف ناكملا اوكرتو
هلأسي هوحن هجوتي دمحا ليبخرش ئار مث

. كب ىتأ اذام
ىدونجو ىتلفاق لجأ نم تيتأ لا ق

ىلع دمحا زكف . دئاقلا اهيا تنا تلعف اذامف
زواجت ىلع تأرجت فيك لا قو هنانسأ

! كدودح
دمحا حم مال ريغت نم ليبخرش لخاد شعترف

اآلن بضعلا اهيلع ناب دقو
كدونج ىلع كنزح ردقا دمحأ لا ق مث

فوس ترركت ول امأ هرملا هذه كنع وفعأسو
دعوتلا و ديدهتلا ب جوزمم رمأ هم كال ناك مدنت

بقاعي فوسف ىرخا هرم اهلعف نأ
نزحلا و بضغلا هكلمت دقو ليبخرش فرصنيل

ديدشلا
لغتسيل هتمارك دقاف ناهم هتكلمم ىلإ دوعيل
ًاعرسم بهذي هيلإ ردقلا اهحنم ىتلا هصرف
تلعف كنأ هل لوقيل ليبخرش ىلإ رفسول



نأ إال ديري ال هنأ دمحا بضغ اذامل باوصلا
رومأب متهي ال طقف انيلع هترطيس مكحي
هعطاق ىتح هل ليبخرش عمتسيو انتكلمم
سيداه ههاتم ىلإ بهذأ فوس لا قو
. دمحا نم اوقأ نوكا ىتح

دقو ليبخرش لوق نم رفسول ءاجافتيل
اآلن. ليبخرش هلا ق ام هدعسأ

نم ىقبت ام نم ىهتنا نكل هتاملك عبتا مث
دادعتسا ىلع نوكا ىتح ةكلمملا ىف لا معأ
ةحازإ نأ ناحرف صقري رفسول بلقو

كشو ىلع حبصأ ليبخرش
ئش نع ثحبلل دعتسي االن نوراب نكلو
وحن هتاوطخ ىلوا فرع ام دعب هياغلل نيمث
هد قال دجوي هنأ ملع واالن هعباسلا هرانملا
ةد ال قلا ناعمتجي امدنعو هطراخ وحن هدوقت

هرانملا وحن كلسي قيرط ىا ملعي هطراخلا و
دمحا مدقت نكلو هاغتبملل لصي ىتح . هعباسلا

واالن نيبراهلا نع ثحبلل دونجلا ضعب هعمو
سوفن ىف رعذلا ثب اوه مهاغتبم ملعي

اريل لفاوقلا نيمأتب رمأ دمحا نكلو راجتلا
. نوجرخي رحج ىا نم

هبه ىلع رطيس دق نزحلا و ةهباشتم ماي األ



اهمعط تدقف مهماياو ليلخ ديسلا اهجوزو
هبايغ لا طو دمحا دعب هرارم رثكأ تحبصأو
رعشي اضيأ دمحا نكلو ةرايز رخآ دعب نم
هنكلو هلتقي داك قوشلا ملأو نزحلا سفنب

مدقتي ميظع ئش حبصي ىتح لمحتي
لحارم لوا ىهني االن هماهم لك ىف دهتجيو
دولوملا ربكا هحرفب هتحرف لمتكتو هتسارد

كشو ىلع تحبصأ هيروحف اآلن ابيرق حبصأ
. ةد ال ولا

همايأ لثم هلمع رشابي بهذ حابصلا ىفو
هيضاملا

اي ىنكردا خرصت هيهو هيروح هفتاه ىتح
ىلإ تلقن اهدجوف اهيلإ ًاعرسم بهذف دمحا

ىتح اهنئنمطي اهراوج لظف ىفشتسملا
. اهلفط تاخرص تعمس

اهلا ق رمقلا ك دلوب تقزر دقل دمحا اي كرابم
هكهنم هيروح هفلخ جرختل رداغ مث بيبطلا

. هبعتم
هقهرم هفطاخ تارظنب دمحا ىلا رظنت

مستبتو
اهتحص تدرتسا تقولا ضعب رورم دعبو

هلا مج ىلع هللا ءاش ام لفط اهراوجبو



طسو هحم مال سسحتتو هلمأتت تذخأف
هنأكو نينيعلا ضمغم مستبم هيعارذ كيرحت
بلق عزتنيل هلفط اريل دمحا لخدف مالك
دمحا اهلا ق هللا ءاشام هلا مجب هردص نم دمحا
هتجوز سأر ىلع بترو هلبق مث سمه ىف
هيروح تمستبف كهبش هنأ مستبم لا قو

كلثم نوكي فوس تلا قو
چرام كلملا مهلبقتسيل مهرصق ىلإ اوبهذ مث

تاريضحتلا ثيح هرصق ىلإ مهوعديو
كلملا ديفحو دولوملا ب لا فتح لال

. ريغصلا ريم األ
مايأ ةعبس ةدمل ريبك لا فتحإ

ءاوج األ أل مت همراع هحرفو بعشلل ايادهو
قرشلا ةكلمم عيبر رهزأ دقل ةكلمملا ءاحناو

. ديدجلا دولوملا مودقب
كلا مملا كولم ىتح عيمجلا هرضحي لا فتحإ
لا فتحاو ءانغو صقر اوس دجوي ال هعبر اال

ءاوج األ أل مت هداعسو
ىف هلثم ماقي مل ىذلا لا فتح اال ءاهتنا دعبو

چرام كلملا دارأ هعبر اال كلا مملا نم ةكلمم
هرصق نكسي هراوجب هديفحو هتنبأ ثوكم
بأخ كلملا بلط دري ملو دمحا قفاوف



عم هداعسلا تحبصأ اقح نكلو ءاجرلا
چرام كلملا نأكو ديدجلا لفطلا تاكحض

هلفط لثم ىبحي لظف رخ اآل اوه لفط حبصأ
هماهم لكوأ ىتح هتقو لوط هعم بعليو
ناميلس ربكي هديفحل اوه غرفتيل دمحا ىلا
هراتخا ناميلس دولوملا مسا حبصأ دقل معن
. هدجو هيروح هتقفاوو دمحا

ىلع كشو ىتح هتسارد ىف دمحا مدقتيو
نأ هلهؤت تاراهم بستكا واالن ءاهتن اال
ملم حبصأ دقف هيلع دمتعي بيبط حبصي

اهتفيظوو تاتابنلا عاونأ نم ريثكب
تايلمعلا نم اريثك ىلع بردتت هنأو

صتخي نأ دارأ هنأ ىتح ضارم األ صيخشتو
ضارم واأل ةعانملا و مدلا ضارما ثاحبا ىف

ةنمزملا
نم ففخت ةيودأ ىلع لصحي نأ هملح ناك

رشبلا ملأ
وطخي ال چرام بلق كلتمي االن ناميلسو

هبعلو هماعط هكراشي هراوجب هدجو اال هوطخ
هتاكحضو

هيلكلا نم دمحا جرخت امدعب موي ىفو
كلملا دارأ ثلا ثلا هدقع ىف ناميلس حبصأو



بلطف ناميلس هعمو ههزن ىف جورخلا چرام
اوبهذا دمحا مهباجأف اوبهذي نأ دمحا نم

. ماهملا ضعب ىدل اناو متنا
سوطرطو نوراب ربخي بهذ نامرش نكلو

هديفح عم هزنتلل چرام كلملا جورخب
نم نوراب حرف ىتح سارحلا نم هلق طسو

ربخلا
هربخ ىلع نامرش ؤفاكو لا فتحإ وماقإ مهنأو

ماوعأ مهراظتنا لا ط ىذلا ديعسلا
نم ديزي هدونج ىلا سوطرط عرسأف

هتمهمل بيردتلا و دادعتس اال
ىف تناكو ةد ال قلا ىلإ لصو دق نوراب نكلو

واف لا بج ىف لبجلا بلق ىعدي ناكم
حتفت ال هيوق مس ال طب هلفقم هراغملا نكلو
. سندلا نم هيلا خ هيقن ءامدب اال

رشع يداحلا لصفلا



چرام كلملا زهجت هلحرلا موي حابص ىف
مهتهجو ىلإ اوقلطنيل ناميلسو ةيروحو

هديفح كلملا بعادي قيرطلا ىف مهو
هب نويطحي هدونجو سوطرط دجو ةأجفو

كلملا ورهقو هسارحلا دونج وحبذ ام دعب
فهك ىلإ مهباحطصاو الم ستس اال ىلع

. مهيف همكح ذفني ىتح براقعلا
رفسول هعمو سيداه ىداو مامأ هفوقو دعب
ىداولا لخاد هعفدي رفسول دجيل عوجرلا درأ

مدع ىلع هماقمو فوخو عزف تاخرص طسو
ليبخرشب رفسول درفتسي اآلن نكلو مدقتلا

نكلو وجني ىتح هتقاط لكب مواقيو هعفدي
ةفاح ىلع حبصأ دقو هعفد ىلع رصي رفسول

لخاد هطقست ىرخأ هدحاو هعفد ىداولا
هب كسمتيل هعفديل رفسول مه امدنعو ىداولا
. سيداه ىداو ىلإ هعم هطقسيو ليبخرش

ىنكرتا هيروح ديدهتو هثاغتساو تاخرص
لفطلا ب نأش كل سيل سوطرط اي

تمكحأ دقف ةدئاف بال نكلو مواقي كلملا و
اهلفط كرتي نأ هيروح ءاكبو لسوت هدويق

دق همجمجب هبشأ ءاعو هعمو نوراب ىتأيل
فلخ مهرجي مهذخا مث اهاوتحم نم تغرفأ



نوراب ىدي نيب سلجي لفطلا و هناصح
باب ىلإ لصو ىتح واف لا بج وحن هجتيو
ولصو دق مهنأب هيروحو كلملا ملعف هراغملا
دادع ىف وحبصأ مهنأو قيرطلا رخا ىلا

. ىتوملا
هبيجت فال هيروح فتاهيو قلقلا هبيصي دمحا

رثكأ هقلق دادزف
ليبخرش مهتهجو نوملعي وال نوخرصي
سيداه ىداو لخاد نوطبختي رفسولو

هرمأ تحت وحبصأ اآلن سيداه مهكلمت دقو
ناطيش بلق كرحي ال هيروح لسوتو ءاكب
ئربلا لفطلا تاخرص نورابو سوطرطك
كلملا مهدعوي ئش مهل ىنعي وال هئاكبو

كلمي ال اآلن حبصأ نكلو هتكلمم كلمب چرام
هسافنأ ىتح

بصن دقو هراغملا ماما نوراب فقو ىتح
تويزلا ضعبو لعاشملا رثن نم هسوقط
هيبجاحو ريغصلا رعش قلح مث هسدقملا

ةلق لب كلملا ةشهدو هيروح خارص طسو
ريغصلا ةاجنلل ئش ىا لعف هنادقفو هتليح

هراغملا حتفل انابرق حبصيس هنأ االن ملع دقف
هرجنخ رهشي اوهو مس ال طلا نوراب ءارق مث



ريغصلا قنع ىلع هعضيل
ءامسلا نانع لصي داك هيروح خارص دتشيو
ىكبي لسوت فقوت نودب ءاكبو خارص

ءوسا ىف هنأكو دهاشي چرام كلملا و روخصلا
ىف هعومد طقاستت سوباك هتيلا يو هسيباوك
نأ رعشي لب هدشب هبلق شعتريو تمص

لمتحي ال ملأو هبوعصب هرداغت هحور
ناميلس مد لا س ىتح هرجنخ بحس مث
ضمغيو تمصي ناميلسو ءان اإل لخاد قفدتي
هبناجب هيعارذ طقس مث ئشف ئش هانيع

ةايحلا قراف دقو هردص ىلع هسأر تلدسنو
ماقتن باال ناجهوتي نينيعو لئاه خارص
اهدويق نم ررحتتل اهيدي عطقل هلواحمو

اهبلق نكسي رجنخ دجت ىتح
اهتوم نع هنلعم اهيتبكر ىلع وثجتف

. هاااا . هاااااا هوأتي چرام حاصف
دجيل ناكم مكل كرتأ نل مكنم مقتنا فوس
هدسج نع هسأر تلصف دق ةبرض رخ اآل اوه
نوراب انيع تعستا ىتح هراغملا تحتف مث
هطراخلا اهراوجبو ةد ال قلا ىلع تعقو امدنع
هرانملا سراح مزهي ىذلا فيسلا اضياو
تاكحضب جوزمم لا ع توصب حاصف هعباسلا



. تلصو دقل اهتلعف دقل
سيداه ههاتم نم ليبخرشو رفسول جرخ مث

سيداهل هعاطلا سوقط تهتنا ام دعب
حبصأ دقو سيداه ىداو نم نم وجرخيل
ضبني امهيبلق حبصأف اآلن سيداهل مهئ وال

رشلا ب
مهشويج نوزهجي هتكلمم ىلإ مهنم كال راصف

سيداه رماوأ راظتناو
رعشي هنأ ىتح قلقلا لب روعش هباتني دمحاو
هناكم دصاق جرخف هبلق قزم دق رجنخ نأب

هنباو هتجوز
ثحبيل قيرطلا ىف تلتق دونجلا دجيل

نوراب رثأ ىفقتيو ناكم لك ىف نونجملا ك
ىف مه االن نيمدقتم مهنكلو سوطرطو
لظ دمحاو هعباسلا هرانملا ىلإ مهقيرط

نم ضر اال ىف عقو ىتح راث اآل عبتيو ثحبي
خرصيل هسأر ىلع هيدي عض فقوملا لوه

دقو هدقفتيو همض مث ناميلس . ناميلس هوقب
قلطأ ناكرب نأكو هعومد رمهنتو ةايحلا قراف
راوجب هسأر تلصف دق چرام دجو مث هممح

ريخ اال اهقمر اهب دجي هيروح دقفتي هدسج
ىلإ اهمضيل كوجرأ ىنحماس نزحب سمهتل



همامأ سيل دسأ هنأكو هتاخرص قلطيو هردص
توملا وأ ماقتن اال اوس

باوبأ ىلع وحبصأ دقو ناشيجلا زهجت دقو
ليبخرشو رفسول مهسأر ىلع نيتكلمملا

هكلمملا جراخ نوهجوتي
هزراب مث هرانملا سراح نوراب اآلن قلطأ دقو
ةحلس األ اآلن قلطأ ىتح هرانملا سراح لتقو
هعم نمل عاصنت ةلئاه هوق هيهو هروطملا
ىلإ هجوت مث ةحلس األ نوراب ذخأف هد ال قلا
دقو واف لا بج دنع مهب اقتلو نيشيجلا ناكم
دجو امدنع شيجلا جورخب نوريك دمحا رمأ

شيجلا هكردأف قيرطلا ىف تلتق دونجلا
بلطو وافلا لا بجب ناكم ىف رقتسا ىتح
عرسأف هكرديو هشيجب وراس نم جورخلا

. ىتح هشيج جورخب وراس كلملا
ةحلس األ نكلو هكرعملا تأدب دقو دمحا كردأ

شيجب كتفت سوطرطو نوراب اهكلتمي ىتلا
دمحا رمأف هريثكلا دادع اال رسخيو دمحا
نوراب شيج مدقتيو لا بجلا نيب باحسناب
دمحا ركذت ىتح ئش مهفقوي وال سوطرطو

اآلن هركو ىف سيداه مزه ام دعب ولوبأ ةوق
تعاب نم هعابتأ نأ سيداه تاملك ملعي



دمحا ناك امدنعو دعتست تناك هل اهحور
سيداه زونكب هرورم دنعو سيداه ىداو ىف

هعم اهذخأف رينت اهنأك هد قال دجو دق ناك
ىلإ مدقتي نوراب شيج مدقت حبصأ امدنعو

مهفلخ ئش نوكرتي وال قرشلا ةكلمم لخاد
ىتوملا ترثانتو قرشلا ةكلمم تطقس ىتح

ءاجر اإل معي بارخلا حبصأ ناكم لك ىف
ىف عقي نم ةأرماو لفط نيب نوقرفي وال
زواجت ىتح هنومدهي ءانب ىاو لتقي مهقيرط
امدنعو دمحأب قلحي قرشلا ةكلمم نوراب
هفيسب نوراب برضيل نوراب عم دمحا زرابت
ةكلمم ىف مهو ةد ال قلا رسكنت ال دمحا قنع
هياغلل ىوق بيهر ءوض رهظ ىتح لا مشلا
ءايضلا ةوق نم هينيع ضمغا لكلا نأ ىتح

الت ضعلا لوتفم هماقلا ليوط باش رهظ مث
هديبو ىوق ءوض عشيو رفصا جات هسأر ىلع

هدحاو ةبرض برض ىتح ريبك ناجلوص
عم براحت ىتح ةحلس األ لك تلطعتف
رهاش دمحا تقلطنا مث هروهظ دعب سيداه
ناتلفي ال سوطرطو نوراب ىلع ضقنيل هفيس
هفيسب مهماسجا قزم ىتح هينيع نيب نم
دونجلا تلا هنا امك ليبخرشو رفسول لتقو



رشلل ىلا وم ناك نم لك اولتقيل شيجلا ىلع
معطب رصن نكلو ديدج نم دمحا رصتنيل

هميزه ربكا لب ةميزهلا
ام دعب لا مشلا ةكلمم رصق ىلإ كهنم داعف
نم نيجانلا كلمتب رمأو اهريغ ىقبتي مل

بونجلا ةكلمم كلمت ةفراجلا هكلهملا برحلا
داذ امك مكب نكسي رشلا نإ لا قو برغلا و

رشلا و رورغلا مكباصا مكددع
مكعم انه ىثوكمل ئش ىل ىقبتي مل واالن

. ىموق ىلإ رداغأ فوس
اهيأ لحرت ال فاتهلا و خارصلا ب عيمجلا مهيل

ميظعلا دئاقلا
تمزه امدعب سالم ىف متنا اآلن مهل لا ق مث
اهمامأ ةموزهم اهناكم ىلإ اهعدرو رشلا ةوق
مكماما متناو عجرت ىتح تقولا نم ريثكلا

تاح اإلصال نم ريثكلا
. انه ناكم يل سيلف انأ امأ

مهدئاق نادقف ىلع عيمجلا ءاكب
اوس عمسي فال ربكا هئاكب ناك دمحا نكلو

هتروص اوس اري وال ناميلس تاكحض
ملا ع نم باهذلل ةريخ األ سوقطلا ب ماق مث

. ديدج نم رشبلا ملا ع ىلإ نجلا



نزحو ءاكبو اهنبأ ةدوعب ما هداعسو حرف
هتاماستبا عنتصي هنكلو هتجوزو هلفط نادقفب

إال هتوخإو هيبأو هما ناضحاو بيحرتلا دعبو
مث هلوح نمب رعشي وال هيعو دقف ناك هنأ
اهقلغ مكحيل هتفرغ لخديل ءوده ىف نذأتسا
ئش ىأ اري ال ناميلس ةروص ديدج نم اريل

رركتت ماي واأل تمص ىف طقست عومدو رخآ
هتدوع دعب نم تقولا نم رم مك ملعي وال

هب رعشي ال ىتح هتلئاع طسو هموي عنتصي
هتايركذ هدراطت ءاسملا ىفو مهنم دحأ

هتلئاع عم هموي ىضق امدعب موي ىفو
هملح ىف هيروح ناميلس ىتأيل مونلل بهذو
لوبق مدعو رارمتس باال دمح أل هيصو اهنأكو

نأ مزاع حابصلا ىف دمحأ ظقيتسيل ةميزهلا
. فقوتي نلو هقيرط لمكي

. نكلو
قدصي نمو ثدح امب سانلا ثدحأ فيك
. ديدجلا نرقلا نونجم نوكأس
اهسيئر لباق مث بطلا هتيلك ىلإ بهذف

ديمعلا شاهدنا طسو . هعم ثدح امب هثدحت
ىحو نم كتصق نأ هل لا ق مث هبارغتساو
تحص كل تبثأ نأ ردقا دمحأ لا ق لا يخلا



ىلع هيلكلا ديمع قفاوف ىرابتخب مقف ىم كال
. دمحا بلط

ىلع دمحا كالم هيلكلا ديمع عاذأ امدعب
و هرابتخا ىلع مهتقفاوم هيلكلا تذتاسا

هفصو تاكحض طسو رخس مهنم ضعبلا
ىلا تلا مويلا ىفو نونجملا ب

هبلط نم دشح طسو هسفن دمحا دجو
لب هبيرغلا هلا حلا هسفانمل الم عإو نيروصمو

اهعون هديرف
دمحا رابتخل ةرتاكدلا نم ةبخن رضح مث
هتياكح صقي نأ دمحا نم ديمعلا بلط مث

ىلع تناك هيرخسو تاكحض روضحلا ىلع
لمحت هنكلو دمحا لمحت ةوق الت فنا كشو
ليلدلا اال ىم كال قدص نبي ال روضحلل لا قو

ىلع بجي دمحاو رخ اآل ولت روتكدلا مدقتي
شهدني روضحلا ذخأف مهتاراسفتسا لك

ناك يلا بي ال دمحاو رحاسلا ب هنومهتي نيرخآو
ثدحيس ناك هنم ءوسا لب اذه لك نأ ملعي

هيلع دمحا قوفت مهنم صخش مدقت ام لكو
فرتعت وال دعب دمحا دمتعت مل ةرتاكدلا نكلو

. بيبط هب
سانلا ثيدح دمحا حبصأ ىلا تلا مويلا



ملا علا ثيدح لب هنسل واال
ىف اهعم لمعلل دمحا مضل ةمظنم تمدقت مث

ضفريف الت صملا جاتنإو تاسوريفلا نينقت
ىدحت حبصأ نكلو هدلب ةمدخب دمحا كسمتم

ةلصو هدامتعإ وال دمحا لوبق مدعب اآلن
نيرخ واال ذوعشم هنإ لوقي قيرف بطلا ب
هقدصت سانلا نم ضعبو رحاس هنإ نولوقي

لمعلل باهذلل ةياهنلا ب دمحا رقتسيل هدناستو
ىتح هوقدص اقح مهنأ رفاس مث همظنملا عم
ًاموي مهرهبيو ئش ىا نم هديري ام هل وحاتا

اقح ةيرقبعو رمتسملا هحاجنب موي دعب
باصأ سريف ضر األ حاتجاو موي ىتأ ىتح

هعرسب رشتني سريفلا عيمجلا ىف رعذلا
مث ةريبك دادعأب تايفولا نم ددع مدقيو

اهصحفب ماقو تانيع ىلع دمحا لصحت
براجتلا لجسيو هريثك براجتب موقيو

تاعاس ىلإ حيرتسي ال ناك هنأ ىتح دهتجيو
ناك عوبسأ رورم دعبو لمعلا لمكيو هبلق

ةرطيسلا هيلع بلغي لكشب سوريفلا رشتنا
ةايحلا ةكرح نأكو مات للش ىف الد بلا

ذفني ىتح رم األ زاجنإ دمحا لواحيو تفقوت
لتقب ماق لصم فشتكا ام دعبو سانلا



هدامتعاو لصملا ةبرجتب ماق حجنو سوريفلا
رطيس هنأ ىتح هعرسب سانلا ىفشي حبصأو

ةحصلا ةمظنم تماقف ًامامت سوريفلا ىلع
نمض نم دمحا ديقتل لجاع نايبب ةيملا علا

ملا علا ىف بيبط هئام لضفا

هللا. دمحب تمت

ملقب
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