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لفنرق دوع

ةيصصق ةعومجم

..." هيلع بساحت يك افلك م سيل ملحلا ف ملحأ "

: ةمدقم

أجلن انايحأو انعقاو تاعبت لمحتن انايحأ ، انبجعت ال دقو انبجعت دق تاياكح عقاولل

فقوتن دقو انقيرط يف ليمن دق ؛ انيلع هيسآمو انعقاو ةأطو ففخي يك لا يخلل

انم لك الم.. ستسإ انايحأو يدحتو ةهباجم انايحأف قيرطلا فنأتسن دقو ريسملا نع

يه اذكه لشفلا انديبو مهقيقحتل حاجنلا انديبو الهم حأو هفادهأو هحومط هيدل

الم.. ستساو فانئتساو فوقوو يضمو طيطختو مسر ؛ ملحلا وه اذكهو ةايحلا

" مسإب صصقلا هذه ىلوأ أدبنو اهقيقحتو الانم حأ نع انصصقو اناياكح يه ةريثك

نكلو ىليل وأالاه" تاطحم نمثالةث نوكتتو " لا يخلا و ةقيقحلا نيب الانم حأ

" بئذلا نودب

" بئذلا نودب نكلو ىليل ؛" انقيرط ةيادب

يه ام يحومط ام يفده ،ام هلعفا نا يب ضرتفملا ،ام يتايح يف ركفتا ام اريثك
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يقتاع لقث أل جوزتا له ال صا جاوزلا نم ةدئافلا ،ام جاوزلا ب يفتكا له ، يم ال حا

طبغا ام انايحا ، للملا اذه ،ام ةايحلا نم يفده وه اذه له تايلوئسمو تايولوأب

كرت يف عبطلا ب هيلع ةظفاحملا و نيدلا بناجب ررحتلا يف نييبورو اال بلغا ةايح

ةبرجتو ئش يا لعف يف نوديري ام اوبرجيل تايتف ما اوناك واالاد ءانب لال ةصرفلا

لكو ئش يا برجت نا ليمج ، مهتايح يف هيلبقتسملا مهفادها نع اوثحبيل لمع يا

أل طقف هبحت ال ئش لعف ىلع ربجت نا عشب وه مك ، بحت امك كلبقتسم شعتل ئش

االوالد ىلع انايحا دقحا ال ينا تلق نا بذكأس ، باذعلا اذه ام بجي ال كلذ ن

نورداقو هقفر نودب رفسلا ىلع مهتردقمل نوظوظحم مه مك انم رثكا مهررحتل

انم رثكا مهررحتل نوظوظحم مه مكل ، احابص ما ناك يلال تقو يا يف لقنتلا ىلع

رفس وال رهس وال جورخ ال امامت انسكعب ليلقلا اال فوخ يا نودبو امبر دويق نودب

امنيح يتلوفط يف ركذتا ةعكلكتملا عيك ال كلا هذه لكل اقحس الم.. حا ىتح وال

نوكا تارمو ةملعم ىرخأ انايحاو انايحا ةبيبط ينا ليختا تنك ىمدلا ب بعلأ تنك

تارماغملا بةئيلم ةنهم يهف واالعالمواالراث ةفاحصلا قشعا مكلو معن ةيفحص

يف نيمهملا ةناخل فاضاو ربكا نا ىنمتا املا طل تنك ينا ركذتا الم" حأ مسم "

نينطاوملل مضناو لمعأس ةعماجلا نم يجرختو يغولب درجمب نظا تنك ةلودلا

." ىقب تيش " كلت يم الحال يسفن برضأس االماي كلتل تدع نا

ىلع يلوصح وه يربك يف هيلع يسفن مولا وال هدقتنا ال يذلا ديحولا ئشلا

هللا وعداو مكبحا يبحص يعقاولا يملا ع يف ام لضفأ نم مه مكل يئاقدصا

.. ةينافلا هذه انايند يف انعمج امك نييلع يف انعمجي نأ امود

دعاقملا ةمزحا طبرنلف ًابذج دشاو قمعا يقابلا و يتايحل ةطيسب ةمدقم هذه تناك

.........." عقتل سيوك يال كسما " االقالع كشو ىلع ةرئاطلا ف

يمتنا مهملا بئذلا بهذ نيا يردا ال نكل ىليل ىعدأ رمعلا ٢٧نم لا يف ةاتف انا

ةبر مأو نماألءاب ريثكلا ك يموكح فظوم بأ دارفأ ٧ نم ةنوكم ةيرصم ةلئاعل

" ةليعلا تعاتب هلبهلا " فس لأل معن مهربكاو انا امهادحا نيتاتفو نايبص و٣ لزنم

بواأل ةيقرشلا تاغللا مسق باد األ ةيلك نم تجرخت " دولخو رون " نيتقيدص يل

نع ةلطاع تلز ال تنك هنسب جرختلا دعب يد" ةغللا ادج اهبحب " ةينابايلا ةغللا صخ

ال سيردتلا لا جم يف لمع نع يل ثحبت اهلك رصم ةقيقحلا و ثحبا نكلو لمعلا

فيسو ردان يتوخا ؛ نوثحبي مهوعد نكلو كلت يتغلب نملو سردأس اذام ملعا

اال عبارلا يف نامأوت فيسو ردانو يوناث ٢ رانم نوسردي اولا زام رانمو ميهارباو

ضعبلا هاري امبر لزنم يف شيعن ، ةيدادع اال ةداهشلا يفف ميهاربا اما يئادتب

ىلع هللدمحلا يلالف انعبشي هنكل ليلق ضعبلا هاري امبر لخدبو انرتسي هنكل ريغص

.. ىصحت وال دعت ال يتلا همعن

ينكلو انايحا ةيبغ ودبا ، ءودهلا و ةدحولا بحأ ينكل ةيعامتجاو ةيهاكف ودبا امبر

هركا ينكلو ةديج لزنم ةبر نوكا امبر اقح، ال اهركذأس ةريثك بابس ال ءابغلا عنصتا
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و رفسلا قشعا جورخلا و ةرماغملا بحأ ، لمم اذه مكل ثاث كاال تيبلا يف ءاقبلا

موزللا نع ةدايز ةظفحتم ةئيب يف نحنف بحأ ام لعفا ينكرتي نم نكل لا وجتلا

نومامن ناريج طسو شيعن "عي" فرقأ عراشو ةفرقم ةراحو قلغنم عمتجمو

تبلا اوفوش نيف هحيار تبلا اوفوش " نولفطتم زئاجعلا ىتح نوفرجعتم براقأو

" ىقب الم"ابت سب هسفنتن ءاوه ىتح وال ةحار وال ةيرح "ال مسم نيف نم هياج

سولجلا ةفرغ ىتح خبطملا نم تيبلا يف روحمتت يتايح تناك يجرخت دعب

نكل " ينعي ال يردنس " خلا و... سنكاو ضر األ حسماو ماعطلا خبطا " زافلتلا ثيح "

ك نكلو اذه لك ىلع هللا دمحا تنك سكعلا االطالقب ىلع ضرتعا مل ريمأ نودب

، حيسفلا نوكلا اذه يف مهم صخش ينأب ساسح اال وهو اال ئشل تدقتفا داتعملا

ام عيمج نع مهضوعأ ،نأ يتلئاعل رخف ردصم نوكا نا رثأ يل ىقبي نا تدرأ

سفن يفو ، هيلع دمتعُي مهم صخش نوكا نا تدرأ ، يببسب هولمحتو هوشاع

هسفن ىلع دمتعي صخش دح أل للذتا وال دح أل جاتحا ال لقتسم صخش تقولا

هسفنلو هسفنب ركفيو هلمع نقتيو

Iwanttobesomebody

نا هققح أل هفشتكأو نيفدلا يملح نع يقامعأ يف ثحبا نأ اهتقو تررق كلذل

يقلقو يفوخ نكلو هقيقحت تينمت املا طل يذلا ملحلا قيقحت تاوطخ ىلوا عضا

يتيصخشب انا نوكأس معن نايعلل هراهظاو هفاشتكا نم يناعنم ام امه

، يتلئاعلو يل رخف ردصم انأ نوكأس ، هتررق ام مارتحا ىلع عيمجلا ربجأسو

، هتققح االنا ملستسا أوال يفده وحن ريساو ررقاو ملحا نأ يقح نم مكل مهيرأس

ينلصويل غلبم ىلع يدي عضو نم نكمت أل تقؤم لمع نع ثحبلا تررق انه نم

ىدحا يف ةيم األ وحمل ةملعمك يئزج لمع تدجو نا ىلا تققدو تثحب ، يفدهل

تيفتكا ينا ةجحب يمأو يبا تعنقا ، لوقعم هنكل ليلق بترمب ةيريخلا تايعمجلا

ةربخب رثكا ديفتسا هنمو انه لمع فأل ةيموكح ةفيظو راظتناو سولجلا نم

و غلبملا وه يلو األ ضفرلا ببس ناكو ضضم ىلع اوقفاوف يتقو يلسأو سيردتلا

" مهتعنقا ينكلو ئشب دفتسا نلو الت صاوملا يف عيضيس غلبملا ف ةديعبلا ةفاسملا

تأدب " ةياهنلا يف ةبآكلا ترصتناو دكنو انه نم زوب برض ىلع انه نم ةريشكت

ام ناعرس نكلو ةيادبلا يف لمع يأك عبطلا ب باعص ينتهجاو ةيادبلا يف لمعلا

رابخ واأل عقاوملا عباتا تنك تقولا سفن يف ديرأ ام ققحا يك تلمحتو تفيكت

يف صرف تدجوف يلا جم يف ينديفي دق لمع يا نع ثحباو تنرتن اال ىلع

االتخالطب بحا ال انأف ليحتسم اذهو ىرخا ةظفاحم يف ألهن بعص نكل ةحايسلا

عبطلا ب اوقفاوي نل يلهاو وضرب فسكتبو مهنم فرقتب " مهب كاكتح وااال لا جرلا

األفال ةمجرت نكلو ةمجرتلا يف ىرخأ ةصرف تدجو مث ًابناج ةركفلا هذه تيقلأف "

اذكهو ًابناج ىرخ األ ةركفلا تيقلأ اضياو عل" عل بونذ نيصقان انحا مع م"الي

مل تسئيو تمءاشت ينا ةيادبلا يف يفخا نل اهنم ًايإ غستسا مل ةركف فلخ ةركف

ةقهرملا ةيوبرتلا يتارماغم دعب لزنملل دوعا تنك داتعملا ،ك ينبذجي ئش دجا
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يأك نآرقلا الةو صلا ب يمومه ىسنا تنك ، هلكأيل يمدآ نع ثحبي كهنم يبموزك

ةليع "ها عناملا ام ةلفط معن لا األفط تاونق ةعباتمب يسفن نع حورأو لقاع ملسم

" عدج ي اوننجيب Spacetoon"وCN ةانق قشعا تنك " ةليع نوكا ام ينعي هياو

و تاوص اال ديلقت بحأ تنك " ىقب حييييه " ةينابايلا اغناملا و يمين اال قشعا تنك

يلال شدردن يتوخاو تنك نماألماي موي يف ركذتا نوتركلا لا طبا تاوصا اميس ال

تاربن ريغاو داتعملا ك يتوخا نم رخسا تنكو " ةنيشتوك بعلنب انك " ىلستنو

تكحض " مأوت اوقبته لوبماجو يتنا انبرو يلثمت يعفنت " رانم يل تلا قف يتوص

يا نع ثحبا ال "مل ةجلبدلا وه" اذه معن ال، مل تركف اهدعب نكل فقوملا ةهافتل

انا مك يفغش وه اذه ، يه هذه معن ، نيجلبدم بلطي ينورتكلا عقوم وا ةانق

انا ةيبغ اد، اوه نويا عدج ي هاااي " لبق نم األرم اذه يف ركفا مل ألين ءاقمح

، ائيشف ائيش حضتي يم ال حا قيرط أدب انهو " ادك لبق ادك ف شتركفم ناشلع

نودبو ايموي ثحبا تنك ملحلا اذهل ينلصوي قيرط يا نع ثحبلا ةلحر تأدبو

ا اذه نع ةينورتكلا تاعومجم ألي مضناو رابخ اال طغضا تنرتن اال ىلع للم وا للك

امدنع تكحض امهادحا ديدج لكب مهملعاو ايموي ياتقيدص ثدحا تنك ألرم

كنا ةفراع انا "ها ينتربخاو ينابايلا يمين لال ةجلبدم نوكا نا تررق يننا اهتربخا

يتنب اي يربكا ىليل اي يلقعا هنم أزج ينوكت كنا ةجردل شم سب نوتركلا ب ةنونجم

بالش يتنب اي يلقعا اهلا يعو اهزوج لمح ةلياشو ما تيقب يتقولد انيز يللا

ةزواع ، ةلقاعو ةليع نع ةلوئسمو مأ تيقبو ةزوجتم يها دولخ يفوش اد، نانجلا

نكمي ةسارد يلمكو كسفن يروطو هيف يتنا يللا لغشلا يف يكيلخ يلغتشت

ال قعو حص ريكفت اد ةصاخ ةسردم يف يلغتشا ىتح وا مسقلا يف ةديعم ينوكت

ال صا ةركفلا اوضراعيه اوفرع ول كلها ينيقدصو اد هيلمعتب يتنا يللا شم ين

ةين ال قعب يركف يتنب اي يكوزوجيهو كلبقتسم يفوشو لبه يلطب كلولوقيهو

اد وه " اهيلا ترظنو تكحض " كتحلصم ةفراعو كتبحص انا ةلبه اي ادك نم رتكا

؟! كلمح قوف لمح يليشتو ةرسا ينوكتو يزوجتت كنا يتبحص ي كحومط لك

قوف ينات مومه ليشأ ةدعتسم شم انا امنا ادل ةقاط كدنع يتنا نوكت نكمي

ةحار اهيدا ناشلع شاهتققحم تاجاح هيف هسل حاترت ةجاتحم يسفن هسل يمومه

ينوكت كنا بناجب يلمكت كنا يف كلبقتسم ةفياش يتنا اد مهلا و زاوجلا ب اهئفاكاو

شم وا ينامهاف شم هييلف ادك ةزواع ألكن كعجشهو يكاعم مامت مأو ةجوز

يرارق ىلع ينيعجشته كنا تيسحو كلتضفضف ينا مدنا ينيلختب هيل ايب ةساح

تيكح ينا يسناو كتركاذم يفوش هللا ىلع يلكتاو عوضوملا ىلع يكس رون اد،

ألن ةنيزح تنك ينكلو اهموي رون نم تجعزنا مل ملعا "ال ةريس كلتبج وا يكاعم

يتامامتهاو يريكفت يف ةديحو انا مك ترعش اهنيح ينمهفت مل يتاقيدص برقا

نم يمامتها ينكراشيس نمو مهفيس نمف ديرأ ام مهفت مل يتقيدص ىتح

نا تدرا االاهت صتاو رون لهاجتا نا تررق ينا تلوق نإ بذكا ،نل ينعجشيس

ةقادص لمكن ملف ينهبشت نلو مل يهف اهعطقا نأ تررق لب الةق علا كلت نع فقوتا

ينتقناعو دولخ ةبحصب يل تتا يلا تلا مويلا يف ثدح يذلا ام نوملعتوا ةفيزم
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وا ينطبحت نا اهيلع نكي ملو يملح نم تللق اهنا ةرذتعم ءاكبلا يف تكمهناو

هجازم لمحتي ناو هقيدص عجشي نأ قحلا قيدصلا بجاو نم ناو يفده نم للقت

قفري ناو هنع ففخي نأ هحرف تقو هتجهبو هنزح تقو هحرف هل نوكي ناو ئسلا

ينا ةيبغو ةناطلغ "انا ةلئاق ترذتعا ًاريغص ناك امهم هملح عجشي ناو هلا حب

الةت تلا انحا يتبحص اي شينيعطاقتم سب ينم يتلعز ول قح كدنعو ادك كتملك

ول ةفساو كروعش تحرج ول ةفسا انا يتحلصم كتحلصمو ةدحاو حورو بلق

تب اي انا يتنا بح اي كتميق نم ترغص ول ةرم نويلم ةفساو كملح ىلع تكحض

ب يليتلوق اما ةبرغتسم عفال تنك ألين ادك كلتلوق سب هسفن لعزي دح ةلا حتساو

وال يقيقح كملح اد له هيا نوكته كلعف ةدر فوشا كربتخب تنك عوضوملا

ملح كدنع علط ال عفو ريغتتو يفتختهو ةدم كلا ب ىلع ترطخ ةركف درجم

اما دحل يكاعم نوكنهو كعجشنه دولخو اناو يرمتسا بح اي يملحت شيلطبتمو

تملع اهتقو ، ةقادصلا ةمعن ىلع هللا تدمح اهتقو معن اهتقو اد" كملح يققحت

ةضمغم انأو ىتح يقيرط يف ةنئمطم يضمأس يناو يتبحص رايتخا أطخا مل ينا

متمد نونجلا دح مكقشعأ يتاقيدص مكبحأ دولخو رونك ءاقدصأ يل ألن نينيعلا

.. هايند يف انعمج امك هتنج يف هللا انعمجو يتايحل ءايضو رونو ةجهب يل

، قيرط كلا نيقل ةتفز ي يحرفا " دولخو رون نم ةيعامج ةملا كم ينتتا مايأب اهدعب

و ةجلبدلا يف بهاوم نع اوروديب مهنا تسوب لزنم ناك سيفلا ىلع بورج هيف

و يمين اال عبت تاجاحو نوتركل ةجلبدلا و لا فطأ جماربو صصقل فيلأتلا و ةباتكلا

ةحفصلا لياسرل ةجاح تعبي يد تاجاحلا ف ةبهوم هدنع يللا ناو كعاتب لبهلا

تررقو ثيدحلا تعمس امنيح تحرف " عوبسأب اهدعب هيلع اودريهو هتانايب بناجب

اهلبقتساو بابلا حتفاو اهزهتنا ال ملف يباب تقرطو تتأ ةصرفلا يه هذه معن ،

ينوترك توصب ةينوترك ةيصخش لثما انأو يتوص ليجستب موقأس ينا تررقف

دولخو رون تعمساو ليجستلا ب تمق ال عفو درلا رظتناو ةحفصلل ليجستلا لسراو

درلا يناتا عوبسأب اهدعب هتلسراو ليدعتلا دارا ام تلدعو مهئارا تعمسو ليجستلا

ءادأب موقا نا ريغص رابتخا ينوطعاو يتبهومبو يتوصب اوبجعأ مهناو باجي باإل

هتلسرأو باألرم تمق ال عفو نيتعاس يف تايصخش عبر أل ةفلتخم تاوصأ ةعبرا

اوقفاوو درلا ينءاجو تقولا سفن يف لمأو قلقو فوخب درلا ترظتناو ةحفصلل

يماهم يل اوحضواو هب مايقلا ضرتفملا ب ينوملعاو مهتعومجمل يمامضنا ىلع

أدب دق اه معن ناك دقو تقولا سفن يف اهجلبداو اهمجرتا ةينوترك ةقلح ينوطعاو

.. يملح قيرط يف ةمهم ةوطخ وطخأسو قيرطلا حضتا دق اهو يضملا يف يملح

مل اضيا تنرتن اال ىلعو معن ةريغص تناك ةعومجملا هذه ىدل لمعلا يف تررمتسا

حجنن يكل ةديدع تارم نم الدب ةرم لوأ نم يتأي ال حاجنلا نكل زافلتلا ىلع نكت

يف تفخ ألين يادلا و ملع نودب لا جملا اذهب لمعلا تعبات ، رثكا ققحنو رثكا

بوساحلا ةشاش ماما نولوقي امك تقولا عيضأ ينا املع نإ امهلعف ةدر نم ةيادبلا

هقلحبم يللا تفزلا م هلك ام يلولوقي ةجاح نم يكشا اما لكو " يرظن فعضأو

نكا ملو مهربخأ مل كلذل ضارم األ عيمج انب قحلي ىودع زاهجلا اذه نأكو اد" هيف
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نولوقي امك نكلو بسانملا تقولا نيحي امنيح االرخاال يلمعب مهرابخا يونا

ةعومجم ىلع جولولا عطتسا ملو حابص تاذ تظقيتسا دقف شلمكتبم ةحرفلا

ىتح انرابخا نودب تفذُح ، ملعأ ؟ال اذامل تفذح ةطاسب لكبو ألاهن كلت ةجلبدلا

ةعومجملا كلت نأب رابخا ترهظ ثيح مايأب اهدعب اال ببسلا ملعا مل فذحلا ببس

لكب اذكه حيرلا بهم يملح بهذ نذإ نودب اهضرعتو جماربلا نصرقت تناك

ينا ول تينمتو االماي كلت يف عيرم طابحا ينباصا ، تامدقم ىتح نودبو ةطاسب

ثُب امدعب يعولا نع تباغ يحور نأك تسسحا هب طرخنا ملو ملح اذكهب ملحا مل

مويلا ىتح تاظحللا كلت ركذا تلز ،ام لبق يذ نم أوسا يسفن تداع األلم، اهيف

دمحا نكل قرغلل ملستسا نا تدك حاجنلا معط تقوذت ام دعب عيرذلا لشفلا ب ترعش

اتثبو حرفلا وج يلا اداعا دولخو رون طق يناتكرت ام ءاقدص األ ةمعن ىلع هللا

كنكمي ال هنا ةرم يتطقس كنا ينعي "ال يننربخأ ديدج نم األلم رون يلخادب

كسامح دازو يتيوق املك كطوقس دازو يتطقس املك سكعلا ب ناريطلا ةدواعم

حاجنلل دوجو نم امف يجهتباو يحرفا لب يتطقس نا ينزحت ،ال ناريطلا ةدواعمل

دعب اذكه " يحجنتس ديكأتلا ب يلواحو يمواقو يضهنا الت، واحملا ةدواعمب اال

رون سأيت مل ةحلا صلا يتبحص ببسب طقف مهببسب ديدج نم تضهن يطابحا

عقوم اكرتت مل ةجلبدلا لا جم يف ئش يا نع ثحبلا ىلع ينادعاست اتناكف دولخو

كسما يتلا ياديو امهب ىرا يتلا يانيع اتناك هنع اترسفتساو اال ربخ وا

، يملحل ديدج قيرط نع لما نع ناثحبي ناذللا يبلقو يحور اتناك ءايش اال امهب

ا فغش لكب عباتن انك لب ةظحل سأين مل نكل ديدج نودب عيباس واال لب االماي تضم

ض يه يتلا ض كلذل مهملح وه يملحف معن انتلا ضل لصن ىتح عقاوملا و رابخ ال

تارابتخا مايا كلت تناك دقف ادج ةقهرم ةيعمجلا نم ةدئاع تنك موي يف ، مهتلا

حيحصتلا و ةبقارملا نيب ام لمعلا يف مويلا رصع ىتح تيضماو نييم اال فصل

ىتح تيبلل تلصو نا امف كارحلا ىلع ىوقا نكا مل ينا ىتح ادج ةقهرم تنك

ضورفلا تيلصو تلستغا تضهن ليللا يف اال ظقيتسا ملو شارفلا ىلع تيقلتسا

لجؤملا يفدهل ينلصوي طيخ يا نع ثحبلا فنأتس أل بوساحلا تحتف مث ةتئافلا

جماربل نيمجرتم رايتخ ال تارابتخا كانه نأب عقاوملا ىدحا ىلع الان عا تدجو

ىلع تطغضف ةيعامتجا جماربو رابخا نكل يمين اال ةمجرتل تسيل ةيناباي رابخاو

تارابتخ اال جئاتن نا اولا قو ةحورطملا ةلئس اال ىلع تبجاو يمسا تلجسو عقوملا

بحر ردصب هلبقتاو ريخلا يل ردقي هللانا وعدا ءاجرب ترظتنا ، نيموي دعب نلعُتس

نيحجانلا نم ينا تدجوف لئاسرلا تحتفو نامويلا ىضمو ةجيتنلا تناك ًايا

لعفلا ب ينا ينوباجاو يتريس تلسرا ، عقوملل ةيتاذلا ةريسلا لا إلسر موي اوددحو

دق ئش لك ، ةعاسلا يف ينجأس مكو بولطملا ب ينوملعاو مهتمجرت ةكرشل ةوضع

تنكف مومهلا ترثكو طغضلا دادزاو لمعلا تأدبو ليمج لكشب هل ردق امك راس

تدع ، بولطملا ةمجرت نم نكمتا ىتح حيرتساو يضورف يلصا ةيعمجلا نم دوعا

ركاذا تنك امنيح االماي كلت تركذتف يتايوغلو يتاردق نيسحتل ديدج نم ةركاذملل

، اهضعب ديعُت األماي نأك ، خلا وو.... ثاحب واأل تابتكملا ب يماياو ةعماجلا يف
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يطارخناو ةجلبدلل دقتفا تنك لعفلا ب نكل هتببحأو اذه يلمع يف اريثك تجمدنا

يلمع لمعا اناو روهشلا و عيباس اال تضم تلز وال ةلفط انأف لا األفط عملا يف

ال مل يلقعب ةركف تضمو هب، سأب ال غلبم راخدا تعطتسا هنم بسكاو يناثلا

،ع يريغ هب ديفاو ينديفي ،عملا يب صاخلا نوتركلا عملا عنصاو فاك ملا ينجا

نع ديعب عملا عنصا ال ،مل مهل ةودق هب نوكاو هنم لا االفط ميقا ينلعجي ملا

ةينيد ةأشن مهئشناو مهنيدل لا هباألفط ببحا ،عملا ةئيسلا تاداعلا التو بعزخلا

اهتقو تركف ، ةيبرعلا و ةينابايلا ةغللا ب يم ال سا نوتركو جمارب عنصأ ال ،مل ةميلس

تلصأتو يلخادب تعبرت ةعئار ةركف تناك اهنكل ةرباع ةركف درجم اهتيأر امبر ةركفب

يف ياتقيدص ترشتسا ، صاخلا يملا ع يف ةناكمو رود اهل راكفا ةعومجم نوكتل

ب اباجعا اتيدبا عوضوملا ب نهتربخأو انعمتجا ، نهيأر ملعا نا ادج ينمهي األرم اذه

صاخلا كملا ع يكيل نوكي نا ولح ، بح ي ةركفلا ةعور الت" ئاق يننعجشو ةركفلا

ةزواع ةركفلا سب كقياضتو كديقت نكمم يللا تامكحتلا نع ديعب يتنا كتاسملب

يققحتو بح ي يحجنته هللا نذإبو يكاعم انحا ريتك لغش ةزواعو رابج دوهجم

" كمادق ربكيب هيفوشتو كملح

لا لألفط تاياكح فيلأت مث بويتويلا ىلع ةانق ءاشنا اهتيادب يف ةطخ انعضو

لا زنا ،مث ةينوترك ةكحضم ةقيرطب تايصخشلا تاوصا ديلقتو تايصخش عنصو

انكرت بساحم خأ دولخل ، يفاكلا معدلا ب ةانقلا راهشا ةلواحمو ةانقلا ىلع تاقلحلا

ءاشناو فيلأتلا ةياوه دولخو رونلو اهب، ةقلعتملا روم اال لكو ةانقلا ءاشنا ةمهم هل

قلخ يف يناتدعاس ةينوتركلا تايصخشلا و ريتاكيراكلا مسرو لا طباو تايصخش

االماي يضمت تناك اذكهو ةدلقم ريغو ةركتبمو ةديدج ، ةبولطملا تايصخشلا

اهليزنتب انمقو ةينوتركلا انتاقلح ىلوا انجتنأف صاخلا انملا ع عنصنو أشنن نحنو

مايا دعب نكل ةقلحلا ريثكلا ىري مل ةيادبلا يف ، قيرطلا يف ريسن انأدبو ةانقلا ىلع

ىلداو ةقلحلل تاكراشملا و تاباجع اإل رمهنت تأدبو ةقلحلا نوري صاخش األ أدب

اذو اركتبمو اديدج ناك دقف عوضوملا و ةركفلا ب نيبجعم اوناك مهئارآب نودهاشملا

كانه ناك اضياو رابكلا اضياو لا نساالفط بسانتو ةيق ال خاو ةينيد ةميقو فده

ريوصتلا يفو اهريوطتو تايصخشلا يف ءايشا ليدعتو رييغتب تاظح ال وملا دقنلا

مهئاضرا لواحنو نيدهاشملا ءارآب دعسن انك اذكهو  ةروصلا ةدوج نيسحت

اهتناكمو هصاخلا اهترهش ةانقلل حبصا نا ىلا ائيش ف ائيش تاقلحلا تلا وت اذكهو

وا مه اهطسوتي ىتح ةحرف دعت ةحرف ال نكلو لا نماالفط ريثك بولق يف ةزيمملا

لا دجلا حتُف جاوزلل يب عفدلل يتلئاع نم ةرركتملا الت واحملا نم ةدحاو يفف مغ

نأك هتدلا و اهل اهتظفح يتلا هتعاضب ىريل هتبرغ نم معلا نبا ةدوع دنع ىرخا ةرم

داع داتعملا ،كو ىؤرلل اراسيو انيمي اهضرعل اهيأر ءادبا يف اهل قح ال ةعاضبلا

يدلا و ةلئاعب اهل ةلص ال يتلا يتدلا و نا بيرغلا و األله نيبو ينيب داحلا شاقنلا

ةرهشلا و بسنلا و بسحلا يذ كمع نبا اذهف لا، دجلا اذه يف ىوق األ ةديؤملا يه

ام هبويع ام طابتر اال اذه عنمي يذلا ال"ام وكارد توصب "بالابالابالابالا ةربخلا و

"انا داتعملا يدر ناكو ، ةيهانتم لاال تاملكلا هذه نم كيلا و...ود هب دجوي ال يذلا
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وال هريكفت ينبجاع ال وه ضيب قلس شم هريغ وال الوه هزوجتا ةزواع شم

شكي سولف هاعمو ينغ ناشلع زوجته شم الانا صا يغامد لخاد وال هتيصخش

بساني يللا ييأر يز هيأرو ينهبشي يللا صخشلا زوجته انا سولفلا و وه علوي

ينميقي ناشلع يندقتنيو هجاتحا اما ينعجشي يللا يريكفت عم قفتيو يتيصخش

عورشم يف يبابش رسخأ ةدعتسم شم انا زاوج ادبالاه عونلا يز شيفم ولو

ةدعتسم شم ، زاوج ريغ نم لضفاو سنعا ايلع نيفياخ يلها ناشلع لشاف زاوج

اوبيجي مهنا االف ةجاح اهارو شم يللا سانلا كالم نم افوخ دحاو يا زوجتا

و زوجتا امل ، اهربعي دح ةيق ال شم يللا الةن عو شتزوجتم هسل يللا فالةن ةريس

لضفه سكعلا ب يتنحم زواجتا يندعاسيه وال يبمج فقيه شدحم ظوبت ةزاوجلا

ال صا اناو مهدرشه تالهت نييليع يلتفلخ ول ىقب مكلا بامو اد باذعلا يف يدحول

يف سبدتا ام لبق لقتساو اهيف حجناو اهققحا ةزواع فادهاو حومط يدنع هسل

ينا ةجحب يهجو يف يما خرصت تناك داتعملا "كو رمعلا يقاب ينلشت ةزاوج

يز يتنب ي ينيحرفت ةيوان شم يتنا " أطخ اذه يريكفت ناو بدأو ةيبرت ةصقان

، مهتانبب اوحرفيب يللا قلخلا يقاب يز يكيب حرفا يسفن يكيلع مارح تانبلا يقاب

ةيافك شم نامك ةدايزو هيلع يلوقتب يللا لك هيف ام هيا ف شحو كمع نبا مهلا

دحاو يبحتب يتنا الصوال خو ججحو ليباست يه وال كظفحيو هتيب ف كرتسي

الاهق غاو ةفرغلا يلوخدب شاقنلا ىهتنا " هريغ شيزوجتتمو هينتست كنا كعنقيبو

ففختو يعم اهتاناعم اهل درستل يتلا خ تيبل جورخلا و يل يما كرتو يسفن ىلع

" دحاو يبحتب " ةيئزج طغللا اذه لك يف يكبملا ام نوملعتا لقثلا و لمحلا اهنع

هذهلا ، اهتنباب كشت يك ةجردلا هذهل ةمودعم يها يتدلا و نيبو ينيب ةقثلا ةجرد

يتفش نيب نم الم كلا اذه جرخي نا روصتا نكا مل اهماما صقنلا اذهب ودبا ةجردلا

ينقلقت ام يه يتايح نم تارتفلا كلت تناك ، يمأ يبلقل صخش نحا يه نم

وال يمع نبا ،ال عوضوملا اذهب كلت يرمع يف طق متها نكا ،مل يم سال ردكتو

يف ةرثعلا ك ناك ألهن عوضوملا كلذب ثرتكا نكا مل ينامهي اناك يبا قيفر نبا ىتح

لمكا مل اهيف تأدب يتلا قيرطلا ةياهن مسر تممتا دق نكا مل معن ، يحاجن قيرط

يتيلقعو يريكفتب الم سب ينوكرتي ال ،مل هلك يحومط دعب ققحا ملو يفادها دعب

رثعت يف ببس يمع نباب قلعتملا عوضوملا اذه ناك ، ريدكتلا اذه لك نع اديعب

تفقوت تنرتن اال ىلع ىتحو ةيعمجلا يف يلمع نع تدعتبا فصتنملا يف يقيرط

امهم هلا مكا تررقو هتأدب دق تنك يذلا يلا االفط نوتركلا و جماربلا ةعانص نع

داز امو تاطوغضلا هذه لك لمحتت نكت مل ةيسفنلا يتلا ح ايلعف نكلو ، ثدح

اال اذه نم برقا اال تمسقا تنرتن اال ىلع يلمعب تملع امدنع يتدلا و نا ةلب نيطلا

ةقيقح جاوزلل يضفرو ميقعلا يريكفتو ةطولغملا يراكفا ببس ديكأتلا ب وهف تنرتن

تفقوت لعفلا بو يما ةبغر كلت تناك نكل نيعوضوملا نيب طبارتلا هجوا ام ملعا ال

تاقلح يا لمحا مل يلا تلا بو بويتويلا ىلع يعقومل جولولا نع فصنو رهشلا ةبارق

فقوتلا ببس نع جمانربلا نيعباتم نم ديدعلا لئاست ، تقولا كلذ يف ىرخا

ةرتفلا هذه تفقوت ةفلؤملل ةيحصو ةينقت لكاشم ببسب هنا دولخ وخأ مهربخأف
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تاقلحو ةديدج عيضاومب مهرهبتسو ديدج نم دواعتس اهتلا ح نسحتت امنيح نكلو

نم فيفختلا و يتيحان يتدلا و ةدح نم فيفختلا الن واحت دولخو رون تناك ةديرف

جرخأ وال يتفرغ يف اال سولجلا قيطأ ال ةرتفلا كلت يف تنكف ةركعتملا يتلا ح

نا لمحت عيطتسا نكا مل يئاقشا ىتح دحا عم ثدحتا نكا ،مل ئش لعفل اال اهنم

نكلو ينافلا دسجلا ك بلق بوال حور بال دسجلا ك تنك طقف ، يتداعك مهكحاضا

فيك ركذتا ، االماي كلت يف نيرحتنملا نم تنكل الة صلا و ناءرقلا نودب ةقيقح

تضم فيكو تأدب فيك ةئيسلا يتايح تارتف لك ركذتا امك ةرتفلا كلت تضم

ديرا ام،ال اموي األمل يل ببس ام ركذتا نا ديرأ ال اهاسنا نا تينمت املا طل تهتناو

نم ةملظملا تارتفلا مكلت تهرك مكل يوفص ردكيو يئانه يلع صغني ام ركذتا نا

امئاد هبحصي ريخلا هعمو انلاال ثدحي ئش نم ام هنا دعب اميف تملع نكلو يتايح

يتايح نم ةرتفلا كلت تضم امدعب " ارسي رسعلا عم "نإ هباتك يف هللا قلا امكف

كحضاو اهركذتا تلز ام ةديدع حارفاو اهدعب نم ةريثك تاريخب هللا ينأفاك

تربص هللا ةمحرل اي دولخ وخا نم ؟! نممو بطختس رون نا تملع دقف اهببسب

دسج مهنأك هعم رعشت نمب اههبشي نمب اهقزري هللانا وعدت تناك يتقيدص تلا نف

سفن يف اهدقتنيو اهلمكيو اههبشي صخشب لمتكم بلقو ةدحاو حورو دحاو

و دولخ نم رونب بجعم دولخ وخا نأب اقبسم ملعا تنك هتدجو دق اهو تقولا

عوضوملا لمتكا دق اهو هب ةبجعم ىرخ األ رون نا ملعا تنك اضيا ينا ةقيقحلا

" اعيمج انحرفو رونو دولخ تحرفو تحرفو باتكلا بتكب اهدعبو مهتبطخب

ىلا وتت حارف األ تأدبو لكاشملا هعم تهتناو فصنلا و رهشلا ىهتنا " ىقب هصييه

ءاهتناو ينع يتدلا و ىضر تناك اهيناثو دمحمو رون ةبطخ حارف اال ىلوأف

هتدلا و فرط نم هل ةبيرق يمع نبا بطخ دقف اننيب ةمز باأل ببست يذلا عوضوملا

تدعو " ياااتخا ي ىقب تحازنا همغلا نا هللدمحلا "_و نيرهش دعب جوزتيسو

تاقلحلا ب تاقيلعتلا و تاباجع اال تلا وتو ديدج نم ةانقلل ضبنلا داعو يلمعل

و عيباس واال االماي تلا ،وت ىرخا ةرم يأرلا ءادباو دقنلل روهمجلا داعو ةديدجلا

تعونت تاقلحلا و تدادزا جماربلا و ةانقلا يف موي نع اموي نومدقتم نحنو روهشلا

روعش وه مك هللا، لضفب ةانقلا ترهتشاو اهتقباس نم لضفا ةميق رشنت اهنم لكو

دعب كماما كحاجن ةرمث ىرت نا ليمج ، دهجو باذع دعب هتينج ام دصحت نا عئار

لك دمحمو دولخ ما رون ما انا ءاوس ريثكلا ب انررم ،. طوغضلا و تايدحتلا نم ريثكلا

هللا لضفب تضم اهنكلو انماما تدجاوت ةريبك تارثع ، ةريبك تايدحتب رم انم

ةليمج اهنأب ئراقلل يتايح ودبت دق ، نينسحملا رجا عيضي هللانل نأب اننيقيو

تارتفلا ناو نازح نماال رثكا حارفا اهب يتايح نأ عماسلا رعشي دقو ةلمتكمو

ينأب سكعلا ب اورعشي نل مهنكل ةبيئكلا كلت نم ريثكب رثكا ةجهبملا و ةليمجلا

امال سكعب رعشن دق ، كلت ةايحلا ىلع توملا ىنمتا تنك رهشاو لب امايأ تيضق

يف اهنكلو ئش اهصقني وال ةلمتكم مهتايح نأب ريغلا ىلع مكحن دقف انريغ هرعشي

كلتل ٍقاب اهرثأ الزلا ةبيصع تارتفب رمت تلا والز ترم امنإ لمتكت ال ةقيقحلا

نولأ نأ ةرطضم تسل ينكل تررم معن ؟! ةملؤمو ةيساق تاظحلب تررم ، ةظحللا
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نيب وجلا يف ةبآكلا رشن نم ئش ينجا ،نل ريغلا ماما كلا حلا دوس باأل رظنملا

املك سكعلا ؛لبب ليصفتلا ب يب لح ام ركذ دنع ءودهلا ب رعشأ ،نل رشبلا عومج

توملا بو لب قانتخ باال تسسحا املك " ةقيقح اهركذتأ تلزامو " األماي كلت تركذت

ئش لكل نأ ىسنأ ال ينكلو تررم ىلب ؟! لكاشملا ب تررم " ملؤم اذه مكل " اضيأ

هجاوت اهب رفس راد اال يه ام ايندلا نأ ىسنأ ،ال رداق ئش لك ىلع هللا ناو اردق

رادل أيهتن يكل كلذ لكب رمن يقيقحو عقاو اذهو تارماغمو لب بعاصمو تايدحت

رثكأ نوكنو لءافتن نأ اهوحن انبجاوو ةايحلا يه اذكه يدب األ ءاقبلا و رقملا

ينزح ملعي هدحو هللا .. باعصو الت كشم نم انتهجاو امهم اههاجت ةيباجيإ

؛ يلخادب ئش لك ملعي هدحو هللا ، تسيآ مكو تربص مك ملعي هدحو هللا ، يحرفو

نكلو يتانق ىلعو صاخلا يلمع ىلع ةبكنم اناو رهش واأل لب عيباس واال االماي تضم

تحرفو هديرأ تنك ًافده تققح دق اذنأ اهف ةدحولا ب تسسحأ ةحيرص نوك أل

غارفلا اذه ميأل نمل ديرا تلزام ةدحولا ب ساسحا يلخادب ىقبي نكلو هلوصحل

ئش امزلا نكل مهيلع هللا دمحأ لهأو ملعأ هلك ملا بعلا ءاقدصأ يل يتدحو سنؤيو

، تضم يتلا ةيساقلا األماي مكلت نع ينضوعي قيفر يعم ًايدبأ ًاقيفر ديرأ ينصقني

لمحي ًاصخش ديرأ ًاضيأ ينميقيو ينعجشيو يندناسي ،خأ لكي وال لمي ال بحاص

يف حااليت عيمج يف يتازيمو يبويعب انأ امك ينبحي ًاصخش ، رثكأو تافصلا كلت

يبلقب ام هماما جرخا نا جرحأ ال ًاصخش نوكسلا و ةيبصعلا و نزحلا و ةداعسلا

نا ديرأ ةحارص اهلوقأس معن ، تاهارت تناك ناو ىتح يثيداحأ نم لمي ال ًاصخش

يفعض دنع ينيوقيو يزجع دنع يندنسي لجرب طبترأ نأ ديرأ بَحأو بِحأ

ها زوجتا ةزواع " تخأو ةقيدصو ًازاكع هل نوكا نأ ديرأ يليم دنع يننواعيو

يئابغو يتيبصعو يلكاشمو يبويعب مانا يز ينبحي يللا زوجتا سب هلا مو

ينكحضيو هجاتحا اما ينعجشي دحاو ةزواع يلجفو يريجرجو يدوربو

، ينمهفيو ييز هريكفت دحاو  ةزواع ةجهبلا دومل بيئكلا دوملا نم ينجرخيو

يكحا امل ينعمسي هازواع يم كال نم وال ينم شقهزيم دحاو زوجتا  ةزواع

سيس ليع شم دجب لجار زوجتا ةزواع ها يندقتنيو طلغا امل ينميقي ضفضفاو

ةحفص نم كوب سيفلا ىلع يباسح ىلع ةلا سر تدجو ماالماي موي يف " هنابلب

ىلع يتانقل باجعا نع ةرابع تناك ةينابايلا ةغللا ب يمين لال ةينابايلا ةجلبدلل ةعبات

ةركفلو ميوقلا يم اإلسال عباطلا تاذ ةينوتركلا صصقلا و جمانربلا ةركفلو بويتويلا

زافلتلا ىلع روهظلل ةمتهم تنك اذا ام راسفتساو اذكهو لا لألفط ةودق اهنوك

ةقيقح .. اهريغو نوت سيبس ةانق يف نينانفلا ك لا األفط جماربل ةجلبدمو ةمجرتمك

" ءامسلا يف ةيئاضف تانئاك روهظ نم ئجافتملا ك تنك لوهذ فقوم يف تنك

معن روفلا ىلع مهتبجأف " اااما ي يكاعد ةكرب "ي هاااااهو يقب تحتف وه يللا

ما ةلخملا دهاشملا فذحتو نوت سيبسك ةمرتحم يها ةانقلا يل اوفص نكلو قفاوا

ينيد عباط تاذ ةانق اهنأب ينوباجأف ، ةرهشلا ب ىوس متهت ال يتلا تاونقلا يقابك

باألخالقب لخُي ام اهنم فوذحم ةيداع جمارب اهيفف جماربلا اهب عونتت ديكأتلا بو

فيضا نأ مهتركف تناكو بويتويلا ىلع يجماربك ةديدج جماربو اذكهو جاتنوملا
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تبلطو اهب تبحرو ةركفلا ب تبجعا ةقيقح زافلتلا ةشاش ىلع ضرعتف مهل يجمارب

لعفلا بو يئاقدصا ةراشتسا تدرا ، يئاهنلا يرارقب مهربخ أل تقولا نم ةهرب مهنم

يتلا يتدلا و ةصاخو ةركفلا ب نيبحرم اوقفاوو يتلئاع ترشتساو مهترشتسا

رهشتته يتنب يييلولولولول وه" يللا ينم هتعمس ام قدصت ملو امامت ترهبنا

أدبأس ىتمف حارتق اال ىلع ةقفاوم معن نأب مهتبجأف " ادكو نويزفيلتلا ع علطتو

تملع اذكهو هاضاقتأس يذلا بتارلا نع رثكأ تامولعمو ةانقلا ثبت نيأو فيكو

اثيدحو اضيأ ةيبرعلا الد بلا بلغا يف تاطحم اهلو نابايلا يف جراخلا ب ثبت اهنأ

ةلباقملل اداعيم انددحو انقفتا ، شيعأ ثيح هرهاقلا اهرقم رصمب ةطحم اهل نوكيس

امدنع تلهذ ةقيقح ، ًاعيمج انبهذو دمحمو ياتقيدص تربخأو تقؤملا ةانقلا رقمب

ميرك قلخ وذ باش األم، يروس األب يناباي باش ةطحملا ريدم نا تملع

بولطملا انملعو ةلباقملا تمت " انبرو ولح " عبطلا ب ملسم ةقيقح ةباذج ةيصخشو

زافلتلا ىلع بويتويلا ىلع ةانقلا ب تمت يتلا تاقلحلا لك ضرعب موقنس اننا انددحو

دمحمو رونو دولخو انا يأ تاقلحلا ب كراش نم عيمج ءامسا بتكُيس عبطلا بو

دعبو زافلتلا ىلع ًاروف ضرعتس نكلو ديزملا عنص دواعنس تاقلحلا يهتنت امدنعو

لمحلا دازو ةمجرتلا يفو ةيعمجلا يف لمعأ اناو األماي تضم ؛ يتانق ىلع كلذ

انتاقلحل ثدحأ راكفأو ةديدج عيضاومب ركفنل ايوس لباقتن انك ةديدجلا ةانقلا ىلع

ادج ةحرف تنك ثيدحلا يف يادلا و كرشأو يلهأ ريشتسا ىتح تنك ةمداقلا

يبأ ةكراشم ةيؤرلو اهضرعأسو اهتضرع يتلا جماربلا ب اهمامتهاو يتدلا و ةيؤرل

ديفتسأ تنك اضيأ جماربلا ىلع االطالع اريثك فيسو ردان يتوخأو راكف األ ضعبب

نم ئجافتا تنك اهلا يخ يحو نم اصصق انيلع صقت تناك امدنع دولخ ةنبا نم

فصنو ماوعأ الث ثلا تاذ ةلفطلا اهس بهول قلا خلا كرابت ةقيقح اهراكفأ ةعس

اهلا خو اهتدلا وك لبقتسملا يف ريبك نأش اهل نوكيس ديكأتلا ب ةعئارلا ةبهوملا كلت

كلتو ةفيظولا هذه نيب يتقو عزوأ امدنع ًادج قهرم لمعلا ناك .. عبطلا ب اهدلا وو

ب يعانقا لواحت لا الزت تناك يتدلا و عبطلا بو ةمجرتلا يف عقاوملا مكلتو ةبهوملا

اهناو ةيدج ةوطخل يذخا نم والدب مدقتي ينس ناو طابتر واال جاوزلا يف ريكفتلا

ققح أل ةيفاكلا ةصرفلا ينتطعا اهناو يل نيبسانملا نابشلا نم ريثكلا فرعت

، اهبلطل تنعذأ ةياهنلا يفو اهبلط يبلأ ألن تقولا ناح واآلن يفدهو يحومط

بو هتازيممو جاوزلا نع ليييوطلا ثيدحلا نع يتدلا و فقوتت يكل تقفاو ةقيقح

الاابالابالاا..

جوزتي يكل ةليوطلا هتبرغ نم داع اهتقيفر نبا نا يتدلا و ينتربخأ موي تاذف

تذخاو ةميركلا ةلئاعلا كلتو يمأ بسانت نأ ول ىنمتت اهتقيفر ناو هدلبب رقتسيو

ةيؤرلا متت نا ىلع تقفاو ةليوط ةرضاحم دعبو هتازيممو باشلا تافص يل يورت

ع ةمهم يجاوزف يتراج ةجحلا و يتمعو يتلا خو يمأ لا بو يلا ب حاترا امبر ىرنل

ةيدج نوك ،أل دوهعملا سيرعلا كاذب تيقتلا و دوهعملا مويلا ءاج ، ةقيقح ةيملا

ال بلص هسأر الةب صلا ديدش ناك نكلو هلكشو الهق خا يف انسح اباش ناك ةقداصو

نا ديجلا نمف يل ةبسنلا ب ةلكشم ببس ام اذهو ائطخم ناك ناو ىتح هيأر ريغي



XII

هركف ريغيو همرتحيو اآلرخ يأرلا لبقتي الم بكلا يطعيو ذخأي نرم كيرشلا نوكي

هللا هصقان هللاانا ع لكتا مع "الي رجحلا ك هسأر ناك الا اذه نكل ائطاخ ناك نا

نم ناك ضفرلا نا هللدمحلا و ةيؤرلا نم موي دعب درلا ءاج مع" ي قيرطلا كلهسي

زافلتلا و جماربلا يف اميس وال جاوزلا دعب لمعا نا ينم ديري ال هنا ببسب مهتيحان

نبا كاذو انتراج نبا كاذ نم يتدلا و ىلع ضورعلا تلا وت سيرعلا كلذ دعب .. اذكهو

اءاوس ضفرلا ب اؤاب مهلكو خلا .... كاذو يلا خ قيفر ءاوللا نبا كاذو انتمع بيرق

لمعلا لا مكا يف يتبغرو يلمعل ما باش ةدلا و اهل تلا ق امك ينس ربكل مهنم ما انم

نم يتدلا و تلم " ىقب لهجلا ما وبا " ماشتح اال يف رڤو األ يرهظمل ما جاوزلا دعب

ةيسفنلا يتلا ح ديزي كلذ نأب اهساسح إل ضورعلا يقلت نم تفقوتو الاهت واحم

ثيدحلا فقوتف ماوعأ دعب ولو ينيتأيس يقزر نأب هلوقو اهل يدلا و رجزلو اءوس

" ارمأ كلذ دعب ُثِدحُي هللا لعل يردت هللا"وال ريبادتل األرم كرتو يطابترا نع

ىرخأ ةنس يمومه تدازو اماع تربكو نيرشعلا و عباسلا يماع أدبو ماع ىهتنا

دولخ تعضوو دمحمو رون جوزتو نوتركلا و ةجلبدلا لا جمب اضيأ يتاربخ تدادزاو

ريخ هلكو اضيا ةئيسلا و ةليمجلا ثادح نماأل ريثكلا تثدح دايز يناثلا اهدولوم

تضرع يتلا ةميدقلا انتاقلح تهتناو نيرشعلا و سداسلا يماع ىهتنا اإلهل نذإب

ىتح لمعا تنكف ةديدجلا تاقلحلا جاتنإ راوشم أدبو بويتويلا ىلع يتانق ىلع

ينوتركلا جمانربلا تاقلح عنصل عوبس باأل نيموي غرفا يك ةيعمجلا ب رخأتم تقو

ريغ تاقو األ بلغا اتناك اثيدح نكل ياتقيدص عم بهذأ تنك ةطحملا ب ةديدجلا

يعم يتوخا دحا ذخآ تنكف لا األفط ببسب ما لزنملا لا معا ببسب تاغرفتم

رون عم تبهذ يل موي لوا ، كانه يدرفمب دجاوتا نا زوجي وال بابش ةانقلا بف

ينوك ةصاخلا يتفرغو صاخلا يبتكم يل ناك برغملا ىتح لمعن انك دمحمو

اهادعتي نا دح أل زوجي ال يتلا يتيصوصخ يل تناك دقف كانه ةديحولا ةاتفلا

ىدحا يف ، انعم ءامركو نوقفاوتم مهعيمج اوناك دحا ينجعزي نكي مل ةحارصو

تنك اناو ةانقلا لاب وح األ دقفتيل جرخ ميهاربا يخأ ةبحصب تبهذ كانه تارملا

يتأي ملو ةعاسلل رظنا مل ءاشعلا ىتح اريثك تقولا رخأت ةفرغلا يف يدرفمب لمعا

يدلا و لصتا امنيح اال تقولا ب ملعا مل تقولا رمو تيسنف لزنملل بهذنل يخا

األن عجرنس انناو انمهاد دق تقولا نا هتربخا مهقلقو انرخأت ببس نع ينلأسي

يسنو هفتاهب بعلي هتعقوت امك يذلا قمح األ يخأ نع ثحب أل ةفرغلا نم تجرخف

ناك هرمع نم نيث ال ثلا يف ناك ةانقلا ب نيجمربملا دحأ عم بعلي هتدجو تقولا

" جمربملا كاذو يخأ " امهنوطيحي اوناك ًاعيمج مهنا بيرغلا ةيسنجلا يرصم

فاال يدحول هتوحفم ينيبياسو ذيتاس اال ةروك اوبعليب اوناك " مهبعلب مهنوعجشيو

ةياغلل احرف هتدجو ينكل ميهاربا بينأت يونأ تنك " اميه ي كلكش وبا ةضو

اال كشو ىلع ةارابملا تناك هنس رغص مغر بعللا يف هتراهمب نيرهبنم مهعيمجو

هتارابم ءاهتنا ىتح هتكرتف يخأ قمح األ كلذ ةجهب ليزا نأب بغرا ملف ءاهتن

اوناكو ةبعللا يف ةمئاقلا ةارابملا ىلع زكرت عيمجلا نيعا تناك .. ةجرفتم تفقوو

ةبوصم تناك طقف حرملا عباتت انوكت مل ناتديحو نانيع نكلو ةياغلل نيسمحتم
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ترعش ام ناعرس نكلو يخأب يلا غشن إل يلا رظني هنأب ةيادبلا يف رعشأ مل يتيحان

ناكم ريغ ام ناعرس يلإ رظني هتدجوف هيلإ دصق نودب ترظن بقاري نم كانه نأب

ب يخأ ترظتناو يتفرغل تلخدو فقوملا نم تلجخ اناو ضر لأل رظنو هتارظن

.. هئاهتنا نيحل لخادلا

ملف مونلا تلواح ؟! اذاملو اهببس امو تارظنلا كلتب ركفا اناو يلزنمل تعجر ذم

تدجو ةأجفو كوب سيفلا ىلع يباسح تحفصتو تنرتن اال ىلع تجلوف عطتسا

تدارأ اذام فرع أل لوضف ينباتنا تارظنلا بحاص نع هتحفص نع ثحبا يسفن

ترظنو هباسحل تلخد ؟! رظنلا ب ىفتكاو ينثداحي مل ملو ينناربخت نا هانيع

تهبنت ام ناعرس نكلو يلا يخ حرس دقف اهب رظنلا ققدا نكأ مل يعو نودب هتروصل

هيا " مونلل تبهذو هللا ترفغتساو بوساحلا تقلغاو عقوملا نم تجرخو فقوملل

ادك شم سب ةويلح داو حيحص وه لا، مووا كبر يرفغتسا اد هيلمعتب يللا ةجح ي

نوكي دق اذه نا يلا بب رطخ حابصلا يف " ةسوكوم ي رصبلا ضغ نيف كتيبمورخي

ينا هربخا نا تررقف زوجي ال اذهو هب بجعا نا كشو ىلع يناو ناطيشلل اقيرط

ىلع اهضرعي وهو يتانق ىلع تاقلحلا جاتنإب يفتكأسو ةانقلل باهذلا نع فقوتأس

هللا ف كانه لمعلا ب تررمتسا ناو يبر باضغا ديرأ ال انأف تنرتن نماإل زافلتلا

نا تررقو هللا ترختسا باشلا اذهل ضبن نا يبلقل ثدحيس يذلا ام ملعي هدحو

يجاه شم انا سنرب ي صب " ةلمجلا نم ريخ األ أزجلا ب هرابخا نودب نكل اذهب هربخأ

تنلا ع نم تاقلحلا دخ تناو هيضاف شمو لكاشم ةيوش ناشلع انه لغتشا ينات

المواال بكلا يناسل قطني نا وعدا اناو يرارقب ريدملا رابخ إل تددعتسا .. كتحارب

دق تنك " ديكا سرخه دحاو عم ملكتا ااما يسفن ةفراع ينمكا " سرخلا هبيصي

هتدجو ثيدحلا ب يناسل أدبيو يمف حتفا نا لبقو اضيا ميهاربا يخا عم تبهذ

، يرورض كدلا و لباقا زواع انا ىليل ةذاتسا يتحمس "ول ءايحتساو بدأب ينربخي

ةرثك نم متعرصل اهنيح ينتباصا يتلا لوهذلا ةيمك نوملعت ول تلهذ ؟!" نكمم

بلكلا داولا ال ولو هاااااهو يقب ةحتاف اناو اهتعاس يرظنم ع يااانزح "ي كحضلا

مل " رجفلل يقب هحتاف اناو ةمنصتم تلضف تنك انبرو يعارد ع ينبرض م اميه

نودو ءاش ىتم يتأي نا عيطتسي هنا هربخاو هباجا يخأ نكلو ةأجافملا لوهل هبجا

نودب هنم تجرخ ناكملا تلخد امكو هفتاهي يك يدلا و مقرو انلزنم ناونع هل

ىتح دحأ ثداحأ مل ريدملا كلالم ةئجافتم اناو لزنملل تدع ذنم ةملكب هوفتا نا

مويلا اركبم تدع اذامل اهلا ؤس بجأ ملو يتدلا و ىلع الم سلا يقلأ مل ينا ركذا ينا

يتدلا و نا ىتح عمسأ وال ثدحتأ ال ءامص ءامكب تحبصأف ينباصأ ممصلا نأك ؟!

ضيفخ توصب اهسفن تثدح اهنأ ىتح بلقتملا يريغتو ئجافملا يرظنمل تريحت

مل يتفرغب تسلج هللا" و ةجحلا ةليصا " تنج اهنأك ةهوتعملا هذه باصأ يذلا ام

لا ؤس ، فقوتلا عطتسا مل ةفرغلا يف لوجأو لوصا ةرسيو ةنمي كارحلا نع فقوتا

ديري اذام : ةباج اال ةفرعمل ربصلا عيطتسأ وال هيلع ةباج اال فرعا ال ينقح يال الزلا

يسافنا تقح ال ةددعتم تاباجاو ينهذب تراد ةريثك تانيمخت ؟! يدلا و نم ريدملا

ال صلا تميقاو برغملا نذا " جحلا م هيا زواع يبلق يلفقو اد عدجلا " لا ؤسلا اذهل
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اجره تعمسو قئاقد وه" هلنياب اد ااابوا " ةظحللا كلت يف فتاهلا قد اهدعبو ة

دارأ اذامو لصتملا نم لأساو جرخ أل ةعاجشلا ينيتاوت مل ةقيقح جراخلا ب اجرمو

وها " فيخسلا يخأ لخد " رتوتو ددرت ةظحل " ةباج اال ملع أل اربص قيطا نكا ملو

ةبيرغ تارظنب يل رظني ثبخب اكحاض لخد " لووق كيكف ي لووق اميه . درابلا هج

ئاق حنحنت ةعاس فصن تلا ط تارظنو تمص دعب " ادك كضعب ع فقت م دااي كلا "م

اااه ، كدر فرعيو كتوص عمسيو ننجتيه ناك هرب يكيلع لأسيب ناك دح يف ال:"

م دااي كلا "م ةبيجم فخسب هيلا ترظن " يتنا لجانسلا بولق ةعقوم ي هيا يتلوق

يلا فح ينبيستو هرب لكتتل هيا دصقت الم كلا يف طبخلتب مهفا ينيلخ لدع ملكتت

نكلو جرخأس يمتهت مل ناو دوصقملا ب كربخأ ٍتدرا ال:"نا ئاق كحضف " سلغ ي

كهجو ينرت وال ءافخسلا فيخس اي جرخأ " ةلئاق بضغب هيلا ترظن " اشيشقب ديرأ

ال ئاق هيبكنم كرح " امارهأ ىتح وال ارابخأ ال كنم ديرأ فال تانئاكلا فخسأ اي اذه

ةفرغلا جراخ هدرطل تمدن ةظحللا كلت يف جرخو " نابايلا سورع اي نيديرت امك :

دصق اذامو لصتملا نمو رابخ اماأل ملعاو ةباج اإل فرعاو يلقع دربي نأ نودب

" زوجلا وتنا هيا نيزواع تلمك يها " نامأوتلا اءاجف فيخسلا بهذ كلت هتلمجب

انا يللا نيناجملا ىفشتسم يبر اي هيا " اجرخو اكحض ال خد طقف ئشب اهوفتي مل

يدعب مهيف ةديحولا ةلقاعلا يتنا نويا " رانم تلبقأ ًاريخأو .. يد اهطسو ةعورزم

اهسأر كيرحتب تفتكا طقف ملكتت مل اهنا بيرغلا نكلو ؟!" لود ملا ااه ًاعبط

فرعه ةرارملا عقفت لا يع اوروغ " تجرخو ايه" ، زهاج ءاشعلا ملعأ :"ال ةلئاق

ام جازملا ةبلقتم تنك ةقداص ألنك ءاشعلا لوانتل تجرخ ًاريخأ يكالب" يدحو

داس ليوط تمص دعب ئش".. يا عمسأ نا فاخأ " نيبو " رابخ األ ةفرعمل فهلتأ " نيب

نع ديكأتلا ب اوثدحتي نل مهنا نم ينرواسي للملا ذخا ، ماعطلا لوانت دنع مهنيب

ا تررقف نيرخ الةثاأل ثلا دوربو بيرغلا ميهاربا ثيدح نعو ةيفتاهلا ةملا كملا ببس

بيئكلا وجلا اذه طسو دجاوتلا لدب يتفرغل لخداو ةدئاملا كرتاو يتبجو لمكأ ال

بكلا تردابف للملا ءاوجأ رييغت اريخأ ررقت يتدلا وب ذا مايقلا كشو ىلع تنك امدنع

يقاب يز كلكأ يصلخف عوضوم ف كملكي زواع اباب األلك دعب ينتسا ىليل الم"

تناح دق اهف اريثك تكبلتو ءادعصلا تسفنت " شيمانتم ينتساو نييعيبطلا رشبلا

ام ةفرعمل فهلتلا نيب ام ةعرسب يماعط تلمكا رابخ األ ةفرعمو عامتس اإل ةظحل

ب كريدم ةص" ال خب يدلا و ثدحت ةبجولا دعب ، عامتس نماال فوخلا نيبو هديرأ

ةذبنلل تئجافت ؟!" هنع نيفرعت اذام ئش لك لبقو كلوق ،ام جاوزلل كدي بلط لمعلا

بيجأ مبو لوقأ اذام ردأ مل تكبتراو يعماسم ىلع يدلا و اهاقلأ يتلا ةعيرسلا

يتمص لا طف هنع ريثكلا ملعأ وال اريثك هعم لماعتأ مل انأف ريدملا فصأس فيكو

هاعم تملكتا انا اباب اي انا ينلأسا ال:" ئاق ميهاربإ فيخسلا قيقشلا هعطق نا ىلا

نامك يرصم ملكتي فرعيبو مرتحمو سيوك لجار ةحارص وهو نامك تبعلو

هبشو فيفخ همدو هللا و يلصيبو ادج مرتحمو سولف هاعمو ينابايو يروسو

هتيصخش ةفاخسك فيخس "در نيصن تمسقتاو ةلوف اولوقيب ام يز ينعي كتنب

األ ميهاربا كلالم يتدلا وو يدلا و كحضو ءازهتسإبو ةيرخسب يسفن تثدح اذكه
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اما اميه ي نينتا وال موي نم هتفرع اد لك هااي ": ةلئاق يتدلا و تدرطتساف قمح

بعلت ناشلع كتخا عم حورتب كاركاف تنك يللا اناو حيحص ةسوس تعلط تنا

اي كم أل ،طعلا نامك مهربتختو سانلا عم لماعتت فرعتب كيراتا كتقو يلستو

شم الهم داولا علطي اهموف ع ةردقلا بلقت " لئاقلا قدص اذه ام اًاقح ،" يبيبح

طقلا لكاا درلا رظتنا تلز ،ام ىليل ": ارركم ليوطلا يتمص يدلا و عطق " تنبلا

هرظتناف يباوج نع اما يخأ قلا امك ناك امبر هنع كربخأ اذام ملعأ ؟!"،"ال كناسل

هراختس اال دعب امل األرم اوكرتو ييأر عيمجلا ديأ "!! ملعأ ال انأف هراختس اال دعب

ىضم " كتيب كتيب كتيب يالا حرفلا ضف " هتفرغل صخش لك بهذو عمجلا ضفناو

يذلا يدلا و ةيحان نمو تلءافتف ةحار ّيف تبدو ةراختس اال تيلص امهيفو ناموي

يذلا ، رون جوزو دولخ قيقش دمحمل وجرملا سيرعلا نع ديزملا ةفرعم ةمهم لكوأ

عقوملا ىلع هتحفص ىلع هئاقدصا يريدم نع لأسو فقوملا ةيدج هقتاع ىلع ذخا

يدلا ول تامولعملا نم يفاو ردق عمجو انه هتانق يف لمعلا يف الهئ مزو ينورتكل اإل

اوقفتاو ريدملا ىلع درلا متو لألله ةنئمطم نوكت نا لبق يل ةنئمطم تناك يتلا

.. اننيب رثكا فراعتلا ةدايزلو ةيؤرلا متتو انتيبل يتأي يك دعوم ىلع

مل هريغ تلباق امدنع ىتح لبق نم رتوتلا كلذب نكأ مل ًادج ةرتوتم اناو ءاج مويلا

هرايتخ إل ةمراعلا يتحرف ببسب له رتوتلا ببس ملعأ ال مويلا رتوت ينبيصي نكي

 هباجعإو يلإ طق تفتلي نل هنظأ تنكو ينآر ألهن يشاهدنا ببسب ما يل

ةظحللا تتأ ، يردأ ..ال ًاريخأو دوشنملا وه هنا يساسحا ببسب ما يب ئجافملا

يلع ترطيس نكل انكبتراو انم كال كبلتو هتلأسو ينلأسو ةيؤرلا تمتو ةرظتنملا

يدلا و عم ثيدحلا لا طو يتفرغل تلخد ، هثيدحو كلالهم عمتسا اناو ةريبك ةحار

بيجن يك تقولا نم ةهرب انحنم ىلع اوقفاو مهنأ اهدعب تملع هعمو يتدلا وو

ةولح ةمللا " عيمجلا عمتجيلو امهيلع األله فرعتي يك هيدلا ول ثعبي ناو هبلط

.." هلهأ ىلع فرعتن بجاوو وضرب

هيدلا و عم قفتاو همسأ اذكه " بيهص " ىلع درلا متو يتدلا وو يدلا و قفاوو تقفاو

.. اهدعب امو ةبطخلا مامت وال فرعتلل رصمل ئيجملا ىلع

ةديدج ةلحرم تأدبو نييبنج األ نيدلا ولا ىلع فرعتلا متو ريخب ةبطخلا تمت

ةحارص ميسولا يروسلا ينابايلا ضماغلا صخشلا ىلع اهيف تفرعت يتايحب

ةهباشتم تافص ،هب قبل ثيدحو ةميوق الق خأو ةليمج ةيصخش همسأك صخش

هسفن ىلع هدامتعاو رغصلا ذنم ةيلوئسملا ب هيف تبجعأ يضيقن ىرخأو يعم

تافص لمحي امنا ايبرع سيل قحب ملسم باش امهريقوتو هيدلا و يأرل همارتحاو

ةيدهك ةفلغم ةبلع دوجوب تئجوف ةفرغلا تلخد لمعلا ب اناو موي تاذ ؛ برعلا

تدع امدنع اال اهحتفا مل بطاخلا اذه يسنامور وه مك ةفيرظلا ةأجافملل تحرف

ناك !! نيماع ذنم يل اهبتك رطاوخو لئاسرو ةيقرو تاصاصق اهب تدجو لزنملل

ا عقاوملا ىلع يتحفص بقاري ناك ، ماعلا اذه اال هفرعا مل اناو نيماع ذنم ينفرعي

ب ىفتكا لب يعم لصاوتلا ىلع طق أرجي ملو ديعب نم بقاري ناك ةيعامتج ال
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نم ناك ةانقلا ةحفص ىلع مهم لعافتم ناك بويتويلا ىلع يتانق يفو انه ةبقارملا

امامت اهلهجأ تنك يتلا ثادح األ كلت مكل تئجوف ملعأ ال اناو اهب نيبجعملا لئاوا

يم اإلسال عادب اإل ّيف دجو معن دصق نع هتانقل ينراتخا هنا تملع امدنع تئجوفو

م اناو نيماع ذنم هبلق يف ةعبرتم اناو نيماع ذنم هللا ةمكحل لا،ااي لألفط بسانملا

وه مك .. عيمجلا خالف هبلقب ينآر صخشل ةمهم اناو نيماع ذنم ، هئاعدل ةمز ال

.. بحلا كلذ بيجع

يلهأ ةرس لكاأل هللا تيبل جحلا ناك هب انمق ئش لوا انجوزت عيباسأ ةدع دعبو

مهنطومل يادلا و دااع كلذ دعب ، انعيمج دمحمو رونو اهجوزو دولخو هلهأو

ترفاسو تينمت امك ةرماغم تضخ نابايلل نحن انرفاسو مهجاوزاو يبحص مهعمو

لك ، هقوذت تيهتشا املا طل يذلا ينابايلا األلك تقوذتو رظانملا لا مجب تعتمتساو

تهتنا انه يتياكح صق نم ردقلا كلذب يفتكا ؛ ثدح دق هللا نم هتينمتو هتدرا ام

يسفن نم ددجاو موي لك ريغتا اناو اهرمو اهولحب عقاولا ب ةلمتكم تلا زام اهنكلو

ضرعي اآلن ىتح لا زام يذلا يفغشو يتبهوم يجوز ةبحصب روطأو يتيصخشو

و تضم يتلا همعن ىلع موي لك هللا دمحأو ملا علا ءاحنأ عيمجب زافلتلا تاونق ىلع

إالب يتأي ال ريخلا برف رش هانيآر ناو ىتح ريخ هللا نم تآ لكف ةيت واآل ةرضاحلا

.. ريخلا

ملحنلو اهانينمت امك انتاحومط ققحنلو اهب املا ع انل مسرنلو يه امك ةايحلا شعنلف

ةردقب انقيأو انمآ املا ط ليحتسم فال ةليحتسم األحالم كلت نا انل تءارت ناو ىتح

.. تارماغملا ب شيعلا لا مجف رماغنو انتايح شعنل ، اهقيقحت ىلع اإلهل

: ةيناثلا ةطحملا

اال قلخُي امبر ، انتايح ةيادبب تاحومطلا أدبتو اهباحصأ وبالةد فاده األ دلوت امبر

ىلع هئاقب ةدم لا وط هققحيس هنأب انقومو ةايحلا يف هفده هعم ال ماح انم ناسن

، فدهلا هل قلخت نم يه واالماي فده نودب قلخُي نم اضيأ دجوي نكلو ةايحلا ديق

هتاحومطو هفادها هل ىلجتت أدبت ةفلتخملا هنينس لحارم يفو انم ءرملا دلوي امبر

ىراصق لذبيو اهقيقحتب حجني نم انم ريثكلا له نكل فادهأ هل انم ريثكلا ، همامأ

دعب لشفي نم انم امبرو ةلواحم لوا نم حجني نم انم امبر ؟! اههقحي يك هدهج

نويلمل لصو ولو ىتح هفده قيقحت ىلع هرارصإ نم اذه ديزيف ةلواحم ةئام

وال لمكُي اال ررقيف ةلشاف ةلواحم لوا دعب طبحُي نم انمو ، اذكه انم معن ةلواحم

ىلع مهنم ريثكلا و دوجوم اذهو ملستسيو يضملا نع فقوتيف رمتسي

انرصو هانققح االنا ةايحلا ب معنن نلف فده انيدل املا ط هنأ ةص ال خلا .. عقاولا ضرأ

.. ةمداقلا لا لأليج ةودقو انريغلو ثماالانل

" ةيرصم ةهكنب نكلو اديريم ": ةيناثلا ةطحملا
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ىليلو دولخ ةبحاص رون ؛انا ةقيمعلا ةمدقملا هذه نم ينومتفرع مكناا ضرتفملا

مسق باد اآل ةيلكب ةديعم ماع ٢٧ رون يتاقباسك اذا يسفن مدقأس ، حرملا اليث ثلا

ةنبا انا مهملا ؛ رون ةروتكدلا ترصو مسقلا ب ةديعم تحبصا انا معن ةينابايلا ةغللا

انأف ال عبطلا ؟!ب ةيرهزأ انا لهو ةيرهز األ ةيوناثلا ةسردملا ب نيملعم مأو ألب ةديحو

نوكا نا تدرا ينس رغص ذنم رييغتلا تدرأ يين أل َمل ةيرهزأ نوكا نا طق ذبحأ مل

اهرك سيل مهنع ةفلتخم نوكا نا تددوف نييرهزأ مهلكف يتلئاع دارفا نع ةفلتخم

ب زيمتت يتلئاع نا اضيا مهملا .. لقأ وال رثكأ ال رييغتلا يف ًابح لب رهز األ يف

جرخت ال ةاتفلا مهفرع يفف عيضاوملا بلغا يف ةدشلا و ئش لك يف ةمارصلا

و اذكه يشمت والنأ اذكه يدترت نأ ةاتفلل ووجي وال راهنلا تقو يف االول اهدرفمب

مهنا ؛ ةلئاعلا هذه ةبيرغ طق انربخي دحأ ؟!ال اذكه لا يه امو اذكه ثدحتت النأ

اديدش نكي مل لوسرلا نا اوسنو حص وهاأل كلذ نا مهنم انظ ةيبرتلا يف نوددشتي

تناك " هيلع هللا تاولص " لوسرلا ك نمو عابطلا نسح ًانيل ناك لب ةلماعملا يف طق

نا هل زوجي ىتفلا ناو نايبصلا نود تايتفلا ىلع بجت ةدشلا نا يتلئاع نظت

ئطخت نا بجي فال ةاتفلا اما " انزيجاوع توصب " تيبلا دومع دلولا وهف ئطخي

عرتخا يذلا نم " نيمرضخملا انزيجاوع توص سفنب " روسكملا حانجلا " يهف ادبا

ءاسن نا بيرغلا و تايتفلا سنج انل نأشلا ليلقتو راقتح اال اذه َملو لمجلا هذه

ال لوقأس ةديدشلا نهتيبرت نسحل كلذ نولوقتس ؛ نهلا جر نم لضفا نهلك انتلئاع

تنك يرغص ذنم يميدقتل دوعن ؛ ةزجعتملا زيجاوعلا رشعم هللااي نهتيشخل لب

؛ نا ىنعمب اهلثم ريصا نا تينمتو اهل تبذجنا ةيصخشب تفرعت املك رييغتلا بحا

يف اهحايص ىتح اهتاكرح اهتوص اهدلقا تنكف يتودق تناك ةضورلا يف يتملعم

ءانبا نم ةلئاعلا لا فطأ يا لا االفط ملعا يتلا انا تيبلا يف ةملعملا تنك نيبغاشملا

تناك امك مهبقاعاو " ريبك ةلئاع تيب يف ميقن انك نحنف لجأ يتامعو يمامعا

اعم انكو تايتفلا ضعب ىلع تفرعت ةيئادتب اال ةلحرملا يف ،مث ةضورلا ب انتملعم

ةيصخشب يباجعا دعب ءاج اذهو نيبغاشملل نيبقاعملا انك ةسردملا يف ةبصع

يف ةبيه وذ ادلص ال جر ناك ةسردملا هتنب ال ءاج امدنع ميرم انتليمز ودلا طباظلا

نا تينمتو هدلقا نا تدرأف هصخش ينبجعا مهجتملا ههجو ىتح كوالهم هتفقو

ىلع تفرعت ةيدادع اإل يفو ، االنم ىلع ظفاحملا ماظنلا ققحم وهف هلثم ريصا

ةيفحص ريصت نا اهملح نا انتربخا امدنع اهيمسا تنك اذكه ةيفحصلا دولخو ىليل

ةسدنهم نوكا ناو ، اريغتم املح ناك ناو ىتح ملح تاذ اضيا انا حبصا نا تررقف

ةديرش تحبصأف مدهت يذلا كاذ نع ال يدب ةريقفلا انتراجل ال زنم ططخاو مسرا يك

ماعط نم اهتيب تامزلتسمب انعراش لها اهل عربت امدعب ميدق وبق ىوس اهل أجلم ال

ىنعمب وا ةبيبط حبصا نا تررق ةيوناثلا ةلحرملا يف ينا ركذا ،مث ثاثاو بارشو

تاج ةروتكدلا . تحار ةروتكدلا " ةروتكدلا بقلب اورختفيل تررق يتلا يتلئاع قدا

يف وه اذا بيبط اذهف مهباقل أل اعبت رشبلا نومرتحي مهف باقل األ مهمهي ناك ام لك "

ناك نا يماحم اذهو هلفسأ يتأي سردم اذهو هعبتي سدنهم اذهو ىلو اال ةلزنملا

" مهتايمسمل اقحس " ةرخؤملا يف وهف ارومغم ناك ناو ةمدقملا يف وهف اروهشم
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ثيدح اهنيح ينبجعأ انتاحومطو الانم حا نع انتث ثال ثدحتن انك نيح اموي ركذا

ريغتي ملو اهعم ربكو اهرغص ذنم ملحو فده اهل ناك يتلا ةديحولا يهف دولخ

ءارآ ينتبجعاو دعب اميف هقيقحت ىلع اهرارصا ينبجعا ؛ ةريغتملا يم ال حأك يلثم

ال مهيلع درمتلا تررقف مهيلع اقنح ينداز امم يلها سكعب اهملحل اعيجشت اهلها

ينا اهنيح تررقو ةيلبقتسملا يتارارق يف مهت ال خدت يف لب امامت مهنايصعب

اناو ةديفتسملا انأف مهم ال الحا انا يملح نعو مهفده ال انا يفده نع ثحبأس

لخدا ال نا تررق ، يسفنب يتيصخش ينبأسو يسفن نوكأس كلذل مه ال ةررضتملا

نع ثحبا نا تررقو ّيلع اهرابجا ىلع يتلئاع الت واحمل اهتهرك دقلف بطلا ةيلك

، يفده ينيرتس يتلا يه امبر وا افده يل تراصو اهتروط امبرف ةنيفدلا يتبهوم

امدنعو انتغل نع ةبيرغلا تاغللا ةسراممو واالطالع ةءارقل و ةباتكلا ا بحا تنك

َمل هصرف اهتدجو باد اآل ةيلكب قاحتل اال دولخو ىليل تررقو يوناثلا ةجيتن ترهظ

ديرا امك ريصاو يتبهوم روطأس اهنيحو تاغلل مسق يأب قحتلا و اهب اضيا قحتلأ ال

اصوصخ ةيقرشلا تاغللا مسق مسقلا سفن يف الةث ثلا انرص اننا هللا ةمكح نمو

ضراعملا يتلئاع فقوم اصوصخو ريثكلا معن ؟! تايدحت تهجاو ، ةينابايلا ةغللا

تررصا ينكلو بطلا ةيلكل ينلهؤُت يتلا ةيلا علا يتاجرد و يتجيتن روهظ دعب

تيق ال ينا يظح نسحلو يدلا و اصوصخو مهبضغ تهجاوو يفقوم ىلع

ديرأ يتلا ةيلكلا ب قاحتل اال يف يتيرح يل اوكرتي نأب يتدلا وو يتامع نم ةدعاسم

اآل يف عيرذلا يلشف ىري ىتح قفاويس هنا ةجحب اريخأ عنتقا يدلا و نأب هللدمحلا و

يل لا قو بطلا ةيلكب يلوبق مدعو هل ينايصعل امدن يعومد ةفراذ هل يتآسو باد

يد كتارايتخا ةرخأ فوشا ناشلع قفاوه أل ايلع يتبعص ناشلع شم قفاوه "

ةرم "واللو يتنا وال حص يللا انا يتارارق اهتعاس فوشنهو نيفل يكيدوته

مهتارارق ىلع تدرمت اريخأف لا جرلا رشعم مهيلع يراصتنإب ةرورسم يندجا

يتبهوم مهيرا نا تررق كلذلو يلبقتسم ةلئاعلا ءاسن ةدعاسمبو انا تررقو

نا مهنم دحا ينمولي ال يك ترتخا يتلا ةيلكلا يف يقوفتو يطاشنو يتمهو

ينطبثي مل ةقيقح يدلا و فقومف يدلا و اصوصخو تاجردلا لقا تققح ناو تلشف

يف قوفتلا ىلع ةرداق ينأب ةقثلا و ةوقلا ب يندمأو يفقوم ىلع ارارصإ ينداز لب

يتسارد يف دهتجا اناو باد باآل يقاحتل ال االلو مويلا ذنمف ، ترتخا يذلا لا جملا

امو ديرأ ام ققحا ىتح يتركاذم وال يبتك كرتا وال اردان اال ةبتكملا كرتا وال

ىلو اال تنك هتنمو هللا لضفبو انا ديرا امكو اودارا امك يب رختفت يتلئاع لعجيس

مسقلا ب ةديعم ترصو يتسارد تلمكاو تجرختو ماوعا ةعبر اال يف يتعفد ىلع

مهراختفإبو مهحرفب ىضرا ةرم وأللو ّيادلا و نويع يف اضرلا و رخفلا ىرأ اريخاو

ريدقتلا ةداهش ملتسا اناو ةعاقلا يف يفوقو ةظحل نايسنلا عيطتسا وال ركذا ،

رعشأ ةرم أللو معن هينيع يف حرفلا عومدو يدلا و نويع ركذتا ةديعم نيعأو

اهموي يدلا األله،و ةحرف يه اذكهو ءانب باال راختف وهاال اذكه يلهأو يبأ ةحرفب

مهسفنب اوراتخي انلا يعل هصرفلا بيسن ضورفملا حص ِتنك ِتنا " ًافسأتم يل قلا

يسار تفشنو ِكيلع ديدش تنك ينا فسآ انأ مهم ال حأو مهلبقتسم ددحيه يللا
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لوطو يضار اناو كيز تنبب ينقزر انبر نا دجب روخف يتقولد انأ سب ريتك ِكاعم

نيبنب ام اردان ةلا جرلا انحا سب دلو شم تنبب ينقزر انبر نا يضار تنك يرمع

اباب اي سكعلا "ب هنضتحا اناو هتربخأف " يتنب اي فسآ انا والاند مادق ان رعاشم

ول نكمي . يتقولد يملح ةققحم ينا يف رثا اهيل ناك يد كتدشو كدانعو كرارصا

يلا ح يقب اد شناكم نكمي نينس عبرا نم يلا هتلوق يللا كتلمج يلتلوق شتنكم

نم ىوقتسب انا ناشع سب تلوق ام يز . هنامدن كلا عجر ينامز ناك . يتقولد

انبر سب ادك ناشع يدحت يق بال اما عجشتب انا ناشع تانب ريتك ريغ طيبثتلا

تنب يوا ةروخف ينا يتوص ولعبو يتقولد لوقا ردقا انأف ، يملح تققحو ينقفو

ينا انبر ةمعنل هطوسبمو انتليع يز ةليع يف درف ينا ةروخف اناو مكيز مأو ألب

انبر ، هليع لمجا سب نيتبح ةديدش يه معنيا ةليع طسو ليمج ناكم يف تدلوتا

يلصح موي ىلحا ناك ادو " ةرخ واآل ايندلا يف نيعمجتم امياد لضفنو انيلع اهميدي

يلها نم ينمرحت هللامال ...ف ايندلا يف ةيح انا ام لوط هاسنا ردقه ام يرمعو

وا ثراوتملا ال بستكملا بيرغلا يفده ةاناعمو يلا ح ناك اذه .. يتبحأو يبحصو

و باعصلا انتهجاو ناو ىتح الانم حا قيقحت اعيمج انيلع بجي كلذلف يرطفلا

نذإب باعصلا لك زاتجنسو انتردقب قثنو قلا خلا ةردقب نمؤن نا انيلع الت كشملا

هللا..

يذلا دمحم ينيع ةرقو يجوز وهو يلمع دعب يل لضفملا و يناثلا يملحل يتأن

هللدمحلا ف ةايحلا ىدم اهيلع هركشاو همعنلا هذه ىلع هللا دمحاو هب تملح املا طل

انا لب كلتك ليصافت ةياور بحت ىليلك تسل ؛ ّيلع هللا معن ىلع اييط اريثك ادمح

نكلو طقف يلا فطاو يبحصل ةيسنامورلا يتياورب يفتكا نا بحاو هضماغ دولخك

لب اهب نوفتكتسو يتصق نومهفتس اهنمو . متييح ام اهوركذتتس ةلمج مكل ركذأس

ال ريخلا بر " يه ةلمجلا " هههههه يسفن ف هقثاو اناو مانيكاب "انا اهب نوبجعُتسو

هللا اضر تدرا املا ط هنا ًامامت قثو كم ال حأب كسمتلا ب كيلع كلذل ريخلا إالب يتأي

ثدح ام اذهو " كم ال حأ ققحتتل قرطلا لك كمامأ رخسُيسو ديرت ام كيتؤيسف

اهنوكب تملح يتلا دولخكو هانققح اعمو هب تكسمتو اهفده تملع امدنع ىليل عم

هللانا نم وجرا ةياهنلا يفو .. اهملح تققح اهفورظ مغرو اهرغص ذنم ةيفحص

.. رثا يوذ اونوكو مكل ًاريخ ناك امو هونمتت ام مكيتؤي

" ليوطلا ملحلا تاذ لزنابور ": ةريخ األ ةطحملا

ثادحأ ثدحتو ققحتتف ًاءايشأ ىنمتن امبر ملعأ ؛ال ةبيجع ةايحلا تناك املا طل

، نزح هبقعيف حرف ءايش األ انعم تسكاعت املا ،طل كلت انينامأ بناجب اهضيقن

وهأ ، هنم ًابح ناك مأ امبر ىلوملا نم بضغ وها ال، مأ ريخ وهأ األرم يعن ال انايحأ

ىدم ربتخيل الء تبا درجم ناك مأ دصق نود وأ دصقب هانفرتقا بنذل انيلع بضاغ

ىرخ أل حرفن انايحأو ققحتت الممل حأ ىلع نزحن انك انايحأ ، انتوق ىريو انربص

اذه التمل ؤاستلا انتدوار املا طل ىرخ األ ققحتت ملو كلت تققحت اذاملف تققحت

ىتح انل بتكُي مل نحنو ةداعسلا مهل بتُك ،مل يريغ عم ثدحي وال يعم ثدحي
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هنا ملعي ال نم انمف ملعبو ملع نودب انضرتعاو لب انيكبو انزح اريثك .. اهتحئار

ل انمو هردقو همكح ىلع ضارتعا اذه نأ ملعي نكي مل اإلهل مكح ىلع ضرتعي هلعفب

هل لكو بوتكم هلك نأب انملع دنعف هضارتعا يف رمتساو باألرم ملع نم فس أل

بر نأب نيقيلا ، ربصلا و اضرلا انيلع بجاوف ، هرشبو هريخب ءاضقلا ب انيضر هقزر

إال ريخلا ملعي ،فال ريخ والزلا ناك رش هانيأر امف ًامود ريخلا إالب يتأي ال ريخلا

ةياهنب هلباقنسو انلباقيس ريخلا ف ريسملا لمكنو ىضرن نا انيلع بجو كلذل هللا

.. هوفع ميركو هدابعب هتمحرو هللا ةردقب نامي باإل انيلع طقف قيرطلا

اوسيل يتوخأك مهبحأ ةبرقملا ىليلو رون ةقيدص ًاماع ٢٨ دولخ ىعدا ًابحرم ........

دايزو اهس نيلفطل ،مأ ريخلا ىلع ًامود تعمتجاف تلباقت انحاورأ نكلو يمد نم

بحملا يدلا و والزلا ناك فاأللو اهلك يتايحب هتيأر لجر ثلا اث لمج أل ةجوزو

ذلأ يل اوعنصف الط خلا ب اوبرض مهنأك مهلك معلا و لا خلا واألخو قيدصلا يحضملا

و نييلع يف يتدلا وب هعمجو هافشو هافاعو يل هللا هظفح يدلا و وهو ليتكوك

و دعب ةايحلا هذهل تجرخ ذم هتفرع بلق نحأ نيماعب ينربكي دمحم يخأ يناثلا

يمأ تررحت املك يلع للظت تأمظ املك ينيورت تناكف يل يفاصلا عبنلا يتدلا

يف ىليل ىلع تفرعت ، نييلع يف كب انعمجو هللا كمحر يل ئفادلا عبنلا يتنك

ياتقيدصب تعمتجأ ألين ًاريخ ناكو ماع ةرخأتم ةسردملا تلخد ةيئادتب اال ةلحرملا

انسرد .. يل هللا اياده لمجأ نم اولا والز اوناك ةيدادع اال يف اهب تيقتلا ف رون اما

وال ىليلك ةغلل ًابح هب قحتلا مل مسقلا و لب ةيلكلا ةعماجلا سفن يف الةث ثلا نحن

نعاال داعتب نماال يفوخل هب تقحتلا لب رونك هب ةديعم ريصا نا نامضل ىتح

فيكف ؛ يلظك ًامود يناتقفار دقلف امهنع ةديعب يلا ح طق ليختا مل انأف نيتنث

قشعأ ، ديدحتلا ب مسقلا اذهو ةيلكلا هذهب تقحتلا كلذل !! يتبغربو امهنع دعتبا

طورشلا رفاوت مدعل ينولبقي مل مهنكل اإلعالم مسقب قحتلا نا ول تددو ةفاحصلا

ادك يلصحي يللا براي انا ىنعمشا هللا" مكح ىلع تضرتعاو عبطلا ب تنزح يب

هللا مكح ىلع ضارتع نااال تملع نكلو " اهيب ملحب تنك يللا ةجاحلا شلخدام هيل

اريثك هتدمحو هللا ىلا تبتو بنذلا نع تعجرف ةنجلا نع ةوطخ داعتب وهإالاال ام

ىتح هلل دمحلا ف اننايصعو اندرمت مغر ريخلا انل بتكي ًامئاد وألهن هتمحرل دعب اميف

املا طل لب ةساردلا يف فيعضلا ىوتسملا كلذب وال طق ةلا حلا كلتب نكأ ..مل توملا

اوناك يفص ىلع نيقوفتملا نم ًامئاد تنك بتارملا و تاجردلا ىلعأ ىلع تزح

با ةقيقحلا يف ملحأ تنك ؛ هفيرصت يف مكح هلل نكلو يرغص ذنم ةبيبطلا ب ينوبقلي

يملح امه واإلعالم ةفاحصلا تناك لب يفغش بطلا نكي اإلعالممل ةيلكب قاحتل ال

ىتح ةدهاج لمعا تنكف لا جملا كلذ ىلع ةينبم تناك اهلك يفادهأو يحومطو

" يناثلا فصلا يف يملحب قحتلا يك ةيوناثلا ةلحرملا ب تاجردلا ىلعأ ىلع لصحا

و ةحرف تناكو تحرفو هللا تدمحف ٪٩٧ عومجم ىلع تلصح " اهنيح ميدق ماظن

حأ ةققحم ينارت نا تدارأ املا طل اهنا ددرت تناك دقف اهنيح يتحرف نم رثكا يتدلا

ملعا نكا مل يعماسم ىلع الم كلا كلذ ددرت ام ًامئاد تناك هللا اهافوتي نا لبق يم ال

ةريغص يهف كاذ اهنس يف ايندلا كرتتس اهنا يف ًامود ركفت تناك اذامل ؟! اذامل
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ردقو ءاضق هنا انيسن نكلو توملا و ةايحلا ب رمعلا ءانب األ نحن انطبر املا طلو

يتدلا و نأب طق ملعا نكا مل ام.. اموي هب رورملا نم انل الدب ًاعيمج انيلع بوتكم

أوسا هجاوأس يننا طق يدلخب ردي مل ثيبخلا ضرملا كاذ نم يناعت تناك

ضرم ةبحاص ةنبا نوكا نا ليختا ،مل ّيلا سانلا برقا يف اهعشبأو لب يفواخم

ينا تملع ول دقفلا ىنعم اهنيح كردا مل همسا ركذ نم تبعترا املا طل يذلا ناطرسلا

هللانل وو تيفتكا ىتح اهنانح نم تيوتراو اهب تقصتل ال يفاصلا بلقلا دقفأس

وال أبالاهم ملع يل نكي مل اناو اهتاظحل أوسأب رمت يتدلا و تناك اهنم طق يفتكا

اهب ام اهلأسا تنكو اهوفص ركعي ام كانه نا تسسحأ املا طل اهضرم يف اهباذع

يادلا و تركذت امبر ئش "ال يل لوقت تناك ةجردلا هذهل سوبع ًانايحا اهارا امدنع

تنزحف يبلق تايركذلا تييحاو ميدقلا انلزنم تركذت امبر وا امهقارف ىلع تنزحو

لغشنا نا درت مل ينربخت ملو يناعت تناك ، يعم ةقداص نكت مل اذإ ججحتت تناك "

يه ةرخأتم لزنملل دوعت تناك نيح االماي كلت ركذا آبالاهم رعشا ىتح وال اهمهب

ح نكلو يواميكلا ب جلا عت تناك اهنا ملعا نكا مل قاهر اإل اهيلع ودبي ناك يدلا وو

ركذا يواميكلا حلفي مل كلذل اهضرم ءابط األ فشتكا امنيح ةرخأتم تناك اهتلا

ققح أل يل اهعيجشت ركذا يرغص يف يل اهتاديوهتو اهتندند ركذا اهتبعادمو اهكحض

حصنت تناك ، يئاطخا دنع يدلا ول اهتهجاومو يتدناسمل مئادلا اهفوقو ركذا يملح

يما تناك ، رزهتو فكانت تناك ، بحتو نضحت تناك ، بقاعتو رهنت تناك ، عجشتو

ايو كقشعا مكل تقو لك يف يماما حولت اهاركذ تلا والز نونحلا بلقلا تاذ

كمحر كبحا مكل يتدلا ايو هااا يناحلا كنضحو كيدي ئفدل تقتشا مكل يتدلا

.. ءايقت األ نيحلا صلا عم نييلع يف كب انعمجو كربق راناو هللا

ب ترخأت دق تنك يسرد نم تيبلل تدع امنيح سم باال هنأكو مويلا كاذ ركذا

ةضابقناب تسسحا اهنيح رون تيبب رونو ىليل عم سردلا دعب سردا تنك جراخلا

اناو لزنملل تبهذ ، رخا اموي لمكنسو ريخب تسل ينأب ةرربم نهتنذأتساف يبلقب

سفنتلا نا تسسحاو ةدشب ينملؤي يبلق ناك اهنيح يب لح يذلا ام يردا ال ةلقثم

لزنملا تلخد دقف تملع لزنملل يتدوع نيح نكلو ببسلا ام ردا نكا مل ئيطب

نولا صلا ب نكت مل يتدلا و ناكملا معي ءودهلا ناك لخادلا ،ب ببسلا تملع كانهو

يخاو امه نيا لضفملا امهجمانرب تقو اذهف اضيا يدلا وو زافلتلا دهاشت اهدهعك

هنأك ضر األ ىلع هاقلم تناك يتلا هبوساح ةبيقح ببسب كلذب تملع لزنملا ب ناك

هتعماج نم هتدوع دعب ةبترملا هتداع سكع ىلع اذهو هرمأ نم ةلجع ىلع ناك

اهبابو يادلا و ةفرغ ةءاضا تيأر امنيح األرم اذهل تئجوف ، اهلمهي وال هئايشا مظني

تناك ريرسلا ىلع ةدمم اهار أل لخادلا ب تضكر ، نمل ملعا ال تاسمهو حوتفملا

ناعمدت امهانيعو يقيقشو يدلا و اهراوجبو ادج ةبحاش تناك ةضيرمو ةكهنم

يذلا ام ريخب ِتنأء يتدلا ،و يمأ اهب اذ ام "اماألرم ةلئاق يم ال تضكر ؛ ةدشب

و تلا "ق مكوجرأ ثدحي يذلا ام دحا ينربخيلف ءاكبلا ملو بحاش كهجو مل ثدح

ةرم ألرخ ينتنضح ، كنضح أل ينيع ةرق اي ينم يبرتقا كهنم توصب يتدلا

" ةرم ألرخ اهبلق تاقد تعمس ةرم ألرخ اهدي تسملو ةرم ألرخ اهتحئار تممش
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لا جم يف يقوفتتو كملح يققحت نا ينيديعت نا كنم ديرأ " ةلئاق ينتربخا

ام يققحت ىتح يملستست ال مومهلا ِكتلقثا امهمو باعصلا كتهجاو امهم ةفاحصلا

مهل امود ينوكت نأب كقيقشو كدلا وب ِكيصوأو ، ةليمجلا يتاتف اي اموي هب تملح

ىلع يظفاح كدلا ،و ادبا يسأيت وال يفعضت ،ال يفاصلا عبنلا و تخ واأل ةدلا ولا

انأف يتاتف اي يدعب نم يسئتبت ال اضيأ كقيقشو هرماو أل يعمتساو يكيلع هقح

نا ينيدع ام، اموي ىق ال تتس انحاورأف انداسجا تدعتبا امهم كبرقب لظأس

ةنبا نينوكتس كنا ينيدع ، كتودق يمرتحت نأو نلعلا و رسلا يف كلهأ يظفحت

اهتيبر يتلا و اهفرعا يتلا يتنبا ألكن اذه لك يققحتس كنا ملعا اناو اهلهأب قيلت

نأ جالهل لج هاشاحو " يئانبا يف ينلذخي نل هنا هللا ب قثأ هللا ةعاطبو بحب

كلت يتاملك يركذت امودو ًامئاد كيلا قاتشأس يتبيبح " ميركلا وهف هدابع لذخي

نونحلا تبهذ ، يل اهتاملك رخا كلت تناك ملحلا يدواعت يك كطابحاو كسأي دنع

، يننضتحت يهو اهئرابل يتدلا و تبهذ ، اهدسج ىلع بارتلا يرون انتكرتو اهئرابل

نم األم ميتي يقيقشو اهنودب اديحو يدلا و تكرتو تبهذ يديب اهديو تبهذ

يلقعو يبلقو يمأ يه نكل يهلا اي ضرتعا ،ال اهموي نانحلا بهذو تبهذ اهدعب

هيلإ انإو هلل انإو ةفعاضم افاعضأ ربصلا انل بتكاو كتمحرب اهمحرأف يحورو

ةقيقدب ةقيقد هقئاقد هتاظحل ركذتا سم باأل هنأك مويلا كلذ سنا ..؛مل نوعجار

ةئيسلا يتاجرد يف اببس انع يتدلا و ليحر ناك يبلق رون أفطنا هيفو ىسنأ فيكو

وال يتسارد ال ئش يا يتدلا و ةافو دعب ينمهي نكي مل يوناثلا ثلا ثلا فصلا يف

اناو تربتخاو تارابتخ اال مايا إال ركاذا مل طقف ئشب متها نكا مل يتايح ىتح

ايئاهن متها نكا هللامل و يبحصو يقيقشو يدلا و رارصا دعب نم كلذ ىلع ةربجم

ىلع ضرتعنا ديكا ةئطخم تنك " ينيعب ءيش لك لحر اهليحر دعبف يلبقتسمب

نولحار انلك دغلا ماب سم مااال مويلا ءاوس تومنس انلكف ال عبطلا هللا؟!ب مكح

رشلا انل بتكي مل الهتل جف ريخ هلك ألن هردقو هللا ءاضقب ىضرن نا انيلع بجيو

انلعجت نم انؤاطخا ربصلا و اضرلا مدعو ضارتع باال ةيرشبلا انؤاطخا يه نكل طق

.." ًادبأو ًامئاد هلل دمحلا ف همكح ىلع ضرتعن انلعجت نم يهو يصاعملا بكترن

مظعم يضقا تنكف هيئاهنلا تارابتخ اال تبرتقا دق تناك رهشب يتدلا و ةافو دعب

لوط تيبلا نع دعتبا نا يل ةبسنلا ب ديجلا نم هنا يدلا و ىري ناك ىليل تيبب يتقو

ىليل تيبب تارابتخ اال ةدم تيضقف ءودهب ركذتساو سردا يك تارابتخ اال ةدم

ينقرفت مل اهتنبإك ينلماعت ىليل ةدلا و تناك تاقو اال بلغا الةث ثلا نحن ركاذن انكو

هللا" اهظفح " يعم يهو يتدلا و برقب تسسحأ يعم نونح تناكف ىليل نع طق

ذا يل ةعجفم تناك ةجيتنلا ترهظ اهدعبو اهتزتجاو تارابتخ اال تءاج عيباسا دعب

يل يدلا و تاملك إال يطابحا نم ينجرخي ملو اهدعب نم تطبحأ ٪٨٥ ىلع تزح

يحورل األلم ثبو

مل ألين نكلو اهيف ًابح سيل رونو ىليل ةيلك سفنب ليجستلا ب تمقو االماي تضم

قاحتل واال امهنع لا صفن لال ةدعتسم نكأ مل ياتقيدص نع دعتبأ نا ةيافك ةيوق نكا



XXIII

نا طق ليختا مل هينابايلا اميس ال ةيقرشلا تاغللا مسق باد األ ةيلك ، ىرخأ ةيلكب

قطنلا ةبوعص نم مربتا تنك املا طل قطنلا و ةباتكلا يف ةدقعملا ةغللا كلت ملعتأ

ب صاخ ئش لكب ةعلوم تناك يتلا ىليل سكعب تنك ةينابايلا ب تاملكلا ةباتكو

هب ةديعم نوكت يك مسقلا اذه يف مدقتت نا ىوس اهمه نكي مل يتلا رونو نابايلا

نكف انا اما ةعدبملا ةجهبملا ىليلو ةدهتجملا اهتركاذمب ةململا امود ىلو األ رون تناك

ةديرج يف ةوضع تنك رابخ األ عبتتب اال متها نكا مل ةيلا لاالبم ةمربتملا ينيمسي

و ةيوغللا يتاراهم نيسحتب بغرا ىتح وال رونك يتساردب متها نكا مل ةيلكلا

نا مهملا ريدقت يأب تاناحتم اال زاتجا نا ىوس ينمهي نكي مل ىليلك ميوقلا قطنلا

ًاببس نوكي نا دري مل وهف يساردلا اياوتسم ىلع ضرتعي يدلا و نكي مل حجنا

ناك ألهن يليصحتلا اياوتسمب لخدتي نكي مل دمحم ىتح ّيلع يسفنلا طغضلل

نا يحصنب يفتكي ناك تاغللا يف تسيل ةفاحصلا ب تناك ةيادبلا نم يتبغر ملعي

ريتاكيراكلا مسرب موقا تنك ، ةفيحصلا ب ريبكلا يمامتها عم يتركاذم لمها ال

نكت مل عمجأ ملا علا يف ثدحت تناك يتلا لا وح نعاأل ةربعم ئش لكل رخاسلا

ديماوعلا ضعب اهل تناك لب بسحو ةيلكلا و ةعماجلا رابخأب يفتكت انتفيحص

ءادمعلا و سيردتلا ةئيه ءاضعا بذجن انك اذكهو ةيملا ع رابخ أل ةصصختملا

لذبأ تنك دقف ريتاكيراكلا مسق اصوصخو ةزيمم انتفيحص تناك ةعماجلا سيئرو

ةفرعم ىلع ةداتعم تنك ؛ ءارقلا بولق بذجيل يتبعجب ام جرخا يك يدهج ىصقا

بناجب يمعاد امه اناك ؛ مهحئاصنو مهدقنل عامتس واال يقيقشو يدلا و ءارأ

.. يتبحص

ب يكارتشا ىلع ماع اهعم ىضمو باد األ ةيلكب ىلو األ ةيساردلا ةنسلا تضم

ةساردلا ىلع داتعا تأدب ؛ اذكهو انسفنا نم انروطو ديدجلا ب هيف تملعت ةفيحصلا

ضعب ىلع ةينابايلا ب قلعا تنكف ةفيحصلا يف ةديدجلا يتغل نم تدفتساو

ب نحناهو ماوع واأل لب روهشلا و األماي تضم اذكهو ملا علا رابخأب متهملا ريتاكيراكلا

اآل ىتح اهركذتأ تلز ال تامصبو يلخادب اراثآ تكرت يتلا ةعماجلا ب ةريخ األ ةنسلا

مل هجراخو لب يعماجلا مرحلا لخاد ترهتشا انتفيحص تناك ةريخ األ ةنسلا ن..ب

ينديرت اهتريدم نا ةفيحصلا ب يل ةليمز ينتربخا يذلا مويلا كاذ اال كلذب ملعأ نكا

تأدب دق تنك يتلا ةقيشلا بد األ ةرضاحم نم نذئتست نأ ةجردل ةرورضلا ألرمبغلا

انتفيحص نا انمهف كانهو ةريدملل كلت يتليمزو انا انبهذ ، ةيناثلا ةنسلا ذنم اهقشعا

اوأر نيذلا بابشلا نييفحصلا ضعب اهيلإ تبذجو ةعماجلا راوسا جراخ ةرهش تق ال

يف ريبك لفحل نووعدم اننا انتربخأو ةفيحصلا ب لمعي وضع لكل ارهبم ال بقتسم

مايأب اهدعبو .. ةلكاشلا هذه باحصأو ءابد واأل نييفحصلل صصخم قدانفلا دحأ

ةرهبم ةمخفو ةمخض تناك قدنفب اهرضحا ةلفح لوأ هذه تناكو انبهذو انزهجت

مل يتلا و اهرضحا يتلا الت فحلا ىلوأ اهنوك طقف يل ةبسنلا ب امبر وأ ةملكلا ىنعمب

انيلع ةديدج اهنوك ءاوج األ هذه يف جامدن اإل عطتسن مل ةيادبلا يف ، ةريخ األ نكت

األ تناكف ةيسردم ةلحر يف اننأك تاعامج ريسن انك نيجمدنم اننأب ءاعد اإل انلواحف

ا مكلت يف جامدن انماإل ضعبلا لواحو اهدعب انقرفت اننكل ةريثك انيلع ةرخاسلا نيع
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ةدهاشملا ب انيفتكاو دعاقملا ىدحأب انسلج يتقيفرو انا اما ، ةجرهبملا ءاوج أل

ديدج يفحص هنأ تنمخ انيلإ ةريدملا ةقفرب نابشلا دحأ مدقت ام ناعرسو بسحو

ةفرعم انمامأ افقو .. انلثم ءاوج اال يف هجامدنا مدعلو هنس رغصل فحصلا ىدحإي

انتوعد بحاص األحالم ةديرجب يفحص " دومحم صالح يمار " ةلئاق ةريدملا هب

ةرخاسلا موسرلا و ريتاكيراكلا ةحفص لا" مك دولخ انل" فيرعتلا هجوتو ةلفحلا هذهل

نم تملع ةريثك تاثداحم دعبو انفيضب انبحر .. بد األ دومع " ناطلس ءامسأ و"

ميظنتو ةيباتكلا انبهاومو انتفيحص عادبإب بجعأ " يمار لا" اذه نا ةريدملا

لأل اهلوانتو مسرلا ةقيرطو راكف األ ضعبب ابجعم ريتاكيراكلا ب اريثك داشأو ةفيحصلا

اهب لمعي يتلا هتديرج زكرمل ةرايز انيلع حرتقاو ةشهدم ةقيرطو عادبإب ثادح

تريغ يتلا ةأجافملا تثدحو نيمويب اهدعب اهانبجا يتلا هتوعد بيجن نا اينمتم

مهل مضنا ناةديرجلا بحاصو ريدم يلع حرتقا دقف ، احرفو مأال ينتدازو يراسم

يف اصوصخو ةبولطم يتبهومو ةريبك ةرخاسلا موسرلا و ريتاكيراكلا يف يتربخف

ثحبأ تئجو تجرخت ىتم تقو يأ يف يب ابحرم هناو ةرحلا فحصلا و دئارجلا

اهناو ةصرفلا ب نيبحرم اقفاوف يقيقشو يدلا و تربخأ اهدعب .. مهيدل لمع نع

هللا" نم ةمحر اهيلع " يتدلا و ملح ققحأس اريخأو هب تملح املا طل يذلا يملح

انجرخت ال، ماك هققحا ىتح ملحلا ةعباتمل يننعجشو باألرم اريثك رونو ىليل اتحرفو

يب بحرو ءامسأ عم ةديرجلل تبهذ يجرخت بقعف اهملح اهنم ةدحاو لك تأدبو

و ملحو يملح قيقحت يف يل ةوطخ لوا تأدبو كانه لمعلا ب انقحتلا و اهريدم

نكلو ّيلع ةديدج ءاوج واال ةقهرُم ةديرجلا يف مهعم يلمع ةيادب تناك يتدلا

رهم اال ترص ام ناعرس هعماجلا مايا نم داتعملا يطاشنلو مهعم تملقأت ام ناعرس

خو ةحرملا ةطيشنلا ب اهلك ةديرجلا يف تفرُعو ريتاكيراكلا مسق يف ةديرجلا يف

لك فافزلا راصو ايوس انطبترا ام ناعرسو يمار ذاتس اال ينم برقت تقولا اذه الل

انحاورأو نمز ذنم اهضعب فرعت اهنأك اهضعبل تبذجنا انبولق اعيرس راص ئش

لمكمو اهضعبب حاور األ عماج قلا خلا ناحبسف اذكه تدلو اهنأك ايوس تكباشت

تدازو انسفنأ نم رثكا امهقشعن ناذللا فطالان دايزو اهس يدل ..اآلن اهئازجأب بولقلا

اناف ةعبرأ انرص تاحرم تايتف ثالث ىلع يوتحت تناك نا دعب ةفيطللا انترسأ

ةلحرم تهتنا ةفيطللا انترسا يف تاجهبم تاحرم تايتف عبرأ اهسو رونو ىليلو

ىليل هاجت انبجاوب انمقف يفدهو يحومط تفرع قدا ىنعمب وا يحومطو يفده

تقوفتو ةكرحتملا موسرلا و لا األفط عملا يف اثيدح فشتكملا اهحومط هاجتو

يف ةديعم ريصت نا رون تعاطتساو اهاندهع امك تابوعصلا لك زايتجا يف ىليل

تلزام .. يبلقل لضفملا يناثلا يلجرو يقيقشو يخأب اثيدح تجوزتو انتيلك

ةمداقلا لا لوأليج انئانب أل ةودق ريصن ناو ةليمجلا انترسأ ظفحي هللانا وعدا

رينتسي يك اهوروطيو مهم ال حا اوفشتكي نا مهملعن ةوق نم انيتوأ ام لكب مهعجشن

.. ةميق اذ حبصيو مهلبقتسم
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يف تجامو جاوم األ تجاهو اريثك ءاوج األ تطبختو ةفصاعلا تدتشا موي يف

لزانملا يقاب نع لزعنم لزنم يف .. ليللا ىتح اذكه وجلا لظو ةيردنكس اإل ئطاش

توص ىلع اهم تضفتنأف بابلا حتفب قراطلا خارص ىلعو هباب ىلع قرطلا دتشا

؛ جعزملا قراطلا اذه ةيؤرل بابلا وحن ةضكار تضهنو ءاوض األ تراناو اذه خارصلا

نم ةعومجم لب نينثا وأ دحاو نكي مل وهف قراطلا رظنمل تغزفو بابلا تحتف

يهف اهيدلا ول ثدح دق ائيس ائيش تعقوتو مهرظانم نم اهم تفاخ ، طابظ ةعبرأ

اهيدلا ول ءيسلا اهعقوت يف اهم تقدصو دعب نادلا ولا دعي ملو احابص رشع ةيناثلا

يذلا ام اريخ ": فجترم توصب اهثيدح اهم تأدب ، ءيش لكب طباظلا اهربخأ دقلف

تمصو ههجو طباظلا قرطأ " ؟! كلذك سيلأ امهل ثدح ائيس ائيش كانه ثدح

يف ريس ثداحل كيدلا و ضرعت دقل ": عومدلا ب ءيلم توصب قلا مث تاظحل

انهو " اروف انعم يتأت نأ بجيو تايلمعلا يف ىفشملا يف اآلن امهو قيرطلا

ىلع تلماحت تاظحل دعب نكلو اهيدلا و مسإب خرصتو يكبت ضر األ ىلع اهم تطقس

تناك .. اهيدلا و ثيح ةطرشلا عم روفلا ىلع تجرخو اهيمدق ىلع تضهنو اهسفن

.. مدلا نولك اتراصو اترمحا نأ ىلإ عومدلا امهؤلمت نينيعب ةتماص قيرطلا لوط

نم ةهرب دعب اهناسل دقعنا دقف دحاو فرحب هوفتت مل ةنكاس ةتماص ةرايسلا ب تسلج

ترظتناو تايلمعلا ةفرغ ثيح اهم تضكر ، ىفشملا ىلا ةرايسلا تلصو تقولا

ءاكبلا نع فقوتت مل اهيدلا و اهيلإ دري نأ اهبر تعد ةفرغلا مامأ رمجلا نم رحأ ىلع

تناك لب اهروظنم يف ةعاس نكت المل ةعاس اهراظتنا لا طو ةفرغلا مامأ ترظتنا

األ جرخ ةعاسلا يضم دعبو اهبلقل حرفملا ربخلا يتأي نأ رظتنت يهو ةليوط انينس

دق هللا ءاضقف يتنبا اي كباصعا يكلا :"مت رظتنملا ربخلا ب اوءاجو ةفرغلا نم ءابط

ام ملعأ "،"ال ربصلا هللا كمهلأ ، كيدلا و انرسخ دقل فس ،لأل هئاضقل دار وال ذفن

تطقسو اهيمدق ىلع ةرطيسلا تدقفو اهلوح نم ضر األ تراد دقف ثدح يذلا

..." اهيلع ايشعم

": سوباك ىلع ةخراص اهمون نم ةعزف اهم تضهن .. احابص رشع ةيناثلا ةعاسلا

ةأرمإ لخدت حتفي ةفرغلا بابو ةضكار ةفرغلا نم برتقت امادقأ " ابهذت الا يبأ يمأ

آل ةددرم اهتئدهت لواحتو اهنضتحتو اهم شارف وحن يرجت اهرمع نم نيعبر األ يف

ال سأب :"ال نونح توص يف لوقت ناطيشلا نم هللا ب ةذيعتسمو ناءرقلا نم تاي

يقلقت ال ىضم دقو ائيس اسوباك آال سيل سوباك هنإ ىضم دقل يتزيزع اي يفاخت

ءاعدلا و ربصلا يكيلع بجي هللا امهمحريلف يتنبا اي ةثداحلا كلت ىلع ماع رم دقل

يف امهب انعمجي هللانا ىسع ؛ هئاضقل دار هللاوال ءاضق اذهف ةمحرلا ب امود امهل

.." نييلع

ب ةراجتلا ةيلك يف سردأ اماع 19 لا تاذ اهم "انأ يتصق مكيلع صق أل ابحرم

يف األب ةيمتي ةيدادع اال ةلحرملا يف يلا س اهتنباو يتمع عم شيعأ ةيناثلا ةقرفلا

ةنسلا يادلا و تدقف ؛ بجنت مل يلا تلا بف زوجتت مل يتمعف ةانبتم يه ةقيقحلا

كلت ذنمو ليربأ 10 موي اءاسم ةرشاعلا تبسلا موي ريس ثداح يف ةيضاملا
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هلكف يلزنم يف ءاقبلا عطتسا مل فيرلا يف يلا سو يتمع عم شيعأ انأو ةظحللا

اهتايح يتمع وألن كانه تيقب املك ءوست يتلا حو يماو يبا عم يتايركذب ءيلم

يف ةملقأتم يلا وألنس ديازتملا اهثولتو ندملا وج نم سسحتت يهف فيرلا ب اهلك

هنا مويلا " فيرلا يف مهعم ءاقبلل ينتعفد نم يه بابس األ كلت لك انه اهتسردم

لكل يركذت ببسب هلك ليللا ةليط مونلا عيطتسا ال يادلا و ةافول ىلو اال ىركذلا

فاخأ انأف رركتي لا زام ثدح ءيش لك نأك يضاملا ماعلا مويلا كلذ اهتشع ةظحل

اتام دق امهنأب ملعا امهتوم ربخ ىلع ظقيتسا توفغ نا فاخا اءوس امهل ثدحي نا

تامدقم ىلوا هذه امبر امهدقفا نا نم ةفئاخ تلزام مل ملعا ال نكل يضاملا ماعلا

وه يعيبط يتركاذ يف اقلا ع امزلا ثداحلا نأب يتمع ينتربخأ دقل ملعا ال نونجلا

هللا ءاضق ىلع ضرتعا ال انأ ةليللا كلت هتدقف كلمأ ام لك يادلا و تدقف ألين قلا ع

اددجم امهارأ نل ينا يف ريكفتلا درجم ةياغلل بعص رمأ هنا األرم يف ام لك طقف

مهعم عمتجأس يسفنل يلتقب ينا تننظ راحتن اال تلواح ينا ركنأ ..ال يبلق يمدي

نيملسمك انيلع مارح راحتن اال نأب ينتربخأ يتمع نكلو تنك امك ةديعس دوعأسو

ينتربخأ اذكه ؟! اهدعب حاترنس اننأ انتنامض امو انتايح قحب مارج نماإل ةدئافلا امف

تمرجأ مل ةمايقلا موي اهنع لأسأس قح يلع يتايحل نأب تعنتقأ ةقيقحلا يفو

يك حفاكاو ربصاو براحأ مل ؟مل اهيلع هللا ءاضق عوقو تلجعتسا ملو اهقحب

ةلئس األ كلت لك ؟ يسفن لتق يف ريكفتلا ب ينعفد يذلا نيفدلا األمل كاذ ىلع بلغتا

؟ كسفن يتلتق اذامل ينلأسيس ةمايقلا موي هللا اهنع ينلأسيل دعب ةدعتسم تسل

ينلأسيس ، مهنودب ءاقبلا عطتسا ملو يادلا ول تقتشا هللا اي ؟أألين بيجأ اذامبف

امك اهتيمي نم طقف اناو اهقلخ نم طقف انا اسفن تلتقو ابنذ يتفرتقا مل اضيا

تضرعت ول جالهتل مامأ تفقو نا لعفأس اذام ملعأ ؛ال اهنيح بيجأ ؟مب اهايحأ

وعدأ نأ يتمع ينتربخأ .. ملعا ال ةقيقح عفال، راحتن اال تلواحو فقوملا كاذل

،س ةيوق ينلعجي نأو رثكأ ينربصي نأ يبر وعدأ ناو ةرفغملا و ةمحرلا ب امهل امود

ةانبتم اهنا ملعتو كلذ ملعت يهو الةد ولا ذنم نيدلا ولا ةميتي يمامأ يه اه يلا

نأب ينتربخأ ؟ اذامل اهتلأس امدنعو ، راحتن اال ىمنتت نا وا يكبت طق اهارا مل ينكل

نا فاختو امج ابح اهبحت ؛ يتمع يهو لمج باأل اهضوع هنكلو اهيدلا و ذخأ هللا

ال موي لك اهتيبرت ةمعن ىلع هللا دمحت ةديعس يهو " امام " اهل لوقت اموي اهنزحت

اذامل كلت اهتيبرت رجأ اهيفوت نل تمدق امهمو تلعف امهم اهنا ينربخت ؛ ةيناث لك لب

رسع لكو ريخ امود هعبتي نأو الدب رش لك نأب تعنتقا ؟ألاهن بحلا كلذ لك

هردقو هللا ءاضقب اضرلا وه معن لا.. وط نينس دعب ءاج ولو ىتح رسيلا ب نرتقم

ناقتإب يلع كلذل .. ةريصقلا ةايحلا كلت يف ةهجاوملا و ربصلا و ةوقلا رس وه اضرلا

ةلماك تسل ةياهنلا ب رشب انأف فصتنملا يف أطخا نكلو ةيضار ينا حيحص اضرلا

ديدج نم ضوهنلا ديعن مث طقسنو ضهنن نأ ديجلا نم هنا ينتربخأ يتمع نكلو

موي لك اذه يفعض رمتسي ال هللانا نم ىنمتأ انسح ؛ انطقس نا ملستسن أال سيلو

ابيرغ مويلا أدب ؛ هيوادأ ىتح وا رسكلا كاذ ىلع بلغتلا عيطتسا ناو ثداحلا ىركذ

ريثكلا يدل ناك رهظلا دعب ىتح اذكه لظو ركابلا حابصلا ذنم ءابرهكلا تعطقنا دقلف
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ألي تجرخو يلا ح تلمح كلذل اهب مايقلا عطتسا ملو بوساحلا يلع تابجاولا نم

يف اناو ، ةيبيردتلا تارودلا يف اهتذخأ يتلا يتابجاو يهنأ يك بوساح زكرم

ال ولو يراوجب ةعرسب اهدوقي ناك قمحأ ةرايسب سعدا نأ تدك زكرملل يقيرط

ىلع اولا هناو يلوح سانلا عمتجا اآلن؛ ةحرشم يف حرشأ تنكل هظفحو هللا رتس

ةعرسب بره هنكلو ةطرشلل ىوكش اومدقي نا هوددهو بابسلا ب روهتملا قئاسلا

ىلع تسلج تلخد امدنعو زكرملل ةعرسم تبهذو يتوق تعمجتساو اهدعب تضهن

يتاجن ىلع هللا تدمحو ةافاعم ةميلس يلوصول ءادعصلا تسفنتو يسرك برقأ

لزنملل تبهذ اهدعبو تابجاولا ءاعنإب تأدبو بوساحلا تحتف ةليلق قئاقد دعب

يلقع هبعوتسي مل ابيرغ ائيش تيأر ةدوعلل يقيرط يف اناو ةعاس عبرب رصعلا لبق

يكبي لفطلا و هبنؤتو هيف خرصتو ةدشب هرهنت ةأرماو خرصي فطال تدجو يركف وال

نيماعلا يذ اهلفط تكرت دقل ؛ ةعرسم تبهذو هتكرت هنم تفخ ام ثدح مث ةقرحب

اهقرحت ملو اهريمض اهبنؤي ؛مل ءارولل تفتلت نا نود تبهذو هدرفمب قيرطلا يف

ألم فيك ؟ ةوسقلا هذه ام قيرطلا يف اعيضر فطال اهكرتل اهبلق اهحرجي ملو اهحور

عطتسا ؟مل اذكه انيشم ائيش لعفي نأ مدو محل نم رشبل فيك ؟لب اذه لعفت نا

هتلمحو لفطلا هاجت تضكر ، ىتح ةيناث فصنل وال ىقيقدل اهناكم يسفن ليخت

تسلج طقف فرصتا فيك وال لعفأس اذام ملعا مل هلثم ءاكبلا يف تأدبو يدي نيب

قيرطلا اذه يف يريغ دحأ دجأ ،مل يتليح ةلقو هئاكبل يكباو هنضتحا اناو يناكم

ءادعصلا تسفنت ىتح تيبلل تلصو نا ؛ام انتيبل تهجتاو تضهن كلذل

ىلع تيدان تيبلا يلوخد درجمب ، ديدج نم يل تداع يحور ناب تسسحاو

اذه نم ": يدي نيب يذلا لفطلا لا حو يلا ح نم شهدنتف يلا ةلورهم يتأتل يتمع

" يتنبا اي ينيربخأ ايه ؟! نيكبت اذاملو ؟! هترضحأ نيأ نمو ؟ ريغصلا

تيبلل يقيرط يف اناو ، ءيش لكب كربخأسو يأدهتل انسح انسح ": ةلئاق اهتفقوا

هكرت عطتسا مل اذل خرصي ناكو ةبهاذ ضكرتو قيرطلا يف هعضت ةأرما تدجو

ألت تما لب تعقوت امك ينفنعت "،مل ايوس لعفنس اذام ركفنل انه ىلا هتلمحو اديحو

يتنبا اي هتلعف ام ديج ": ينتربخأو هايإ هنضتحم ينم هتذخاو عومدلا ب اهانيع

ةأرملا كلت لثم ألم فيك لب تاقرطلا يف اديحو ءاقبلا اذهك ريغص لفطل فيكف

ترجحت فيك نمزلا اذه تاهمأ نم هااآ لب رشبلا نم هااآ .. اذكه اديحو هكرت

.. هلكأتل تاناويحلا نيبو بارغ لأل تاقرطلا يف هنلمح ام نيقلي مث نلمحيل نهبولق

كتكرت اذامل اهنم مهفنو كمأ دجنس يريغص اي يكبت ؛ال هاااآ نامزلا اذه ىلع هااآ

كمأ نع نحن ثحبنس كمأ نكت مل نإف يكبت ،ال عينشلا لعفلا كاذل اهعفد يذلا امو

ف نئمطاو يزيزع اي ميحرلا كبرب قث طقف .. ديدج نم ئفادلا اهنضحل كعجرنسو

أده لفطلا نأ بيرغلا و مهفي بغلا هنا ول امك هتثدح ".. ادبأ هقلخ ىسني ال قلا خلا

نيللا بلقلا تاذ نونحلا األم امود يلا س لوقت امك اهنا اقح ؛ كاذ نيللا اهثيدح دعب

اذام قفتنو ثدحتنل تءاجو اهتفرغ يف يتمع هتدقرأو لفطلا ىفغ ، فوطعلا

ب انودعاسيس مهو عضولا ب مهربخنو ةطرشلا ب لصتنس ": اهثيدح تأدبف ، لعفنس

ةطرشلا مقر تبلطو فتاهلا ترضحأف " مهل ثدحتنل مهمقر يبلطاىايه اذل ، ديكأتلا
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هتيأر ام نع هتثدحو انتيبل طباظ ءاج ةعاس فصن دعب .. يتمعل فتاهلا تيطعأو

و لفطلا تكرت ثيح ناكملا هل تفصوو لفطلا تكرت يتلا ةأرملا فاصوأ ذخأف

تسيل ةياعرلا رودف لفطلا ب ينتعت نا يتمع نم بلط مث لفطلل ةروص طقتلا

مل مئان لفطلا و مويلا ىضم ، انركش دعب فرصنا مث نسلا كاذ لثم يف لفطل ةلهؤم

نيعزف موقنف اخراص ظقيتسي ذإ نومئان نحنو احابص رشع ةيناثلا ىتح ظقيتسي

اي اذكه خرصي مل ثدح يذلا ،"ام يتمع ةفرغل ضكرنو يلا سو انأ هتوص نم

تعفترا هترارح ةجرد نكلو ملعأ :"ال عزفب يتمع تدرف هب؟" اذام اماألرم يتمع

انجرخ ،" ةعرسب بيبطلل هيرنو ىفشملل بهذنل ايه باألمل رعشي هنا ودبي ةأجف

انم هتذخأف رداغت نأ لبق لا فطأ ةبيبط اندجو اننا انظح نسح نم ىفشملل نيعرسم

هنأب انتربخأ ةعاس فصن دعبو هب، اذام ىرتو هتلا ح صخشتل ةدايعلا ةفرغل تهجتاو

هل ةبسانملا ةيطغتلا و ءاودلا برش دعب نسحتيسو رطخ ءيش وال ةيوهتلل ضرعت

لزنملل اندع اريخأو ، دعوملا ىسنن اال بجيو دغ دعب هميعطت ةرورضب انتربخاو

لفطلا مأ نع ديدج وال تضم مايأ ؛ثالةث ريغصلا لفطلا ةحص ىلع نينئمطم نحنو

انبولقو مايأ ؛ثالةث هتدلا و نضح نع ديعب لفطلا و مايأ ؛ثالةث هتكرت يتلا ةأرملا وأ

داتعا فيطل ةعورلا بغلا لفط وهف هب نوحرف تقولا سفن يف نكلو هلجأ نم عطقتت

، انمحلو انمد نمو اننم هنأ ول امك هانببحأ نحنو انعم جامدن واال انبحب أدبو انيلع

ةدلا و دجو هنأب انربخأو طباظلا انب لصتا دقلف ىرشبلا تءاج عبارلا مويلا يف

يه اهنا ، اهاندجو كانهو انهجتا ثيح ةطرشلا مسق يف ةدوجوم يهو لفطلا

اهتردقم مدعو اهرقف وه هكرتل اهعفد يذلا و هتدلا و اهسفن يه هتكرت يتلا ةأرملا

؛ قيرطلا يف هيمرل تأجتلا هتيبرتو هب ظافتح اال هدلا و ةلئاع ضفرلو هماعطا ىلع

اهلفط كرت ألم فيك ، ةمامقلا و تاناويحلل ةضرع اهديلو كرت مأ بلقل فيك نكلو

طقف اهدبك ةذلف ءاقلإ ألم فيك هرتسي ارتس وأ أجلم مودب قيرطلا يف هدرفمب

هللا ركش مدعو دوحج اذه لب ادبأ ارربم سيل ، هماعطإ عيطتست ال ةريقف اهنأ ةجحل

تضفر اهنكل بهذتو اهلفط لمحت اهلعجي نأ اريثك طباظلا اهعم لواح ؛ هتمعن ىلع

يف هكرت دواعأس ينع لمغر هتذخا ناو ىتح ، هديرأ :"ال هتربخأ ةحاجب لكبو لب

يف هتيؤر مكيلع ابعص ناك نإ متيم يف هوعض وا متنأ هوذخ اددجم تاقرطلا

يف هكرت سيلأ ، هنم صلختاو هلتقا نا ينوديرت ،ما متنأ هوبر ادرشم قيرطلا

هلتقأس انسح ، هلتق ينم نوديرتا ؟ هتدلا و يدي ىلع تومي نا نم اريخ قيرطلا

يتمعل ثدح يذلا ام ملعا "؛ال هلتقل يبنذ متنأ نولفكتتسو هلتقأ يك يل هوتاه

ب اهيلع تلا هناو اههجو ىلع ةوقب ةأرملا تعفص دقلف اهريغ ىرخأ ةأرما انيأر دقلف

لوا هذه هللا ب مسقأ ، اهلتقت نا تداك دقل ةبوعصب ةأرملا قنع نم اهوصلخ بابسلا

هتسيرفب كتفي نا داك رساك شحول تلوحت ةلهول رظنملا كلذب يتمع ىرا ةرم

امف شحولا كاذل لوحتل ةأرملا كلت عمسي رشب يأف ةروذعم اهنكل ، ابرا ابرا اهعطقيو

ب اهرمأو ةظاظفلا كلتب اهثيدحل بضغ طباظلا ىتح اعيمج انبولق ىمدا هتلا ق

ةأرملا هذهل نأ ينثدح ام ائيش نكلو ؛ اهلتقب ببستي نا لبق اروف باهذلا و جورخلا

اهتلعف تلعف امل بلق اهل نكي مل ول ىتحف معن ؛ كاذ اهرقف ةصق نع ةفلتخم ةصق
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كلذل اهلفط اهكرتل رخآ اببس دوجو نم ،الدب هلتق ىلع تدكأو لب تحجبتو هذه

قلغت مل اهنا انا يظح نسح نمو رعشت نا نود اهلزنمل تلصو ىتح اهءارو تبهذ

يانيع لبق يبلق عمدو ءيش لك تعمسو اهءارو تلخد كلذل اهءارو اديج بابلا

يلا حب ملعأ تنأف كلت يتلعفل هللا اي ينحماس ": لوقت اهتعمسف اهسفن عم اهثيدحل

،ال يلجأ بارتقاو يضرمل ةربجم إال كلذل تلعف ام ينأ ملعتو يسفن نم رثكأ

، توميس ةأجف اديحو هكرت مث يب هقلعت عيطتسا ال يضرمل دمحم ةيبرت عيطتسا

ةاتفلا هذه تتأ نا ىلا هتبقار ينكل اديحو هتكرت ينا ملعأ يبر اي ينحماس

يف ارهاظ ناك دقلف هب نومتهيسو ينم رثكا هتيبرت نونسحيس مهنا ملعاو هتذخاو

اي ينحماس ، يل اهعفصو ةديسلا كلت ةلماعم يف رثكا رهظو هتذخا امدنع اهينيع

يدسج لمحتي دعي مل همامأ ةفيعض يفوقو نم ديزملا لمحتا دعأ مل انأف هللا

انظ مهتيب نم يجوز لها يندرط دقل هل، يتموما قح هيفوا نا عيطتسا نل ليزهلا

ميقعلا مهريكفتو هل مهتارظن قيطا دعا ؛مل مارح نبا لب مهديفح سيل مهنا مهنم

مهو مهدنع هنيمأت عيطتسأ فيك ؛ مارح نبا هنأب ظافل األ عشبأب هفصوو هتيحان

اي ينحماس يلبق يلفطل مهتارظن نم لمحتلا تدع ام انأف يبراي ينحماس هوهركي

مل اهناكم تفغو اهاوق تراخ ىتح هللا وعدتو هقرحب يكبتو يكبت تلظ هللا"

اهضرم ةفرعم نم الدب ىفشملل اهوذخاو فاعس باال تلصتاو لمحتلا عطتسا

اهذخاو ىفشملل انلوصو دنع ، عراوشلا ب اهديلو كرت ترطضا هببسب يذلا تيمملا

يف ةريخ األ اهلحارمب اهنا فس :"لأل اهضرم ببسب ينربخأو بيبطلا جرخ ئراوطلل

ةريخ األ اهتاظحل يف يه كلذل رثكا ضرملا لمحتي مل ةياغلل فيعض اهبلقو اهضرم

اهتعمسو اهنم تبرتقاو اهتفرغ وحن تضكر ، اروف يلخدأف اهعيدوت تدرأ نإف

اسافناو نهاو توصب يل تلا قو دمحم اهلفط ىلع يننمؤتو نيتداهشلا ولتت يهو

ينهركي هيلعجت وال ينحماسي هللانا يعدأو مكيلع يبذكل ينيحماس ": ةعطقتم

يثيدحل ينحماست نا كتمع نم يبلطا ؛ ينع مكلا ؤس وا يركذت دنع ينبسي وا

لمحتلا عطتسا ملو اهقلا خب اهحور تقحتلا دقف اهثيدح لمكت و........."مل يساقلا

..... ىرخ انااآل يلع ايشغم تطقسف رثكا

يقوف نم نوثدحتي يلا سو يتمع توصو يغاني لفط توصو ةءاضم ءاوض اال

":.. فوخب يلا سو يه يل رظنت يتمعو لزنملا يف يسفن تدجوو يانيع تحتف

انسح ": تلا قو بارغتسإب يل يتمع ترظن ؟" يه نياو ؟ انا نيا ؟ ثدح اذام

ا ةلأسم نع تثدحتو انه ىلا ةطرشلا كترضحا دقل لزنملا يف تنا .. يأدها يأدها

؟" ريخب تنا له ، ةريخ األ اهسافن أل اهظفل دنع اهعم تنك كناو فس لأل اهتومو الم

مث اهقارف لبق اهتيصو ركذتو ةنيكسملا دمحم ةدلا ول يركذت دنع يانيع تعمد

تنظ امك ةئيس تسيل اهناو ةدلا ولا ةقيقح نع مهتربخاو تضهنو ياوق تعمجتسا

نيا يتمع اي نيملعتا . تأده دقل انسح ": ةطرشلا ىتح انعيمج اننظ امك لب يتمع

؟ال ةقيقحلا نيملعتا دقل .. كتربخأ ةطرشلا نا ينتربخا دقلف نيملعت عبطلا ؟ب تنك

ثدحتا .. ةئيسلا اهتاملكو ظفلا اهبولسأب ئيش لك انع تيفخأ دقو اهنيملعتس فيك

اهديلو كرت تررق كلذل ةريخ اال اهتاظحل يف تناك اهنا نوملعتا دمحم ةدلا و نع
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هكرتا نل يننا تدكأت ام دعب نكل قيرطلا يف هتكرت يه حيحص هوبري يك اهريغل

األ قيرط ربتعي ألهن قيرطلا كاذ يف هكرت تدمعتو ينتبقار دقل معن ؛ هتيأر امدعب

هكرت تدمعت دقل ، هكرتيو ىقلم اريغص فطال ىريو ناسنا يا رمي نل يعيبطف ءاينغ

ضكراو لفطلا ألىر قيرطلا كلذ نم رمت نم انا نوكا نا يل ردقو قيرطلا كاذ يف

هكرتل ةربجم تناك اهنكلو هتدلا و يهف عبطلا ب هبحت تناك ، لزنملل هرضحاو هيلا

يف ىبرتيو تومت امدنع اهاسنيس هناو رثكا اهب هبلق قلعتي نل هكرتب اهنا تنظ

لب كلذ ببسب هكرتتل نكت مل اهنكل اهموي توق لعفلا ب كلمت نكت ،مل رخا لزنم

اهحماسي هللانا وجرتو يكبت تلظ دقل فرصتلا كاذ ىلع اهربج نم وه اهضرم

اهبلق فقوتو اهبيحن فقوت ىتح تكب دقل ، ةريخ اال اهسافنا تظفل ىتح كلت اهتلعفل

درجمل بلقلا ةيساقو ةريرشو ةئيس اهنا اننظو يتمع اي اهانملظ دقل ، ضبنلا نع

سفنبو اهلثم ةأرما نكلو ئطاخ كلذ اهفرصت امبر انل، هتلا ق يذلا فيزملا اهثيدح

كلذل يعومد ةمواقمو رثكا دومصلا عطتسا ؟"مل لعفتل تناك اذام اهفورظ

عامس دنع يلا سو يتمع تلعف كلذكو يسب مال رمغتو طقستل لا جملا اهل تحسفا

يساقلا اهفرصتلو ةأرملا يف ءيسلا اهنظل اهسفن حماست مل يتمع نا ىتح ةقيقحلا

ناو الدب اذكه األم بلقو مأ لظت اهنكل ينبتلا ب ولو ىتح مأ اضيا يه اهنكل .. اهعم

ت ءاجو ريخ ىلع ىهتنا هللدمحلا و هتو ال حو هرمب مويلا ىضم انسح .. اذكه نوكي

هعضو و هينبت تاءارجاو دمحم ببسب ثادح باال ةئيلم تناك يتلا ةيلا تلا االماي

راص دمحم ناو انوجر امك ريخ ىلع ىهتناو مت عوضوملا نا هللدمحلا . انتياعر يف

اال تضم اذكهو .. يلا س بناجب ريغص خأ يل راصو ةريغصلا انتلئاع نم اآلن

امتيم انل راصو ةعماجلا نم يلا س تجرختو دمحم ربكو ماوع واال لب روهشلا و ماي

انرصو انتاوخأو انتوخإ رثكو انتيب ربك قدا ىنعمب لب لا واالفط ماتي األ هيف يبرن

.. فطعلا و نانحلا و بحلا هؤلمي ريبك تيب

تمت #
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شحولا و ليمجلا

األ يمعُي قربل وا ناذ اآل مصت دعر لا تاوص أ مويغلا ب ةدبلم داوسلا ةكلا ح ةليل تناك

ةينفلا ةحوللا هذه طسوت .. ارركتم امطل راجش األ عورفب مطلت ةديدش حيرو راصب

تاهوأتو تاخرص .. حيرلا ب ةجزتمملا ةنخد األ هنم دعاصتت ايبشخ اخوك ةبعرملا

... خوكلا لخاد نم يتأت ةعطقتم

قنح يف ةرركتملا اهتدلا و تاءادن تعمس امدنع ةأجف ةباتكلا نع " ةداعس تفقوت

" تطخ ،" يمأ اي ةمداق ، انسح انسح ": ضيفخ توصب ةداعس اهبيجتل قيضو

نمل اهكرحت نع فشكيل * كييزت توص جتنأ امم هكلا هتل ديدش رذحب جردلا " ةداعس

احوتفم بابلا اهكرتل بابسلا ب اهتدلا و اهيلع تلا هنا لفس لأل اهلوصو درجمب ، لفس باأل

ةلضفملا اهتكيرأ ىلع تاوم كاأل ةسلا ج يهو درب ةحفلب اهباصأ امم كلذك ذفاونلا و

ال غإ مكحتل ةعرسم ةداعس تضكر نيح إال كاذ اهبابس نع فقوتت ؛مل بابلا راوجب

اهتدلا ول ثيدحلا ةهجوم كاذ ليوطلا اهتمص نع جرختل اديج ذفاونلا و بابلا ق

كدسجب ةقاطلا تددجت امبرف ال يلق ةعيبطلا ءاوه قشنتسي تيبلا يكرتتلف ": ةقرب

اهديب اهل ةراش باإل تفتكا لب اهتدلا و اهيلإ رظنت "..مل اذه مئادلا كسابحنا نم دبال

ةداعس تعرسأف اهيلإ هبرقتل ءاملا بوك ثيح ةفجترملا قورعلا ةزرابلا ةفيحنلا

" يمأ اي وه اهل:"اه ةلئاق اهتدلا ول ثدحتت تداك امو يعو نودب اهيدي يف هعضتل

قنحب اهيف اهتدلا و اهيف ةخراص انه هاياقب رثانتتو ضر األ ىلع ىقلي هتعمس ىتح

ينم يبرتقت وأ ينيسملت أال اراركتو ارارم كترذح ، ينيسملت :"ال لبق يذ نم ربكأ

واال يسمل ىلع نيرصت اذامل ينيبرقت أال ةنعللا يكيلع كتربخأ ، ةفاسملا هذه لك

يهجو نع يبرغأ ايه اآلن، ىتح كتنعل ببسب هتيق امال كيفكي أال ينم بارتق

ثيدحل ةداعس مدصت "مل ةنوعلم اي ينع اديعب يبهذأ كببسب يوفص ركعت دقلف

اهنادقف ببسب ةلعو ضرم نم اهباصأ ام اهباصأ ذنم داتعملا وه اذهف اذه اهما

نم كارحلا ىبأت ةسلا ج لا حلا كلتب يهو تضم تاونس ةينامث ذنم ناسحإ اهتلا خل

ببسب اهل ضغب وأ اهتريغص نم ففأت نودب اهتنبا نعلتو بست كاذ داتعملا اهناكم

تناك نإو ىتح اهتابلط لكل ةيبلم حرفب اهتعاطب يفتكت اهنأ اهلإال اهتلماعم ءوس

و اهتدان اهتفرغل ةداعس دعصت نأ لبق ، اههجو ىلع امود ةقرشملا اهتماستبإب ةريغص

ةرحاس اي ايه مايأ ثالةث ذنم غراف نطبب ينيكرتتو نيبهذت نيأ ": ةخراص اهتدلا

وا ماعطلا اهتدلا ول دعت خبطملل ةداعس تعرسأ اآلن" اايه ماعطلا يل يبلجتلف

ك كلذ تيسن اهنكلو نيتعاس ذنم هنم تلوانتو تقبس ألاهن قدأ ىنعمب هنخست

.... داتعملا

لمكتل اهتفرغل تدعص قيمع مونل اهتدلا و تدلخو اهتابجاو نم ةداعس تهتنا امدعب

ةيبلس ةقاطب ال محم اريفز تجرخأو اهدعقم ىلع تسلج .... اصقان هتكرت ام ةباتك

دقل اايه مزع يف ثحت ازوجع اهتوص نم ودبت ةديس ".. بتكتل اهديب ملقلا كسمتل
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اايه هللام.. آالاهم اهنع ففخو اهلر سي هللام اايه مزعب يلواح يتنبا اي ايه ، تبرتقا

هنا ىتح ناكملا هخارص مأل دقل ديلولا خارصب خوكلا جض ىتح يناوث اال يه امو

شامق ةعطقب اهتطغو ةاتف اهنا حرف يف زوجعلا تلا ..ق دعرلا توص ىلع ىغط

يف تخرص ىتح اهيلع ةفهلتملا اهانيع تعقو نا ام يتلا اهتدلا ول اهتبرق مث ةفيظن

ةرفان اهنع اهدعبتل ةلفطلا هجو قرغتل اهعومد تلا هناو " ايخةلا ةميمد اهنإ ": عزف

اهنا اقبسم ينورذح دقل .. ينع اهيدعبا ايخةلا اهيذخ ": ملأ يف ةلئاق ةلا خلل اهايإ

اهتوص حب ىتح ءاكبلا يف تذخأ "مث عيطتسا ال اهيلإ رظنلا قيطأ اقح..ال ةنعل

اهجازم وفصي نأ ىسع ال يلق حيرتستل اهتدلا و نع اهتدعباو ةلفطلا زوجعلا تلمحف

زوجعلا تلمح .... يفاصلا اهبيلح نم اهمعطتل اهتديلو لمحت نا لبقتتو كاذ ركعتملا

مث نيتريغصلا اهينذأ يف ناذ اآل ةددرم ال يلق اهتأدهتو اهتهده تلواحو اديعب ةلفطلا

انيه سيل هتناع امف كتدلا و نم ينزحت ال يتريغص اي سأب :"ال نانح يف اهتثداحم

اهجوز نم اهومرحو اهتقاط اوكهنأ دقل طقف اهدسج سيلو اهحور اوذآ دقل ةتبلا

ةبلا ط نانحب اذكه اهيدي نيب كلمحتسو اهجازم لدعتيس ادغ ينزحت ..ال كدلا وو

اذه يثيدح نيركذتت امدنع يمستباو يسأيت ال طقف ؟! انسح .. اهنم حامسلا كنم

ةداعسو كتدلا و ةداعسل ببس نينوكتس معن * ةداعس اي هنيركذتتس كنأ كشأو

" ةليمجلا يتنبا اي بلقلا و حورلا ةديعس امود يقبتلف ةداعس كيمسأس اذل كسفن

لواحت اهتدلا و نضح نع ةديعب يهو ةدولوملا ةداعس ىلع قثاال األماي تضم

تحجنو بح يف اهمعطتو اهمضت اهلع اهتدلا و بلق نيلت نا موي ولت اموي زوجعلا

يف اهلمحتل ماعطلا ةبلا ط لصاوتملا ةلفطلا خارصب ةدلا ولا ترثأت امدنع عوبسأ دعب

دقل هتنبا اهنا لمحت بعصلا نم ": زوجعلل ةلئاق بصغلا و نزحلا و نماألمل جيزم

تسيل مل ايخةلا لكشلا اذهب يه اذامل بويعلا نم خلا يفاص هجو الاذ يمج ناك

حيبقلا لكشلا اذه مل اهتهبج نيزت يتلا ةعاشبلا كلت مل انأ ينهبشت ىتح وأ اهدلا وك

ال يبلق نكل اهمعطأ امبر اهببسب يجوز لحر دقل يتنعل تراصو اهب ينونعل دقل

يف رهشأ ةعست اهتلمح يننأ عقاو لبقت عيطتسأ ال دلا خو ينم أزجكو ةنبإك اهلبقتي

بلق ىلع لزن اهفوج نم جرخ فرح لك " ةتيقملا ةئيهلا كلتب يل جرختل يمحر

لعفت اذام ملعت ال ةلفطلا ظح ءوسلو األم نزحل افرح افرح اهملآ ةقعاصلا ك زوجعلا

ةلفطلل حرشتس فيك ملعت وال املأ ةقرتحملا األم بيهل ئفطت يك لوقت اذام وأ

عرزت اهلع لمجب األم ريبصتب تفتكا طقف اهل ديدشلا اهتدلا و ضغب ببس ربكت امدنع

امود لا واألفط ةلفط اهنإ ": اهربخت ةراتف ةديحولا اهتلفط ةيحان اهبلقب اعرز بحلا

ب امنإ هجولا ب سيل لا مجلا ف ينزحت :"ال اهربخت ىرخأ ةراتو " مهتد وال دنع نوعشب

نع اهثدحت ةراتو " اذه نيفدلا كم ظال رينتل ةداعس ربكتس ادغ بلقلا و حورلا

نيملعتأ ": ربكلا دنع الب خلا لا مجلا يوذ الةد ولا دنع نوحيبقلا مهئانبأو اهناريج

اآلن هيلإ يرظنأ ههجو يف ام ربكأ هتهبج تناك ايبص يضاملا يف تبجنأ يتراج

ىتح ثيدحلا اذه نم كيلا ود اذكهو " عدبأ ذإ قلا خلا ناحبس لا، مجلا يف ةيآ

األ تضم .. اهتلفط هاجت األم بلق لخادب ةريغص بح ةرذب عرز اريخأ تعاطتسا

حرفتو حرمت يه اهف ةسماخلا ةداعس لمكتل نونسلا و ىتح لب روهشلا و عيباس
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نوكيل ناسحإ ةلا خلا اهل هترضحأ يذلا اهبلك " قيفر لضفملا اهقيدص عم وهلتو

هجول رظنلا عيطتستل األم تناك ، ةلفطلا ةداعس بعل قيفرو مهيلا يل يف مهسينأ

اهرعش نم ءزج لدست تناك نمي األ اهبجاح ىلعأ ةريبكلا ةماشلا تاذ اهتلفط

برتقي نأ امو ةفيخم ةرم لوأ اهاري نمل ودبت تناكف ىنميلا اهنيعو اهتهبج ئبخيل

نيتيرهز نيتنجو تاذ ةداعس تناك دقف ، ةئيرب ةريغص حم مبال ةليمج اهدجي اهنم

ولال ةريم كاأل ودبتس تناك ضايبلا عصان هجوو ريغص مفو نوللا ءارمح ةافشو

عيطتسي نل اهسلا جي نم نكلو اهلا مج فصن ىلع تغط يتلا كلت ةزرابلا اهتماش

ةراب لظلا ةفيفخ بلقلا و حورلا ةليمج ثيدحلا ةولح ةحرم يهف اهنع يلختلا

ةأجف اهملق ةداعس تكرت ،"... قيفر اهبعل قيفرل ةصلخم ناسحإ اهتلا خو اهتدلا وب

ل طبهتو سلجت تناك ثيح بتكملا ةكرات ضهنتل بابلا سرج توص تعمس امدنع

نم اهتدلا و ظقوت ال يك رذحو ئطبب اهتاوطخ وطخت .. جراخلا نمب ىرتل لفس أل

بابلا بقثل رظنتل بابلا نم تبرتقا ىتح اهتاوطخ تطخ رذحب كاذ ئينهلا اهمون

يوط كترظتنا دقل كب ابحرم ةليمج ": اههجو رمغت ةداعسب هحتفتو ىلع باأل ريغصلا

ةريتو سفنب ةرئازلا اهبيجتل ،، تثدحت ضفخنم توصب " يلع يترخأت ال..مل

ترخأت ببسلا كلذل ديربلا رخأت دقل يرخأت ىلع اقح رذتعا ": ضفخنملا توصلا

وه مهملا سأب ال انسح ": لخادلل اهديب ةريشم ةداعس اهبيجتل " ةداعس اي ينيرذعا

ظقيتست نأ اهديرأ وال مونلا يف ةقراغ يتدلا ألنو ىلع أل يلضفت ايه كمودق

مات ءودهبو ديدش رذحب ىلع أل دوعصلا ب ةداعسو ةليمج عرستل ايه" ايه يببسب

ادج ةديعس ": اهايإ ةنضتحم حرف يف تلا ق يتلا ةداعس ةفرغل ال صو ىتح

مهلا ح فيك عيمجلا و ةدلبلا و ةريغصلا ميرم لا حو كلا ح فيك ، مويلا كمودقب

كئاقلل عبطلا ب دعس األ يه اناو ريخب انلك ": اهبيجتو ةليمج كحضتل " اعيمج

اال ائيش يسنت ال ءيش لكو ةباتكلا و كتدلا وو تنأ كلا ح فيك ايه ينيربخأف

لمكتل ةجزاطلا ةوهقلا نم نيبوك ترضحأ امدعب ةداعس تسلج " هنع ينتربخأو

دقلف ةباتكلا نع امأ اضيأ ريخب نيرت امك يمأو ريخب انأ هللدمحلا ": حرفب اهثيدح

تايرخ نعاأل ال يلق ةفلتخم اهنكلو ةديدج ىرخأ يف تأدبو هللا دمح ةصقلا تيهنأ

اهل ترظنو اهيلع تتبرو ةداعس ديب ةليمج تكسمأ " اهئاهنإ دعب عبطلا ب اهنيأرقتس

اذه اضيأ لفحلل يبهذت ؟!نل اقح ماري ام ىلع تنأء اهل:" لوقتل مات نانحب

ال صلا عنصت ةداعس تلواح ؟!" اضيأ مهيثدحت نل ىرخ األ كتلئاع نع اذامو ؟! رهشلا

و املا ط حلا نسحأبو ريخب معن ": رارصإب ةلئاق اههجو ىلع ةبذاك ةماستبا تقلأو ةب

هنا امك نيملعت امك االتخالط ذبحأ ال رهشلا اذه اضيا بهذأ ،النل ريخب متناو يتدلا

رابخأ ةيأ عامس ديرأ ال اذل مكريغ ةلئاعب فرتعا ال متنأو يتدلا و ىوس دحأ يل سيل

تنضتحاو ةليمج يانيع تعمد " مهنم دحأ يأ ينمهي ال مهئامسأ ىتح وال مهنع

و كل تعد امك ةديعس امود ينوكتلو نيديرت امك نكيل انسح ": اهتربخأو ةداعس

ينيفتاه طقف نيبلطتس نمم نيملعت ام ءيشل يتجتحا نإو هللا ةمحر اهيلع يتدلا

طبهتل ةداعس تعدوو اهدي يف ابيتك تذخأو تضهن هوهقلا بوك تهنا امدعبو "

ةصقلا ذخآس يدعوم نع رخأتا وأ كلمع قيعأ ال يك انسح اهل:" ةلئاق رذحب جردلا
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كل بلجأس يننأ كدعأو ةيبرملا عم اهدرفمب ميرم اآلنألن لحرأسو ةلجملل اهلسرأو

ايهاآلن .. كتدلا و ىلع نئمط أل دعب اميف كثداحأسو اضيأ ةرملا كلت ةديج ارابخأ

ءاقللا ىلإ ايه ، ءيش ألي ابسحت اديج ذفاونلا و باوب القاأل غإ يسنت وال ءاقللا ىلا

اديج باوب األ ةداعس تقلغأ تفرصنا مث كحضب اهتلا "ق ييتلفط هللااي* ظفح يفو

تعمس جردلا دعصت نأ لبق .. اهتصق لمكتل اهتفرغل تدعص مث كلذك ذفاونلا و

اذه توص عمست ةرم يناث هذهف األرم دقفتل تعرسأف جراخلا ب ءيش ماطترا توص

اههجو ىلع عانقلا ةعضاو بابلا هاجتإب تضكر كلذل جراخلا ب ائيش دجت وال ماطتر اال

نوللا ضيبأ ريغص طق ".. هتأر امم مدصتل اعيرس بابلا حتفتل اههجو ئبخت يك

يوحت ةيلا ديم هنم ىلدتيو قينأ ريغص قوط هتبقر يف قلعم يقرو قودنص يف

ةداعس لمحتل هبحاصب يحوي ءيش يأ وأ دحأ هعم دجوي ٢*وال قيفر * مسإ

نا ..ام اهتفرغل دعصتو اهفلخ نم بابلا قلغتو خوكلا لخدتو رذحب قودنصلا

عضتل ريغصلا طقلا تجرخأو اضرأ قودنصلا تعضو ىتح اهتفرغل ةداعس تدعص

نم كلذك تمدص امك ريغصلا طقلا اذهب احرف ريطت ةداعس تداك ابارشو اماعط هل

اال رودتل بحاص وا قيفر نودب وأ تامدقم نودب ةأجف اذكه اهلزنم جراخ هدوجو

اهرخأت نع اهضوعتل ةليمج نم ةأجافم اهنأ ةياهنلا يف نمختل اريثك اهسأرب ةلئس

ال ملعت امك اهتدلا وف ةدوجوملا كلت اهتدحو يف اهسنؤي اقيفر اهل رضحتلو مويلا

اقيفر اهل نوكي نأ ةداعسل لضف نماأل كلذل اهل عمتست ىتح وا اهعم ثيدحلا بحت

قيفر بلكلا األلو اهقيفر ليحر دعب قيفر ىلغأ طقلا ناكو رشبلا ك اهجعزي ال انيمأ

اهقيفرب همسا اهركذ يذلا ٢ قيفر ةيؤر دعب اهتصق لا مكا ةداعس عطتست مل *

ظقيتستل تفغ ىتح قيفر عم ةقباسلا اهتايركذ يف ركفت كلت اهتليل تتابف قباسلا

بوك يل يرضحأ ةنوعلم "اي ديدشلا اهشطعل اهتدلا و خارص ىلع يلا تلا مويلا حابص

رضحتو اهتدلا ول ءاملا رضحتل لفس أل ةداعس تعرسأ .." يعرسأو يقيفأ ايه ءام

اديج خوكلا فظنتو اهتكيرأ نم ةبيرقلا ةلواطلا ىلع مهعضتل راطف اإل ماعط اهل

مهحابص ةرانإو مهتقاط ديدجتل سمشلا ءوض لخدتل ذفاونلا و باوب األ حتفتو

قحلي راصو اعيرس اهيلع داتعا يذلا ريغصلا طقلل ماعطلا تعضوو تعرسأو اديج

يمويلا اهنيتور يف يهو ةداعس ىلع األماي تضم .. ناكملا ءاجرأ عيمج يف اهب

اهلا إلمه ةجيتن بعتلا اهكهنأ ىتح ةديدجلا اهتصق لمكتل تقولا دجت ملو كاذ

اهتراز ةليمج نأ اهظح نسحلو هببسب ضوهنلا عطتست مل ديدش ماكز اهباصأو

ام دح ىلإ ةداعس ةحص تنسحت ىتح ةريغصلا ميرم ةبحصب امهعم تثكمو

؛ ناسحإ ةنبا ةليمج تناك .. اهدرفمب لزنملا لا معأب مايقلا و ضوهنلا نم تنكمتو

امهاعرت نأو اهتدلا وو ةداعسب اهتوم لبق اهتدلا و اهتصوأ يتلا زوجعلا ةلا خلا

.. طق امهدرفمب امهكرتت وا امهنع ىلختت واال تعاطتسا ىتم وا ايموي امهروزتو

ةداعس دوقنب تايرتشملا عاونا ةفاكو محللا و ةمداق يهو ةلا قبلا امهل يرتشت تناك

امدنع اهتدلا و ةليعم يه نوكت نأ ترصأو ةليمج امهيلع قفنت نأ تضفر يتلا

اهعم اوقفتاف اهدرس ةقيرطو ةريصقلا اهصصق تبحأ ةلجم ناونعب ةليمج اهتربخأ

..ب اذه لباقم دوقنلا ىلع لوصحلا و ةلجملا يف ايرهش ةريصق صصق ةباتك ىلع



XXXVII

نل يهف اريثك لمعلا اذه اهمء ال رشبلا عم داشتح باال اهضغبو ةداعس ةلا حل ةبسنلا

نم يهف لمعلا نم أزجلا اذه ةليمج ىلوتت لب صصقلا لا سراو جورخلل رطضت

اذه ةداعس تبحأ كلذل دوقنلا ملستت نم يهو ديربلا ب ةبوتكملا صصقلا لسرت

ةليمج ليحر لبق ... ليختلا و صصقلا درس قشعت وألاهن ببسلا اذهل اريثك لمعلا

٢اهل قيفر طقلا اهبلجل ةليمج ركش تيسن اهنأ ةداعس تركذت مهلزنمل ميرمو

كل اركش هب؛ كرابخإ تيسن ائيش تركذت دقل ةليمج ": ةلئاق اهفقوتل اهفلخ تعرسأف

اهبيجتل " يل سنؤم قيفر هنا امك ادج األرم يندعسأ دقل ٢ قيفر يئادهإ ىلع

ائيش مهفأ ؟!ال نيثدحتت قيفر يأ نعو هذه ةيده :"يأ هتدصق مل مهف نودب ةليمج

؟!" اقح هيتيسن له ، اذه قيفر ": اهيدي نيب طقلا لمحت يهو ةداعس اهبيجتل "

الب" وكلا ططقلا نم سسحتأ انأف ينع هيدعبا :"الاا، فلخلل ةدعتبم ةليمج خرصتل

هتدصق يذلا ام نكلو ، رذتعا ": ةعرسب اهتربخأو ةليمج لعف ةدر نم ةداعس تأجافت

نم ةدحاو هذه ؟!مأ يلا قيفر رضحأ يذلا نم اقح نيملعت هذه،أال كلعف ةدرب

سسحتت اهنأ امك طقلا اذه نع ءيش يا ملعت ال اهنأب ةليمج اهل مسقتل ؟!" كتاباعد

اهل اهجوز ةفتاهم دعب ميرم ةقفرب ةرايسلا اعيرس دعصتل ليلق ذنم اهتربخأ امك اهنم

رثكأ ءاقبلا عيطتسأ ال ألين رذتعا ، انسح ": ةعرس يف اهايإ ةعدوم ةداعسل رذتعتل

نع ايوس ثحبنل يلوصو درجمب كفتاهأس يننأ كدعاو اروف ينديري يجوزف

مات لوهذ يف ةداعس ةكرات ةليمج تبهذ اآلن" اعادو ؟! انسح ، طقلا اذه ردصم

واإل ةلئس األ نيحاوط اهلقعب لعشأ امم ٢ قيفرل اهتاداهم نع ئطاخلا اهنيمخت ببسب

لا ؤسلا اذه لا جو ؟!"صلا اذإ وه نمم "، بيرغلا طقلا اذهب ةصاخلا تاراسفتس

ريثكلا ب ةداعسل ال محم اديدج اموي غزبيل ، مويلا ىهتنا ىتح اريثك ةداعس لقع يف

ينكلو ، سم باأل كتفتاهم نم ينكمت مدعل رذتعأ انسح "... تآجافملا نم ريثكلا و

لزنملا نمب تلأس ينا ىتح ؟! هبحاص وه نم ملعأ وال طقلا اذه ةبحاص تسل اقح

ىلع ةداعسل ةليمج اهتهجو اآلن؟" نيلعفتس اذام ، ءيش هنع ملعي دحأ ال هنع

اذه يل لسرأ يذلا نم وا هلعف يلع يذلا ام ملعأ اقح،ال ": ةريخ األ بيجتل فتاهلا

خ ىوس يدلخب ءيش رودي ٢،ال قيفر طقلا اذه ىلع قلطيل قيفر نع ملع فيكو

ةهرب ناتاتفلا تتمص " ملعأ ؟!ال ىتمو فيك نكلو هللا، ةمحر اهيلع ناسحإ يتلا

فال كل وه ؛" ةدحاو ةلمج يوحت لوهجم مقر نم ةلا سر ةداعس فتاهل لصت نا لبق

ال يك اديج هب ظافتح اال ىوس كيلع ؟!ام نيأ نم وأ همودق ببس نع اريثك يركفت

ركف لخاد تاراسفتس نماال ديزملا ةلا سرلا كلت مسرتل " قيفر ريصم سفن ىقلي

ا سفن ىرخ األ اهركفب مسترتو اضيأ اهارت يك ةليمجل اههيجوت تداعا يتلا ةداعس

عطتست مل نكل لوهجملا مقرلا اذه نع ثحبت ةليمجو األماي يضمت .... تاراسفتس ال

بحاص ىلع روثعلا ب اهلمأ ةبيخ اهيف حضوت ةداعسل ةلا سر لسرتل ءيشل لوصولا

طقلا اذهب قلعتملا رسلا نع ةليمجل تحضوأ اذكه وا اهلؤاست ةريخ األ كرتتل ، مقرلا

لا مكا يف زيكرتلا ةداعس تلواح .. ةلا سرلا ب ءاج ام ةعاطاو هب ظافتح باال يفتكتو

زيكرتلا نم ام دح ىلا تعاطتساو لوهجملا و مقرلا نع اهركف ريغتل اهتصق

مويلا كلذ ىتأ نأ ىلإ ..".. اطخ اهقاروأ يف اهتاملك طخت تأدبو اهملقب تكسمأف
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قباطلا ب ماطترا توص ةريغصلا ةداعس تعمس ةعاس فصنب رجفلا لبق ؛ ملؤملا

طبهتل اهتفرغ نم جرختو اهمون نم ظقيتستل ةضفخنم تاهأ توص هعبتي يلفسلا

اهبلكو ضر األ ىلع ىقلم اهتدلا و دسجو نادوسأ يخاالن اهمامأ ىرتل جردلا ىلع

نأ لبق عايلا خرصتل هيعارصم ىلع حوتفملا بابلا راوجب هئامدب رجضم قيفر

ةداعس هجو اوأر نإ ام ناذلا االن يخلا برهيف اهيلا هضكار ناسحإ اهتلا خ ظقيتست

ناصللا هدصق ام ةلفطلا كردت "مل خسم اهنا . حبش " نيخراص امهدرفمب ابره

.. كلت اهتأيه ىلع اهرودب يه خرصتل ةآرملا نم تبرتقا امنيح اال اذه امهخارصب

نينيعلا ةمروتم رسي األ اههجو فصن ىلع يلدتملا ثعش األ اهرعشب ةعشب تناك دقل

نم ةداعس تكحض ... نيتنجولا ةرمحم نمي األ اهبجاح يطغت ءادوسلا اهتماشو

ابره دقل ": ةلئاق رخفب ةلا خلل تمستباو ناصللا بوره ببس تمهف ألاهن كلت اهتأيه

تلوره ىتح كاذ اهراختفا تهنا نا امو " ايخةلا يمأ تذقنأ دقل ، ينم افوخ

..مل هيجني هللانأ ةيعاد يكبت يهو ملأ يف هتنضتحا يذلا قيفر اهقيفرل ةضكار

ىلع ديدشلا اهفوخل بعوتست نأ لواحت ملو ليلق ذنم ثدح ام زوجعلا بعوتست

يف اهتنبا هللا اهل ئيهي مل ول اهحور دقفت نأ تداك يتلا ةضيرملا اهتدلا وو ةداعس

ا تضم .. ءوس لك نم امهظفحي هللانأ نم ءاجرو فوخب امهتنضتحاف ةظحللا كلت

ةئيس اهتلا حو ثداحلا كاذ ذنمف األم ىلع دشأ تناكو زوجعلا ىلع قثاال ألماي

فاجتر إل ةفاض باإل نيحو نيح لك عزف تابون اهيتأت تحبصأ دقل ءوست تلا زامو

ب لصاوتملا اهخارصو ةرركتملا اهسيباوكو ثداحلا تركذت املك ديازتملا اهدسج

تنظف اهتلا ح نسحتت وأ اهيعول دوعت ىتح اهعم ءاقبلا ىلع زوجعلا ربجأ امم ليللا

ىتح لماكلا ب هيعو قيفر داعتسا نا امف رهشب اهدعب اهنظ باخ نكلو نسحتت اهنأ

ةسارحل قيفر اهفلخ ةكرات قوستلل زوجعلا تبهذ امدنع .. قباسلا نم دشأ هباصأ

توص تعمس نا ام يتلا اهراوجب اهتدلا وو لخادلا ب وفغت ةداعس تناك امنيب خوكلا

ىتح اذه بضاغلا هحابن ببس ىرتل ةعرسم جرخت نأ تداكف جراخلا ب قيفر حابن

لكأيل ةديدش ةعرسب بي هللا دتشاو يفلخلا بابلا نم يتأي قراح بيهلب تئجوف

نم رانلا بارتق إل عزف يف خرصتل ثدح األمام بعوتست مل قئاقد يف خوكلا فصن

يلا ب ءاطغب اهيطغتو ةعرسب اهلمحت اهيلا ضكرتل وفغت ثيح ةكير لااأل عتشاو اهتنبا

مهتلواحمو نيعرسم ناريجلا لوصوب ئجافتل جراخلل ةلورهم اهنم برقلا ب ناك

فصن ... نارينلا اهتفلخ يتلا ةملؤملا ةحوللا كلت ىرتو ناسحإ يتأتل قيرحلا دامخإ

.. ريغصلا . ةداعس هجو عجفملا و ةدلا ولا عارذو لماكلا ب قيفر قارتحاو قرتحم خوك

فيك هجو لمكأ ىلعو ريخب ءيش لك ناك ليلق ذنمف هتأر ام زوجعلا قدصت مل

هللا ةمحر نم نكلو ملعي دحأ وال ملعت ال هببسم نمو عيرسلا لوحتلا اذه ثدح

راجش األ عطقل ةباغلا يف مهنم برقلا ب تويبلا ىدحأ باحصأ دجاوت فداصت مهيلع

ام دامخإ نم اونكمتو عفترملا بي هللا و ناخدلا دعاصت اوأر نا ام اوضكر نيذلا

يتلا ىذأ دشأ ةداعس بلق ىذآو ناسحإ رهظ مويلا كلذ مسق .. هدامخإ اوعاطتسا

ةتيم عشبأ اهحور تتام دقلف اددجم ةثداحلا كلت دعب اهتدلا و ةثداحم نم نكمتت مل

األ ىلع الل شلا ك اهعومد طقاستل ةباتكلا نع ةداعس تفقوت …. ةعجر نود تضمو
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طقلا ةنضتحم بتكملا راوجب شارفلا ىلع اهدسجب يقلتل اهناكم نم تضهنف قارو

األ مكلت يف سدكت يذلا األمل اذه لك نم اهبلق غيرفت ةلواحمو اهيعارذ نيب قيفر

اهقيفرو اهطق ةقفرب قييمع مون يف اهدعب قرغتل فورحلا كلت ايانث نيبو قارو

نم ةعزف اهتظقيا اهتدلا ول ةرركتم تاءادنو بابلا ىلع ةريثك تاقرط …. ديدجلا

رشع ةيداحلا اهنا حابصلا اذه مونلا يف ترخأت دقل ةعاسلل هبتنتل قيمعلا اهمون

ال اهتدلا و ىرتل ةقراخ ةعرسب جردلا تطبهو اهشارف ىلع نم ةعرسب تزفق ، احابص

نرفلا ران لعشت نا لبق نكلو خبطملل ةرشابم تهجتا كلذل اريثك تعاج اهنا دب

ةليمج اهنا ىرتل بابلا بوص ةهجتم اهديبام تكرتف ةرصملا تاقرطلا كلتل تهبنت

خبطملا ثيح لخادلل ايوس اتلخدو اهرخأتل ةرذتعم اهب تبحرو اهل تحتفف

و ةلجملا نع اهثيدحب ةليمج أدبتل ، اهتدلا ول راطف اال ماعط دعت يهو ناثدحتتل

تاذ ةرظنب ةليمج ةداعس قمرتل مهعم عئارلا مهنواعتو ةلجملا سيئرو صصقلا

نم ةليمج كحضتل اماألرم" ينيربخأ طقف يرودتو يفلت ال ايه ": ةلئاق ىنعم

الءاث ثلا موي ةلفح كانه اعم:" فوخو ةفهلب ةلئاق عرستف اهرسل ةداعس فاشتكا

انيلع يرابجإ اذهو كعم رضحأس ينا ىتح كروضح نم والدب دغ دعب يأ مداقلا

نم يسأيت ال كلذ عمو يباوج نيفرعت :"الاا، ةخراص ةداعس عرستل " ناتنث اال نحن

ةليمج اهقمرتل " دحأ يأ عم االتخالط ذبحأ ال ينأب اراركتو ارارم كتربخأ ، ةلواحملا

.. كوجرأ ": نزح يف ةددرم كيرش مليف يف سبسب طقلا ةرظنك ةئيرب ةنيزح ةرظنب

لب ضفرا مل ينا اذه ينعي ال ضفرلا عيطتسا ال يننا امك طقف ةرملا هذه .. كوجرأ

ءوسل لزنملا يف يرابج اإل كؤاقبو كضرم ةجحب داتعملا يضفر ىلع تررصأ

ةمهملا رشنلا رود ىدح إل كميدقتو رثكأ كنع فرعتلل يلع اورصأ مهنكلو كتعانم

نوصصختم ءابطأ لفحلل نورضحيس مهنا ىتح عبطلا ب ةيحصلا كتلا ح ةاعارم عم

" ةداعس اي كل مسقأ ةمهم ةلفح اهنا .. تايعادت وأ رطخ ألي ابسحت كلج أل اصيصخ

اهتعبتأ مث اهتدلا ول ةلضفملا ةلك األ مطامطلا ب ضيبلا بلقت يهو قيضب ةداعس ترفز

روم األ بلقت كلت نيتنيزحلا اهينيعل رظنلا ةسلتخم ةليمجل اهينيع فرطب ةرظنب

نيملعت ؟! يهجو نع اذام نكلو ": ملأ يف لوقتل اديج راكف األ جزمتو اديج اهلخادب

يلع اوميقيس ام ناعرسو نوئيس مهف رشبلا هركأ ينا وه اإلنخالط يضفر ببس

ةليمج اهيلع درتل .." يحور حرجي هنا األرم اذه لمحتأ ال اناو يتئيه ببسب دحلا

يه كيلع ةركفلا حرطل ينبذج ام رثكأ كلذل يتبيبح اي ملعأ عبطلا :"ب ةعرس يف

و كهجو وأ كتيصخش رس ءاشفا نيضفرت كنا نوملعي مهف ، ةيركنت ةلفح اهنا

ةركف تءاج كلذل كلثم ةراعتسملا ءامس اال ءارو نيفختملا باتكلا نم ريثكلا

ميظنتو طيطختب نيفورعم مهف اهعون نم ىلو األ تسيل اهنا ىتح ةيركنتلا ةلفحلا

و ثيح ةهجتم يهو اهريفز تددج ؟!" انقفتا اذا انسح الت فحلا نم عونلا كاذ

نكلو ، تقفاو ينا ضرتفنل انسح ": تلا قو ةلواطلا ىلع ماعطلا اهل مدقتل اهتدلا

باإل ةليمج عرستل ".. لبق نم اهدرفمب اهكرتا وأ طق جرخأ مل انأف ؟! يتدلا و نع اذام

اهاعرتل ةمداخلا ىنمي يتأتس ةديحو ىقبت نلف يقلقت :"ال اهيديب قفصت يهو ةباج

يبلق حاتريل كرارقب ينيربخأ ايهاآلن ، كانه اريثك رخأتن نل اننا ىتح ، انتدوع ىتح
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انسح ": لجخب ةمستبم ال يوط اهوأت ةداعس جرختل .." جيجضلا نع يلقع فقوتيو

" ةتبلا يهجو ىلع نم عانقلا ليزا نل يننا امك بهذأ واالنل رخأتن اال طرشب نكلو ،

مويلا "رم يقلقت ال انقفتا انقفتا ": ةخراص ةداعس ةنضتحم حرف يف ةليمج زفقتل

ىلع تقفاو ذنم بارطض نعاال اهبلق فقوتي مل يتلا ةداعس مامأ ديدش ئطبب

اذام ؛ اهنم الت ؤاستلا و راكف نماأل ريثكلا اهركفب لوجتل ، لفحلل ةوعدلا لوبق

سانلا نم دشحلا اذه لكب اهط ال تخا نع اذام األرم؟! ىلع فيكتتس فيكو ؟! يدترت

نا اذام ؟! عضولا اذه عم لماعتتس فيك مأ ثيدحلا يف جلجلتتو برطضتس له ؟!

اذام اهتدارإ ريغب اههجو نم عانقلا طقس نا اذام وأ اههجو ةيؤر ىلع مهدحأ رصأ

ب اهوفصيس مأ ةذوعشلا و رحسلا ب اهنومهتيسا ؟! اههجو نعو اهنع عيمجلا لوقيس

له ؟! املأو ارهق تومت ىتح اهنونعليس ؟!مأ اهنولتقيس ؟! ةيرقلا يلا هأك ةنوعلملا

اهدلا و تومو خوكلا قرح ىلع اهنوموليس مأ اهسفن نع عافدلل ةصرف اهوطعيس

؟! زوجعلا اهتلا خ تومو اهتدلا و ضرم مول اهيلع نوقليس له ؟! دلوت نأ لبق اهمتيو

إال عطقنت ملو اهدلخب تلا صو تلا ج يتلا ةبعرملا تاراسفتس نماال ريثكلا ...

األ كلت اهب حيصتل ىنمي اهتمداخ ةقفرب ةليمج لوصوو دوعوملا تقولا بارتقإب

امبر اننا ىتح لفحلا ىلع اذكه رخأتنس اذه لقعي ؟!الا دعب يزهجتت :"مل ىلو

كسب مال يدترتلف اآلن اايه ، اذكه كناكم ةبلصتم تللظ نا ةدوعلا يف رخأتن

" تقولا يعيضت ال اايه ، لمجأو ميدقلا كعانق نم لضفأ عانقلا اذه يعضو ةعرسب

تناك امك تاريم كاأل تدب يتلا و ةليمجلا اهتلحب ةداعس تجرخ ةريثك قئاقد دعبو

اال تهجوت .. يعيبطلا اهئافصو اهقنور ملا عم ىفخأ عانقلا كاذ نكلو اهرغص ذنم

ىتح ةقيقد ةداعس تاضبن عراست فقوتي ..مل لفحلا ثيح نقلطناو ةرايسلل ناتنث

ىفتخا ىتح نانحب اهيفك كسمتل ةيلا علا اهبلق تاقد حوضوب تعمس ةليمج نإ

ثيدحلا ةهجوم ةماستبإب ةليمج اهتلا "ق يتريمأ اي انلصو دق اهو ":، ايئاهن رتوتلا

ؤهالء لك طسو انه حضفأ أال وجرأ ": فجترم توصب تباجأ يتلا ةداعسل

.. دشحلا ب ةئلتمملا ةعساولا ةعاقلا لخاد ئطب يف اهتاوطخ وطختل " نوبعرملا

ةلواحم ئطبب اهتاوطخ وطخت ةليمج عم مؤاوتب تراسو اهينيع ةداعس تضمغأ

مهدحأ عم ةليمج ثيدح تعمس ىتح اهباهر رمأ حضفي ال يك نانئمط واال ءودهلا

هكالك ناك ةلجملا ريرحت سيئر اذه ناك دقل .. هيلع اهتارظنب ةيقلم اهينيع حتفتل

اهنا ىتح هثيدحل حاترتل ةداعس بلق يف ةنينأمط ىفضا امم ناسحإ ةلا خلا

عيمجلا سيل ، تننظ امك افيخم األرم سيل اقح ":.. ثيدحلا فارطا امهعم تبذاجت

، اهسفن ةداعس تثدح اذكه " ناسحإ ةلا خلا ك ايفاص ابلق كلمي نم كانه ةيرقلا لهأك

ابيبط ناك دقل ريرحتلا سيئر مسا ناك اذكه حلا ص بيبطلا عم اريثك ةداعس تثدحت

أشنا كلذل ةباتكلا يف ناك يقيقحلا هفغش نكلو لا عالجاألفط يف اصصختم

صصقلا نع ةريثك ءايشأ نع اريثك مهتث ثال ثدحت .. اهعون نم ةديرفلا هتلجم

.. اهصصق يف ةطلتخملا اهرعاشمو عئارلا ةداعس لا يخو الةب خلا اهدرس ةقيرطو

مهذخا .. فيلأتلا يف ريبكلا اهفغش ببسو اهتاياوهو اهتامامتها نع اوثدحت

عئارلا ثيدحلا اذه محتقيل قيرفلا ةيقب ىلع فرعتلا اوسن ىتح اريثك ثيدحلا
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اهصصقب ديدشلا اهباجعا اهل تدباو اريثك ةداعسب تبحر يتلا حلا ص بيبطلا ةجوز

مهربخي ملو همسا فيرعتب ىفتكا رخآ صخشو رهش لك اصيصخ اهرظتنت اهنا ىتح

نذأ يف ةداعس تسمه اذكه " افرجعتم ودبي ":.. ةلجملا كلت يف هرود وا هلمعب

ةداعس ثيدح محتقا يذلا رورغملا ىتفلا ناسح امهل هبتنيف ةريخ األ كحضتل ةليمج

حلا ص هجوت دقلف ال يوط مهثيدح رمتسي ،مل حلا ص ةجوز ةقفرب ةليمجو حلا صو

ةداعس تكرتو ةايملا ةرودل ةليمج تهجتاو هتجوز ةقفرب فويضلا ةيقبل ارذتعم

وأ ةداعس اهب زكرت مل ةبيرغ رومأ يف ثدحتي ناك يذلا ناسحلا كاذ عم اهدرفمب

اذه نع اديعب ام نكر ىلا بورهلا ةلواحم اهلوح تافتل باال تفتكاف باال اهل يقلت

قارتخا ال واحم اديج اهصحفتي ناك يذلا ناسحل ةداعس هبتنت ..مل راثرثلا بيرغلا

ثيح رركتملا اهفافتلا و ةفجترملا اهدي ةكرح اديج اهصحفتي ناك .. عانقلا لفسأب ام

عمسي هنا هل ؤيهي هنا ىتح طقف هل رهاظلا اهبارطضاو ةليمج ةرظتنم ةايملا ةرود

لواحي ناك ، كاذ هصحفت ءانثا واآلرخ نيحلا نيب مستبي ناك .. ةفئاخلا اهبلق تاقد

اهيلع ضرع امنيح فزاجي نا ررق كلذل لشفلا ب تءاب الهت واحم نكلو ثدحتت اهلعج

مل هنكلو ةديعب ةيواز يف دشحلا اذه نع ةديعبلا الت واطلا ىدحإ ىلع سولجلا

هبيجتل هعمست مل اهنا هل حضتيل رارصإ يف هررك كلذل كاذ هضرع ىلع اباوج قلي

ئاق ةثلا ثلا ةرملل بلطلا رركيو حرمب كحضيل ؟!" ثدحتت اذام نع ؟! معن ": مهف مدعب

نا هتظح ال امف ، جيجضلا اذه نع اديعب انسلج نا نيعنامت له ": رثكأ رارصإب ال

هضرعل ةليمج ةقفاوم اهتعطاق نكلو ةضفار هبيجت تداك " كرتوي ريثكلا دشحلا

ةثلا وثلا ثيدحلا فارطا نيباجتم مهتث ثال سلجيو ةلواطلا ثيح اهيدي نم اهبذجتل

اهنكلو .. اهمحشب ةداعس يهف عبطلا ب هفورعم يهو ةكراشملا نود تاصن باال يفتكت

اذه يفكي ": ةلئاق اهدي ةعاسل ةليمجل تراشا امدنع اريخأ ثيدحلا ب مهيلع تمركت

نكلو اذه ركبملا اهليحر نع اهينث ناسح لواحيل انب" ايه ، اريثك انرخأت دفل ، ردقلا

اهل عاصنأف هدح مزلي نأب هل ةرمآ ةبضاغ ةرظن هقمرب تفتكا دقف ىودج نود

هتجوزو حلا ص ناتعدوم ناتاتفلا ضهنتل .. اهجعزي ال يك هتدارإب امبر وأ هنعامغر

كتيؤرب ادج تررس دقل ".. امهرخأتل لفحلا لا مكا مدعل امهراذتعاو روضحلا يقابو

سيئر حلا ص بيبطلا الت"قاهلا فحلا ةيقب يف امود كتيؤر اقح ىنمتاو ةداعس اي

رداغتل ءاسملا اذه عئارلا امهفراعت ةيده امخض افلغم اهل امدقم ةداعسل ةلجملا ريرحت

ةداعس تداع ... ئفادلا اهخوك لوخد ىتح اههجو ىلع ةموسرم ةماستب واال ةداعس

نسحو اديج اهتدلا و ةياعر ىلع ىنمي ركشتل اهمون يف ةقراغ اهادلا و دجتل خوكلل

قار دقل ": ثبخب ةلئاق اهينيع ةداعسل تزمغ يتلا ةليمج عم اهعدوتل اهعم اهفرصت

ببسب اهارت مأ كلت ةضيرعلا كتماستبا يف اديج اذه ىرأ حلا ص بيبطلا اريثك كل

عبطلا :"ب قنحب اهبيجتو اهعارذ يف ةداعس اهصرقتل " ناسح ناهلولا قشاعلا كاذ

رخأت دقل كلزنمل يبهذا ايه ، حلا ص بيبطلا ببسب لب راثرثلا بيرغلا ببسب سيل

اهتماستبإب اهفلخ ةعرسب بابلا قلغتل " اعادو ايه، ميرم ِكيلع تقلق امبرو تقولا

يلا تلا مويلا حابص … معانلا اهشارفو اهتفرغ ثيح ىلع أل ةهجوتم كلت ةليمجلا

ثيح نم اهتصق لمكتل راطفلا دعوم لبق نيريبك ةمهو طاشنب ةداعس تضهن
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لك هيف تفتخا موي ىتا ىتح ناسحإ دلخب قيرحلا ةثداح تلظ ...": بتكتل تفقو

ةنماثلا ةداعس تمتا امدنع تاونس ثبالث قيرحلا ثداح دعب .. اهراكفأو اهتايركذ

رثا يأ اهل ىقبي مل ىتح ائيشف ائيش اههجو ىلع نم قيرحلا راثا تفتخا اهرمع نم

ةماشلا ىقبتل هتعاشب فصن نم اههجو ولخل اديع اهل ةبسنلا ب تناك اإلطالق ىلع

هيلع ةداعس تداتعا دقل ةقيقح .. اههجو ىلع ةيغاطلا ةديحولا ةزرابلا يه

ضرت مل يتلا نكلو اضرلا مامت اهلكشو اهتئيهب ىضرتل كلت اهتماش ىلع تملقأتو

امك ابيرقت بلق بوال حور بال دسجل قيرحلا ثداح رثإ تلوحت يتلا اهتدلا و يه طق

ناسحإ اهتلا ق تاملك رخآ تناك .. ةنسلا كلت ةلا خلا ةافو دعب رثكأ دازو اهنايسن رثك

قلخ لكف اهيلع يضرتعت وال كلت كتقلخب امود ضرا ": يه ةداعس اهب تصوأو

اهملعي ال ةمكح رمأ لكلو ردقب ءيش لكف ادج اميمد ناك ناو ىتح ليمج هللا هقلخ

اهئاطخأ ىلع كتدلا و يحماستلو يتلفط اي كمسإك ةديعس امود ينوكتلف هللا.. إال

.. ةيفاص حورو بحم بلقب هيلباقتو هيحماستلف كل اهنعل ىتح اهبابسو اهقنحو

قارو األ كلت يأرقتلف كباصأ ءيش لك ىلع هللا هيف نيدمحتس يذلا مويلا يتأيس

نسلا نيغلبت امدنعو كتلئاع ىتح كتدلا وو كدلا وبو كب قلعتي ام لك يملعتل اديج

اذه .. حامسلا اوقحتسي نل مأ مهنيحماستس تنط نا مهيلع نيمكحتس بسانملا

نانث اال كبلقو كلقع يمكحتو اديج يرحفتلف كلبقتسمو كرضاحو كيضام

رخآ كلت تناك " كتاحومطو كم ال حأ نع يلختت وال اديج كسفنو كتدلا و يعرتلو

ةلا خلا تلحر .؛ كهنملا اهبلقو اهملأ حاتريو اهئرابل اهحور ىقرتل ةداعس عم اهتاملك

ةديحو ةداعس اوكرتيل اهتحصو اهتدلا و ةقر تلحرو ةنينأمطلا و نانحلا اهعم لحرو

تربك .. اعيمج ةيرقلا لهأو ناريجلا ةلماعم ءوس نمو ةايحلا ةوسق نم يناعت

تربك .. اهتئيهب ماتلا اهاضرو اهلمحت ةوقو اهقلا خب اهناميإ ىلع ةدمتعم ةداعس

هتذختا اعانق اههجو يطغيو ليللا االب هنم جرخت ال اهخوك يف ةنكاس يهو ةداعس

ءيذبلا مهم كال ببسب اهحور حرجت وأ اهلكشب مهدحأ يذؤت ال يك اههجول ةرشق

قيرط نع ألحالاهم ائجلم اهسفنل تذختا رشع ةيناثلا ةداعس تمتأ امدنع .. اهتيحان

ةليمج اهحصنتل لا مجلا عئار فصوب هب رعشت وأ ملحت ام لك ةباتكب تأدبف ةباتكلا

اهل ةليمج عيجشتو رارص بواإل صصق ةباتكل كلت اهتراهم ريوطتب ناسحإ ةنبا

يتلا " ةقيقحلا ةلجم يف رشنتل كاذ اهرمع يف يهو ةصق لوأ ةباتك تعاطتسا

ةصق تضرعو ةلجملا ىلع تفرعتف سيم اهسيئر ةنبا عم ةليمج لمعت تناك

ال أزج ةداعسو ةظحللا كلت ذنمو اهب ابحرم قفاو يذلا ريرحتلا سيئر ىلع ةداعس

ام لط ةيفاخ طقف ةداعس مسإب اهيف تفرع يتلا ةلجملا كلت تاعادبإ نم أزجتي

مدصتل رشع ةسداسلا نسل ةداعس لصتل ماوع اإل تضم .. عيمجلا نع اهتايحب قلعتي

خوكلا كلذل األماي امهب يقلتل اهتدلا وو اهدلا و باصأ امو اهتلئاع ةقيقح نع

لبق ةلا خلا اهايا اهتطعأ يتلا قارو األ ةداعس تدجو امدنع ءيش لك أدب .. كلا هتملا

و بارطضاو اهتلا خ ةافو ىلع ةداعس نزح ببسب بتكلا نيب تعاض يتلا و اهتافو

نع ثحبت يهو موي تاذ اهيدي نيب تعقو ىتح امامت قارو اال كلت تيسنف اهتدلا

افرح افرح اهتئارق يف أدبتو اهنع رابغلا ليزتل اهتبتكم يف بتكلا دحأ
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كيلع انؤافخإ ببس يملعتو يمهفتل اآلن ةيافك يتربك كنأ نم .."الدب ةملك ةملكو

لقعو بلقل جاتحي ألهن لب ايزخم ألناألرم سيل ؛ كيدلا وبو كب قلعتي ام لك

يدعست ملو األب ةميتي كسفن يدجتل تدلو انسح ؛ كلذ لك ناعسي يك نيريبك

ب كببسب كلذ سيل نكلو اهجوز نادقفل اهبارطضا ببسب كل كتدلا و ناضتح إل اديج

ةسدنهلا سردي ناك ةيرقلا ريبك ةلئاع نم ايرث اميسو اباش كدلا و ناك دقل .. عبطلا

يف كتدلا و ىلع فرعت ةراجتلا يف مهلا معأو هتلئاع لغاشمل هتسارد لمكي مل هنكلو

خالاف ةعابلا ، دحأ نيبو اهنيب بشن دق ناك ةرواجملا ةيرقلل ةيراجتلا هتارايز ىدحإ

دقلف هعم ةنيه كتدلا و نكت مل نكلواهنمث يف شغي ناك شامق ةعطق رعس ىلع

مدعل اهءارش عطتست مل اهنكلو رخآ اناكد يف نيموي ذنم يقيقحلا اهرعس تملع

داكو امهنيب شاقنلا دتشا ، اهنمث لفكتت ىتح ءارشلا تلجأ كلذل اهيدل لا ملا ةرفو

خدلا هجو ىلع عئابلا فك تطقس نكلو صللا ب هتعنو هيلع اهخارصل عئابلا اهمطلي نأ

ةليط هسني مل اسرد عئابلا خدلا نقليو مهنيب راجشلا بديل امهنيب ال ئاح فقو يذلا

نابوذو كدلا و ةعاجشل كتدلا و باذجنا ةيادب كلت تناك .. ةاتف ىلع هلواطتل هتايح

ةيسنامورلا امهت ال باقم ترمتسا .. نيشاشغلا و شغلل كتدلا و يدحتو ةوق يف كدلا و

خدلا رصأف ةرهز كتدلا و نم هجاوز خدلا لهأ هيف ضفر يذلا مويلا كاذ ىتا نا ىلا

هلزنمو هلمع نم هدرطيو هدلا و بضغيل اعيمج هلهأ نع امغر اهجوزتو هفقوم ىلع

اذه يف اوناكتسا ىتح لا حلا مهب قيضتو عيمجلا مهيلع بلقنيو األماي مهب رودتل

خدلا جرخ ىتح ةليلق روهش اال يهامف فس لأل اهلمكي ملو مهتصق دلخ يذلا خوكلا

كلذل كلت هتنعل ببس يه اهناو هتومب ةرهزل رابخ األ يتأتل اددجم دعي ملو هلمعل

طق يسأيت ..وال يتنبا اي انيه سيل هتشاع امف كل اهضغبو كتدلا و دومج يرذعا

تيب يف ميركلا شيعلا يف قحلا كتدلا ولو كلف كتورثو كمسا نع عافدلا يف

ريثأتلا ب مهل يحمست ال كتقياضم اولواح ىتح وا كوهرك نا كلذل ةيرقلا سيئر

تنأف كلكشو كتئيه ببسب كحرج وا كنأش نم ليلقتلا ىتح وا كطابحا وأ كيلع

كلجخ ىلع بلغتلا يلواحت نا ينيدع كلذل نيقبتس اذكهو تقلخ اذكه ةليمج

نيلظتسو ةداعس تنأف تايتفلا يقابك كتايح يشيعتو كعقاو ىلع يدرمتت ناو

شالالت ليستل تاملكلا تهتناو ".. امهربصو امهبح جاتن ةرهزو خدلا ةنبا ةداعس

… هكلا هتملا قارو اال يف ابوذ اهبيذتل فورحلا ىلع ةطقاستملا ةداعس عومد نم

حاهلا نم اهتدلا و ةدجنل ةبراحملا وهو دحاو فده اهلقعبو اهناكم نم ةداعس تضهن

اهل امك ةميرك ةشيع شيعلا يف قحلا اهل نيكسملا اهدلا و نم هوبلس ام ديعتلو كاذ

كلت عاجرتسا يف قحلا اهتدلا ولو هرمأ ىلع بولغملا اهدلا و لا ومأ يف قحلا

ةليط اهبلقو اخحور يف اهوزرغ يتلا حورجلا ديمضتو اهتايحب ةئيسلا تاونسلا

ىصقأب براحتسو نيموي دعب رشع ةنماثلا لمكتس يه اهف تضم ةريثك ماوعأ

اهدلا ول هوقاذأ ام اهدلا و ةلئاع قيذتلو ال ماك اهقح ذخأتل اهتقاط

.. ةنيكسملا اهتدلا وو

و تيبل دوعتل اهمامأ ةمكحم ةطخ عضو لواحتل اهتقو نم ةقيقد ةداعس عيضت مل

اهعامس دنع ةعرسم اهيلا يتأتل ةليمج تفتاه ةطخلا ةيادب يفف اهدلا
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فورحلا ىلع طاقنلا عضنل ةعرسب يتآس انسح ": حرفب اهتربخأ يتلا . ةداعس رارقب

يماحم نوكيل اهجوز يماحم عم تقفتا اهمودق دنع ،" هباحص أل قحلا عجرنو

اوقفتا يماحملا ةلباقمل دعوم ىلع قافت اال دعب االرم كلذب ةداعس تحرفو ةداعس

روصو اهد يمال ةداهشب ةيرقلا سيئر تيبل يماحملا ةقفرب ةداعس بهذت نا ىلع

ةيرقلا ءاحنا عيمج يف ربخلا رشن ، ةلئاعلا كلتل اهئامتنا تبثي ام لكو اهيدلا و فافز

عفرتس األرم بلطت ناو نعللا و رحسلا ب اهتدلا وو اهمهتا نم لكل ةداعس ةبراحم ،

مويلا ءاج .. ةطخلا تمت اذكهو اهلك ةيرقلا دض األرم بلطت ول ىتح يواعد مهدض

ةيرقلا ثيح اهمعدل ةليمجو يماحملا ةقفرب ةداعس تبهذ اهنيحو اهدلوم ديع موي

نم اهتعمجتسا ةعاجشب ةداعس اهنم لزنتل ةيرقلا سيئر تيب مامأ ةرايسلا ب افقوو

ةيرقلا سيئر ئجافت .. ىرخ األ اهديب ةليمجل اهكاسمإبو اهدي يف اهدلا و ةروص

ئجافتو ةقباسلا مهتمداخ ناسحا ةنبا يه اديج اهفرعي وهف ةليمج ةيؤر دنع لهكلا

قنحب خرصيل يولعلا اههجو فصنل يفاخلا كاذ اهعانقب ةداعس ةيؤر دمع رثكأ

كينيع مامأ كتدلا و درطا ملأ ناسحإ ةديحو اي انه ىلا كب ءاج يذلا :"ام قيضو

عبتا ؟!"مث ةلحارلا كتدلا وك لذلا نيقشعت ؟!مأ اددجم يتئج اذامل يضاملا يف

يك لا لألفط ابعلم انسل كعم يتلا هذه نمو ": ةرملا كلت ةداعس هجو يف هخارص

تلظ ثيح هملكب ةداعس هوفتت "مل كعم كاذ فيخسلا اهعانقب كتلفط يرضحت

برتقا يذلا يماحملل ثيدحلا تكرت كلذل ةلبنقلا ريجفت رود يتأي نا ىلا هتماص

انه كثدحم انأف يل اال ثيدحلا هجوت :"نل ةقث يف اثدحتم دوربب سلجو لهكلا نم

امل ءودهب عامتس واال كباصعا طبض كنم وجرا كلذل يتلكوم ةناهإب كل حمسا نلو

ال،اآلن، ئاق عرسا ريخ اال نكلو يماحملا ثيدح لهكلا عطقي نا داك ، هلوقأس

ام ذنم مهنم ادحاو تفذح كنا نوملعيا نكلو ادحاو ادحاو كتثروب ملعي انعيمج

ةرذعم وا خدلا لجأ ؟! يديس اي همسا ناك اذام معن .. اماع رشع ١٨ نم برقي

ال ماك هقحو هقزر نم ايناث مث هفغشو هميلعت نم وأال هتمرح يذلا خدلا سدنهملا

اي كقلح فج ما لمكا هتلفطو هتجوز ةعمس هيوشت تلواح لب كلذب يفتكت ملو

عطتسي مل ةدشب فجترت هيديو هدعقم ىلع طقسيو لهكلا دسج فجتريل ؟!" يديس

نيذلا لزنملا ةيقبلو هدافح أل رربيس فيكو بيجيس فيكف ةيساقلا ةقيقحلا لمحت

نيب راغص دافحأ ثالةث مهعمو هاتنبا كانه تناك اآلرخ ولت ادحاو عمجتلا يف اوأدب

هوعمس امم ةشهدلا مههوجو ىلع تدب نيذلا رشع ةسماخلا و رشع ةيداحلا نس

هثيدح يماحملا لمكا .. اريثك طلا يذلا هريربت نيرظتنم لهكلل مهراظنأب اوهجوتو

كاوس كادي هتفرتقا امب ملعي دحأ ال نا ودبي انسح ": ةرخاسلا ةريتولا سفن ىلع

خدلا ريصمو كيضامب نوملعي كدافحأ ىتح وال كتانب ال موحرملا كيخأو تنا

كنبا ىلع اهتقلطا يتلا كتانعل كبيصتس اآلن ثدحيس يذلا ام ملعتأ نكلو مولظملا

ب كقيذيس نم انا سيل كاذ ملظلا سأك سفن نم قوذتتسو معن هتلفطو هتجوزو

عانق ةحيزم عايلا اهدي تعفر يتلا ةداعسل اريشم هثيدح ىهنا " كتديفح لب عبطلا

اهل رركتملا مهحرج نمو سانلا نم تاونسلا كلت ةليط هتراو ام نع فشكتل اههجو

اديج اهاريل ههجو تعفرو لهكلا نم تبرتقا ةداعس ةئيه نم لزنملا نمب شهديل
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كتديفح يه انأف معن .. يتنعل ببس اي لوقا ،مأ يدج اي ابحرم ": ثيدحلا ب تأدبو

، ايئاهن يل كفذحب اضيا انا ينتملظو اريثك امهتملظ يتلا ةرهزو خدلا ةنبا ةداعس

لأل ةئطاخلا كترظنو كتامكحت ىلعو كيلع خدلا درمت ببسب ؟! ينضغبت امل ملعتا

و ةايحلا نيب اآلن يتدلا وو يدلا و اندقف كربكت ببسب معن .. عقاولل كضفرو روم

كببسب هلكو ةنبإك ينلبقتت وال ينضغبت اهنا لقع ىتح وال اهيف حور ال دسج توملا

و تنعل .. مكل ولحي امب روم األ مكنزوو مكربكتو مكراكفأو مكلوقع فلخت ببسبو

ةريقف ببسب كتطلس راهنت نا نم تفخ ديحولا ركذلا كنب ال اهقشع ببسب يتدلا

كتكرت عايض ىلع كفوخل طقف كتايح نمو كمسا نم كنبا درط تلضفف يتدلا وك

ىسقأب اهتمصوو يتدلا و ىلع ىتح تقنح لب كلذب يفتكت ملو ، ةريقفلا يديا يف

معن دعب دلوت مل اهتدلا و محر يف يهو ةنوعلملا ب اهتديلو تمشو كنا ىتح تامسلا

كهرك ببسبو كببسب يتد وال دعب ىتح ةرحاسلا و ةنوعلملا ب كتديفح تمسو دقل

ينم برتقي نم ناو ةنوعلملا ةميمدلا ب اهعيمج ةيرقلا لها مامأ ينتمسو انل نيفدلا

اهدرفمب ةفصلا كلتب ةريغص ةلفط شيع طق ليختتأ ، يسحنو يتانعل هبيصتس

شيعلا ةيفيك ليختت نا كلأ ، مهعم بعللا وأ لا األفط اهنارقأب نماالتخالط ةفئاخ

يذلا خسملا كنا ملع نا خرصيف مهدحأ كاري نا نم افوخ كهجو يطغي عانقب

نا تينمت اموي مك ملعتأ ؟! يكبا اناو اهتمن ةليل مك ملعتا ؟! هنم اننورذحي

يف شيعا نأ تينمت مك ملعتأ ؟! لا األفط يقابك اهبحب ينرمغتو يتدلا و يننضتحت

ملعت ال عبطلا ؟!ب يلوح نم مهئانباو يمامعاو خوااليت يدجب ةطاحم ةلئاع تيب

يصعي نمو ديرت ام كمامأو كل حابم ءيش لك همحشو همحلب ةيرقلا سيئر تنأف

معن ، مويلا دعب سيل نكلو .. افذح هفذحت كنا ىتح اديعب هدرطتو هنعلت كرمأ

حرج لك نع يسفنو يتدلا و ضوعأسو ةئيمقلا كلت كراكفأ براحأسو كل ىدصتأس

ىتح اهثيدح يهنت ةداعس دكت "مل كلذ دعب الم سب يدلا و دقري امبر هانشع ملأو

اباش لخديل هتقاف إل هيلا هيتنبا عرستف هيلع ايشغم طقسيل لهكلا اهدج ىوق تراخ

يأ ثدحتي ..مل ةكير اال ىلع هعضوو هلمحل دجلا هاجتإب ضكريو ةظحللا كلت يف

اديحو اءيش ةداعس نم بلط اهنيحو زوجعلا قافا ىتح قئاقدلا مكلت يف دحأ

،نل يتريغص اي ينيحماس ": ملأو زجع يف اهل قلا رطملا ك هينيع نم رطقتت عومدب

تببحأ امو تئش امب ينيبقاعف باقعلا لمحتاو ئطخم ألين دحأ ألي ءيش يأ رربأ

خ ينحماسي نا وعداو يحامس كتدلا و نم يبلطاو ينيحماس طقف ضرتعا نلو

يكبي لزنملا نمب لك لعج امم ةملؤم ةقيرطب ءاكبلا ب شهجاو " بيبحلا يدلو دلا

يلق حتري هكرت نم الدب نكلو ةديدش ةبوعصب مونلل دلخو هتئدهت انعطتسا ".. هئاكبل

وهف اقباس مكترذح امك تاطوغض ةيأ لمحتت ال هتحصف هيلع طغضلل يعاد الوال

ةداعس تفتلتل رداغي نا لبق بيبطلا "قاهلا ىرخأ ةطغض لمحتي نلو بلق ضيرم

دصقأ ،مل زوجعلا عم كلت يتلعفل شحو ينأب رعشأ ": مهتثداحمل ةليمجو يماحملل

نل اهوركم هباصا ناو اريثك هيلع توسق ينأب رعشأ اضيأ هضرمب ملعا ملو هئاذيإ

نوكيس ءيش لك نأب اهتنأمطو اهتئدهت ةلواحم ةليمج اهنضتحتل " يسفن حماسا

اآل عيمجلا عمتجيلف ": ءودهب اثدحتم ليلق ذنم ىتأ يذلا باشلا مهنم برتقيل ريخب
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هتديفح ةداعسب بيحرتلا ب يناصوأ دقل ، ليلق لبق يدج هب يناصوأ ام كانهف ن

ذنمو اعيمج انل امك ةورثلا كلتو تيبلا اذه يف قحلا لماك اهيدل يهف بيحرت دشأ

هتلخدا نإو ىتح دحأ يأ ضرتعي نلو انعم انه اهتدلا وبو اهب بحرم ةظحللا هذه

كب ابحرم ": نانح يف ال ئاق ةداعسل فتلا "مث ضرتعي نل مهل هملظ ببسب نجسلا

اهتيبب ةداعسو األماي تضم ..." حرف كتمع نبا ناسح انأ خدلا يلا خ ةنبا اي اننيب

اهتياعرل ءابط اهلاأل بلجف مامتها دشا دجلا اهب متها يتلا اهتدلا و عم ديدجلا

حرشيل ةيرقلا لهأ سانلا عمجو امهل هببس مل مايلا اضيوعت اهتدلا وو ةداعس ىطعاو

اهنم رذتعا امك اهلمكأب ةيرقلا مامأ اهنم رذتعاو اهتدلا وو هتديفحب مهفرعيو األرم مهل

اهفغش ربكو تربكو اهمسإك ةداعسب تشاعو ةرهز اهتدلا ولو اهل هوفصو امب عيمجلا

اهدهع قباسك تداع يتلا اهتدلا و اهب رختفت ةروهشم ةفلؤم تحبصأو اهحومطو

ملقلا ةداعس تكرت " ةياهنلا ، حرفو ةداعس يف ضيرع طخب اهلبقتسم تمسرو

ام قيقحت يف يخاالاهت مسرتل اهينيع تضمغاو ءارولل بعتملا اهرهظ تحارأو

دق يه اهف حرف يف نيمداقلا ب ةبحرم بابلا قرط دنع ةعرسم ضهنتل .. تبتك

... اهتصق ققحتل اهاده ىلع ريستسو اهتطخ تعضو

**** ةياهنلا ****


